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ÖNSÖZ  

Estetik değerlerin dönüştürdüğü, modern düşünce sistemlerinin  

biçimlendirdiği  algılar, bedene dair geliştirilen sıfatları sosyokültürel  kalıplar 

ve organik bir temsil aracı olan bedenler ile ifade etmekte ve beden algısı ile ilgili 

geliştirilen imajlar çeşitli araçlar kullanılarak gösterilmektedir. Bu araçlardan 

biri de sinemadır. Bu tezde sinemaya yansıyan bedenlerin sosyokültürel çevrede 

şekillenen iktidar ve onun hayat bulduğu canlı bir organizma olarak insan 

bedeninin algı kalıpları  incelenmeye çalışılmış ve Türk sinemasında 1990 

sonrasında beden temsilleri bu algı kalıpları çerçevesinde araştırılmıştır. 

Şüphesiz ki bir ürün ortaya koymak sancılı bir süreçtir. Bu anlamda bu 

sancılı süreçte, bana her zaman inanan, kendimi karanlıkta hissettiğimde güler 

yüzüyle bana ışık olan,  sevgili eşim Oğuz Sebik’e,  her zaman desteklerini 

hissettiğim sevgili ablam Didem’e, Özlem’e, anneme ve babama, Filiz Annem’e, 

sevinç kaynağı arkadaşlarım Bahar Bilge, Ebru Tezcan ve Mikail Bat’a, 

sinemanın büyülü dünyasına adım atmamı  sağlayan değerli hocam Hilmi 

Maktav’a, beden ile ilgili düşüncelerini benimle paylaşan hocam Oya Paker’e ve 

son anda düzeltmeleriyle tezime oldukça emek veren sevgili Lale Kabadayı’ya 

sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, tezimi şekillendirmede bana yardım 

eden  danışmanım Doç. Dr. Dilek İmançer’e de teşekkürü bir borç bilirim. O 

olmasaydı tezim bu hale gelemezdi.  

 

Şehlem Sebik  
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GİRİŞ  

Beden çalışmaları, özellikle son yıllarda sosyal bilimler açısından artan bir 

ilgiyle yapılmaktadır. Yüzyıllardır beden üzerine süre gelen tahakküm, dinlere, 

inanışlara, toplum yapısına ve iktidarın bedeni merkeze alan kontrol mekanizmalarına 

yayılmıştır. İçinde bulunulan kültürün de idealize ettiği beden,  ortak normlara uygun 

bir beden tasarımını ortaya çıkarmış, kurgulanmış bu beden tasarımı modern 

ideolojilerin şekillendirdiği günümüz toplumlarında da artmıştır. Kurgulanmış bedeni 

modern toplum yapısında temsil eden yegáne kitle iletişim araçlarından biri 

sinemadır. Sinema, toplumsal gerçekliği yansıtırken dönemin tarihsel, sosyal ve 

ekonomik ortamından da etkilenmektedir. Bu etkilenme süreci Türk sineması için de 

geçerlidir. Türk sinemasında ideolojilerin bu yansıması hem türler üzerinden hem de 

Türk sinemasının geçirdiği tarihsel evreler üzerinden görülmektedir.  Bu bağlamda, 

çalışmanın amacı, 1990 sonrası Türk sinemasında beden temsillerinin ve bedenlerin 

ifade edilişlerinin hangi iktidar araçları ve ilişkiler zincirleri içinde kurulduğunu, 

beden yayılımlarının ne şekilde olduğunu ve toplumdaki hangi kesimlerin nasıl ifade 

edildiğini ortaya koymaktır. Bunun yanında, Türk modernleşmesinin beden 

üzerindeki etkilerini tartışmaya açmak, siyasetin günlük hayatın içinde nasıl 

işlediğini, beden ve benlikleri nasıl dönüştürdüğünü, tüketim toplumunun arzu 

yönetimine nasıl bağlandığını ve sinemanın bir araç olarak bu temsilleri iletmede ne 

kadar etkili olduğunu araştırmak diğer amaçlardır. İdeolojinin bedendeki 

yansımasının bu amaçlar doğrultusunda şekillendirileceği çalışmada, sanatsal bir 

düzlem olarak sinema bu amaçlara ulaşmada bir araç olarak ele alınacaktır. Görsel 

sanatlar, bedenin ideolojik olarak temsilini, toplumsal düşünceye paralel bir tarihsel 

perspektif izleyerek gerçekleştirmiştir. Sosyolojik bir beden olgusunun insanın dâhil 

olduğu tüm düşünce ve sanatsal faaliyetlere yayıldığı düşünülünce onun tarihsel 

perspektifini ve kapsamını da genişlettiği görülmektedir. Sinema üzerinden yapılacak 

bir okuma için de bu geniş alanı daraltmak gereklidir.  
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Yaşamı taklit eden bir faaliyet olarak sanat, bedeni okumakta ilk çıkış 

noktasıdır. Görsel sanatların ilk gelişimi resim üzerinden olduğu ve sinemanın resim, 

fotoğraf, edebiyat ve sahne sanatının estetik kodlarını kullandığı düşünüldüğünde, 

bedeni anlamak için bu sanatlar üzerinden beden olgusunun gelişimi üzerine bir 

tarihsel çerçeve çizilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Konuyu daraltma ihtiyacı 

nedeniyle ilk bölümde, bu sanatlardan resim sanatı ele alınacaktır. Bu bölümde, 

bedenin tarihsel gelişimi, Avrupa ve Anadolu resim sanatı üzerinden açıklanacaktır. 

Anadolu’da dinsel düşünce pratikleri resim sanatını geliştiremediği için bedeni Türk-

İslam sentezinde değerlendirirken minyatür sanatından yararlanılacaktır. Daha sonra, 

bedenin sinemasal ifadesinde kavramsal çerçeveyi çizme amaçlı, ‘Beden Üzerine 

Felsefi Okumalar’ başlığıyla dünden bugüne felsefede beden düşüncesi 

incelenecektir.  Birinci bölümde değinilecek bir diğer konu bedenin iktidar ve ideoloji 

ile ilişkisi olacaktır. Postmodern kavramların ve yeni düşünce hareketlerinin 

inceleneceği bu bölümde, özellikle Foucault’nun disipline edilmiş beden kavramı ve 

iktidarın beden üzerindeki hâkimiyetini sağlamlaştırdığı araçların sosyal temsili 

olarak beden olgusu irdelenecektir. Bedenin tüketim ve arzu nesnelerine dönüşmesi 

üzerine olan düşünceler yine bu bölümde bahsedilecektir.  Arzu nesnesi olan beden 

üzerinde durulduğunda, yaygın olarak arzu nesnesi haline getirilen bedenin kadın 

bedeni olduğu görülmektedir. Sinemada beden temsillerini araştırılacağı çalışmada, 

bedenin okunmasında feminist filozofların çeşitli savları yol gösterici nitelik taşır. Bu 

yüzden, birinci bölümde, ayrıca bu filozofların düşüncelerine değinilecektir. Kamusal 

alanda politik bir mücadele konusu olan beden temsilinin Türk toplumunda kadın ve 

erkek bedeni üzerinden temsil gerçekleştirmesi, sinemaya dair bir temsili açıklamak 

için öncelikli irdelenmesi gereken bir mesele olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden 

yine birinci bölümde tarihsel süreçte Türk toplumunda modernleşmenin nasıl olduğu 

açıklanmaya çalışılacak , kamusal ve özel alanda beden temsillerinin üzerinde 

durulacaktır.  

 

Sinema ve beden ilişkisinin inceleneceği ikinci bölümde, resim sanatından 

sinemaya bedenin bir imaj olarak nasıl geliştiğine değinilecek, modern anlatı 

kalıplarının beden temsilinde kullanımını anlamlandırmak için sinema, modernizm ve 
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beden ilişkisi açıklanacaktır. Beden temsilinde anlatı yapılarının kullanım bağlamları 

yine aynı bölümde incelenecek, iktidarın bu kalıpları kullanma şekilleri ana akım 

sinema ve bağımsız sinema üzerinden değerlendirilecektir. Bunun yanında, beden ve 

özne ilişkisi bir diğer başlık altında incelenerek sinemasal öznenin tezahürü olarak 

beden ve onun gösteriliş biçimleri açımlanılmaya çalışılacaktır. Sinema, tek tip insan 

örüntüsünü yayan imajlar sistemi olarak ırksal, cinsel ve ulusal temsilleri 

şekillendirmede normalleştirmeyi bir araç olarak kullanmaktadır. Bu yüzden, iktidarın 

normalleştirme misyonunun modern özneyi dönüştürmede nasıl kullandığı, sinemanın 

da bu misyonu iletmedeki bir araç olarak nasıl konumlandığı bu başlık altında 

açımlanacaktır. Beden üzerinden yapılacak bir okumada, algı kalıpları önemlidir. 

Sinemada temsil edilen bedenleri yorumlamada çeşitli yazarlar bu algı kalıplarından 

yararlanmıştır. Özdeşleştirmeyi arttırıcı bir anlatıda egemen sinemanın hazcı yapısı 

incelenmelidir. Bu nedenle sinemadaki psikanalitik yaklaşımlar bu bağlamda 

incelenecektir. Bakış, bakışın hazcı yapısı, görsel hazzın beden üzerinde etkisi de bu 

kuramsal çerçevede irdelenmeye çalışılacaktır. İktidarın ideolojik söylemini oluşturan 

klasik anlatı sineması ve Hollywood’daki sinematik bedenler üzerinde durulması 

gereken bir diğer konudur. ‘Sinema: İktidarın ve İdeolojinin Bedendeki Yansıması’  

başlığı altında incelenecek iktidar, ideoloji ve beden ilişkisi Hollywood üzerinden 

ifade edilmeye çalışılacaktır. Çünkü Hollywood sineması üzerine yapılan 

incelemelerde, kitle iletişim aracı vasfından yararlanılan sinemanın, egemen 

ideolojiyi yaymanın bir aracı olarak kullanıldığı görüşü hâkimdir. Film pratiğinde 

gösterilen bedenlerden o toplum içindeki beden, arzu ve güç ilişkileri 

görüntülenebilinmektedir. Sinema kimlikleri, mekânları, cinsiyeti, etnik kökeni, ırkı 

ve bedeni gösterirken bir yandan da bu olguların temsilini yapmaktadır. Bu bağlamda, 

sinemada beden temsillerinde ideoloji ve iktidarın etkisi, farklı türler ve ikonlaşmış 

yıldızlar üzerinden tartışılacaktır. Hollywood ve Avrupa sinemasına bu genel bakıştan 

sonra asıl konu olan Türk sinemasına, Türk sinemasındaki beden temsillerine 

geçilecektir. 1990 öncesi dönemde, Türk sinemasının ifade ediliş tarzları ve Türk 

sineması üzerindeki akımlar bu başlıkta incelenmeye çalışılmıştır. Modern özne 

çerçevesinde şekillendirilen beden algıları ve Türk sinemasına yansımaları çeşitli 

türler üzerinden kendini ifade etmektedir. Türlerin Türk sinemasındaki gelişimi, 
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hangi kaynaklardan etkilendiği önemlidir. Bu yüzden Türk sinemasının geçirdiği 

evreler tarihsel süreç içerisinde incelenecektir. 1990 sonrası Türk sineması, siyasi 

ortamdan bağımsız değerlendirilmeyecek, beden algılarının bu siyasi ortam ile paralel 

gelişimi irdelenecektir. 1990 sonrası Türk sinemasını anlamak için beden temsilleri 

ile bağdaştırılabilecek filmlerin ayrıştırılmasına gidilmiştir. Buna göre filmler, 

bugünün dünyasından bir dönemin hatırlanması ile ilgili olan nostalji filmleri, 

Türkiye’nin geçirdiği siyasal tecrübelere değinen politik filmler, İslami temsillerin 

önem taşıdığı beyaz sinema ve politik olanın dışında yeni bir anlam ve anlatım 

üzerine odaklanan sanat filmleri şeklinde ayrılmıştır. Bölüm içinde son olarak, Türk 

sinemasının yukarıda bahsedilen evrelerde beden temsillerinin nasıl geliştiği, modern 

ulus devlet kurulurken bedene nasıl yansıdığı açıklanmaya çalışılmıştır.  

 

Üçüncü bölümde, 1990 sonrası Türk sinemasında beden temsillerinin analizi 

türlere göre seçilen örnek filmler üzerinden olacaktır. Bu analizi yapılırken bir önceki 

bölümde yapılan Türk sineması kategorizasyonu baz alınmıştır. Örneklem grubunun 

seçiminde öncelikle, kendi türleri içinde beden ifadesi açısından konuya uygun ödüllü 

filmlerin baz alınması etkili olmuştur. Bu bağlamda, filmlerin öyküleri üzerinden bir 

okuma yapılarak, film analizi içinde bedenlerin gösterimine dair çeşitli sorular, 

Foucault’nun kuramsal düşünceleri çerçevesinde tematik içerik analizi tekniği 

kullanılarak sorulacaktır. Böylelikle 1990 sonrası Türk sineması örnekleminde, 

bedenler üzerinden sosyal pratikler okunulmaya çalışılacaktır.  
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I. BÖLÜM 

TARİHSEL SÜREÇTE BEDEN ALGISI VE TEMSİLİNİN GELİŞİMİ 

 

Bedenin tarihi, insanın dahil olduğu tüm düşünce ve sanatsal faaliyetlere 

yayılmıştır. Bu yüzden bu geniş alanı sınırlandırmak oldukça zor bir iştir. Bu 

çalışmada beden tarihi, güzel sanatlar içeriği ile sınırlandırılmaya çalışılacaktır. 

Araştırma konusu olan sinema üzerinden bedeni anlamak, beden hakkında 

düşüncelerin sanat tarihi üzerinden ele alınmasını  zorunlu kılmaktadır. Sinemanın 

resim tarihi geleneği üzerinden uzunca bir yol kat ettiği düşünüldüğünde, bedenin 

tarihini anlamak sanatın bedendeki yansımasını anlamaktan geçmektedir. Fakat tüm 

sanat tarihi üzerinden yapılacak bir değerlendirme tezi amacından saptırabilir. Bu 

yüzden konu mümkün olduğunca genel hatlarıyla ele alınacak, resim tarihi üzerinden 

bedenin tarihine kısa bir bakışla sınırlandırılacaktır.  

 

1.1. Resim Sanatında Beden Temsili 

 

İlkel kabilelerde resim, daha çok bir imge olarak, tılsım ve büyü amacıyla 

kullanılmıştır.  İlkel toplumlarda kullanılan bu imgelerle başlayan beden üzerinden 

söz edilebilecek güzellik anlayışı Yunan toplumunda ve Anadolu’da gelişimini 

tamamlamıştır. Eski yunanda yurttaşın bedeni idealize edilerek savaşçının bedeni 

çıplak olarak tasvir edilmiştir. Çıplak, güçlü savaşçının bedeni teşhir edilirken bir 

yandan da bu beden, hayranlık nesnesi haline gelmiştir. Gösterme, teşhir etme ve 

açığa çıkarma, bu dönemde yurttaşların şehirlerini dünyaya açmalarıyla 

özdeşleştirilmiştir.1 Antik dönem Atinalıları’na göre kişinin kendini teşhir etmesi bir 

yurttaş olarak sahip olduğu vakarın onaylanması olarak görülmüştür. “Atina 

demokrasisi erkeklerin bedenlerini teşhir etmesi gibi yurttaşların da düşüncelerini 

başkalarına açmalarına büyük önem veriyordu. Bu karşılıklı açma edimlerinin niyeti 

                                                 
1 Richard Sennett, Ten ve Taş Batı Uygarlığında Beden ve Şehir , Çev. Tuncay Birkan,  Metis 
Yayınları, İstanbul, 2006, s.26-27.  
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yurttaşlar arasındaki düğümü iyice sıkılaştırmaktı.”2  Burada beden Yunanlı erkek 

üzerinden tasvir edilirken, toplum içinde farklı konumları olan figürleri de tasvir 

etmekteydi.  Yunanlı erkek “beden”e  (soma)  ve “psyché” ∗e sahipti. Bu psyché ölüm 

ile serbest bırakılırdı. Yunanlılar bu iki kavramı birbiriyle ilişkili durumda ve eş 

zamanlı olarak 3 farklı figürü tanımlamak için kullanırlardı: epik kahraman, vatandaş 

- asker ve filozof.3 Eski Yunan toplumunda beden, cinsiyetlere göre ayrıştırıldığında, 

kadın bedeni problemi ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda,  iktidardakilerin yani, 

erkeklerin erklerini ispat etmeleri doğrudan kadın bedeni üzerinden 

gerçekleşmektedir.  

 

Farklı sınıfsal sistemin ilk örneklerini görülen Yunan şehir devletlerinde 

farklı kastlar vardı. Kölelik, özellikle kadın kimlikleri üzerinde tahakküm ediciydi ve 

kadınlar farklı niteliklerle iktidarın merkezi olan erkeklere hizmet ediyordu.  

 

“Eski Yunanda kadınlar tamamen ikinci konumda olup, ev işlerini ve köleleri 

yönetmekle uğraşırlar. Kocanın istediği kadınla beraber olabildiği Atina’da 

bu ortam zamanla fahişeliğin, eşcinselliğin ve nikâhsız yaşamın çoğalmasıyla 

sonuçlanmıştır. Atinalı bir söylevci, aristokrat bir erkeğin yaşantısını şöyle 

anlatır: “Zevkimiz için kibar fahişelerimiz, bedenlerimizin günlük gelişimi 

için cariyelerimiz, evi çevirecek ve bize yasal çocuklar verecek karılarımız 

var.” Mülkiyetin ve demokrasinin gelişimi kadını yüzyıllar sürecek köle 

statüsüne indirgemiştir Yunanistan’da”.  4 

 

Yunan toplum yaşamı böyle farklılıklar gösterirken, sanatta da ideal olan bir 

beden tasviri yapılmaktaydı. Yunan heykellerinde ideal güzellik tasvir edilirken 

                                                 
2 Richard Sennett, a.g.e., s.26-27.  
∗ Psyché kelimesi erken dönemde ruhun eş anlamlısı olarak kullanılıyordu. Fakat burada kullanılan ruh 
kavramı bugün kullanılan ruh kavramından  farklıydı. Burada ölüm ile ortaya çıkan bir ruh kavramı 
görülmekteydi. Yunanlılar özgür ruh olarak adlandırdıkları bu kavramla ölüm ile serbest bırakılan bir 
ruh tasavvuru yapmaktadır.   
3 Nicole Leraux, “Therefore Socrates is Immortal” , Fragments for a History of the Human Body 
Part 2, Ed: M. Feher, R.Naddaff and N. Tazi, Zone, New York, 1990, s. 14.  
4 Mukadder Aydın (Çakır) , Sanatta İletişim Sorunu Açısından Platon ve Aristoteles, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1995,  
s. 10.  
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sanatçılar simetriye büyük önem veriyordu. Antik Yunanlılar Apollon bedenini ideal 

beden olarak şekillendirmekteydi. “Yunanlılar Apollon’un dudaklarının biçimine, kol 

ve bacaklarının kas ve kemiklerinin oranlarında, burnunun ve ağzının biçimlerinde 

öğütler bulurdu; sıradan bir fani kusursuzca yaratılmış bir insan vücuduna bakarak 

ölçü, oran ve zarafet hakkında bilgiler edinirdi.”5  

 

Anadolu’ya gelindiğinde Sümerlerde bedenin toplumsal yaşamda temsiline 

ve kontrolüne ilişkin kanunlar olduğu görülmektedir. Örneğin, bekâret bu 

kanunlardan biridir. “Okunabilen kanunlardan iki madde bunu kanıtlıyor. Bunlardan 

birinde, bir kölenin zorla bikrini bozan 5 şekkel (tahminen 40 gr gümüş) vermek 

zorunda. Diğerinde dul olarak evlenen bir kadın, kocasından boşandığında kız olarak 

evlenen kadının alacağı tazminatın yarısını alabiliyor.”6 Ayrıca Sümerlerde tapınak 

rahibelerinin başörtüsü kullanması hakkında da çeşitli bulgular bulunmaktadır. 

“Sümer tapınaklarında rahibeler genel kadın görevi yapıyorlardı. Bunlar Tanrı namına 

seks yaptıklarından kutsal sayılmış ve diğer kadınlardan ayrılmaları için başları 

örtülmüştür.”7  

 

Anadolu’da beden hakkında yapılan bir araştırma da dövmeler üzerinedir. 

“Bozhöyük’te rastladığımız dövmeler resim  değildir, resim yazısının düşünce 

yazısına (ideograma) dönüşmüş şekilleri  gibidir.” 8 Anadolu’ya İslamiyet’in gelmesi 

ile bedenin resimlenmesi duraklamıştır. Bilindiği gibi, İslam sanat eserleri daha çok 

yazı üzerinden verilmiştir. İslam görüşünde Allah’ın tezahürünün her türlü 

benzeşimden uzak olduğu düşüncesiyle resimden yazıya yönetilmesi, hat ve tezhip 

gibi sanatların gelişimine neden olmuştur. “Kendilerine insanları betimleme izni 

verilmeyen doğulu sanatçılar, hayal güçlerini biçim ve motifleri geliştirmekte 

                                                 
5 Richard Senett, Gözün Vicdanı Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam, Çev. Süha Sertabiboğlu ve 
Can Kurultay, Ayrıntı Yayınları, İstanbul,1999, s. 268-269.  
6 Aktaran: Muazzez İlmiye Çığ, Kuran, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni, Kaynak Yayınları, 
İstanbul, 2007, s.21. 
7 Aktaran: Muazzez İlmiye Çığ, a.g.e., s.29.  
8 Mehmet Hazar, “Mardin ‘Kızıltepe-Bozhöyük’ Yöresinde Beden İşaretleri”, (Çevrimiçi)  
http://turkoloji.cu.edu.tr/DILBILIM/mehmet_hazar_kiziltepe_beden.pdf , 23.05.2008.  
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kullandılar. Adına arabesk dediğimiz, benzeri görülmemiş zarafette dantel gibi 

süslemeler yarattılar.” 9  

 

Osmanlı’da sanatçının imzasını kullanması geleneği olmadığından sanat 

eserlerinin kim tarafından yapıldığı çoğunlukla bilinmemektedir. Osmanlı 

toplumunda hat sanatı dışındaki el sanatlarında imza geleneği çok azdır. Osmanlı 

döneminde taşınabilir anlamda birçok sanat ürünü günümüze ulaşmış olsa da bu eseri 

yapan ustalarla ilgili bilgilerimiz yeterli değildir. 10 Zeynep Sayın, İbn Arabî’nin 

Endülüs’ten Anadolu’ya gelişinden şöyle bahseder: “İbn Arabî, Bizanslıların resim 

konusunda kusursuzluk derecesine ulaştığını, çünkü İsa’nın eşsiz doğasının ikonada 

tevhitle buluştuğunu yazar... 13.yüzyılın Anadolu’da yazı- resimlerin ya da hattan 

çizilen figürlerin canlandığı yüzyıl olduğu düşülürse İbn Arabî’nin söyledikleri hiç 

şaşırtıcı değildir.”11 Anadolu’da tasavvuf inancı, bedenin dünyada maddi bir varlık 

olarak yalnızca ruhu örtmek için bir araç olduğu üzerinde durur. Mevlana cisminin 

ruhuna bir perde olduğunu söyler. Kaf Suresi de Allah’ın insanın bedeni içinde 

olduğunu hatta ona şah damarından daha yakın olduğunu söyler. “Yemin olsun ki, 

insanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını da biz biliriz. Biz ona şah 

damarından daha yakınız.12” Görünmeyen bir beden algısının görünür kılınması, 

Osmanlı minyatür sanatında vücut bulur. Osmanlı’da minyatür sanatı, Orta Asya’dan 

gelen bir gelenekle devam etmiş, özellikle 16.yy’da en güzel eserlerini vermiştir. Bu 

sanat için resmin Osmanlı’daki tezahürüdür denilebilir. Boy ölçüleri, duruş ve oturuş 

biçimleri, yüz çizimleri, baş hareketleri, giyim biçimleri bu sanat ile özenli bir şekilde 

tarif edilmiştir. “Osmanlı minyatür sanatının bütün güzelliği minyatürde kullanılan 

elbiselerin, çadırların, halıların, hatta duvarların tezhip gibi boyanmasındandır.”13 

Kanuni döneminde Şehnamecilik adıyla resmi bir makam kurulmuş ve tarihi olayların 

resimlerini yapma geleneği başlamıştır.  İmparatorluğun doğu ve batısındaki savaşlar, 

                                                 
9 E.H Gombrich, Sanatın Öyküsü, Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran,  Remzi Kitabevi, İstanbul, 
2007,  s. 143. 
10 Bahattin Yaman, Osmanlı Saray Sanatkarları, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2008, s. ix.  
11 Zeynep Sayın, İmgenin Pornografisi, Metis Yayınları, İstanbul, 2003, s.52.  
12 Kuran-ı Kerim, Kaf Suresi, Cüz:26, 50/34, Çev. Yaşar Nuri Öztürk, Yeni Boyut Yayınları, 
İstanbul,  2005, s. 520.  
13 “Türk Minyatür Sanatı”, http://sanattarihi.wordpress.com/2006/10/02/minyatur, (Çevrimiçi),  
17.05.2008 
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fetihler ve seferler, tahta geçişler, yabancı elçilerin kabulü, bayram kutlamaları gibi 

önemli olayların yanı sıra, bazen Kanuni’nin yalnızca tek bir seferi de ele 

alınabiliyordu14. (Resim 1) Bu bağlamda, Osmanlı minyatürleri, anlattıkları dönemin 

toplumsal hayatı ve işleyişi ilgili birçok bilgi vermektedirler. (Resim 2)  

           Resim 1                                                           Resim 2  

               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Dinlerin ve toplumsal yaşamın şekillendirdiği beden, Doğu ve Batı 

felsefesinde çeşitlilik gösterir. İmgeler üzerinden yapılacak bir değerlendirmede, 

imgenin kutsal sayılması geleneğinin olmaması İslam sanatını Hıristiyan sanatından 

ayırmıştır. İslam uzamında hürmet, belirli bir imgeye değil, güzel olan ve güzeli 

seven tanrısal güzelliğe öykünen bütün amallere ve bu amallerin yarattığı bütün 

imgelere gösterilir15. Bu güzellik algısıyla beden, ruhu içinde barındırdığı için 

korunmalıdır.   Fakat bu düşünce Hıristiyanlıkta daha farklıdır. Hıristiyanlıkta İsa’nın 

                                                 
14 “Osmanlı’da Minyatür”, http://www.wardom.org/osmanlida-minyatur, (Çevrimiçi), 16.06.2008  
* Resim 1-2, “Osmanlı’da Minyatür”,  http://www.wardom.org/osmanlida-minyatur, (Çevrimiçi) , 
16.06.2008 
15 Zeynep Sayın, a.g.e., s.67.  

Yavuz Sultan Selim’in Donanma 

Komutanı 

Barbaros Hayrettin Paşa’yı kabulü ∗ 

    (Süleymanname)  

Harem Bahçesinde Meclis 
 

I.Ahmed Albümü  ∗ 
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yaşadığı ıstırabın anlaşılması, günahkâr ve suçlu doğan bedenin kontrol altına 

alınması için çile çekme geleneği vardır.  Bu bağlamda, bedeni en çok etkileyen, onu 

şekillendiren ve boyunduruk altına alan bir diğer öğe, din öğesi olmuştur. Bedenin 

ızdırap çekmesi Hıristiyanlıkta ayrı bir anlamla karşılanmıştır. (Resim 3–4)   

 

“Hıristiyanlıkla birlikte bedensel ıstırap yeni bir manevi değer kazandı. 

Acıyla başa çıkmak hazzı yaşamaktan bile önemliydi belki de; İsa’nın bizzat 

kendi ıstıraplarıyla verdiği derse göre acıyı aşmak daha zordu. Hıristiyan 

kişinin hayattaki yolculuğu her türlü fiziksel uyarımı aşma yoluyla 

biçimleniyordu; bir Hıristiyan beden karşısında kayıtsız kalarak Tanrı’ya 

daha çok yaklaşmayı umuyordu.” 16 

 

      Resim 3                                                                     Resim 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                                 
16 Richard Sennett, Ten ve Taş Batı Uygarlığında Beden ve Şehir , s.109.  
* Resim 3,  Gillian Wolfe, Look! Body Language  in Art , Francis Lincoln, London, 2004, s. 6. 
* Resim 4 ,  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Peter_Paul_Rubens_068.jpg , (Çevrimiçi),   
11.06.2008.  
 

Peter Paul Rubens, The Elevation of the Cross * Carlo Dolci, St Catherine of Siena * 
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Hıristiyanlıkta çekilen acı, çilede kullanılan aletlerle de özdeşleşmiştir. St. 

Catherine’in resminde İsa’nın Çarmıha gerildiğinde başındaki dikenli tacın bir 

benzerinin bulunduğu görülmektedir. Bu taç, İsa’nın Çarmıha gerildiğinde ona acı 

veren bütün aletleri, bir anlamda silahları da simgelediği için resmedilmiştir. “Çarmıh 

yolunda Mesih’in etine acı veren, sonunda onu ölüme götüren tüm aletlerin, Şeytan’a 

karşı zafer kazandığı savaşta onun ‘silahları’ olduğu ifade ediliyordu.”17 İsa’nın 

bedeninin resmedilişi ve ona göndermeler yapan diğer resimlerin ortaya çıkışı, 

Hıristiyanlıktaki başka bir anlayışa da işaret etmiştir; “Mesih’in bedeni. 13. yy’ın 

başlarında Hıristiyanlığı tasvir eden resimler kurtarıcının bedenine işaret etmişlerdir. 

Burada mesihin bedeni Hıristiyanlığın en önemli mesajı haline gelmiştir. Çünkü 

Hıristiyanlık tanrının insan şekline bürünerek tarihe geçtiği tek dindir.” 18 

 

“Ortaçağdan itibaren tüm mezhep sapkınlıkları kiliselerin katı dogmaları 

karşısında bir tür tensellik isteği, bedenin yeniden dirilmesi biçimini aldı (bu 

her zaman yeniden doğan ve her defasında Ortodoks tarafından yasaklanan 

“Ademci” eğilimdir.) Duyumcu, ampirist, maddeci felsefe 18. yy’dan beri 

geleneksel tinselci dogmaları şiddetle eleştirdi. Etrafında bireysel kurtuluş 

şemasının ve tüm toplumsal bütünleşme sürecinin örgütlendiği ruh olarak 

adlandırılan bu temel değerlerin parçalanmasının uzun tarihsel sürecini 

yakından çözümlemek ilginç olurdu. Beden yararına bu kutsallık dışlama ve 

sekülarizasyon tüm Batı çağına nüfuz etti: Bedenin değerleri yıkıcı değerler, 

en keskin ideolojik çelişkilerin odağı oldu.” 19 

 

İsa'nın doğuşu Tanrı’nın oğlu olarak vücut bulması ve yok olması 

Hıristiyanlığın da temelini atmıştır. Özellikle bu metinlerde bir kaç figür 

karşılaşılmıştır. Bunlar: Yeniden doğan beden, İsa’nın bedeni ve günahkârın 

                                                 
17 Jacques Gélis, “Beden, Kilise ve Kutsal”, Bedenin Tarihi Rönesans’tan Aydınlanma’ya, Der: 
Georges Vigarello, Alain Corbin, Jean Jacques Courtine, Çev. Saadet Özen, Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul, 2008, s.21. 
18 Georges Vigarello, Alain Corbin, Jean  Jacques Courtine, Bedenin Tarihi Rönesans’tan 
Aydınlanma’ya, Çev. Saadet Özen, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2008, s.19. 
19 Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, Çev. Hazal Deliceçaylı ve Ferda Keskin, Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul, 2004, s.173. 
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bedenidir. Burada günahkâr olarak tasvir edilen beden özellikle kadın bedeni 

olmaktadır.  

 

Cenetten kovuluş (Resim 5) tablolarında Havva Adem’e bilgi ağacındaki 

yasak elmayı uzatırken ve Tanrı’ya karşı ilk günaha erkeği teşvik etmiştir. 

Resim 5 

 

Cornelis  Cornelisz  van  Haarlem ,  Ademin Düşüşü , 1592∗    

                   

Beden tarihinde kurgulanmış gerçekliğe işaret eden Corbin, Courtine ve 

Vigarello, 15. yy başlarında Limbourg Kardeşlerin çizdiği Les Très Riches Heures du 

Duc de Berry  (Resim 6), “Saatlerin Kitabı” eserini örnek olarak gösterir. Burada 

kurgulanmış beden mistik bir takım güçlerin tesiri altındadır. Beden bir bakıma 

bedenin içinde olandan bağımsız dış güçlerin etkilerini üzerinde taşır. “.. 

minyatürdeki beden, tepeden tırnağa bir takım gizli güçlerin etkisi altındadır. Burçlar, 

inanca göre gezegenlerin vurduğu o damga, uzuvları ve tenleri sardığına inanılan 
                                                 
∗ Resim 5,  http://www.rijksmuseum.nl, (Çevrimiçi) , 29.06.2008.  
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güçlerin tesiri. Les Très Riches Heures du Duc de Berry’nin başında yer alan o narin 

figürdeki benzersiz haritaya ilham veren de budur: Figürde bedenin her bir parçası 

gökyüzünün bir bölümünü temsil edecek şekilde tasarlanmış, uzak güçlerin insan 

üzerinde gözle görülür etkileri olduğu kesin kabul edilmiştir.” 20  

 

Resim 6 

 
 

Limbourg Kardeşler, Anatomik İnsan ∗ 

 

Sanatçılar, kutsal öykülere bağlı kalarak ortaya koydukları eserleri, 

genellikle kiliselerin siparişleri üzerine yapmışlar ve kendi yaratıcılıklarını ortaya 

koydukları eserler olsa bile çoğunlukla yerleşik kanılara hizmet etmek zorunda 

kalmıştır. Kutsal bedenin nasıl çizileceği sorusuna sanatçı, algı dünyasında oluşan 

imgeler ve geleneksel kalıp imgeler arasındaki ikilemleri içinde cevap vermeye 

çalışmıştır.  Örneğin İtalyan ressam Caravaggio, 1600’lü yıllarda bir kilise tarafından 

Aziz Matta (Matthew) (Resim 7)  resmi siparişi alır. Kilise, resmin vahiy yazan Matta 

ve yanında duran bir esin perisi ile çizilmesini ister. “Caravaggio, Aziz Matta’yı, hiç 
                                                 
20 Georges Vigarello, Alain Corbin ve Jean  Jacques Courtine, a.g.e., s. 8.  
∗ Resim 6,  http://historymedren.about.com/od/booksofhours/ig/Tr-s-Riches-Heures/Anatomical-
Man.htm, (Çevrimiçi) , 29.06.2008. 
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beklenmediği bir anda, kitap yazma olayıyla karşı karşıya kalan yaşlı, yoksul bir 

emekçi, sıradan bir halk adamı olarak tasarlamaya çalıştı. Sonunda .. alnını kırıştıran, 

ayakları çıplak ve kirli, başı kel bir Aziz Matta çizdi.”21 İncelikten yoksun melek 

figürü ise cahil birisine yol gösterircesine Aziz’in elini zorla kitaba doğru bastırır 

gibidir. “Kilise ileri gelenleri Caravaggio'nun sıradan bir kişiyi yüceltirken gerçekte 

Aziz Matta'yı sokaklardan kurtaran İsa'ya öykündüğünü kavrayamamışlardı.”22 

Bunun üzerine Caravaggio yerleşik beğenilere  bağlı kalarak, yani kutsal kabul edilen 

Aziz’in sıradan insan gibi olmayıp farklı bir üst ve ulu sınıfa ait olduğunu gösteren  

başka bir tablo daha yaptı. (Resim 8) 

 

      Resim 7                                                             Resim 8      

                  
 

Caravaggio, Aziz Matta ve Melek, 1602 ∗                   Caravaggio, Aziz Matta ve Melek, 1602 ∗∗ 

               (I. Versiyon)                                                                                (II. Versiyon) 

 

                                                 
21 E.H  Gombrich, a.g.e., s. 30-31. 
22 http://tr.wikipedia.org/wiki/Caravaggio: 25.05.2008.  
∗ Resim 7 , http://www.crepusculum.net/images/artimg/arcsad8.gif, (Çevrimiçi),  23.05.2008 
** Resim 8, http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/caravaggio/matthew.jpg (Çevrimiçi), 23.05.2008 
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          İsa’nın ve azizlerin bedenleri önemli olmasına rağmen, kralın bedeni de iktidarın 

işleyişi açısından tarih boyunca önemli olmuştur. Bu beden hem güzel hem de kutsal 

kabul edilen bir tasvir içinde verilmiştir. ‘Politik beden’ olarak tasvir edilen bu beden, 

tanrı ile yakın ilişkisi ile de tanımlanmaktaydı. “15.yy’ın başlarında ‘Mesih’in mistik 

bedeni’ ile ‘krallığın mistik bedeni’ arasında bir paralelliğin kurulması ve 

‘müminlerin oluşturduğu ruhani cemaat’ ile ‘uyrukların oluşturduğu politik cemaat’in 

birbiriyle kıyaslanmaya başlanmasıyla, homojenlik iyice arttı.” 23 Foucault, burada 

iktidarın bedeni olarak kralın bedeni ile ilgili ilginç tasvirler yapmıştır. Bu konu, 

iktidar , beden ve ideoloji başlığı altında incelenecektir.  

Fransız Kralı 14. Louis zamanında gelişen güzellik anlayışı ise aristokrat 

bedene farklı normlar ile yaklaşmaktadır. Bedenin bu dönemde öne çıkması zarafet ve 

kişisel cazibenin nasıl daha ileri bir noktaya götürüleceği ile ilgilidir. Örneğin, 

“kişisel cazibe kişinin jestlerine, duruşuna, sesine ve kişisel sitilinin nüansına göre 

değişirdi. 14. Louis bunu “façonner” , yani moda olarak tanımladı.” 24 Sosyal alanda 

birer gösteriş unsuru olan modanın 15.yy’da da bir statü göstergesi olduğu 

bilinmektedir. “1489 yılında moda, geçerli olduğu dönemde kıyafetin sıradan 

kullanımı anlamında ancak toplumun üst seviyelerinde geçerliydi”25. Modanın 

gelişimi Kant’ın gündelik olanın güzel sayılmayacağına ilişkin düşüncesinden 

kaynağını alıyordu. Kant’a göre, varoluş, sıradan yaşantı, herhangi bir sanatsal 

“güzellik” içermez. Sanat, en başta, kaotik dünyadan “ahenk” içeren yeni bir “şiir” 

yaratmaktır. Bu şiirsellik, felsefi anlamda insandaki “güzel” duygusunu harekete 

geçirir. Kant’tan esinlenen bu görüşe göre “güzellik”, “çeşitlilik içerisinde ahenk 

yaratabilmektir”. Bu güzellik karşısında duyulan “zevk”, herhangi bir dünyevi tatmin 

ya da fayda arzusundan ileri gelmez. Sanat, maddeci yaklaşımlarla açıklanamayan, 

“aşkın” duyguları harekete geçirir. 26 

                                                 
23 Georges Vigarello, ‘Kralın Bedeni’, Bedenin Tarihi Rönesans’tan Aydınlanma’ya, Çev. Saadet 
Özen, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2008, s. 315.  
24 Sarah R. Cohen, Art, Dance, and the Body in French Culture of the Ancien Régime, Cambridge 
University Press, New York, 2000, s. 14.  
25 Erich Partridge, Short Etymological Dictionary of Modern English, Routledge, London, 1960, s. 
281.  
26 http://www.kameraarkasi.org/sinema/makaleler/nbcsinemasi.html, (Çevrimiçi),  20.05.2008. 
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Mutlak olarak kralın bedeni, dönem içinde peruk ve dantellerle daha gösterişli 

bir hale gelmiş ve soylu beden de bu moda sayesinde daha ön plana çıkmıştır. Nicolas 

de Largillière’ın resmettiği, ‘14. Louis Ve Mirasçıları’ (Resim 9) resmi, bu sosyal 

statüyü belirtir niteliktedir. “Baudelaire’in çalışmaları da onu moda ve kıyafet üzerine 

metafizik ve sınırları aşan bir yorum yapmaya itmiştir, böylece; moda, doğal hayatın 

zihinlerimize yaydığı dünyeviliği, kabalığı ve bayağılığı fikirlerinden kurtulmanın bir 

semptomu olarak gösterilmektedir”27. 

Resim 9 

 

 
Nicolas de Largillière , Porträt des Ludwig XIV. und seiner Erben, 1710-1715∗ 

 

16. ve 17. yy arasında Rönesansın ölçü ve simetri anlayışına karşı bir akım 

olarak maniyerizm akımı ortaya çıkmıştır. Bu akımda beden formlarında 

deformasyon görülür. “Başlar vücuda oranla küçülmüş: boyun, el, kol ve beden 

ölçüleri uzatılarak deformasyona gidilmiştir. Elbiseler hava ile şişirilmiş gibi 

kabarıktır. Kalabalık sahnelerde figürler birbirlerine girer. Özellikle dinî konulu 

                                                 
27 Remy G. Saisselin “From Baudelaire to Christian Dior: The Poetics of Fashion”, The Journal of 
Aesthetics and Art Criticism, Vol.18, No.1, September 1959, s.110. 
∗ Resim 9, http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Nicolas_de_Largilli%C3%A8re_003.jpg , 
(Çevrimiçi), 24.05.2008 
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çalışmalarda figürlerin yüzlerinde mistik bir ifade  görülür.”28 Örneğin Parmigianino, 

‘Uzun Boyunlu Meryem’ tablosunda bedenin oranları ile oynamıştır. “Büyük ustalar 

tarafından herkese kabul ettirilen ‘doğal’ güzelliğin zararına da olsa, Parmagianino ile 

birlikte yeni ve beklenmedik bir şey yaratmaya bilinçle yönelen o çağın tüm 

sanatçıları belki de ilk “modern” ressam oldular.”29   

 

17.yy’a gelindiğinde bedenin işleyişi ve modern makinelerin benzerliği göze 

çarpmaktadır. Bu zamanda ortaya koyulan eserler daha çok bedenin mekanik olan 

yönüne odaklanır. Yapılarla benzerliğin vurgulanması bu dönemin bir diğer 

karakteristiğidir. Örneğin kemikler için,  yapının temeli ifadesi kullanılmaktadır ve 

beden, parçalardan oluşan bir makineye benzetilmektedir. “... iki yüzyıl boyunca 

beden temsilleri ve modelleri mekanik bir kimliğe bürünmeye başlamıştı. 16. yy’da 

nüveleri oluşmaya başlayan, 17.yy’da zirveye ulaşan dünyanın mekanikleşmesi 

anlayışıyla – evrene dev bir mekanizma gözüyle bakılmaya başlanmasıyla iç içe olan 

bu gelişmede pek çok etkenin payı vardı.” 30 Mekanik felsefe bu anlamda anatominin 

gelişmesine yardımcı olurken teşrih∗i de ön plana çıkarmıştır. 

 

 Tıp alanında klinik çalışmalarda yapılan araştırmalar, anatomik açıdan insan 

bedenine dair bilgi edinmede ilerleme sağlarken kliniğe de ayrı bir anlam yüklemiştir. 

Bu anlamı Michel Foucault, ‘Kliniğin Doğuşu’ kitabında “kliniğin nasıl bilimsel 

gözlem, tıbbi olarak düzenlenen bedenlerin teşrihine dayalı bir eğitim alanına 

dönüşmekte olduğu sorusu”nu31 cevaplamaya çalışmıştır. Ölümü, mekanı ve dili 

sorguladığı bu kitapta, dönemi şöyle tanımlamıştır:  “İnsan bedeninin görünür ve 

sağlam, kapalı ama erişilebilir derin mekanında, aynı zamanda hem aydınlanıp hem 

de kendini yok ettiği andır. 32” Bedenin teşrih edilecek bir malzeme haline gelmesi ve 

                                                 
28 “Maniyerizm ve Barok Sanatı”, 
http://egitek.meb.gov.tr/aok/Aok_Kitaplar/AolKitaplar/Sanat_Tarihi_1_2/8.pdf , (Çevrimiçi), 
28.05.2008.  
29 E.H, Gombrich, a.g.e.,s.367.  
30Rafael Mandressi, “Teşrih ve Anatomi”,  Bedenin Tarihi Rönesans’tan Aydınlanma’ya , s.266.  
∗  Bir cesedi kesip parçalara ayırarak incelemek. 
31 Orhan Tekelioğlu, Michel Foucault ve Sosyolojisi, Çev.İbrahim Sirkeci, Bağlam Yayınları, 
İstanbul,1999, s. 62.  
32 Michel Foucault, Kliniğin Doğuşu, Çev. İnci Malak Uysal, Epos Yayınları, Ankara, 2006, s. 233.  
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tıp alanında kullanılması da 17.yy’da, resim sanatında önemli bir yer tutmaktadır. 

“Teşrih sahnesi, anatomi ikonografisinin belli başlı temalarından biridir.”33 Ayrıca, bu 

dönemde tıp kitaplarına koyulması açısından da bedenin anatomisi ve parçaları 

resmedilmiştir. Ama daha sonra, bedenin parçalara ayrılması ve teşrihinin yanında 

birleştirme de önem kazanmıştır. 16.yy’a gelininceye kadar bedeni incelemek için 

tüm parçalarına ayıran doktorlar, “teşrih işlemi ilerledikçe içi boşalan, parçalanan bir 

bedeni anlattılar; dersler ilerledikçe skalpelin altında giderek küçülen bir beden. 

Kesmek, incelemek, sonra atmak. Kitapların şeması, aynı zamanda bedenin tahribinin 

de bir şemasıydı .... Artık teşrih sürecine göre değil, birleştirmeye yönelik bir yüzeye 

doğru ilerleyecekti.”34  Böylelikle, bedenin karmaşık yapısını inceleyen doktorlar 

bütün ve parça ilişkisine yönelmişlerdir. Peiter van Miereveld’in Doktor Willem van 

der Meer’in Anatomi Dersi (Resim 10) de bu yönelişin bir resmidir. 

 

Resim 10 

 
Pieter van Miereveld, Doktor Willem Van Der Meer’in  Delf’teki Anatomi Dersi ∗ 

 

                                                 
33 Rafael Mandressi, a.g.e., s.270.  
34 Rafael Mandressi, a.g.e., s.264.  
∗ Resim 10, http://www.art.com/asp/sp-asp/_/PD--11723112/SP--
A/IGID1348616/The_Anatomy_Lesson_of_Doctor_Willem_Van_Der_Meer_in_Delft.htm, 
(Çevrimiçi), 23.05.2008 
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18. yy, aynı zamanda aydınlanma çağıdır. Aydınlanma Rönesans’ın 

antropolitik ve estetik insan ve dünya kavrayışının politikleştiği bir döneme tekabül 

etmektedir.35 Dönemin sonlarında iktidarın kaynağının bireye yönelmesi başlamıştır.  

 

“18.yy’ın ilk çeyreğinde ressam, batı sanatı tarihinde yeni olan bir 

problemle karşılaştı. 18.yy’a kadar değişik sanat formlarıyla gelişen sanatçı, 

çok fazla seçenek ile karşı karşıya kaldı. Seçeneğin çokluğu şüpheyi 

arttırırken gelenekten kopuş, özgürlüğün fazla olması, yerleşmiş iletişim 

biçimlerinin kaybı ve kaos sanatçıyı izolasyon ve yalnızlığa itti.” 36  

 

18.yy’daki bu gelişme bireyleşmeyi beraberinde getirirken, klasik ekonomi 

politiğinin bu dönemde yükselmesi sınıfsal farklılaşmaya yol açmıştır. Bu dönemde, 

burjuva sınıfı, statüsünü sağlamak için bedenine verdiği önemi göstermeye çalışmış, 

giyim sitili bir üstteki sınıfa dahil olma arzusu ile şekillenmiş ve harcamaları da bu 

sosyal statüyü belirleyici, üstteki sınıfı taklit etme yolu ile artmıştır. Kentlerde 

yaşama edimi de modern bedeni oluşturmada etkili olmuştur.  Bununla birlikte 

sağlıkta ortaya çıkan güzellik mitleriyle birlikte ten de, elbiselerin yerine geçebilir bir 

madde halini almıştır. Böylelikle kontrol edilebilirlik, beden üzerinde tahakküm ön 

plana çıkmış, 19.yy’a gelindiğinde de beden verimli bir hale getirilmeye çalışılmıştır. 

20. yy’a gelindiğinde, beden üzerinde bilişsel bir mantık hakim olmuştur. Beden, 

tüketim nesnesi haline gelmiş ve yararlar zincirine sokulacak bir “şey”e dönüşmüştür. 

Kitle iletişim araçları da bu dönüşüme yardımcı olmuşlardır. Kısaca beden, modern 

özne haline dönüşürken işlevsel bir hal almıştır. Günümüzde beden formlarının 

farklılaşarak idealize edilmesi de bu anlamda değinilmesi gereken bir konudur. 

Geçmişten gelen güzellik anlayışının değişmesi, 19. yy sonrası dönemin karakteristiği 

haline gelmiştir. Özellikle Batı toplumlarında zayıflık; mutluluk, başarı, gençlik ve 

sosyal kabul edilebilirlik ile özdeşleştirilmiştir. Şişmanlık ise tembellik, iradenin 

yetersizliği ve kontrol dışılık ile özdeşleşir.37 Modern özne böyle bir evrim 

                                                 
35 Ahmet Çiğdem, Aydınlanma Düşüncesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006, s. 17.  
36 Joshua C. Taylor, Nineteenth-Century Theories of Art , University of California Press, Los 
Angles, 1989, s. 5.  
37Sarah  Grogan,  Body Image: Understanding Body Dissatisfaction in Men, Women and 
Children,  Routledge, London, 1999, s. 6.  
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geçirmiştir. 19.yy sonrası gelişmeler modern özneyi kapsadığı için bu konu aşağıda 

yer alacak olan ‘Beden, İdeoloji ve İktidar’ ve ‘Feminist Literatürde Beden’ başlıkları 

altında daha ayrıntılı tartışılacaktır. Bu başlıklara geçmeden önce, modernizm 

yolunda beden üzerinden geliştirilen düşünceleri anlayabilmek için bedene getirilen 

felsefi açılımları irdelemek gerekmektedir.  

 

1.2. Beden Üzerine Felsefi Okumalar 

 

Ruha karşı görülen beden, maddi töz olarak filozoflar tarafından felsefe 

tarihinin en önemli problemlerinden biridir. Her dönemde filozoflar,  akıl ve bedenin 

birbirinden nasıl ayırt edileceği ile ilgili çeşitli düşünceler ortaya koymuşlardır. Bu 

ayırım ilkel insanlarda da görülmektedir.  İlkel insanlar kendileri de içinde olmak 

üzere doğada karşılaştıkları her şey için bir ruh tasavvuru yapmışlardır. Bu 

nedenselliğe ‘ animizm  veya canlıcılık∗’ denilmektedir. Animizm’e göre, biyoloji ve 

psikolojide yaşamın temelinin maddi bedenden çok, ruh olduğu görüşü ifade 

edilmektedir. Metafizikte ise varlığın canlı olduğunu savunan teoriyle 

karşılaşılmaktadır.38   

 

“İlkel insana göre ruh, bedene veya bedenin belli parçalarına bağlıdır. 

Can, insanın dışına çıkabilir ama bu halde bile bedeni yönetir. Can (dış 

can) çalınabilir, yenebilir, geri getirilebilir, bazen yamanabilir, 

onarılabilir ya da yerine başkası konabilir. Kişilik üstülük, sadece bedende 

değil onun attığı salgılar, saç, tırnak, sperm, idrar gibi bütün atıklarında 

da bulunur. Onun için bu atıkların kötü niyetli bir başkasının eline 

geçmemesi için herkes bunları saklar. Hatta bazen buna ayak izi bile 

eklenir.”39  
 

                                                 
∗ Animizm, doğada insan ruhuna az çok benzer ruhlar bulunduğunu kabul eden dindir. Ruh, sadece 
insanda yoktur. Canlı cansız her şeyin ruhu vardır. 
38 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul,  2005, s. 348. 
39 http://www.bilgilik.com/tarih/dinler-tarihi/animizm.html, (Çevrimiçi), 18.05.2008.  
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Felsefi açılımlar genellikle birey ve bireyin egemenlik isteği üzerinden 

gitmektedir. Burada tartışılan beden ve akıl ikilemleridir. Beden akıldan daha ikincil 

konuma oturtulur ve üzerinde hakimiyet kurulacak bir nesne olarak betimlenir.  

 

“Güç çatışması ve egemenlik ve bağımlılık betimlerine, insan doğasındaki 

çelişkilere dair getirilen felsefi açıklamalarda sıkça rastlanır. Beşeri 

varlığın üstün, tanrısal yönü olan anlık, köleyi andıran bedene egemen 

olmalıdır. Bedenin bağımlılığı ile maddenin ezeli-ebedi formlara olan daha 

kapsamlı bağımlılığı arasındaki bu geçişi sağlayan ise bilgidir. Fakat, iyi 

yaşanmış bir yaşamda anlığın yerini alan bu erken Platoncu model, daha 

sonraları kendisinin yerini alacak olan ve daha bir incelikle hazırlanmış 

olan bölünmüş ruh modeliyle karşılaştırıldığında oldukça basit kaçar.”40 

 

Platon’un erken eserlerinde anlık ile madde arasındaki gidiş gelişler akıl ile 

beden arasındaki ikilemler şeklinde yorumlanmıştır. Neyin doğru neyin iyi olduğu 

akıl yoluyla bilinebilir savından yola çıkan Platon, gerçeği dışlayan bedenden 

uzaklaşarak aklı yanlışa sürüklemekten kurtarılabilineceğini düşünmüştür. Burada 

bedene egemen olmak için bilginin gerekliliği savı ortaya çıkmıştır. Özellikle Platon 

olgunluk dönemi eserlerinde bu düşünceyi savunmuştur. 

 

 “Platon’un olgunluk dönemi düşüncelerinde ruh, rasyonel olmayan 

güçlerin sınırlarından sürgün edileceği bir egemenlik alanı olmaktan çıkar 

ve içerisinde Akıl’ın , ruhun en az diğerleri kadar öz parçası olan rasyonel 

olmayan niteliklerle baş etmek zorunda kalacağı bölünmüş bir ruh şeklini 

alır. Ve bu değişim, Akıl’ın rasyonel olmayana girdiği ilişkilerin ve anlığın 

iyi-yaşanmış yaşamdaki rolüyle erken dönemdeki basit, anlık beden 

ikiciliğinin izin verdiğinden daha zengin ve daha karmaşık bir biçimde 

sunulmasını sağlar.”   41 

 

                                                 
40 Genevieve Lloyd, Erkek Akıl; Batı Felsefesinde Erkek ve Kadın Çev. Muttalip Özcan , Ayrıntı 
Yayınları,  İstanbul, 1996, s. 40-42 
41 Genevieve Lloyd,  a.g.e., s. 40-42 



 26

Bununla birlikte Descartes, varlığını kanıtlamakta düşünmenin önemini 

vurguladığı ünlü sözü ile bedene farklı bir bakış getirmiştir: “Düşünüyorum öyleyse 

varım.” Beden onun düşüncesinde zihinden farklı bir şey olarak düşünülmüştür. Zihin 

düşünürken beden uzayda yer kaplayan bir kütle olarak görülmektedir. Zihin bir 

makinenin içindeki özgür ruh olarak görülmüştür. Bu farka rağmen zihin ve beden 

etkileşim halinde görülmekteydi. Dünyada yaşanılan olayların zihni geliştirici etkisini 

savunmuştur. Descartes’e göre; düşünen varlık, benlik ya da ruh, bedenden bütünüyle 

ayrıdır. Onsuz da var olabilir, ruh ise bütün yapısı ve özü düşünce olan bir tözdür. 

Descartes’in ruh-beden ikiliği kuralı, yöntemli şüphenin izlediği yolun kaçınılmaz, 

mantıksal sonucudur.42 Erken sokratik düşüncede ise  ruh ve beden farklı biçimlerde 

nitelendirilmiş,  kimi ruhu ölümden sonra kendi biçimine dönebilecek ateşli bir hava 

olarak  tanımlamıştır. Apollonia’lı Diogenes psyché’i hava ile, Heraclitus ve 

Democritus ise ateş ile özdeşleştirmişlerdir. Bunun yanında ruhu kan, su ve tohumun 

asıl maddesi  ile özdeşleştirenler de olmuştur. 43 Platon’un öğrencisi Aristoteles  ise 

geriye ruh ve beden ayrımını tartıştığı büyük bir literatür bırakmıştır. Aristoteles, 

hakiki bir bakışla ruh ve beden ilişkisine biçim/maddeye ilişkin  özel bir mesele 

olarak bakar. Ruh beden değildir, çünkü o maddeye ayrı bir şey olarak bakar.   

Aristo’ya göre ruh bir yaşam ilkesidir. Beden yok olduğunda ruh da yok olacaktır. 

Aristo,  ruh ve vücut ilişkisini form vücut ilişkisinin özel bir durumu olarak görmekte, 

ruh ve vücut'un form ve madde gibi bütün olduğunu söylemektedir. 44 Materyalizm ve 

idealizm, beden ve zihin ayrımına farklı açılardan yaklaşmışlardır ve beden/zihin 

probleminin ortaya çıkardığı güçlükleri bir anlamda göz ardı etmişlerdir. Materyalizm 

de, idealizm de bu anlamda psikofiziksel birciliğin değişik biçimleri olarak 

görülebilir. Materyalizm tinsel varlıkların gerçek varoluşunu yadsımak ve zihni 

maddenin bir türevi ya da fonksiyonu olarak görmek, buna karşın tinselcilik ya da 

                                                 
42 http://felsefetarihi.net/descartes.htm, (Çevrimiçi),  22.02.2008  
43 Beate Gundert, “Soma and Psyché in Hippocratic Medicine”, Phyché and Soma : Physicians and 
Metaphysicians on the Mind-Body Problem from Antiquity to Enlightenment,  Ed: John P. 
Wright and Paul Potter, Oxford University Press, London , 2000, s.14.  
44 Christopher Shields, “Soul and Body in Aristotle”, Ed: Lloyd P. Gerson,  Aristotle Critical 
Assesments, Volume III, Psychology and Ethics, Routledge, New York, 1999, s. 1.  
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idealizmin değişik türleri de beden ya da cisimleri bilinçli içerikleri olarak görmek 

suretiyle, gerçekte problemi şu ya da bu şekilde yok sayarlar. 45 

 

“Materyalizm, zihin-beden ilişkisi konusunda ise, genel olarak zihinsel ya da 

tinsel olan her şeyin, geçerli bir felsefi analizle maddeye indirgenebileceği 

görüşüne karşılık gelir. Bu çerçeve içinde, üç tür materyalizmden söz 

edilebilir: Bunlardan birincisi a) zihni maddenin bir sıfatı, niteliği yapan 

sıfatsal materyalizm; b) ikincisi, zihni ve zihinsel olanı maddenin ve maddi 

olanın bir etkisi ya da sonucu ,olarak yorumlayan nedensel materyalizm ve 

üçüncüsü de, c) zihinsel süreçlerle olayları, özü itibariyle maddi süreç ve 

olaylar olarak gören eşitleyici materyalizmdir.” 46 

 

İnsan ruhu veya psyché, antik çağlardan modern zamanlara beden ile 

ilişkisinde ikili bir rol oynamıştır. Beden tamamıyla hayati ve kavramsal bir öneme 

sahipken insanın vücudu araçsal olarak da önem taşımıştır. Rönesans döneminde bu 

kavramsal ve araçsal bakış harmonik bir bileşim sergilemiştir.47 Skolastik 

öncülerinden etkilenen Rönesans düşünürleri bu harmonik ikiliğin yanında ünlü ruh 

ve beden çatışmalarına da yer vermiştir.  

 

 Beden üzerine yapılan tartışmalara katılan diğer öğretiler de Etkileşimcilik 

ve Paralelizm’dir. Etkileşimcilik, beden ve aklın birbirini etkilediği düşüncesinden 

kaynağını alarak beden ve zihni iki ayrı tözsel varlık olarak görür. Felsefe 

literatüründe akıl ile ilişki içinde tutulup onun üzerinden yorumlanan beden, yakın bir 

zamana kadar üzerinde durulmayan bir konu olarak görülmektedir.  Varlık problemi 

üzerinde duran Heidegger, var olma hali ile ilgilenmiş,  insanı beden, akıl ve ruh 

birliği olan bütünsel bir yapıda incelemiştir. Sartre’a göre ise başkaları ile edindiğimiz 

ilişki bedenimiz sayesindedir. Bedenimiz dış dünyaya açılan kapımızdır. Başkası ile 

olan ilişki ona göre bakış ile kurulur. Sartre ayrıca, doğal olarak beden ve farkındalık 

                                                 
45 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul, 2005, s.219.  
46 http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Materyalizm, (Çevrimiçi), 21.04.2008. 
47 Emily Michael, “Renaissance Theories of Body, Soul and Mind”,  Phyche and Soma: Physicians 
and Metaphysicians on the Mind-Body Problem from Antiquity to Enlightenment,  Ed: John P. 
Wright and Paul Potter, Oxford University Press, London, 2000, s.147.  
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arasında bir ayırım görmediğini48 belirtir. Merleau Ponty de beden üzerine yaptığı 

yorumlarda Fransız fenomolojisi ile varoluşçuluğun gelişiminde önemli bir yer 

almıştır. Zeynep Direk, Ponty ve Heidegger arasında, düşünce farkını şöyle açıklar: 

 

 “Merleau-Ponty ile Heidegger arasındaki büyük farklılık, Merleau-

Ponty'nin Heidegger'in fenomenolojisinin açtığı dünya temasını "beden" 

üstünden okumasıdır. Merleau-Ponty, Heidegger'in Dasein' ın temel bir hali 

olarak gördüğü "dünyada olmak"ı "algı" ile özdeşleştirmiş, "yaşayan beden" 

ya da "kendi bedenim" kavramını algı çözümlemesinin merkezine koymuştur. 

Oysa ki Heidegger, "yaşayan beden" gibi bir kavramı, "ruh" ve "beden" 

karşıtlığını radikal bir sorgulamaya tâbi tutmadan kullanmaktan kaçınır. 

Algı kavramı, bir yandan ontolojik olarak Heidegger'in dünya tartışmasına, 

yönelimlerimizin ufku olarak dünya kavramına yaslanırken, öte yandan da 

Varlık ve Zaman'daki dünya çözümlemesinde bedenin ihmal edildiğini ima 

eder. Buna karşın, Heidegger'in talep ettiği şeyi yapıp da felsefe tarihinde 

beden kavramını incelikli bir biçimde sorgulamaya girişmez Merleau-

Ponty.”49 

 

Bilimsel metot teorisi ve tarihsel determinizm eleştirisi ile tanınan Popper'e 

göre ise fiziksel dünyanın mahiyetlerinin kendi aralarında ve bu arada da maddi 

bedenler ile etkileştiğini ve bunların gerçek olduğunu kabul ederiz. Ayrıca fiziksel 

objeler ve durumların ötesinde mental durumların olduğunu ve bu durumların 

bedenimiz ile etkileştiğini de kabul ederiz. Burada diş ağrısı Popper tarafından hem 

fiziksel hem de mental durumların varlığını ortaya koyan iyi bir örnek olarak 

görülmektedir.50  

 

Bununla birlikte, liberal görüşün şekillendirdiği beden algısı da felsefi 

tartışmaların odağını oluşturan diğer bir konudur. John Raws tarafından yeniden ele 

                                                 
48 Aktaran:  Thomas R. Flynn, Sartre and Marxist Existentialism: The Test Case of Collective 
Responsibility, The Universty of Chicago Press, Chicago,1984, s. 194.  
49 Zeynep Direk, Dünyanın Teni Merleau-Ponty Felsefesi Üzerine İncelemeler, Metis Yayınları, 
İstanbul, 2003, s. 7-8.  
50 Aktaran: Nurlen Gökalp, “Beden -Zihin Etkileşimi ve Popper ile 
Eccles”,www.felsefelik.com/felsefedunyasi/24-1997/24-073.pdf, (Çevrimiçi), 21.04.2008. 
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alınan liberalizm, cisimleşmemiş ve cemaat içinde kökleşmemiş insan anlayışı 51 

bedensel ve kültürel alt yapı eksikliği nedeniyle eleştirilmiştir. Daha sonra beden, 

felsefi çalışmaların bir başka noktasına, bedeni toplumsal baskı ve inşanın odak 

noktasına oturtan düşünce pratiğinde tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışma Beden, 

İktidar ve İdeoloji başlığı altında M. Foucault’nun düşünceleri bağlamında 

irdelenecektir.  

 

1.3. Beden, İktidar ve İdeoloji 

 

Beden üzerine yapılan sosyolojik çalışmalar, politika alanında ve iktidarla 

ilişkisi bağlamında, yüzyılın ikinci yarısına kadar ihmal edilmiştir. Bedenin sosyoloji 

alanında incelenmesine ilk örnek Fransız toplumbilimcisi Marcel Mauss’un 

Toplumbilim ve İnsanbilim kitabında yer verilmiştir. “Sociologie et Antropoloji 

(Toplumbilim ve İnsanbilim)  adlı yapıtının  Beden Teknikleri başlığını taşıyan  

bölümünde  Mauss, beden tekniklerini çeşitli açılardan sınıflandırmakta ve uyku 

teknikleri, dinlenme teknikleri, yemek yeme teknikleri, cinsel ilişki teknikleri, 

anormallerin teknikleri gibi başlıklar altında uzun uzun anlatmaktadır.”52  

 

Beden sosyolojisi içinde toplumsal düzeyde bir inceleme yapıldığında biyo- 

politikalar ön plana çıkmaktadır. Bu alanın önde gelen temsilcisi Michel 

Foucault’nun düşünceleri özellikle iktidar üzerinden okunacak metinlerde önemli bir 

yer teşkil etmektedir. “Sosyolojinin ‘beden merkezli pratiklere’ dair analizlerinin 

gündeme geldiği çağımızda Foucault’nun hapishane ve cezalandırma sisteminin 

gelişimiyle ilgili analizi disiplinin nesnesi olarak beden üzerine yoğunlaşır.”53 Gilles 

Deleuze’ün ifadesiyle, “Foucault ‘disiplin toplumları’nı onsekizinci ve ondokuzuncu 

yüzyıllara yerleştirir. İnsan yaşamının siyasi düzen içine dahil edildiği bu dönemde 

güç, ‘disiplin toplumları’ teriminin ima ettiği gibi, bir elde toplamak yerine tüm 

                                                 
51 Ahmet Cevizci, a.g.e.,  s. 220.  
52 Orhan Hançerlioğlu, Toplumbilim Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986,  s. 33-34.  
53 Ahmet Cevizci, a.g.e.,  s. 220. 
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toplumsal mekana dağılmıştır.” 54 Bu toplumsal mekanı tanımlarken siyasi sistemi 

açıklama ihtiyacı duyan Foucault, iktidarın bedenini tasvir ederken kralın politik 

bedenini, tarihsel ve siyasal bağlamında tasvir  eder.  “On yedinci yüzyıl toplumu gibi 

bir toplumda kralın bedeni bir metafor değil, siyasi bir gerçeklikti: Kralın siyasi 

varlığı monarşinin işleyişi için gerekliydi.”55 Özellikle, Foucault, Hapishanenin 

Doğuşu adlı kitabında kralın bedenini yasaların gücü ile birleştirmiş, kralın ‘çifte 

bedeni’ne dikkat çekmiş ve Foucault ‘mahkum edilenin bedeni’nin ‘kralın bedeni’nin 

karşıt kutbunu oluşturduğunu belirtmiştir. 

 

“Kantorowicz∗ eskiden, “kralın bedeni”ne ilişkin, dikkat çekici bir 

çözümleme yapmıştır: Ortaçağda oluşmuş olan hukuki teolojiye göre bu 

çifte bir bedendir, çünkü doğan ve ölen geçici unsurun dışında, zaman 

boyunca yerli yerinde kalan ve krallığın fizik ama buna rağmen ele 

geçirilemeyen nitelikteki dayanağı olan bir unsuru daha içermektedir; 

başlangıçta İsa modeline yakın olan bu ikiliğin çerçevesinde kutsal 

yazılar bütünü, monarşiye ilişkin siyasal teori, kralın kişisini ve Tacın 

taleplerini hem birbirinden ayıran hem de birbirlerine bağlayan hukuki 

mekanizmalar ve taç giydirme, cenaze törenleri, boyun eğme 

törenlerinde en güçlü anlarına kavuşan koskoca bir ayinsel çerçeve 

örgütlemiştir.” 56 

 

Kralın bedeninin tanımlanmasında dini açılımların da kullanılması söz 

konusudur. Ortaçağ Avrupası’nda kral, ‘tanrının oğlu’ olarak tanımlanmıştır. Bu 

noktadan itibaren iktidarın değiştirdiği şekil, Aydınlanma Çağı ile birlikte gelişmiştir.  

Bertelli, ‘Kralın Bedeni’ (2001) adlı eserinde, kralın doğumundan ölümüne değin 

                                                 
54 Hasan Güven, Disiplin Toplumlarından Kontrol Toplumlarına: Michel Foucault Üzerine Bir 
İnceleme, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Aydın, 2005, 
s.1.  
55 Michel Foucault, Seçme Yazılar 4:  İktidarın Gözü, Çev. Işık  Ergüden, Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul, 2003, s. 38. 
∗ Hapishanenin Doğuşu kitabında kralın bedeni anlatılırken bu isim Kantarowitz şeklinde yazılmıştır. 
Fakat ismin orjinali Kantorowicz’dir. Bu yüzden isim düzeltilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bknz: Ernst H. 
Kantorowicz, The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology,  Princeton 
University Press, New Jersey,1957.   
56 Aktaran: Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu, Çev. M.Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara, 
2006, s. 66-67. 
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bedeninden geçen pek çok ritüele dikkat çeker, kralın bedeninin Kantorowicz 

tarafından iki bedenli tasvir edilmesi∗ hakkında şöyle der; “Doğal bedenin devletin 

politik bedeninden ayrılması hukuksal olarak liderin kaybından doğan varoluşçu acıyı 

dindirmiştir. Bu ayrımın mantıksal içeriğinden doğan trajik sonuçları görülmektedir, 

fakat bu sonuçlar  modern devletin oluşması için gerekliydi.”57 

 

Aydınlanma düşüncesi, Rönesans sonrasında insana daha çok önem verir     

ve insanı merkeze oturtur. Artık, kaderine ait sorumluluk tamamıyla insana aittir. 

Descartes’a göre beden, “kesin bilgi için bir esas oluşturmaz çünkü beden zihin 

yoluyla algılanabilir. Bu nedenle beden ile oluşan bilgiye inanılmaz. Düşünen şey 

öznedir, onun dışında kalan her şey dış dünyadır.”58  

 

Foucault, Aydınlanma Çağı ile onun akılsal reformlarını gündeme getirerek 

birey ve iktidarın dönüşümü ile ilgili şöyle der: “Demek istediğim, iktidar 

tekniklerinin gelişmesinin giderek bireylere yöneldiği ve bireyleri sürekli ve kalıcı 

biçimde yönetmeyi amaçladığıdır.”59 Foucault’a göre, Aydınlanma Çağı’nda 

iyilikseverlik, özünde iktidar iradesinden daha az değer taşır. Aydınlanma 

insanoğlunu özgürleştirmeye ilişkin soylu ideallerin altında, yeni “ahlaki terimleri”, 

geleneksel toplumlarda olduğundan çok daha büyük bir toplumsal denetim düzeyi 

sağlayacak biçimde tanımlar. 

 

Bedenin bir ilgi alanı ve araştırma konusu olarak ortaya çıkışında temel 

sorunsal, Batı düşüncesinin Kartezyen yapısının yoğun biçimde eleştiriye açılmasıdır. 

Bu eleştirilerden en önemlisi yapısalcılık sonrası düşünürlere aittir. Bu düşünürler, 

Aydınlanma düşüncesinin özelde aynılık-ötekilik ayrımını genelde ise karşıtlıklarla 

                                                 
∗ Kralın bedenini doğal beden ve politik beden olarak ikiye ayırır. Doğal beden olarak tasvir edilen 
kralın ölümlü bedenidir. Fakat politik bedeni ise siyaset ve devletten oluşur.   
Bknz: Ernst H. Kantorowicz, a.g.e., 1957.   
57 Sergio Bertelli, The King's Body: Sacred Rituals of Power in Medieval and Early Modern 
Europe, Çev. R. Burr Litchfield, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 2001, s.95.  
58 Meral Özçınar, Modern Öznenin Varoluş Sorunu ve Sinemadaki Yansıması, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2005, s.3.  
59 Michel Foucault, “ ‘Omnes et Singulatim’ : Siyasi Aklın Bir Eleştirisine Doğru”, Özne ve İktidar, 
Çev. Işık Ergüden ve Osman Akınhay, Ayrıntı Yayınları, İstanbul,  2005, s.28.   
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düşünen tüm Kartezyen yapısını ve düz-doğrusal tarih anlayışını eleştirirler.60 On 

sekizinci yüzyılın özgürleştirme savını Foucault, iktidarın araçlarını güvenli bölgelere 

yerleştirerek toplumu kontrol altına alma mekanizmalarını geliştirdiği bir alan olarak 

tanımlar. Bu bağlamda beden sosyolojisi üzerine çalışmaları olan Bryan Turner,  

‘Beden ve Toplum’ kitabında ihtiyaç ve isteklerden başlayarak bedenin disiplin 

edilmesine, kapitalist tüketime, sosyal kişiliğe, doğallığın değişimine ve  bedenin 

sosyal temsillerine değinir. Ayrıca, Foucault’un üzerinde durduğu disipline edilmiş 

bedenden de söz eder. Weber’in ve Foucault’nun çalışmalarına değinen Turner, 

bürokratikleşme üzerinde durur: Weber ve Foucault’da da  toplumlar,  

bürokratikleşme ve akılcılaşma ile rasyonel bir disiplin altına girer.61   

 

İktidarın kullandığı bu aygıtlar bir yandan iktidarın beden üzerinde 

hâkimiyetini sağlamlaştırırken diğer yandan bedeni arzu nesnesi haline de getirmiştir. 

Foucault’nun söylemiyle; “Jimnastik, idmanlar, kas geliştirme, çıplaklık, güzel 

bedenin yüceltilmesi... tüm bunlar, çocukların, askerlerin bedeni üzerinde sağlıklı 

beden üzerinde iktidarın uyguladığı kararlı, inatçı, titiz bir çalışmayla insanı kendi 

bedenini arzulamaya götüren hattadır.62” Kimi zaman güzellik tanımlamaları 

yüzünden farklı şekillere sokulan beden, aynı zamanda sınırlarını da zorlamaktadır. 

Güzellik kavramına farklı bir açılım sağlayan Bauman’a göre, bizim sağlık ve 

güzellik ile ilgili modern sabit fikirlerimiz ‘bedenin nihai sınırlarını red etmek 

gayretidir.’63   

 

Foucault, bedenin arzu nesnesi haline gelerek arzulama ediminden güç 

aldığını söyler. Foucault Cinselliğin Tarihi (2003) isimli kitabında cinsellik üzerine 

yapılan tüm değerlendirmelerin politik anlamı olduğunu belirtir ve arzunun bu 

                                                 
60 Emre Işık, Beden ve Toplum Kuramı Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine, Bağlam 
Yayınları, İstanbul, 1998, s. 13. 
61 Bryan S. Turner, The Body and Society: Explorations in Social Theory, Sage Publications, 
London, 1996, s. 120. 
62 Michel Foucault, İktidarın Gözü,s.39.  
63 Aktaran: Ruth A. Wallace ve Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları Klasik Geleneğin 
Geliştirilmesi, Çev. Leyla Elburuz ve M. Rami Ayas , Punto Yayıncılık, İzmir, 2004, s. 432. 
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tarihsel gücün içinde inşa edilmiş olduğunu64 savunur. Cinsellik doğallığından çıkıp 

neden ahlaki bir söylemin aracı haline gelmiştir? Bu soru Foucault’nun çıkış 

noktasını oluşturmuştur. 18.yy’dan başlayarak cinselliği denetlemeye yönelik bir 

takım düzenlemelerin olduğunu vurgulayarak baskıcı varsayım dediği bir iddia ortaya 

koyar.  

 

“XVI. yüzyılın sonundan itibaren cinselliğin “söyleme geçirilmesi”nin 

bir kısıtlama sürecine girmek şöyle dursun, tersine artan bir kışkırtma 

mekanizması içinde yer aldığı; cinsellik üzerinde işleyen iktidarın 

yöntemlerinin katı bir ayıklama ilkesine değil, tersine çok biçimli 

cinsellikleri ortalığa dökme ve yerleştirme ilkesine uyduğu; ve bilme 

istencinin, kaldırılması gereken bir tabu önünde duraklayacağına, 

aksine- şüphesiz bir çok yanlışla- bir cinsiyet bilimi oluşturmak için 

kendini paraladığı görülecektir. İşte benim, baskı varsayımın 

başvurduğu yasaklama ve dışlama olgularının arkasına geçerek ve 

belirti değeri taşıyan birkaç tarihsel olgudan yola çıkarak şematik 

biçimde göstermek istediğim bu devinimlerdir.” 65 

 

Cinselliğin yine iktidarın kontrolü altında olduğu ve çeşitli sektörler 

vasıtasıyla aslında hem kısıtlarken hem de cinselliği kışkırttığı ve üzerinden para 

kazandığı bir alana dönüştürüldüğü Foucault’nun bir diğer üstünde durduğu konudur.  

Deleuze ise iktidar istencine güç ve beden bağlamında yaklaşır.66 Ve arzunun 

kapitalist sistem tarafından bastırıldığını söyler. Ona göre, yararlar sistemine 

sokulacak biçimde denetlenen arzu, iktidarın kontrolü altındadır. Baudrillard (2004) 

da tüketim toplumunu eleştirdiği kitabında bedenin tüketim nesnesi haline geldiğinin 

üzerinde durur. Bedenin düzenlenmesi toplumsal pratikte statü göstergeleri ile 

ilişkilendirilir. Böylelikle işlevsel güzellik kültü açıklanmaya çalışılır. İktidar aracının 

tüketime  yönlendirdiği beden pratiğini pornografi sektörüyle bağdaştırır. Cinselliği 

                                                 
64 Ladelle McWhorter, Bodies and Pleasures: Foucault and the Politics of Sexual Normalization, 
Indiana University Press, Indiana, 1999, s.39.  
65 Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, Çev. Hülya Uğur Tanrıöver, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2003, 
s. 19.  
66 Ronald Bogue, Deleuze and Guattari: Critics of the 20th Century , Routledge, New York, 2002, 
s. 20.  
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özgürleştiren şeyin tüketim işlevi olduğunu savunur. Bununla birlikte beden algıları 

üzerinden bir açılım sağlar ve bedenin yeniden keşfi ve reklamlarda bir nesne haline 

getirilmesi hakkında şöyle der:  

 

“Bin yıllık bir püritanizm çağından sonra fiziksel ve cinsel özgürleşme 

biçiminde bedenin yeniden keşfi  ve reklamda, modada, kitle kültüründeki 

mutlak – varlığı – bedenin etrafını kuşatan sağlık, perhiz, tedavi kültü, 

gençlik, zariflik, erillik/dişillik saplantısı, bedenle ilgili bakımlar, rejimler, 

fedakarca uygulamalar, bedeni kuşatan arzu söylemi – bunların hepsi 

bedenin günümüzde kurtuluş nesnesine dönüştüğünün tanığıdır. Beden bu 

ahlaki ve ideolojik işlevde tam anlamıyla ruhun yerini almıştır. “67  

 

 İktidarın bedenler üzerindeki etkisi düşünüldüğünde ideoloji de bu etkiyi 

yaymada bir araçtır. Althusser, ideolojiyi, “toplumsal formasyonun belirleyicisi, buna 

göre toplumu dönüştürücü ve bireyleri bu ilişkiler ağı içerisinde yönlendirici egemen 

fikirler ve tasarımlar sistemi”68 şeklinde tanımlar. Althusser’e göre ideoloji, toplumsal 

varoluşun tüm biçimlerine yer etmiştir; en sıradan ve olağan kurumlara, oluşlara ve 

toplumsal ilişkilere nüfuz eder. Böylelikle ideoloji yaşanan deneyim ile fiilen 

eşanlamlı bir hal almaktadır.69 Marx’a göre, dünyaya ve özellikle de sosyal dünyaya 

ilişkin bilgi ve kavrayışımız politik çıkarlar tarafından belirlenir.70  Toplumu bir arada 

tutan bir kavram olarak da kullanılan ideoloji, hegemonya kavramı ile de 

ilişkilendirilir. Hegemonya burada Antonio Gramsci tarafından kapitalist toplumda, 

yönetici sınıfın ideolojisini kitlelere, çok büyük bir çoğunlukla güce hiç 

başvurmaksızın empoze edişini anlatır.71 Gramsci’ye göre, iktidardaki grup hem 

yığınların desteğini kazanmak, hem de onları ideolojik ve ahlâki düzeyde kendi dünya 

görüşüne uygun olarak biçimlendirmek için aydınlardan yararlanır.72 Gramsci’nin  

                                                 
67 Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, Çev. Hazal Deliceçaylı ve Ferda Keskin, Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul, 2004, s.163.  
68 Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev. Yusuf Alp ve Mahmut Özışık, 
İletişim Yayınları, İstanbul, 1991,s. 47 .  
69 Aktaran: Erol Mutlu, İletişim Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2004, s.132. 
70 Aktaran: Ahmet Cevizci, a.g.e., s. 894.  
71 Ahmet Cevizci, a.g.e., s. 817. 
72 Lusin Bağla, Antonio Gramsci ve Aydınların Rolü Sorunu, 
http://www.birikimdergisi.com/birikim/dergiyazi.aspx , (Çevrimiçi) , 29.06.2008.   
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yazıları sosyal güçlerin ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeydeki düzensiz gelişimleri 

üzerine de odaklanır. Anglo – Sakson uygarlığı hegemonyasının küresel politik- 

ekonomik sistemdeki gelişimlerini kolonicilik ve emperyalizm bağlamında 

değerlendirir.73 Toplumda egemen olan ideolojinin yayılmasında yine egemen olan 

grupların etkisi düşünüldüğünde, din öğesi ile karşılaşılmaktadır. Örneğin Hıristiyan 

felsefesinde, bedenin günahkar oluşu sorunu, onu bu ideoloji çerçevesinde 

şekillendirmiştir. Toplumsal kurumlar ideolojilerini insanlara aktarmada bir araç 

olarak görülebilir. Buna göre aile kurumunun ataerkil ideolojiyi çeşitli kategoriler 

içerisindeki bireyin davranışını toplumsallaştırdığı eleştirisi ile karşılaşılmaktadır. 

İdeolojilerin tarihinde bedene ilişkin ideolojiler uzun zaman, ruhu ya da maddesel 

olmayan bir başka ilkeyi merkeze alan tinselci, püriten, ahlakçı tipteki ideolojilere 

karşı rahatsız edici eleştiri değeri taşımıştır.74 İktidarın şekillendirdiği ideolojileri ve 

beden üzerinde etkilerini bu bölümde adı geçen düşünürlerin yanında feminist 

söylemdeki düşünürler de eleştirmişlerdir.  

 

1.4.  Feminist Literatürde Beden Olgusu 

 

Beden üzerine yapılan çalışmaların gelişmesinde feminizmin önemli bir 

yeri olduğu düşünülmektedir. Kadınların yasalar önünde erkeklerle eşit haklara sahip 

olmasını savunan feminist yazarlar, kadınların sosyal hayatta baskılanmalarıyla da 

ilgilenmişlerdir. 15. ve 16. yy Avrupa’sından günümüze, kadının beden yazgısı 

üzerine pek çok feminist çalışma yapmıştır. Bu eksende süren tartışmalar daha çok 

doğa, cinsellik, adet görme, doğurganlık üzerine yoğunlaşmış ve kadınların 

ilkçağlardan günümüze nasıl öteki durumunda olduğunu tartışmaya açmıştır. Camille 

Paglia bu durumla ilgili şöyle der; “Kadın aşkın ya da tarihsel yoldan olsun, doğanın 

döngüsünden kurtulmanın hayalini kuramaz; çünkü o döngünün kendisidir. Onun 

cinsel olgunluğu ayla birleşme anlamına gelir; ayın fazları ile çoğalır ya da 

                                                 
73 Adam David Morton, Unravelling Gramsci: Hegemony and Passive Revolution in the Global 
Political Economy, Pluto Press, London, 2007, s.4.  
74 Jean Baudrillard, a.g.e., s.173.  
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sönükleşir.”75 Antik Yunan düşünürlerinden başlayan bir cinsiyet ayırımının 

kadınların bedenleri üzerinden yapılan değerlendirmede ön plana çıktığı 

görülmektedir. “Aristo, kadınların erkeklerden daha soğuk ve zayıf olduğunu, kanını 

ısıtamadığını bu yüzden de ruhu arındırmak için yeterince yüksek sıcaklığa 

erişemediğini”76 söyler. Bu söylemden başlayarak kadınların anatomik olarak 

erkeklerden daha küçük kafalı ve bu anlamda entelektüel kapasitelerinin erkeklerden 

daha düşük olduğu savları da ortaya atılmıştır. “Fransız Anatomist Marie Geneviéve 

Charlotte Thiroux’un 1759 tarihinde resmettiği kadın iskeletine bakıldığında (böyle 

olmamasına rağmen) kadın kafatasının erkek kafatasından küçük, kalçaların ise erkek 

kalçalarından daha büyük olduğu görülmüştür.”77 Kalçaların daha büyük çizilmesi 

kadınların doğal olarak annelik yapmak için doğduklarını betimlenmek içindir. Bu 

doğal olarak anne oldukları ve bu yüzden erkeklerin entelektüel kapasitesine 

ulaşamayacakları savı on yedinci ve 18. yüzyılda liberal politik düşüncenin 

desteklediği doğal-hukuk filozofları tarafından (Locke ve Kant gibi) da 

savunulmuştur.  Bu yüzden 17. yy ile hız kazanan burjuvazi, kadın bedeni ile ilgili 

farklı algılamalara yol açmıştır. Mark Poster şöyle der; “Burjuvazide kadınlar, 

hayvansı şehvetten yoksun, melek gibi masum, cinsiyetsiz yaratıklar olarak 

algılandılar. İçselleştirildiğinde, bu kadın imgesi derin duygusal çatışmalara yol 

açtı.”78 Poster’ın üzerinde durduğu bir başka konu da burjuvazinin bedeni nasıl 

değiştirdiğidir. Kurumların bedeni kontrol etmek için uyguladıları yöntemleri anlatır. 

Aile de bu kurumlardan biridir. Çocuklar üzerinde yapılan denetimlerden bahsederek 

çocukların cinselliklerini kontrol altına almak için icat edilen aletlerden detaylı 

şekilde bahseder. 

 

On yedinci yüzyıl sonrasına gelindiğinde kadın ve erkeklerin aynı 

kapisetede ve yetenekte çalışabilecekleri ile ilgili pek çok feminist tez üretilmiştir. Bu 

tezlerden biri kadınların uygun biçimde eğitilirse, erkeklerin yapabildiği her şeyi 

                                                 
75 Camille Paglia, Nefertiti’den Emily Dickinson’a Sanat ve Dekadans, Çev. Didem Atay ve Anahid 
Hazaryan, Epos Yayıncılık, Ankara, 2004, s. 22.  
76 Londa Schiebinger, Feminism and the Body, Oxford University Press, New York, 2000, s.28. 
77 Londa Schiebinger, a.g.e., s. 26. 
78 Mark Poster , Eleştirel Aile Kuramı, Çev. Hüseyin Tapınç, Ayrıntı Yayınları,  İstanbul, 1989, s. 
197-199.  
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yapabileceği tezidir. “Bu tez işlediği sürece takdire şayandır. Tarif edilen, erkeklerin 

sahip olmadıkları bir kadın kapasitesinin varolduğu savıdır ve bu nedenle bu tez, 

doğumun, kadınların bedenlerinin ve bedenlerinden ayrılmayan kadınsı duyguların ve 

beden süreçlerinin herhangi bir siyasal ortamının olduğunu açıkça inkar eder.”79   

Bununla birlikte Foucault’nun çalışmaları feminist söylem içinde de 

değerlendirilmiştir. Foucault, kendini doğrudan feminist olarak tanımlamasa da 

kadınların,  güç ilişkilerinin değişmesi için gösterdiği çabaya sempati duymuştur. 

Ayrıca, onun çalışmaları feminist söylem için pratik uygulamalar taşır.80 Kadın 

bedeninin normalleştirilmesi, kadınsılık kavramı ile de ilişkilendirilebilir. Yalnız 

“normalleştirme” terimi, feminist yazınında Foucault’nun söz ettiği karmaşık bir 

normalleştirme terimi gibi görülmemektedir. Feministler bu terimi uzunca bir süre 

yazınlarında, terimsel anlamı önemsemeyerek kullanmışlardır.  Feminist felsefe 

yazınında normalleştirme kelimesi ve soydaşları teorik hassasiyet ile 

kullanılmamaktadır. Terim, Homojenleştirme ve uyumlaştırmanın empoze edildiği 

veya desteklendiği işlemlerde veya tartışmalı konuların günlük olaylarmış gibi 

anlatılmasında kullanılır.81 Foucault’nun normalleştirmeden kastı, iktidarın söylemleri 

ile bireyin üzerinde ve kimliklerinde otorite kuran bir merci olmasıdır. Foucault’nun 

yaklaşımı ile Marksizm ve Radikal Feminizm arasında da bir ayırım vardır. Marksizm 

ve Radikal Feminizm, tarihsel süreçte insanın özgürlüğü için diyalektik çabayı 

önemser. Radikal feministler, tüm baskının merkezinin ataerkillik olduğunu söyler ve 

Marksizmi ataerkilliği ortadan kaldırması için yetersiz bulurlar. Foucault, politik 

teorinin etki alanını düşününce radikal feministlerle aynı görüştedir.82  

 

Cinsiyet ayrımı feministlerin referans aldıkları ve üzerinde durdukları temel 

meselelerden biridir. Feminizm, bir insanın cinsiyeti olduğunu belirtir. Böylece cins, 

cinsiyet ayrımına işaret ederek, modern toplum eleştirisi getirmenin yanı sıra, bedenin 

                                                 
79 Josephine Donovan, Feminist Teori, Çev.Aksu Bora, Meltem Ağduk Gevrek ve Feziye Sayılan, 
İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, s.356.  
80 Caroline Ramazanoglu, Up Against Foucault: Explorations of Some Tensions Between Foucault 
and Feminism, Routledge, New York, 1993, s.4. 
81 Cressida J. Heyes, Self-Transformations: Foucault, Ethics, and Normalized Bodies, Oxford 
University Press, New York, 2007, s. 16.  
82 Jana Sawicki, Disciplining Foucault: Feminism, Power, and the Body, Routledge, New York, 
1991, s.19-20.  
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toplumsallığına da işaret eder. Örneğin, S. De Beauvoir anatomik bir kader olarak 

bedeni ele almayı bir kenara bırakırken, kadın bedeninin ataerkillik yoluyla, sosyal 

olarak bozulmuş olduğunu vurgular.83 Erkeklerin kadınları nesneleştirdiğinin de 

üzerinde durur ve kadının satın alınacak bir mal gibi sosyal değerler çerçevesinde 

şekillendirdiği dış görünüşünü erkeği temsil etmekte kullandığını belirtir: 

 

“Kentsoylu toplumlarda kadına düşen başlıca rollerden biri, temsil etmektir; 

güzelliği, çekiciliği, zekası, inceliği, tıpkı arabasının dış görünüşü gibi, 

kocasının servetinin dış belirtileridir. Varlıklıysa, kürklerle değerli taşlarla 

donatır onu. Yoksulsa, ahlaksal niteliklerini, evişindeki yeteneklerini över; 

hiç bir şeyi yoksa, hizmetini gören bir kadın bulduğu an, şu dünyada bir şeye 

sahip olduğuna inanır.” 84 

 

Bununla birlikte, kadın bedeninin “doğa ana” olarak tanımlanması ve erkek 

için öteki olarak konumlanan kadına karşı ayrımcılığın kaynağını Heritier  Augé 

şöyle tanımlar: “Bir majör ve bir minör, bir ‘kuvvetli’ ve bir ‘zayıf’ cins, bir ‘güçlü’ 

ve bir ‘güçsüz’ ruh vardır. Doğuştan ve doğal zayıflığı, bedeni dahil olmak üzere, 

kadının baskı altında oluşunu vurgular ve meşrulaştırır.  Bu baskılanışı doğurganlığa 

bağlar.”85 Günümüze gelindiğinde modernizm ile birlikte doğanın dönüştürülmesi 

kadın bedenine etki etmiş ve kadın bedeninin doğadan uzaklaşmasına neden 

olmuştur. Bu bağlamda, tüketim kültürü ile gelişen bedenin arzu nesnesi olarak 

sunumu da pek çok yazar tarafından eleştirilmiştir. Özellikle bu sunumun kadın 

bedeni üzerinden yapılması işlevsel güzellik ve işlevsel erotizm tartışmalarına kadar 

uzanır. Bu anlamda Baudrillard, gençlik ve güzellik mitlerini kadın bedeninin diyet, 

spor , giyim kuşam vasıtasıyla nasıl baskı altına alındığı ve normalleştirildiğini 

açıklar. Fetiş nesnesi haline gelen kadın bedeni ve tüketim olgusunun bu bedene  

yaptığı göndermeler ile arttırılması bir diğer üstünde durduğu konudur. “.. kadının 

beden/nesne modeline uygun olarak örtük bir biçimde kuşatılan en önemsiz nesne 

                                                 
83 Emre Işık, a.g.e., s.14.  
84 Simone de Beauvoir, Kadın: Genç Kızlık Çağı, Çev. Bertan Onaran, Payel Yayınevi, İstanbul, 
1976, s.227.  
85 Aktaran: Emre Işık, a.g.e. , s. 62.  
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bile, aynı biçimde fetişleşir.86” Baudrillard, erotizm, güzellik ve beden için yaptığı 

değerlendirmede beden özgürleşmesi üzerinde durur. Beden özgürleşmesi, ona göre 

tüketimin beden üzerinde bir hak iddia edebilmesi ve  üretimde sömürülebilmesi için 

bir araçtır: Bedenin özgürleşmesi, tarihsel sürecinin tamamını yönlendiren nedenler 

arasında önemli bir yer tutar. Emek gücü için olduğu gibi beden için de aynı 

özgürleşme söz konusudur. Üretimci amaçlar adına rasyonel olarak sömürülebilmesi 

için bedenin ‘özgürleşmesi , özgürlüğüne kavuşması’ gerekir 87. Bu düşünceyi bireyin 

kendisini en değerli değiş tokuş nesnesi olarak görmesi sorununa kadar götüren 

Baudrillard, bedenin dişil olup olmadığı sorusuna yönelir. Burada erkek bedeninin de 

kadın bedeni kadar tüketimin nesnesi haline geldiğine dikkat çeker. Güzellik, 

cinsellik ve yönlendirilen narsizmin ayrıcalıklı nesnesi olarak kadın bedeni 

estetik/erotik söylem çerçevesinde kadını doğa ana ile bütünleştirmektedir.  

 

Bunlara ek olarak feminist beden literatüründe 1960 sonrası  üç post 

yapısalcı, Fransız feministten söz etmek gerekir. Julia Kristeva, Helene Cixous  ve  

Luce Iragaray, batı düşüncesini eleştirmişlerdir. Düşüncenin doğasının fallogosentrik∗  

olduğunu savunmuşlardır. Bunun yanında kadının kendi özelliklerinin cinsiyet 

ayrımına dayalı sunumunun üzerinde odaklanmışlardır. Emre Işık, “Beden ve 

Toplum” kitabında bu üç feministi şöyle tanımlar:  

 

“Yapısalcılık sonrası yazarlardır.  Yapısalcılığı eleştirmişlerdir. Bedenin 

üzerindeki hakların değişimi sorunu üzerinde durmuşlardır. Kristeva’ya 

göre 1968’den sonra  feminist kadınlar, doğrusal zamansallığın reddi ve 

siyasi hayata olan güvensizlikleri ile tanımlanabilirler. Kristeva’ya göre, 

bu feministler, özellikle kadın psikolojisinin özgürlüğü ve bunun sembolik 

biçimde ortaya koyuluşuyla ilgilenmektedirler. Bu kadınlar, geçmişin 

                                                 
86Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, Çev. Hazal Deliceçaylı ve Ferda  Keskin, Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul, 2004, s. 171. 
87Jean Baudrillard, a.g.e., s. 172. 
∗ Batı düşüncesinin fallus ve logos merkezci olduğunu belirtirler ve kendilerine ait bir kavram olan 
fallogosentrik ile  bu iki kelimeyi bir araya getirerek bu şekilde telafuz ederler. Yani batı düşüncesinin 
fallosentrik ve sözmerkezci olduğunu söylerler. 
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kültürleri tarafından ‘sessizleştirilmiş’ cismani ve özneler arası 

deneyimleri için bir dil ararlar. “88 

 

Kadın bedeninin batı kültüründe iğrenç olmakla özdeşleştiğini vurgulayan 

Kristeva, iğrenç olmanın öznenin karşısındaki nesnenin bir özelliği olduğunu söyler. 

Kristeva annenin bedenini, kişinin temiz ve kullanılabilir bedeni olarak ele alır. 

Annenin bedenini semiyotik olanla özdeşleştiren Kristeva, ne dilbilimsel gösterge ne 

de sembolik düzene bağlı olmadan, annenin bedeninin dilin ön şartını oluşturduğunu 

belirtir. Kristeva’nın kuramının üç öğesi bulunmaktadır: 1. Bedeni sosyal bilimlerin 

söylemine yeniden oturtmak 2. Öznenin oluşumunda annenin taşıdığı anlamlar 3. 

İğrençliği açıklamak için zulüm ve ayrımcılığı açıklamak.  Cixous ise yazma 

ediminin öneminden, babanın diline karşı çıkıştan söz eder. “Nefesi, konuşmayı ve 

bedenini sansürledin, kendini yaz, bedenin duyulmalı” 89 der. Cixious erkek egemen 

dilden kurtulma üzerinde durur ve kadının bedenini yazmasının fallosentrik dilden 

kaçınması için gerekli90 olduğunu belirtir. Baba ve dil arasında sembolik bir ilişki91 

vardır  der. Irigaray da kadının yeni bir söylem oluşturabilmesi için erkek dili 

söylevinden kopup özgürleşmesi gerekliliği üzerinde durur. Irigaray, Freud’un 

Oedipal kompleksi ve hadım edilme  üzerindeki analiziyle annnenin hiç konuşmadığı 

ve annenin marjinalleştirildiği’ni92 söyler. Kadının cinselliğini hiç bir zaman dile 

getirmediğini belirtir. Bu eleştiri erkek aklının tüm Batı kültürü düşünce tarihine etki 

etmesinden kaynaklanır.  

 

Feministler özellikle tüketim toplumunda ortaya çıkan sağlık mitine de 

günümüzde çeşitli eleştiriler getirmektedir. Bireysel, canlı ve cisimleştirilmiş olarak 

yaşanan beden, daima kendisine tikel bir kimlik ve bedensel disipline ilişkin dinsel- 

kültürel beden disiplini, davranışı, sağlık ve güzellik beklentileri yükleyen iç ve dış 

                                                 
88 Emre Işık, a.g.e. s.40.  
89 http://www.engl.niu.edu/wac/cixous_intro.html, (Çevrimiçi) , 29.06.2008. 
90 Kathy Davis, Embodied Practices: Feminist Perspectives on the Body, Sage Publications, 
California, 1997, s. 9. 
91 Helene Cixous, Jacques Derrida and Susan Sellers, The Helene Cixous Reader, Routledge, 
London, 1994,  s.19 
92 Alison M. Jaggar, Susan R. Bordo, Gender/Body/Knowledge: Feminist Reconstructions of Being 
and Knowing, Rutgers, New York, 1992,  s.57.  
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kuvvetler tarafından şekillendirilir.93 Bunlar genellikle reklamların vazgeçilmez satış 

nesnesi olan kadın bedeni üzerinden üretilen güzellik mitleri, bedenin moda akımı 

yaratma süreci için kullanılması ve sağlık idealleridir.  

 

“Altmışlardan bu yana, moda ve güzellik üzerine olan yazı ve tasfirlerde 

Twiggy imgesiyle doruğa ulaşan bir kadın bedeni ideali okunuyor: Bir 

dirhem yağı olmayan kadın vücudu. Bu ‘modaya uygun’ inceliğe ulaşma 

çabası bir çok kadının yaşamının rutin bir parçası haline geldi: rejim 

yapmak, yediğine dikkat etmek, yiyecekler konusunda suçluluk duymak ve 

jimnastik kadınların çoğunu şu ya da bu şekilde etkiledi.” 94 

 

Özel olanın siyasal olduğu görüşü çerçevesinde şekillenen düşünceler, iç ve 

dış etkiler ile şekillendirilen birey üzerinde durur. Birey, özel ve kamusal alan, baskın 

pazar aktiviteleri, kapitalist ürün ve bürokratik yönetim sayesinde duygular, ilişkiler 

ve taahhütlerini, ailevi, cinsel ve duygusal yaşam çerçevesinde şekillendirir.95 Diğer 

yandan  kamusal alanda politik mücadele konusu haline gelen  beden temsili ise, Türk 

toplumunun modernleşme sürecinde etkisini hissettirmiş ve kadın bedeninin temsili 

üzerine yapılan tartışmalar,  modernleşmenin başlıca unsuru olarak günümüzde hala 

etkin bir şekilde devam etmektedir.  

 

1.5 . Tarihsel Süreçte Türk Toplumunda Modernleşme ve  Beden Temsili 

 

Türk modernleşmesi denilince özellikle Osmanlı’dan itibaren başlayan 

batılılaşma hareketlerine bakmak gerekmektedir. Batıcılık olarak nitelendirilen 

yaklaşım, Şerif Mardin tarafından şöyle tanımlanmıştır: Osmanlı İmparatorluğu’ndan 

başlayıp Cumhuriyet Türkiyesinde yeni boyutlar kazanan, Batı Avrupa’nın toplumsal 

ve fikirsel bileşimini erişilmesi gereken bir hedef olarak gören yaklaşım.96 Osmanlı 

İmparatorluğunun batı ile ilişkisine bakıldığında yükselme döneminde  Osmanlı 
                                                 
93 Sylvia Marcos,  Bedenler,  Dinler ve Toplumsal Cinsiyet, Çev. Sibel Özbudun,  Balkı Şafak ve 
İlker Çayla, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2006,  s.13.  
94 Rosalind Coward, Kadınlık Arzuları Günümüzde Kadın Cinselliği, Çev. Alev Türker, Ayrıntı 
Yayınları, İstanbul, 1993, s. 42.  
95 Ross Poole, Morality and Modernity, Routledge,  London, 1991, s. 47.  
96 Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi Makaleler 4, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, s. 9.  
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uygarlığının üstün olarak görüldüğü ortadadır. Fakat gerileme döneminde ise Batının 

askeri üstünlüğü nedeniyle batı teknolojisi incelenmeye başlanmıştır. Burada 

Avrupa’ya elçi olarak gönderilen kişiler Batılı yaşam tarzını öğrenmişlerdir. Bu tarz, 

sosyal hayatı da etkilemiştir. Burada görülen Batılı pek çok kurum imparatorluğun 

içine girmiştir. Tanzimatla gelen Batı’ya dönük yenilik hareketi, Batı’ya karşı da bir 

tepkinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. “Tanzimat Türkiye’sinde Batı’ya karşı bir 

tepkinin ortaya çıkması, Avrupa devletlerinin dış politikasının çoğu zaman Osmanlı 

İmparatorluğu’nu sömürdüğü ya da kendi menfaatleri için bir araç olarak kullandığı 

algısının doğurduğu hayal kırıklığına bağlanabilir.”97 Lale Devri’nden itibaren 

başlayan bu hareketin pek çok edebi esere de o dönemde konu olduğu görülmektedir. 

Sosyal değişimlerin edebi metinler üzerinden takip edilebilmesi Türk modernleşme 

tarihinin sosyolojik boyutu  açısından önemlidir. 1860 sonrası Batılılaşmayı yüzeysel 

algılayan tipolojiler üzerinden veren edebiyat eserleri ön plana çıkmıştır. (Örneğin 

Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası romanında bahsedilen Bihruz Bey, böyle 

bir karakterdir.) II. Abdülhamit ile Batılı okullarda okuyan kişi sayısının artmasıyla 

Batılılaşma hareketi hız kazanmıştır. II. Meşrutiyet döneminde daha önce kurulan 

parlemento tekrar açılmıştır, fakat bu dönemde batılı düşünceyi benimsemeyen İslami 

bir akım ortaya çıkmıştır. Bu akımın nedeni ise laikleşme hareketleridir. “1911 

Kongresinden itibaren, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin programında önemli bir 

değişme vuku bulmuştur. Cemiyet Osmanlıcılık prensibini ikinci plana bırakarak, 

Milliyetçi – İslamcı doktirin ve aksiyon programına sahip olmuştur. Osmanlı 

imparatorluğunun hayatının son sekiz yılında, Batılılaşma bir iktidar partisi programı 

haline gelmiş oluyordu. İttihat ve Terakki programındaki milliyetçilik prensibi, 

Batılılaşmak hatta laikleşmekle aynı anlamda sayılmıştı.”98  Tabii Osmanlı 

toplumunun sosyal yapısı içinde beden temsillerinin İslami kurallar çerçevesinde 

şekillendiği, kılık kıyafetin de bu kurallara göre belirlendiği düşünülünce laik 

söylemin telefuzu İslami çevrelerin tepkisi ile karşılanmıştır. “Bu dönemde, 

üniversite derslerine kadın talabelerin erkeklerle birlikte devam etmeleri, kadınların iş 

hayatına atılmaları zikre değer. Eğitimin laik olması, dini teşkilatın okullara müdahale 
                                                 
97 Şerif Mardin, a.g.e., s. 12-13.  
98 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri I, Cumhuriyet 
Gazetesi Yayınları, İstanbul, 1999, s. 62 



 43

etmemesi, üniversite muhtariyeti sağlanması gayesiyle tedbirler alınmış, müesseseler 

kurulmuştur.”99 Bu gelişmeler, İkinci meşrutiyet döneminde de batılılaşma ile ilgili 

problemlerin doğmasına neden olmuştur. Osmanlılılık ve  Türklük problemi ortaya 

çıkmış ve Batı’ya duyulan tepkiler artmıştır. “Batılılaşma bir kül∗’dü bu şekilde ele 

alınmalıydı. Onun kısmi olduğunu sanmak gerçeklikten uzaklaşmaktı. Açılan 

pencereden Batı, maddi ve manevi değerleriyle giriyor, istense de istenmese de siyasi 

ve sosyal değişikliklere sebep oluyordu.”100 Osmanlının son dönemlerinde, İslam 

değerleri yozlaşmış öte yandan Batı değerleri topluma bölük pörçük bir biçimde 

sızmıştı. 101 Emre Kongar, bu dönemi anomi dönemi olarak değerlendirir. Toplumun 

içinde bulunduğu kargaşa, aydınların çatışması, feodal ve basit ilişkiler ağına sahip 

olunması gibi nedenler ortamı bir devrim için son derece elverişli hale102 

getirmektedir.  

 

Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında, bu sorunlarla baş edilmesinin yanında, 

batılılaşma, Batı’nın ilerlemesi bağlamında, bilimsel açıdan ele alınmaya çalışılmıştır. 

Atatürk,  parlamentarizme karşı bizzat Batı’da gelişen faşizm ve  komünizme rağmen, 

sistematik bir seçkincilik veya “halk diktatörlüğü”nden kaçınan bir toplum anlayışı 

benimser103.  Bununla birlikte, Kemalist düşünce içinde modernleşme, ulus-devlet 

düşüncesiyle  şekillenmiştir. “Kemalizm, .... öncelikle bir kırılmadır, ancak bu 

kırılma, Türkiye siyasetinde ortaya çıkan dönüşümlerin karmaşık yapısı içinde 

düşünülmelidir. Kemalizm’in söylemsel birliğini kuran modernleşme ve ilerleme 

temaları, Osmanlı aydınlanmasından devralınmış ve ulusçuluk temelinde yeniden 

adlandırılmıştır104.” Kemalizm’e karşı eleştiri, modernleşme düşüncesi ve eski 

rejimden gelen reflekslerin sürdürülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu eleştirilere 

göre, Batı’nın devlet oluşturma tarzı bizden farklıdır ve Batı’da bir halk hareketi 

                                                 
99 Tarık Zafer Tunaya, a.g.e., s.63. 
∗ Bütün 
100 Tarık Zafer Tunaya, a.g.e., s. 119- 120.  
101 Emre Kongar, Devrim Tarihi ve Toplumbilim Açısından Atatürk, Remzi Kitabevi, İstanbul, 
1998, s. 113.  
102 Emre Kongar, a.g.e., s.113.  
103 Şerif Mardin, a.g.e., s. 13-14.  
104 Nur Betül Çelik, “Söylem Kuramları, Hegemonya Kavramı ve Kemalizm”, Doğu Batı Düşünce 
Dergisi, Sayı 8, 1999, s. 46.  
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vardır, bizde ise halk,  hazırlıksız  olarak ‘verilen haklar’ ile karşılaşmıştır. Bu 

anlamda, cemaatten yurttaşa geçişte pek çok sorunla karşılaşılmıştır. Modernleşmenin 

başlıca sorunsalı da  kamusal alanda şekillenen kadın bedeni üzerinden modernleşme 

uygulamasının icrasıdır. Nilüfer Göle’ye göre; “kadın, hem medeniyet projesinde, 

hem milliyetçilik ideolojisinde Kemalist hareketin harcı olur.”105 Kadının yasa 

önünde erkek ile eşit olma hakkının verilmesi,  kamusal alanda söz sahibi olması 

açısından çok önemlidir. Osmanlı Devletinin teokratik surlarını yıkmak ve yeni 

devleti meşrulaştıracak bir ideolojiyi oluşturmak gibi daha kapsamlı bir mücadelenin 

öğeleridir.106 Türk bedeninin bu anlamda şekillenmesi ve kadın bedeninin kamusal 

alanda ifadesi önem kazanmıştır.  

 

Tarihte her yenilik kendine yer bulabilmek için geçmiş kalıpların yerinden 

edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu durumu en iyi Cumhuriyet Türkiyesi’nde görmek 

mümkündür. Örneğin Cumhuriyet ile birlikte “modern” görüntüye uygun 

olmayışından dolayı zaman içerisinde giyim kuşamın düzenlenmesi ve giyim 

yasaklarının kendini gösterdiği görülür. Bunun en tipik iki örneği şapka giyme 

mecburiyetinin getirilmesi ve Cumhuriyet döneminin ilerleyen yıllarında çarşafın 

yasaklanışıdır. Bu düzenlemelerin üst kesimlerden başlayarak modern giyimin, alt 

sınıflara doğru kabul ettirilme gayesine yönelik olduğu görülmüştür107. Bu yeni 

düzenlemeler Türk kadını için de marjinal bir değişimdir.  

 

“Türkiye Cumhuriyeti’nin “yeni kadın”ı rejimin simgeleştirilmesinde ön 

planda bir rol aldı: Törenlerde şortla gösteri yaptı, okul ya da asker 

üniformasıyla bayrak taşıdı ya da balolarda Batı modasına uygun gece 

elbiseleriyle dans etti. Atatürk’ün erkek çocuklarının seçildiği, ataerkil bir 

toplumda kız çocuklarını evlat edinmesi de bu bağlamda anlamlı bir 

olgudur. Tümü iyi yetişmiş bir meslek kadınları kuşağı, Cumhuriyet 

                                                 
105 Nilüfer Göle, Modern Mahrem, Metis Yayınları, İstanbul, 1997, s. 90. 
106 Aktaran: Deniz Kandiyoti, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, 
Metis Yayınları, İstanbul, 2007, s.192. 
107 İlbeyi Özer, Osmanlı’dan Cumhuriyete Yaşam ve Moda, Truva Yayınları, İstanbul, 2006 , s.330. 
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kadroları arasına katıldılar.  Bu dönemde moda bir kez daha kitlesel 

dönüşümün toplumun üst kesimlerince yapılmasına şahit olmuştur.”  108 

 

Osmanlı’da şeriat yasalarının işlediği ve bu yasaların özellikle kadın bedeni 

üzerinde bir şekillendirme gerçekleştirdiği düşünüldüğünde, geçirilen bu değişimin 

marjinalliği daha iyi anlaşılacaktır: 

 

“Osmanlı’ya göre giysi bedeni örttüğü an belirginleştiren, onun kıvrımlarını 

ve kırışıklıklarını açık eden perdedir; bir yandan  bedenin hacmini vurgular, 

kenarında büyüyen kırışıklıkları aralar ve giysinin katlarına sıçrarken, bir 

yandan bedeni giysiyle giysiyi bedenle perdeler. Kaldı ki Osmanlı’nın 

eklemlendiği Doğu Hıristiyanlığı’nda bedenin anatomik değerleri, bedeni 

örten giysi üzerinden gösterilir.” 109 

 

Ayrıca Osmanlı toplumunda, sağlık mesleğinin bedenin denetlenmesi için 

bir araç olarak kullanıldığı görüşü vardır. Osmanlı topraklarının genişliği 

düşünülünce her coğrafyada farklı uygulamalar olsa da genel geçer bir ideoloji tüm 

imparatorluk için geçerlidir. Bu konuda, Osmanlı toplumlarından Mısır üzerinde 

çalışmaları olan Mervat Hatem, ebeler yardımıyla iktidarın ideolojisinin kadın 

bedeni üzerinde kontrol mekanizması gerçekleştirdiğini söyleyerek Foucault’cu bir 

yaklaşımla, kişinin kendini yönetmesinin kişisel tutumlarına dönüştüğünü, ruhunu 

yönetmesinin ahlak anlayışı ile geliştiğini ve çocuk disiplinin eğitim ile 

yerleştiğinin üzerinde durur. “Mısırlı ebeler, bedenin yönetiminde kullanılan çeşitli 

yöntemlerde önemli rol oynuyorlardı. Kadın cinselliğini ataerkil bir denetim altına 

alan cerrahi yöntemlerin uygulayıcısı onlardı.”110 Bununla birlikte, kadınların 

sünneti üzerinde duran Hatem, bu uygulamanın ataerkil ideolojinin bir uzantısı olan 

kadının cinsel arzusunu sona erdirmek olduğunu belirtir. Ayrıca erkeklerin hadım 

edilmesinin de üzerinde durarak o dönemde yapılan araştırmanın erkek cinselliğinin 

                                                 
108 Aktaran: Deniz Kandiyoti, a.g.e.,  s.192. 
109 Zeynep Sayın, a.g.e., s. 243.   
110 Mervat F. Hatem, “19.yy Mısırında Sağlık Mesleği ve Kadın Bedeninin Denetlenmesi”, 
Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları, Der: Madeline C. Zilfi, Çev. Necmiye Alpay, Tarih 
Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000 , s.69. 
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kaybedilmesinin kadın cinselliğinin kaybedilmesinden daha utanç verici bir şey 

olarak değerlendirildiğini ortaya koymaktadır.  

 

Osmanlı’da örtüyle simgeleşen kadın bedeni Cumhuriyet’te farklılaşmıştır. 

“Şeriat kanunlarının geçerli olduğu Osmanlı devletinde kadınların kamusal alandan 

tecridi örtünme ile simgeleşirken, Cumhuriyet kadını kamusal alanda erkeklerle eşit 

yer alarak, modern giysileriyle ülkenin kalkınmasında motor kuvvet olan ‘yurttaş 

kadın’ kimliği ile simgeleşir.”111 Kadınlar üzerinde olduğu kadar, erkekler üzerinde 

de kılık kıyafet devrimi gerçekleşmiştir. Daha önce sarık, fes, takke kullanan 

erkekler, şapka ile tanışmışlardır. Sarık ve takke, Osmanlı’da sünnet sayılmaktaydı, 

fakat İslam dininde erkekler üzerinden özel bir giysi taşıma tanımlaması 

yapılmamaktaydı. Kemalist devrim, günlük hayatı düzenleyişte bu noktadan hareket 

etmiştir. “İslam dininde ne ibadet sırasında, ne de günlük yaşayışta özel bir giysi 

taşımak gereği yoktur. Kaldı ki, sarık bir Hind modasıdır, kökeni eski Yunan’a 

dayanan fes ise XIX. Yüzyıl başlarında II. Mahmut tarafından önce memurlara zorla 

giydirilmiş olan bir başlıktan başka bir şey değildir.”112 

 

Özel alanın, beden aracılığı ile kamusalda ifadesi konuyu kamusal alan 

kavramına ve bu alanda bedenin temsiline getirir. Kamusal olan ve özel olanı antik 

çağlardan günümüze kadar gelen bir düşünce pratiği içinde değerlendirmek gerekir. 

Bu ikilik çerçevesinde, modern olanın dönüştürdüğü kamusal alan algısı üzerinde 

yaptığı çalışmalar ile Richard Sennett bahsedilmesi gereken bir düşünürdür. Sennett, 

‘Kamusal İnsanın Çöküşü’nde (2002) toplumsal yaşamı eleştirirken kamusal alanın 

kişilikleri nasıl kontrol ettiğini sorgular ve kişiliğin kendiliğinden normal dışılığın 

kontrolü altına girdiğini söyler. Kişiliğe ilişkin bu yeni nitelemenin tümü geçen 

yüzyıllarda toplumu bir kişilikler koleksiyonu olarak anlayabilmek için kullanılmaya 

başlanır. Kişiliğin büyük şehrin kamusal yaşamına girmesi bu genel bağlamda 

gerçekleşti.113 Sennett’e göre kamusal alan herkesin diğerlerinin meraklı bakışlarına 

                                                 
111 Dilek İmançer, “Türkiye’de Yerli Televizyon Dizilerinde Geleneksel ve Modern Kadın Kimliğinin 
Sunumu”, Medya ve Kadın, Ebabil, Ankara, 2006, s.84.  
112 Bahriye Üçok, Atatürk’ün İzinde Bir Arpa Boyu, Cem yayınevi, İstanbul, 1993, s.70. 
113 Richard Sennett, Kamusal İnsanın Çöküşü, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2002, s.97. 
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maruz kaldığı, kişinin eşzamanlı hem gözetleyen hem gözetlenen konumunda olduğu 

bir mekândır. Kamusal yaşam kişinin kendi sınırları dışına çıkabilmesini, kimliğini 

unutmasını içerir.114 Kamusal olanın ayrılması sınıfsal değerlere ve yaşayış 

biçimlerine göre değişebilir. İdeolojiler üzerinden kamusal alana ilişkin bir okuma 

yapıldığında her ideoloji kendi bağlamında kamusal alanda ifade edilir. Buna ilişkin 

en yakın örneği Nilüfer Göle şöyle vermektedir: “Avrupa’da havuzlarda günlerin 

kadın ve erkekler için ayrılması feministler tarafından gündeme getirildi. Fakat 

İslamcılar da ayrılmasını isteyince konu başka bir şeye dönüştü. Sonuçta Fransa’da 

bazı belediyeler havuzlarda gün ayrımını kaldırttı … Feminizm açısından 

baktığınızda ilerici bir şeyken İslamcılar açısından baktığınızda gerici bir şey olarak 

algılanıyor.”115 İnsanların kamusal alana yükledikleri semantik anlam bu örnekte 

verilen ideolojiler bağlamında algılanabilinmektedir. Estetize edilen metaların da 

kamusal alanda yükselen tüketim olgusunun şekillendirdiği moda ve marka  

aracılığıyla  her geçen gün etkisini arttırdığı görülmektedir. Bu anlamda postmodern 

toplumda, ideolojinin mikro bir ölçek olarak, beden üzerinden ifadesi söz konusu 

olmaktadır. Bedenin moda ile şekillenen temsili düşünüldüğünde, burjuvazi ile 

gelişen tüketim olgusunun statü göstergesi olarak beden üzerinden ifade edildiği 

görülmektedir.  

 

Modern Cumhuriyet ideolojisi, kadını erkeğin yanında konumlandırmış ve 

bu ulus milliyetçiliği bağlamında biçimlenen kılık kıyafet ile beden temsili söz 

konusu olmuştur. Özellikle 1980 sonrasında, yönetime askerin el koymasından sonra, 

bu apolitik ortamdan yararlanarak kadın hareketinin geliştiği görülmektedir. Kadınlar, 

rasyonel aklın erkek üzerinden okunması kadının ise rasyonel olamayan bir dünya 

görüşüne sahip olduğu kanaatini eleştirerek sosyal eşitliği, kamusal alanda talep 

etmişlerdir. Bu hareket Türkiye’de kadının temsilini bir üst noktaya taşımıştır. 

Feminizmin de temel çıkış noktası, kadınları, bu ayırımın akıl dışı, özel, marjinal 

dünyasına hapsedilmekten kurtarmak ve erkeklere, siyasete ve ekonomiye tahsis 

                                                 
114 http://www.obarsiv.com/pdf/arusyumul_nihal.pdf , (Çevrimiçi),  21.06.2008. 
115 Çiçek İlengiz, “Cumhuriyet umarız kendi çocuklarını yemeyi bırakır”, 
http://www.medyakronik.com/haber/762/ , (Çevrimiçi),  21.06.2008.  
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edilen kamusal alanda yer açma çabasıdır. 116 Cumhuriyet döneminde verilen seçme 

seçilme hakkı ve eğitim reformları olmasına rağmen kadın,  hakkının bilincinde 

olmadığı için bu hakkı tam olarak kullanamamıştır. Türkiye’de kadının siyasi 

temsilinin tam olarak icra edilmediği görülmektedir. Yerel yönetimlerde kadın temsili 

% 0,56’dır. Belediye meclislerinde % 0.56 iken İl Genel Meclislerinde bu oran % 

1.75’dir.  Dünyada cinsiyet kotası ulusal parlamentolar için 111 ülkede yasa ve parti 

tüzüklerinde düzenlenmiş ve uygulanmaktadır. TBMM’deki % 4.4 kadın milletvekili 

oranıyla Türkiye, dünyada 189 ülke arasında sondan 22. konumundadır.117 1923 

yılında bu oranın daha yüksek olduğu görülmektedir. Yukarıda bahsedilen veriler, 

Türkiye’de kadının sosyal, kültürel ve siyasi  alanda  temsil edilmesinin önemini 

ortaya çıkarmaktadır. Çünkü kadının siyasal temsilinin azalması iktidarın kadın 

bedeni üzerinde hakimiyetinin artmasına neden olacaktır. Var olan erkek egemen 

ideolojiyi pekiştirip yaygınlaştıracak, Türkiye’de kadının bedeni üzerinden yapılan 

sömürüyü haklılaştıracaktır. Kısaca kadının siyasette yer alması, eşit bir temsil imkanı 

için gerekli olmasının yanında kadın bedenini özgürleştirmek için de gereklidir.  

 

 1980’lerden itibaren Türkiye örneğinde, siyasal yaşamın beden üzerindeki 

etkisini ‘bireycilik’ anlayışıyla ilişkilendirmek mümkündür. Türkiye’nin kalkınması 

açısından liberal politikalar dönemi izlenirken sosyal dönüşümler de bu politikalarla 

beraber gelmiştir. Özellikle ihtilal sonrası, toplumdaki korku ortamı apolitik bir ortam 

yaratmış ve gençleri siyasetten uzak tutacak bir döneme girilmiştir. Özal döneminde, 

topluma yerleştirilen tüketim olgusu ve statünün bu olguyla belirlenmesi, beden 

temsilleri açısından da farklı tiplerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu tiplerden 

en belirginleri özellikle 80 sonrasındaki trendi yakalayan kişilerdir. Bu dönemde 

imajlar üzerinden var olma çabası beden temsillerinin farklı bir boyutta ifadesine 

neden olmuş, tüketim üzerinden bireyin kendini ifade etme çabasına dönüşmüştür. 

Dönemin karakteristiği, yükselen bir imaj kültürünün  olmasıdır. Can Kozanoğlu’nun 

belirttiği gibi bu dönem ‘Cilalı İmaj Devri’ ne sahne olmuştur.  

 

                                                 
116 Nazife Şişman, “Emanet”ten “Mülk”e Kadın Bedeninin Yeniden İnşası, İz Yayıncılık, İstanbul, 
2006, s. 70.   
117 http://www.ka-der.org.tr/?p=kadin_program, (Çevrimiçi), 28.06.2008.  
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“80’lerin ortalarından  90 küsurlara uzanan süreçte, Türkiye gerçekten 

çok değişti. ..  Özgürlük ve eşitlik projelerinin ufkundaki ütopyalar, özel 

operasyonlarla yıpratıldı... Medyanın toplumsal belirleyiciliği ürkütücü 

noktalara tırmandı. İletişim kanalları ‘çağdaş elitist’lerin değişimi 

sorgulamaktan kaçınan ve hep rüzgarın yönüne seyreden fazla uyanık, 

hayli asabi bir güruhun eline geçti. ‘Business’ kavramı yüceltildi. 

Tüketim gücü, en tepedeki statü sembolü haline geldi. Sonuçta, tepeden 

imajlar yağarken, gerçekle imajın birbirine karıştığı yıllar yaşandı. ”118 

 

 Bu dönemde birey üzerinden yapılan söylem, tüketimin bir nesnesi olarak 

bedeni şekillendirmiş ve bireyin yükselişi teşvik edilmiştir. Fakat burada önemli olan 

bireyin değil, bireyciliğin yükselmesidir. 1980 yılında yapılan popüler Türk 

filmlerinde bu yükseliş görülmektedir. Bu bağlamda sinema, kültürün taşıyıcı bir 

unsuru olarak iktidarın söylemini Türk tarihi içinde yansıtmaktadır. Beden 

temsillerinin incelendiği bu çalışmada, sinema üzerinden olan okumaya geçmeden 

önce, sinema ve beden olgusu üzerinde durmak önemlidir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 Can Kozanoğlu, 1980’lerden 90’lara Türkiye ve Starları Cilalı İmaj Devri, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2004, s. 11-12. 
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II. BÖLÜM 

SİNEMA VE BEDEN 

 

Bir kitle iletişim aracı olarak, sinemada beden temsilinin gelişimi resim 

sanatı ve fotoğraf sanatıyla etkileşim içindedir. Sinema, perspektif ve çerçeve gibi,  

resim ve fotoğraf sanatının kullandığı estetik kodlardan yararlanmıştır.  

 

“Peşpeşe gelen iki görüntünün göz tarafından algılanması, bir çeşit 

kurgu içinde bu tek tek ve durağan görüntüleri bir eyleme, bir harekete 

dönüştürebilmektedir. Kurgu bu şekilde hareket izlenimi 

yaratabilmektedir. Bu yöntem canlandırma (çizgi) filmlerin  yapılması 

için yeterliydi… Sinema için ise daha anlık görüntülerin yakalanabilmesi 

için fotoğrafın gelişmesinin beklenmesi gerekiyordu.”119  

 

Beden temsili açısından sinema hareketli görüntüsü ile  resimden daha 

inandırıcı bir araç  olmuştur.  Sinemanın bu güven duygusunun kitleselleşmesi, bir 

kitle iletişim aracı haline gelmesini sağlamıştır. Bu kitle iletişim aracından topluma  

beden temsillerinin yansıtılmasında etkili olmuştur. 

 

 “Hareketli resimlerden oluşan sinema, belgesel doğrulara duyulan güveni 

son derece arttırdı. Kimi ruhbilimsel araştırmacıların ortaya koyduğu bir 

diğer gerçek şu ki; sabit görüntüden hareketli görüntüye geçiş görüntüye 

daha çok derinlik katmıştır. Bu da, gerçekliği yansıtmaya yarayan 

kesinliğin doruk noktaya varması anlamına geliyor. Bu kesinlik ve 

inanırlık, zamanla sinemayı diğer sanatlara göre daha çok bilgilendirici 

konuma getirdi. Bu, sinemanın kitleselleşmesinin en ciddi nedenlerinden 

biri oldu.”120 

 

                                                 
119 Giorgio Vincenti, Sinemanın Yüz Yılı, Çev. Engin Ayça, Evrensel Kültür Kitaplığı, İstanbul, 1993, 
s. 16.  
120 Serdar Karakaya, “Sinema-Resim İlişkisi ve Sanat Olarak Sinemanın Resimsel Estetiği”, 
http://www.e-sosder.com/dergi/1210-KARAKAYA.pdf, (Çevrimiçi), 25.07.2008.  
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Sinemanın geliştiği 1893-1904 yılları arasında, insan bedeni sinemanın 

merkezi halindedir. Bu dönemde tiyatro, edebiyat, vodvil, çizgi romanlar, resim ve 

fotoğraftan etkilenen sinema, özellikle sessiz sinema döneminde beden odaklı 

çalışmalar ortaya koymuştur.  

 

Sinemanın gelişimi süresince bedenin hareketli bir imaj olarak gösterilir. 

Sinemada imajlar resim sanatında görülen beden temsillerinden daha inandırıcı olarak 

algılanır. Bu yüzden sinema politik bedenin ifadesinde (tıpkı önceki bölümlerde 

görülen resim sanatındaki politik beden ifadesi gibi) bir araç olarak kullanılmıştır.  

Auerbach, ‘Body Shots’ (2007) adlı kitabında, William McKinley’den bu çerçevede 

söz eder. William McKinley 1896 yılında, yeni tasarlanmış hareketli görüntünün 

Amerika’ya gelmesinden altı ay sonra, filme çekilen ilk Amerikan başkan adayıdır121. 

Bu bağlamda sinemanın bir propaganda aracı olarak da kullanıldığını söylemek yanlış 

olmayacaktır. Beden temsillerinin sinemada ifadesi tabii ki yalnızca siyasal düzlemde 

olmamıştır. Bedenlerin stereotipler halinde ırksal, cinsel ve ulusal temsilleri söz 

konusu olmuştur.  

 

Bu anlamda, beden temsillerinin genel bağlamını anlayabilmek için 

sinemanın bir anlatım aracı olarak kullandığı anlatım biçimlerini incelemek ve bedeni 

bu anlatıda şekillendiren alt yapıyı algılamak gereklidir. Bu yüzden sinema ve beden 

ilişkisini açıklamada ilk önce, sinema, modernizm ve beden bağlantısı araştırılacak, 

sinemanın gelişimine paralel, Avrupa ve  Hollywood sinemalarında beden üzerinden 

ifade edilen ideoloji tartışılacak ve bu tarihsel perspektif verildikten sonra, Türk 

sineması ve beden temsilleri  irdelenecektir.  

 

 

 

 

 

                                                 
121 Jonathan Auerbach, Body Shots: Early Cinema's Incarnations, University of California Press, 
California, 2007, s.15.  
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2.1.  Sinema,  Modernizm ve Beden 

 

Modern, kökeni itibarıyla Latince bir sözcük olan modo (son zamanlar, tam 

şimdi)’dan türetilen modernus, hodiernus (hodie=bugün) terimlerinden gelen, 

düşüncede açıklık, özgürlük, otoritelerden bağımsızlık ve yeni ve en son dile 

getirilmiş düşünceler üzerine bilgi anlamına gelen sıfattır.122 Modern, gelişme ve 

otoritelerden bağımsızlık anlamına gelirken bir terim olarak da modernizm kavramı,  

gelenekten kopuşu çağrıştırır. “Modernite anlık olandır, geçip gidendir, olumsal 

olandır; sanatın yarısıdır; öteki yarısı ise, sonsuz olandır, değişmeyendir.” 123 Tarihsel 

olarak, modern sanatın doğumu sessiz sinema ile eş zamanlılık gösterir. Sessiz 

sinemada tekniğin kullanılışı ve kullanılan tekniğin gelişimi bir anlamda bu sanat 

içinde moderni de dönüştürmüştür. Teknik üretimin kullanılabilir olması sanat yapıtı 

üzerinde farklı tartışmaları doğurmuştur. Walter Benjamin, “Pasajlar” kitabında, sanat 

eserinin yeniden üretilebilirlik sorununa, geleneğin sarsılması, mülkiyet ilişkileri, özel 

atmosferin gücünün yitimi, zaman ve mekanda kopukluk gibi etkiler  çerçevesinde 

yaklaşmaktadır. Ayrıca, geleneksel sanattan sinemayı ayırarak farklı bir yere koyar:  

 

“Yüzyılımızın başında teknik yoldan yeniden- üretim, geçmişin bütün sanat 

yapıtlarını kapsamına aldıktan ve bu yapıtların etkilerini en köklü 

değişimlere uğratmaya başladıktan başka, kendine sanat yöntemleri 

arasında bağımsız bir yer sağlayabilecek düzeye de ulaşmıştı. Bu düzeyin 

irdelenmesi için izlenebilecek en aydınlatıcı yol, düzeyin iki dışa yansıma 

biçiminin – sanat yapıtının yeniden - üretimi ile sinema sanatının – sanatın 

geleneksel konumunu nasıl etkilediğini ortaya koymaktır.”124 

 

Modernizm bağlamına başka bir bakış ise insan ve teknoloji etkileşimine 

yönelik toplumsal içerikte gözükür. Buna göre, modernlik olgusu, toplumsal yaşamın 

                                                 
122 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul, 2005,.s. 1178.  
123 Aktaran: David Harvey, Postmodernliğin Durumu, Çev. Sungur Savran,  Metis Yayınları, 
İstanbul, 2003, s.23. 
124 Walter Benjamin, “Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı”, Pasajlar, 
Çev: Ahmet Cemal, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1995, s.48.  
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içine girdiğinde, yeniliğin getirdiği değişim toplumda “şok” etkisi yapmıştır. Aslında 

bu şok etkisi daha 16.yy’da başlamıştır.  

 

“ …16. yüzyılın başlarından 18. yüzyılın başına dek uzanan ilk evrede 

insanlar, modern hayatı yeni algılamaya başlamışlardır; Onlara neyin 

çarpmış olduğunu anlayamazlar henüz. Umutsuzca, el yordamıyla uygun 

sözcükleri bulmak için çırpınırlar; deneyim ve umutlarını 

paylaşabilecekleri modern bir kamu ya da camianın ne olabileceği 

konusunda pek fikirleri yoktur. İkinci evremiz 1790’ların büyük devrimci 

dalgasıyla başlar. Fransız Devrimi ve onun etkileriyle büyük, modern bir 

kamu, bir anda ve dramatik biçimde doğuverir… 19. yüzyılın modern kamu 

alanı bir yandan da hiçte modern olmayan dünyalarda yaşamanın madden 

ve manen neye benzediğini hatırlamaktadır hala. Bu içsel ikilik aynı anda 

iki ayrı dünyada yaşıyor olma hissini, modernleşme ve modernizm 

düşüncelerini doğurur ve kökleştirir.”125 

 

Modernliği şok edilicilik ile özdeşleştirmek refleks haline gelmiş ve 

1920’lerde de bu tip “şoklar” baş göstermiştir. Bu dönemde, üretim hattı, 

metropoliten yaşam, feminist hareketler ve gösteri sanatlarındaki gelişimler sosyal 

bilimciler tarafından araştırılmıştır. “Teknoloji insan duyularını karmaşık bir eğitime 

tabii tutmuş, şoklar halinde algılama prensip haline gelmiştir. Bundan kaynaklanan 

yeni ve acil uyarıcı ihtiyacı da sinema ile karşılanmıştır.” 126   

 

Ayrıca, modernlik olgusunun doğası gereği teknolojiye daha yakın olması 

ve bu anlamda da teknik imkanların sinemada kullanımı sinema tekniğinin 

gelişmesine neden olmuştur. Teknik imkanlar her ne kadar moderni etkilese de 

modernin kesin olarak ifade edilemeyen ve tartışmaya açık bir tarafı vardır, bu da 

sürekli devinim halinde olmasıdır. Bu devinim halinde olma durumu film söylemini 

de etkilemiştir. “Film söyleminde, modernin hiç durmadan kendini dönüştüren 
                                                 
125 Marshall Berman, Katı Olan Herşey Buharlaşıyor, Çev. Ümit Altuğ ve Bülent  Peker, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2004, s.29.  
126 Lucy Fischer, “The Shock of the New, Electirification, Illumination, Urbanization, and The 
Cinema” , Cinema And Modernity, Ed: Murray Pomerance, Rutgers State University Press, New 
Brunswick, 2006, s.19-20. 
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doğası, doğasında var olan acımasız dinamizmi göz ardı edilir; ‘modern’ daha 

şimdiden son bulmuş, geçmişte kalmış bir şey olarak görülür.”127 Sinemada 

modernleşme eğilimleri de bu dönüşüm sonucu ortaya çıkmıştır.  

Sinemada modernleşme iki bölüme ayrılabilir. Biri sessiz sinema dönemi 

diğeri ise 1960 sonrası dönemidir. Sinema içindeki modern hareket, bazı dış etkiler ve 

siyasi hareketler  nedeniyle engellenir. Bunun nedenini John Orr şöyle belirtir: 

“Piyasanın kütür politikası Hollywood’daki bu modern hareketi engelledi. Avrupa’da 

ise Hitler ve Stalin’in kıskaç hareketi içinde, bir yandan sansürün diğer yandan 

diktatörlüğün kurbanı olur.” 128  

İçinde bulunulan sosyal ortam sinema sanatını etkilerken birinci dönemin 

sinemacıları olarak Murnau, Dreyer, Lang, Bunúel ve Eisenstein ön plana 

çıkmışlardır. Bununla birlikte, sinema olgusu üzerine “derin odaklanma” Andre 

Bazin’nin makaleleri ile başlamıştır. Bazin ile başlayan tartışma Henderson ile 

birlikte Bazin ve Eisenstein ayrımına taşınmıştır.129  

Sinema üzerine odaklanış sinemadaki gelişmelere paralel olarak gün 

geçtikçe sinema dili üzerine odaklanmaya dönmüştür.  Christian Metz’e göre, sesli 

filmin başlamasıyla birlikte sinema dilinde bir paradoks yaşanmaya başlanmıştır. 

Çünkü sinema sessiz filmler döneminde, yani kendini doğrulanabilir bir dil sistemi 

olarak gördüğü zamanda sözlü anlatım tavrını küçük görme eğilimi içinde olmuştur. 

Konuşmayı reddetmek için manifestolar, bağırtılar, ünlemler, hakaretler, duyurular ve 

kehanetler130 büyük ölçüde beden ile ifade edilmiştir. Fakat sesli anlatım ortaya 

çıktığında bu durum değişmiştir. “Sinemanın ustalarından Chaplin, uzun süre sesli 

filme karşı çıktı .. Ses, onun güldürü anlayışına, kullandığı oyun tekniğine ters 

düşüyordu. Pandomim ustası, komik durumların adamı Chaplin için diyaloglar 

                                                 
127 John Orr, Sinema ve Modernlik, Çev. Ayşegül Bahçıvan,  Ark Yayınları, Ankara, 1997, s.11. 
128 John Orr, a.g.e.,s.12.  
129   Charles H. Harpole, “Ideological and Technological Determinism in Deep-Space Cinema Images: 
Issues in Ideology”, Technological History, and Aesthetics, Film Quarterly, University of California 
Press, Vol. 33, No. 3 Spring, 1980, s. 11-22 .  
130 Christian Metz ve Michael Taylor, Film Language: A Semiotics of the Cinema, Oxford 
University Press, Chicago, 1974, s.49.  
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sanatının sonu olabilirdi.”131 Bundan dolayı üzerindeki modern etkilerin görülmesi 

biraz zaman almıştır. Peter Wollen’a göre ‘Modern Akım’ın sinema üzerindeki etkisi 

1920’lerde gerçekleşmiştir. Bu etkilenime en iyi örnek Eisenstein’dır.132 Eisenstein, 

Amerikan sinemasına karşı Sovyet sinemasını konumlamaya çalıştığı zamanda 

sinemaya pek çok yenilik getirmiştir ve amacını şöyle belirtir: “amacımız karşıt bir 

kültür ve sanat anlayışı göstererek kentsoylu kültüre bir darbe indirmekti133.” 

Eisenstein amacını gerçekleştirmek için Amerikan ve Avrupa sinemalarının 

kullandığı yapının tam tersini kullanmıştır.  

“Amerikalı’larınkinden daha çarpıcı bir öykü mü? “Öyküyü” tümüyle 

dışlamamaktan daha çarpıcı ne olabilirdi? Avrupalı ve Amerikalılardan 

daha üstün yıldızlar mı? Bugüne kadar yapılması düşünülmemiş bir şey 

yapmaya – “yıldızsız” filmler yaratmaya ne dersiniz? Herkes tarafından 

benimsenen film kahramanlarınkinden daha anlamlı ve önemli nitelikler mi? 

Ya hepsine arkamızı dönüp tümüyle farklı gereçlerle çalışmaya ne 

buyurulur?” 134 

Yapısal olarak bu farklılıkların yanında, endüstriyel bir sanat olarak 

sinemada gelişen teknik olanaklar sinemanın anlatım dilini de şekillendirmiştir. 

Anlatının öne çıkması izleyiciyi oteriteryan şekilde edilenleştirip baskın ideolojinin 

ve otoritenin sinemayı söylem aracı haline getirmesi eleştirilerin odak noktası 

olmuştur.  

Modern anlatı yapısının gelişimi bir anlamda gelenekten kopuşu da 

getirmiştir. Fakat, modern anlatı yapısı sinemada ancak 1960’larda kendini 

gösterebilmiştir. Her ne kadar Metz, sinema dili yerine sinema grameri kavramını bu 

anlatı yapısı içine oturtmaya çalışsa da bu dönemde özellikle Cahiers Du Cinema 

dergisi yazarlarından olan ve daha sonra pek çok filme imzalarını atmış, Godard, 

Truffaut, Rohmer gibi isimler ön plana çıkmıştır. Bu sinemacıların kullandığı anlatı, 

                                                 
131 Nilgün Abisel, Sessiz Sinema, Om Yayınevi, İstanbul, 2003, s. 140. 
132 Peter Wollen, Sinemada Göstergeler ve Anlam, Çev. Zafer Aracagök, Bülent Doğan, Metis 
Yayınları, İstanbul, 2004, s. 21. 
133 Sergey M. Eisenstein, Sinema Sanatı, Çev. Nilgün Şarman, Payel Yayınları, İstanbul, 1993, s. 95.  
134 Sergey M. Eisenstein, a.g.e., s. 95. 
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daha önce sinemasal bazda kullanılan gelenekten ve Hollywood klasik anlatımdan  

çok uzaktır. İtalya, Fransa ve Batı Almanya’daki Avrupa sinemasının neo-modern 

yönelimi ile İspanya’da Luis Bunuel, İsveç’te Ingmar Bergman gibi diğer ülkelerin 

bireysel sinemacıları modern sinemaya asıl kaynaktır.135 Anlatım dili açısından 

incelendiğinde Bergman’ın filmlerinin bu akıma örnek oluşturabilecek nitelikte 

olduğu görülür. Bergman “Sihirli Flüt” adlı eserini anlatırken çocukluğunda gittiği bir 

saray tiyatrosundan bahseder, oyunun sahneye koyulma biçiminden çok etkilenmiştir. 

“Düşlerimde her zaman Sihirli Flüt’ün o eski tiyatroda, o tahta, akustik kutu 

içinde, aşağı çekilebilen fon perdeleri ile eğik sahne tabanında yaşadığını 

gördüm. Burada tiyatronun soylu ve sihirli yansıması vardır. Hiç bir şey 

yoktur; her şey temsil edilir. Perde açıldığında izleyiciyle sahne arasındaki 

anlaşma kendini belli eder. Ve şimdi birlikte yaratacağız!” 136 

Modernist sinemada tam bir başkaldırı vardır. Eski olanın kalıplarını yıkmak 

için yeni biçim ve üsluplar denenir. Popüler sinemanın anlatı yapısı tamamıyla 

kırılmıştır. Alışkanlıkları yıkmak için sanatçıyı ön plana çıkaran eserler verilmektedir. 

Seyirci mümkün olduğunca, Bergman’ın da belirttiği gibi, birlikte yaratım sürecine 

dahil edilir. Yukarıda bahsi geçen sanatçılar o güne kadar yapılmayan bir şeyi 

yapmışlar, modern anlatıyı tercih etmişler ve onu kendi anlatım dilleriyle 

şekillendirmişlerdir.  Bahsi geçen klasik ve modern anlatı yapıları bu bağlamda şu 

şekildedir:  

2.1.1. Klasik Anlatım  

Sinemada moderni etkileyen bir unsur anlatı yapısıdır. Klasik anlatım 

konusunda Henry James, Percy Lubbock, Wayne Booth’un yanı sıra Vladamir Propp 

önemli çalışmalar yapmışlardır.137  Klasik anlatımda özdeşleşmeye yer verilir. Bu 

özdeşleşme, filmin başrol oyuncusuyla olabildiği gibi karakterle de olabilmektedir. 

Klasik anlatıda olaylar, birbirini bütünler biçimde dağılım ile gösterilir. Her bir olay, 

                                                 
135 John Orr, a.g.e.,s.18. 
136 Ingmar Bergman, İmgeler, Çev. Gökçin Taşkın, Nisan Yayınları, İstanbul, 1999, s. 238.  
137 Seymour Benjamin Chatman, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, 
Cornell University Press, New York, 1978, s. 15.  
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finale kadar neden ve sonuç ilişkisi içinde verilir.138  Klasik dramatizasyon seyirci 

üzerinde katarsis etkisi yapmaktadır. Dramatik yapı şu şekilde bir sıra izler:  

1. Giriş : Ana karakterin hikayedeki yeri, amacı ve hedefine ulaşmasında 

karşılaşacağı engeller tanıtılır. Ana çelişki ortaya çıkar. Kahramanın karşısındaki 

düşmanı da bu bölümde tanıtılır. Eylem ana karakter üzerinde toplanır ve olay örgüsü 

bu karakter etrafında gelişir.  

2. Gelişme : Konuya karmaşıklık öğesi eklenir, ana karakterin 

yolculuğunda ona engel olacak manilerin çıkmasıyla artan bir aciliyet hissi yaratılır. 

Filmin orta iki çeyreğinde yanlış karar alınır. Genellikle bu karardan sonra film 

düğüm noktasına ulaşır. Bundan sonra, neden – sonuç ilişkisi ana karakteri sürükler. 

Aksiyon ve reaksiyon burada devam eder.  

3. Çözüm : Filmin final bölümünde hikayenin ana çelişkisi dramatikleşir. 

Buna doruk noktası denir. Önemli nokta, anahtar uğraşların ve nihai kazananın 

tanımlanmasıdır. Hollywood filmlerinde, kazanan kahramandır. Doruk noktasının 

akabinde, filmin sonu olarak karmaşanın çözüldüğü görülür. Hollywoodvari son, 

klasik anlatıda genellikle en popüler olandır (Mutlu Son). 139 

Klasik anlatıda tekli diegesis∗ kullanılır. Klasik anlatıyı en çok Hollywood 

sineması kullanır. “Hollywood sinemasında her şey aynı dünyaya aitmiş gibi 

gösterilir, karmaşık anlatımlar ise geri dönüşlerde (flashback)  olduğu gibi dikkatlice 

yerleştirilir... Kısacası film kendi içinde çok fazla ve değişik katmandan oluşmaz, bu 

yapıya ‘tekli diegesis’ adı verilir.”140 Bununla birlikte, kapalı anlatı yapıları 

kullanılarak film tek bir öznenin söylemi etrafında döner. Klasik anlatı izleyiciye 

zevk vermeye çalışır. Bu yüzden dramatik yapısı içinde izleyiciyi yükselen gerilime 

sürükleyip rahatlatır (Katharsis). Bu anlatım tarzı daha önce de belirtidiği gibi, 

Hollywood tarzında oldukça sık kullanılır.  

                                                 
138 Seymour Benjamin Chatman, a.g.e.,  s. 46.  
139 “Classical Narrative Structure”, http://www.inpoint.org/pdf/LanguageofFilm02.pdf , 
(Çevrimiçi), 02.04.2008.  
∗ Dolaylı Anlatı 
140 Deniz Derman, Jean – Luc Godard’ın Sinemasında Kadının Yeniden Sunumu, Değişim Ajans, 
Ankara, 1998, s.71. 
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2.1.2. Modern Anlatım  

Modern filmlerde anlatı yapısı neden sonuç ilişkisine dayalı ardışık bir 

anlatımdan ziyade epik anlayışa uygun çoklu diegesis’e dayalı montaj tekniği ile 

oluşmaktadır. Ayrıca modern anlatı yapısı seyircinin gösterilen kahramanla 

özdeşleşmesine karşıdır. “Bunu gerçekleştirmek için, karaktere uymayan ses, 

kurmaca içinde gerçek insanlar, izleyiciye dolaysız yoldan seslenen karakter 

kullanılır.”141 Görüntüler yeniden yapılandırılır. Açık anlatım tekniği izlenir.  

Yeni Dalga akımının öncülerinden olan  Alain Resnais tarafından yönetilen 

Hiroshima Mon Amour (Hiroşima Sevgilim), bu tekniklerden yararlanmış, türünün ilk 

örneklerindendir. “Filmde, ileti ya da içerik genel, anlam ise özel. Çünkü bilinen 

içerik yeni bir düzenleme içinde. Bilinen içerik bilinmeyen bir biçimle sunuluyor. 

Renkler, alıcı devinimleri, açılar, görüntü, kurgu gibi öğeler söz konusu filme 

özgü.”142 Seyirci, iki sevgilinin sevişme sahnesi ile Hiroshima’da bombalamadan 

sonra çekilmiş insan görüntülerini kesintili aralıklarla üst üste bindirmeyle izler. 

Burada seyirci, klasik sinema anlatısındaki gibi bir düş dünyasına dalamaz. Bununla 

birlikte, zaman ve mekan  kavramlarının içiçe geçtiği yapı olan çoklu diegesis 

modern anlatım içinde kullanılmaktadır. Tarkovsky, zaman için şöyle der: “Sesin 

müziğin, rengin resimin kaynağı olduğu gibi zaman da sinemada temel kaynaktır 143.”  

Zamanın kullanımını anların kullanımı şeklinde tanımlayan Ulus Baker, 

Deleuze’un sinema üzerine düşüncelerini açıkladığı yazısında modern anlatı 

diyalektiğini söyle açıklar; “Sinemadaki modern diyalektik eşit-aralıklı anların sürekli 

olarak herhangi anlar üretmesine ve sonuçta bir süreklilik olgusu oluşturmasına 

dayanıyor. Başka bir deyişle, ayrıcalıklı bir anın belirmesi için herhangi anların banal 

akıp geçişleri içinde niteliksel olarak farklı, tekil bir anın belirmesi ve bir olağan-

dışılık üretmesi gerekiyor.”144 Sonuç olarak, sinemada klasik ve modern anlatım 

yapıları arasında karşıtlıklar görülmektedir. Klasik anlatım mimesis, kapalı ve son 
                                                 
141 Deniz Deman, a.g.e., s. 70. 
142Seçil Büker, Sinemada Anlam Yaratma, İmge Kitabevi, Ankara, 1991, s. 17. 
143 Aktaran; Ronald Bogue, Deleuze on Cinema, Routledge, New York, 2003, s. 11.  
144 Ulus Baker, “Ayrıcalıklı Anlar”,  
http://kirpi.fisek.com.tr/index.php?metinno=felsefe/20041219201409.txt, (Çevrimiçi), 25.05.2008.  
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vermeye yönelik gibi bir takım özellikler taşırken, modern anlatım yansıtmayı 

kırmaya dayalıdır.  

Anlatım kalıplarının beden üzerindeki etkisi, öznenin kendini ifadesi 

üzerinden anlaşılabilir. Bedenin bu ifadesi antik çağlardan gelen ritüellerle, danslarla 

şekillenmiş ve günümüze kadar uzanmıştır.  Pezella, ‘Sinema’da Estetik’ (2006) adlı 

eserinde,  sinemada kullanılan klasik anlatımın özelliklerinden mimesis üzerinde 

dururken, Antik Çağ uygarlıklarına değinir. Antik Çağ’da dansın ve ritüellerin taklitçi 

bir yapısı olmadığını aslında anlatımcı bir yapısı olduğunu açıklar ve bedenler 

üzerinde durur.  

“Eleştirel-anlatımcı sinemada jestin mimetik iktidarı, olayın apaçık 

belirsizliği, bedenlerin devinimlerinde askıda kalmış geçicilik, son 

kutsallaştırma törenini bulur ve aynı anda, sinematografik montajın 

yapısal ve tinsel biçimleriyle etkileşime geçer.” 145  

Modern anlatı içinde olan eleştirel- anlatımcı sinema, klasik anlatıyla bedenin 

ifadesi konusunda çelişen bir yapıdadır. Klasik anlatıda iktidarın şekillendirdiği 

bütünsel bir beden ve algı durumu vardır.  Dışavurumcu sinemada iktidar,  bedene, 

jestlere ve mimiklere nüfuz etmiştir. Bu anlamda, sinematografik bir öğe olarak 

kullanılan, boşluklar, duraklama anları, anlatım yapısıyla şekillenen bir ifade ile 

beden üzerinden temsil edilirler. Bu karşıtlıklar da sinemada özne, kimlik ve karakter 

kavramlarını şekillendirir.  

 

 

 

 

                                                 
145 Mario Pezella, Sinemada Estetik, Çev. Fisun Demir, Dost Yayınları, Ankara, 2006, s. 92.  
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2.1.3. Sinemada Modernizm Çerçevesinde Beden ve Modern Özne Sorunu 

Beden üzerine yapılan çalışmaların bir çoğu beden ve özne ilişkisine 

değinmemektedir.146 Beden, modernist anlatıda aslında özne ile ilişkilidir. Bir beden 

sadece dilsel süreçlerle kurulmuş bir ‘özne’ değildir, çeşitli duygulanımları taşıma ve 

üretme potansiyeli barındırır. Deleuze’a göre sinema (bir ‘anlamlandırma pratiği’ 

olmaktan öte) sanalın imajı olabildiği, doğrudan sanala referans verdiği için 

önemlidir.147 Foucault ise özne sözcüğünün iki anlamından bahseder: “Denetim ve 

bağımlılık yoluyla başkasına tabi olan özne ve vicdan ya da özbilgi yoluyla kendi 

kimliğine bağlanmış olan özne. Sözcüğün her iki anlamı da boyun eğdiren ve tabi 

kılan bir iktidar biçimini telkin ediyor.” 148 Foucault’nun burada bahsettiği şey aslında 

tebaadır. Çevirenin notunda Foucault’nun bu sözcüğü iki anlamda kullanıldığı 

belirtilir. “Türkçede özne kelimesi burada Foucault tarafından belirtilen ilk anlamı 

taşımıyor. Fransızca ‘sujet’ (özne) kelimesi aynı zamanda tebaa, yani tabi (boyun 

eğmiş) anlamı taşıyor. Aynı şekilde Fransızca ‘assujetir’ kelimesini de Foucault iki 

anlamda kullanıyor: özneleştirmek ve tabi kılmak, boyun eğdirmek”149 O yüzden 

bizim asıl üstünde duracağımız özne, modern öznedir. Modern özne, rasyonalite 

çerçevesinde değerlendirildiğinde, Deleuze gibi post yapısalcı yazarlarca 

sorgulanmıştır. Adorno’ya göre, modern özne aslında modernliğin ürettiği bir 

öznedir. Sinema çağımızın en etkili kitle iletişim araçlarındandır. Bu bağlamda 

modern özneyi dönüştüren ve temsil eden bir iktidar aracı olarak da algılanabilir.   

‘Rasyonel, irade özgürlüğüne ve kişisel özgürlüğe inanan’ olarak tanımlanan özne, 

postmodernistler tarafından kurmaca bir şey olarak görülür. Bu bağlamda, kitle 

iletişim araçlarının bu kurmaca bireyin yaratılmasında etkin bir rol oynadığını ve bu 

yaratımda belirli anlatım kalıpları kullandığını söylemek yanlış olmayacaktır.  

                                                 
146  Aktaran: Emre Işık,  Beden ve Toplum Kuramı Öznenin Sosyolojisinden Bedenin 
Sosyolojisine, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1998, s.13. 
147 Can Sarvan, Aras Özgün Röportajı, “Ulus Baker ve Sinema Üzerine” 
http://www.korotonomedya.net/kor/index.php?id=22,270,0,0,1,0, (Çevrimiçi),  01.06.2008.  
148 Michel Foucault, Özne ve İktidar, Çev: Işık Ergüden, Osman Akınbay,  Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul, 2005, s.63.  
149 Michel Foucault, a.g.e., s.63.  
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Klasik anlatı yapısı, daha önce de belirtildiği gibi,  eylem birliğinin merkezi  

bir figür etrafında toplanmasıyla oluşur. Bu figür bazen birden çok kişiyi de 

kapsayabilir. Eylemin bütünlüklü olarak kavranması için bütünlüklü karakterlere 

ihtiyaç vardır. Karakterin, isteklerinin, eylemlerinin ve eylemlerinin sonucunun 

farkında olması gerekir. Ancak bu durum gündelik yaşam gerçekliği ile örtüşmez. 

“Klasik anlatı sineması özneyi temsil etmeye çalışır. Temsil kavramı da dışsal bir 

gerçekliğe gönderme yapar. Modernist yapılar ise öz göndergeseldir. Amacı dışsal bir 

gerçekliğe gönderme yapmak değil bizzat kendisidir.  Temsil kavramının sorunsallığı 

üzerinde durulur ve özne temsil edilmez.”150  Temsil edilemeyen bu öznenin yaşam 

tarzı aslında, içinde yaşadığı çevreden bağımsız düşünülemez. Temsilin doğası da 

buradan kaynaklanır.  

Modernizm ile yaşam şekli gelenekselden kopmuş ve insanlar kentlerde 

yaşamaya başlamışlardır. Kentleşme olgusu, kitleler halinde ve bir yığın biçiminde 

yaşamak yanında yönetimin kitleler üzerinde daha çok etkili olma isteğini 

güçlendirmiştir. İktidar, böylelikle bu kentli yığını kontrol etmek için normalleştirme 

çabası içine girmiştir. (Bu normalleştirme içinde de kimi düşünürler öznenin yok 

olduğu görüşünü savunur.) Normalleşme terimi ile anlatılmak istenen, iktidar aracının 

okul, aile, askeriye, işyeri gibi kurumları kullanarak bireyler için yeni standartlar 

tanımlamasıdır. Bu standartlar, normallik misyonu ile bireyin yaşam tarzı içine nüfuz 

ederler. Sinema da bu normalleştirilen bedenleri kitlesel bir uyumlaşma aracı olarak, 

çeşitli imajlar ile göstermeye başlamıştır. İktidar bu anlamda disiplin toplumundan 

kontrol toplumuna bir geçiş yapmış ve insan bedeninin içine kadar sızmıştır. Bu 

bedenler sinema aracılığı ile ifade edilir.  

 “Büyük modernizmler kişinin parmak izi kadar kuşku götürmez, kendi 

bedeni kadar emsalsiz bir özel, kişisel tarzın bulunmasına dayanıyordu. Yani 

modernist estetik, kendi eşsiz dünya görüşünü türetmesi ve kendi eşsiz, kuşku 

                                                 
150 Meral Özçınar, Modern Öznenin Varoluş Sorunu ve Sinemadaki Yansıması, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü , 2005, s.80.   
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götürmez tarzını kalıba dökmesi beklenebilecek, eşsiz bir kişilik ve bireysellik 

anlayışına bir şekilde organik olarak bağlıdır151.”  

Modernist dönem sonrasında başlayan kopuşlar, tarihsel bir gerçeklik olgusu 

olmaksızın iç içe geçen bir anlatı  biçimi olarak,  filmlerde anlamlandırılma imkanı 

bulmuşlardır. Bu geçiş döneminde artık bütünsel algılanma yerini parçalanmışlığa 

bırakmıştır.  Burada parçlanmışlık Lacan’ın ‘Ayna Evresi’ olarak adlandırdığı 

parçalanmışlığa da karşılık gelir. Burada bir ayırım ifade edilir. Lacan, insanın 

kendini ego idealinden (öznenin sembolik özdeşleşmesinden) ve nesnenin sembolik 

düzeninden ayırdığını152 söyler. Bunun yanında, ayrıca bir özdeşleşmeden de 

bahseder.  Sinema, özellikle egemen sinema, görsel hazzı Lacancı düşünceye göre 

geliştirmektedir ve çocuk ayna evresinin etkisi ile ileride başkalarıyla özdeşim 

kurabilmektedir; 

 

“Lacan’a göre, çocuğun aynada kendi görüntüsünü gözlemlemesi 

egosunun oluşmasına önemli bir katkıda bulunur, çünkü çocuk aynadaki 

yansımasını kendi bedenine oranla daha bütün görür ve bu deneyim ona 

zevk verir. Bedenin olduğundan daha büyük algılanmasını sonuçlayan bu 

yanıltıcı gözlem sonucunda çocuk, kendi bedeni dışındaki yansımayı daha 

üstün kabul eder. Bu yansıma ileride çocuğun başkalarıyla özdeşleşmesini 

mümkün kılan ideal egoyu oluşturur.”153 

 

Laura Mulvey, Lacan’ın bu kuramını sinemaya aktarırken, skopofili∗ 

kavramından yararlanır. Ona göre, bakmanın verdiği zevk, sinemada gözetlemecilik 

ile birleşerek bastırılmış arzular oyuncuya yansıtılır.  

 

                                                 
151 Aktaran: Steven Connor, Post Modernist Kültür , Çev: Doğan Şahinler, Yapı Kredi Yayınları,  
İstanbul, 2001, s. 260.  
152 Slavoj Zizek, Enjoy Your Symptom!: Jacques Lacan in Hollywood and Out, Routledge, New 
York, 2001, s. 4.  
153 Deniz Derman, a.g.e., s.7.  
∗ Scopophilia: Röntgencilik. 
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 Sinema, Skopofili’yi kendi özseverliği içinde geliştirerek bakışı bedene 

yöneltir. “Anadamar film uylaşımları, dikkati insan bedenine odaklar. Ölçek, uzam, 

öyküler, hepsi, antropomorfiktir∗∗. Burada merak ve bakma isteği, benzerlik ve 

tanımanın çekiciliği ile içiçe girer: insan yüzü, insan gövdesi, insan bedeniyle çevre 

arasındaki ilişki, kişinin dünyadaki görünür varlığı.”154 Mulvey ayrıca, bakışın erojen 

bir nesne olarak bedene yönelmesinden söz eder ve yıldız sistemindeki üretilen ego 

ideallerine değinir. Burada üzerinde durulması gereken konu, haz verici yapının 

çelişmesidir.  

 

“Genel geçer sinemasal durumda haz verici yapılarının çelişen iki yönü 

vardır. Birincisi, bakış yoluyla bir başkasını cinsel uyarım nesnesi olarak 

kullanmaktaki hazdan doğan skopofilik haldir. İkincisi ise, narsizm ve 

egonun kuruluşu aracılığıyla gelişmiş olan, görünen imgeyle 

özdeşleşmeden kaynaklanır. Bu nedenle film açısından, biri, öznenin erotik 

kimliğini perdedeki nesneden ayırmasıyla (etkin skopofili) ilgiliyken öteki, 

izleyicinin kendi benzerini tanıması ve bununla büyülenmesi yoluyla 

egonun perdedeki nesneyle özdeşleşmesini gerektirir.Birincisi cinsel 

güdülerin ikincisi ise ego libidonun birer işlevidir.” 155 

 

Seyircinin modern özne olarak, bakışın hazzını yaşaması modernin günlük 

yaşamın bir parçası olarak sinemaya yansımasındandır.  

 

“Sinema, geniş bir perspektiften modern üzerinde epistemolojiyi 

yansıtır. Bu durumu film seyircisi olarak (tekrar) tecrübe eden 

modern özneler, geçmiş ve gelecek arasında tampon olarak 

görevlerini (tekrar) keşfettiler. Geçmiş ve gelecek varsayımsal bir 

alanda çarpışmak yerine, beden üzerinde çarpıştı.”156 

 
                                                 
**Antropomorphic: İnsanbiçimci. 

 

154 Laura Mulvey, “Görsel Haz ve Anlatı Sineması”, Çev: Nilgün Abisel, 25. Kare, Sayı 21, 1997, 
s.41.  
155 Laura Mulvey, a.g.e., s.41.  
156 Leo Charney ve Vanessa R. Schwartz, Cinema and the Invention of Modern Life, University of 
California Press, California, 1995, s.293. 
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 Modern yaşamla ortaya çıkan hızlı zaman algısı da bu sayede modern özne 

içinde yabancılaşmanın yükselmesini ve yerleşmesini sağlamıştır. Bu bağlamda 

bakmanın hazzını yaşayan modern özne, kendisi dışındaki bir nesneye bakışını 

yönlendirerek onu ‘öteki’leştirir. Ayrıca Mulvey, bakışın hazcı yapısını anlatırken  

‘eril bakışı’ kavramı ve iktidar probleminin de üzerinde durur. 

 

 “Scopofilik güdü (bir başka kişiye erotik bir nesne olarak bakmadaki haz) 

ve bununla çelişen egolibido (özdeşleşme sürecini biçimlendiren), bu 

sinemanın biçimsel niteliklerini yoğuran oluşumlar, düzenekler olarak iş 

görürler. Erkeğin (etkin) bakışının malzemesi olan (edilgin) kadın imgesi, 

kendi favori sinemasal biçimi – yanılsamacı anlatısal film- içinde işleyen 

ataerkil düzenin ideolojisi tarafından gereksinen bir başka katmanı da 

ekleyerek tartışmayı bir adım öteye, temsilin içeriğine ve yapısına götürür. 

Tartışma yeniden, kadının hadım edilmeyi işaret eden bir temsil olduğu 

psikanalitik zemine döner, onun tehdidini anlamak için voyaristik ya da 

fetişistik düzenekleri devreye sokar.”157 

Sinema üzerine yapılan incelemelerde her filmin bir ideolojik iklim içinde 

oluştuğu savı vardır. Hollywood filmlerinden bağımsız Avrupa sinemasına kadar 

filmler bu ideolojik iklim içinde biçimlenir. Sinemanın kitle iletişim aracı işlevinden 

faydalanarak izleyenlere egemen ideolojiler iletilmektedir. Tamamen olgunlaşmış bir 

sanat olarak sinema artık bağımsız bir girişim değil, kültürümüzün dokumasında 

tamamlayıcı bir bileşendir.158 Gelişen ekonomi ile birlikte teknolojinin giderek artan 

bir şekilde kullanılması, kitle iletişim araçlarını da yaygınlaştırmıştır. Bu yaygınlaşma 

özellikle, 20.yy’ın en çok tartışılan konularından biri olmuştur. “Sunumun teknolojik 

medyasının kültürel yükselişi ile medyanın yükselişi eş zamanlılık gösterir. Sinema, 

radyo, televizyon, video, kompakt disc ve internet ile 20.yy insanları, türlü imajlarla 

karşılaşmakta ve bu karşılaşma ile yoğun bir şekilde  imaj bombardımanına maruz 

kalmaktadırlar.”159 İmajların günlük hayatlarımız içine girmesinin yanında kitle 

                                                 
157 Laura Mulvey, a.g.e., s. 46.  
158James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur? Sinema Dili, Tarihi ve Kuramı, Çev. Ertan Yılmaz, 
Oğlak Bilimsel Kitaplar, İstanbul, 2005, s. 402.  
159 David Hawkes,  Ideology (The New Critical Idiom),  Routledge,  London, 1996,  s. 12.  
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iletişim araçlarının ideolojiyi üretirken kullandığı mekanizmalar ve sahiplik ilişkileri 

de kitle iletişim araçlarından biri olan sinemayı şekillendiren bir yapı gösterir. “Kitle 

iletişimi kitle denen halkı kullanıcı olarak amaçlayan örgütlü  yönetsel/yönetimsel 

iletişim  biçimidir... Kitle iletişiminin örgüt ve içerik konusu, kapitalist ekonomik 

süreçler ve ideolojik kontrol mekanizmaları kapsamı içinde yer alır. Bu bağlamda 

kitle iletişimi kapitalist ekonomik, siyasal ve kültürel pazar  yapısının bütünleşik bir 

parçasıdır. Aktif bir şekilde hem ticari şirket olarak kendini hem de kapitalist 

ideolojinin üretiminden geçerek kapitalist pazar yapısını destekleyen bilinci üretir” 160 

Marxist anlayışa göre kitle iletişim araçları iktidarın elindedir.  

“Bu anlayışa göre, Kitle İletişim Araçları ve onların ardındaki toplumsal 

sınıf ve yandaşları gelişen iletişim teknolojisini varolan toplumsal sistemi 

sürdürmek için dileklerince “kullanabilmekte”; kitleler, tamamen edilgen 

bir tutum içinde bu araçlarla yapılan manipülasyona kendilerini açık 

tutmak zorunda bulunmaktadırlar. Bu anlayışın sonunda varılan sonuç ise, 

çağdaş toplumlarda insanın mutlak yanlış-bilince sürüklendiği; 

“eblehleşmenin∗” dört yanı sardığı; ve bunların değişmez özellikler halini 

aldığı yolunda mekanistik bir açıklama olmuştur.”161 

Karşı duruşu simgeleyen bir sanat olarak sinema her ne kadar bağımsız 

yapımlarla kendi sesini duyurmaya çalışsa da ana akım sinemada egemen ideolojinin 

varlığı her zaman gözlenmiştir. Film kültürünün toplumsal anlamda kendini imgeler 

üzerinden ifade ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır.  Buradan yapılan bir çıkarım 

sinemada beden temsili üzerinde ideolojinin ve iktidarın ne kadar etkili olduğu 

sorusunu gündeme getirmektedir. 

 

 

                                                 
160 İrfan Erdoğan, “Temel Bilgiler: Eleştirel Yaklaşımlarda İletişim Anlayışı”, İletişim Kuram ve 
Araştırma Dergisi, Ankara Üniversitesi Yayınları, Sayı 24, 2007, s.156.  
∗ Ebleh: Akılsız, budala. 
161 Ünsal Oskay, 19.yy’dan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir 
Yaklaşım, Der Yayınları, İstanbul, 2000, s. 403.  
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2. 2. Sinema: İktidarın ve  İdeolojinin Bedendeki Yansıması 

Sinema üzerine yapılan kimi yorumlarda sinemanın sunduğu imajların, 

iktidarın ideolojik çerçevesini oluşturmak ve insanlara bu söylemi benimsetmek için 

kullandığı savunulmaktadır. İdeoloji, tanım itibariyle olaylar üzerine kurulu, 

insanların düşünce ve davranışlarını etkileyen çeşitli kaynaklardan beslenen bir inanç 

sistemidir.162 Bu noktadan hareketle sinemanın kültürel bir aktarım aracı olarak 

ideolojiyi taşıyıcı olarak konumlandırıldığı görüşü, sinemanın kullandığı tüm söylev 

biçimlerine yayılmıştır. Steven Shaviro, ‘The Cinematic Body’ (2006)  adlı kitabında, 

daha önce bahsedilen, Mulvey’in Lacan’cı bakış açısıyla benzerlik gösteren bir 

perspektifte, sinematik bedeni fallus, hadım edilme korkusu, ideoloji ve gösterenlerin 

yapısı çerçevesinde inceler.  Film teorisinde, görsel cazibenin merkezine bedeni 

koyar. Kathryn Bigelow’un yönettiği, başrolünü Jamie Lee Curtis’in oynadığı, ‘Blue 

Steel’ filmini analiz ederken, bu fallus merkezci yapıya değinir. Blue Steel, feminist 

ters okumanın yapılabileceği,  acımasız şiddetin gösterildiği, bir tür filmidir. Bigelow, 

cinsel klişeleri tersine çevirir. Filmin kadın kahramanı olan Turner, taşıdığı büyük 

silahı ile fallik gücü temsil ederken, karşı karakter, psikopat katil, yuppie bir adam 

olarak Turner’ın fallik sembol olan silahından büyülenir.163  

Klasik anlatıda kullanılan biçimsel öğelerden hikayenin içindeki ideolojik 

perspektife, sinema bu aktarım süreci içinde araçsal bir yerdedir. Özellikle 

Hollywood sineması üzerine yapılan incelemelerde, kitle iletişim aracı vasfından 

yararlanılan sinemanın, egemen ideolojiyi yaymanın bir aracı olarak kullanıldığı 

görüşü hakimdir. 

 “Kimi radikal eleştirmenler, Hollywood sinemasının kullandığı temsil 

göreneklerinin, egemen kurumları ve geleneksel değerleri meşrulaştırmak 

ve ideoloji  aşılamak yönünde bir işlevi olduğunu savunur. Bu kurum ve 

değerler arasında (merkezinde kişisel yeterlilik ve hükümete karşı 

güvensizlik olmak üzere) bireycilik, (rekabet, dikey hareketlilik ve iyinin 
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163 Steven Shaviro, The Cinematic Body, University of Minnesota, Mineapolis, 2006, s.1.  
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ayakta kalması değerleri ile) kapitalizm, (erkeklerin imtiyazlı kılınması ve 

kadınların ikinci sınıf toplumsal rollerde konumlanması ile) babaerkil 

anlayış, (toplumsal iktidarın eşitsizce pay edilmesiyle) ırkçılık v.b. 

sayılabilir.”164 

Bununla birlikte anlatı sinemasında kullanılan egemen ideolojinin kalıpları 

sinemanın biçimine de yansımıştır. Klasik anlatı yapılarının kullanılması, hikayenin 

(özdeşleşme kurulacak) bir kahraman üzerinden izleyiciye verilmesi, katarsis etkisi 

yaratılmaya çalışılması , olay örgüsünün neden sonuç mantığı ile izleyiciye sunulması 

gibi kalıplarla ideolojik çerçevesini biçimsel oluşumlarla tamamlar. “Filmler, 

herhangi bir durumu yansıtmaktan çok, o durumun tasarlanan belli bir biçimini 

oluşturmak üzere seçilmiş ve birleştirilmiş temsili öğeler yoluyla birtakım tezler ileri 

sürerler, bunu yaparken, seyirciye belli bir konumu ya da bakış açısını telkin ederler. 

Biçimsel görenekler de, sinemasal yapıya ilişkin işaretleri silip süpürüp bu konumun 

içselleştirilmesine katkıda bulunur.”165 Ayrıca sinema seyircisi bir kitle iletişim aracı 

olarak sinemadan etkilenmektedir. Sinemanın okul dışı bilincin gelişmesine yardımcı 

olan bir araç  olduğu düşünüldüğünde bu ideolojik arka plan içselleştirildikçe bireye 

etki ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Eğitim, sistemli düşünmenin temel taşıdır 

ancak aile içi eğitim, toplumsal ve kültürel eğitim, iş eğitimi, sendikal eğitim, felsefi 

eğitim diğer eğitim biçimlerinden yalnızca birkaçıdır. Bu arada kitle iletişim araçları 

da okul dışı bilinçlenmeye yardımcı olan araçlardandır166.  

Star sistemi, klasik anlatıda özdeşim kurmayı kolaylaştıran bir etken 

olmanın yanında iktidarın ideolojisini yaymakta etkili bir araç olduğu görülmektedir . 

Hollywood filmlerinde bu ideolojinin star sisteminin yanında çeşitli tipolojiler ve 

türler üzerinden verildiği görülmektedir.  Feminizmin yükselişe geçtiği dönemde 

metaforik bir temsil olarak 1973 yılında  William Friedkin’in yönetmenliğini yaptığı 

“Şeytan” filmi burada örnek gösterilebilir. Şeytan filminde metaforik olarak anlatılan 

kadın bedeni, şeytan tarafından ele geçirilen bir bedendir. Cennetten kovuluş 
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tablosunda Havva’nın Adem’i günaha teşvik ettiği gibi bu filmde de bedenine 

hükmeden gizli güçler, kadını günaha teşvik etmektedir. Şeytanın yol açtığı bu kötü 

durumdan ancak aile ve din kurumu sayesinde  kadınının  kurtarılabileceği 

gösterilmektedir. Dini temsil eden papazın bedeninin yüce bir beden olarak 

konumlandırıldığı ama kadının zayıf ve her an gizli güçlerin etkisi altına girebilecek 

bir beden olarak temsil edildiği görülmektedir. Martin Scorsese’nin 1976 yapımı 

“Taksi Şoförü” adalet anlayışının sorgulandığı bir dönemde bu karakter üzerinden 

kendi sesini duyurabilmiştir. “Film, toplumsal adaletsizliğe yöneltilen ahlaki tepkinin 

yersizliklerini sergiler. Ahlaki kategoriler kişisel ve bireycidir. Sistemik “kötülük” 

kavramının izine rastlanmaz. Böyle olunca, ahlaki programların, sistemde 

dönüşümler önermektense bireylerin cezalandırılmasını talep etmesi kaçınılmaz 

olur”167 Taksi Şoförü, beden temsilleri açısından örnek bir filmdir. Kahraman 

Travis’in filmdeki bedeni, adaleti sağlayacak bir otorite olarak kendini görmeye 

başlamasından itibaren ilgi çekicidir. Travis’in bedeni film süresince çeşitli 

değişimler geçirir. Filmde, bir replikte bedeni ile ilgili konuştuğu görülmektedir. Çok 

oturmaması gerektiğini, spor yapması ve kaslarını geliştirmesi gerektiğini kendine 

söyler. Travis bu repliğiyle  yaygın popüler beden algısına uyan bir söylem sergiler. 

Aynada kendiyle konuştuğu sahnede fallik bir obje olarak taktığı silahlar, artık 

bedeninin ve iktidarının bir parçasıdır. Vietnam sendromunu yaşayan Travis’in 

‘toplumdaki pislikleri temizlemeye’ karar verdiği anda bedenini değiştirdiği, savaş 

hazırlığı ritüeli gerçekleştirdiği ve sonuçta punk tarzına büründüğü görülür. Travis’in 

bedeni temsil edilirken son olarak punka dönmesi onun toplumu reddedişini 

simgelemektedir. 

Sinemanın bir kitle iletişim aracı olarak ideolojinin üretilmesinde ve 

yayılmasında etkin bir araç olduğunu açıkladıktan sonra sinemanın beden temsilleri 

üzerinden nasıl iktidarın sesi haline geldiğinin üzerinde durmak gereklidir. Sinema, 

Hollywood sineması bağlamında düşünüldüğünde, türler üzerinden temsil edilişte 

farklı beden temsil pratikleri ile yüklü bir aktarım aracı haline gelmiştir. Popüler bir 

kültür nesnesi haline gelen beden, sinemada yansımasını bulduğunda, çeşitli ikonlar 
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aracılığı ile kendini ifade olanağı bulur. Bu da ideolojilerin imajlar sayesinde 

insanlara ulaşmasına yardımcı olur. Fakat, türler incelenmeden önce, görsel ikonlar 

olarak star sistemi ve bu temsilin ideolojisine bakmak gerekmektedir. Yıldız geleneği, 

operaya dayanan bir gelenektir, yıldızlar ilahlaştırılır.  Marilyn Monroe, 50’lerde 

ilahlaşan bir yıldız olarak, aslında bu geleneğin verdiği de ilk kurbanlardandır. 

1950’lerde Playboy dergisinin şekillendirdiği kadın cinselliği, Monroe’da vücut 

bulmuştur. Monroe, gerçekten zeki ve iyi bir aktris olmasına rağmen, Monroe 

cinsellikle özdeşleştirilmiştir.168 Dönemin politik ihtiyaçları Monroe’nun bir ikon 

haline gelmesine neden olmuştur. Amerika’da 40’lı yıllarda savaş atmosferi nedeniyle 

erkeğin yerine kadının kamusal alanda daha fazla söz sahibi olduğu görülmektedir. 

Kadın hareketlerinin de ivme kazanmasıyla çalışma yaşamına giren kadının 

erkeklerle eşit seviyeye yükselmesi muhafazakarların tepkisini çekmiş ve kadının 

evine dönmesi için çeşitli kampanyalar başlatılmıştır. Bu yüzden dönem itibariyle 

koca göğüslü yıldız imajları ön plana çıkar. “Yönetmen star ilişkisinde aslında bir 

iktidar ilişkisini betimleyen, dişi biçimlerin ilahlaştırma şemasının başlangıcı 

görülmelidir. İlahlaştırma bu durumda baskıya eşittir. Hal böyle olunca kadın imajına 

gizem ve görkem yüklenir. Bu da demektir ki, kadınlara siz bu dünya için fazla 

güzelsiniz … bırakın günlük işlerle biz uğraşalım …”169 

Türlerdeki beden temsillerine gelindiğinde, aksiyon sinemasında yapılı ve 

güçlü bedenler gösterilir. Bu gösterim için Judith Butler şöyle der: “ Beden ‘olan’ bir 

şeyi değil, değişken bir sınırı ifade eder. Politik olarak düzenlenen bir yüzeydir. 

Ayrıca beden, cinsel hiyerarşinin ve zorunlu heteroseksüelliğin kültürel alandaki 

pratiği anlamına da gelir.”170  Bir tür olarak duygusal komedilere, erotik gerilime, 

kara filme bakıldığında, bedenin farklı hallerini bu türler üzerinden görmek 

mümkündür. Özellikle, kadın bedeni üzerinden yaratılan klişelerde, femme fatal gibi 

tipolojilerin yaratıldığı görülür. Güncel sinema, kendini verdiği imajlar üzerinden 

ifade ederken, amacı alıştırılan imajlara karşı çıkış değil, alışılmış anlam ve değerleri 
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kadınsılıkla birleştirip kültürel yapıyı yeniden üretmektir.171 Ayrıca, klasik anlatı 

sinemasında kamera hareketlerinden bedenlerin gösteriliş biçimine bu ideolojinin 

yansımasını görmek mümkündür. “Film yapım pratiğinde, her şeyden önemli olan 

şey, tüm örneklem tekniğini, düş ürünü bir bilgiye aktarırken, bedeni ve yüzü 

mütemadiyen odak noktası haline getirmektir. Tekrar alışıldık yapıda klasik bir sahne 

ortaya koymak için film yapımcısı, film tekniğini bu yapıya bağlı kalarak eşbiçimli 

şekilde yerleştirir.”172 Bu biçimsel anlatı zamana ve mekana da yayılmıştır. Şimdiki 

zamanın göreceli bir gerçeklikte yaşanması sorunu, iktidarın sinemada beden 

üzerinden kendini şekillendirmesi açısından bir sorun teşkil etmektedir. Şimdiki 

zaman görecelidir. İçinde bulunulan zaman görsel ve duyusal izlenimler ile şekillenir. 

Modernitenin üzerinde durduğu algı sorunu, modern deneyime yabancılaşma ile 

ilişkilendirilebilir. Heidegger’e göre, modern deneyimde yabancılaşma şimdiki 

zamandadır. Modern özne bir anda ortaya çıkan beden algısı ve algının oluştuğu anda 

ortaya çıkan ve şu anda gözükmeyen bu duyumların bilinci arasında kalmıştır. 173 

Egemen ideolojinin şekillendirdiği bedenler, anlatı yapısının bu şekilde kurulmasıyla 

normalleştirilirken aynı zamanda iktidarın sinemaya da yansımasına ön ayak olur. 

İktidar ilişkileri incelendiğinde Foucault’ya da değinmek gereklidir. Çünkü bedenin 

çeşitli alanlarda temsil olanağı bulması bakış açısını sinema ile kesiştirecektir. 

Foucault’nun iktidar ve özne ilişkilerini incelediği çalışma alanı bir kaç ayaktan 

oluşur. O, konuşan öznenin nesneleşmesi bağlamında dilbilimi, üreten öznenin 

nesneleştirilmesi bağlamında ekonomiyi ve yaşam olgusunun nesneleştirilmesi 

bağlamında da biyolojiyi ve doğa tarihini inceler. Burada öznenin iktidarın ne 

derecede kontrolü altında olduğu üzerinde durur : “Bu iktidar biçimi bireyi kategorize 

ederek, bireyselliğiyle belirleyerek, kimliğine bağlayarak, ona hem kendisinin hem de 

başkalarının onda tanımak zorunda olduğu bir hakikat yasası dayatarak doğrudan 

gündelik yaşama müdahale eder.”174 Modern birey, iktidar tarafından oluşturulan bir 

olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, normalleştirme misyonu da 
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gündelik yaşamda iktidarın kontrol pratiğidir. Özellikle Hollywood sineması üzerine 

yapılan çalışmalarda iktidarın toplumun itaat etmesini sağlaması için çeşitli 

muahafazakar değerleri sinema aracılığı ile aşıladığı görülmektedir. Bu da Amerikan 

toplumu gibi toplumlarda beden üzerinde kontrolü arttırıcı bir etkinin görülmesine 

neden olmaktadır. (Örneğin Amerika’da kürtaj önemli bir sorun ve muhafazakarlara 

karşı her zaman bir tehdit olmuştur) Bu bağlamda, içinde bulunduğu siyasal ortamdan 

etkilenen ve bu ortamın bir taşıyıcısı konumunda olan sinema, gündelik yaşam pratiği 

içinde  bedenin toplumsal norma uydurulması ve normalleştirilmesinden de bahseder. 

Modernist temsil modunda beden, zamansal ve uzamsal dekompozisyon (parçalara 

ayrılma) ve tekrar yapılanma geçirmiş böylelikle iktidar tarafından normalleşip tekrar 

kontrol edilebilmesi sağlanmıştır.175  Sinemada, teknik anlamda başka zamanlarda ve 

mekanlarda çekilmiş görüntüleri birleştiren ilk isim, Kuleshov olmuştur. “Bir 

denemesinde Kuleshov, farklı zaman ve mekanlarda çekilmiş çekimleri birleştirdi. 

Ortaya çıkan filmsel anlatının birleştirilmiş bir parçasıydı. Kuleshov buna ‘yaratıcı 

coğrafya’  adını verdi.”176 Bu efekt sayesinde, dekompozisyonu beden parçalarından  

farklı farklı kişilere ait bedenler birleştirip bütünlüğü olan bir insan gibi sunulması 

olanağı ortaya çıkmıştır. 

Film pratiğinde gösterilen bedenler üzerinden o toplum içindeki arzu ve güç 

ilişkileri görüntülenebilinmektedir. Ayrıca, popüler filmler, beden, cins, cinsellik ve 

ırksal durumun kategorizasyonunu da gösterirler. 177 Sinema kimlikleri, mekanları, 

cinsiyeti, etnik kökeni, ırkı ve bedeni gösterirken bir yandan da bu olguların temsilini 

yapmaktadır. Sinemada türler üzerinden verilecek bir örnekte, Western filmlerinin bu 

bağlamda yerlilerin yok edilen bedeni üzerinden bir ideolojiye sahip olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Doğa ve modern karşıtlığı bağlamında kurulan yerli 

bedeni ve beyaz adam bedeni bu filmlerde sıkça gösterilmektedir. Doğaya ait 

özellikler, yerli bedeninde, medeniyet ile ilgili özellikler beyaz adamın bedeninde 

                                                 
175 Gwendolyn Audrey Foster, Captive Bodies: Postcolonial Subjectivity in Cinema,  State 
University of New York Press, Albany, 1999,  s. 8.  
176  James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur? Sinema Dili, Tarihi, Kuramı, Çev. Ertan Yılmaz, 
Oğlak Bilimsel Kitaplar, İstanbul, 2001, s.380 
177 Christ Holmlund, Impossible Bodies: Femininity and Masculinity at the Movies (Comedia), 
Routledge, New York, 2002, s.17.  



 72

temsil edilir. Ayrıca bu filmlerde, “yerliler, gözlerini kan bürümüş, beyazın kurmaya 

çalıştığı uygarlığa tehdit oluşturan barbarlar olarak gösterilmiştir.”178 İdeoloji ve 

iktidar odaklı bir çalışmada beden üzerinden temsili yapılan  örnekler, Hollywood 

anlatı yapısı içinden olsa da Türk Sinemasında da bu temsiller Hollywood gibi 

dönemin siyasal ve ekonomik koşullarından etkilenmiştir.  Daha önce de belirtildiği 

gibi, filmler yalnızca özleri gereği ideolojik değildir, içerdikleri tezler onların politik 

anlamlarını belirler. Ayrıca kullandıkları temsil yöntemleri de bu anlamları çeşitli 

ikonlarla görsel bir materyale dönüştürürler.  Türk sineması da sinematogarfın 

Türkiye’ye gelişinden bu yana geçirdiği evreler ile toplumsal yaşantının 

şekillendirilişinde bir ayna görevi görmüştür. Konu 1990 sonrası Türk sineması 

olduğundan ve beden temsillerinin sinemamızdaki varlığını araştırıldığından, Türk 

sinemasının ülkemizdeki kültürel ve politik doku içindeki tarihsel gelişimi ve 

bedenlerin bu ayna içinde nasıl şekillendiği burada incelenmelidir.  

2.3. Türk Sinemasında Beden Olgusu 

Türk sinemasının geçirdiği evreler, bedenin temsilinde önemli bir yer tutar. 

Ayrıca, sinematografik anlatım biçimlerinin gelişimi, etkilendiği sinema akımları 

Türk sinemasında beden olgusunu şekillendirmiştir. O yüzden,  Türk sinemasının 

tarihsel gelişimi içinde ilk önce, 1990 öncesi döneme bakılacak ve temsil biçimlerinin 

dönemle paralel nasıl ifade edildiği araştırılacaktır. Daha sonra ise 1990 sonrası Türk 

sinemasının gelişimi sosyal ve siyasal çerçevede açımlanacak, Türk sinemasında 

beden temsillerinin gösteriliş biçimleri irdelenecektir.  

2.3.1. 1990 Öncesi Türk Sinemasına Genel Bir Bakış 

Türkiye’de sinemanın başlangıç dönemlerine dair  az bilgi bulunmaktadır.  

Sinematografın Türkiye’ye gelişinin Osmanlı dönemine uzandığı bilinmektedir. 

Osmanlı döneminde sarayda yapılan gösterimlerin yanı sıra Lumiére kardeşlerin 

temsilcileri 1856’da İstanbul’da çeşitli gösterimler yapmıştır. Ama Türkiye’de 

sinemanın gelişiminde en önemli ilk tarihin Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı 
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olduğu  görülmektedir. Türk sinemasının bu belgeselinden sonra çekilen ilk konulu 

filmi Batı etkisindedir. Weinberg, Sedat Simavi, Muhsin Ertuğrul bu dönemde eserler 

vermiş sinemacılardır. Muhsin Ertuğrul  tiyatro geleneğinden gelen bir sinemacı 

olarak, ilk filmleri de Batılı edebi eserlerin uyarlaması olduğu için Türk sinemasının  

ilk yıllarında Batı etkisi görülmektedir. 1920’lerdeki eleştiriler de bu tiyatro ortamı 

üzerine yapılmıştır. “Dönem boyu yapılan yerli filmlerin çeşitli nedenlerle ciddi 

eleştirilere uğradığını, yine aktarılan düşüncelerden çıkarmak olası. Gerçekten, 

dönemin filmlerindeki tiyatrovari hava ve yetersiz sinema dili, üzerinde durulan 

önemli noktalar olmuştur.”179  

 

Bedenin temsili açısından dönem sinemasının anlatı yapısı ve kullandığı 

dilin Osmanlı’daki beden algısı kalıplarını batılılaşma etkisi göstererek yıktığı 

görülmektedir. Bu kalıbın yıkılmasında batı etkisinin ve uyarlamaların etkisi 

büyüktür. Ayrıca, tiyatro geleneği de bir sinema anlatısı içinde gösterilecek bedenleri 

etkilemiştir. “Filmlerinin hiç biri özgün değildi. Tiyatroda sahnelediği oyunları, yerli 

adlarla sinemalaştırıyordu.  Oyuncuları, tek mekânda, sahnede nasıl yönetiyorsa, 

burada da öyle yönetiyordu”180 Bunun yanında bu dönemde Hollywood filmlerinin 

sinemalarda gösterilmesi, iç pazarın canlılığının azalmasına neden olmuştur. Ayrıca 

yukarıda da belirtildiği gibi, biçim ve içeriğin uzun süren tekrarı Türk filmlerine olan 

rağbeti düşürmüştür. Abisel bu konudaki düşüncelerini şöyle belirtir: “Seyirciye 

yabancı filmlerin veremediğini ya da daha fazlasını veren yerli filmler ..  daha farklı 

ve sinemasal bir anlatım biçimiyle sunulsaydı; salonların yaygınlaşması, böylece 

seyirci talebinin artmasıyla güçlü bir iç pazarın oluşumu sağlanabilseydi; belki de 

yapımcı firmalar hasılat düşüklüğü nedeniyle film üretiminden vazgeçmezlerdi.”181 

Bu dönem ‘Geçiş Dönemi’ olarak adlandırılır. Bu dönemde, Türkiye’de gösterilen 

Mısır sineması ile sinema seyircisinin beğenisi melodramdan etkilenmiştir. 

Melodramlarda kullanılan beden temsil öğelerinin bu filmlerle Türk sinemasına 

girdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.  

                                                 
179 Nilgün Abisel, Türk Sineması Üzerine Yazılar, İmge Kitabevi, Ankara, 1994, s.22. 
180  Füruzan, “Sinema İçin Bitmez Sorular”, Türk Sineması Üzerine Düşünceler, Der: Süleyman 
Murat Dinçer, Doruk Yayınları, Ankara,1996, s.329.  
181 Nilgün Abisel, a.g.e.,s.22.  
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Geçiş döneminden sonra alışılagelmişin dışında bir anlatım dili, biçemi 

gösteren farklı bir döneme girilmiştir.  “1945’ten sonra dünyanın siyasi coğrafyasını 

belirleyen güç dengesi yeniden düzenlendiğinde, bu büyük değişimin kültürel alanda 

da yansıması kaçınılmazdı. Bu bağlamda, savaş ertesinde Türk sinemasında yeni bir 

dönem ‘Sinemacılar Dönemi’ başlamıştır182.” Bu dönemde tiyatro etkisinden kurtulan 

çeşitli yapımlar ortaya konulmuştur. Scognamillo, bu dönem ile ilgili şöyle der: “ 

‘Geçiş’ dönemi gibi ‘Sinemacılar’ dönemi de kesinlikten yoksun, eskiyi ve yeniyi, 

hevesi ve bilgiyi bir araya getiren karmaşık bir dönemdir. Kaldı ki bugün ‘sinemacı’ 

diye nitelendirdiğimiz sanatçılar da o yıllardaki ilk çalışmalarında bu sinemacı 

niteliklerini elbette ki birdenbire gösterememişlerdir183.” Sinemacılar dönemi, 

dönemin siyasal gelişmelerine de paralellik göstermiştir. 40’lı yıllarda uygulanan 

vergi indirimi yasasıyla , film sektörü bu dönemde canlanmıştır. Ama bu dönemde 

hala yabancı filmlerinin piyasada olması ve kısıtlı imkanlarla onlarla rekabet 

edebilecek kalitede filmlerin yapılmaya çalışılması problemleri sürmüştür.  

 

1960’larda Türk sinemasında film sayısının yükseldiği görülmektedir. “1960 

ve 1970lerin ilk bir kaç yılı bir bakıma Türk sinemasının en parlak dönemidir. Bu 

dönem boyunca seyirci sayısı hızlı bir artış gösterdi.”184 Seyirci sayısındaki bu artışın 

yanında sinema biçimsel ve içeriksel gelişime de uğradı. Bu dönemde içeriğin farklı 

senaryolar ve öykülerle geliştirilmesi söz konudur. “ Yüzyıl başından bu yana Türk 

sinemasında değişmeyenlerin başında öykü ve konuların saflığı gelmektedir. 

Başlangıçta anlatım güçlüğü nedeniyle naif olmak zorunda kalan sinema, 1950’li ve 

60’lı yıllarda bilinçli olarak naif olmayı sürdürmüştür. 1960’lı yıllarda kimi çıkışlar 

ve toplumsal içerikli olarak nitelenen filmlerin yapımı sürdürülememiştir.”185 Bu 

dönemde gerçeğe en yakın, toplumsal gerçekçi filmler çekilse de melodram 

kalıplarıyla filmler de çekilmiştir. Yeşilçam melodramlarında bariz bir şekilde bedene 

müdahale vardır. Melodramların genel anlatı yapısı içinde kurgulanan beden, 

                                                 
182 Simber Atay, Film Eleştirisine Dair, İdeart Yayınları, İzmir, 1991,  s.90. 
183 Giovanni Scognamillo, a.g.e., s. 111.  
184 Nilgün Abisel, Sinema Üzerine Yazılar, s.98.  
185 Oğuz Adanır, Kültür, Politika ve Sinema, s.23.  
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geleneksellik ve modernite ekseninde bir gerilimin merkezine oturtulur. Zengin erkek 

fakir kız ikiliğinde, köylü ve kentli karşıtlıklarında kadın bedeni, modernleşme 

ideolojisine uygun bir şekillenme içindedir.  

 

1950’lerden sonra yaşanan iç göç dalgasının, toplumsal gerçekçi filmlerin 

çekilmesinde etkisi olduğu söylenebilir. Çünkü Türkiye’de tarımsal modernleşme 

politikaları 1945 ve 1950 yılları arasında uygulanmaya başlanmıştır. Fakat bu gelişme 

kırsala yayılamamış ve bu da kırsalın gelirlerinin azalmasına neden olmuştur. Köyden 

kente göç etmeye başlayan Anadolu halkı, kentte farklı bir yaşam tarzının içine 

adapte olamamıştır. Ayrıca bu dönemde Arabesk kültürünün de ortaya çıktığı 

gözlemlenebilir. “Arabesk müzik, 1960’larda kentlere göçen kırsal nüfusun, ‘çevreye 

uyumsuzluğunu’ değil, tam da tersine, çevreye uymasının, var kalmanın yolunu 

bulabilmesinin başarılı bir göstergesidir.”186 Arabesk anlatının kökenleri daha önce de 

bahsedilen Mısır filmlerine bağlanır. “Elbette arabeskin başlamasının kökenleri de 

Mısır filmleridir... Bu filmler tiyatrocuların olumsuz etkilerini daha da arttırdı, 

beğenilerin daha da körleşmesine yol açtı.”187  

 

1960’lardaki toplumsal gerçekçi filmlerde sıradan insanın bedeni, 

Anadolu’ya en yakın haliyle gösterilmeye çalışılmıştır. Fakat, 30’lu yıllarda durum 

böyle değildir. Örneğin, ilk köy filmi olan, Aysel Bataklı Damın Kızı filminde 

Aysel’in bedeni, o dönemdeki gerçek köylünün bedeni ile örtüşmemektedir. “Bu ilk 

köy filminde, gerçekte bir tabiat-insan çatışması yoktu. Aysel’in tabiatı bir kartpostal 

görünümünden ileri geçemiyor:  Şehir Tiyatrosu oyuncuları özentili bir köy dekoru 

içinde büsbütün iğreti birer kişi olarak ortaya çıkıyorlardı. Filmin, Türk köyünün 

gerçeği ile hemen hiçbir ilgisi yoktu”188 1961 Anayasası, demokratik bir yoldan 

gelmemesine rağmen özgürlükçü bir anayasadır. Bu yüzden de bu dönemdeki filmler, 

toplumcu gerçekçi olabilmiştir. Dönemin bu özelliği, bedenin temsilinde modern – 

geleneksel karşıtlıkları üzerinden kurulan bir beden temsili kalıplarının terk 

                                                 
186 Meral Özbek, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, 
s.27.  
187 Aktaran: Umut Tümay Arslan, Bu Kabuslar Neden Cemil?, Metis Yayınları, İstanbul, 2005, s.34.  
188 Aktaran: Giovanni Scognamillo, a.g.e., s.59.  
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edilmesine yol açmıştır. Böylece, planlı bir beden temsilinden çok var olan beden 

temsillerine yönelebilinmiştir. Burada kullanılan karşıtlıklar daha çok iktidar 

bağlamındadır. Fakat Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte sansür 

uygulamaları da başlamıştır. “1960-65 yılları sinemada toplu bir yenilenmenin 

yaşadığı dönem olmuştur. 60’lı yılların başında sade bir dil arayışı seçen genç 

yönetmenler dönemin gerçeklerini yansıtan  toplumsal filmler çekmişlerdir. Bu 

filmler 1965 yılında Adalet Partisi’nin iktidarı ele geçirmesiyle Toplumsal 

Gerçekçilik akımı önemini yitirmiştir.”189 

 

1970’lerde teknik olarak bir değişiklik yapılmış, renkli filmler çekilmeye 

başlanmıştır. “1971’de çekilen filmlerin yarısından fazlası renklidir ve 1975 yılından 

itibaren siyah-beyaz film tarihe karışacaktır.” 190 Fakat bu dönemde ülkenin içinde 

bulunduğu  ekonomik sıkıntılar sinemaya da yansımıştır. “70’lerin sonunda 

işletmeciler Yeşilçam’a neredeyse hiç avans veremez oldular. Siyasal ve toplumsal 

yaşamdaki kaotik hava seyirciyi iyice eve kapatınca Türk sineması tarihinin belki de 

en büyük bunalımına girmiş oldu.” 191 Bu dönemde sinema salonlarının boş kalması 

nedeniyle yapımcılar farklı türlere kaymak zorunda kalmışlardır. Bu dönemde 

böylelikle erotik film furyası başlamıştır. “Fransa’da 1973’de 200, 1974’te 223 uzun 

metrajlı porno filmi üretilirken, aynı yılda bu salgından Türk sineması da ister 

istemez etkilenecekti. Gerçekten 1974 yılında sinemamız seks filmlerinin altın çağını 

yaşadı. .. Türk sinemasının krize girdiği bu dönemde yapımcılar Civciv Çıkacak Kuş 

Çıkacak  gibi bayağı seks filmlerine kaymak zorunda kaldılar.”192  

 

Çoğunluğu seks komedileri olan filmlerde karikatürize edilmiş tiplemelerde 

erkek bedeni temsili söz konusudur. Agah Özgüç, bu filmlerde gösterilen erkek 

bedenleri için ‘sefil’ sıfatını kullanır. Kadınlar ise sömürülen cinsel obje olarak bu 

filmlerde var olmuşlardır. Dönemi, Atilla Dorsay şöyle değerlendirir: “Seks filmleri 

                                                 
189 Aktaran: Zafer Çebi, 1960 Dönemi Türk Sineması ve Toplumsal Gerçekçi 
Çalışmalar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  
İstanbul, 2006, s.70.  
190 Giovanni Scognamillo, a.g.e., s. 161.   
191 Nilgün Abisel, Sinema Üzerine Yazılar, s. 98.  
192 Agáh Özgüç, Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi, Parantez Yayınları, İstanbul, 2000, s.179.  
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akımı canını dişine takarak yaşama savaşı veren bir sinemanın, bilinçsizce sarıldığı 

bir can simidi, bir son kurtuluş umuduydu. İlginç olan bu akımın en azgın 

dönemlerini ‘Milliyetçi Muhafazakar’ MC koalisyonları döneminde yaşamış 

olmasıdır. Bu, söz konusu iktidarın, sansürü siyasal sinema üzerinde yoğunlaştırırken 

sokaktaki adama verdiği bir küçük ödün, bir popüler ‘uyku ilacı’ mıdır?”193 Fakat bu 

zamanda Türk sinemasında az da olsa nitelikli yapıtlar da verilir. Örneğin, Yılmaz 

Güney, Lütfi Akad, Ömer Kavur, Yavuz Özkan, Feyzi Tuna, Şerif Gören, Zeki 

Ökten, Atıf Yılmaz ve Metin Erksan’ın çektikleri filmler bu dönemin nitelikli 

yapıtları arasında sayılmaktadır.  

 

1970’lerin sonlarına, 1980’lerin başlarına doğru videonun kullanımının 

yaygınlaşması ile beraber Yeşilçam’daki işsizlik bir nebze çözülmüş ve Yeşilçam 

seks filmleri çıkmazından kurtulmuştur. 1980 Askeri müdahalesinden sonra sinema, 

Arabesk filmlere yönelir.  “Genel olarak  bakıldığında, 1980’li yıllarda çekilen Türk 

filmlerini, işleyiş ve toplumsal olaylara yaklaşımları bakımından üç kategoride 

toplamak mümkün hale gelmiştir: Kadını konu alan filmler, Göç-Arabesk filmleri ve 

Siyasal-Toplumsal eleştiri filmleri.” 194  

 

 Kadını konu alan filmlerin artışı, 1980 askeri darbesi ile yaratılan siyasal 

ortamın apolitikleşmesine bağlıdır. Çünkü bu dönemdeki boşluk, kadınların işine 

yaramış ve feminist hareket bu dönemde bir ivme kazanmıştır. Bununla birlikte klasik 

Yeşilçam mantığının kadın üzerinden devam ettiği filmler de bu dönemde yapılmıştır. 

Yine bu dönemdeki filmlerin kadın bedenleri geleneksel modern ikiliğinde gösterdiği 

görülmektedir. Bununla birlikte, Göç- Arabesk filmleri, köyden kente göçen kitlenin 

uyum sağlaması amacıyla arada kalmışlığı yansıtan filmler olmuştur. Bu filmlerde 

kadercilik ve teslimiyet hakimdir. Bununla birlikte siyasal filmlerin yapılması sansür 

                                                 
193 Atilla Dorsay, Sinemamızın Umut Yılları 1970-80 Türk Sinemasına Bakışlar, İnkılap Kitabevi, 
İstanbul, 1989, s.17.  
194 Nermin Orta,  “ Türkiye’de Yaşanan Sosyal Olaylar ve Türk Sinemasına Yansımaları (1980–
2004)”, http://www.fen.selcuk.edu.tr/edebiyatdergisi/tumpdf/PDF18/125_143.pdf; (Çevrimiçi), 
10.06.2008.  
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engeline takılmıştır. Bununla birlikte, toplumsal filmler daha çok bireyin üstünden 

gittiği için Türk seyircisi bu filmlere rağbet etmemiştir.  

 

“1980’lerde sanki bir anda, eski kuram ve uygulamalar alt üst oluyordu; 

ruhbilimsel incelemeler ve yalın öykülerden hoşlanmadığı söylenen 

seyircinin karşısına kentsoyludan marjinal olanına dek bir dizi sorunlu, 

bunalımlı, çatışmalı, uçta yaşayan, iletişimsiz karakterler dizildi. Türk 

sinemasının ya da genelde sinemanın temel izleyicisi, kolayca 

çözümlenebilen ve oyuncuların klasik seçimi sayesinde en baştan belli olan 

basit tipolojiye alışmışken karşıtlıklar içinde bocalayan, kimliklerini 

arayan, sorgulayan, 12 Eylül  ve sonrasının şokunu geçiren, ortamı, düzeni 

ve kendi dünyalarını eleştiren, sanatlarını didikleyen, kimi her çeşit 

simgelerle donatılmış, kolay çözümlenmeyen, kimi aşırı politize, kimi çokça 

kent soylu veya kentsoylu olma özentisine kapılmış, kimi nostaljik 

insanlarla tanıştı.” 195 

 

1980’lerdeki tipolojiler yukarıda anlatılan şekildeyken seyirci de Türk 

sinemasıyla arasına, aile filmlerinden kalma gelenekten fazlaca etkilendikleri için, 

mesafe koymuştur. Bu durum, artan film sayısına karşın bu filmlerin sinema 

salonların da gösterimlerinde düşüşe neden olmuştur. Seyirci daha çok video ve 

televizyona yönelmiştir. 1990 öncesi Türk sineması bu devrelerden geçmiş ve 

başlangıçtan itibaren Türk sinemasında 90’lı yıllara gelinmiştir.  

2.3.2. 1990 Sonrası Türk Sineması 

1990’lara gelindiğinde, toplumun içinde bulunduğu sosyal koşulların 

geliştirdiği kültürel iklimin sinema üzerindeki etkisi görülmektedir. 90’ların siyasi ve 

sosyal koşulları 80’lerde başlatılan politikadan etkilenmiştir. Toplumda 

depolitizasyon dönemi başlamış, bireycilik yükselen bir değer olarak iktidar 

tarafından liberal politikalar ile kitle kültürüne sunulmuştur.  

                                                 
195 Giovanni Scognamillo, a.g.e., s. 370-371.   
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“1990’larda toplum, 1980’lerin getirdiği ‘serbestliğin’ rahatlığı ile 

yeni kavramlarla, yeni yüzlerle ve yeni bir dünya ile karşılaşmıştır: 

birbirinden renkli, çok yüzlü ve dedikodulu TV kanalları, büyük 

şehrin eğlence hayatının renkli ışıkları, daha rahat ‘çıkabilen’, 

hayatın tüm rengini yaşamak isteyen bir gençlik, bir günde parlayıp 

ertesi gün sönen ‘pop starlar’ ... kolay para kazanmanın ‘in’ ... 

olması gibi farklı alanlardaki değişimler 90’ların çehresini 

değiştirirken; içerik boşalmış görünüm ön plana çıkmıştır.”196 

Televizyonun da gelişimi ile bu söylemi imajlarla desteklemiş ve kültür 

içine nüfuz ettirmiştir.  Böylelikle, bireyciliğin yükseldiği bu ortamda, özel alanı 

kamusal alana kaydıran bir söylemin ortaya çıkması da söz konusu olmuştur.  Bu 

söylem pratiğinin içinde trajik olaylar, kişisel yaşamdaki dramlar ve aile dramları da 

yer almıştır. Fakat söylem kendi içinde de bir ikilik barındırır. 

 “Birbiriyle yarışan iki farklı söz siyasetin sahnesi oldu. Bir yandan 

yasakla, susturarak, söz hakkı tanınmayarak çalışan bir siyaset, 

diğer yanda konuşmayı kışkırtarak, sözün akıp gideceği yeni 

kanallar açarak, sözün birikeceği yeni çerçeveler sunarak iş gören, 

susmaktansa söze bir ortam sunan, daha modern denilebilecek ikinci 

siyaset. ‘Konuşan Türkiye’ bu ikinci siyasetin ürünü olarak ortaya 

çıktı, kendini susturulmuş Türkiye’nin öteki yüzü olarak kurdu.”197 

  Bunun yanında sınıf atlamak da 80’lerden beri sürdürülen politikalar 

doğrultusunda yükselen bir değer olarak rağbet görmüştür. Sinema bu kültürel 

ortamdan etkilenmiştir. 1990’ların başında sinemada süregelen bir kriz vardır. Daha 

önce de belirtildiği gibi, 70’lerdeki seks film furyası, 80’lerde çekilen filmlerin anlatı 

dilinin Türk seyircisinden kopuk ve  fazla kişisel olması, Türk sineması ve sinema 

seyircisi arasındaki mesafeyi arttırmıştır. “Sinema kendini yenilemediği için genç 

izleyicisini Batı, özellikle de Amerikan sinemasına kaptırmıştır. Bir kültür, etkileme, 

                                                 
196 Nigar Pösteki,  1990 Sonrası Türk Sineması,  Es Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 19-20.  
197 Nurdan Gülbilek, Vitrinde Yaşamak, Metis Yayınları, İstanbul, 2001, s.119. 
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propaganda ve sanat aracı olarak seyirciden (toplumdan) uzaktır.” 198  Değişen sosyal 

yaşamla paralel, bu dönemde Türk sinemasında değişen bir söylemin de olduğu 

söylenebilir. Bu değişen söylemi değişen kent olgusu ve yoksulluğun algılanışı 

üzerinden ele alan Hilmi Maktav, 90’ların sinemasını şöyle ifade eder: “ 80’lerden 

90’lara uzanan süreçte kentin seçkinleri ile yoksulların, hatta orta sınıfın yaşadığı 

mekanlar/semtler de birbirinden ayrılmış, Türk sinemasında ise yoksulluk bir sorunsal 

olmaktan çıkmıştır; yoksulların bütünüyle sınıf dışı insanlar olarak  tanınmaya 

başlanması postmodernleşen hayatın perdedeki tezahürlerinden biridir199.”  

1990’lardan söz ederken aynı zamanda sinema alanındaki yatırımlardan da 

söz etmek gerekir.  Kültür Bakanlığı tarafından Türk film sektörüne sinemada alt yapı 

çalışmalarının yapılması için çeşitli hibelerin verilmesi söz konusu olmuştur. Bu 

alandaki desteklerden Eurimages’ın, 90’lı yıllarda ve hatta günümüzde de Türk 

sinemasının kalkınmasında önemli bir yeri vardır. “Türkiye’nin Eurimages’e üyeliği 

Türk sinemasında üretimin önceki dönemlere kıyasla oldukça düşük olduğu bir 

dönemde gerçekleşti. Türk medyasının yakın tarihinde kayda değer bir yeri olan 1990 

yılı, Türkiye’nin Eurimages’a üye olmasına tanıklık etti. 1990’lı yıllarda televizyon 

alanındaki gelişmelere paralel şekilde Türk sinema sektöründe de bir canlılık 

gözlendi.  Bu canlanmada Eurimages desteğinin de önemli bir payı olduğu 

söylenebilir.”200 Bu desteklerle kendilerini ifade etme aracı olarak sinemayı seçen pek 

çok yönetmen çeşitli eserler ortaya çıkarmaya başlamışlardır. Bu dönemdeki filmleri 

Asuman Suner şöyle değerlendirir:  

“Yeni Türk sinemasının ortaya çıkışını birbirine koşut gelişen iki 

düzlemde tanımlamak mümkün: Bir yandan büyük bütçeli, yıldız 

oyuncu ve/veya yönetmenleri öne çıkaran, vizyona girmeden önce 

medyada yoğun bir reklam/tanıtım kampanyasıyla adından söz 

ettirmeye başlayan, geniş dağıtım, gösterim olanaklarına sahip ve 

                                                 
198 Nigar Pösteki,  a.g.e., s. 19-20.  
199 Hilmi Maktav, “Türk Sinemasında Yoksulluk ve Yoksul Kahramanlar”, Toplum ve Bilim Dergisi, 
Birikim Yayınları, Sayı 89, 2001, s.186. 
200   Esra Özcan, “Eurimages ve Türkiye Genel Bir Bakış”, Toplum Bilim Dergisi Avrupa Sineması 
Özel Sayısı, Bağlam Yayınları, Sayı 18, 2005, s.185  
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gişede başarılı hasılat yapan ‘popüler’ sinema; diğer yandaysa 

yönetmenin bir bütün olarak filmin yaratım sürecine damgasını 

vurduğu, küçük bütçeli, çoğu kez amatör ve/veya tanınmamış 

oyuncuları kullanan, Türkiye’de sınırlı dağıtım ve gösteri imkanı 

bulan, ancak ulusal ve uluslararası festivallerde gördüğü ilgi ve 

kazandığı prestijli ödüllerle kendinden söz ettiren bir sanat 

sineması.”201 

Bu yıllarda popüler Türk sinemasının gişe başarısını Yavuz Turgul’un 2,5 

milyon seyirci ile Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi Eşkıya 

almıştır. Yavuz Turgul, bir röportajında Eşkiya ile ilgili şu yorumu yapar:  

“'Sinemanın çok kötü bir dönemiydi. Bana 'Filme 150 bin kişi gelir 

mi?' dediler. 'Valla inşallah gelir' dedim. Sinema dökülüyordu o 

zamanlar. Filmler 40-50 bin kişi tarafından izlenirse iyiydi. Bizim 

tek amacımız vardı, kendi kendimize mutlu olacak bir macera filmi 

çekmek. Sinema tarihinde bazı özel, büyülü filmler vardır 

'Kazablanka', 'Rüzgâr Gibi Geçti', 'Avare' gibi... Bu filmlere özel bir 

el değmiştir sanki. Ayrıca benzerlerinden onları ayıran farklı bir ruh 

vardır onlarda. Sanıyorum 'Eşkıya'nın çok izlenmesinin de altında 

yatan da böyle bir şey. Benim çözemediğim, çözmek istemediğim. 

Kimsenin zaten çözebileceği bir şey değil bu bence."202 

 Esasında, Eşkıya’nın başarısından önce başlayan, Eurimages ve çeşitli 

fonlar tarafından desteklenen ve seyirciyi sinema salonlarına çeken filmlerin de 

yapıldığı görülmektedir. Bu filmlerin bir özelliği o güne kadar işlenilen 

konuların dışında konular işlemesi ve değişen sosyo kültürel koşullara da 

değinmesidir. Sinan Çetin tarafından 1992 yılında çekilen Berlin in Berlin, 

1994 yılında çevirilen Bay E, Şerif Gören tarafından 1993 yılında çekilen 

                                                 
201 Asuman Suner, Hayalet Ev Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek, Metis Yayınları, 
İstanbul, 2006, s.25. 
202 Erkan Aktuğ , “Kendini Fazla Özletmeyecek”, 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=140167, (Çevrimiçi), 01.07.2008.  
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Amerikalı, Mustafa Altıoklar tarafından çevirilen, 1996’da İstanbul 

Kanatlarımın Altında, aynı yönetmenin 1997 yılında çevirdiği Ağır Roman,  

1996’da Ferzan Özpetek’in çektiği Hamam, 1998’de Ömer Vargı’nın çektiği 

Her Şey Çok Güzel Olacak, 2003’te Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği G.O.R.A. 

gişe başarısı olan popüler filmler arasında sayılabilir. Bununla birlikte 90’lardan 

sonra,  yönetmenlerin kendi sinemasal dillerini filmler içinde etkili bir şekilde 

aktarabildikleri yönetmen sineması da ortaya çıkmıştır. Nuri Bilge Ceylan, 

Derviş Zaim, Serdar Akar, Zeki Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu, bu yönetmenler 

arasındadır. Pek çok ulusal ve uluslararası ödüllerle adlarını duyuran 

yönetmenler, Türk sinemasına alternatif bir bakış getirmişlerdir.  

1990 sonrası Türk sinemasında beden temsillerine geçmeden önce 90 

sonrası Türk sineması incelenmelidir. Bu nedenle Türk sinemasında 1990’dan 

sonra işlenen konulara ve biçimlere bakmak gerekmektedir. Amaç  2008’e 

kadar olan filmlerin antolojisini yapmak değil, beden temsilleri bağlamında 

örneklem olabilecek filmleri ayırmaktır.  

2.3.2.1. 1990 Sonrası Türk Sinemasında Çevrilen Filmlerin Sınıflandırılması  

Türk sinemasında 1990 sonrası çekilen filmler şöyle ayrılmıştır; 

bugünün dünyasından bir dönemin hatırlanması ile ilgili olan nostalji filmleri, 

Türkiye’nin geçirdiği siyasal tecrübelere değinen politik filmler, İslami 

temsillerin önem taşıdığı beyaz sinema ve politik olanın dışında Nuri Bilge 

Ceylan, Zeki Demirkubuz gibi yönetmenlerin yaptığı, yeni bir anlam ve anlatım 

üzerine odaklanan sanat filmleri. Bu ayrım yapılırken Nigar Pösteki’nin ‘1990 

Sonrası Türk Sineması’ (2004) ve Asuman Suner’in ‘Hayalet Ev Yeni Türk 

Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek’ (2006)  adlı kitaplarındaki 1990 sonrası 

Türk sineması için  yapılan ayrımlardan faydalanılmıştır.  

2.3.2.1.1. Nostalji Filmleri: 

Türk sinemasında bugünden geçmişe odaklanarak çekilen filmlere oldukça 

sıkça rastlanır. Nostaljik filmleri kimi düşünürler tarihsel bir derinlik 
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taşımadıkları ve geçmişi belirli kültürel olguların ışığında yeniden kurdukları 

yönünde eleştirirler. Bu düşüncenin karşısında duran düşünürler ise kolektif 

hafızayı  ortaya çıkarma özelliğinden dolayı bu türün yanında yer almışlardır. 

Nostalji, modernizm sorunu ve post-modernlik bunalımıyla karşımıza çıkan bir 

kavramdır. Gelişen topluma ayak uydurmaya çalışan bireyler, eskiye bakarken  

bir melankoli duygusunu da içlerinde barındırır. “Modern insanların oynadıkları 

toplumsal  rollerde kendilerini rahat hissetmemelerinden ötürü, bu insanların  

dünyada artık yuvalarında olmadıklarını söyleyebiliriz; acı veren yuvasızlık 

duygusu olarak nostaljinin daha çağdaş anlamının temeli budur”203  Suner bu 

durumu şöyle belirtir: “Çocukluğumuzun gerçekleri ne olursa olsun, bugün 

çocukluk evimizi hayal ettiğimizde gözümüzün önüne bir koruma, samimiyet ve 

iyilik imgesi gelir.Çocukluk evimizin bu koruyucu ve rahatlatıcı vasfı onu 

imgelememizde biricik ‘mutluluk mekanı’na dönüştürür.”204 Mekan olarak 

taşranın seçilmesi çocukluk geçirilen evlerin koruyucu dünyasına yolculuk 

yapılmasındandır. Konu olarak nostaljik öğeler içeren bazı filmler şunlardır: “ 

Piyano Piyano Bacaksız (Tunç Başaran, 1992), Eşkiya (Yavuz Turgul, 1996), 

Propaganda (Sinan Çetin, 1999), Vizontele (Yılmaz Erdoğan, 2000),  Dar 

Alanda Kısa Paslaşmalar (Serdar Akar 2000), Şellale (Semir Aslanyürek 

2001), Komser Şekspir (Sinan Çetin, 2001), Vizontele Tuuba (Yılmaz 

Erdoğan 2004)”205, Babam ve Oğlum (Çağan Irmak, 2005), Yolda / Rüzgar 

Geri Getirirse (Erden Kıral, 2005), Beynelmilel (Sırrı Süreyya Önder, 2006). 

O...Çocukları (Murat Saraçoğlu, 2008),  

2.3.2.1.2. Beyaz Sinema 

  

 1960’ların ortalarında çıkan “Milli Sinema” olarak adlandırılan sinema 

anlayışının 1990’lardaki uzantısına “Beyaz Sinema” adı verilmektedir. Yücel 

Çakmaklı’nın öncülüğünü yaptığı bu akım, 1964’te Tohum Dergisi’nde “Milli 

                                                 
203 Georg Stauth ve Bryan S. Turner, Nietzshe'nin Dansı, Çev. Mehmet Küçük, Bilim ve Sanat 
Ankara, 2005, s. 65, http://www.felsefelik.com/kitaplar/stauth_georg/975729828x.pdf, (Çevrimiçi), 
01.07.2008.  
204 Asuman Suner, a.g.e.,  s.55.  
205 A.g.e., s.45.  
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Sinema İhtiyacı” adlı yazıyla kuramsal bir perspektif ortaya koymuştur. Çakmaklı bu 

yazıda şöyle der: 

 

 “Filmlerimizin büyük kısmı, sinemayı sadece bir ticaret vasıtası 

telakki eden tüccar prodüktör ve rejisörlerin yaptıkları, uydurma 

Amerikan filmlerinin taklidi veya piyasa romanlarından aktarılmış 

bayağı komediler, ağdalı melodramlardır. Türk sineması ancak 

köylüsü ve şehirlisi ile, manevi kıymetleri maddeden üstün tutan 

Müslüman Türk halkının inançları, milli karakterleri, gelenekleri ile 

yoğrulmuş, Anadolu gerçeklerini yansıtan filmler vererek Milli 

sinema hüviyetine kavuşabilecektir.”206 

 

Beyaz Sinema, bu ideolojik pencereden filmler yaparken aynı zamanda 

siyasal anlamda İslamın yükselmesine paralel olarak gündelik yaşamdaki öyküler 

üzerine odaklanmıştır. Çakmaklı’nın 1971 yılındaki Birleşen Yollar filmi bu alanda 

verilmiş ilk örneklerdendir. Yine Yücel Çakmaklı’nın yönettiği,  Minyeli Abdullah 

(1989), Minyeli Abdullah 2 (Yücel Çakmaklı, 1990), İskilipli Atıf Hoca (Mesut 

Uçakan, 1993), Çizme (İsmail Güneş, 1991), iyi bir gişe hasılatı yapan ve başörtüsü 

sorununa değinen Yalnız Değilsiniz (Mesut Uçakan, 1990) , Sonsuza Yürümek  

(Mesut Uçakan, 1992), Bize Nasıl Kıydınız (Metin Çamurcu, 1994), Beşinci Boyut 

(İsmail Güneş-1993) bu tarzda verilen başlıca film örnekleri arasında sayılabilir.  

 

2.3.2.1.3. Politik Filmler  

Özellikle 12 Eylül döneminin toplumda ağır bir bunalım yaratması 

yönetmenleri politik filmlere yöneltmiştir. Fakat 1980’lerde uygulanan çeşitli 

kısıtlamalar, bu dönemle ilgili olan yapımları da azaltmıştır. 1990’lara gelindiğinde, 

siyasal konulara değinen filmler 1980’lere oranla daha kolay yapılabilmiştir. 

Güneydoğu sorunu, göçler ve 12 Eylül askeri darbesi özellikle bu filmlerin üzerinde 

durduğu konulardır. Güneydoğu sorunu işlenen filmler şu şekildedir;  
                                                 
206 Aktaran: Hilmi Maktav, “Kuran’dan Kuram’a İslami Sinema”, Modern Türkiye'de Siyasî 
Düşünce, Cilt 6, İslâmcılık, Ed.: Yasin Aktay, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s. 990. 
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 “1990’larda Güneydoğu’da Kürt gerillalarla Türk ordusu 

arasındaki çatışmalarda bir Türk subayla Kürt gerilla arasında 

yaşanan zorunlu kader ortaklığını konu alan Işıklar Sönmesin (Reis 

Çelik, 1996); Güneydoğu’da köyü boşaltıldıktan sonra İstanbul’a 

göç eden bir Kürt genciyle, çalışmak için İstanbul’a gelen Egeli bir 

gencin dostluğunu anlatan Güneşe Yolculuk (Yeşim Ustaoğlu, 

1999); Güneydoğu’daki çatışmalarda ailesini kaybetmiş küçük bir 

Kürt kızla, Cumhuriyet ideallerine bağlı, sert bir emekli yargıç 

arasında gelişen insani ilişkiyi anlatan Büyük Adam Küçük Aşk      

( Handan İpekçi,2001); Güneydoğu’da askerlik yaparken sakatlanan 

iki gencin askerlik sonrası eve dönüş hikayelerini anlatan Yazı Tura 

(Uğur Yücel,2004)”207 

Bununla birlikte bazı Kürt destanlarının da filme çekildikleri görülmektedir. 

Siyabend ile Heco (Şahin Gök, 1991), Mem ü Zin (Ümit Elçi, 1991)208 bu filmler 

arasında sayılabilir. Bunlara ek olarak göç sorunu ve mültecilik üzerine olan Reis 

Çelik’in Mülteci’si (2007) Doğu ile ilgili olan filmler arasındadır. Askeri müdahale 

ile ilgili filmler ise şöyledir: Atıf Yılmaz’ın 12 Eylül ve öncesine eğildiği, Bekle 

Dedim Gölgeye (1990), Eylül Fırtınası (1999); Yusuf Kurçenli’nin Karartma 

Geceleri (1990), Çözülmeleri ( 1994); Oğuzhan Tercan’ın  Uzlaşma’sı (1991);  

Turgut Yasalar’ın Leoparın Kuyruğu (1998), Reis Çelik’in Hoşçakal Yarın’ı 

(1997), Ömer Uğur’un  Eve Dönüş’ü (2006) bu filmler arasında sayılabilir. Bunların 

dışında politik komedi olan yapımlar da vardır. Bu yapımlar genelde bürokrasiyle ve 

değişen sosyo ekonomik koşullarla, yaşanılan değerlerin değişimi ile ilgilidir. 

1980’lerde çevrilen bu filmler, Çıplak Vatandaş (1985), Dolap Beygiri (1982) ve 

Düttürü Dünya (1988)  gibi örneklerdir. 1990’larda Koltuk Belası (Kartal Tibet, 

1990) gibi filmler bu türe örnek teşkil edebilir. Bununla birlikte konu itibariyle arka 

                                                 
207 Asuman Suner, a.g.e., s.254. 
208 Nigar Pösteki,  a.g.e., s.54. 
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planda 12 Eylül geçen filmler bulunmaktadır. Ama bazı filmlerde bu atmosfer olsa da 

hegemonik ideolojiyi sorgulayan bir yapı görülmez.   

‘Özel olan politiktir’ ifadesinden yola çıkarak bu dönemde ortaya koyulan 

filmlerden kadın sorunları ve sıradışı cinsel yaşamlara  eğilen filmleri de bu 

kategoride değerlendirilmiştir. Eşcinselliğin işlendiği filmleri Dönersen Islık Çal 

(Orhan Oğuz, 1992), Gece Melek ve Bizim Çocuklar (Atıf Yılmaz, 1993) , Düş 

Gezginleri (Atıf Yılmaz, 1992), Denize Hançer Düştü  (Mustafa Altıoklar, 1992), 

Hamam (Ferzan Özpetek, 1997) eşcinsellik sorununa değinen filmlerdir. İçerik 

açısından bazıları (Denize Hançer Düştü gibi) eşcinsellerin ötekileştirilmesi 

bağlamında toplumsal bir çerçeve çizmekten uzaktır.  1980’ler ile yükselişe geçen 

feminizmin etkisiyle 80’lerde kadının toplumsal konumu, cinselliği  ile ilgili pek çok 

film yapılmıştır. 1990’larda kadın sorununa değinen filmler ise şöyledir; Berdel (Atıf 

Yılmaz, 1990), Mum Kokulu Kadınlar (İrfan Tözüm 1995), Sekizinci Saat (Cemal 

Gözütok,1994) , İki Kadın (Yavuz Özkan, 1992), Madde 438 (Ümit Efekan, 1990) 

Kiraz Çiçek Açıyor (Yaşar Seriner, 1990), Kaçıklık Diploması (Tunç 

Başaran,1998), Gün Ortasında Karanlık (Memduh Ün, 1990), Cazibe Hanımın 

Gündüz Düşleri (İrfan Tözüm, 1992), Sarı Tebessüm (Seçkin Yaşar, 1992), Seni 

Seviyorum Rosa (Işıl Özgentürk, 1991), O da Beni Seviyor (Barış Pirhasan,2001), 

Eğreti Gelin (Atıf Yılmaz, 2004), Hiçbir Yerde (Tayfun Pirselimoğlu, 2002), İki 

Genç Kız (Kutluğ Ataman, 2005), Bulutları Beklerken ( Yeşim Ustaoğlu, 2005), 

Saklı Yüzler (Handan İpekçi, 2006) .  

2.3.2.1.4. Sanat Filmleri  

1990 sonrasında yeni bir sanat anlayışı ile kendi kişisel üsluplarını 

oluşturan yönetmenler popüler olanın kalıplarından yararlanmamayı tercih 

etmişlerdir. Bu yönetmenler bağımsız olarak nitelendirilirler. Maddi kaynaklarını 

belirli yapımcılardan temin etmekten  ziyade Eurimages, krediler ve kendi olanakları 

ile sağlamışlardır. Bu alanda minimalist sinema özelliği taşıyan yönetmen filmleri 

dikkat çekmektedir. Oyuncuları genellikle ‘yıldız’ kalıplarından çok uzakta, ya 

amatör oyuncular ya da gündelik hayatta karşılaşılan sıradan insanları temsil 
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edebilecek anti kahramanlardır. Filmlerde kullanılan mekan, zaman ve ses gibi ögeler 

de yine alışılmış kalıpların dışındadır. Auteur kavramı ile Lütfi Akad, Ömer Kavur 

gibi yönetmenlerle tanışan Türk sineması, 1990 sonrasında bu özelliği gösteren 

sinemacılarla tanışmıştır. Sıradan insanın sorunları üzerinden kalıpların sorgulandığı, 

ulusal ve uluslararası festivallerde büyük başarılar sağlayan bu yapıdaki sanat filmleri 

genellikle Türk seyircisi tarafından tercih edilmemektedir. Bu tarzın temsilcileri 

arasında Zeki Demirkubuz (C Blok 1994,  Masumiyet- 1997, 3. Sayfa- 1999,  

Yazgı- 2001, İtiraf- 2002, Bekleme Odası–2004 ve Kader- 2006), Nuri Bilge 

Ceylan (Koza–1995, Kasaba- 1997, Mayıs Sıkıntısı–1999, Uzak- 2002, İklimler- 

2006, Üç Maymun-2008), Derviş Zaim (Tabutta Rövaşata–1996, Filler ve Çimen–

2001, Çamur–2003, Cenneti Beklerken–2006) verilebilir. Yukarıda bahsedilen 

yönetmenler, filmlerinde doğrudan politik konulara eğilmeseler de  sıradan insanı 

anlatırken aslında politik bir tavır gösterirler. Onlar aidiyet ve kimlik sorunlarını 

gündelik yaşam içinde işlerken, Foucault’cu bir bakışla kontrol toplumundaki 

sorunları, beden üzerinden seyirciye iletirler. Bu yönetmenlerin dışında, ‘Yeni 

Sinemacılar’ adıyla çapraz senaryo kurgusunu öne çıkararak filmler yapan  Serdar 

Akar (Gemide–1998, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar–2000, Maruf–2001, Barda–

2007), Yeni Sinemacıların kurucularından Önder Çakar'ın senaryosu yazdığı ve Özer 

Kızıltan’ın yönettiği Takva (2006) sayılabilir. Ayrıca Barış Pirhasan (Küçük 

Balıklar Üzerine Bir Masal–1989, Yerçekimli Aşklar–1996, Usta Beni 

Öldürsene–1997, O da Beni Seviyor- 2001, Âdem’in Trenleri–2007) ve Reha 

Erdem’in (A-ay–1988, Kaç Para Kaç–1999, Korkuyorum Anne–2004, Beş Vakit–

2006) de farklı anlatımları ile bu türde öne çıkan yönetmenler arasında oldukları 

söylenebilir.  

2.3.3 Türk Sineması ve Beden Temsilleri 

Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle Osmanlı’daki beden anlayışı kalıpları terk 

edilmiş bu kalıplar yerine ‘modern’ görünümlü birey kalıpları sinemamızın ilk 

yıllarından günümüze değin uzanmıştır. Bu kalıplar modern ulus devlet yaratmakta 

kullanılmıştır. “Modern ulus devletler, üyelerini aynı pota içinde eritmeyi amaçlarlar. 

Bu nedenle uygarlığa geçiş için öncelikle, devlete bir millet ve millete de ‘özgün bir 
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kimlik’ gerekmektedir. Yeni bir dil, yurt ve kültür ile yeni bir ulus yaratılmaya 

çalışılır. Anadolu’nun etnik kimlikleri Türklük çatısı altında toplanır bu bağlamda 

Türklük de etnik kimlik olmaktan çıkıp soyut nitelik kazanır.”209 Türk sinemasının ilk 

filmleri, yabancı tiyatro eserlerinden uyarlamadır. Filmlerin konuları ve filmlerde 

gösterilen sahneler o dönemin toplum yapısından kopuktur. Örneğin, 1919 yılında 

Ahmet Fehim tarafından yönetilen Mürebbiye, köşkteki bir Fransız mürebbiyesinin 

erkekleri baştan çıkarmasını anlatır. Bu filmde Fransız olan mürebbiye erkeklerle 

öpüşür. “Türk sinemasında ilk öpüşen kadın oyuncu, yabancı uyrukludur … 1923 

yılından önce Osmanlı ahlak anlayışına göre, Müslüman kadınların değil filmlerde 

öpüşmeleri, sahneye çıkmaları bile yasaklanmıştır.”210 Fakat bu durum 

Cumhuriyet’ten sonra değişmiştir. Özellikle Yeşilçam melodramlarında modernizm 

ve geleneksellik arasında bir gerilim olduğu görülür, bu gerilimden yararlanarak 

bedenler, ikilikler üzerinden ifade edilirler. “ Yeşilçam, sadece sınıf çatışmasıyla 

değil, köy/kent, Doğulu/Batılı karşıtlıklarıyla canlandırılmış arzuların anlatımında 

melodramı kullanır... Anlatısal yapıda varsıl/üst sınıftan olan erkek ve yoksul/alt 

sınıftan olan kız bir sorundur, bu nedenle erkek kızdan ayrılır. Kız, kılık değiştirerek 

erkeğin aşkını tekrar kazanır ...” 211 Bu değişim genellikle, köylü bedenden kentli 

bedene geçişte yaşanır. Yeşilçam sinemasındaki ünlü parti sahnelerinde ayrıca bu 

köylü bedenle alay edildiği ve bedenin aşağılandığı görülür. Bu aşağılanmadan sonra 

da kadın daha ‘modern’ bir görünüme sahip olur. Bu değişim konuşmaya, hareketlere 

ve giyime yansır.  Kadın bir arzu nesnesi haline gelir. Ancak bu modern görünümü 

sayesinde evlenilebilinecek birine dönüşür. Burada aile kurumu kadını ancak 

görünümü sayesinde içine alır. Turner beden üzerinde bu müdahaleyi şöyle açıklar: 

“Beden, toplumda kriz ve tansiyonun temalaştığı baskın araçtır: O beklenmeyen 

zamanın içinde, doğası üzerinde oluşan, ideolojik yansımalarımızın dolgusunu 

sağlar... Somatik toplum mutlak olarak ve eleştirel biçimde, bedenlerin düzenlenmesi 

                                                 
209 Gül Yaşartürk, 1980 Sonrasında Türk Sinemasında Kadın Yönetmenlerin Bakış Açısından 
Kadın, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Universitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 
İzmir,  2004, s.33. 
210 Agah Özgüç, Türk Sinemasında Cinselliğin Tarihi, s.16.  
211 Hasan Akbulut, Kadına Melodram Yakışır Türk Melodram Sinemasında Kadın İmgeleri, 
Bağlam Yayınları, İstanbul, 2008, s.121. 
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çerçevesinde yapılanır.”212 Aile kurumuna iktidarın bireyleri şekillendirmesindeki bir 

aracı kurum olarak bakıldığında Türk sinemasındaki tezahürleri de iktidarın 

söylemini onaylar şekilde bedeni düzenler. Bu düzenleme genellikle, yürüyüş 

dersleri, sofra adabının öğretilmesi ve dans dersleri sayesinde yapılır. Dönüşecek 

karakter yürümeyi ve konuşmayı gayrimüslimlerden öğrenir. Bu hocaların etnik 

kimlikleri, neyi temsil ettiklerini düşünüldüğünde önemlidir. “Gayrimüslimler, 

modernleşmenin ve batılılaşmanın ajanı olarak görüldüler; köyden ya da altsınıftan 

gelen kızı kentsoylu (burjuva) yaşam tarzına uyarlamak için dans etmeyi, yemek 

yemeyi öğreten karikatürize, züppe kişiler olarak temsil edildiler. Dolayısıyla 

melodramlar, bu anlamda ulusal bir niteliğe sahiptir.”213 Modernleşen birey bu 

görüntüsü sayesinde sınıf da atlar. Sınıf atlamanın yükselen değer olarak bu kadar 

yaygın görülmesi, burjuva toplumunun bir ürünüdür. Sınıf atlama sorununun bu 

sorunu yaratan ekonomik ve toplumsal koşulların bir ürünü olarak gördüğünü ve 

bunun için de sinemada toplumsal koşulların eleştirdiğini söyleyebiliriz.214 

Atlanılacak bir sınıfın varlığı, toplumdaki sınıflara da işaret eder. Yeşilçam 

filmlerinde bu sınıfların temsili bedene yüklenen anlamlar vurgulanarak 

yapılmaktadır. “Küçük Hanım Neriman” ve “Şoför Nebahat” gibi karakterler 

üzerinden sınıfsal temsillerin yapıldığı görülmektedir. Bu tipler yaşadıkları mekanlar, 

kullandıkları dil ve giyim kuşam şekilleriyle birbirlerinden ayrılırlar.   

“Neriman’ın giyim kuşamı, bunun çeşitliliği, pahalılığı, her ortama 

göre farklılaşması, tüketim ve varlık göstergesi olduğu gibi onun 

kadınsı özelliklerinin de dışa vurum araçlarından birini oluşturur. 

Şapka, eldiven gibi aksesuarlar kültürel davranış biçimlerinin de 

göstergesidir. Giyim- kuşamın Nebahat için en önemli işlevi, cinsel 

kimliğini tanımlamaktır. Ancak şoför olmadan önceki ve şoförlük için 

seçtiği giysiler, bunların değişmezliği, ekonomik sınırlılıklarını 

gösterir. Seçilen giysilerin basit ve ucuz oluşu bunu destekler. 

                                                 
212 Aktaran: Emre Işık, a.g.e., s.149.  
213 Hasan Akbulut, a.g.e., s.120.  
214 Peyami Çelikcan, “Türk Sinemasında Sınıf Atlama Sorunu”, İstanbul Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dergisi, 1997, s.173.  
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Çevresindeki insanlar da onun gibi giyinirler. Böylece tipler için 

giyim, kuşam, kullanım araçları nitelik ve niceliği ile  sınıfsal gösterge 

niteliği kazanır.”215 

 Modern kadın bedeni üzerindeki bu şekillendirmenin yanında erkek ve 

çocuklar da melodramlarda temsil edilmişlerdir. Başrollerini çocukların oynadığı 

melodram ve komedi türlerini yansıtan Ayşecik  ve Ömercik bu filmlere örnek 

gösterilebilir. Ayşecik bir ulusun aile metaforunu bedeninde temsil eder. “Bu 

filmlerin merkezinde ailenin bütünlüğünü koruyan kahraman çocuklar  yer alır. Yetim 

kalmış, erken yaşta büyümüş, her türlü felaketten zaferle çıkmayı başarmış, 

güçlüklerle baş etmeyi bilen ama hiçbir zaman ‘doğru’ yoldan ayrılmayan bu 

çocuklar büyüklere de örnek olurlar.”216 Bu temsil kendiliğinden ve müdahalesizdir. 

Foucault’cu bir bakışla, Ayşeciğin bedeni ‘tür insana’∗ yönelik bir temsili çağrıştırır.  

 

Erkek bedenleri ise farklı şekillerde temsil edilir. Adalet arayan bıçkın 

delikanlı karakterlerinden Turist Ömer gibi karikatürüze edilmiş yoksul karakterlere, 

röptöşambır’lı burjuva sınıfı tiplemelere her filmde farklı şekilde temsil edildikleri 

görülür.  “ Bütün popüler anlatılar gibi yeşilçam filmleri de, hep çeşitli biçimlerde 

temsil olunur ve toplum farklı biçimlerde tahayyül edilir.”217 Erkek kimlikleri, 

iktidarın merkezine kendilerini koyarlar. Bedenleri de ‘delikanlılık’ söylemi 

üzerinden temsil edilir. Yeşilçam sinemasında Cüneyt Arkın ve Kadir İnanır gibi 

aktörlerin bu söylem içinde oldukları görülür. Ayrıca kadının namusu da burada bu 

erkeklerden sorulur. “Bu bağlamda ‘kadın bedeni, geçmişi geleceğe bağlayan ve 

soyu, kişisel kimliği ve dini tanımlayan bir ikondur’. Erkeğin şerefinin  korunması 

çerçevesinde ‘namus’ olgusu, kadın kahramanın hayatı ve bedeni üzerinde 

kurgulanmıştır. Bu kurguda kadın cinselliği, başta namus meselesi etrafında söz 

                                                 
215 Mediha Sağlık, “Toplumsal Açıdan Türk Popüler Sineması Küçük Hanım ve Şoför Nebahat”, 
Kurgu Dergisi, Sayı 13, 1995, s.96-97.  
216 Umut Tümay Arslan, Bu Kabuslar Neden Cemil? Yeşilçam’da Erkeklik ve Mazlumluk, Metis 
Yayınları, İstanbul, 2005,s.50. 
∗ Foucault, düzenleyici iktidarın 18.yy sonunda tek tek bireylere yönelmekten çok kitlesel çokluğa 
yöneldiğini, iktidarın bireyselleştirici değil kitleselleştirici olduğunu savunur. İktidar, böylelikle  
‘beden – insana ’ değil, ‘tür – insana’ yönelir.  
217 Umut Tümay Arslan, a.g.e., s.60.  
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konusu edilir ve özellikle kadının cinsel namusu film anlatımının merkezi 

konularından birini teşkil etmektedir.” 218 Melodramlarda içinde sevişme eyleminin 

karışmadığı ‘saf ve temiz duyguların söz konusu olduğu, ilahi aşk yüceltilir. 

Yüceltilen kadın da sevişmeyen, vücudu görünür hale gelmeyen, cinselliği ya da iç 

güdülerinin olduğuna dair en ufak bir ipucu vermeyen ‘saf’, ‘namuslu’ kadındır. 

Türkan Şoray’ın toplum tarafından ‘Sultan’ konumuna getirilmesi de bununla 

ilgilidir. Halk arasında filmlerinde bedeni görünür hale gelen, dolayısıyla kutsallığını 

yitiren Müjde Ar’ın Türkan Şoray’dan daha az saygı duyulan bir oyuncu olması da bu 

yüzdendir.219  1980’lerdeki temsiller bu iki karşıtlığın üzerinden yapılmıştır. “ ... ‘iyi’ 

ile ‘kötüyü’, ‘melek’ ile ‘şeytan’ı birleştiren kadın tipi Müjde Ar ile ortaya çıkmıştır. 

Müjde Ar çoğunlukla düşmüş, düşürülmüş kadın tipini canlandırdı; etiyle kemiğiyle 

bir kadının erdemlerini ve zaaflarını bir araya getirmenin üstesinden geldi.”220 1990 

sonrası kadın filmleri, cinsel özgürlük, kadın bedeni, toplumda kadının yeri gibi 

konulara eğildiği için bu filmlerde kadın bedenin çıplaklığı ve cinselliği söz konusu 

olmuştur. Bununla birlikte, 1990 sonrası eşcinselliğin konu edildiği filmlerde de 

eşcinsel ve travesti bedenleri toplumsal aidiyet çerçevesinde değerlendirilmiştir.  

 

1990’lardaki cinsel özgürlüğün tam karşısında, bedenin çıplaklığından 

ziyade örtünmesi konusunun işlendiği Beyaz sinema olmuştur. Burada kullanılan 

semboller, milliyetçi muhafazakar çerçevede bedenin temsilinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Maddiyattan çok maneviyata yönelmeyi savunan bu tür, aynı zamanda 

sembolik bir anlatım tarzı da benimsemiştir. İslami sinema sıradan melodram 

kalıplarını kullanır. Zengin kız, fakir erkek gibi karşıtlıklar üzerinden sinema dilini 

şekillendirebildiği gibi, kaybolmuşluğu ve inançsızlığı çeşitli şekillerde anlatır. Bunu 

Maktav şöyle ifade eder: “Eleştirdiği sınıfın tarihsel arka planına bakmaz; sembollerle 

yetinir. Apartmana karşı eski Türk evi, sarışın, makyajlı, kumarbaz bir anneye 

karşılık dinin gereklerini yerine getiren, kendini oğluna adamış mütevazi bir anne, 

                                                 
218 Aktaran : Dilek İmançer: http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd12/sbd-12-
17.pdf, (Çevrimiçi), 05.07.2008.  
219 Ayşen Oluk, Toplumsal, Kültürel Miras ve Türkiye Sineması, Yayınlanmamış lisans tezi, Dokuz 
Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir, 2001, s.122.  
220 Canan Uluyağcı, “ 1980 Türk Sinemasında Özgür Kadın İmgesi: Türkan Şoray ve Müjde Ar”, 
Kurgu Dergisi, Sayı 19, 2002, s.3. 
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hep camilere çıkan sokaklar ve başörtüsü ...”221 Birleşen Yollar  (Yücel Çakmaklı, 

1971) filminde Müslüman bir gence aşık olan zengin aile kızı, filmin sonunda 

tesettüre girer.  Maktav’a göre; “Birleşen Yollar’ı diğer melodramlardan, o 

melodramın muhafazakar çizgisinden, Batı karşıtı görüntüsünden ayıran ve bu filmi 

Milli Sinema örneği yapan şey Feyza’nın tesettüre girmesidir.”222 

1990 sonrası Türk sinemasında, politik filmler içinde bedenin gösterim 

biçimleri, siyasi otoritenin beden üzerindeki doğrudan etkisinin anlaşılması için 

önemlidir. Politik filmlerin bir kısmında, ihtilal sırasında ve sonrasında  gerçekleşen 

hapis ve işkence sahneleri yer almaktadır. Kurumsal bir iktidar aygıtı olarak 

hapishaneler, Foucault ’nun bakışıyla Panopticon∗ metaforu ile birleştirilir. Foucault, 

hapishaneyi diğer iktidar kurumları ve cezalandırma mekanizmaları ile 

ilişkilendirerek Bentham’ın Panopticon’u şöyle açıklar;  

“Panopticon: .. Bireylerin ya bir üretim aygıtına, bir makineye, bir 

mesleğe, bir atölyeye, bir fabrikaya, ya da bir eğitim aygıtına ya da 

bir cezalandırıcı, hizaya getirici veya sıhhi bir aygıta bağlı 

tutuldukları gözetim kurumları. Bireyler tüm yaşamlarını 

çerçeveleyen belli yaşamsal kurallara boyun eğmeye zorlanarak bu 

aygıta bağlanmışlardır: Bu cezalandırma amaçları olan belli 

insanların, kadroların (ustabaşı, hastabakıcı, gardiyan) gözetimi 

altında olur; bu cezalandırma araçları fabrikalarda para cezası, 

                                                 
221 Hilmi Maktav, “Kuran’dan Kuram’a İslami Sinema”,s.991.  
222 Hilmi Maktav, a.g.m., s.992.  
∗ İngiliz filozof ve hukukçu Bentham , az sayıda gardiyanın çok sayıda mahpusu gözetlemesini 
sağlamak üzere “denetim evi” anlamında panopticon adını verdiği daire planlı bir yapı tasarladı. Bu 
tasarım birkaç katlık tek odalı hücrelerden oluşan bir halka üzerine kuruluydu. Her hücre bu halkanın 
iç kısmına açıktı ve halkanın dış cephesindeki duvarda birer pencere vardı. Halkanın ortasında 
mahpuslardan tamamen saklanmış konumdaki gözlemcilerin kaldığı bir nöbet kulesi yer almaktaydı. 
Panopticon'un temelinde yatan ilke, tek odalı hücrenin içindeki sakine saklanacak hiçbir yer 
bırakmaması, buna karşılık dış cephedeki duvarın penceresinden gelen dış ışığın kuledeki nöbetçilere 
mahpusun her hareketinin iyi aydınlatılmış bir siluetini izleme olanağını sağlamasıydı. Bentham'ın 
yaklaşımına göre, gözlemlenen her yanlış davranışının ceza getireceğini bilen, ama davranışlarının 
aslında ne zaman gözlemlendiğini bilmeyen mahpusun aklını başına toplayarak her zaman 
izleniyormuşçasına davranmaktan başka seçeneği yoktu. Böylece mahpus bizzat kendi hareketlerini 
kollamak durumunda kalacaktı. 
Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham, (Çevrimiçi), 19.07.2008.  
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okul ve tımarhanelerde bedensel ve ahlaki ıslah, hapishanelerde 

şiddete dayalı ve esasen bedensel cezalardır.” 223 

Buradan hareketle, 1990 sonrasındaki politik filmler bu çerçevede 

düşünülebilir. Düşünce suçlarının üzerinde durulduğu, askeri ihtilal dönemi filmleri 

iktidarın beden üzerine yaptığı müdahalenin sinemadaki tezahürüdür. Bununla 

birlikte, Güneydoğu sorunun ele alındığı filmlerde de sakatlık, etnik kimlikler, 

askerlik meselelerinin üzerinde durmaktadır. Askeri müdahalelerin yalnızca bir zemin 

olup kendi dünyalarından geçmişi hatırlayan karakterler üzerinden gerçekleşen 

nostalji filmlerinde ise geçmişe dair anıların canlandığı dönemlerindeki beden 

temsillerinin canlı olduğu görülmektedir. Örneğin Vizontele’deki Deli Emin deliliğin 

toplumdaki temsili açısından önemli bir karakterdir. “Emin karşısındaki herkesle 

özdeşleşmek, herkesi model almak, taklit etmek şeklinde tezahür eden psikolojik bir 

bozukluk geliştirmiştir... Bedeni, kendi iradesi dışında hareket eder, sözleri, 

davranışları kimse tarafından ciddiye alınmaz.”224   

1990 sonrası gerçekleşen sanat filmlerinde ise sıradan insanın bedenine 

odaklanılır.  Bu filmlerdeki gerçekçi bedenler, bir yandan toplumun geçirdiği 

dönüşümlerin ve on yıllık evrelerin sosyolojik ve psikolojik etkilerini beden üzerinde 

taşıyan tiplerdir. Kimi zaman yeraltı edebiyatı kahramanlarının temsil edildiği, kimi 

zaman da modern yaşamdaki bireylerin kişisel hikâyelerden yola çıkarak,  

yabancılaşma, iletişimsizlik sorunlarını irdeleyen bu filmler, gerçekçi anlatımlarıyla, 

modern yaşamdaki bedeni ve özneyi temsil etmeye en yakın olan filmlerdir. Tezin 

üçüncü kısmında bu filmlere odaklanıp, sınıflandırmasını yapılan, 90 sonrası Türk 

sineması ayrımından yola çıkarak, ödüllü film örnekleriyle beden temsillerinin 1990 

sonrası Türk sinemasında tezahürleri analiz edilecektir.   

 

 

                                                 
223 Michel Foucault, Büyük Kapatılma, Çev. Işık Ergüden ve Ferda Keskin, Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul, 2005, s.126. 
224 Asumen Suner, a.g.e.,s.93.  
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III.  BÖLÜM  

1990 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA BEDEN TEMSİLLERİNİN ANALİZİ 

 Araştırmanın Kapsamı  

 

1990 sonrası Türk sinemasında beden temsillerinin incelendiği araştırmanın  

kapsamı, II. Bölümde belirtilen 1990 sonrası Türk filmleri sınıflaması içinden 

örneklem olarak seçilen filmlerin analizidir. Örneklem, filmlerin kendi türleri içinde 

beden ifadesi açısından örnek oluşturabilecek filmler arasından seçilmiştir. Aynı 

zamanda, çalışmanın gelişiminde yönetmenlerin röportajları, filmlerini ifade ediş 

tarzları yol gösterici olmuş ve filmlerin aldıkları ödüller örneklem grubunun 

şekillenmesine yardımcı olmuştur. Araştırmanın temel hipotezi, tezin I. Bölümünde 

açıklanan Foucault’nun iktidar ve beden ilişkisine dair kuramsal çerçeveye uygun 

olarak, sinemada iktidarın ideolojisinin beden üzerinden temsil edildiğidir. 1990 

sonrası Türk sinemasında beden temsilleri, dönemin politik evreninden kopuk bir 

şekilde incelenmeyecek, bedenler üzerinden sosyal pratikler okunmaya çalışılacaktır. 

Araştırmamızda örneklem olarak analiz edilecek filmler şöyledir: “Mesut Uçakan - 

İskilipli Atıf Hoca” (1993), Zeki Demirkubuz - “C Blok” (1994),Yılmaz Erdoğan - 

“Vizontele” (2000), Uğur Yücel - “Yazı Tura” (2004),   

  

 Araştırma Soruları  

 

Filmler tematik olarak açımlanacak ve filmlere aşağıdaki sorular 

yöneltilerek temsil üzerinden kamusal ve özel alanda, dış beden temsili analizi 

yapılmaya çalışılacaktır. Soruların oluşmasında Foucault’nun kuramsal düşünceleri 

ve tematik içerik analizi tekniği etkili olmuştur.  Bu bağlamda, 1990 sonrası Türk 

sinemasında tematik içeriklere göre belirlenen örnekleme, şu sorular yöneltilmiştir: 

 

o Merkez karakterlerin beden temsilleri nasıldır ?  

o Bu karakterler hangi mekanlarda yaşarlar ve beden kompozisyonları nasıldır ? 

o Ana karakterlerin en güçlü ve zayıf hallerinde beden duruşları nasıldır? 
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o Ana karakterlerde bedeni tipolojiler üzerinden niteliksel olarak ifade edilişte, 

toplumdaki sınıfların beden temsili nasıldır? (Kadın, erkek , gay, çocuk, yaşlı, 

genç, zengin, yoksul, entelektüel, cahil, kentli, kırsal , iyi ve kötü tiplemelerin 

beden ifadelerinin temsili nasıldır?) 

o Ana karakterlerin bedenleri ile sosyal statüleri arasındaki ilişki nasıldır? 

o Ana karakterler beden temsilleri ile bağlantılı bir sosyal dışlanmışlık yaşarlar 

mı? 

o Beden hangi bağlamda sosyal statü olarak daha yüksek veya düşük tipolojiler 

ile karşılaşır?  

 

Araştırmada örneklem olarak seçilen filmler yukarıda tespit edilen analiz 

sorularını cevaplamaya yönelik olarak aşağıdaki kategoriler altında incelenecektir:  

 

o Merkez karakterlerin demografik açıdan beden temsilleri (Kadın, erkek, 

çocuk, genç, yaşlı, gay, lezbiyen v.s.) 

o Karakterlerin beden temsillerinin ruhsal ve fiziksel dışa vurumu (İyi/kötü, 

güçlü/zayıf, duygusal/mantıklı, hükmedici/itaatkar v.s.) 

o Kişiler arası ilişkiler ve beden kompozisyonu  

o Toplumsal statü ve beden kompozisyonu (varsıl/yoksul, eğitimli/cahil, 

kırsal/kentli v.s.) 

o Beden ve iktidar 

o Mekan ve beden kompozisyonu  

o Filmin genel değerlendirilmesi  
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 Film Analizleri 

 

3.3.1.  Vizontele  

 

3.3.1.1. Filmin Künyesi 

 

35mm / 119" / Renkli 2000 / Türkiye, Yönetmen: Yılmaz Erdoğan, Senaryo: Yılmaz 

Erdoğan , Kurgu: Mustafa Preşeva, Görüntü Yönetmeni: Ömer Faruk Sorak, 

Müzik:Kardeş Türküler BÜ Gösteri Sanatları Topluluğu 

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan (Emin), Demet Akbağ (Sıti Ana), Altan Erkekli 

(Nazmi), Cem Yılmaz (Fikri), Şebnem Sönmez (Gülizar), Bican Günalan (Sezgin), 

Erdal Tosun (Şeyhmuz), Cezmi Baskın(Latif), Meral Çetinkaya (Nevin), Yasemin 

Aklaya (Gülşen) , Zeynep Tokuş (Asiye) 

Aldığı Ödüller: 38. Antalya Film Şenliği: En İyi Müzik (Kardeş Türküler ), En İyi 

Erkek Oyuncu (Altan Erkekli), En İyi Kadın Oyuncu (Demet Akbağ),23. Siyad Türk 

Sineması Ödülleri : En İyi Müzik (Kardeş Türküler) 

 

3.3.1.2. Filmin Öyküsü: 

 

2000 yılında, Yılmaz Erdoğan tarafından yönetilen, Vizontele, 1990 sonrası 

Türk filmleri sınıflamasında nostalji film  kategorisindedir. Filmin başlangıcında 

tepenin üstünde bir ev gözükür. Bir adam (Deli Emin) evden çıkar. Evin kapısında, 

üstündeki giysileri çıkarmaya başlar. Evinin önündeki düzenekte duş alır. Bu sırada 

yanından bir kamyon geçer. Kamyonun üzerindeki iki adam Emin’e çeşitli hareketler 

yapalar. Emin onların yaptığı hareketleri taklit eder.  Kamyon gider, Emin duşa 

döndüğünde radyodaki bir şarkıya takılır. Radyoyu alır, bisikletine biner, hızlı bir 

şekilde bir tepenin üzerine çıkar, bu arada şarkı biter. ‘Allah kahretsin yine 

yetişemedim’ der.    

 

Açık hava sinemasında film izleyen insanlar gösterilir. Kamera yukarı pan 

yaparak sinemanın arkasındaki bir evin damını gösterir. Burada ev ahalisi çatıda 
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oturmaktadır. Açık hava sinemasını bu damdan izlerler. 20’li yaşlarında genç bir 

erkek (Rıfat) orta yaşlı bir kadının (Siti Ana) kucağına yatmıştır. Kadın, oğlu askere 

gideceği için ağlamaktadır. Gösterilen film, bir Yeşilçam melodramıdır. Rıfat 

annesine ağlamamasını söyler. Kadın filme bakarak; “Ben filme ağlıyorum, bunlar 

sonunda kavuşamayacaklar” der. Sonraki sahnede yerde yemek yiyen erkekler 

konuşurlar. Erkeklerin takım elbise giydiği görülür. Bu kıyafetler, bir önceki 

sahnelerde gözüken yöresel kıyafetlerden farklıdır. Özellikle, kadınların yöresel 

kıyafetler giydiği gözükür. Rıdvan, sevgilisinin (Asiye) evine gider, Asiye ile bir dere 

kenarında yürürler. Rıdvan askere gideceği için Asiye’ye bir hediye verir. Yarasının 

kabuğunu. Ve açıklar : “Düşündüm ki fotoğraf vermekten iyidir, fotoğrafa bakar 

bakar alışırsın... ama yara öyle değildir, etimden bir parçadır, ne zaman baksan 

acırsın.” Rıdvan’ın askere gidiş sahnesi gözükür. Bu sahneden sonra bir adamın 

(Fikri) sigara içtiği gözükür. Fikri, 30’lu yaşlarında bıyıklı ve esmer bir erkektir, açık 

gömlek düğmesinin altından künyesi, altın kol saati gözükmektedir. Fikri Ankara’da 

gittiği pavyonu anlatmaktadır. Fikri, farklı farklı ve o zamanın ünlü  kadın 

sanatçılarının fotoğraflarını göstererek hepsinin onun sevgilisi olduğunu, Ankara’daki 

pavyonlarda hepsiyle beraber olduğunu anlatır. Sonraki sahnede Emin, Fikri’den 

parasını ister. Fikri, Emin’i tartaklar Emin’e  ‘psikolojik deli!’ der.  

  

  Rıdvan askere gitmek üzere otobüse bindirilir, otobüsün geçtiği yolda, dere 

kenarında dört erkek oturmaktadır. Erkekler  içki içmektedir. Akşam olur, şişman bir 

adam, karpuz tezgahında filmin repliklerini tekrarlarken gözükür. Çocuklar, adamın 

karpuzlarından bir tanesini çalar. Kamera damda sinema seyreden kişilere geçer. Bu 

kişilerin belediye başkanının ailesi olduğu anlaşılır. Çocukların çaldığı karpuzu 

yemektedirler. Fikri ve arkadaşlarının sinema çıkışında yine Emin ile alay ettikleri 

gözükür. Belediye Reisi ve Fikri, Fikri’nin yapmadığı su borularının parasını 

istemesiyle ilgili konuşmaktadır. Reis Fikri’yi azarlayıp kovduktan sonra, Fikri dışarı 

çıkar, dışarıdaki Sezgin’e Reis’in kendisine yağ çektiğini söyler.  Bu  arada Basri 

içeri girer, Basri, Vizontele’nin vericisinin ilçeye geleceğini, bu işle ilgilenmeleri için  

kaymakamın kendisini ve Belediye reisini görevlendirdiğini, kaymakamın da tatile 

çıktığını söyler. Basri bu işi başkana yıkar. Vizontele’nin ne olduğunu ikisi de 
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bilmemektedir. Daha sonra Reis’in evi ve kasabanın içinden farklı insan manzaraları 

gösterilir. İlişkiler, çok yakındır, beldede herkes birbirini tanır. Samimiyet,  saflık ve 

bütünlük esas olarak ifade edilen şeydir. İyi ve kötü karakter arasındaki tartışmalar 

bile çok gerilim yaratmadan verilir. Örneğin, sinemanın sahibi Latif ve Reis arasında 

üstü kapalı, Vizontele’nin gelişinin sinemayı etkileyeceği ile ilgili bir konuşma geçer.  

 

Bu sahnelerden sonra, televizyonu getiren ekibin arabası  toprak bir yolda 

giderken görülür. Arabanın içinde üç kişi vardır. Şehirden gelen kadın, televizyon 

kurma işini aldığı için söylenmektedir. Yolda tırnakları kırılmış, saçı bozulmuş, 

medeniyetin olmadığı bu yer, kendisine büyük sıkıntı vermiştir. Bu yüzden aletleri 

kurmadan gitmek istemektedir. TRT ekibinin geliş hikayesinden belediye binasına 

geçilir. Belediyenin önünde toplanan kalabalık, bu ekibi beklemektedir. Belediye 

başkanı, kalabalığa konuşur. Vizontelenin en son teknoloji olduğunu ve beldelerini 

ileriye götüreceğini söyler. Fakat, Ankara’dan gelen ekip, aletleri kurmadan gider. 

Belediye başkanı, bu işi ancak Emin’in yapabileceğini söyler. Emin bu arada bir 

adam ile konuşmaktadır. Adam, karısının erkek çocuk doğurmasını istemektedir. 

Emin’e kadını okuyup üflemesini söylemer. Kadın, bir tülbentle başını kapatmıştır ve 

yere bakmaktadır. Tepkisiz  durmaktadır. (Resim 11)  

Resim 11 
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Televizyonun gelişinden sonra, Reis Bey ve karısı Siti Ana’nın televizyonun 

başında konuştukları görülür. Siti Ana, bu aletin iyi bir şey olmadığını söyler, Reis ise 

gelişimin ve teknolojinin iyi olduğunu belirtir. Sonraki sahnede, sinemanın sahibi, 

beldenin hocasına bu aletin şeytan işi olduğunu, dinen haram olduğunu söyler. Sabah 

olur, kahvaltı sahnesinde Reis’in diğer oğlunu (Ahmet) her gece içki içtiği için 

azarladığı görülür. Ahmet, babasının zoruyla bir evlilik yapmıştır. Karısı ise 

bunalımda olduğu için hep  uyumaktadır. Siti Ana, evdeki çocukları Kuran kursuna 

gönderir. Çocukların boyunlarında Kuran, başlarında takke vardır. Baba laik eğitimi 

savunan bir karakterdir, ilerlemeye açıktır, çocukların bu kursa gitmesine sinirlenir. 

İmam, Siti Ana’ya televizyonun şer’i olarak caiz olmadığını, başlarına kötü işler 

geleceğini söyler. İmam’ın çocuklar üzerinde çok fazla otoritesi yoktur, çocuklar 

Kuran kursundan kaçarlar (Resim 12), elbiselerini çıkarıp derede yüzmeye başlarlar.  

 

Resim 12 

 
 

Belediye başkanının evine giden Emin, televizyonu kurabileceğini söyler. 

Başkan, açılış günü için yelek ve şalvar giymek uygun değil der. Bunun üzerine Emin 

kendine bir takım elbise alır. Açılışta Belediye başkanı, memleketi sevme ile ilgili bir 

konuşma yaptıktan sonra haberlerin beldelerine çok sonra ulaştığını, vizontelenin de 

haberleri herkesle beraber almaya yarayacağını, uzağı yakın edeceğini söyler. (Kent 

ve taşra karşılaştırması yapılır.) Fakat vizontele çalışmaz. İkinci denemelerinde 
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yangın çıkar. Köylü belediye başkanının vizonteleyi çalıştıramadığı için rezil olduğu 

hakkında dedikodu yapar. Emin’in tavsiyesiyle vericiyi en yüksek tepeye Artuş 

Dağı’na dikmeye karar verirler. Siti Ana yine karşı çıkar. Sinema salonunun sahibi de 

Reis’in akli dengesini yitirdiğini söyler. Emin belediye başkanı ve memurlar Artuş’a 

çıkarlar. (Resim 13) Emin burada taktığı gözlükler, devlet memurlarının takım elbise 

ve üniforma giyimlerinin yanında kıyafetiyle, gözlüğüyle ve duruşuyla sıra dışı bir 

görünüm sergiler.  

Resim 13 

 
 

 

 Filmin sonunda, televizyonu çalıştırmayı başarırlar. Belediye başkanının 

evinde toplanılır. Kıbrıs Barış Harekatı haberi verilir, televizyondan Rıdvan’ın bu 

harekatta öldüğü haberini alırlar. Aile şok olur, Asiye bir pencere kenarında otururken 

gösterilir, Ahmet camiye gider, Reyhan hamile kalmıştır, Reis kendini odaya kapatır. 

Siti Ana oğlunun Kıbrıs’ta gömüldüğünü öğrenir, bunun üzerine vizonteleyi gömer. 

Siti Ana oğlunun yerine televizyonu gömmektedir. Asiye’nin düğünü gösterilir. Veli 

ile evlenecektir. Asiye’nin elinde Rıdvan’ın ona verdiği yara kabuğu vardır.  
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3.3.1.3. Merkez Karakterlerin Demografik Açıdan Beden Temsilleri :  

 

Merkez karakterlerin çoğunlukla erkek karakterler üzerinden temsil edildiği 

görülmektedir. Kadın karakterler, filmde yan karakterler olarak konumlanmıştır. 

Merkez karakter olarak Siti Ana, kendini annelik çerçevesinde ifade etmektedir. Anne 

geleneksel değerleri savunurken,  baba modern eğilimleri temsil etmektedir. Daha çok 

genç ve orta yaşlı karakterler filmde görülmektedir. Emin, delilik çerçevesinde bir 

temsile sahiptir. Emin, köyün delisi olarak, bedeni üzerinde kontrol sağlayamadığı 

için anormal bir kalıp içinde sosyal temsilini gerçekleştirir. Emin sosyal dışlanmışlığı 

ciddiye alınmama bağlamında yaşamıştır. Bedensel olarak ifadede Emin’in fiziksel 

bedeninin diğer insanlardan farklı olmadığı görülür. Giyimi ve davranışları 

diğerlerinden farklıdır. Nazmi orta yaşlı erkek bedeni,  babalık sıfatıyla ve devletin 

organik bir bedensel ifadesi olarak temsil edilir. Fikri ise 30’lu yaşlarda karikatürize 

edilmiş bir karakterdir. Çocuklar yine yan karakterler olarak temsil edilmektedir. 

Çocuk bedenleri temsili filmin türüne uygun nostalji filmi olarak, korunaklı ve mutlu 

çocukluk anıları vurgusu ile gösterilmektedir. Çocuklar, mutlu çocukluğun 

göstergesidirler. En zayıf beden duruşları damdan, ağaçtan düştüklerinde  gözükür. 

Çocuğun kendini ifadesi psikolojik olarak bir betimlemeden çok durumsal ve olaya 

özgü anlatımlarla gerçekleşmektedir. Filmde, kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç, cahil, 

entelektüel, kırsal ve köylü bedenleri ifade edilmektedirler. 

 
 
3.3.1.4. Karakterlerin Beden Kompozisyonunun Ruhsal ve Fiziksel Dışa    

Vurumu :  
 

Emin’in bedensel görünüşü filmde gösterilen diğer karakterler gibi olmasına 

ve zeka açısından köyün sakinlerinden ayrılmasına (mucit özelliği) rağmen, deli 

sıfatıyla diğer karakterlerden farklılık göstermektedir. Delilik sıfatı ona normal 

davranışlar sergilemediği, giyimi ve davranışları normal olmadığı için verilmiştir. 

Emin’in bu anlamda bir dışlanma yaşadığı gözükmektedir. Normalleştirilmiş diğer 

bedenlerden onu ayıran deliliği, akıl bozukluğu bağlamında toplumsal bir tepki 

görmemektedir. Gördüğü tepki daha çok ciddiye alınmama, itibar görmeme şeklinde 

bir dışlanmışlıktır. Foucault ‘Deliliğin Tarihi’ (2006) adlı kitabında bu bağlamda 
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deliliği akıl bozukluğundan ayırırken toplumsal tezahürlerine de dikkat çeker: “Akıl 

bozukluğunun tasallutu çok duygusaldır ve adeta bütünü itibariyle hayali hortlamanın 

hareketinin içine alınmıştır. Delilikten duyulan kaygı bu miras karşısında çok daha 

serbesttir …”225 Sinemacı Latif ise salt bir kötülük jargonundan ziyade moral bozucu 

adam şeklinde gösterilmektedir. Latif, Dodge kamyonunda yeni gelen filmleri 

tanıtırken, TRT ekibinin Vizonteleyi getirdiğinde ayakkabısını boyatırken, Vizontele 

çalışmayınca başkana kinayeli sözler söylerken delikanlı duruşu, iğneleyici 

davranışları ile moral bozucu karakter temsilini gerçekleştirmektedir. Dodge 

kamyonundaki duruş, beldede sayılı kişide olan  mekanik bir alete  sahiplik ilişkisi 

çerçevesinde düşüldüğünde bedenin iktidarını ekonomik kullanım üzerinden ifade 

ettiği görülmektedir. Emin en güçlü hallerini  icatlarıyla veya mekanik aletlerle 

uğraştığında sergiler. Belediye başkanı Nazmi, babalık ve başkanlık sıfatlarıyla temsil 

edilmektedir. Başkanın en zayıf hali, televizyonun kurulamadığı ve oğlunun öldüğü 

haberini aldığı zamandır. En güçlü hali ise belediye sarayından konuşma yaptığı ve 

yemekte oğluyla içki içmemesi hakkında konuşurken babalık kimliğini sergilediği 

anlardır. Nazmi bedeni ile ilgili bir sosyal dışlanmışlık yaşamaz. Siti Ana ise hem 

annelik hem de kültürüne bağlı kadın kimliği üzerinden temsil edilmektedir. Siti 

Ana’nın yöresel kıyafetler giydiği gözlemlenmektedir. Siti Ana’nın en zayıf halleri 

oğlu ile ilgili haber alamadığı ve oğlunun öldüğü haberini aldığı anlardır. Kadının 

çaresizliği Siti Ana karakteri üzerinden görülmektedir. İktidarını anne kimliği ile 

ifade etse de yine erkeğe bağımlılık sergilemektedir. Siti Ana’nın en bedensel duruş 

anlamında güçlü anı ise Vizontele’yi Deli Emin’e gömdürdüğü andır.  

 

3.3.1.5. Kişiler Arası İlişkiler ve Beden Kompozisyonu :  

 

Rıdvan’ın Asiye’ye bedeninin bir parçasını hediye etmesi, aşkını bedeniyle 

özdeşleştirmesi açısından dikkat çekicidir. Asiye genç ve ince bedeniyle temsil 

edilirken Rıdvan’ın bedeni de aşk ve gençlik çerçevesinde ele alınmaktadır. Aşkı, acı 

çekme ile bir tutan bu anlayış, benliğin ifade edilişiyle de bağlantılıdır. Bu anlamda 

                                                 
225 Michel Foucault, Deliliğin Tarihi, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara, 2006, s.  
525. 
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aşk sembollerinin karşıtlığı kullanılırken, Doğuya ait bir semboller sistemi içinden 

ifade edildiği görülmektedir. Rıdvan, Batılı olarak cisimlendirilmiş fotoğraf objesi 

yerine, bedeninin kabuğunu, aşkının bir göstergesi olarak sevgiliye vermektedir. 

Bedenin bir parçası olan kabuğa dünyevi bir imge olarak Doğuya özgü anlamlar 

yüklenmiştir. Yine deli ve akıllı karşıtlığında, Emin’in kişiler arası ilişkiler 

bağlamında sosyal dışlanmışlığına tanık olunur. Nazmi’nin baba olarak çocuklarıyla 

kurduğu iletişimde üstünlük ilişkisi hissedilir. Örneğin, içki içen oğluyla yaptığı 

konuşmalarda oğul, yere bakıp babasından gözlerini kaçırırken Nazmi, oğluna direkt 

olarak bakmaktadır. Bakışın iktidarcı yapısı Nazmi’nin bakışı ile otoritesini 

simgelemektedir. Siti Ana anne olarak çocuklarıyla kurduğu ilişkide daha duyarlıyken 

gelinine karşı  duyarsız davranmaktadır. Gelin bunalımdadır ve sürekli uyumaktadır. 

Burada gelinin kocasına verdiği tepki sessiz kadın imgesi ile açıklanabilir. Gelin ve 

kocasının ilişkisi de emir – itaat çerçevesinde şekillenmiştir. Kadın mutsuz olmasına 

rağmen erkeğe bir tepki göstermez. Bir konuşmada erkeğin de kadınla zorla 

evlendirildiği ortaya çıkar. Bu ilişkiler çerçevesinde iletişim bu iki kişi arasında en az 

düzeydedir. Beden duruşları ve temsilleri de duruşlardaki rahatsızlıklar çerçevesinde 

ifade edilmektedir. Siti Ana ve Asiye’nin iletişimi, birbirlerinin farkında ama 

birbirlerini görmezden gelme şeklindedir. Nazmi ve belediye çalışanlarının ilişkisi 

devletin bir memuru olarak belediye başkanının cisimleştirilmiş iktidarı üzerinden 

temsil edilmektedir. Latif ve Nazmi’nin ilişkisi ise özel teşebbüs olarak Latif’in 

bedeni ve devlet mercii olarak Nazmi’nin beden temsili çerçevesinde gelişmektedir.  

 

3.3.1.6. Toplumsal Statü ve Beden Kompozisyonu :  

  

Toplumsal statü bağlamında devlet kurumlarında çalışan insanlar olarak, 

Nazmi ve diğer belediye çalışanları modern kıyafetlerle gösterilmiştir. Modern giyim 

tarzı genellikle takım elbise ve üniforma üzerinden ifade edilmiştir. Fakat kadınlar, 

Siti Ana ve diğerleri, geleneksel kıyafetlerle gösterilmektedir. Geleneksel kıyafetler, 

yöreye özgü giyim tarzı, kına, dövme ve yine yöreye özgü takılar ile temsil edilmiştir.  

Emin’in sosyal statüsü ve itibarı deli sıfatını taşıması nedeniyle diğer insanlara göre 

daha düşüktür. Fikri, temsil ettiği bıçkın delikanlı  tipoloji ile kasaba hiyerarşisinde 
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daha üst sıradadır. Kasabadan çıkmış olmak, büyük şehir görmüş olmak Fikri’ye bir 

ayrıcalık sağlamıştır. Yakaları geniş ve  açık gömleği, altın kolyesi, rugan 

ayakkabıları, biryantinli saçları, mimikleri, jestleri ve anlattığı hikayeler ile gerçek 

dışı bir tipoloji ortaya koyar. İmam, bir din görevlisi olarak gösterilirken  temsilde 

komedi unsurları kullanılmıştır. İmam kekemedir. Bu özellik mizah ile birleştirilerek 

temsil edilmiştir. Ayrıca imamın çocuklar üzerinde bir otoritesi olduğu söylenemez.  

 

3.3.1.7. Beden ve iktidar :  

 

Nazmi’nin bedeni, bir anlamda iktidarın merkezi olan ataerkil değerler 

çerçevesinde geliştirilen özellikler ile baba ve reis olarak otoritenin de merkezidir. 

Baba otoritesi, babanın bedeni, geleneksel normlarla bu aileyi şekillendirmiştir. 

Filmin tamamında babaya karşı bir çekingenlik olduğu görülür. Siti, çocuklarına 

gösterdiği şefkat, çocuklarının bakımlarını üstlenmesi (yemek yedirme, giydirme, 

hangi aktivitelere katılacaklarına karar verme) çerçevesinde  anne olarak temsil edilen 

bir bedene sahiptir, ayrıca hem dış görünüşte hem de fikirlerinde geleneksel  değerleri 

barındırır. Diğer kadınlara göre kendini ifade etmesi daha fazladır. Otoritesini 

toplumsal olarak ona verilmiş annelik ve ileri yaşlı olma gücünden alır.Erkek çocuk 

doğurması için kocası tarafından Emin’e getirilen köylü kadın, ataerkil kültürde ikinci 

konumda olan kırsal kadını temsil eder. Bedeni ile ilgili bir konuda kocası onun adına 

konuşmakta, onun adına karar vermektedir. Bu sahnede, beden üzerinde mistik 

güçlerin etkisi olduğu anlayışının ve dini hurafeye inancın olduğu görülmektedir. 

Emin bunu yapamayacağını söylediğinde, adam karısını ittirerek odadan çıkartır. 

Erkek çocuk doğuramadığı için kadını suçlamaktadır.  

  

3.3.1.8. Mekan ve Beden Kompozisyonu :   

Filmin internet sitesinde, film için yapılan hazırlıklar anlatılırken mekanın 

yeniden yapılandırıldığına dikkat çekilir. Bu bağlamda mekan estetize edilerek 

izleyiciye sunulmuştur. Modern olan ve modern olmayan karşıtlığı filmde mekansal 

temsilde ifade edilmeye çalışılmıştır. Örneğin, TRT ekibi bir arabaya sahipken, 

yanlarından su bidonları ve eşeklerle geçen  çocuklar yayadır. Bununla birlikte 
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kamusal mekanların ve özel mekanların kullanımı ayırımında kişilerin bu ayırıma 

önem vermediği görülür. Açık hava sinemasında biletle film izleyenlerin yanında Siti 

Ana ve ev ahalisi damdan filmi izlemektedirler. Kent yaşamının getirdiği özel ve 

kamusal alan  çizgisi beldede belirsiz olarak çizilmiştir. Kadınlar erkekler gibi 

kahveye gitmemekte, Tv kurma işi ataerkil bir kültüre sahip beldede sadece erkekler 

tarafından yapılmaktadır. Fikri’nin söyleminde, kent yaşamı abartılı bir anlatımla 

diğer kasaba sakinlerine aktarılmaktadır. Kent tariflerinde modern yaşam ve dönemin 

film starlarının ön plana çıktığı görülmektedir. Sinemanın gösterdiği yaşamlar salt bir 

gerçeklik duygusu ile algılanmaktadır. Bu bağlamda kasabalıların kente dair 

tezahürleri de bu filmler (melodramlar) üzerinden olmaktadır.  Ayrıca, kadın bedeni 

üzerinden, büyük şehir ve küçük şehir ayrımı vurgulanır. TRT’nin görevlisi, kızıl 

saçlı, bakımlı ve sürekli konuşan bir kadındır. Fakat, beldedeki kadınlar, şikayet 

etmeyen yöresel kıyafetler giyen kadınlardır. Örneğin, Ahmet’in karısı, kocası onu 

sevmediği ve çok içki içtiği halde kocasının ailesiyle yaşamaya devam etmektedir.  

Devlet dairesinde çalışanlar için mekânın kurumsal olarak onlara verdiği güç ve 

otorite, üniformaları veya takım elbiseleri aracılığıyla bedenlerine yansır. Örneğin 

Nazmi’nin makam odasının mekânsal olarak ifadesinde otoritenin devletin gücü 

üzerinden sağlandığı görülmektedir. Sembolik olarak ifadede maddi iktidarı 

tekelleştiren devletin zihinsel anlamda da otoritesini kullanarak bedenler üzerinden 

bir sınıflama ile kendini temsil ettiği görülmektedir. Örneğin, üst düzey yöneticiler 

takım elbise kullanmakta, alt düzey çalışanlar ise üniforma giymektedirler.  

  

3.3.1.9. Filmin Genel Değerlendirilmesi:  

 

Vizontelede geniş bir yelpazede beden ifadelerine rastlanır. Yardımcı 

karakterlerin ifadeleri ana karakterler kadar güçlüdür. Yalnız bu ifade edilişte, geçmiş 

hem estetikleştirilmiş hem de sıradan insan bedeninden uzaklaşılmıştır. Öyle ki, 

beldedeki yaşam düşünüldüğünde insanların kıyafetleri, sokaklar oldukça temiz 

gözükmektedir, yolların toprak yol olduğu düşünüldüğünde, filmde hiçbir çamur 

birikintisine rastlanılmaz.  Dramatizasyon açısından, televizyonun beldeye gelmesiyle 

bir gerilimin ortaya çıktığı görülür. Buradaki gerilim, modern ve geleneksel 
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gerilimidir. Bu gerilim iç ve dış karşıtlığı bağlamında televizyon üzerinden ifade 

edilir. Dışarıdan gelen bu alet, geleneği bozucu bir araçtır. Filmin genelinde taşranın 

estetize edilerek sunulduğu görülmektedir. Buradan hareketle, filmde nostaljik 

öğelerin kurgulanmış şekilde yeniden oluşturulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Bunun yanında, ana karakterlerin temsilinde karşıtlıklardan yararlanıldığı 

görülmektedir. Belediye başkanı, giydiği takım elbisesi ve davranışları (Cumhuriyet 

ideolojisinin bir savunucusu olarak bilimsel bilgiye verdiği önemi vurgulaması) 

açısından gelenek yerine moderni savunmaktadır.  Siti Ana ise giydiği yöresel 

kıyafetleri, hızması ve davranışlarıyla (bilimsel düşünce pratikleri yerine teolojiye 

inanması) modern yerine geleneği savunur. Bir diğer dikkat çekici unsur ise makine 

ve insan bedeni karşıtlığıdır. Siti Ana, oğlu Rıdvan’ın ölüm haberinden sonra 

televizyonun Rıdvan yerine gömülmesini ister. Modern ve düzen bozucu makine, 

geleneğin temsili olarak insan bedeninin yerini almıştır.   

 

3.3.2. İskilipli Atıf Hoca / Kelebekler Sonsuz Uçar  

 

3.3.2.1. Filmin Künyesi 

35 mm / 107 dk / Renkli 1993 / Türkiye, Yönetmen: Mesut Uçakan, Senaryo: Mesut 

Uçakan, Yapımcı: Mustafa Çelik, Kurgu: Ayhan Ergürsel, Görüntü yönetmeni: 

Ümit Ardabak, Müzik: Özhan Eren 

Oyuncular: Yılmaz Zafer (Avukat Ferit), Haluk Kurtoğlu (İskilipli Atıf Hoca), 

Gülay Pınarbaşı (Mine), Nilüfer Aydan, Kadir Savun, Arzu Atalay (Belma) 

Aldığı Ödüller:1993 - Türkiye Yazarlar Birliği, Sinema Dalı Ödülü 

 

3.3.2.2. Filmin Öyküsü:  

1993 yılında gösterime giren,  yönetmenliğini Mesut Uçakan’ın yaptığı film, 

ikinci bölümde, ayrımı yapılan, 1990 sonrası Türk sineması türlerinden ‘Beyaz 

Sinema’ya örnektir. Filmin ilk karesinde bir kelebek görüntüsü belirir ve bir anne ve 

çocuğun konuşması üst seslendirmeyle verilir. Çocuk annesine kozanın ne olduğunu 

sorar. Annesi kozanın bir çeşit hücre olduğunu söyler. Çocuk, “ya ipek böceği 
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kozasını kıramazsa” der. Annesi yanıtlar, “İpeğini almak için öylece alıp kaynar suya 

atarlar” der. Çocuk, annesine kelebek olmak istediğini söyler.  

 

 Üç adamın yolda yürüdüğü görülür. Adamlar şapka takmışlar ve takım elbise 

giymişlerdir. Yoldaki kelebeklerin üzerine basarlar. Sonraki sahnede sakallı ve 

takkeli bir adamın masasının başında bir şeyler yazdığı görülür. (İskilipli Atıf Hoca ) 

Şapkalı adamlar, polis olduklarını ve hocayı görmek istediklerini söylerler. Hoca 

adamları içeri davet eder. Adamlar hocanın evinde arama yaparlar. Hoca, elinde 

kahve tepsisiyle gözükür, adamlardan biri şapkasını giyer, ‘Bizimle karakola 

gelmeniz gerekiyor’der.  

 

Hoca, takım elbiseli ve şapkalı adamlar tarafından götürülürken kızı 

arkasından ağlamaya başlar. Bir dış ses duyulur. ‘Öylece götürdüler bey babamı ve 

biz hiçbir şey yapamadık’. Daha sonra  flashforward tekniği kullanılır, sonraki karede 

yaşlı bir kadın gözükür. Yaşlı kadının oturduğu yerin arkasında Atıf Hocanın 

fotoğrafı vardır. Sakallı bir adam (Avukat Ferit) kadının karşısında oturuyordur. 

Flashback yapılır ve Atıf Hoca’yı ziyaret eden çarşaf giymiş anne ve kız gösterilir. 

Anne ve kız iki adamın arkasında durmaktadır. (Resim 19) Bu sahneden sonra, 

karakol amiri Resim 19’da görülen kişileri azarlayarak yakınlarının Atıf Hocayı 

göremeyeceğini söyler. Karakol amirinin bu davranışı, devletin gücünün, bu 

makamdaki bir göstergesi, iktidarın bedenidir.  

 

 Kızı Atıf Hocanın kendi elleriyle kahve ikram ettiği insanlar tarafından 

tutuklandığını anlatır. Anne ve kızın bir medreseye girdikleri görülür. Hoca’nın 

maaşının kesildiğini öğrenirler. Flashforward yöntemi ile yaşlı kadının evine geri 

dönülür, kadın hala babasını beklemektedir. Arka fonda acıklı bir müzik duyulur. 

Avukat ve torun yaşlı kadının evinden ayrılır, Atıf Hoca’nın bir öğrencisi ile 

konuşmaya giderler. Öğrenci yaşlı bir adamdır, bir yatakta oturduğu görülür, Atıf 

Hoca’nın fotoğrafı onun evinde de asılıdır. Atıf Hoca’nın verdiği vaazlardan, 

medreseye getirdiği yeniliklerden ve Japon büyükelçisinin onu ziyaretinden bahseden 

öğrenci, aldığı mektuplardan ve hilafet makamının ona verdiği önemden bahseder.  



 108

Sonraki sahnede o yıllardaki değişim gösterilir. Öğrenci Osmanlı İmparatorluğu’nun 

çöküşünden, milletin perişan olmasından bahseder ama bunun karşısında milletin 

Frenk sevdalısı olduğuna değinir. Bu döneme geçiş yapılır. Sokakta yürüyen çarşaflı 

kadınlar ve modern giysiler içindeki insanların zıtlığı gösterilir. (Resim 14) Gelenek 

ve modernleşme çatışması bu sahnede bedenler üzerinden ifade edilir. 

 

Resim 14 

 
 

 

Bir sonraki sahnede, Atıf Hoca’nın öğrencileriyle yaptığı bir toplantı 

gösterilir. Fakat bu sahneden sonra, hocanın öğrencisi, Frenklerin ilminin 

alınmasından ziyade ahlaksızlığının alındığını, dinin ve imanın elden gittiğini söyler. 

Bundan sonra Hocayı,  "Frenk mukallitliği ve Şapka" adlı bir risale yayınlaması 

konusunda öğrencilerinin teşvik ettiği söylenir. Bundan sonra şapka kanunun çıktığı 

belirtilir. İki gayrimüslim, dar bir sokakta bu kanunu konuşurken görülür, şapka 

kanunuyla şapka giyilmesi zorunlu tutulmuştur. Gayrimüslimler bu kanundan para 

kazanacak kişileri konuşmaktadır. Bu sahne sonrasında yine bir karşıtlık üzerinden 

ifadede, bir kahvede sarıklı bir adam bu kanun hakkında konuştuğu görülür, 

çevresinde şapka giyen kişiler vardır. Şapka ile Hıristiyanlara benzeyeceğini, 

Peygamber’in bir hadisinde küfre benzemenin küfür olduğunu söyler. Bundan sonra 
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İstiklal mahkemelerinin İnönü zamanında yeniden kurulduğu, şapka giymeyenleri, 

düzene karşı çıkanları bu mahkemelerin astığı söylenir. Dış ses, milletin ne 

yapacaklarını şaşırdığı ve gururlarına yediremediğini söyler.  İstiklal mahkemelerinin 

köy köy dolaşıp insanları astıkları ve tüm infazların anında gerçekleştirildiği belirtilir. 

Avukatın, yetmiş yıl önce asılan Atıf Hoca için,  iade-i itibar davası açmak için 

Anadolu’da olduğu söylenir. Bundan sonra şehrin sokaklarından görüntüler gösterilir. 

Arka fonda neşeli bir müzik de bu görüntülere eşlik etmektedir. Avukat otel odasına 

gider. Yatağının başındaki piposunu içmeye başlar ve gözlüğünü takar, bazı belgeleri 

okumaya başlar.  Buradan Atıf  Hoca’nın sorgulandığı sahneye geçilir.  

 

Üniformalı bir asker risale ile ilgili sorular sorar. Atıf Hoca, bu risaleyi şapka 

kanunundan 1.5 yıl önce yayınladığını söyler, o dönemde hiçbir kurum tarafından 

engellenmemiştir. Hatta kurumlar ona bu yazı için teşekkür etmiştir. Kuva-i Milliye 

aleyhine yapılan açıklama hakkındaki sorulara onay vermediğini ama yayınlandığını 

söyler. Asker, cemiyetin  liderinin kendi olup olmadığını sorar. Atıf Hoca,  İslam’da 

hiçbir cemiyetin tek başına bir kişinin diktasında olmadığını söyler. Hoca, Giresun’a 

gönderilir. Avukata geri dönülür, bir türkü duyulur, sözleri şöyledir: ‘olaylar mazide 

saklı kalsa da adalet yerini bulması lazım, deliller üzerine duvar örülmez, keyif için 

insana hüküm verilmez, adalet yerini bulması lazım’. Bu şarkıdan sonra bir dış ses  

Hoca’nın Sinop’a gittiğini söyler. Sinop’ta hoca beraat eder. Fakat geri geldiğinde 

tekrar nezarete atılır.   

 

Avukat bir rüya görür, kabusunu Atıf Hoca’nın torunuyla paylaşır. Torun, 

Yakup Sadi Hacı Efendiye  rüya yorumu yaptırmasını söyler.  Yakup Efendi bir 

cemaatin karşısında ayaklarını bağdaş yapmış otururken gözükür, Yakup Efendi, 

beyaz tenli, uzun sakallıdır. Beyaz bir cüppe giymiş, başında sarık, elinde tespih 

vardır. Karşısındaki cemaatin önünde Yakup Efendinin yardımları durmaktadır, 

cemaat Yakup Efendiden sağlık ocağı istemektedir. Yakup Efendi ‘Gerekli yerlere 

başvurun, biz size yardımcı oluruz’ der.  Yakup Efendi tebaadan daha yukarıda 

oturmaktadır. (Resim 15) Yerde oturan insanlar ayağı kalkarlar ve Yakup Hoca’nın 

yanından ayrılırken selamlaşırlar.  
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Resim 15 

 
 

Avukat ve arkadaşı yere oturur. Yakup Hoca, avukata gördüğü rüyanın bir 

müjde olduğunu söyler, Atıf Hoca’ya sormasını söyler. Filmin başındaki ipek böceği 

hikayesine geri dönülür. İpek böceklerinin kozaları, insanın nefsine benzetilir. Bu 

arada, filmin başındaki çocuk sesinin  Avukat’ın çocukluğu olduğu anlaşılır. 

Avukat’ın aklından geçen düşüncelere ve sorulara Yakup Hoca cevap verir. Yakup 

Hoca  Avukata bunun Avukat için bir yol olduğunu, Atıf Hoca’ya sormasını, Atıf  

Hocanın sonsuzluğa ulaştığını söyler. Avukat’ın bedensel tepkisi, şaşkınlık olur. Bu 

durumda Avukat’a müjde verilmesi de, Avukat’ın aydınlanmasını simgeler. Bu 

sahneden sonra, Atıf Hoca’nın nasıl çile çektiği ile ilgili bir halk türküsü söylenirken 

yine şehirden görüntüler verilir. Avukat ve Abdullah yine gözükür. Abdullah, bir işle 

uğraşırken, Avukata beden ve ruhun din bağlamında önemini açıklar. İnsanın kainat 

olduğunu,  bedenin insanı uçmaktan alı koyduğunu ve  insanın asıl özünün ruh 

olduğunu söyler. Filmde görülen karşıtlıklara, beden ve ruh karşıtlığı da bu bağlamda 

eklenmiş olur. İlerleyen sahnede, Avukat’ın karısı doğum yapacağı için Avukat 

İstanbul’a yola çıkar. Yolculuktan önce, Yakup Efendi avukata ‘Marifetname’ isimli 

bir kitap verir. Marifetname, Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafından yazılmış bir 

kitaptır. Avukat, otobüste bahsedilen kitabı okur, İstanbul’a gelir. Kayınvalidesiyle 

ameliyathanenin kapısında beklerken görülür, eşi kurtulmuştur fakat bebek ölür. 

Avukat’ın eşi tiyatrocu olduğu, tiyatrodan atılınca içki içtiği ve bu yüzden çocuğun 

öldüğü söylenir. Hasta yatağında sarışın bir kadın görünür. Kocasını yanından kovar. 
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Avukatın lüks bir eve geldiği ve içki içtiği gözükür. Evin balkonunda tekerlekli 

sandalyede bir kadın (Avukat Ferit’in annesi) oturmaktadır. Ferit, annesine 

kabusundan bahseder ve kelebekleri anlatmasını söyler, çocuğunun öldüğünden 

bahseder, annesinin elinden tutmasını ister. Annesi konuşamamaktadır. Ferit, 

bürosuna gelir, ortağına neler olduğunu anlatır. Daha sonra, sevgilisi Mine’yle 

buluşur, çocuğunun öldüğünü söyler. Sonraki sahnede öznel çekim tekniğiyle beyaz 

örtülü, şık masalarda içki içilen bir salonda kadınlı ve erkekli bir grup Ferit’in 

yürüttüğü itibar davasını konuşurken gözükürler. Ferit’in bu davaya girmesini politik 

olarak eleştirirler, Ferit ‘kaybedilmiş biri’ olarak tanımlanır.   

Karşıtlıklar gösterilmesi açısından sonraki sahnede, Süleyman, Ferit’i arar, 

Süleyman’ın evi görüntülenir. (Resim 16) Başı kapalı bir kızın örgü ördüğü,  arkada 

planda yaşlı  bir kadın’ın  (Atıf  Hoca’nın  kızı)  bir   odadan  diğerine   geçiş   yaptığı   

görülür.   

 

Resim 16 

 
 

Ferit, telefonda Yakup Sadi’in kendisi hakkında büyük adam dediğini öğrenir, 

ağlamaya başlar. Ana karakter  bedeni en zayıf halini burada yaşar. Sonraki 

sahnelerde Atıf Hoca’nın öyküsüne geri dönülür. Atıf Hoca, Ankara’ya 

yollanmaktadır. Karısı ve kızının tren garında görüntüsü gelir. “Ne isterler Efendi 

senden niye bu kadar baskı?” der kadın. Sonraki sahnede Atıf Hoca’nın elleri 
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kelepçeli trenin penceresinden kızına ve karısına el salladığı görülür. Atıf Hoca’nın 

sorgulandığı sahne gelir. (Resim 17) Atıf Hoca bu sahnede, din ve siyaseti birbirine 

karıştırdığı söylendiği için sorgulanır.  

Resim 17 

 
 

Avukat’ın zamanına geçilir. Avukat, bir hukuk hatasının olduğunu, 1.5 yıl 

önceki düşünceleri için Atıf Hoca’nın yargılandığını söyler. ‘Said Nursi, Menderes ve 

Atıf Hoca aklanmalı’ der. Karşısında bir savcı arkadaşı oturmaktadır. Savcı bunun 

sadece bir hukuk meselesi olmadığını, sadece Atıf Hocayla bitmeyeceğini ve İstiklal 

mahkemelerinin önce devrim mahkemeleri olduğunu, o günün şartlarına göre 

değerlendirilmesi gerektiğini, onlar olmasaydı ve onların sertliği olmasaydı bugün 

devrimlerin sindirilmeyeceğini söyler. Avukat, savcıya karşı çıkar, cinayetin tarifini 

yapmasını ister. Bu mantığın Hitler, Stalin ve Mussolini’yi de aklayacağını söyler. 

Avukat, bu savaşı kazanırsa sadece meclisi değil kendini de kurtaracağını söyler.  

Sonraki görüntüde karısı ve kayınvalidesi gözükür. Karısı, Avukat’a üstlendiği 

davadan memnun olmadığı için söylenir. Bir sonraki sahnede, İstiklal Mahkemesinde 

Atıf Hoca’nın Ankara’da yargılanması sahnesi vardır. İstiklal Mahkemesi heyetinin 

arkasında büyük bir Türk bayrağı bulunur. Atıf Hoca ve arkadaşlarından daha yüksek 

bir yerde dururlar. Atıf Hoca’nın elleri önünde kavuşmuştur. Kitabı hakkında soru 

sorulduğunda kamera Atatürk fotoğrafını gösterir. Sonra Atıf Hoca gösterilir, 

kitabının inkılâplara karşı yazılmadığını, düşüncenin mahkum edilmemesi gerektiğini 

söyler. Neden şapkaya karşı olduğu sorusu sorulur. Dinin yalnızca Allah ve kul 
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arasındaki bir düşünceden ibaret olmadığını, hayatın tamamını kapladığını, bir 

insanın dini hükümleri kısmen kabul edemeyeceğini söyler. Şapkanın  medeniyet 

olmadığını, bir inancın bütünlüğünü korumak gerektiğini ekler. Bu arada koridorda 

oturan iki tutuklu gösterilir. Hocayı yargılayan kişinin bir yıl önce bir gazetecinin 

şapka giymesine tepki gösterdiği belirtilir. Yargıç Atıf Hoca’ya cevap veremez.  

 

Gazetelerdeki Atıf Hoca ile ilgili yazılar çıktıktan sonra, Ferit hakkında 

barodakiler konuşmaya başlar. Ferit’in karısı elinde gazete evi aramaktadır. Telefon 

açılmayınca, ‘Nerede bu hizmetçi olacak şıllık, köylü parçası ne olacak!’ der. Ferit’in 

karısının elinde bir sigara vardır, daha sonra kadın çalışırken gösterilir, kadın hırsla, iş 

yaşamında kendine bir yer etme derdindedir. (Resim 18)  

Resim 18 

 
  

Ferit, boşlukta olduğunu sürekli vurgular, kasabanın onun için ne kadar özel 

bir anlamı olduğunu söyler. Hacı Yakup Sadi’yi tanımlarken nur dolu bir yüzü 

olduğunu upuzun sakalları olduğunu söyler. Hacıya ‘efendim’ der. Bu kareden sonra, 

Atıf Hoca’nın yüzü yakın çekim ile gösterilir. Peygamber’i rüyasında gördüğünü ve  

şu sözleri söylediğini söyler: “Yanımıza gelmek dururken ne diye müdafaa karalayıp 

duruyorsun Atıf.” Bu yineleme ile ruhsal huzurun bu ‘örnek’ karakter üzerinden 

sağlanabileceği belirtilir. Tekrar, mahkeme salonuna geri dönülür.  

 

Ferit, Mine tarafından taciz edilirken gösterilir. Mine Ferit’e bir telgraf 

getirmiştir. Telgrafta Hacı Yakup Sadi’nin öldüğü söyleniyordur. Ferit’in kafasından 
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geçen düşünceler arka arkaya gösterilir. Hacı Yakup Sadi’nin ve Atıf Hoca’nın 

yüzleri ekrana gelir. Diğer sahnede Atıf Hoca’nın idamının açıklanması sahnesi gelir. 

Atıf Hoca ve bir adam darağacının bulunduğu bir avluya askerler tarafından 

getirilirler. Bu sahnede takım elbiseli adamlar ve askerler olduğu gözükür. Bir hoca 

Kuran okumaktadır.  

 

Bu sahneden sonra ekranda ne olduğunu anlatan bir yazı belirir : “4 Şubat 

1926 sabahı Fatih Dersi-i Amı İskilipli Atıf Hoca ve Babaeski müftüsü Ali Rıza 

Efendi; Şapka Kanununa muhalefetten, irticai faaliyetlerden ve halkı isyana teşvikten 

idam edildiler. Aynı mahkemede yargılanan diğer mazlumlarsa çeşitli sürgün ve hapis 

cezalarına çarptırıldı.” Bir dış ses tarafından Avukat Ferit’in iade-i itibar davalarını 

Adnan Menderes için kazandığı, devlet töreni ile anıt mezara defnedildiği söylenir. 

Turgut Özal’ın fotoğrafı gösterilir. Said Nursi ve Atıf Hoca’nın davasının beklendiği 

söylenir. Filmin sonunda, şapka kanunun binlerce insanı öldürdüğü ve hala yürürlükte 

olduğu belirtilir.  

 

3.3.2.3. Merkez Karakterlerin Demografik Açıdan Beden Temsilleri  

 

Filmin genelinde köylü, kentli, entelektüel, kadın, erkek, siyasetçi, Müslüman, 

Gayrimüslim, kırsal, yaşlı ve gençlerin iyi ve kötü  karşılıklar bağlamında temsil 

edildiğini görülmüştür.  Filmde, çocuklara ve eşcinsellere yer verilmemiştir. Yaşlı 

beden olarak, İslam bilginlerinin, Atıf Hoca ve Yakup Hoca gösterilmişlerdir. Atıf 

Hoca cüppeli, sakallı ve  takkelidir. Atıf Hoca’nın tespih çektiği görülür. Tespih, 

dinsel tefekkürü simgeleyen bir obje olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Yakup 

Hoca’nın beden temsilinin demografik açıdan Atıf Hoca’ya benzediği görülmektedir. 

Yakup Hoca’nın dış görünümü de Atıf Hoca gibi sakal, beyaz cüppe, takke ve tespih 

unsurları ile temsil edilmiştir. Yan karakterle olarak geçmişi anlatmaları açısından 

Atıf Hoca’nın kızının ve öğrencisinin olduğu görülmektedir. Atıf Hoca’nın kızı ileri 

yaşlarda, başörtülü, beyaz saçlı bir ninedir. Öğrencisi ise ileri yaşlarda, sakallı, 

gözlüklü, beyaz saçlı bir dede şeklinde gösterilmiştir. Bu iki figüründe toplumdaki 

genel ak saçlı  ve nur yüzlü ihtiyar tiplemelerine sahip olduğu görülmektedir.  Yine 
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merkez bir karakter olarak Avukat,  iş yaşamının zirvesinde genç bir profesyonel 

olarak konumlandırılmıştır. Avukat, siyah saçlı ve sakallı, 30’lu yaşlarda, genç bir 

erkektir. Genellikle takım elbise ve modern giyim tarzında giyindiği görülür. 

Gayrimüslimlerin bedeni, ‘öteki’ çerçevesinde konumlandırılmış, bu bedenlere 

yüklenen sıfatlar da olumsuz olarak sunulmuştur. Burada gösterilen gayrimüslimler, 

40’lı yaşlarda erkeklerdir. Zamanın modern kıyafetleri, Fraklar içinde 

gösterilmişlerdir. Gösterilen kişilerin frak giymesi, modernitenin savunucularının o 

dönem içerisinde Müslüman olmayan yabancılar olarak resmedilmesindendir.   

gayrimüslimlerin, şapka kanunu konuştuğu sahnede bu bedene yüklenen olumsuz 

anlamlar olduğu göze çarparken bir sonraki kahve sahnesinde ise gayrimüslime 

benzemenin kötü bir örnek olarak sunulduğu görülmektedir. Bu çerçevede, film ideal  

Müslüman bedeni üzerinden ideolojileri, dinleri ve ötekini eleştirmektedir.   

 

3.3.2.4. Karakterlerin Beden Temsillerinin Ruhsal ve Fiziksel Dışa Vurumu  

 

Kadınlar filmde gösterilirken, daha çok pasif olarak konumlandırılmıştır. 

Evdeki kadınların gelen misafirin yanına çıkmaması, kadın ve erkek temsillerinin 

geleneksel toplumun gösteriliş biçimlerine işaret eder. Atıf Hoca’nın karısının ve 

kızının sürekli ağladıkları görülmektedir. Buradaki ağlama kadının çaresizliğini de 

gösterir.  Kadının bu çaresizliği kurduğu cümlelere de yansımıştır. Atıf Hoca’nın kızı 

babasının götürülüşünü anlattığı sahnede şöyle der: ‘Öylece götürdüler bey babamı ve 

biz hiçbir şey yapamadık’. Bu cümleyle de çaresizlik ve mazlumluk vurgulanır. 

Kadınların karakol amirinin karşısında  duruşu, film boyunca kadınların temsilini 

açıklar niteliktedir. Kadınlar erkeklerin arkasında dururlar. Önlerinde karakol amiri 

vardır. Kadınlar, adına önlerindeki erkekler konuşurlar. O anda içinde bulundukları 

kamusal alanda önlerinde durdukları erkekle göz teması kurmazlar, daha çok yere 

bakarlar. Bu karede gösterilen kadın bedenlerinin, filmde gösterilen 1926 yılında,  

fallus merkezci iktidar düzeni üzerinden şekillendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Bir geleneğin devamı olarak bu gösterim, Osmanlı toplumundaki kadın imgesi ve 

beden temsilini de sorgulamaya neden olmaktadır. Çalışmanın I. Bölümünde 

belirtilen, Osmanlı minyatürlerinde temsil edilen kadın bedeni ile bu karede (Resim 
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19’da) gözüken kadın bedeni karşılaştırıldığında, farklılıklar göze çarpmaktadır. 

Minyatürlerde, kadın bazen fetih sahnelerinde gözükmektedir.226 Bu bağlamda 

minyatürlerde görülen kadın bedeninin daha çok saray çerçevesinde gösterildiği 

anlaşılmaktadır, Anadolu kadını ise aşağıdaki resimdeki gibi temsil edilmektedir. 

 

Resim 19 

 
 

Atıf Hoca mantıklı ve güçlü bir duruş sergiler. Avukat duygusal ve zayıf bir 

duruş sergilerken, Yakup Efendi, güçlü ve bilgili olarak temsil edilmiştir. Şehirde 

yaşayan modern insanlar, kötü olarak nitelenirken, Anadolu iyi olarak 

konumlandırılmıştır. Örneğin, modern olarak konumlanan avukatın karısı, 30’lu 

yaşlarında ve  modern görünümlü bir kadındır. Beden temsilinde bu noktadan 

hareketle, filmde geleneğe karşı modern gösterirken bu kadın tipolojisi üzerinden 

çeşitli yüklemeler yapılmıştır. Kadın, kocasına saygı göstermez, sürekli yüksek sesle, 

hırslı konuşur ve kendini düşünen cümleler kurar. Diğer yandan Avukat’ın gittiği 

Anadolu şehrinde kadınlar genellikle konuşmazlar, başları kapalıdır, ev işi yaparken, 

örgü örerken gösterilirler. 

 

 

                                                 
226 Nancy Micklewright, “Müzisyenler ve Dans Eden Kızlar: Osmanlı Minyatürlerinde Kadın 

İmgeleri”, Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları,  Ed. Madeline Zilfi, Tarih Vakfı Yayınları, 

İstanbul, 2000,  s.150 
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3.3.2.5. Kişiler Arası İlişkiler ve Beden Kompozisyonu : 

 

Avukatın bulunduğu ortam ve ‘eski hayatı’ gösterilirken, yaşadığı kentin, 

çevresindeki ilişkilerin kötülüğü vurgulanır. Burada karısı rahatsız edici bir ses 

tonuyla konuşmaktadır, bir anne olarak çocuğunu düşünmeyip iş meselesi yüzünden 

haram olan içkiye yönelmiştir,  iş arkadaşları Ferit’i anlamamaktadır, siyasal anlamda 

kazanacakları güce önem vermektedirler, eskiden bir sevgilisi vardır, sevgilisiyle 

yalnızca cinsel içerikli, bedensel haz için birlikte olduğu vurgusu yapılır. Avukat, acı 

çekmektedir, bulunduğu bu çıkmazdan ancak aydınlanma ve din yolu ile 

kurtulabileceği gösterilir.  

 

Yakup Sadi, Ferit için özenilesi bir karakterdir. “Bu karakterler ikileminin 

değişmeyen teması bir karakterin ‘örnek’ ve ‘özenilesi’ tipleme olması, diğerinin ise 

‘devr-i gaflet’ döneminden ‘devr-i saadet’ dönemine geçerken özenilesi karakteri 

kılavuz ya da aydınlatıcı olarak bellemesi ve ona bağlanması olarak özetlenebilir.”227   

 

Devleti temsil eden savcı  ve Atıf Hoca’nın  konuşmalarının gösterildiği 

sahnelerde, yardımcı karakterler üzerinden bir temsil olduğu da görülmektedir. 

Yargıç, yardımcı karakter olarak konumlandırılmıştır, yardımcı karakterleri ile İslami 

sinemanın temsili ve İslami romandaki karakter temsilleri arasında bir bağlantı 

olduğu görülür. “Yer yer ana karaktere kötülük yapan solcular, devlet görevlileri ya 

da kahramanlarla dini ya da toplumsal konularda tartışmaya giren ve her seferinde 

düşündüklerini ana karakter karşısında savunamayan tiplemelerdir.”228 

 

 

 

 

 

 

                                                 
227 Aktaran: Hilmi Maktav, “Kuran’dan Kuram’a İslami Sinema”, s.1003.  
228 Hilmi Maktav, “Kuran’dan Kuram’a İslam’i Sinema”, s.1003.  
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3.3.2.6. Toplumsal Statü ve Beden Kompozisyonu :  

 

Atıf Hoca, ana karakterlerden biri olarak sakal, cüppe ve sarık gibi  

bedenine dair ideolojisini dış görünüşü ile birleştirmiş bir karakter olarak 

yansıtılmıştır. Geleneksel beden temsili çerçevesinde  modern bedenin göstergesi olan 

şapkayı reddetmesi yüzünden bir dışlanma yaşarken gösterilir. Fakat bu dışlanma, 

toplumun geneli tarafından yapılan bir dışlanma değil, devlet tarafından yapılan bir 

dışlanmadır. Sosyal kabul edilebilirlik çerçevesinde, Atıf Hoca’nın bedeni ak sakallı 

nur yüzlü ihtiyar, din alimi özellikleri ile yüceltilmiştir. Bu anlamda Hoca, sosyal 

statü olarak dönem içinde, yüksek bir yerde gösterilir. Öğrencileriyle yaptığı 

toplantıda da gösterildiği üzere yüce ve takdir edilen, sözüne inanılan bir karakterdir. 

Avukat, her ne kadar eğitimli olsa da Atıf Hoca ve Yakup Efendi karşısında cahil 

olarak konumlandırılmıştır. Atıf Hoca’nın bedeni ve Yakup Hoca’nın bedenleri, 

İslami yaşam tarzını benimsemiş bir bedenler olarak yüceltilmektedir. Modern olarak 

gösterilen şehirli kesim zenginken Anadolu yoksul olarak resmedilir. Ayrıca, Avukat 

ve karısının yanında çalışan kadın, aşağılanırken gösterilir. Böylece, köylü ve kentli 

üzerinden yapılan beden temsili, yine tekrarlanır. Bir öteki olarak kent yaşamının 

karşısına konumlandırılan köylü bedenidir. Ana karakterlere yüklenen değerler, 

yukarıda da bahsedildiği gibi, karşıtlıklar üzerinden iyi ve kötü kavramlarını 

şekillendirmek için kullanılmıştır. Yan karakterlerin bedenleri üzerinden bir sosyal 

dışlanmışlık yaşadığı görülür.  

 

3.3.2.7. Beden ve İktidar : 

 

İktidarın bedeni olarak, devleti, takım elbiseli adamlar temsil edilirken, 

onların karşısına hocanın bedeni, takkeli ve cüppeli hoca efendi olarak temsil edilir.   

Bu ikilik üzerinden Hoca’ya aydınlanmış, tefekküre ermiş  gibi  sıfatlar yüklenir. 

Hocanın elinde kahve tepsisinin gösterilmesi, geleneğin de devamcısı olduğunu 

temsil eder, Türk kültüründe, misafiri ağırlama adetini burada gösterilir. Atıf Hoca, 

Frenklerin bilim ve iliminin alınması gerektiğini söylemektedir. Bu söylem 

Atatürk’ün ‘muasır medeniyet seviyesine ulaşma’ söylemiyle paralellik taşır. Yakup 
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Efendi’nin bedeni, devletin bedeni ile devletin vereceği bir hizmeti yapması 

bağlamında eşleştirilmiştir. Sağlık ocağını yapmak devletin işi olduğu halde, 

cemaatin bunu Yakup Efendi’den istemesi, iktidarın bedeninin hoca üzerinden 

ifadesini gösterir. İktidar burada Yakup Efendi’dir. Yakup Efendi’nin elinde tespih 

başında sarık vardır. Atıf Hoca’nın sorgulandığı sahnede, sorgu memurunun kravat 

taktığı ve cepken giydiği, Atıf Hoca’nın cübbe ve sarık giydiği görülür. Yine burada 

modern ve geleneksel ikiliğinden yararlanılarak bedenler iktidar ilişkisi üzerinden  

temsil edilmiştir. 

 

3.3.2.8. Mekan ve Beden Kompozisyonu :  

 

Filmin genelinde, bedensel olarak zafiyet içinde olanlar, modern yaşam ve 

kentli kitle, ruhsal olarak aydınlanmışlar ise geleneksel yaşam ve Anadolu’dur. Kentli 

kitle mekansal olarak büyük ve geniş evlerde yaşamakta, evdeki kişi sayısı az 

olmaktadır. Fakat Anadolu’daki evler gösterilirken, evler genellikle küçük ve geniş 

ailelerin (ananeler, dedeler, babaanneler, çocuklar) aynı evde yaşadıkları 

görülmektedir. Yüce bedenin gösterilmesi mekansal konumlandırma ile 

yapılmaktadır. Yakup Efendi tebaadan daha yukarıda oturmaktadır. Burada mekansal 

olarak bu vurgunun yapılması, dini olarak yüce bedene de işaret eder. Fakat burada 

görülen yüce beden ile Atıf Hoca’nın öğrencileri ile kurduğu ilişkide gösterilen yüce 

beden birbirlerinden ayrılmaktadır. Atıf Hoca, öğrencileri ile aynı seviyede 

oturmakta, bedenini mekansal  olarak kendisini daha yüksekte konumlamamaktadır. 

Bu iki bedensel ifadenin farklı olması zamansal farklılık dolayısıyla ya da Atıf 

Hoca’nın eşitlikçi kişiliğine vurgu amacıyla olabilir.  

 

3.3.2.9. Filmin Genel Değerlendirilmesi :  

 

Filmde, anlatı tarzı olarak, modern anlatı tarzı seçilmiştir. Şimdiki zaman ve 

geçmiş zaman  arasında gidip gelişlerden  ve  dış ses kullanımından yararlanılmıştır. 

Filmdeki ikilikler üzerinden ‘ben’ ve ‘öteki’nin sunumu melodram anlatısıyla 

benzerlik taşımaktadır. Beden temsilleri açısından filmin ilk karelerinde modern ve 
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geleneksel ayırımı yapılmıştır. Şapkalı ve modern adamlar, devleti tanımlarken, Atıf 

Hoca, halkı ve geleneği tanımlar. Nur yüzlü ak sakallı ihtiyar tipolojisi, din büyüğü 

olarak gösterilen Atıf Hoca ve Yakup Sadi üzerinden resmedilir. Bu beden, daha önce 

de belirtilen, aydınlanma yolundaki kılavuz beden temsiline işaret eder. Filmde 

kullanılan kelebek olmak metaforu, dini anlamda maddi dünyadan arınıp manevi 

dünyaya geçişi simgeler.   

Avukat’a verilen Marifetname isimli kitap, beden temsilleri açısından önem 

taşımaktadır. Kitap, bedenin işlevselliğine değinerek her bir beden parçasının 

Allah’ın kudretini ortaya çıkarmak için yaratıldığını söyler. Bunun yanında cinsellikle 

ilgili de bilgiler verir, cinsellikte eşlerin birbirlerine nasıl davranması gerektiği 

açıklar, kitap bu anlamda bir kılavuz niteliğindedir. Cinselliği düzenleyici  kurallar ile 

çerçevesi çizilen kılavuzun, biyo-iktidar perspektifinde, bireyselleştirici olmaktan 

ziyade kitleselleştirici olduğu görülmektedir. Kadın erkek iletişimi üzerine kitapta 

kadınların ruhen zayıf olduğu, erkeğin eşiyle kavgası sırasında susması öğütlenir. 

Böylece ruhen zayıf olan kadın eşinden özür dileyecektir. Ayrıca kitapta, bedenin 

ruhani gelişimin  bir aracı olduğu söyler,  bedenin işlevselliği ile ilgili şöyle yorumlar 

vardır:  

“Bu insan türünün itidal üzere dik kılındığı ve iki ayağı ile yürür 

bulunduğu onu tadil ve faziletlendirmek içindir. İki omuz ve iki 

kolun bu şekil ve yapıda kılındığı, ahbabı sineye çekip, kabul etmek 

içindir. Ellerin, parmakların ve tırnakların böyle oldukları, yüz 

binler menfaat ve sanat içindir. Başparmağın kalın ve kısa olduğu, 

dört parmağa karşı geldiğinde mukavemet içindir. Tırnaklar büyük 

ve yumuşak oldukları, uzuvların derilerini kaşımak eşyayı 

toplamak ve yarmak içindir. Çarpmalardan korunmak içindir. 

Gümüş sine levhası üzerinde gül ve nar gibi iki meme erkeklerde 

güzellik, kadınlarda zinet ve çocuklara süt içindir...”229 

                                                 
229 “Marifetname 42. Bölüm”, http://seyyahin.wordpress.com/2007/07/04/marifetname-42-bolum, 
(Çevrimiçi), 25.07.2008.  
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Filmde İstiklal Mahkemeleri’nin kurulduğu dönem ile ilgili, tarihsel bir 

çarpıtma olduğu görülmektedir. “İskilipli Atıf Hoca 1926’da asılmasına rağmen, 

filmde özellikle M. Kemal’in değil ‘İnönü hükümeti dönemiydi’ denilerek İsmet 

İnönü’nün adı zikredilir230.” Karşıtlıklar üzerinden bir değerlendirmede, Müslüman’ın  

ve Gayrimüslimin bedeninin şapka kanunu çerçevesinde karşılaştırıldığı 

görülmektedir. Bedenin ‘öteki’nin bedenine benzemesinden duyulan korku geleneğin 

yitimi çerçevesinde ele alınmıştır.  

 

3.3.3. Yazı Tura  

 

3.3.3.1. Filmin Künyesi 

16 mm & 35 mm & Video Kameralar / 102 dk / Renkli 2004 / Türkiye  

 

Yönetmen: Uğur Yücel, Senaryo: Uğur Yücel, Kurgu: Nevzat Dişiaçık       

 

Görüntü yönetmeni : Barış Özbiçek, Müzik: Erkan Oğur,Oyuncular: Olgun 

Şimşek (Şeytan Rıdvan), Kenan İmirzalıoğlu (Hayalet Cevher), Engin Günaydın 

(Sencer), Erkan Can (Firuz) 

 

Aldığı Ödüller:12. Adana Altın Koza Film Şenliği: En İyi Yönetmen,  En İyi Erkek 

Oyuncu(Kenan İmirzalıoğlu) ,  En İyi Erkek Oyuncu (Olgun Şimşek) , En İyi 

Yardımcı Erkek Oyuncu(Teoman Kumbaracıbaşı ),16. Ankara Film Festivali : 

Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü (Uğur Yücel), En İyi Erkek Oyuncu ( Olgun 

Şimşek ), En İyi Özgün Müzik (Erkan Oğur) ,41. Antalya Film Şenliği: En İyi 

Yönetmen, En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu (Olgun Şimşek ), En 

İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Bahri Beyat), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu(Eli 

Mango) En İyi Miksaj(Burak Topalakçı), En İyi Müzik (Erkan Oğur), En İyi Kurgu 

                                                 
230 Hilmi Maktav, “Kuran’dan Kuram’a İslami Sinema”, Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce Cilt 6 
İslâmcılık, Ed: Yasin Aktay, İletişim yayınları, İstanbul, 2004, s.1014. 
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(Valdis Oskarsdottir), En İyi Kostüm (Gülay Doğan), 24. İstanbul Film Festivali : En 

İyi Erkek Oyuncu (Olgun Şimşek ), Halk Jurisi Ödülü (Uğur Yücel), En İyi 

Yönetmen, 54. Mannheım Uluslararası Film Festivali: Uluslararası Sinema 

Eleştirmenleri Ödülü (Uğur Yücel), 10. Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali: 

En İyi Film (Uğur Yücel), 26. Siyad Türk Sineması Ödülleri: En İyi Erkek Oyuncu 

Olgun Şimşek, En İyi Müzik (Erkan Oğur),  En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Erkan 

Can).   

 

3.3.3.2. Filmin Öyküsü: 

  

 2004 yılında Uğur Yücel tarafından çekilen Yazı Tura,  çağdaş anlatım 

tarzını kullanan politik bir filmdir. Uğur Yücel’in ifade etmeye çalıştığı karakterler 

sıradan insanlardır. Film, savaştan çıkan sıradan insanların, normal yaşamlarına geri 

döndüklerinde yaşadıkları sorunlara odaklanır. Uğur Yücel bir söyleşisinde, filmini 

şöyle değerlendirir: "Askerde ölmek mi, askerden sağ çıkıp hayatın içerisinde ölmek 

mi? Yazı mı tura mı? Bunun hangisi; ne fark eder ki hangi yüzü gelse..."231 Konunun 

çok fazla soruna değinmesi eleştirmenlerce eleştirilse de film, politik anlamda 

Güneydoğu sorununa değinen ilk film olma özelliğini gösterir.  

 

Film karlı bir yolda giden askeri bir aracın uzaktaki görüntüsüyle başlar. 

Askeri aracın içindeki askerler ellerinde tüfeklerle, sırtları birbirlerine dönük 

oturmaktadırlar. Gidiş sahnesinde birbirlerinden sigara isterler. Araç gözden 

kaybolduktan sonra, sonraki sahnede askerler, bir derenin kenarında gösterilir. Yerde 

yatan cesetlerin üzerlerini aramaktadırlar. Yerde yatan ölü bedenlerin kıyafetleri 

askerlerin kıyafetlerinden farklıdır. Bu bedenlerin üniformaları yoktur. Bu bedenlerin 

gerilla oldukları anlaşılır. Kontrol bittikten sonra kamera pan yaparak bir askerin 

(Şeytan Rıdvan) elinde tüfekle bağırarak ve havaya ateş ederek koştuğu görülür. 

Sonraki sahnede bir dolmuşun içinde Rıdvan ve annesi gözükür. Rıdvan, bacağını 

düzeltir. Buradan Rıdvan’ın bacağının takma olduğu anlaşılır. Dolmuştan indiklerinde 

                                                 
231  Yıldırım Türker, “Yazı Tura Meselesi”, 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=129279, (Çevrimiçi), 20.07.2008.  
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Rıdvan aksayarak yürür, annesi Rıdvan’a yardım etmek için koluna girmeye çalışır. 

Fakat, Rıdvan annesinin kolunu iter, tek başına yürümeye çalışır. Sonraki sahnede 

annesinin Rıdvan’ı yıkadığı gözükür. Rıdvan’ın mayında kopan bacağı  gösterilir. 

Anne, mutfağa gider ve ağlamaya başlar.  

 

Filmde Rıdvan’ın hikayesinden Cevher’in hikayesine geçiş yapılır. Bir tren 

yolunun kenarında ‘Gazi Büfe’ yazan bir büfeye yürüyen takım elbiseli bir delikanlı 

(Cevher) görülür. Büfenin önünde iki yaşlı adam oturmaktadır, adamlar rakı 

içmektedirler. Bu adamlardan biri Cevher’in babasıdır. Oğluna Ağustos sıcağında 

takım elbise giydiği için söylenir. Cevher’in üzerinde siyah bir penye ve kahverengi 

bir takım elbise vardır.  

 

Cevher, bu konuşmadan sonra asker arkadaşı Rıdvan’la çekildikleri fotoğrafı 

bulur. Bu fotoğrafta Rıdvan’ın bacağı protez değildir. Cevher, Rıdvan’ın bacağının 

koptuğu günü hatırlar. Kendisi de kulağından yaralanmıştır. Bu bağlantı Cevher’in de 

Gazi olduğunu gösterir. Yalnız, sinematografik anlatım eksilti (ellipsis) yöntemini 

kullanarak Cevher’in gerçek zamanına geri döner. Cevher bir trene biner. Kulağı 

çınlamaya başlar, kamera pan hareketleriyle Cevher’in etrafındaki kalabalığı gösterir, 

Cevher kalabalıktan kaçar. Bir adamın dükkanına girdiği görülür, adamdan bir 

alacağını istemektedir. Adam parayı veremeyeceğini söyleyince Cevher adamın kafa 

derisinden bir parçayı bıçağıyla yüzer.  

 

Çapraz kurguyla Rıdvan’ın hikayesine geçiş yapılır. Rıdvan üzerinde Türk 

bayrağı resmi olan bir forma giyer, Türk bayraklı kolyesini takar ve askeri paltosunu 

giyer, dışarı çıkmak için hazırlanmaktadır. Köyün sokaklarında aksayarak yürüyerek 

nişanlısının evine gider. Nişanlısı, Rıdvan’ın protez bacağı takıldıktan sonraki hali 

için ; ‘eskisi gibi olmuşsun, ayaklı gibisin’ der. Önceki haliyle kıyasladığında ‘ilk 

geldiğinde ayak yokken kötüydün tabii’ diyerek Rıdvan’ın ilk geldiğinde, bacağı 

yokken ‘eksik’ olmasına vurgu yapar. Rıdvan nişanlısına ne zaman 

evlenebileceklerini sorar, fakat kız yanıtlamaktan kaçınır. Daha sonra kahveye giden 

Rıdvan, kahvede yalnız otururken gözükür. (Resim 20)  
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Resim 20 

 
  

 Rıdvan köyde arkadaşı Sencer’le içki ve esrar  içer. Bu arada nişanlısının 

babası ile karşılaşır. Sencer’le kavga ederler, bu arada belindeki silaha eli gider. 

Rıdvan’ın da Cevher gibi şiddeti dışsallaştırdığı görülmektedir. Rıdvan’ın nişanlısına 

babası ne düşündüğünü sorar. Kızın annesi; ‘Elin sakatına verilecek kızım yok benim’ 

cevabını verir. Rıdvan, nişanlısını kaçırmaya karar verir, Sencer’den borç para ister. 

Sencer parasının olmadığını söyler. Rıdvan gece sesler duymaya başlar. Rıdvan’ın 

duyduğu bu sesler, lisedeki kız arkadaşı Elif’in sesidir. Elif’i tanıyan Firuz ile Rıdvan 

içki içmeye başlar. Burada Rıdvan bacağını nasıl kaybettiğini anlatır. Bacağını 

kaybettiği gün, çatışmaya girerler, sabahında kaçmaya çalışan bir terörist kızı vurur.  

Öldürdüğü kişinin üzerinden kendinin ve kızın fotoğrafı çıkar, öldürdüğü kişinin  Elif 

olduğunu anlar. Elif yerde yatarken göğsü açılmıştır, Rıdvan göğsünü kapatır. Rıdvan 

bu sahneden sonra kendini mayınlı alana atar. Cevher de Rıdvan’ı durdurmaya 

çalışırken kulağını kaybeder. Sonraki sahnede Rıdvan’ın nişanlısıyla Sencer’in 

kaçtığı görülür. Rıdvan yere düşmüş ve bacağını yolda bırakmıştır. Rıdvan yolda 

bıraktığı bacağından koltuk değnekleri yardımıyla aksaya aksaya  uzaklaşır. Bir duvar 

kenarına oturur. Elifin hayalini görür, gülümser ve tabancasını çıkarır, kendini 

öldürür.   

 Yine paralel kurgu yöntemiyle Cevher’in hikayesine geçiş yapılır. Cevher, bir 

tefeciyle çalışır, tahsilat yapmaya başlamıştır. Sonraki sahnede, Cevher sevgilisiyle 

yataktadır. Cevher, kız arkadaşına kaba davranmaktadır. Erkek olmasının bir gereği 

olarak ‘lütfen’ gibi laflar kullanmaz. Bu sırada deprem olur. Depremde yıkılan evler 
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ve Cevher’in babasını enkazın altından kurtarma ekipleriyle birlikte  kurtardığı 

görülür. Arka fonda ezan sesi duyulmaktadır.  

 

Anlatı kesintiye uğrar, zamanda bir sıçramayla Cevher’in babasını hastaneden 

çıkarması gözükür. Önlerinde bir kadın belirir. (Tasula) Cevherin babası kadını 

gördüğüne çok şaşırır. Kadının yanında 20’li yaşlarında bir erkek vardır. (Teoman) 

Cevher’e babası, ‘Abin o senin’ der. Cevher, Teoman’ın görüntüsüne bakar ve başını 

çevirir. Teoman eşcinseldir.  Uzun saçlıdır, küpe ve kolye takar. Cevher açısından bu 

‘anormal’ bir ‘öteki’ne işaret eder.  Yunanistan’dan gelen Tasula ve Teoman, 

Cevher’in babasının depremde göçük altında kalmasından sonra babasını görmeye 

gelirler.  Sonraki sahnede,  Cevher’in kulağı ağrır.  

 

 Cevher’in ve Teoman’ın babası, Tasula ve Teoman’ı neden evden kovduğunu 

bir akşam Teoman’a anlatır. Kıbrıs savaşı sırasında, Rumlar bir Türk aileyi 

öldürmüştür. Yükselen Türk milliyetçiliği, Rumlar ve Türkler arasındaki gerilim 

yüzünden Tasula ile ayrılmışlardır.  Bu olayı anlattıktan sonra Teoman’a babası saçını 

siyaha boyatmasını söyler. Cevher ve Teoman konuşurlar. Teoman, Cevhere neden 

onu kabul etmediğini sorar. Cevher, farklı olduklarını söyler. Bu farklılık, hem etnik 

kimlik hem de cinsel kimlik üzerindendir. Fakat diğer sahnelerde,  dayak yiyen 

Teoman’a saldıran adamı öldürür ve kulağını keser. Bu bağlamda Cevher’in ‘aile’yi 

koruma kavramının daha baskın olduğu görülür.  

 

Polisler Cevher’in peşine düşer, onu yakaladıklarında, ‘Gaziyim lan ben, 

savaştım ben, kulağımı verdim sizin için’ der. Son sahnede Cevher ve Rıdvan’ın 

tanışma sahnesi gösterilir. Birbirlerine anlattıkları, çiçekçi dükkanı açma ve bir 

takımda oynama  hayalleri dış ses olarak duyulur.  
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3.3.3.3. Merkez Karakterlerin Demografik Açıdan Beden Temsilleri  

 

Filmin genelinde temsil edilen bedenler, genç erkek, kadın, yaşlı erkek, kadın, 

eşcinsel, köylü, kentli, yoksul insanların bedenleridir. Filmde çocuk bedenine 

değinilmediği görülmektedir. Merkez karakterler olarak Rıdvan ve Cevher’in 

hikayeleri anlatılır. Rıdvan, 20’li yaşlarında orta boylu bir delikanlıdır.  

Konuşmasında İç Anadolu aksanı vardır. Rıdvan’ı filmin başında, asker kıyafeti ile 

görürüz. Cevher ise 20’li yaşların sonlarında bir gençtir. Cevherin ağabeyi Teoman 

eşcinsel ve Gayrimüslimdir. Anne olarak Rıdvan’ın annesi ve Rum Tasula 

gösterilmektedir. Rıdvan’ın annesi, Anadolu kadını olarak gösterilmiş, Tasula ise 

‘öteki’ olarak temsil edilmiştir.  

 

3.3.3.4. Karakterlerin Beden Temsillerinin Ruhsal ve Fiziksel Dışa Vurumu  

 

Rıdvan’ın ruhsal olarak zayıf olarak gösterildiği sahneler, yaşadığı köy 

halkının onayını almak için ‘normal’miş gibi davrandığı sahneler olduğu görülür. 

Protez bacağının varlığı ve ondan utanması  toplumsal söylemde kendine bir yer 

bulma çabası içinde olduğu sahnelerde görülmektedir. Kendini öldürmeden önce, 

nişanlısının en yakın arkadaşıyla kaçtığını görür. Yere düşer ve protez bacağı 

yerinden çıkar, Rıdvan bacaktan uzaklaşmaya başlar. Bu uzaklaşma aynı zamanda, 

egemen söylemden de uzaklaşmadır, protez taktığında ‘tam’mış gibi yapma yalanını, 

toplum tarafından onaylanma isteğini arkasında bırakır. Özellikle, eskiden futbol 

oynadığının belirtilmesi, daha önce toplum tarafından kabul edildiğinin bir kanıtıdır. 

Bununla birlikte, en zayıf duruşlarından birini sergilediği an olarak öldürdüğü eski 

sevgilisini hatırladığı anlardan söz edilebilir. Rıdvan’ın en güçlü duruşu, bir fallus 

simgesi olarak, silah ile sergilediği duruştur.   

 

Cevher’in bedeni ‘delikanlılık’ bağlamında temsil edilir. Yaz sıcağında takım 

elbise giyme, sürekli sinirli olma, sevişirken seviştiği kıza kaba davranması bu racona 

uyduğunun göstergeleridir. Cevher’in en zayıf duruşunun kulağı ağrıdığı ve geçmiş 

ile bağlantı kurduğu zamanlarda sergilediği görülmektedir. ( Resim 21) Fakat Cevher, 
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bedensel anlamda en güçlü duruşunu, şiddet uygulayacağı zamanda (Resim 22) ve kız 

arkadaşıyla sevişirken göstermiştir. Bu anlamda iktidarını şiddetten ve ataerkil 

düşünce sisteminden  aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. En zayıf duruşlarından 

bir diğeri, polis tarafından yakalandığı sırada sergilediği davranıştır. Toplum için 

kulağını verdiğini ve gazi olduğunu söyleyen Cevher, kulak kesme ve kulak yitimi 

ifadeleriyle alegorik anlamda yitirdiği organı için topluma duyduğu öfkeyi açığa 

vurmaktadır. 

              

            Resim 21                                                      Resim 22 

  
  

Teomanın ise en zayıf duruşu dayak yediği sahnedir. En güçlü duruşu ise 

Cevher’in jargonunu kullanarak Cevher’le konuştuğu sahnedir.   

 

3.3.3.5. Kişiler Arası İlişkiler ve Beden Kompozisyonu : 

 

Askeri araçta giderken, Rıdvan ve Cevher’in diğerleriyle birlikte, hem sırt 

sırta oturmaları hem de sürekli bir iletişim  halinde olmaları onların birbirlerine 

destek olduklarını ve ortak bir yazgıyı paylaştıklarını gösterir. Rıdvan’ın nişanlısıyla 

olan diyaloğu, toplumsal olarak erkekliğini yitirmiş sayılan bir adamın sevdiği kıza 

kendini kanıtlamaya çalışması çerçevesinde şekillenmiştir. Burada kişilerin 

iletişiminde birbirleriyle ilgili düşüncelerini açık olarak dile getirmemeleri göze 

çarpmaktadır.  Cevher’i canlandıran, Kenan İmirzalıoğlu’nun temsil edilen bedeni 

metinlerarası bir okuma ile daha önce canlandırdığı, bıçkın delikanlı tiplemesiyle bu 

filmde de örtüşür. Sevişme sahnesinde Cevher’in kız arkadaşına kaba davranması 

kişiler arası ilişkiler bağlamında iktidarın söylemini açığa çıkarmaktadır. Cevher’in 
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bedeni, kadın-erkek ilişkileri bağlamında iktidar, kız arkadaşının bedeni ise tebaadır. 

Bununla birlikte Teoman’ın bedenine otorite olarak gösterilen baba tarafından 

müdahale edildiği görülmektedir. Babası Teoman’dan annesi ve kendisini kovduğu 

için bir yandan af dilerken diğer yandan saçını siyaha boyamasını söyleyerek eşcinsel 

oğlunu normalleştirmeye çalışmaktadır. Teoman’ın Cevher ile olan ilişkisi, Cevher’in 

‘delikanlılık’ üzerinden kendini ifade etmesi sebebiyle  gerilimlidir.  

 

3.3.3.6. Toplumsal Statü ve Beden Kompozisyonu:   

 

Rıdvan’ın dışarıda annesinin desteğini almayarak yürümeye çalışması ama 

içeride annesinin bakımında olması bir toplumsal baskıya da işaret eder. Beden 

bütünlüğü kaybolan Rıdvan, köyüne ‘eksik’ dönmüştür ve dışarıda ‘normal’ 

davranmaya çalışır. Bedeninin eksik bacağı, protez ile doldurulmuştur. Protez, 

çalışmanın I. Bölümde açıklanan, 17. yy sonrası, bedenin makine olarak tasarlandığı 

dönemden kalma bir alettir. Fakat, protezin toplumsal içerikli bir başka anlamı daha 

vardır. “ 19.yy’ın ikinci yarısında … ameliyatla kesilen uzvun yerine vakit 

geçirmeden bir protez takılması fikri güçlenir. Uzvu kesilen bedenin ‘eksik halde 

bırakılmaması’ fikri sadece teknik anlam taşımaz, ve 19.yy’da eril bedenin egemen 

söylem tarafından ‘tamlık’, bütünlük çerçevesi içinde kurulmak istenmesiyle 

yakından ilişkilidir.”232  Rıdvan karakteri de bu anlam üzerinden temsil edilir. Bu 

anlamda, araştırma soruları ve   normalleştirme kavramından hareketle, Rıdvan’ın 

bedenindeki eksiklik aynı zamanda sosyal olarak dışlanmaya da işaret eder.  

 

Toplumda yaygın bir kanı olarak gazi sıfatı taşıyan  Rıdvan’ın bedenine gazi 

olması dolayısıyla gösterilen bir saygı yoktur. Yaşadığı küçük çevrede, bedenine 

‘eksiklik’ bağlamında bir vurgu yapılır. Cevher de  Rıdvan gibi bir engelli olsa da 

engeli, vücudunun çok belirgin ve görünür bir yerinde olmadığı için sosyal bir 

dışlanma yaşamamaktadır. Teoman ise eşcinsel ve yabancı kimliği çerçevesinde 

temsil edilmiştir. Teoman, beden temsili yüzünden bir dışlanmışlık yaşar. Hem 

eşcinsel olması hem de Rum olması bu dışlanmışlığın nedenidir. 
                                                 
232  Yaşar  Çabuklu, Bedenin Farklı Halleri, Kanat Yayıncılık, İstanbul, 2006,  s.108. 
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3.3.3.7.  Beden ve İktidar:  

 

Filmde askerlerin yerde yatan gerillaları  kontrol ettikleri sahnede, üniforma 

bir gruba aidiyeti gösteren bir simge olarak ortaya çıkar. Orduya aitlik veya gerilla 

olmak bu simgeler üzerinden seyirciye aktarılır. Üniforma aynı zamanda belirli 

ikilemleri çözmek için kullanılan bir araçtır. Üyeler bir amaca ulaşmak için  ikna 

edilir, üyesi olunan grubun sınırları tanımlanır, üyeler arasındaki zıtlaşma en aza 

indirilir. Üniformanın ayrıca çeşitli fonksiyonları da vardır; üniforma giyen için bir 

totemdir, üniforma statü gösterir, meşruluğu onaylar ve grup içinde bireyselliği 

bastırır.233 Bu bağlamda bedenleriyle temsil ettikleri üniforma, aynı zamanda 

bireylerin o grup içinde bireyselliğin yitiminin ve belli bir gruba üyeliğin de bir 

göstergesidir . Bu ikilik üzerinden, yerde yatan ölü bedenler ve onları kontrol eden 

askerler, birbirlerinden üyesi oldukları grup bağlamında ayrılırlar. Cevher’in giyimi 

ve hareketleri bir mafya karakterini andırır. Cevher’in bir alacak meselesinde 

gösterdiği şiddet, askerde uyguladığı ve gördüğü şiddeti normal yaşamına geri 

döndüğünde sürdürdüğünü gösterir. Bu anlamda, bedeninin daha önce otoriteye uyum 

sağladığı askerlikte şekillenen ve içselleşen iktidarı  ve  şiddeti kendi günlük 

yaşamında da  barındırdığını söylemek yanlış olmayacaktır.  

 

Bununla birlikte filmdeki Teoman karakteri, eşcinselin bedenini temsil edişte 

iktidarın söylemini doğrular şekildedir. Eşcinselin bedeni, Foucault’cu bir bakışla, 

normalleştirmenin dışında kalmış bir alan olarak, iktidarın bu anlamda ötekileştirdiği 

bedendir. Karşıtlıklar üzerinden yapılacak bir okumada, Cevher’in maskülen 

bedenine karşı filmde Teoman’ın eşcinsel bedeni temsil edilir. Bu anlamda, filmde 

tipolojiler üzerinden yayılımda, erkeklerin ve erkekliğin daha çok ifade edildiği 

gözükmektedir. 

 

 

                                                 

233Nathan Joseph ve Nicholas Alex , “The Uniform: A Sociological Perspective”,  The American 
Journal of Sociology, Vol. 77, No. 4 , Jan., 1972, s.719.  
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3.3.3.8. Mekan ve Beden Kompozisyonu:  

  

 Rıdvan’ın bulunduğu çevre köydür. Cevher ise kentte gösterilmektedir. 

Rıdvan’ın daha çok dışlanmışlık yaşaması, toplumsal olarak köyün daha küçük bir 

sosyal grup olması ve ilişkilerin iç içe geçmesi nedenlidir. Cevher ise kentte orta halli 

bir apartman dairesinde, babasıyla yaşamaktadır ve fiziksel engeli yüzünden 

mekansal olarak sosyal bir dışlanmışlığa uğramamaktadır. Babasını ziyarete gelen 

Teoman ise, mekanı kendi evi olarak nitelendirmekte ve kovulmasının verdiği 

üzüntüyü bu mekan üzerinden ifade etmektedir.  

 

3.3.3.9. Filmin Genel Değerlendirilmesi :  

 

Film genel olarak, araştırma soruları üzerinden değerlendirildiğinde, 

Rıdvan’ın bedeni temsil edilirken öncesi ve sonrası karşılaştırmaları üzerinden bir 

beden temsili söz konusudur. Askere gitmeden önce futbolcu olmak isteyen Rıdvan, 

bacağını kaybettikten sonra ‘eksik’ kalmıştır. Kollektif aidiyet, bu spor ile 

pekiştirilirken bacağını kaybettikten sonra popüler kültürün bir formu olan futbolu 

oynayamayacak olması sosyal olarak dışlanmasını da pekiştirir. Bedeninde kaybettiği 

parça ile erkeklik mitinin cisimleştiği futbol arasında ilişki kurulmaktadır.  Ayrıca, 

bedenindeki protez bacak, toplumda kabul görmek için bedeni normalleştirmeye 

yönelik bir araçtır. Rıdvan, bedeni yüzünden  dışlanan bir karakterdir. Rıdvan, bir 

köylü olarak kentli biriyle karşılaşmayı ancak askerde yapabilmiştir. Aynı zamanda, 

bedene atfedilen namus kavramı, Rıdvan karakteri üzerinden okunduğunda, kadın 

bedeni üzerinden bir namus kavramının geliştiği görülmektedir. Yerde yatan bir 

terörist’in göğsünün açık veya kapalı olması Rıdvan’ı ilgilendirmezken, anlam 

dünyasında tanıdığı, sevdiği birinin göğsünün açık olması Rıdvan’ın ölü bedene 

duyduğu saygı ritüellerini harekete geçirmiştir. Rıdvan’ın bedeni üzerinden yapılan 

normalleştirme misyonunun  Teoman’ın bedeni üzerinden yapılmaya çalışıldığı 

görülmüştür. Bununla birlikte, filmin genel olarak hem güneydoğu, hem azınlıklar 

hem de deprem sorununa değinmesi konuyu dağıtsa da beden temsilleri açısından 

çeşitlilik sağlamıştır.  
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3.3.4. C  Blok  

 

3.3.4.1. Filmin Künyesi 

 

35mm / 95' 00" / Renkli 1994 / Türkiye 

Yönetmen: Zeki Demirkubuz, Senaryo: Zeki Demirkubuz, Kurgu: Nevzat Dişiaçık 

Görüntü: Ertunç Şenkay, Müzik: Serdar Keskin, Oyuncular: Fikret Kuşkan 

(Haled), Serap Aksoy(Tülay) , Zuhal Gencer (Aslı) , Selçuk Yöntem (Tülay’ın 

kocası)  Aldığı Ödüller: 6. Ankara Film Festivali : Umut Veren Yeni Senaryo 

Yazarı, Umut Veren Yeni Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kurgu, (Nevzat 

Dişiaçık ), 10. İskenderiye Film Festivali : Özel Mansiyon, 13. İstanbul Film 

Festivali: Jüri Özel Ödülü,17. Siyad Türk Sineması Ödülleri : En İyi Film, En İyi 

Yönetmen, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu.  

 

3.3.4.2. Filmin Öyküsü 

 

Film, yağmurlu bir günde  apartmanın kapıcısı Haled’in C Blok’un önündeki 

arabasında otururken görüntülenmesiyle başlar. Haled film boyunca az konuşur, 

genellikle davranışlarıyla kendini ifade eder. Filmin başında içinde oturduğu arabanın 

silecekleri çalışmaktadır. Sileceklerin aynı tempo ile gidiş gelişlerine odaklanan 

Haled’e babası 32 numara ile ilgilenmesini söyler. Haled’in çıktığı 32 numarada 

kapıyı açan kişi evin temizlikçisidir. Yarı açık bir kapıdan başını uzatır. Bu arada 

Haled’in arkasından bir adam geçmektedir,  adam kendi kendine söylenmektedir. Bir 

sonraki sahnede  Haled bir kapıdan içeri girer, içeriden bir kadının nefes alış – veriş  

sesleri gelir ve karşısında bir kadın belirir (Aslı). Aslı Haled gibi 20’li yaşlarında genç 

bir kadındır. Aslı’nın üzerinde siyah bir elbise ve inci takılar  vardır. (Resim 23) Aslı 

Haled’e çeşitli kurlar yapar. Haled ve Aslı sevişirler. Aslı, sevişmeden sonra 

giysilerini değiştirir. Buradan Aslı’nın evin hizmetçisi olduğu anlaşılır. Eski 

giysilerini giyer ve evin işlerini yapmaya başlar. (Resim 24) Haled bu arada salonda 

koltukta oturmaktadır. Elinde bir meyve suyu bardağı vardır. Haled’in bu boşlukta 

sıkıldığı gözlemlenir.  Aslı ve Haled’in yeniden   seviştikleri görülür. Haled ve Aslı 
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sevişirken Tülay eve gelir ama hiçbir şey söylemeden evden ayrılır. Haled ve Aslı’nın 

Tülay’ın geldiğinden haberi olmaz.  

 

                              Resim 23                                                 Resim 24  

                    
 

Haled ve Aslı’yı gördükten sonra Tülay,  dışarı çıkar ve gezer, apartmana 

geri geldiğinde Haled’le karşılaşır ama konuşmazlar. Diğer sahnede Haled babasıyla 

yemek yerken görülür. Haled ile Tülay, Aslı ile Haled seviştiklerinde kırılan cam için 

konuşmak için karşı karşıya gelir. Tülay Haled’e camın nasıl kırıldığını sorar. Haled 

cevap vermez ve gözlerini Tülay’dan kaçırır. İlerleyen sahnelerde Tülay, eşi Selim ile 

birlikte televizyon karşısında görülür. Selim Tülay’a ‘Ayrılalım mı? ’ diye sorar. 

Tülay hiçbir cevap vermez. Sessizdir. Selim, yatak odasında ağlamaya başlar. 

Tülay’ın ruh durumu ancak arkadaşı Fatoş ile konuşurken ifade edilir. Tülay’ın 

duyguları bu konuşmalar ile anlaşılır.  Tülay bir sonra gün, arkadaşı Fatoş ile 

görüşmeye gider. Haled onu takip eder.  Fakat, görüşmeden önce bir tepede tek 

başına otururken bir cinayete tanık olur. Daha sonra gittiği sahilde arabasının yanında  

tek başına  dururken gözükür. Yanına üç genç gelir. Gençler Tülay’a, Tülay’ın 

bedenine bakmaktadır. Gençler Tülay’ı taciz etmek için yaklaşırlar. Tülay tecavüze 

uğrayacakken Haled onu kurtarır.  
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Tülay, Haled’in kendisini kurtarmasından sonra Haled ile sahilde sevişir. Bu 

olaydan sonra Tülay’ın vücudunda morluklar oluşmuştur fakat bu morlukları 

Selim’den saklamaktadır. Haled’in bu olaydan sonra geceyi arabada geçirdiği  

görülür. Tülay’ın annesi kızını ziyarete gelir. Tülay’ın annesi baş örtülü, bakışları 

tedirgin ve çekingen bir kadındır. Tülay’dan para ister. Tülay, annesine sinirlenir. 

Çünkü annesine gönderdiği paraları annesinin kocası almıştır. Tülay, Haled’le tekrar 

iletişime geçmek istemektedir. Haled’in oturduğu bodrum katına iner. Kapıyı 

çalmadan içeri girer. Haled saçını yıkamaktadır. Tülay’ın bakışları Haled’in bedenine 

odaklanır.  

  

 Selim ve Tülay kavga ettikten sonra Tülay, eve tek başına döner. Kocası 

Tülay’a arabada tecavüz etmiştir. Eve döndüğünde tekrar Haled’e uğrar, Haled ile 

birlikte olur. Haled yerde yatmaktadır ve hiçbir tepki vermez. Bu durumda, Haled 

tecavüze uğruyor gibidir. Haled seviştikten sonra kendini dışarıda bulur. Blokların 

arasında çıplak gezinmeye başlar, bloklara bakar. Bloklar, alt açılı çekim tekniği ile 

gösterilir, bu açıyla bloklar insanı ezen bir görünümdedir. Bundan sonra Aslı, Tülay 

ve Selim’in boşanmasını önlemek için Selim’e Tülay’ın Haled ile olduğu gece 

Fatoş’la buluştuğunu söyler. Tülay üç gün evden çıkmaz. Aslıyla konuşmak için 

çabalar ama Aslı ile toplumsal statünün getirdiği yabancılığı yaşarlar. Dışarıya 

çıkacağını söyler.  

 

Tülay, dışarıda Haled ile yürümeye başlar. Bu arada şahit olduğu cinayetin 

faili ile karşılaşır. Haled adamı yakalamaya çalıştığı anda yüzünden bıçaklanır. 

Burada paralel kurgu tekniği ile Tülay ekranda belirir. Aslı’nın eşine yalan 

söylemesine kızmaktadır. Aslı’ya bağırır. Bu anda Selim’i Aslı’nın arkasında görür. 

Aslı ve Selim birlikte olmuşlardır. Tülay ve Selim ayrılırlar. Tülay o gece sokaklarda 

dolanır. Arkadaşı Fatoş’a gider. Dış ses anlatım tekniği kullanarak burada öykünün 

öncesine dair bilgi verir. Tülay annesine gitmiştir. Bir iş bulmaya ve ev tutmaya karar 

verir. Evi tuttuğu gün Haled’i görmeye gider. Haled’in babasıyla karşılaşır. Haled, 

yüzünden yara aldıktan sonra yara izinden utanmaya başlar, yara izi geçene kadar 

kendini eve kapatır, sonra da akıl hastanesine yatırılır.  
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3.3.4.3. Merkez Karakterlerin Demografik Açıdan Beden Temsilleri :  

 Filmde, kentli, zengin, yoksul, işçi sınıfı, burjuva, orta yaşlı ve genç kentli 

kadın bedenleri, erkek bedenleri, entelektüel ve cahil kesim temsillerinin olduğu 

görülmektedir. Haled 20’li yaşlarında ve genç bir delikanlıdır. Haled, babası, kuru 

temizlemecinin çırağı işçi sınıfı olarak temsil edilmiştir. Aslı 20’li yaşlarda genç bir 

kadındır. O da Haled gibi işçi sınıfına mensuptur. Tülay 35 yaşlarında bir kadındır, 

orta sınıfa mensup apartman bloklarında kocasıyla beraber yaşar. Kocası Selim, 

zengin, kentli, orta yaşlı bir erkektir.   Tülay’ın arkadaşı Fatoş, 30’lu yaşlarında kentli 

bir iş kadınıdır. Entelektüel temsiller de Fatoş aracılığı ile gösterilmektedir. Parti 

sahnesinde Tülay ve Fatoş konuşurken içeride derin bir sohbete dalmış, kentli 

entelektüeller temsil edilmektedir.   

 

3.3.4.4. Karakterlerin Beden Temsillerinin Ruhsal ve Fiziksel Dışa Vurumu :  

Karakterlerin güçlü ve zayıf durumları tematik olarak burada incelendiğinde, 

Haled’in bedensel en zayıf duruşu Tülay’la sevişme sahnesidir. Haled’in Tülay’a  

yabancılaşmasının ağırlığı bu sahnede kendini gösterir. En güçlü duruşu ise 

apartmanın kapısında kuru temizlemecinin çırağına kapıyı açtığı sahnedir. Tülay’ın 

en zayıf duruşu Fatoş’un evinde yüzünü yıkadığı sahnedir. En güçlü duruşu ise 

Haled’le seviştiği sahnededir. Aslı’nın en güçlü duruşu Tülay’ın elbiselerini giydiği 

sahnedir. En zayıf duruşu ise Tülay’ın kocasıyla seviştiği sahnedir. Tülay’ın kocası, 

Selim’in duruşu ise kendinden emindir, fakat, boşanmak istediğini söylediğinde yatak 

odasında ağlarken gözükmüştür. Tülay’ın işi olmamasına rağmen, evli kadın klişesine 

uygun  (şefkatli, duygusal, anne v.b.)  bir ev kadını olmadığı görülür. Tülay’ın en 

zayıf hallerinin erkekler tarafından taciz edildiği zamandır.  (Resim 25) 

Resim 25 
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Karakterin güçlü ve zayıf hallerini bu örnek üzerinden karşılaştırırsak;  

Tülay Haled ile kırılan cam hakkında konuşurken güçlü bir duruş sergiler. (Resim 26)  

Resim 26 

 
 

Türk sinemasında görülen sessiz kadın imgesi, Tülay’ın annesi aracılığı ile 

temsil edilmiştir. Fakat buradaki suskunluk, bir direniş suskunluğu değildir. Erkek 

dilini kabul etmeyen ve yazgısını kabul etmeyen suskun kadın imgesinden çok, tepki 

vermeyen ve korkan bir suskun kadın karakteri gösterilmektedir. 

 

3.3.4.5. Kişiler Arası İlişkiler ve Beden Kompozisyonu : 

 

Filmde genel olarak insanlar arası ilişkiler, konuşmalar azdır. Yabancılaşma 

çerçevesinde bireyler, içinde bulundukları yalnızlık duygusu ile hem iletişime geçmek 

istemekte hem de iletişimden kaçmaktadırlar. Filmde, genel olarak yüzeysel ilişkiler 

göze çarpmaktadır. Tülay ve Selim’in televizyon karşısında oturmaları sıkça 

gösterilir. (Demirkubuz, televizyon karşısında oturma eylemini  sıklıkla kullanır.) Bu 

sahnede beden duruşlarından kadın ve koca arasındaki ilişki yokluğu ortaya çıkar. Bu 

sahnelerin birinde sorulan ilişkiyi sonlandırma sorusu bile yüzeyde kalmaktadır. 

Selim ve Tülay’ın ilişkisi evli olmalarına rağmen iki yabancı şeklinde temsil 

edilmiştir. Bununla birlikte, Tülay’ın Haled’de heyecan aradığı görülmektedir. 

Aslında ikisi de birbirine yabancıdır. “Tülay, Haled ile çok yakın bir ilişki yaşamasına 

rağmen hiç konuşmazlar. Aralarında bağ ya da yakınlık yoktur. Sadece ortak bir 
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tutkuyu paylaştıkları görülmektedir. Karakterler hem kendilerine hem de çevrelerine 

yabancılaşmışlardır.”234 Aslı ve Haled’in ilişkisi ise cinsellik temelli yaşanmaktadır.  

Aslı, Haled’e bedenini erotik arzu nesnesi olarak sunmaktadır. Haled’in bedenini de 

aynı kalıplar içinde algılamaktadır. Tülay’ın duygularını açtığı tek arkadaşı Fatoş’tur. 

Tülay ve Fatoş’un da arkadaşlık ilişkisi Tülay’ın monolog konuşmaları ile temsil 

edilmiştir.  

 

3.3.4.6. Toplumsal Statü ve Beden Kompozisyonu:  

 

Merkez karakterlerin beden temsilleri bağlamında, Haled’in bedeni, kentte 

apartman  blokları arasında sıkışmış sıradan insanın bedenini temsil etmektedir. 

Sosyal statüsünün düşük olması yaşadığı mekandan ve giyim tarzından anlaşılır. Aslı 

da Tülay’ın hizmetçisi olarak, sosyal statü olarak daha düşük bir bedeni temsil eder. 

Tülay’ın bedeni kocasının mal varlığı üzerinden ifade edilirken, şık elbiseler, ve 

takılarla bedeni burjuva olarak temsil edilir. Ayrıca, ehliyeti olması, araba kullanırken 

görüntülenmesi modern kadın kalıplarına uyar. Bununla birlikte, kentli insanın 

sorunu, kimlik, yabancılaşma temasının işlendiği filmde, karakterlerin bedenlerinin 

fiziksel görünümleri ve bedenlerine yüklenen sıfatlar açısından sosyal dışlanmışlık 

yaşadıkları görülmemektedir. 

 

Tülay’ın tecavüze uğrama girişimi sahnesinde, tarafların bedensel duruşu 

kadın ve erkekler üzerinde toplumsal cinsiyet kalıplarının da bir yansımasıdır. 

Tülay’ın yalnız başına deniz kenarında olması, yanına gelen erkeklerin toplumsal 

kalıplarını da harekete geçirmiştir. Tülay, ‘cinsel obje’ olarak, Tülay’ın yanına gelen 

erkekler ise  ‘güçle özdeşleşen erkeklik’  kalıpları üzerinden okunabilir. 

  

Bununla birlikte, Tülay, Haled’e cam ile ilgili sorular sorarken sergilediği 

güçlü duruşu sosyal statüsünden aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Arkasında 

görülen mekan da sosyal statüsüne uygun bir mekandır. Kocası masada oturmaktadır, 

                                                 
234 Nigar Pösteki, Türk Sinemasına Yeni Bakış: Yönetmen Sineması, es Yayınları, İstanbul, 2005, 
s.64.  



 137

arkasından geçen hizmetçisi Aslı sofra kurmaya çalışmaktadır. Tüm bu 

göstergelerden algılanan, Tülay’ın sosyal statüsünün sahip oldukları  üzerinden temsil 

edildiğidir. 

 

3.3.4.7. Beden ve İktidar:  

 

Haled’in güçlü duruş sergilediği, kuru temizlemecinin çırağı ile karşılaştığı 

sahnede, iktidarını sahiplik ilişkisi üzerinden kurmaktadır. Haled, bu blokta kapının 

anahtarına sahiptir. Haled ve Aslı’nın sevişmesinden sonra kırılan cama ilişkin 

Tülay’ın, Haled’e soru sorduğu sahnede, beden dilinin kullanımı, jestler sınıfsal bir 

ayırıma da işaret eder. Haled tedirgindir, onun özel hayatına ilişkin bir soru ile karşı 

karşıyadır, gözlerini kaçırır. Tülay iktidar sahibidir, bakışlarını  Haled’e odaklar. 

Tülay’ın Haled ile sevişmesinden sonra vücudundaki morlukları saklamaya çalışması, 

kadının vücudunun erkeğin mülkü olma sorunu ile ilişkilendirilebilir. “Geçmişte 

yazılmış kanuni kodlardan, günümüze kadar, kadın vücudunun erkeğin mülkü 

olduğuna dair çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Kadın eski toplumlardan günümüze 

evlenene kadar babasına evlendikten sonra kocasına ait olarak görülmüştür. ”235 

Birbirlerine açık olmayan, yabancı olan iki kişi, yalnızca cinsellik üzerinden ve 

birbirlerine aitlik üzerinden düşünce dünyalarında birbirleriyle ilgili kanılarını 

geliştirmişlerdir. 

 

3.3.4.8. Mekan ve Beden Kompozisyonu:  

 

Filmin genelinde mekanın getirdiği yabancılaşma insan ilişkilerine 

yansımıştır. Mekansal olarak apartman daireleri ve bu dairelerin oluşturduğu bloklar, 

dönemin siyasal ve sosyal yapısını aynı zamanda ortaya koymaktadır. Bir ifade aracı 

olarak, insan isimleri yerine numaraların kullanılması dikkat çekicidir. Foucault’cu 

bir bakışla apartman hayatı yorumlandığında, apartmanlar genellikle orta sınıf 

ailelerin yaşayabileceği evler olarak, hem birlikte yaşamayı hem de bu birlikteliğin 
                                                 
235 Rose Weitz, The Politics of Women's Bodies: Sexuality, Appearance, and Behavior ,  Oxford 
University Press, New York, 1998, s.3.  
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içinde ayrı yaşamayı destekleyen binalardır. Apartmanlar bir yandan yabancılaşmayı 

arttırırken diğer yandan bir burjuva ideali olarak uzun yıllar borçlanarak parası ödenip 

satın alınan mekanlardır. Foucault, kentleşme olgusu içinde bu tip yapıları, büyük 

kapatılma ile özdeşleştirmiştir.  “ Kapatılma işlevini burjuvazi terk etmedi. Başka 

araçlarla aynı teknikleri elde etmeyi başardı. İşçinin borçlandırılması, örneğin ücretini 

ay sonunda alırken kirasını bir ay önceden ödemek zorunda kalması, taksitli satış, 

tasarruf sandıkları sistemi, emekli sandıkları ve yardım sandıkları, işçi siteleri; tüm 

bunlar işçi sınıfını daha esnek daha zekice daha incelikli kapatmanın farklı 

biçimleriydi.”236 Ayrıca, filmde gösterilen mekanın soğukluğu ve insanlar arasında  

iletişimin azlığı dikkat çekicidir. Mekansal düzlemde, Haled ve babası kapıcı 

dairesinde oturmaktadır. Apartman sakinleri ise bu dairenin yukarısındaki geniş 

apartman dairelerinde oturmaktadırlar. Bu noktada, araştırma sorularından mekana 

ilişkin kompozisyonu açıklanmaya çalışıldığında, insanın mekan ile ilişkisinden 

beden temsillerine ilişkin bir değerlendirme yapılabilir. “İnsanın mekanla ilişkisinde, 

çevrenin merkezden dışa doğru tabaka tabaka genişleyen fenomenolojik bir 

yapılanması söz konusudur ve bu, insanın mekansal kabukları dediğimiz mekansal 

tabakalanmada yansımaktadır. Her tabaka farklı insan ilişkilerine ve etkilerine sahne 

olmaktadır. Bu açıdan mekan ‘insan varoluşunun temel matrisi’ gibi 

görünmektedir.”237 Bu bağlamda, sosyal statü olarak düşük gruplar ve yüksek 

grupların oturduğu apartman daireleri, Haled’in yaşadığı daire ve Tülay’ın yaşadığı 

daire ikiliği üzerinden temsil edilmiştir. Ayrıca,  sosyal hiyerarşide köylüler, kente 

göç eden, kaçıncı kuşak oldukları bilinmeyen  köylüler olarak,  bloklarda yaşayan 

kentlilere  hizmet ederken gösterilir. Köylü bedeni mekansal olarak, doğa içinde 

gösterilmemiştir.   

 

 

 

 

 

                                                 
236 Michel Foucault, Büyük Kapatılma, , Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005, s. 139.  
237 Nuri Bilgin, Sosyal Psikoloji Sözlüğü, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2003, s.231. 
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3.3.4.9. Filmin Genel Değerlendirilmesi 

 

Zeki Demirkubuz’un ilk filmi olan C blok, minimalist bir anlatım tarzı 

izlenerek kurgulanmış bir sanat filmidir. Modern yaşam insanının  mekansal ve ruhsal  

kıstırılmışlığını anlatan film, İstanbul’da orta sınıf apartman bloklarında geçen 

ilişkiler üzerinden bireyin yalnızlığını sorgular. Karakterler çoğunlukla kendi ruhsal 

sorunlarıyla ve yalnızlıklarıyla ilgilidir. Cinselliği yaşamak karakterlerin duygusal 

olarak yaptığı bir edimden çok kışkırtılmış bedensel hazzı tatmine ve egoya yönelik 

bir eylemdir. Beden temsillerinin mekan üzerinden okunmasında, toplumsal kurgunun 

mekan üzerindeki işleyişi modernite açısından ilgi çekicidir. Kapıcı dairesinin 

kapısının herkese açık olması, fakat diğer dairelerin kapılarının kapalı olması, alt 

sınıfın temsilinin de bir göstergesidir. Zeki Demirkubuz’un kullandığı kapı metaforu 

bu filmde de görülmektedir. Kapıların yokluğu veya geçişkenliği sosyal statülere de 

bağlıdır. Yukarıdaki kapılar kapalı ve güvenliyken, aşağıdaki kapı açık ve 

geçişkendir. Kırsal kökenli beden temsilleri ise genellikle işçi sınıfı olarak ve kent 

hayatında burjuva sınıfına hizmet ederken temsil edilmişlerdir. Kırsal kökenli 

bedenler bu bağlamda doğadan kopuk bir temsil sergilerler. Modern bedenlerin 

yabancılaşma ve yalnızlaşma kalıpları ile gösterildiği filmde, iktidar ve ideolojinin 

şekillendirdiği bedenin  mekanın soğuk yapısından etkilenerek kapana kısılmış bir 

görüntü çerçevesinde resmedildiği görülmektedir.   
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SONUÇ 

 

Beden çalışmaları doğası gereği, psikolojiden felsefeye, edebiyattan, resme 

pek çok disipline yayılmıştır. Bu alanı sınırlandırma, bakış açısının ne olduğu ile 

ilgilidir. Tez, Foucault’cu bir bakışla, bedenin disiplin toplumundan kontrol 

toplumuna olan evriminde, bedenlerin içine yayılan iktidarı sorgulayan kurgulanmış 

gerçeklik kavramı çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu anlamda, kurgulanmış beden 

temsilini yansıtan bir araç olarak sinema, iktidarın  ideolojisini beden üzerinden ifade 

etmektedir. Ana akım sinemada gösterilen popüler bedenlerin normlara uygunluk 

çerçevesinde, normalleştirildiği görülmüş, egemen ideolojinin şekillendirdiği bir 

beden pratiği tespit edilmiştir. Aslında, bu şekillenme yüzyıllardır yapılmaktadır. 

Özellikle, birinci bölümde, resim üzerinden yapılan saptamalarda beden formlarının 

günümüz estetik formları ile kurgulanmış güzellik kavramı çerçevesinde farklılaştığı 

görülmektedir. Bu bağlamda, geçmişten günümüze beden formlarının dönüşümünde 

kültür, egemen ideoloji, din, aile, sosyal normlar, toplumsal düşünce kalıplarının 

etkili olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Sosyal normları yayma araçları olarak 

okul, aile, askeriye ve sağlık kurumlarının beden üzerinde dönüştürücü etkileri olduğu 

ortadadır. İktidarı içselleştiren öznenin bedeni, bu kavramsal çerçevede yaşamı 

şekillendiren bir temsil aracı olarak önemli bir hal almıştır.  Ayrıca, bedenin kamusal 

alanda ifadesinde, cinsiyete dayalı bir ayrımın olduğu görülmektedir. Kadın bedeni 

üzerine yapılan çalışmalar, kadın bedeninin modern toplumsal pratikte sömürülen bir 

tüketim nesnesi haline geldiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, kadının 

bedensel temsili modernizasyon bağlamı içinde toplumların oluşumlarında önem 

kazanmıştır. Türkiye üzerinden yapılacak bir değerlendirmede, Türk siyasi tarihinde 

kadın bedeninin kamusal alanda ifadesi, ideolojik arka plan çerçevesinde 

şekillenmiştir. Bugün bile hala sürmekte olan bu tartışmalar, kadın bedeni ve iktidarın 

ilişkisini gözler önüne sermektedir. Kamusal alanda ifade biçimleri, tabii ki daima 

kadın bedeni üzerinden olmamıştır. İdeolojiler çerçevesinde erkeğin bedeni de 

kamusal alanda tartışma konusu haline gelmiştir. Ayrıca, inançların bütünlüklü bir 

beden algılaması içinde bedeni şekillendirdiği görülmektedir. Kısaca, geleneksel ve 

modern düşünce yapıları, kendine ifade aracı olarak bedeni seçmiştir.  
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Beden temsilinin toplumsal alt yapısını oluşturan yukarıda bahsedilen 

ideolojiler, kendilerine sinema üzerinden bir ifade şekli bulmuştur. Sinema 

anlatısında temsil edilen beden algısı, iktidarın beden üzerindeki tahakkümü 

hakkındaki toplumsal düşüncenin yansımasıdır. Anlatı yapısı içinde kullanılan 

duraklama anları, boşluklar, eksiltiler, mimesis, beden algısında etkili olan kalıplardır. 

Bu kalıpların kullanılması aynı zamanda iktidarın jestlere, mimiklere ve bedenin 

kendisine nüfuz ettiğinin göstergesidir. Kurmaca bireyin kurulmasında yardımcı olan 

bu kalıplar, egemen sinemada kendini göstermiştir. Egemen sinemada bu bedenler 

anlatılırken egemen ideolojinin şekillendirdiği belli standartlar ile stereotipler 

oluşturularak kullanılmıştır. Bu standartlar, normallik misyonu ile bireyin yaşam tarzı 

içine nüfuz ederler. Sinema da bu normalleştirilen bedenleri kitlesel bir uyumlaşma 

aracı olarak,  çeşitli imajlar ile göstermeye başlamıştır. Zamansal ve uzamsal 

parçalanan bedenler, normalleştirme amacı ile iktidarın kontrolü altına 

girebilmişlerdir. Bu imajlar, zayıflık, boy, bedensel ölçüler, ten rengi gibi biçimsel 

özellikleri ile birbirlerine benzemektedir. (Bu benzeyiş ayrıca beden üzerine yapılan 

müdahalelerle ve estetik ameliyatlarla arttırılmaya çalışılır.) İktidar bu anlamda 

disiplin toplumundan kontrol toplumuna bir geçiş yapmış ve insan bedeninin içine 

kadar sızmıştır. Bu bedenler sinema aracılığı ile daha önce bahsedilen  normalleşme 

misyonunu tamamlamış olarak ifade edilir. Özellikle Hollywood anlatısında görülen 

bedenler, bu aşamalardan geçerek seyirciye yansır. Hollywood üzerine yapılan 

değerlendirmeler, egemen ideolojiyi açıklamada psikanalitik düşünce pratiklerini 

kullanmıştır. Görsel hazzın yansıtıcı bir aracı olarak Hollywood, bedenleri fetiş 

nesnesi olarak kullanılmıştır. Görsel bir imaj bombardımanı altında olunan 

günümüzde, bu ideolojik bağlamda şekillenen beden, klişelerle, femme fatal gibi 

karakterlerle, aksiyon sinemasında gösterilen imkansız beden temsilleriyle, film 

yıldızlarıyla, tür filmlerindeki kadın ve erkek tipolojileriyle  ifade edilmektedir.  Star 

sistemi, bu ikonların ortaya çıkmasını desteklemiş ve seyircinin klasik anlatı tarzı ile 

bu ikonlarla arasında özdeşlik kurmasını sağlamıştır. Gündelik hayata etki eden ve 

benimsenen bu ikonlar, toplumsal dönüşümün sağlanmasında da aracı olmuşlardır. 

Bu imajların günlük hayatlarımız içine girmesinin yanında, kitle iletişim araçlarının 
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ideolojiyi üretirken kullandığı mekanizmalar ve sahiplik ilişkileri de kitle iletişim 

araçlarından biri olan sinemayı biçimleyen  bir yapı göstermektedir. Özellikle tür 

anlatısında, kültürel yapıyı yeniden üretmek için alışılmış kalıpların sıklıkla 

tekrarlandığı, seyircinin de bu kalıplara aşina olduğu görülmektedir. Aşinalıkla gelen 

şaşırmama, ayrıksamama hiyerarşik düzlemde bu kalıpların içselleştirilmesine neden 

olmaktadır. Bu da tam da Foucault’nun üstünde durduğu, iktidarın normalleştirme 

misyonuna hizmet etmektedir. Yine Hollywood üzerinden yapılacak bir 

değerlendirmede, topluma muhafazakâr değerlerin sinema aracılığı ile aşılandığı 

görülmektedir. Sinemanın yalnızca muhafazakâr değer aşılamak misyonu olan bir 

araç olarak görülmemesi gereklidir. Avrupa sinemasına bakıldığında tam da 

Hollywood’un yapmak istediğinin karşısında duran modernist söylem pratikleri 

içinde şekillenmiş bir sinema anlayışının olduğu görülmektedir.  

 

Film pratiğinde gösterilen bedenlerin, toplumsal ilişkilerin bir yansıması 

olduğu düşünüldüğünde, arzu ve güç çözümlemeleri bu bedenler üzerinden 

yapılabilmektedir. Türk sineması da toplumsal söylem pratiğini bedenler üzerinden 

temsil eden bir araç olmuştur. Türk sinemasının gelişimi, toplumdaki modernleşme 

hareketlerine paralellik gösterdiği için, temsil edilen bedenler de sinemamızın 

başlangıç yıllarından günümüze toplumsal gelişmelerden etkilenmiştir. Cumhuriyet 

ile birlikte, devrimler sonucu, modern ulus devlet yaratılma çalışmalarının 

kapsamında Osmanlı’dan kalan pek çok şey değiştiği gibi beden algıları da 

değişmiştir. Bu algıların ifadesi kamusal alanda olduğu gibi sinemada da temsil 

edilmiştir. Özellikle, ilk yıllarda toplum yapısından kopuk bir beden temsili 

gösteriminin olduğu gözükmektedir. Batılı kaynaklardan uyarlamaların sinemada 

gösterimi bu temsilin kopukluğunu açıklar. Cumhuriyetin ilanından sonra yaratılan 

yeni ulus, sinemaya yansırken bedenlerin ikilikler üzerinden ifade edildiği 

görülmektedir. Batılılaşma düşüncesinin Osmanlı’dan gelen gelenekle Cumhuriyet 

Türkiyesi’ne yansıması feodal yapının kırılmasına ve  kapitalistleşme sürecinin 

başlamasına neden olmuştur.  Gelenekten kopuş moderne geçiş gerilimi bu anlamda 

beden temsillerine de yansımıştır. Özellikle, Yeşilçam sinemasında, köy kent, doğu 

Batı, varsıl, yoksul, üst ve alt sınıfların karşıtlıkları aynı kalıplar kullanılarak ve 
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defalarca tekrarlanılarak  beden üzerinden anlatılmıştır. Burada şekillenen bedenlerin 

kitlesel çoğunluğa hitap ettiğini,  iktidarın kitleselleştirici bir ‘tür insan’ yaratmaya 

yönelik anlamlandırma pratiğini beden temsilleri üzerinden geliştirdiği görülmektedir. 

Bununla birlikte, Türk sinemasında kırsal kesimdeki sıradan insana yönelen, buradaki 

iktidar ilişkilerini konu edinen filmler de vardır. Fakat bu filmlerin sinemamızın ilk 

yıllarında, sıradan insandan oldukça kopuk olduğu görülmektedir. Kısaca, Türk 

sinemasının geçirdiği evrelere bu dönemden sonra bakıldığında pek çok sosyal ve 

siyasal olaydan etkilendiği görülmüştür. 1950’lerde kentleşmenin artması ile yeni bir 

sosyal dönüşüme giren Türkiye, sinemasını bu sürede oluşturmaya başlamıştır. 

Oluşan toplumsal ve siyasi kriz dönemi 1960’da Silahlı Kuvvetlerin yönetime el 

koyması ile sonuçlanmış ve 1961 Anayasasını gündeme getirmiştir. Demokrat 

Parti’nin iktidara gelmesiyle sinemaya tanınan özgürlük kısıtlanmış ve sansür dönemi 

yaşanmıştır. Melodramların ağırlıkla yer teşkil ettiği 1970’ler ise yalnızca 

melodramlarla değil Türk sineması açısından pek çok politik ve sosyal olaya değinen 

filmlere de yer verir. Beden temsili açısından 1980’lere gelindiğinde Türk 

sinemasında yeni anlatım dilleri ve yeni akımlar oluşmaya başlamıştır. Bu bağlamda, 

beden tüm bu sosyal olaylar çerçevesinde sinemada tezahürünü bulmuştur.  

 

Kişisel ifadenin artan bir şekilde yer bulduğu 90’lar sineması, verdiği yeni 

örneklerle de beden temsilleri açısından incelenmesi gereken bir alan olarak ortaya 

çıkmıştır. 80 askeri darbesi etkileri 90’lı yıllarda yaşanan sosyal değişimlerde 

görülmeye başlanmıştır. Türk sinemasında 90’lardan sonra beden temsillerinin farklı 

gösterimleri olduğu görülmektedir. Bedenler üzerinden sosyal pratiklerin 

okunmasında II. Bölümde yapılan ayrım önem taşır. Bu sosyal pratiklerin 

okunmasında,  III. Bölümde tezin asıl dayanak noktası olan beden temsillerinin 1990 

sonrası Türk sinemasında incelenmesi, II. Bölümde yapılan sınıflandırma 

kapsamında, nostalji film örneği olarak, Yılmaz Erdoğan’ın çektiği, “Vizontele” 

(2000), Milli sinema, diğer adıyla Beyaz Sinema olarak nitelenen filmlerden Mesut 

Uçakan’ın “İskilipli Atıf Hoca / Kelebekler Sonsuz Uçar” (1993), politik film 

kategorisinde  Uğur Yücel’in “Yazı Tura” (2004) ve sanat filmleri kategorisinde Zeki 

Demirkubuz’un “C Blok” (1994) filmleri örneklem olarak seçilmiştir.  Filmler 
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üzerinden yapılacak bir değerlendirmede, tematik içerik analizi tekniği kullanılarak, 

Foucault’nun kuramsal çerçevesi ışığında bazı araştırma soruları sorulmuştur. 

Araştırma sorularına bağlı kalarak, ana karakterlerin beden temsillerinin filmin 

bağlamına göre değiştiği görülmüştür. Bununla birlikte, bu araştırma sorularından 

yola çıkarak merkez karakterlerin demografik açıdan beden temsilleri, karakterlerin 

beden temsillerinin ruhsal ve fiziksel dışa vurumu,  kişiler arası ilişkiler ve beden 

kompozisyonu, toplumsal statü ve beden kompozisyonu, beden ve iktidar, mekan ve 

beden kompozisyonları kategorize edilerek incelenmiş ve genel bir değerlendirme ile 

filmler yorumlanmıştır. Bedenlerin temsilinde, nostaljik film kategorisinde incelenen 

Vizontele filminde, delilik, tek vücut olmuş kasaba yaşantısı,  geleneksel ve modern 

beden, çocuk bedeninin temsil edildiği görülmüştür. İslami sinemanın örneği olan, 

İskilipli Atıf Hoca filminde kutsal ve yüce beden, bu bedenin taşıdığı simgeler, 

dünyevi bedenin anlamsızlığına karşın aydınlanmış bedenin yüceliği, modern ve 

kentli bedenlerin olumsuz yansımaları temsil edilmektedir. Politik film kategorisinde 

incelenen, Yazı Tura filminde savaşın insan üzerindeki etkisinin bedene yansıması, 

sıradan insan bedeni, bedenin parçalanmışlığı, erkeklik ve ataerkillik, eşcinsel bedeni, 

‘öteki’nin bedeni olarak etnik kimlikler temsil edilmiştir.  Son olarak, sanat filmleri 

kategorisindeki C Blok’ta kentte yaşayan bireyin çıkmazı, kentin getirdiği mekansal 

ve duygusal yalnızlıklar, statü, burjuva toplumunda beden bağlamında temsil edildiği 

görülmüştür.  Geleneğin ve modernizmin bu dört filmde gösterilme şekilleri, 

ideolojilerinin şekillendirdiği kodlarla seyirciye ulaştırılmıştır. Örneğin modern 

beden, C blokta yabancılaşma, yalnızlaşma, kuşku ve korku içinde gösterilirken, 

İskilipli Atıf Hoca filminde modern bedenin gelenekselin yüceliği ve kutsallığını 

kabul etmeyen bir yapılanmada olduğu görülmektedir. Bu duygusal tanımlamaların 

yüce beden olarak gösterilen Atıf Hoca ve  Yakup Efendi üzerinden  temsil edildiği 

belirlenmiştir. Vizontele’de tek bir beden olarak kasabanın bütünselliği modern bir 

araç olan televizyonun gelmesiyle parçalanmaktadır. Ayrıca, savaş ve sanrılarının 

gösterildiği, Yazı Tura’da erkek bedenin bütünlüğünün bozulmasının gelenek 

bağlamında kabul edilemediğini, ataerkil düzende ideal, güçlü erkekliğe dair 

şekillenen bir düşünce yapısının bedeni ancak, protez gibi ‘bütünmüş gibi’ görünen 

bir çerçevede kabul edebileceğini gösterilmektedir. Sonuç olarak, tüm bu örneklem 
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evrenine ve tezin geneline bakıldığında, geçmişten günümüze gelişen algı kalıplarının 

sinema üzerinden bedenlere yansıdığı görülmüş, Foucault’nun çizdiği iktidar ve 

beden ilişkisine dair kuramsal çerçevesine uygun olarak, sinemada iktidarın 

ideolojisinin beden üzerinden temsil edildiği, ideolojik evrende iktidarın beden 

üzerinde şekillendirici bir unsur olduğu ortaya çıkmıştır.  
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TEZ ÖZETİ 

 

Tarihsel süreçte beden temsili, toplumsal düşünceye paralel bir gelişim 

göstermiş, bir ifade aracı olarak çeşitli sanatsal faaliyetlere yayılmıştır. Bedenin 

temsili söz konusu olduğunda sinema da bu faaliyetlerden biridir. Türk sinemasında 

1990 sonrası beden temsillerinin incelendiği tez,  üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde, ilk olarak sinemanın estetik kodlarını kullandığı resim geleneği,  bu 

gelenekte şekillenen beden olgusunun tarihsel çerçevesi ele alınmıştır. Bunun 

yanında, bedenin kurgulanmış gerçekliğini ele almada çalışmaya ışık tutacak olan 

beden üzerinden felsefi okumalara değinilmiş, feminist literatür gözden geçirilmiş ve 

bedenin sosyal dönüşümünü algılayabilmek için iktidar ve ideoloji kavramları 

açıklanmıştır. Yine bu bölümde kamusal ve özel alan kavramları tartışılmış, Türk 

sinemasına ışık tutması açısından Türk toplumunda beden temsilleri açımlanılmaya 

çalışılmıştır. İkinci bölümde ise sinema ve beden ilişkisi ele alınılmış, sinema, beden 

ve modernizm ilişkisi çerçevesinde incelenmiştir. Modern öznenin sinemada sunumu 

normalleştirme bağlamında araştırılmış, film endüstrileri sorgulanmıştır. Bununla 

birlikte, araştırma konusu olan beden temsillerini inceleyebilmek açısından, Türk 

sineması ele alınmış ve 1990 sonrası Türk sineması çeşitli sınıflandırmalara tabi 

tutulmuştur. Tezin üçüncü bölümünde ise ikinci bölümdeki sınıflandırmalardan 

hareketle Türk sineması örnekleminde, bedenler üzerinden sosyal pratikler okunmaya 

çalışılmıştır.  
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ABSTRACT 

 

The evolution of body representations throughout the history has 

always been in parallel with social thought, and body representations have found 

place in the artistic activities as a means of communication. Cinema is one of 

these artistic activities as far as body representations are concerned.  This thesis, 

which examines the Turkish cinema after 1990, is comprised of three sections. In 

the first section, the historical framework of body representations is examined, 

where body representations are shaped by the tradition of picture from which 

cinema inherited its codes of aesthetics. Furthermore, the philosophical readings, 

which help us shed light on the fiction of the body, are touched, the feminist 

literature is reviewed, and the concepts of power and ideology are explained in 

an effort to grasp the social transformation of the body. Also in this section, the 

concepts of public and private spaces are discussed and the body representations 

in Turkey are elucidated in order to shed light on Turkish cinema. In the second 

section, the relationship between the body and cinema is examined, and cinema 

is evaluated through the framework of the body and modernism. The 

presentation of the modern subject in cinema is discussed in the context of 

normalization and the film industry is questioned. Additionally, in order to 

examine the representations of body, which is the focus of the thesis, the Turkish 

cinema is examined and the Turkish cinema after 1990 is put through various 

classifications. In the third section of the thesis, based on the classifications made 

in the second section, social practices are read over the body representations on 

the sample space of the Turkish cinema after 1990. 
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