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ÖZET 

 

Sinemanın önemli bir kültürel temsiller arenası olduğu bu bağlamda filmlerde 

üretilen temsillerin ise toplumsal gerçekliğin inşa edilmesinde ve toplumsal konular 

üzerinde ortak görüş oluşmasında etkin rol oynadığı kabul edilmektedir.  

 Filmlerdeki temsillerin tasarlanmış kurgular olarak, ele alınan konu üzerine 

seyircilere bazı önermeler sunduğunu ve bunu seyirciyi konumlandırmak ve ona bir 

bakış açısı aşılamak yoluyla gerçekleştirdiği belirtilmektedir.  Bununla birlikte, kültürel 

temsillerin seyircilerin düşünce ve davranışları üzerinde belirleyici bir rol aldığı da ileri 

sürülmektedir.  Bu noktada, temsillerin sunduğu önermenin ve seyirciye aşılanan bakış 

açısının ne olduğu oldukça önem kazanmaktadır. Feminist eleştiri ise, sinemadaki 

temsilleri, erkek egemen ideolojinin yeniden üretimi ve pekiştirilmesi konusundaki rolü 

açısından ele almakta ve temsilleri cinsel ayrımcılık ile toplumda var olan eşitsizliklerin 

sürmesine yardımcı olmak açısından eleştirmektedir.  

Bu çalışmada, sinemadaki temsillerin, toplumun anlam haritasının oluşmasında 

etkin rol oynadığı savından yola çıkarak, 1980’li yıllar Türk sinemasının kadın 

filmlerinden kabul edilen “Kadının Adı Yok” filmi ve filmde yer alan feminist kadın 

temsili, feminist eleştirinin bakış açsısından incelenmiştir. Sonuç olarak ise filmin 

toplumun feminizm ve feminist algısı üzerindeki olası etkileri ortaya koyulmaya 

çalışılmıştır.  

Kadının Adı Yok filmi geniş kitlelere ulaşarak, Türkiye’de feminizmin tartışma 

konusu haline gelmesini sağlamıştır. Ancak popüler feminist kültür ürünlerindeki 

temsiller, erkek egemen ideolojinin pekiştirilerek sürdürülmesine katkıda bulunan bir 

yapıya sahip olduğundan, film feminist eleştiri açısından olumsuz bir örnek ortaya 

koymuştur.  

Anahtar Kelimeler: Temsil, Feminist Film Eleştirisi, Türk Sinemasında 

Kadınların Sunumu,  Popüler Feminizm, Kadının Adı Yok.  

   



 

 
 

ABSTRACT 

 

Cinema is a major medium of cultural representation. Hence, representations in 

films are considered to play a significant role in construction of social reality and 

formation of common grounds on social issues.  

Representations in films are designed constructs: hypotheses on the issue at hand 

are proposed to the audience in order to position the audience and provide them with a 

perspective. Moreover, cultural representations are claimed to be a major determinant 

on the thoughts and behavior of the audience. Therefore, the hypotheses proposed by 

the representations and the view point imposed on the audience are of significant 

importance. On the other hand, feminist critique approaches to the representations in 

cinema through their role on reproducing and establishing male-dominated ideology and 

criticizes these representations on the grounds of sustaining the existing inequalities in 

the society by sexual discrimination. 

In this study, on the basis that representations in cinema play an active role in 

the formation of the semantic map of the society, the film “Kadının Adı Yok”, a 

woman’s film of the 1980s Turkish cinema, and the feminist woman representation in 

the film are investigated in the view point of feminist critique. As a result, it is aimed to 

display the potential impact of the film on society’s perception on feminism and the 

feminist.  

“Kadının Adı Yok” reached a wide audience and put feminism up for debate in 

Turkey. However, representations in products of popular feminist culture comprise a 

structure that contributes to the continuity and reinforcement of the male-dominated 

ideology; hence the film exhibits a negative example in terms of feminist critique. 

Keywords: Representation, Feminist Film Critique, Representation of Women in 

Turkish Cinema, Popular Feminism, Kadının Adı Yok. 
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GİRİŞ 

 

Feminizmin genel geçer bir tanımı yapılamamakla birlikte temel olarak 

kadınların yalnızca kadın olmaktan dolayı yaşadığı sorunları olduğunu ileri süren ve 

ataerkillik ile cinsiyetçiliğe karşı mücadele veren kuram ve eylemleri ifade ettiği, 

söylenilebilir.  Ancak feminizmin aslında ne olduğu anlaşılamamakta ya da yanlış 

bilinmektedir. Hakkında yapılan yorumların çoğunlukla olumsuz olması ise olumlu 

yönlerinin görülmesini engellemektedir. Feminizmin insanların kafalarındaki şey 

olmadığını ortaya koyan çalışmamız, öncelikle feminizmin herkes için faydalı olduğunu 

yani hem erkek hem de kadınlar için daha iyi bir dünya yaratılmasında önemli bir rol 

oynayabileceğini öne sürmekte ve tartışmaya açmaktadır.  

Neden feminizm yanlış bilinmekte ve üzerine yapılan yorumlar çoğunlukla 

olumsuz olmaktadır ve bu durum feminist unvanın kullanımını nasıl etkilemektedir? 

Çalışmamız, toplumda feminizmin nasıl bilindiği konusunun, feminizm ile feminist 

algısını belirlediğini öne sürmekte, bu bağlamda KİA’nın etkin rolüne vurgu yaparak, 

sinema özelinde bir inceleme yapmayı amaçlamaktadır.  

Sinemanın toplumdan beslenen aynı zamanda toplumu etkileyen bir kültürel 

temsiller arenası olması, kendine özgü dilinin gücü ve geniş kitlelere ulaşılabilirliği 

konumuz açısından önemli bir durumdur. Sinema, hem toplumu yansıtmak hem de 

yönlendirmek bağlamında toplumun bakış açısını etkilemekte ayrıca üzerinde çok az 

şey bilinen konularla ilgili olarak toplumda ortak bir görüş oluşmasını sağlamaktadır. 

Bu bağlamda sinema ile toplum arasındaki karşılıklı ilişkiyi merkezine alan 

çalışmamızda, sinemada feminizmin nasıl ele alındığını incelemek, sinemanın ortak 

görüş oluşturması açısından toplumun feminizm ile feminist algısı üzerindeki etkin rolü 

nedeniyle önem kazanmaktadır. Ayrıca çalışmamız, ülkemizde feminizmin yanlış 

bilindiğini ve çoğunlukla olumsuz yorumlandığını, bunun da feminist unvanının 

kullanımıyla ilgili olarak toplumda çekincelere yol açtığını sorunsallaştırırken, 

toplumsal algının oluşmasında, Türk sinemasının popüler bir örneği olarak “Kadının 

Adı Yok” filminin payını sorgulamaya çalışmaktadır.  
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Çalışmamızın birinci bölümünde feminizm ve sinema ilişkisi ele alınacaktır. Önce 

feminizmin ne olduğu açıklanmaya çalışılacak ardından feminist eleştiri tanımlanarak 

feminizmin sanat alanındaki yansımalarına değinilecek ve  feminist çalışmaların sinema 

alanında nasıl bir yer bulduğuna bakılacaktır.   

Feminist hareket tarafından 1960’lı yıllarda ataerkillik ve cinsiyetçilik 

kavramları sorunsallaştırılmış ve bu bağlamda toplum bilimlerin ön kabulleri; kültür 

alanında ve kitle iletişim araçlarında yer alan toplumsal cinsiyet rolleri incelenerek, 

eleştirilmeye başlanmıştır. Edebiyat, tiyatro ve sinema alanlarında sunulan geleneksel 

kadın temsilleri eleştirilmiş, imgelerde sergilenen cinsiyetçilik ortaya koyulmuştur. 

Ayrıca cinsiyetçi ataerkil kültüre karşı yeni bir kültür oluşturmak üzere çalışmalar 

başlatılmıştır. Tüm bu çalışmaların temelinde yatan ve bir anlamda yeni bir bakış açısı 

olarak da değerlendirilebilecek olgu ise feminist eleştiridir.  

Feminist eleştiri, toplumsal cinsiyet rollerinin ve kültür ile sanat alanındaki 

kadın sunumlarının ataerkil ideoloji tarafından belirlediğini ileri sürmektedir. Kültürel 

temsilleri feminist açıdan yorumlayan feminist eleştiri, kültürel temsiller üzerinden 

ataerkil sistemin pekiştirilerek sürdürüldüğünü ortaya koymaktadır. Ayrıca kültürel 

temsillerde kadınlara ait gerçekliğin yanlış yansıtıldığını vurgulayan feminist eleştiri bu 

nedenle kadınlara özgü yeni bir dili oluşturma olanaklarını da araştırmaktadır. Bu 

bağlamda çalışmamız temel olarak feminist eleştiri yöntemini benimsemektedir. 

Ayrıca çalışmamızın birinci bölümünde, “bir filmi inceleme yöntemi olarak 

feminist eleştirinin mercek altına aldığı konu nedir ? Feminist film eleştirisinin yaptığı 

incelemeler sonucunda ortaya koyduğu nedir ?  Kuramsal olarak bir önerisi var mıdır ve 

varsa nedir?  Sinemada yer alan temsiller üzerinden ataerkil sistem nasıl pekiştirilerek 

sürdürülüyor ?” gibi sorular cevaplanmaya çalışılacaktır.  

Çalışmamızın ikinci bölümünde ise önce 1980’li yıllar Türkiye’si hakkında 

tarihsel ve toplumsal gelişmeler aktarılarak bilgi verilecek ve kadınların bu yıllardaki 

toplumsal konumuna değinilecektir. Böylelikle bu yılların Türkiye’sinin öne çıkan 

öğeleri belirlenecek ve kadınların toplumsal durumu istatistik bilgilerle açıklanmaya 

çalışılacaktır. Ardından Türkiye’de feminist hareketin tarihi ve 1980’li yıllardaki 
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yükselişi anlatılacaktır. 1980 öncesi ile 1980’li yıllar kadın hareketinin yapısal 

farklıklarına bakılacak ve konumuz itibariyle 1980’li kadın hareketi ayrıntılı biçimde 

ele alınacaktır. 

Bu bölümde ayrıca, popüler kültürün ne olduğu ve popüler kültür ürünlerinin 

toplumsal cinsiyet olgusunu nasıl etkilediği incelenecektir. Popüler kültür ortamı 

bağlamında 1980’li yılların kültür ürünlerin yapısının ne olduğuna ve bu ürünlerdeki 

cinselliğin konumuna bakılacaktır. Buradan hareketle yani popüler kültür ile toplumsal 

cinsiyet  ilişkisi ve cinsellik olgusu üzerinden, popüler feminizmin ne olduğu ve bu 

yıllarda Türkiye’deki durumu incelenecektir.  Çalışmamız, 1980’li yılların popüler 

edebiyat ve sinema ürünü olarak “ Kadının Adı Yok” eserine odaklanacaktır. Bu 

nedenle toplumsal cinsiyet ve sinema ilişkisi de ele alınarak, Türk sinemasındaki kadın 

temsilleri 1980 öncesi ve 1980’li yıllar dönemi olarak incelenerek, kadın temsillerinin 

nasıl üretildiğine bakılacaktır.  

Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise, Türkiye’de 1980’li yıllarda Duygu 

Asena’nın popüler feminizmin sembolü olması ve yazarın satış rekorları kırmış olan 

“Kadının Adı Yok” romanının ise popüler feminizmin kitabı haline gelmesi nedeniyle, 

öncelikle roman ele alınacak, romandaki feminist kadın temsili incelenecek ve  üzerine 

yapılan yorumlarla desteklenerek roman eleştirilecektir.  

Bu bölümün ikinci kısmında ise, 1980’li yıllar Türk sinemasının “kadın filmi” 

kavramına değinilerek, Atıf Yılmaz’ın “Kadının Adı Yok” filmi feminist bakış açısıyla 

incelenecektir. Çalışmamız esas olarak şu soruların cevaplarını arayacaktır: “Kadının 

Adı Yok” bir kadın filmi olarak nasıl değerlendirilebilir? Film Türkiye’deki kadın 

sorunlarını yansıtmak konusunda yeterli midir? Filmde yer alan feminist kadın 

temsilinin özellikleri nedir ve roman ile karşılaştırıldığında nasıl bir sonuç ortaya 

çıkmaktadır ? Filmde bakış nasıl düzenlenmiştir ve bu bağlamda kadın bedenin 

kullanımı feminist kuram açısından nasıl yorumlanabilir? Filmde nasıl bir feminist 

kadın temsili çizilmektedir?  Toplum ile sinema arasındaki karşılıklı ilişki göz önüne 

alınarak, filmdeki feminist temsil toplumun anlam haritasının oluşumundaki rolü 

bağlamında,  toplumun feminizm ve feminist algısını nasıl etkileyebilir?  
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1. BÖLÜM: FEMİNİZM VE SİNEMA İLİŞKİSİ 

1.1 Feminizm Kavramı 

Andre Michel, feminizmin sözlükte kadınların toplumdaki yerini genişletmeyi 

amaçlayan bir öğreti olarak tanımlandığını fakat bu tanımlamanın eksik olduğunu ve 

feminizmin yalnızca bir öğretiyi değil bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen eylemleri 

de içerdiğini belirtmektedir.1   

Bell Hooks ise feminizmi başta cinsiyetçilik olmak üzere, cinsiyetçi sömürü ve 

baskıyı sonlandırmaya çalışan bir hareket olarak tanımlamakta ve bu hareketin erkek 

düşmanlığıyla ilgisinin olmadığının altını çizerek asıl sorunun cinsiyetçilik olduğunu 

vurgulamaktadır. Erkek ya da kadın herkesin doğduğu andan itibaren cinsiyetçi düşünce 

ve eylemlerle ile sosyalleştiğini belirten Hooks, bu bağlamda kurumsallaşmış bir 

cinsiyetçilik olarak nitelediği ataerkilliği sona erdirebilmek için, cinsiyetçi düşünceyi 

kovmak ve onun yerine feminist düşünce ile eylemi getirmek gerektiğini ifade 

etmektedir.2 

Feminist hareketlerin politik ve kuramsal düzeyde ilk olarak batıda ortaya 

çıktığını belirten Dilek Doltaş’ a göre: 

Batı dünyasında feminizm, normun erkek olduğu kabul 
edilen ataerkil toplumca kadının dışlanışını, aşağılanışını, 
ezilişini ve kendine yabancılaş-tırılmasını sergileyen, 
inceleyen, değişim isteyen ya da en azından bu olgulara 
ilişkin söylemlerin ve tavırların bilincinde olan yaklaşım 
olarak tanımlanabilir.3 

  

                                                           
1
  Andrée Michel, Feminizm, Şirin Tekeli (çev.), İstanbul: Kadın Çevresi Yayınları, 1984, s.17.  

2
  Bell Hooks, Feminizm Herkes İçindir,  Ece Aydın…ve öte. (çev.) , İstanbul: Çitlenbik Yayınları, 2002, ss. ıı 

– ııı.  
3
  Dilek Doltaş, “Batıdaki Feminist Kuramlar Ve 1980 Sonrası Türk Feminizmi”, Türkiye’de Kadın Olgusu 

içinde, Yay haz: Necla Arat, İstanbul: Say Dağıtım, 1995, ss.51-52. 



 

5 
 

Yasmine Ergas, feminizmin farklı ortamlarda farklı anlamlar kazandığına 

dikkat çekerek “özellikleri kesin ve genel geçer bir şekilde tanımlanabilecek müstakil 

bir terim” olmadığını ifade etmektedir. 4  

Feminizm üzerine farklı tanımlamalar yapılmış ve çeşitli feminizm yorumları 

ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda kimilerince “feminist hareket” deyişi kimilerince “kadın 

hareketi”  deyişi kullanılmış, hatta feminist unvanının kendisi de tartışma konusu 

olmuştur.  Örneğin 1970’lerin başında “kadınların kurtuluşu” terimi İngiliz eylemciler 

tarafından kendilerini muhatap oldukları feministlerden ayrı tutulmalarını sağlayacak 

bir araç olarak görülmüştür. Bu dönemde bir yanda radikal feministler diğer yanda da 

kadın kurtuluş hareketi yanlıları var olmuş fakat sonuçta kadın kurtuluşu hareketi 

yanlıları da kendilerine feminist demişler ve başkaları  tarafından da öyle 

tanımlanmışlardır.5 

 Feminist kuram tarihine baktığımızda ise Nezahat İyidoğan’a göre feminizm,         

“…feodalitiye karşı burjuva devrimi sürecinde; kadınların yüzyıllarca katlanarak gelen 

ezilmişliğine ‘insan olarak kadın ve erkeğin eşit olması gerektiği’ bağlamında ortaya 

çıkmış” tır.6  Başat bir eser olması açısından Mary Wollstonecraft ‘ın 1792 yılında 

yayınlanmış olan “A Vindication of the Rights of Woman”   (Kadın Haklarının 

Savunusu)  adlı kitabı Josephine Donovan tarafından bu dönemde ortaya çıkmış ilk 

önemli çalışma olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Donovan, 1791 yılında Paris’te 

Olympe de Gouges tarafından “Les Droits de la femme” (Kadın Hakları) adlı el 

broşürünün de yayınlandığını eklemekte ve feminist kuram tarihinin başlangıcını 14. 

yüzyıla kadar dayandırmaktadır. Yazar, 18. yüzyıl öncesinde yazılmış olan feminist 

kitapçıkları ise şu şekilde sıralamaktadır: 

… Christine de Pisan, l’Epistre au dieu d’amours (1399), 
ve l’Epistre sur le roman de la rose (1400); Jane Anger, 
Her Protection for Women (1589); Marie de Gournay, 
l’Egalité des Hommes etdes femmes (1604); Anna van 
Schurman, De ingenii muliebris ad doctrian et meliores 
literas aptitudeni (1641); Poulain de la Barre, De l’egalité 

                                                           
4
  Yasmine Ergas, “ 1970’lerde Feminizm”, Sanat Dünyamız, sayı. 63, (yaz 1996), ss. 195-196.                                                           

5
  Yasmine Ergas, a.g.m., s.198.  

6
  Nezahat İyidoğan “ Ataerkillik ve Kadın”, Mum Dergisi, Nisan 1997,  s. 36.  
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des deux sexes (1673); Bathhsua Makin, An Essay to 
Revive the Ancient Education of Gentlewomen (1673); 
Mary Astell, A Serious Proposal to Ladies (for the 
Advancement of their True and Greatest Interest (1694)7 

 

Bununla birlikte, 14. yüzyılda yaşamış olan Fransız asıllı Christine de Pisan,  

yaşamını yazarlık yaparak sürdüren ilk Avrupalı kadın olarak kabul edilmekte ve 

kadınların özgürlüğünü savunduğundan dolayı Pisan, aynı zamanda ilk feminist yazar 

olarak da ele alınmaktadır. 8 

Ömer Çaha, feminizmin 18. ve 19. yüzyıllarda toplumsal her alanda eşit haklar 

talep etmek üzerine yoğunlaştığını, 20.yüzyılın ortalarında ise ataerkil ideolojiye karşı 

mücadelenin sembolü haline geldiğini belirtmektedir. Çaha, siyasi bir hareket olarak 

kabul ettiği feminizmin, kadın ile erkek arasındaki iktidar ilişkisini değiştirmeyi 

amaçladığını vurgulamaktadır. Feminizmin, kadın ile erkek arasındaki ilişkiyi aileden 

başlayarak, eğitim, iş dünyası, siyaset, kültür ve tarihe kadar geniş bir skalada 

sorgulamakta olduğunu ve bu sorgulamayı alternatiflerin üretiminin takip ettiğini 

belirten yazar, böylelikle feminizmin modern insana yeni bir bakış açısı kazandırdığına 

da dikkat çekmektedir. 9  

Feminizm gerekli ve anlamlı, çünkü kadınların yalnızca 
kadın olmaktan kaynaklanan sorunları var. Çok farklı 
biçimlerde olmakla birlikte, bu baskıyı, ezilmeyi her 
sınıftan, her ulustan, her ırk’tan, her dinden kadın yaşıyor. 
Gerçi, bu genel düzeyde kalındığında, kadınların nasıl 
ezildiği ve bu ezilmişliğin nasıl aşılabileceği konusunda 
fazla bir yol alınabileceğine inanmıyorum. … Ancak, 
başka ezilen sınıf, grup ve katmanlar karşısında kadınların 
ezilmişliğinin özgüllüğünü ortaya koyabilmenin önkoşulu 
bu genelliği teslim etmek.10 

  

                                                           
7
  Josephine Donovan, Feminist Teori, Aksu Bora- Meltem Ağduk Gevrek- Fevziye Sayılan (çev.), İstanbul: 

İletişim Yayınları, 2009,  ss. 15-16.  
8
   Danielle Régnier-Bohler “Edebi ve Mistik Sesler”, Doğan Şahiner (çev.), Sanat Dünyamız, sayı:63,  

1996,  s. 27.  
9
   Ömer Çaha “ Feminizm ve Sivil Toplum”, Birikim Dergisi, sayı:59, 1994, ss. 81 -87.  

10
  Gülnur Savran “ Feminizmler”, Yapıt Dergisi, sayı: 9, 1985, s. 1.  
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Feminizmi, kadınların toplumsal bir grup olma bilinci olarak değerlendiren ve 

kadınların sadece kadın olmaktan dolayı sorunları olduğunu kabul eden Gülnur Savran, 

yukarıda sözü geçen genelliğe dair vurgu yapmanın yanı sıra feminizmi anlamak ve 

yaşamakla ilgili olarak bu genelliğin ötesine geçilmesi gerektiğini de ileri sürmekte ve 

çoklu belirlenim anlayışının altını çizmektedir. Yazar,  bu bağlamda kadınlar arasında 

da sınıfsal, ulusal, etnik ayrılıkların olduğunu vurgulamakta ve tarih boyunca kadınların 

farklı toplumlarda farklı üretim, yenidenüretim, mülkiyet ve siyaset ilişkileri içerisinde 

yer aldığını da hatırlatmaktadır. Savran, belli başlı anlayışları çerçeveleyebilmek için 

feminizmi üç başlık altında eşitlikçi feminizm,  radikal feminizm ve sosyalist feminizm 

olarak sınıflandırmaktadır. Bütün anlayışları ifade etmese de feminizm üzerine yazılan 

bir çok kaynakta bu temel üç ayrım kullanılmakta ve eşitlikçi feminizm liberal 

feminizm olarak da anılmaktadır. Savran, sınıflandırmasını yaparken bu üç farklı 

feminist anlayışa birkaç açıdan yaklaşmakta, akımları, kadınların ezilmesinin kaynağı 

olarak gösterdikleri yere;  kadın ve erkek kimliği    konusundaki yaklaşımlarına ve 

geliştirdikleri stratejiler ile örgütlenme anlayışlarına göre değerlendirmektedir.11 

Eşitlikçi feminizm, fırsat eşitliği kavramını ön plana çıkarmakta,  eşit hakların 

eşit durumlar sağlayacağı varsayımıyla karakterize olmaktadır. Toplumda kadınların 

aleyhine işleyen eşitsizlikler ayrı birer sorun olarak ele alınmakta fakat bunlar ortak bir 

temel üzerine oturtulmamaktadır. Kadınların ezilmişliklerini yalnızca hukuksal ve 

siyasal bir sorun olarak ele almasıyla sınırlanmaktadır. Radikal feminizm var olan 

düzen içinde eşit hakların mücadelesini vermenin ötesine geçmekte bu bağlamda sistem 

dışı ve devrimci bir bakış açısıyla karakterize olmaktadır. Kadın ve erkek arasındaki 

eşitsizliğin kökenini yeniden üretim ilişkilerinde ve ailede arayan radikal feminizm 

cinsiyete dayalı işbölümünü tarihteki ilk işbölümü olarak kabul etmekte ve bu 

işbölümünden kaynaklanan egemenlik ilişkisinin yani diğer bir deyişle ataerkil düzenin 

tarih boyunca süre geldiğini ileri sürmektedir. Bu egemenlik ilişkisi üzerinden 

kadınlarla erkekleri ayrı birer sınıf olarak ele almakta ve ister kapitalizm ister sosyalizm 

olsun, kadınların erkekler tarafından sömürülen bir sınıf olduklarını ileri sürmektedir. 

Bu bağlamda radikal feminizmde ataerkilliğe tarih-ötesi, değişmez ve her şeyden 

bağımsız bir sistem anlamı yüklenmektedir. Sosyalist feminizm de ataerkillik 

                                                           
11

  Gülnur Savran, Feminizmler, ss. 2-3.  
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kavramına başvurmakta fakat ataerkilliğin farklı toplumsal yapılar içinde dönüştüğünü 

belirtmekte ayrıca kadınları toplumsal bir sınıf olarak değil özgül bir toplumsal grup 

olarak ele almaktadır. Erkek egemenliğinin ortadan kaldırılması için sosyalizmi bir 

önkoşul olarak kabul etmesiyle karakterize olan sosyalist feminizm böylelikle 

feminizmi bütünsel bir toplum projesi yapmayı hedeflemektedir.12 

Fatma Kayhan’a göre feminizm, süreç içinde kendisini devamlı yenilemekte ve 

gelişmekte olduğundan daha tamamlanmış bir kuram değildir 13 Kayhan, bu 

saptamasıyla feminist kuramların zamanla değişip, çeşitlendiğine işaret etmektedir. Bu 

bağlamda farklı çözüm önerileri sunan feminist kuramlar: Liberal, Marksist, Radikal, 

Lezbiyen, Sosyalist, Kültürel, Anarşist, Psikanalik ve Fransız feminizmi olarak bir çok 

sınıfa ayrılmaktadır.14 

Feminizm,  toplumdaki cinsiyetçi ayrımcılığa karşı çıkan eşitlikçi bir öğreti 

olmasının ötesinde var olan düzeni değiştirmeyi ve yeni bir dünya yaratmayı 

hedeflemesi nedeniyle bir ideoloji olarak da kabul edilmektedir. Feminist ideolojinin 

eleştirileri ataerkil düzen ile bu düzenin sürdürülmesine yardımcı olduğu düşünülen 

toplumsal cinsiyet* olgusunu hedef almaktadır. Kadınlar ile cinsel azınlıkların 

özgürleşmesi için farklı feminist kuramlardan faydalanarak çözümler üreten feminist 

ideolojinin toplumsal cinsiyet olgusuna ilişkin incelmelerini ve eleştirilerini yaparken 

kullandığı kavramlar ise Lale Kabadayı tarafından şu başlıklar altında ele alınmaktadır: 

kamusal alan /özel alan, fallus ve kültür, aile, özne-nesne ve öteki, erillik ve dişillik, 

normallik, cinsel kimlik ve cinsel ayrımcılık.15 

  

                                                           
12

  Gülnur Savran, Feminizmler, ss. 3-25.  
13

  Fatma Kayhan, Feminizm, İstanbul: BDS Yayınları, 1999, s. 7.  
14

  Lale Kabadayı, “ Toplumsal Cinsiyet  ve Film 90’Lı Yıllarda ABD-İspanya-Hong Kong ve Türk 
Sinemasında Üretilen Filmlerde Toplumsal Cinsiyet Olgusunun Feminist Yaklaşımla incelenmesi”, ( 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, SBE ), 2004, s. 2.  
* “Toplumsal cinsiyet olgusu, cinsiyetin biyolojik olarak oluşumuna karşı, psikolojik olarak ‘erkeklik’ ve 
‘kadınlık’ idealinin kültürel boyutta toplumsal olarak oluşturulması olarak tanımlanır”  “ Toplumsal 
Cinsiyet Oluşumuna İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar”, Medya ve Kadın içinde, Editör: Dilek İmançer, Ebabil 
Yayınları, Ankara, 2006, s. 1. 
15

  Lale Kabadayı, a.g.e., ss. 1-2 ve 67-89.  
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Feminizm bir sivil toplum unsuru olarak da değerlendirilmektedir. Ömer Çaha, 

Hobbes’dan başlayıp Gramsci’ye kadar yer alan bütün siyasi düşünürlerin sivil toplumu 

tartışırken özel-kamusal ayrımını esas aldıklarını ve kadın-erkek rollerini de bu ayrıma 

göre düzenlendiklerini belirtmekte buna karşın feminizmin bu ayrımı ortadan kaldırarak 

sivil toplum kavramına yeni bir boyut kazandırdığını vurgulamaktadır. Ayrıca yazar, 

feministlerin geliştirdikleri politikaları eşitlik, farklılık ve kamusal otonomi politikası 

olarak üç başlık altında ele almakta ve bu politikaların sivil toplumun gelişimine de 

katkıda bulunduğunu ileri sürmektedir. Yazar aşağıdaki gibi ifade etmektedir:  

Feminizmin geliştirdiği üç politik söylem birbirini 
tamamlayan bir etkileşim içindedirler. Eşitlik politikası, 
kadınlara politika yapma zemini hazırlarken, farklılık 
politikası, farklı grupların varlığını kurumsallaştırıp 
meşrulaştırıyor. Kamusal otonomi politikası ise resmi 
ideoloji karşısında savunucu ve koruyucu bir zırh 
geliştirmektedir. Bu politikalar sadece kadınların değil 
aynı zamanda diğer sosyal grupların da sivil toplum 
içindeki konumuna katkıda bulunmaktadır.16 

 

Farklı feminizm tanımlamaları ve yorumlarından yola çıkarsak, sonuç olarak 

feminizm: kadınların ezilmişliğinden yola çıkarak, kadının toplumdaki yerini 

genişletmeyi amaçlayan bir öğretiyi ve bu doğrultuda gerçekleşen eylemleri; bu 

bağlamda ‘ataerkilliğe’ karşı verilen mücadeleyi ve ‘cinsiyetçiliği’ sona erdirme 

girişimini; kadın ile erkek arasındaki iktidar ilişkisini değiştirmeyi amaçlayan siyasi bir 

hareketi, kadınların toplumsal bir grup olma bilincini; var olan düzeni değiştirmeyi 

hedefleyen bir ideolojiyi;  bir sivil toplum unsurunu ve mücadele içinde kendini sürekli 

yenileyen, kadınlar ile cinsel azınlıkların özgürleşmesi için çözümler üreten kuramları 

ifade etmektedir, diyebiliriz. Ve çeşitli şekillerde tanımlansa da ya da  farklı özellikleri 

ön plana çıkarılsa da, ‘kadınların sadece kadın olmaktan dolayı sorunları olduğunu 

kabul ederek, ataerkilliğe ve cinsiyetçiliğe karşı olmanın’ feminizmi karakterize ettiğini, 

bunun feminist anlayışların ortak zemini oluşturduğunu da ileri sürebiliriz. 

                                                           
16

  Ömer Çaha, a.g.m., s. 87.  
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Çoğunlukla feminizmin ne olduğunun ya da hareketin ne ile ilgili olduğunun 

anlaşılamadığını ve yanlış bilindiğini belirten Bell Hooks, insanların feminizme 

yakından bakarlarsa ‘ kafalarındaki şey olmadığını’  göreceklerini savunmaktadır. 

Hooks, feminist değişimin yaşamlarımızı olumlu yönde etkilediğini fakat hakkında 

yapılan yorumların çoğunlukla olumsuz olmasının, insanların feminizmin olumlu 

yönleri görmelerini engellediğini belirtmekte ve feminizm hakkında daha çok şey 

öğrenilirse artık ondan korkulmayacağını çünkü feminizmin yalnızca kadınlar için değil 

erkekler için de ataerkilliğin baskısından  kurtuluş umudu taşıdığını da ifade 

etmektedir.17 

Ömer Çaha da feminizmi artık ‘uçkuruna düşkün kadınların’ ya da ‘entelektüel 

kadınların’ uğraşı olarak görmenin yanlış olduğunu söylemekte ve feminizmin modern 

insana yeni bir bakış açısı kazandırdığının altını çizmektedir.18 

Feminizmin yanlış bilinmesi ve üzerine yapılan yorumların çoğunlukla 

olumsuz olması, toplumda “feminist” unvanının kullanımıyla ilgili çekincelere yol 

açtığını düşündürmektedir. Bu bağlamda feminizmin ‘nasıl bilindiğinin’, toplumun bu 

olguya yaklaşımını etkilediğini böylece ‘feminizm ile feminist algısını’ belirlediğini 

söyleyebiliriz. Toplumun algısı konusunda ise popüler sanat eserlerin nasıl bir rol 

üstlendiğine bakmak faydalı olabilir. 

 Sanat ve toplum ilişkisinin karşılıklı etkileşimi göz önüne aldığında sanatın 

toplumsal değişimlerden ayrı tutulamayacağı ve sanatçının duygu ile düşüncelerini ifade 

ederken içinde yaşadığı toplumu yansıttığı bilinmekte diğer yandan aynı şekilde sanat 

ve sanatçının da toplumu etkilediği kabul edilmektedir.19 Bu karşılıklı etkileşim sinema 

sanatı için de geçerli olmakla birlikte, sinemanın kendine özgü dili ve geniş kitlelere 

ulaşabilirliği ise ayrı bir önem kazanmaktadır, diyebiliriz. 

  

                                                           
17

  Bell Hooks, a.g.e., ss. I- ıv.  
18

  Ömer Çaha, a.g.m., s. 87.  
19

  Şükran Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, İstanbul: Beta Basım Yayım, 2000, s.2.  
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Sinema her zaman halkta görsel bir fikir birliği 
yaratmıştır. Filmin içeriğiyle bu içeriğin seyirci üzerindeki 
etkisi arasındaki ilişki tam olarak anlaşılamadığı halde, 
sinema yeni bir toplu davranış biçimi olan “halk kitle”sini 
ilk yaratan iletişim araçlarından biridir. …Yani sinema 
yönlendirerek veya yansıtarak toplumun bakış açısına 
katkıda bulunur. Ayrıca üzerinde çok az şey bildiğimiz 
konular hakkında bir ortak görüş oluşmasını sağlar.20 

 

Bu bağlamda toplumsal değişimlerden etkilenen ve aynı zamanda toplumu 

etkileyebilen; hakkında çok az şey bilinen konularda toplumda ortak bir görüş 

oluşmasını sağlayabilen sinemada, feminizmin nasıl yer aldığını incelemek, feminizm 

ile feminist algısının toplumdan sinemaya, sinemadan topluma doğru birbirini besleyen 

karşılıklı ilişkisini anlamak için faydalı olabilir. Bu noktada feminizmin aslında ne 

olduğunu anlamak çalışmamız açısından önem kazanmaktadır.  

Bell Hooks’un ifade ettiği gibi: 

Kadın ve erkekler birbirlerine benzemese ve hatta her 
zaman eşit olmasa da bile, kimsenin kimseye 
hükmetmediği, ilişkilerimizi şekillendiren yaşam 
felsefesinin müştereklik esası üzerine inşa edildiği bir 
dünyada yaşadığımızı düşünün. Kendimiz olabildiğimiz bir 
dünyada, bir barış ve olanaklar dünyasında yaşadığımızı 
düşünün. Feminist devrim tek başına böyle bir dünya 
yaratamaz; ırkçılığı, sınıfsal elitizimi, emperyalizmi de 
sona erdirmemiz gerekir. Fakat feminizm, kendini 
gerçekleştirmiş kadın ve erkekler olarak özlenen toplumu 
yaratabilmemizi mümkün kılacak, özgürlük ve adalet 
hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz –hepimizin- “eşit 
yaratıldığı” gerçeğini yaşayabileceğimiz- bir toplumda 
birlikte yaşayabilmemizi sağlayacaktır. Yaklaşın. 
Feminizmin sizin ve hepimizin yaşamlarına nasıl dokunup 
onları nasıl değiştirebileceğini görün. Yaklaşın ve feminist 
hareketin ne ile ilgili olduğunu kendi gözlerinizle görün. 
Yaklaşın ve anlayın: feminizm herkes içindir.21 

  

                                                           
20

  Gülseren Güçhan,  Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, Ankara:İmge Yayınları, 1992,  s.67. 
21

  Bell Hooks, a.g.e.,  s. V.  
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Feminizminin öneminin ve gerekliliğinin farkında olan bu çalışma, çoğunlukla 

yanlış bilinen feminizminin aslında ne olduğunu anlamaya çabalamakta ve toplumda 

feminizmin nasıl algılandığının üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda çalışmamız, 

ülkemizde feminizm ile feminist algısının oluşumunda bir KİA olan sinemanın rolüne 

odaklanacaktır.  
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1.1.1 Feminist Hareketi İncelemek 

Öncelikle çalışmamızda kadın hareketi deyimi yerine feminist hareket 

deyiminin kullanılması bilinçli olarak tercih edilmektedir. Feminizm hakkında herkesin 

birleştiği mutlak bir tanımlama yapmak zor olmakla birlikte, hareket tarihsel süreç 

içinde gelişerek yeni anlamlar kazanmış, farklı bakış açıları ortaya koyulmuştur.22 Bu 

nedenle feminizmi anlama çabasının feminist hareketin incelenmesini gerekli kılmakta 

olduğunu, söyleyebiliriz.  

Ömer Çaha, feminizmi “kadın hakları hareketi” ve  “kadının kurtuluşu 

hareketi” olarak ikiye bölümlemektedir. Çaha, kadın hakları hareketinin İngiltere’deki 

sanayi devriminin hemen öncesine kadar götürebileceğini söylemekte ve bu eğilimin 

kadınların oy hakkı ile eğitim ve çalışma alanına girmeleri için mücadele verdiğini 

belirtmektedir, yazar genel olarak bu eğilimin her alanda eşit haklar elde etmeyi 

amaçladığını vurgulamaktadır. Diğer yandan  “…1960’lardan sonra gelişen ve radikal, 

sol kanat ve postmodern feministlerin argümanlarıyla şekillenen kadının kurtuluşu 

hareketi, eşitliği reddetmekte ve temel amacını kadını ataerkil (patriarchal)  toplumun 

baskısından kurtarma olarak tanımlamaktadır.”23  Kadın kurtuluşu hareketi kendi temel 

kavramlarını da ortaya koymaktadır, bunlar:  Cinsiyetçilik; Androkrasi (Erkek 

Merkezci); Patriarka (Ataerkil); Fallokrasi (Penis Egemenliği) ve Bilinç Yükseltme ile 

Matriarka (Anasoyluluk)’dur.24  

Feminist hareketin önemli temsilcilerinden olan Kate Millet, feminizmin, 

cinsler arasında politik, ekonomik ve toplumsal eşitliği ön gören bir sistem olarak, 

toplumun köktenci bir şekilde değişimine vurgu yaptığını belirtmekte ve bu değişimin 

ise cinsel devrim kavramını içerdiğine dikkat çekmektedir. Feminist hareket ile cinsel 

devrim kavramını bir arada kullanan Millet, Batı’da Aydınlanmadan itibaren 

endüstriyel, ekonomik ve politik devrimler yaşandığını ve bu süreçte bir yandan cinsel 

bir devrimin de başladığını ifade etmektedir. Toplumda meydana gelen değişiklikler ile 

kadın hareketi arasındaki ilişkiye vurgu yapan yazar, cinsel devrimin ataerkilliğe 

                                                           
22

  Fatma Kayhan, a.g.e., s.9.  
23

  Ömer Çaha, a.g.m., s.81.  
24

  Fatma Kayhan, a.g.e., ss. 32-33.  
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yöneltildiğinin altını çizerek, toplumsal bir değişim sağlanmış olsa da devrimin 

tamamlanmadığını, devam eden bir süreç olduğunu da  hatırlatmaktadır. Millet 

ataerkilliği, erkeklerin kadınlara egemenliğini doğuştan bir hak olarak gören bir ‘iç 

sömürü’ düzeni; nüfusun kadın olan yarısının erkek olan yarısı tarafından denetlendiği 

bir yönetim biçimi; başka hiçbir sistemde yönetilenler üzerinde böylesine bir baskı ve 

denetim uygulanamamış olması açısından benzeri olmayan bir egemen ideoloji olarak 

değerlendirmektedir.  Ayrıca yazar, ataerkilliğin politik bir sistemden öte cinslerin 

kişiliklerini belirleyen bir düşünce yapısı ve yaşam tarzı olduğunu ileri sürmekte,  bu 

nedenle ona karşı verilen mücadelenin insan kurumlarından çok, insan bilincinde 

yapılmasının hedeflendiğini belirtmektedir. 25 

  Kate Millet, cinsel devrimin birinci aşaması olarak adlandırdığı 1830 ile 1930 

yılları arasındaki dönemde her iki cins için de cinsel özgürlüğün arttığını belirtmekte 

ardından gelen 1930 ile 1960 yılları arasındaki ikinci dönemi ise reaksiyoner ve tutucu 

olarak değerlendirmektedir. Birinci aşamada kadınların hukuki durumuyla ve eğitim ile 

çalışma alanlarına girmeleriyle ilgili olarak büyük reformlar gerçekleştirildiğini fakat 

ataerkil öğretinin altyapısına nüfuz edilemediğini ve ataerkil ideoloji çerçevesinde 

reformlar yapıldığı için temel düzenin olduğu gibi kaldığını ifade eden Millet, cinsel 

devrimin gelişmesi ve köktenci bir toplumsal değişim için aile ve evlilik kurumlarının 

yapılarının değiştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. İkinci aşamayı karşı devrim olarak 

adlandıran yazar, bu reaksiyoner tutuma örnek olarak ise Nazi Almanyası ve Sovyetler 

Birliği’ni göstermektedir.26  

Millet karşı devrimin ortaya çıkışını, birinci aşamadaki değişikliklerin 

toplumun yalnızca dış yüzeyini etkilemesine ve esas düzene dokunmamasına 

bağlamaktadır. Bu konuda belli başlı değerlerin, temel davranış ve duyguların yani 

ataerkil toplumun binlerce yıllık süreç içersinde oluşturduğu ruhsal yapıyı meydana 

getiren her şeyin, büyük oranda etkilenmeden sürdüğünü belirtmektedir. Millet 1930 ile 

1960 yılları arasındaki reaksiyoner tutumun ise söz konusu dönem itibariyle din temelli 

olamayacağını ve bu nedenle karşı devrimin bilimden destek aldığını öne sürmekte, 

özellikle Freud’un görüşlerinin bu tutumun işine yaradığına dikkat çekmektedir. Yazar 
                                                           
25

 Kate Millett, Cinsel Politika, Seçkin Selvi (çev.), İstanbul: Payel Yayınları, 1987, ss. 47-125. 
26

 Millett, a.g.e., s. 256. 
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Freud’un çalışmalarının, cinsler arasındaki eşitsizliği rasyonalize ettiğini ve davranış 

ayrıcalıklarını geçerli kılarak geleneksel rolleri güçlendirdiğini ileri sürmektedir.27  

1960’ların ortalarına gelindiğinde ise Kuzey Amerika ile Avrupa’da genç ve iyi 

eğitim görmüş bir kadın kuşağın varlığı ile Betty Friedan’ın “Kadınlığın Gizemi” adlı 

kitabı  ve  Friedan’ın 1966 yılında kurduğu NOW (National Organisation Of Women- 

Ulusal Kadın Örgütü)  Batı toplumlarındaki kadın hareketinin gelişimi  açısından 

önemli adımlar olmuştur.   Bu dönemde kadınlar kitle iletişim araçları yoluyla onlara 

sunulan kadın rollerine karşı çıkmaya başlamışlardır. Cinsiyet  rolleri üzerine kitaplar, 

gazeteler ile makaleler yayınlanmış ve  feminist bir edebiyat ortaya çıkmıştır; Kate 

Millett’in “Cinsel Politika”sı bu edebiyatın en önemli örneklerinden olmuştur. Feminist 

mücadeleyi geliştirmek için karşılaşılan her alanda cinsiyetçiliğin herkese gösterilmesi 

yolu izlenmiştir. Bu bağlamda tarih, edebiyat, sosyoloji, dil bilimi, iktisat ve antropoloji 

gibi bilim dallarında feminist araştırmalar yapılmış ve böylece ABD’de Kadın 

Çalışmaları  (Women Studies) üniveristelerde yer edinmiştir. 28 

Avrupa’da ise MLF (Mouvement de Liberation des Femnes)  grubu, Anne 

Tristan ile  arkadaşları tarafından çıkarılan “Partisans” dergisinin “kadınların 

kurtuluşu:yıl sıfır” özel sayısı  ve 1974’te Simone de Beauvoir’ın başkanlığını yaptığı 

“Kadın Hakları Derneği”nin     (Lügue du droits des Femmes) kurulması ile Feminist 

Haberler ( Nouvelles Féministes) dergisinin yayınlanmaya başlaması feminist hareket 

açısından önemli adımlar olmuştur. 29  

Batı toplumlarında 1960’lı yıllardan itibaren feminist hareket etkisini akademik 

alanda da göstermiş ve kadın araştırmaları kapsamında feministler  tarihin dışında 

tutulmuş olan kadın deneyimlerini ortaya çıkarmak için yani bir kadın tarihi yazmak 

için harekete geçmişlerdir. Bu dönemde, İngilizcede tarih anlamında kullanılan “his-

story” (erkeğin hikayesi)  sözcüğüne  karşılık olarak  kadınların tarihini ifade etmek 

üzere “her-story” (kadının hikayesi) kavramı geliştirilmiştir. Yapılan araştırmalarla 

birlikte kadın tarihinin küçük parçalarından genel çözümlemelere ulaşılmaya çalışılmış 

                                                           
27

 Millett, a.g.e., ss. 286- 288.  
28

  Andrée  Michel, a.g.e., ss. 136-139.  
29

  Andrée  Michel, a.g.e., ss. 140-142.  
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böylelikle kadınların günlük hayatlarının yanı sıra kadın hareketinin tarihi de gün 

ışığına çıkarılmış ve kökenlerin bulunma çabası  feminist bir gelenek yaratılmasına 

yardımcı olmuştur.30   

Kadın tarihi, iktidarın erkeklere ait olmasından dolayı tarih biliminin de eril 

olduğu düşüncesinden yola çıkarak kadınların tarihini yazmayı ve insanlık tarihine 

kadınların bakış açısından yaklaşmayı amaçlamaktadır.31  Joan Scott, Wirginia 

Woolf’un “ Kendine Ait Bir Oda” (1929) kitabında bir kadın tarihi yazılması hakkında 

çağrı yaptığını  ancak yıllar sonra çağrısına karşılık verildiğini belirtmektedir. Kadın 

tarihi (her-story); tarihsel bir özne olarak kadın, toplumsal cinsiyet ve politika konuları 

üzerinde durmaktadır ve zaman içersinde çeşitli kadın tarihi yaklaşımları gelişmiştir. 

Kadın tarihi çalışmalarıyla birlikte, tarih sadece geçmişin eksik bir kaydı olarak değil, 

kadınların ezilmesini ve dışlanmasını meşrulaştıran bir bilim olarak da eleştirilmekte 

yani mevcut tarihe karşı bir tavır sergilenmekte dolayısıyla tarihin yeniden yazımına 

girişilmektedir.32 

1960’ların sonunda feminist hareket, kadınların tarihini ve tarih içinde kadını 

keşfetmeye ve onu bir yerlere oturtma çabasına giriştiğinde bunun var olan çerçeveyi 

kullanarak gerçekleştirilemeyeceğini fark etmiştir.  

“Çünkü o güne değin geliştirilmiş tüm tarih anlayışları, 
‘bilimsel’ çerçeveler, felsefeler, toplumda erkeğin egemen 
olduğunu kabul ederek ya da bunu görmezlikten gelerek 
geliştirilmişlerdi. Bu nedenle Yeni Feminism’in 
yaratıcıları, var olanı sorgulamakla işe başladılar; yeni 
bir çerçeve geliştirebilmek için önce kendilerini eğittiler 
ve yeni ( cinsiyetçi olmayan) bir dil oluşturmaya 
çalıştılar.”33 

  

                                                           
30

  Yasmine Ergas,  a.g.m., ss 205-209.  
31

  Andrée  Mİchel, a.g.e., ss.19-20.  
32

  Joan Scott, “Kadın Tarihi , Tansel Güney (çev), Tarih ve Toplum Dergisi, sayı:195, 2000,  ss. 147-156.  
33

  Şule Torun  “ Feminzim Cinslerarası Eşitsizliğe Bir Başkaldırıdır”, Gösteri Dergisi, 1983,  s.77.  
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1960’lı ve 1970’li yıllarda, feministler birçok alanda önemli yenilikler ortaya 

koymuşlardır.  İdeoloji ve bilim alanını ele almışlar; kamu ve özel alan ayrımının 

siyasal olduğunu belirtmişler bunun asıl sömürü ilişkisini ve kadınların erkeklere 

bağımlı oluşunu gizlediğini ortaya çıkarmışlar, bu bağlamda özel yaşam ile kamu 

yaşamı arasına duvar örülmesine karşı çıkmışlardır. Bununla birlikte feministler insan 

ve toplum bilimlerini yeniden gözden geçirmişler ve bu bilimlerin ön kabullerini 

eleştirmişlerdir. Kültür alanında ise kadınların edebiyatta ve kitle iletişim araçlarında 

nasıl  temsil  edildiklerini incelmişler ve imgelerde sergilenen cinsiyetçiliği ortaya 

koymuşlardır. Ayrıca tiyatro ve sinema gibi gösteri dallarında feminist kadın 

yönetmenler tarafından geleneksel kadın rolleri eleştirilmiş ve  cinsiyetçi ataerkil 

kültüre  karşı yeni bir kültürü oluşturmak üzere çalışmalar yapılmıştır. 34 

Feminist hareketin politik alanda etkili olduğu ve bir çok ülkede  kadın 

sorunlarıyla ilgili reformist yasaların uygulanmaya başlandığı dönem ise 1970’li ve 

1980’li yıllar olmuş, bu dönemde, eşit ücret, cinsiyet ayrımcılığı, fırsat eşitliği, aile içi 

şiddet ve evlenme muameleleri ile cinsel suçlar konularında yasal yenilikler yapılmıştır. 

Kadınların politikaya katılımının artmasının yanı sıra kadınların çıkarlarını korumak 

üzere resmi kurumlar da oluşturmuştur. Ayrıca bu dönemde feminist hareket, kadınların 

hayat koşullarının değişmesine yol açmış, kadınların işgücüne katılım oranı artmış, 

boşanma ve tek başına çocuk yetiştirme oranları yükselmiştir.35 

1960’lı  ve 1970’li yılların feminist hareketi, içinde bulunduğu politik ortamı 

yani politik eylemliliği ve köktenci sosyal değişim taleplerini yansıtan yani kitlesel 

gösterilerin yapıldığı politik anlamda etkin olan bir  dönem olarak şekillenmekte ve bu 

dönemin ardından 1980’li yıllara gelindiğinde ise feminist hareketin görünümü 

değişmektedir. 1980’ler örgütlü bir toplumsal hareket olması bağlamında feminizmin 

gerileyişi olarak değerlendirilmekte bununla birlikte bu sürecin bir dönüşüm olarak 

görülebileceği de ileri sürülmektedir. Post feminizm olarak anılan bu dönemde feminist 

hareketin gündem maddeleri ile hareketin konumu ve karakteri değişmektedir. Bu 

dönemin politikası genellikle kadın merkezli değil evrensel terimlerle örneğin kürtaj ya 

da cinsel şiddet yerine barış ve çevrecilik gibi terimlerle tanımlanmaktadır. Diğer 
                                                           
34

  Andrée  Michel, a.g.e., ss. 143-147.  
35

  Yasmine Ergas, a.g.m., s.191-192.  
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yandan bu yıllarda yeni hedeflere yönelmiş olan eylemlilik ile ortaya atılan yeni 

tartışma konularının feminist hareketin profilini genişlettiği de düşünülmektedir.”36 

Bununla birlikte 1980’li yılların feminist hareketi 1960’lı ve 1970’li yılların 

feminist hareketine eleştiriler yöneltmiş, kadınların modern toplumsal düzenlerde 

kodlanmış erkeksi varoluş biçimleri içinde asimilasyona uğramakta ve bir kimlik sorunu 

yaşamakta olduğunu vurgulamış, bu nedenle de bu yılların feminist hareketi cinsel 

kimlik sorununu konu edinmiştir.37 Ayrıca 1980’li yıllarda post-modernizmin etkisiyle 

feminizmin tartışma konuları arasına ırk, toplumsal cinsiyet, cinsel tercih ve etnik köken 

gibi kavramlar da eklenmiştir. 38 

Özetlersek, Feminist hareketin başlangıçta kadınların oy, eğitim ve çalışma 

hakları mücadelesi iken, 1960’lı yıllara gelindiğinde kadınlar üzerindeki ataerkil 

(patriarka) toplum baskısına karşı bir mücadeleye dönüştüğü görülmektedir. Bu yıllarda 

ataerkillik ve cinsiyetçilik kavramlarının ortaya koyulmasıyla birlikte toplum bilimlerin 

ön kabulleri eleştirilmeye  başlanmış; kültür alanında ve kitle iletişim araçlarında 

sunulan cinsiyet rolleri incelemeye alınmıştır. Edebiyat, tiyatro ve sinema alanlarında 

yer alan geleneksel kadın rolleri eleştirilmiş, imgelerde sergilenen cinsiyetçilik ortaya 

koyulmuştur. Ayrıca cinsiyetçi ataerkil kültüre karşı yeni bir kültür oluşturmak üzere 

çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmaların temelinde yer alan ve gelişimini sağlayan yeni 

bakış açsısının ise “ feminist eleştiri” olduğunu söylemek mümkündür.  

  

                                                           
36

  Yasmine Ergas, a.g.m., ss. 194-195.  
37

  Yasmine Ergas, a.g.e., s.200.  
38

  S. Ruken Öztürk, Sinemada Kadın Olmak, İstanbul: Alan Yayıncılık, 2000, s.60.  
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1.2 Feminist Eleştiri ve Sanat Alanındaki Yansımaları 

Feminist eleştirinin temelinde, 18.yüzyıl  kadın hareketinin toplumdaki kadın 

ve erkek rollerini kadınlar açısından incelemesi yatmaktadır. Feminist eleştirinin 

başlangıç noktasındaki amacı cinsiyet rollerinin farklılaştırılmasında ataerkil ideolojinin 

belirlemelerini saptamaktır. Bu bağlamda feminist eleştiri sosyolojik bir olguyu 

kavramayı, eleştirmeyi ve de değiştirmeyi içene alan kapsamlı bir eleştirel harekettir. 

Feminist hareketin etkisiyle ortaya koyulan kadının toplumdaki konumunu irdeleyen 

çalışmalar, eleştirmenleri kadın imajı konusunda düşünmeye ve edebiyatta kadın 

imgesinin, eğretileme olarak kadının, kadın motif ve temalarının, kadın yaratıcılığının 

incelenmesine götürmektedir. 39 

Feminist eleştiri 1960’larda Amerika’da, İngiltere’de, 
Fransa’da toplumsal ve siyasal bir savaşım olarak 
yeniden canlanan genel feminist hareketin edebiyat 
alanına da kaydırılması sonucu çıktı ortaya. Deniyordu ki, 
edebiyat yapıtlarına bakıldığında, yalnız gerçek yaşamda 
değil romanlarda, şiirlerde, oyunlarda kadının 
aşağılandığı, horlandığı ve böylece ataerkil düzenin bu 
yoldan da desteklenip sürdürüldüğü görülür. Onun için 
feminist eleştiri, edebiyat yapıtlarında kadına karşı bu 
tutumu ortaya koymak amacıyla başladı, ama kısa 
zamanda başka sorulara da yöneldi. 40 

 

Feminist eleştirinin ilk evresi olarak kabul edilen bu süreçte edebiyattaki 

kadının durumuyla ataerkil toplumdaki kadının durumu arasındaki bağlantı mercek 

altına alınmaktadır, diyebiliriz. Feminist eleştirinin, edebiyat eleştirisine katkısı yazı 

metninin incelenmesi için tarihsel ve toplumsal koşullara önem verilmesinin 

gerekliliğini ve biçim ile içeriğin ayırt edilemezliğini ortaya koymasıdır. Sonuç olarak 

feminist eleştiri incelediği metinlere, tarihi ve toplumsal bir boyut, disiplinler arası bir 

kapsam ve yeni yorumlar kazandırmaktadır.41 

                                                           
39

  Jale Parla, “Kadın Eleştirisi Neyi Gerçekleştirdi ? : 20.yy Başında Eleştiri”, Defter Dergisi, 1994,  ss. 103- 
105.  
40

  Berna Moran, “Feminist Eleştiri Kuramı -1”, Gösteri Dergisi, sayı:123,  1991,  s.7.  
41

  Jale Parla, a.g.m., ss. 102-103. 
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Feminist eleştiri kadın imajının belirlenmesi ve kadının “öteki” olarak 

sınıflandırılması üzerinde durmakta bu noktada ise Marksist düşüncenin ideoloji tanımı 

ile “şeyleşme ve yabancılaşma” kavramlarını kullanmakta ve buna Freud’un ve 

Lacan’ın “fetişizm” incelemelerine de ekleyerek disiplinler arası boyutunu 

zenginleştirmektedir. Sonuçta ortaya çıkan feminist eleştiri pratiği ise feminist estetiğin  

kadın yaşantısıyla ilgili gerçekler üzerine şekillenmesini öngörmekte ve kadını öteki 

olarak sınıflayan tüm toplumsal kuramlara  karşı çıkmaktadır.42 Bu bağlamda 

feministler geleneksel felsefeye dayanmayan yeni toplumsal eleştiri paradigmaları 

geliştirilmeye çalışmışlar, ana damar anlayışlardaki evrensel, zorunlu  ve tarih dışı 

gerçekler olarak kabul edilen düşüncelerin tikel, olumsal ve tarihsel olarak 

konumlanmış yapılarını sergileyerek modern temelci bilgi kuramları ile ahlak ve siyaset 

kuramlarını eleştirmişlerdir.43 

Berna Moran, edebiyatta feminist eleştirmenlerin iki ana yaklaşımı olduğu 

belirtmektedir bunlar: okur olarak kadına yönelik feminist eleştiri ile yazar olarak 

kadına yönelik feminist eleştiridir. Okur olarak kadına yönelik feminist eleştirinin amacı 

“Erkek yazarların yapıtlarına kadın okur gözüyle bakarak bu yapıtlarda sergilenen 

cinsel ideolojiyi, kadın imgelerini, klişe kadın tiplerini saptamak ve bunların feminist 

açıdan yorumunu yapmak.”44 tır.  

Bu tür eleştiriye örnek olarak Simone de Beauvoir’un  İkinci Cins (1949) yapıtı 

ile Kate Millet’in Cinsel Politika (1969) yapıtı örnek verilmektedir. Feminist eleştirinin 

ilk evresi olarak kabul edilen bu süreçte edebiyattaki kadının durumuyla ataerkil 

toplumdaki kadının durumu arasındaki bağlantı mercek altına alınmaktadır. Ayrıca bu 

eleştiri yaklaşımıyla birlikte  erkek yazarlar tarafından yaratılan klişe iki zıt tipin varlığı 

ortaya koyulmakta, iyi ve kötü kadın tiplemeleri tartışma konusu haline gelmektedir.  

Diğer yandan edebiyatta yazar olarak kadın konusunun incelenmesi ise ikinci evreye  

kalmaktadır. 45 

                                                           
42

  Jale Parla, a.g.m., ss. 106-107. 
43

  Nancy Fraser- Linda Nicholson “ Felsefesiz Toplumsal Eleştiri: Feminizm ve postmodernizm arasında 
bir karşılaşma” çev:  Mehmet Küçük, Birikim Dergisi, sayı:42 (1992), s. 71.  
44

  Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul: İletişim Yayınları,  2007, ss.  250-251.  
45

  Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri,  ss. 250-254.  
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Yazar olarak kadına yönelik feminist eleştiride de iki yaklaşım bulunmakta, 

bunlardan biri edebiyat tarihindeki kadın yazarların incelenmesi diğeri ise kadın 

söyleminin olanaklarının araştırılmasıdır. Kadın yazarları inceleyen yaklaşım bazı 

soruları ortaya çıkarmaktadır: kadınlara özgü bir edebiyat var mıdır? Eğer var ise 

evrelere ayrılabilir mi? Kadın yazarlar arasında ortak özellikler saptanılabilir mi? Ve 

bunların ataerkil düzenle ilişkisi nedir?  Virginia Woolf’un Kendine Ait Bir Oda (1924) 

yapıtı yazar olarak kadını ele alan feminist eleştirinin ilk örneği sayılmaktadır fakat bu 

yöntem ancak 1975-1980 yılları arasında yayınlanan incelemeler ile kabul görmüştür. O 

dönemde eser veren yazarlara Janet Kaplan, Ellen Moers, Elaine Showalter, Gilbert ve 

Gubar örnek verilmektedir. Bu yaklaşıma sahip eleştirmenler, kadınların toplumda 

uğradıkları baskılar nedeniyle dünyayı ve yaşamı erkeklerden farklı algıladıklarını 

bunun da yazdıkları romanlara yansıdığını ve aralarında benzerliklerin bulunduğunu 

belirtmektedirler ve dolayısıyla da kadın yazarların ayrı bir geleneği olduğunu ileri 

sürmektedirler. 46 

Kadın söyleminin olanaklarına değinen yaklaşım ise çalışmalarını daha 

kuramsal bir düzeyde gerçekleştirmektedir. Bu yaklaşımı benimseyen kuramcılar 

arasında Héléne Cixous, Luce Irigaray, Julia Kristeva, Monique Wittig gibi feministler 

bulunmaktadır. Kuramlarını psikanaliz, dilbilim ve biyoloji gibi bilim dalları üzerine 

inşa etmelerinin yanı sıra daha çok Derrida ve Lacan üzerine temellendirmektedirler . 

Bu kuramcıların kadın söylemi üzerine eğilmelerinin nedeni kadını ezen ataerkil 

kültürün yalnızca din ve felsefe  tarafından değil     dil ile de desteklenmesi ve bu 

yüzden erkek egemenliğinin dili ile savaşmak için kadınlığa dayanan yeni bir dilin 

yaratılması gereğidir. Bu kuramlarda hedef, biyolojik manada kadınlığın, kadın 

söylemiyle ilişkisini ve kadınlara özgü bir söyleminin özelliklerini tanımlamaktır.47  

Helene Cixous ve Luce Irigaray’e göre, erkek egemen 
söylemle uğraşmak da bir tür vakit kaybı sayılabilir. 
Kadınlar artık toplumsal biçimde belirlenmiş kimlik 
imajlarını yıkmakla uğraşmak yerine daha “yapıcı” bir 
yazın biçimini benimseyip, özgürce kendi “dilleri”ni 
kullanmalıdırlar; çünkü, ne kadar bastırılmış ve 
saptırılmış olursa olsun, bir yerlerde kadına özgü bir dil 

                                                           
46

 Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, ss. 254-255. 
47

 Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, ss. 258-259.  
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vardır ve erkek baskısına karşı çıkmak için de zaten dilden 
başka silah düşünülemez. Erkek egemen dili işlemez hale 
getirmek kadın hareketinin birinci adımını oluşturmalıdır. 
Burada feminist hareket Derrida’nın yapı çözümü, yani 
anlam boşaltıcı yöntemini benimser.48 

 

 Genel olarak feminist edebiyat eleştirisindeki yaklaşımlara baktığımızda ise şu 

şekilde bölümlendiği görülmektedir: ikinci dalga feministlerin cinsel kast sistemine 

karşı çıkan eleştirisi, güncel olayları tarih öncesi simgelere bağlayarak kadın tarih ve 

kültürünü anlatmak amacındaki mit eleştirisi; edebiyat ve toplumsal deneyim arasındaki 

bağlantıyı inceleyen Marksist/Sosyalist eleştiri; kadına özgü bir dil üzeride duran 

Fransız feminist eleştirisi; kadınlar üzerindeki baskı unsurunu inceleyen ve bilinçaltının 

dil gibi yapılandığı görüşünü paylaşan psikanalitik eleştiri; yazın ve dilin toplumsal güç 

tarafından kontrol edildiğini kabul eden Postyapısalcı, Yapısökümcü, Postmodernist 

Eleştiri; ırklarından ötürü kendilerine özel sorunları olduklarını düşünen siyah feminist 

eleştiri; Lezbiyen kadınların ve lezbiyen yazınının tarihini merkezine alan lezbiyen 

feminist eleştiri; etnik ve sosyal ayrımcılık ile yanlış temsil ve kültürel kontroller 

üzerine çalışan Üçüncü Dünya feminist eleştirisidir.49 

Feminizm bugünün ve dünün sanatının geçerliliğini veya 
geçersizliliğini saptayacak kanonik bir manifesto ya da 
kapalı bir sistemmişçesine kendisini sanata ve tarihe 
dayatmaz; canlı ve süregelen bir sanat ve kültür eleştirisi 
sunar. Kadın sorunlarına dikkat çekmenin ötesine geçerek, 
sanatın üretimine, değerlendirilmesine ve sanatçının 
rolüne yönelik yepyeni bir anlayış barındırır. 50 

  

                                                           
48

 Jale Parla, a.g.m., s.112.  
49

  Gönül Bakay, “Feminist Edebiyat Eleştirisi”  Varlık Kitap Eki, (tarih belirtilmemiş), s.20.  
50

  Thalia Gouma-Peterson ve Patricia Mathews, “ Sanat Tarihinin Feminist Eleştirisi”, Esin soğancılar 
(çev.) Sanat ve Cinsiyet Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri, Ahu Antmen (drl.), İstanbul: İletişim 
Yayınları,2008,  s. 91.  
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1960’larda edebiyat alanında ortaya çıkan ve  “… evrensel ya da genel anlamla 

ilgili mitleri yadsıyarak ataerkil iktidarın tek yanlılığını ”51 sorunsallaştıran feminist 

eleştiri sanat ve kültür alanlarına da yöneltilmektedir. Bu  alanlar feminist bir bakış 

açısıyla ele alınmakta ve feminist sanat eleştirisi yöntemleri üzerinde durulmaktadır.  

  Shulamith Firestone,  kadınların kültürle dolaylı bir şekilde ilişki kurduğuna 

yani çoğunlukla kültüre esin kaynağı olduklarına dikkat çekmekte ve sanatın en önemli 

konusunun kadınlar olduğunu, bunu da sanat tarihinin onayladığını belirtmektedir. 

Öznelerin erkek olduğunu dolayısıyla da kültürün erkeklerin etkisi altında kaldığını ve 

sadece onların görüşünü yansıttığını vurgulayan yazar, bu kültüre az sayıda da olsa 

doğrudan katılan kadınların ise erkeklerin kurallarına uymak durumda kaldıklarının 

“erkek gibi” davrandıklarının da altını çizmektedir.  Firestone’a göre kültür açısından 

kadınlar kendilerini kadın bakış açısıyla görememektedirler. Çünkü kendi yaşantılarının 

ne olduğunu anlayabilmelerini sağlayacak bir araçları olmadığı gibi her taraftan kendi 

gerçekliklerini görmelerini engelleyecek kültür ürünleriyle çevrelenmişlerdir. Buna  

çıplak resim geleneğinde erkek  ressamların kadın vücudu üzerine çalışmalarının 

uzantısı olarak kadın ressamların da bu geleneği sürdürmelerini örnek vermekte yani 

kadın ressamların da kadınlara erkek gözüyle baktıklarını belirtmektedir. 52  

Sanat tarihinde kadın; fırçayı tutan elin sahibi değil, resmi 
yapılandır. Avrupa resim geleneği içinde hiç durmadan 
yinelenip duran en önemli konulardan biri, çıplak kadın 
resmidir. Seyreden ise elbette erkektir. Peki, fırçayı tutan, 
bir erkek yerine kadın olsaydı…53 

 

 Bu nedenle bir “kadın sanatı” kavramı üzerinde duran Firestone,  erkek 

bakışının egemen olduğu sanatta kadınlara ait gerçekliğin yanlış yansıtıldığını 

belirtmekte ve bir kadın sanatının gerçekleşebilmesi için kadınlar tarafından tüm kültür 

geleneklerinin yadsınması gerektiğinin altını çizmektedir. Bu bağlamda, daha önce 

                                                           
51

  Griselda Pollock “ Modernlik ve Kadınlığın Mekanları” Sanat ve Cinsiyet Sanat Tarihi ve Feminist 
Eleştiri kitabı içinde, 2008,  s.195.  
52

  Shulamith Firestone, Cinselliğin Diyalektiği, Yurdanur Salman (çev.), İstanbul: Payel Yayınevi, 1993, ss. 
167-169. 
53

  Fatma Batukan “ Sanat Tarihi, Gölgede Kalmış Kadın Sanatçılarla Dolu” Tempo Dergisi, Sayı:977,2006, 
s. 94.  
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gereken ilgiyi görememiş olan ve insanlık deneyiminin diğer yarısını oluşturan kadın 

deneyimlerini de kapsayan bütüncül bir kültürün yaratılması gerekliliğini yani bir kültür 

devrimini vurgulamaktadır. Ayrıca yazar, 1960’larda sanat alanındaki kadınların sayıca 

artmasını göz önüne alarak kaba bir başlangıç yaptığını düşündüğü ‘kadın sanatı’54 

üzerine ise şunları söylemektedir: 

Bu sanat daha çok ilericidir: Kesinlikle kadına ait olan 
gerçekliği araştırmak, cinsel bakımdan çarpıtılmış bir 
kültürü düzeltmek için atılması zorunlu bir adımdır. 
Evrensel kültür üzerine ciddi bir biçimde konuşmaya 
ancak ayın karanlık yüzünü de dünya görüşümüze 
kattıktan sonradır ki başlayabiliriz. … Bu sanat, yeni bir 
gelişmedir; şimdiye dek yalnız aynı yan tutmayı tersinden 
yansıtmış olsa da bu sanatın “erkek” sanatıyla 
karıştırılmaması gerekir. Çünkü bu sanat, eskinin 
dondurulmasından çok yepyeni bir bilinçlenmenin 
başlangıcı olabilir. … Bu sanat,  tarihte ilk kez, kadınların 
içinde yaşadığı gerçeklikle dürüst bir biçimde başa 
çıkmaya çalışacaktır.  55 

 

Sanatta ve sanat eleştirisinde feminist hareket 1960’lı yılların sonlarında 

başlamaktadır. 1970’li yıllar boyunca devam eden dönemin birinci kuşak olarak 

adlandırılan kadın sanatçıları,  kadın sanatı ürünlerinin özellikleri, değerlendirilmesi ve 

statüsü üzerinde durmakta  ayrıca feminist sanat eleştirisinin gelişmesine de öncülük 

etmektedirler. Feminist sanat hareketi ABD’de kendini kadın sanatçıların,  kuramsal 

cinsiyet ayrımcılığına dair eleştirileri, sergilerde temsil açısından eşitlik  ile ekonomik 

eşitlik istemi ,  estetik ve  kadın bilincine dair çalışmaları  ile göstermektedir. Bu 

dönemde Amerika’da  kadın sanat örgütleri kurulmuş, kadın sanatçıları bir araya getiren 

sergiler düzenlenmiş, okullarda feminist sanat programları açılmaya başlanılmış ve 

yayınevleri kurularak feminist sanat dergileri basılmıştır. Bu yayınlar feminist sanat 

eleştirisinin gelişiminde etkili olmuştur.  Ayrıca Amerika’daki sanat ve sanat tarihi 

üzerine yapılan çalışmalar eski kadın sanatçıların yeteneklerinin keşfedilmesine de 

yardımcı olmuştur. 1970’li yılların başında Britanya, Almanya, Danimarka ve İsveç’te 
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  Shulamith Firestone, a.g.e.,  ss.170- 178. 
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  Shulamith Firestone, a.g.e., ss.179-181.  
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de feminist sanat hareketleri ortaya çıkmakta bu ülkelere kısa bir süre sonra  İtalya ve 

Fransa’da katılmaktadır. Marksist ideoloji üzerine kurulu Britanya’daki feminist sanat 

hareketi politik anlamda aktif bir yapıya sahip olmasının yanı sıra çalışmalarında 

erkeklerle eşitlikten çok bir kadın izleyici kitlesi oluşturmak gibi daha köktenci 

amaçlara yoğunlaşmaktadırlar. 56 

1971 yılında yayınlanan Linda Nochlin’in ‘Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı 

Yok?’ başlıklı makalesi ise sanat tarihinin feminist bakış açısıyla analiz edilmesinin 

başlangıcını oluşturmaktadır.  Nochlin,  makalesinde sanat tarihinde gereken önemi 

görmemiş olan kadın sanatçıların ortaya çıkarılmasının gerekliliğini savunmakta 

bununla birlikte erkekler tarafından belirlenen ve sanatsal başarıyı ifade eden bir  

kavram olarak ‘büyük sanatçı’ efsanesine de karşı çıkmaktadır. 57   

Nochlin, makalesinde sanatta başarılı olmanın kurumsal yapısına dikkat 

çekmektedir.    Yazara göre, “Sanat yapmanın koşulları belli bir toplumsal çevrede 

gelişir, bu toplumsal yapının ayrılmaz parçasıdır ve ister sanat akademileri, ister himaye 

sistemleri, ister ölümsüz yaratıcı, üstün sanatçı-insan ya da toplumdışı ilan edilen yalnız 

yaratıcı efsaneleri olsun, özgül ve tanımlanabilir toplumsal kurumların dolayımından 

geçer ve belirlenir.”  Bu bağlamda kadınlara karşı uygulanan kurumsal ayrımcılığının 

altını çizen Nochlin  “Hiç büyük kadın sanatçı olmamasının bireysel bir dehadan veya 

onun eksikliğinden kaynaklanmadığını, toplumsal kurumların niteliğine, bu kurumların 

neyi yasaklayıp neyi destekliğine bağlı olduğunu” söylemektedir.58 

Feminist bir bakış açısıyla sanat tarihi üzerine çalışan bir diğer önemli isim ise 

Britanyalı sanat tarihçisi Griselda Pollock’dur ve bu alanda önemli makaleleri 

bulunmaktadır.  Pollock’un Marksizm, psikanaliz ve yapısökümünü biraraya getirerek 

oluşturduğu feminist metodolojisiyle yazdığı bu makaleler “Kadınlar, Sanat Ve 

İdeoloji” ile “Modernlik ve Kadınlığın Mekanları”dır. Makalerinde Pollock, kadın 

sanatı ve kadın sanatı tarihi çalışmaları için geliştirdiği kavramsal çerçeveyi 

belirlemekte ve pratiğe geçirmektedir. Bununla birlikte yazar, cinsel farklılığın 

                                                           
56

  Thalia Gouma-Peterson ve Patricia Mathews, a.g.m., ss. 19-25.  
57

  Thalia Gouma-Peterson ve Patricia Mathews, a.g.m., ss 14-16.  
58

  Linda Nochlin, “ Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok”, Sanat ve Cinsiyet Sanat Tarihi ve Feminist 
Eleştiri kitabı içinde,  2008,  ss. 135-136. 
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toplumsal bir inşa olduğu görüşüne dayanarak, cinsel farklılık üzerine bir kuram 

oluşturmakta ve tarihsel bir analiz yapmaktadır.  Pollock’un önerdiği feminist sanat 

tarihi modeli ise, kadınların erkekler tarafından konumlandırılışını incelemek yerine, 

kadınların kendilerine açık olan ve kadın olarak yaşabilecekleri, erkek dünyası dışında 

kalan bir alana ve kadınların sanat üretimine odaklanmaktadır.59 

 Pollock, sanat pratiği ile sanat tarihi alanlarının, toplumsal cinsiyete dayanan 

iktidar ilişkileri içinde yapılandırıldığına dikkat çekerek, bu bağlamda geçmişteki kadın 

sanatçıların ortaya çıkarılmasının önemini vurgulamakta fakat bunun tek başına yeterli 

olmayacağını ekleyen yazar, kadınların yaptığı sanat ürünlerinin kendine özgülüğünü 

anlayabilmek için bir kuramsal çerçeve oluşturmak gerektiğini de ileri sürmektedir. 

Kadınların ürettikleri eserlerin doğal cinsiyetle belirlendiği görüşüne onları 

türdeşleştirmesi açısından karşı çıkan yazar,  kadınların ürettiği eserlerin çeşitliliğine 

vurgu yapmakta, tek tek üreticilerin ve ürünlerin özgüllüğünü öne çıkarmakta ve aynı 

zamanda kadın sanatçıların ortak öğelerini saptamak gerektiğini de belirtmektedir. 

Cinsel farklılaşma bağlamında kadınlar arasındaki ortaklıkların doğa tarafından değil 

kültür ile oluşturulduğunun altını çizen Pollock, toplumsal ortamda düzenlenmiş cinsel 

farklılıkların kadın sanatçıların yaşamlarını ve ürettiklerini nasıl yapılandırdığını ele 

almaktadır. 60 

Feminist bir sanat eleştirisi oluşturmaya yönelik ilk adımları atan yazar ise 

Lucy Lippard’dır.  Lippard kuramı ve sistemi ataerkil olarak nitelemekte bu nedenle bir 

eleştiri yöntemi kullanmaya karşı çıkmaktadır. Egemen sanat kurumunun dışında 

kalarak gerçekleştirdiği çalışmalarını genellikle Marksist veya sosyalist ideolojiye 

dayandıran yazar, İngiltere’deki  feminist  sanat  hareketinin  kadınların  kültürdeki  

konumuyla  ilgilendiğini  bunun yanı sıra Amerika’da ise popüler bir feminist sanat 

anlayışından dolayı  imgelere gösterilen ilginin ideolojilerden daha fazla olduğunu 

belirtmektedir. Lipard’a göre feminizm sanatın karakterini değiştirmeyi hedeflemelidir. 
61 
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 Thalia Gouma-Peterson ve Patricia Mathews, a.g.m., ss. 87-90.  
60

 Griselda Pollock, a.g.m., ss. 194-195.  
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 Genel olarak feminist sanat ile feminist sanat eleştirisi ve feminist sanat tarihi 

alanlarında 1970’ler birinci kuşak olarak adlandırılırken 1980’ler ise ikinci kuşak olarak 

adlandırılmaktadır.  

Birinci kuşak sanatçılar, eleştirmenler ve sanat tarihçileri 
sanat dünyasındaki ayrımcılığı ifşa etme, reformları 
savunma, bugünün ve dünün kadın sanatçılarını sergileme 
gibi işlerde genellikle başarılı olurlar. İkinci kuşak 
feministler ise bu sorunlarla uğraşmak yerine farklı bir 
bakış açısı benimserler; genellikle eleştirel postmodernizm 
açısından önemli konularla bağlantılı olan bir perspektif 
geliştirirler. Edebi post-yapısalcılığı, psikanalizi, 
göstergebilimi ve Marksizm gibi siyaset felsefesi 
çalışmalarını kullanan, disiplinlerarası yönü daha güçlü 
bir analiz gerçekleştirirler.62 

 

1970’lerde kültür alanındaki ataerkil baskıyı gözler önüne seren ve kadın 

bedenin  manipüle edilişi ile değersizleştirilişini ortaya koyan birinci kuşak tarafından 

en çok tartışılan konulardan biri çağdaş sanatta bir anlatım olanağı olarak kadın 

duyarlılığı kavramı ile kadın estetiğidir.  Bu  konuya ilişkin olarak kadın deneyimlerine 

dikkat çekilmekte yani kadınların kendi hayat deneyimlerinin sanatta yeni bir içerik 

oluşturacağı ve bu içeriğin de yeni bir estetik formu belirleyeceği ileri sürülmektedir. 

Kültüre erkek deneyimlerinin yani erkek duyarlılığının egemen olması nedeniyle ve 

kadınların gerçekliği erkeklerden farklı bir biçimde algılamaları düşüncesinden yola 

çıkarak, kadın deneyimlerinin dolayısıyla kadın duyarlığının altı çizilmektedir. Bu 

dönemde kadın duyarlılığının biyolojik bir temele mi yoksa toplumsal bir temeli mi 

dayandığı sorusu da sanatçı ve sanat eleştirmenleri tarafından tartışılmaktadır. Bu 

konuda bir yanda toplumsal cinsiyet olgusunun araştırılmaya başlanılmasının ardından 

kadın duyarlılığını toplumsal bir inşa olarak değerlendiren yaklaşım  ile diğer yanda 

kadınlara özgü bir dilin ya da kadınlara özgü bir bakış açsının varlığı üzerinde duran 

özcü yaklaşım bulunmaktadır. 63 
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Birinci kuşak feminist sanatçı  ve sanat eleştirmenleri,  kadın bakış açısıyla 

kadınlar üzerine bir sanat yapmayı hedeflemekte,  kadın deneyimlerini  ve   kadın olma 

koşullarını ele almakta  ayrıca  kadınlar için eşitliği sağlayabilmek ve üzerlerindeki 

baskıyı kaldırabilmek amacıyla erkeklerle aralarında olan farklılıkları en aza indirmeye 

çalışmaktadırlar. İkinci kuşak sanatçı ve sanat eleştirmenleri ise farklılıkları en aza 

indirmeye çalışmamakta aksine farklılıkların önemini vurgulamaktadır. Birinci 

kuşaktakiler, değişmez bir kategori olarak gördükleri kadının, toplumsal ve kültürel 

kurumlar tarafından belirlendiğini öne sürmekte buna karşın ikinci kuşaktakiler ise 

sürekli değişen bir kategori olarak gördükleri kadının, erkeklerin düzenindeki temsiller 

ve ideolojik inşalar aracılığıyla incelendiğini belirtmektedirler.  Post modern yaklaşımı 

benimseyen  ikinci kuşak sanat ve sanatçıların farklılığı ve değişkenliği vurgulamaların 

nedeni üretilen anlamlarla oluşturulan tahakküm yapılarını  sarsmak istemeleridir.  Bu 

bağlamda  kadınlığın sabitliğini bozmayı istemekte ve farklılığın övülmesini 

savunmaktadırlar. 64 

Özetlersek, feminist eleştiri öncelikle ataerkil ideolojinin toplumsal cinsiyet 

rollerini  ve dolayısıyla da kadın imajını belirlediğini öne sürmektedir. Bu bağlamda 

sanat ve kültür alanlarında ataerkil düzenin nasıl desteklenip, sürdürüldüğünü deşifre 

etmekte ve sanat yapıtlarında yer alan kadın imgelerini, klişe kadın tiplerini saptayarak 

bunları feminist açıdan yorumlamaktadır. Sanat alanında kadınlara ait gerçekliğin yanlış 

yansıtıldığını vurgulayan feminist eleştiri, bu bağlamda  kadın sanatı kavramını ileri 

sürerek, kadına özgü yeni bir dil oluşturma olanaklarını araştırmaktadır. Ayrıca sanat 

tarihinde yer alan kadın sanatçıların keşfedilip ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır.  

Sanat eleştirisi ve sanat tarihi alanında gerçekleşen feminist çalışmaların,  

plastik sanatların yanı sıra sahne ve görsel sanatlar üzerine de yöneldiği, bu bağlamda 

sinemanın da inceleme konusu olduğu ve bu alanlardaki çalışmaların sinema alanına 

yansıdığı, düşünülebilir. Feminist sanat alanındaki kadın sanatı konusunun, sinema 

çalışmalarında “kadın sineması”  olarak  karşılık bulduğu ayrıca sinema alanında da 

sanatın konusu ya da üreticisi olarak  kadınların ele alındığını, söylemek mümkündür. 
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Benzer şekilde Zafer Özden’e göre “… Film kuramı için edebiyat kuramının 

her zaman kaynak oluşturmasının bir sonucu olarak görülebilecek bir şekilde, feminist 

film eleştirisi de feminist edebiyat eleştirisinden yararlanmıştır”65 ve bu bağlamda 

edebiyat ile sinema ilişkisi göz önüne alındığında ise, ilk örneklerini edebiyat alanında 

gösteren feminist eleştirinin, feminist sinema eleştirisi için bir temel oluşturduğunu ve 

onun için yol gösterici olduğunu, söyleyebiliriz. 
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  Zafer Özden, Film Eleştirisi, Ankara: İmge Kitapevi Yayınları, 2004,  s.191. 
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1.2.1 Feminist Film Eleştirisi 

Sinemanın ilk yıllarıyla beraber film eleştirileri de ortaya çıkmaktadır.  Film 

eleştirileri başlangıçta gazetelerde filmlerin yorumlanması olarak değerlendirebilecek  

yüzeysel  yazılar olarak yapılmaktadır. Sinemanın yeni bir sanat dalı olarak kabul 

edilmesiyle birlikte eleştirilerin niteliği de değişmeye başlamakta ve 1930’lu yıllara 

gelindiğinde film eleştirisi, üzerine düşünceler üretilen bir kurum haline gelmektedir.  

İkinci Dünya savaşından sonra film kuramlarındaki gelişmelere paralel olarak film 

eleştirisi de ivme kazanmaktadır. Bu dönemde  sinema,  üniversitelerde bilimsel bir 

inceleme konusu olarak yer bulmakta böylelikle film eleştirisi de  kuramsal alanın etkisi 

altına girmektedir. Öncesinde estetik bir inceleme konusu olarak görülen filmler, 

kuramsal çalışmaların; göstergebilimsel, psikanalitik ve ideolojik  yaklaşımların  

oluşturduğu bakış açısıyla birlikte sosyal bir bağlam içinde değerlendirilmeye 

başlanmaktadır. 1960’lı yıllarda filmlerin yalnızca kendi içinde değerlendirilmesi 

yaklaşımı bırakılmakta ve 1970’li yıllara gelindiğinde ise film eleştirisinin 

dayanabileceği çeşitli kuramsal yaklaşımlar geliştirilmektedir.66   

Zafer Özden tarafından eleştirel yaklaşımlar: gazete eleştirisi,  göstergebilimsel 

eleştiri, ideolojik eleştiri, tarihsel eleştiri, sosyolojik eleştiri, auteur eleştiri, psikanalitik 

eleştiri, türsel eleştiri  ve feminist eleştiri olarak  dokuz başlık altında ele alınmaktadır.  

Özden, eleştirel yaklaşımları kullanırken birini diğerine tercih etme zorunluluğunun 

olmadığını, birbirlerinden terminolojisini ya da yöntembilimini alabildiklerini 

belirterek, eleştirel yaklaşımların genellikle kesin çizgilerle ayrılmadıklarını da 

eklemektedir. Dolayısıyla bir film eleştirisinde belirli bir eleştirel yaklaşım 

kullanılabileceği gibi, farklı eleştirel yaklaşımlar bir arada da bulunabilmektedir.67 Bu 

bağlamda feminist film eleştiri de farklı eleştirel yaklaşımların bileşimidir, diyebiliriz. 
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 Zafer Özden,  a.g.e., ss. 36-53.  
67

 Zafer Özden,  a.g.e., ss. 104-106.  
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Feminist eleştiri; filmlerin yapıldığı güncel ortam içinde 
değerlendirilmesi ve izleyiciyi filme yönlendirmenin önemi 
nedeniyle gazete ve (dergi) eleştirisinden faydalanırken; 
kadın ve cinsel azınlıkların konumlarının filmlerin 
üretildiği dönemlerin yapısına göre değişmesi nedeniyle 
tarihsel; … filmlerdeki egemen ya da ikincil planlardaki 
ideolojilerin, üretim, dağıtım sistemlerini de içeren geniş 
çerçeve içinde ele alınması gerekliliği nedeniyle ideolojik; 
filmlerin toplum ile ilişkileri ve sosyal bir olgu olarak ele 
alınması nedeniyle sosyolojik; filmlerin yönetmenler, film 
karakterleri ve izleyicilerle ilgili psikolojik süreçleri 
ortaya koyan yapısı nedeniyle psikanalitik; filmlerin 
benzer konulara, stereotiplere dayalı geleneksel anlatı 
yapılarını içermelerine yönelik olarak türsel; bu 
yapılanmalar içinde filmin ‘yaratıcılarının’ 
yaklaşımlarının belirlenmesine yönelik auteur ve 
filmlerdeki anlamlama sisteminin ortaya konmasına 
yardımı nedeniyle göstergebilimsel yaklaşımların tamamı 
olmak üzere; tüm eleştiri biçimlerinden yararlanır. 68 

 

1970’li yıllardan itibaren feminist film çalışmalarının odak noktası, filmlerde 

kadına yüklenen anlamlar ile kadının seyirlik konumu olmuştur.69 Ruken Öztürk’ün 

ifade ettiği gibi, “ Bireyi kurulu sisteme rahatlıkla eklemleyebilen ve çağımızın en etkili 

sanat dallarından biri olan sinemada da kadının temsili ataerkil ideolojiye uygundur”70 

Bu bağlamda, ana akım sinemada kadınların seyirlik konumu ile erkek bakış açısından 

sunumu ataerkil ideoloji tarafından belirlenmektedir ve filmlerdeki kadın karakterler bu 

ideolojiye uygun bir biçimde oluşturulmaktadır, diyebiliriz. Bu noktada ataerkil 

ideolojiyle mücadelenin önemini vurgulayan Laura Mulvey, “Ataerkil ideoloji, cinsel 

farklılıkların anlamı, kadının toplumdaki yeri, kadınsılığın gizemi ve benzer konular 

hakkındaki ‘gerçekler’den oluşan ön kabullerin arkasına gizlenir.”71 demektedir. 

Ataerkil toplumun kadınlara dair ön kabullerinden yola çıkan kadın temsilleri ise 

sinemada kadınların doğal kadınlık halleri içinde perdeye yansımadıklarını 

                                                           
68

  Lale Kabadayı, a.g.e., ss.94-95.  
69

  Ayşegül Koç, “ Vagina Dentata’lar, Femme Fatale’ler, C Blok, Masumiyet, Üçüncü Sayfa Ve İtiraf’ta 
Kadının Temsili”, TFAYY, yay haz: Deniz Bayraktar, cilt:4, Bağlam yay, İstabul:Mayıs 2004, s.185.  
70

  S. Ruken Öztürk, a.g.e, s.69.  
71

  Laura Mulvey, Visual and Other Pleasures, Londra, 1989, s. 120-121 Aktaran: Ruken öztürk, a.g.e., 
s.86. 
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düşündürmektedir ve feminist film eleştirisi de buradan yola çıkarak sorular 

sormaktadır. 

Feminist film eleştirisi kadının ‘gerçek’ haliyle sinemada 
neden temsil edilmediği, yer alan kadın karakterlere 
rağmen, filmlerde erkek söyleminin nasıl devam ettirildiği, 
bu söylem içinde kadınların nasıl resmedildikleri ve 
‘gerçek’ yaşamdaki kadın deneyimlerinin filmlerde neden 
göz ardı edildiği gibi soruların yanıtını aramaktadır.”72  

 

Feminist film eleştirisi tarihine baktığımızda ise “ …Atlantiğin iki yakasında 

hemen hemen aynı zamanlarda büyük ölçüde birbirinden bağımsız olarak 1970-1972 

yılları sırasında” 73 başladığı görülmektedir. 1970’li yıllar feminist film eleştirisi ve 

feminist film kuramı açısından hem kuramsal hem de pratik anlamda birçok üretim ve 

çalışmanın ortaya koyulduğu bir dönemdir.  

1971’de ilk kuşak feminist belgeseller çekilir. 1972 önemli 
bir tarihtir. İlk ‘Newyork Uluslar arası Kadın Festivali’ 
yapılır ve ‘Edinburgh Film Festivali’nde konu ‘Kadın 
Sorunlarına’ ayrılır. İlk dergi Women and Film 1972’de 
çıkar. 1973’de kadınları konu alan festivaller 
artar.Kadınlar üzerine ilk film kitabını Marjorie Rosen 
Popcorn Venus adıyla yayımlar. Aynı yıl Claire 
Johnston’ın derlediği Notes On Women’s Cinema çıkar. 
1974’de Jump Cut dergisinin ilk sayısı okura ulaşır. 
Mollay Haskel From Reverence to Rape’i ve Joan Mellen 
Women and Their Sexuality in the New Film’i yayımlar. 
1975’de New york ve Los Angeles’da Medyada 
Feministler üzerine bir konferans düzenlenir. Olumsuz bir 
gelişme olarak Women and Film dergisi  yayımını 
durdurur. Yine Johnston’ın derlediği The Work of Doroty 
Arzner ve Sharon Smith’in Women Who Make Movies adlı 
kitapları basılır. 1976 yine festivaller yılı olur. 1977’de 
Camera Obscura’nın ilk sayısı çıkar. (?) Kadın ve film 
üzerine ilk eleştiri antolojisi Karyn Kay ve Gerald 
Peary’in Women and the Cinema’sıdır. 1978’de Ann 
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  Christine Gledhill, Recent Developments in Feminist Criticism, New York- Oxford, 1999,  s.251  
Aktaran: Lale Kabadayı, a.g.e., s.100.  
73

  Annette Kuhn,  Women’s Pictures  Feminism and Cinema, London, 1982, ss.74-75   Aktaran: Nur 
Süllü,          “ Sinemada Feminist Eleştiri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, SBE, 
1988,  ss.103.  
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Kaplan Women in Film Noir’ı derler. 1979’da Patricia 
Erens Sexual Stratagems: The World of Women in Film’i 
çıkarır ve festivaller, dergiler, derlemeler, kitaplar, 
konferanslar giderek artan bir biçimde ortaya çıkmaya 
başlar. 1980’lere hızlı bir biçimde on yıllık bir birikimle 
girilir.74 

 

Bill Nichols, 1972 yılında yayınlanmaya başlayan ve bir ilk olan “Women and 

Film” dergisinin feminist film eleştirisinin ortaya çıkışındaki rolüne dikkat çekmekte ve 

derginin feminist  bakış açısıyla yazılmış bir çok makale ile kitaba öncülük ettiğini de 

eklemektedir.  Yazar, derginin feminist bir bakışın sinemaya nasıl uygulanacağına dair 

örnekler sunduğunu ve farklı feminist yaklaşımların geliştirildiği bir ortam sağladığını 

da belirtmektedir.75 

Zafer Özden tarafından feminist film eleştirisi temel aldığı farklı yaklaşımlara 

göre liberal feminist eleştiri, Marksist sosyalist feminist eleştiri, psikanalitik feminist 

eleştiri, radikal feminist eleştiri, siyah feminist eleştiri ve  lezbiyen feminist eleştiri 

olarak sınıflandırılmaktadır. Yazar, liberal feminist eleştirinin, kadınların filmlerdeki 

klişeleşmiş sunumları ile cinsel rol kalıpları içindeki kadın imgelerini ele almakta 

olduğunu ve kadınların filmlerde cinsiyetçi olmayan bir biçimde sunulmaları yönünde 

çaba harcadığını; Marksist-sosyalist feminist eleştirinin, kadına yönelik baskı ve 

değersizleştirmenin kökeninde kapitalist toplum olduğunu ileri sürdüğünü ve toplumsal 

cinsiyetle ilgili sorunlardan çok kadınların sınıfsal konumu ve ekonomik koşulları 

üzerine eğildiğini; psikanalitik feminist eleştirinin, filmlerin anlatımına ve kadının 

perdedeki sunumunun çözümlenmesine psikanalitik kuramın açıkladığı süreçlerin 

egemen olduğunu kabul ettiğini, radikal feminist eleştirinin, kadının ezilmesinin 

kökeninde ataerkil ideolojinin bulunduğunu ve bu ideolojinin sürdürülmesini erkek 

yapımcıların egemen olduğu sinema endüstrisinin sağladığını ileri sürdüğünü ve yeni 

bir üretim alanı yaratmayı amaçladığını; siyah feminist eleştiri, kadının ezilmesiyle ilgili 

sorunların ırksal sorunlardan ayrı düşünülemeyeceğini ileri sürdüğünü ve renkli 
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  Laura Mulvey , Visual and Other Pleasures, , s.119.  Aktaran: Ruken Öztürk, a.g.e., s. 85.    
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  Bill Nichols, “ Feminist Eleştiri”, Ertan Yılmaz (çev), Sinema, İdeloji, Politika içinde, Burak Bakır- 
Yörükhan Ünal- Sali Saliji (drl), Ankara: Öncü Basımevi, 2008,  s. 241.  
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kadınların düşüncelerini ve pratiklerini yansıttığını; lezbiyen feminist eleştirinin 

erkekleri reddettiğini ve cinsel çoğulculuğu amaçladığını belirtmektedir.76 

Diğer yandan feminist film eleştirisi sadece film okumalarıyla değil  ana akım 

sinemanın diline yani ataerkil ideolojinin aracına karşıt ve kadın yönetmenlere özgü 

yeni bir dil oluşturmakla da ilgilenmektedir. Bu bağlamda üretilen feminist filmler de 

feminist film eleştirisinin gelişmesini sağlamıştır ve bu filmlerin çözümlenebilmesi için 

kuramsal bir temele ihtiyaç duyulmuştur.77 Ayrıca feminist film eleştirisi, ataerkil bir 

sistem içinde var olan izleyicilerin, filmlerden ilerici anlamlar çıkarmaları ihtimalinin 

düşük olduğunu, bu nedenle daha çok feminist sinema yapılması gerektiğini böylece 

izleyicilerin bilinçleneceğini öne sürmüştür. 78 

Feminist film eleştirisinin niteliği ise İngiltere ile Amerika arasında farklılıklar  

göstermektedir: 

İngiltere’de feminist film teorisi sinemanın doğasına 
uygun olarak geçerli kuram geliştirmeye başlamıştır. 
Amerika’da gerçekleştirilen ise daha çok tanıtımsal 
niteliktedir. İngiltere’de olduğu gibi konuyu tartışma, 
bunu yaparken de kuramlarla ilişkilendirme söz konusu 
değildir. Ayrıca Amerikan feminist eleştirisinde farklı olan 
bir diğer yanda sosyo-kültürel ve eleştirisel değerlere 
üstünkörü değinmesidir. İngiliz uygulamasında ise bilinçli 
olarak kuram ve yöntemler geliştirilmiş, bunlar da 
feminist bakış açısıyla değerlendirilerek yeni bir feminist 
film eleştiri anlayışı oluşturulmuştur. 79 

 

Sonuç olarak, sinemada kadınların sunumunu mercek altına alan feminist film 

eleştirisiyle birlikte kadın temsilleri inceleme konusu haline gelmiş ve filmlerde yer alan 

cinsiyetçi bakış açısı ortaya koyulmuştur. Süreç içersinde gelişen çeşitli yaklaşımlar ise, 

sinemada kadınların sunumuna dair farklı sorunları öne çıkararak, araştırma kapsamını 

genişletmiştir. Ayrıca feminist film eleştirisinin film okumanın yanı sıra, kadın 
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  Zafer Özden, a.g.e., ss. 208-209.  
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  Zafer Özden, a.g.e., ss. 199 -205. 
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  Lale Kabadayı, a.g.e., s.101.  
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  Carolyn G. Heilburn, “The New Feminist Criticism: Essays on Women Literary  and Theory”, 1985, 
ss.23-27 Aktaran: Nur Süllü, a.g.e., ss. 104-105. 
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yönetmenlere özgü yeni bir sinema dili diğer bir deyişle “ feminist sinema” oluşturmak 

üzerinde durması ise kuram ve yöntemlerin gelişmesine yol açmıştır, diyebiliriz. Bu 

noktada, feminist film kuramcılarına değinmek yerinde olacaktır.  

  



 

36 
 

1.2.2 Feminist Film Eleştirisi Kuramcıları 

Feminist film eleştirisi başlangıçta sosyolojik yöntemi benimsemiş ardından 

psikanaliz ve göstergebilimi temel almıştır. Film eleştirisinde oldukça etkin olan bu iki 

yöntem 1980’li yıllarda tartışmaya açılmış ve film eleştirisi yeni bakış açıları 

kazanmıştır. 1990’lı yıllara gelindiğinde ise kültürel incelemelerin etkisiyle yeni 

anlayışlar film eleştirisi kuramına eklenmeye devam etmiştir.80 Bu bağlamda feminist 

film eleştirisi farklı yöntemleri kullanan kuramcılar üzerinden ele alınmaktadır. 

Feminist film eleştirisi tarihinde öne çıkan bazı kuramcıları, konuyu daha iyi 

anlayabilmek için yakından incelemek faydalı olacaktır. 

Annette Kuhn 

Kuramcıya göre bir filmi profesyonelce okumanın ve 
eleştirmenin yolu öykü ve karakterlerin özelliklerini 
çözümlemedir. ‘Bunu yaparken de ‘sinema kompozisyonun 
karakteristiği olan sinemasal görüntü, ışıklandırma, 
kurgu, kamera hareketleri vb. gibi öğelerin öykü ve 
karakterleri nasıl kurduğuna bakılabileceğini’ 
eklemektedir. Bu öğeler aracılığıyla filmin kendi anlamını 
nasıl oluşturduğu sorusu gündeme gelmektedir.81  

 

Bu bağlamda Kuhn, filmin kendi anlamını yaratması konusunda yönetmenin 

etken olduğunu belirtmektedir. Kuramcıya göre film endüstrisi erkek egemenliğindedir, 

bu yüzden kadın nesne olarak konumlandırılmakta ve bu tür imgeler üretilmektedir. 

Kuhn, bu konuyu eğer daha çok  kadın sanatçı, kadın film yönetmeni ve reklam 

yaratıcısı olsaydı, sunumlarda olumlu bir değişim olabilir miydi sorusunu yanıtlamaya 

çalışarak ele almaktadır. Kuhn, feminist eleştiriye fayda sağlaması açısından sinema 

tarihinin gözden geçirilmesini ve filmlerdeki kadınlar ile kadın yönetmenlerin sinemaya 

katkılarının incelenmesi gerektiğini savunmaktadır. Kuramcıya göre kadınlar tarafından 

gerçekleştirilen her çalışma mutlaka feminist olmayacağı gibi erkekler tarafından da 
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  Anneke Smelik, Feminist Sinema ve Film Teorisi ve Ayna Çatladı, Deniz Koç (çev.), İstanbul: Agora 
Kitaplığı, 2008,  ss. 2-25. 
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  Nur Süllü a.g.e.,  s.111.  
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feminist bir çalışma ortaya koyulabilir ancak feminist bir film eleştirisi yapılırken 

auteur’un de göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını önemle çizmektedir. 82 

Egemen sinemayı reddeden ve geleneksele karşı bir sinemayı talep eden 

Kuhn83           “feminist karşı sinemanın sadece egemen sinemaya karşı durabilecek 

biçimsel ya da ifadesel stratejiler ya da ‘kadınsı’ sinemasal dil oluşturma sorunu 

olmadığını vurgular. Aksine, feminist karşı sinema, bunların biri ya da her biri 

olabilmelidir.”84 Kuramcının 1970’lerde çekilmiş filmlerden dişil bir dile örnek olarak 

gösterdikleri şunlardır:  Lives of Performers (Rainer, 1972), Jeanne Dielman, 23 Quai 

du Commerce,1080 Bruxelles (Akerman,1975), Daughter Rite (Citron, 1978), Thriller 

(Potter,1979). 85 

Kuhn, “Feminizm and Cinema” adlı yapıtında popüler bir sinema olarak 

değerlendirdiği Hollywood filmlerin yapıları ile bu filmlerde kadına bakışı incelemekte  

ve Hollywood filmlerinin yapılarının klasik anlatı yapısına sahip olduklarını 

belirtmektedir. Kuramcı, klasik anlatı sinemasında kadının ise anlatıyı güdüleyici ve 

harekete geçirici bir işlev yerine getirmekte olduğuna dikkat çekmekte;  bunun kadının 

evlenmek, mutlu bir yuva kurmak gibi toplumun onaylayabileceği şeyler yaparak, tersi 

durumunda ise toplumdan dışlanarak veya cezalandırılarak gerçekleştiğini ifade 

etmektedir.86  

Ayrıca Kuhn’a göre “klasik anlatı sinemasında bakışın hazzı, perdedeki 

imgelerin dikizlenmesiyle elde” edilmektedir87 ve kuramcı, egemen sinemanın özelikle 

de klasik anlatı yapısına sahip Hollywood sinemasının ideolojik söyleminin kapitalist 

olmasının yanı sıra cinsiyetçi göründüğünü de dikkat çekmektedir.88 Kuhn, Hollywood 

filmlerinin feminist film eleştirisiyle yapılan yeniden okunmasının, cinsiyetçi 
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  Nur Süllü a.g.e., ss. 111-113. 
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   Jill Nelmes, “ Sinemada Cinsiyet Ve Cinselliğin Sunumu”, Ertan Yılmaz (çev.), Sinemasal Dergisi, 1998, 
s.81.  
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  Annette Kuhn, Women’s Cinema-Feminism and Cinema,  London, 1994, s.172   Aktaran: Serpil Kırel,                
“ Pelin Esmer’in ‘Oyun’ Belgeseli Çerçevesinde Kadın Deneyimlerinin Aktarılmasında Belgesel Filmin 
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  Annette Kuhn,  Textual Politics , İndianapolis, 1990,  Aktaran: Ruken Öztürk, a.g.e.,  s. 79.  
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  Nur Süllü, a.g.e,  ss. 113-116.  
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  Annete Kuhn,  The Power of the Image-Essays on Representation and Sexuality, London, 1985, s. 65  
Aktaran: Lale Kabadayı, a.g.e.,  s. 106.  
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  Ruken Öztürk, a.g.e,  s.92.  
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yaklaşımları işleyen ideolojinin kullanım yollarını anlaşılır kılabileceğini belirtmekte, 

diğer bir deyişle feminist analizin, filmlerde ataerkil ideolojinin nasıl yapılandırıldığını 

ve şekillendirdiğini ortaya koyulabileceğini ve bu ideolojiye karşı müdahale edebilme 

olanağı sağlayabileceğini ayrıca filmlere bakışta farklı alternatifleri önerebileceğini ileri 

sürmektedir.89 

Claire Johnston 

“Claire Johnston’un Women’s as Counter-Cinema (1973), feminist sinema 

kuramı ve pratiği üzerine ilk makalelerden biridir” 90 “ Sinemayı semiyotik bir gösterge 

sistemi olarak inceleyen ilk feminist film eleştirmenlerinden Claire Johnston, klasik 

sinemadaki ‘Kadın’ mitini, dişil karakteri bir yapı, kod ya da uzlaşım olarak 

tanımlayarak incelemiştir.”91 Kuramcı  makalesinde “…eril Narsisizm ve Freud’un 

simgesel yer değiştirme kuramını izleyerek fallik cinselliğin yerine geçen fetişleştirilmiş 

dişil imgeyi”92 çözümlemektedir.  

“Cinsiyetçi ideoloji içinde bir gösterge olarak kadın imgesini ele alırsak, 

kadının resmedilişinin, yönetmenlerin yanında veya karşısında oldukları 

‘gerçekmişgibilik’ kuralına tabi olduğunu 93 söyleyen Johnston, sinemanın izleyiciler 

üzerinde gerçekmiş gibilik özelliği sayesinde etkili olduğunu ve bu bağlamda filmlerde 

sunulan kadın temsillerinin kadının doğal haliymiş gibi algılanmasına neden olduğunu 

belirtmektedir.94  Kuramcı, “ Kamera (aslında) egemen ideolojinin ‘doğal’ dünyasını 

yakalar… Kadınların baskı altına alınma ‘gerçeği’, kameranın ‘masum’ görünmesi 

yüzenden filmde ‘yakalanamayabilir’; bu (gerçek) (aslında) yapılandırılmakta/ 

uydurulmaktadır.” 95 demektedir.  Johnston’a göre “ Cinsiyetçi ideoloji ve erkek 
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egemen sinemada kadın, erkekler için temsil ettiği şey olarak ”96 sunulmaktadır bu 

nedenle de kuramcı  erkek bakış açısıyla sunulan kadın temsillerini eleştirmekte ve 

‘karşı sinema’ olarak adlandırdığı yeni bir sinema önermektedir.  

Johnston egemen sinemanın hem içinde hem de dışında 
yer alacak ve hiyerarşik yapının olmadığı gruplar içinde 
kollektif olarak yapılacak, ama aynı zamanda oldukça 
geleneksel bir biçimde, filmi politik bir araç ve eğlence 
olarak kullanan bir kadın sineması önerir. Johnston 
egemen sinemaya ve onun erkek egemen temeline karşı 
çıkan ve bunu sorgulayan bir sinema pratiğini 
geliştirmenin önemini ısrarla vurgular. O buna, avant-
garde ve sol kanat sinemayla ilişki kuracak olan karşı 
sinema adını verir.97 

Laura Mulvey 

İngiliz yazar ve film yapımcısı olan Mulvey 1975 yılında yayınlanan  ‘Görsel 

Haz ve Anlatı Sineması’ (Visual Pleasure and Narrative Cinema) başlıklı makalesiyle 

feminist film eleştirisi kuramına yeni bir yaklaşım getirmiştir. Mulvey makalesinde, ana 

akım filmlerin ataerkil diline cinselliğin kodlandığını bu yüzden feminist film 

eleştirisinin bu olguyu eleştirmesi gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca kuramcı filmden 

alınan zevkin incelenmesiyle bu kodlamanın yıkılabileceğini de ileri sürmektedir.98 

Mulvey’in de ifade ettiği gibi: 

Hollywood stilinin ( ve onun etki alanına giren tüm 
sinemanın) büyüsü, tümüyle olmasa da önemli bir 
kısmıyla, görsel hazzın ustaca ve tatmin edici bir biçimde 
yönlendirilmesinden kaynaklandı. Rakipsiz olduklarından 
genelgeçer filmler, erotik olanı, egemen ataerkil düzenin 
diline kodladılar. … Bu makale, filmlerdeki bu erotik 
hazzın örülüşünü, anlamını ve özellikle de kadın imgesinin 
merkezdeki yerini tartışacak. Güzeli ya da hazzı 
çözümlemenin onu yok ettiği söylenir. Bu makelnin niyeti 
de bu.99 
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Mulvey’in makalesi “feminist film kuramını geliştirmek için Lacancı 

psikanalizi kullanan ilk yazıdır” 100 Psikanalitik kuramı “ataerkil toplumun bilinçdışının 

film biçimini nasıl yapılaştırdığını göstermek üzere politik bir silah olarak”101 

kullandığını söyleyen kuramcı “ kendi eleştiri yönetimini tepkisel olarak 

nitelendirmektedir. Bununla birlikte göstergebilimi ve Marxsist-Freudianist düşünceyi 

temel alarak filme bakmaktadır.”102  

Mulvey, bir filmin gerçek anlamının düzenlenen kodların açımlanmasıyla 

ortaya çıkacağını belirtmekte ve kodların açımlanmasında ise göstergebilimi 

kullanmaktadır. Kuramcı bir filmin incelenmesinde renklerin kullanımını araştırma 

konusu olarak ele almaktadır. “ Yalnızlık, baskı ve üzüntü anlarında soğuk ve sert 

ışıklandırmanın, mavilerin ve yeşillerin egemen olduğunu, umut, duygusal özgürlük ve 

cinsel doyum anlarında ılık ve yumuşak ışıklandırmanın, portakal ve kırmızı renklerinin 

yer aldığını söylemektedir”103 

Smelik’e göre çığır açan makalesinde Mulvey; 

“Hollywood sinemanın çekiciliğini anlamaya çalışır. 
Psikanalizin de yardımıyla geliştirdiği eril nazar (male 
gaze) teorisi, feminist film teorisinin en sık başvurulan 
paradigmalarından biri haline gelmiştir. Sinemanın 
büyüleyiciliği, psikanalitik olarak Freud’a göre temel bir 
dürtü olan skopofili nosyonu, yani ‘görme arzusuyla 
açıklanabilir. Diğer bütün dürtüler gibi cinsel kaynaklı 
olan bu der Schautrieb (görme merakı) dürtüsü, 
beyazperdeden gözlerimizi alamamızın nedenidir”104 

 

Eril nazar konusu yani “bakış kavramı genel olarak Freud’un libido içgüdüsü 

ve Lacan’ın ayna evresi teorilerine dayanmaktadır ve Lacan’ın ayna evresi ile sinema 

arasındaki bağlantı, sinemanın, bilinçdışının basamaklarında nasıl işlediğine 
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yöneliktir.”105 Freud’un skopofili kavramı, görme arzusunun yanı sıra röntgencilik 

üzerinedir. Ve sinema röntgencilik için ana rahmine benzeyen karanlık bir mekan olarak 

uygun ortamı sağlamaktadır. Bu  bağlamda Mulvey, sinemanın büyük bir güce sahip 

olduğunu ve beyin yıkama işlevi görebileceğini ileri sürmektedir.106 

“Mulvey, sinemada dikiz hakkını sadece erkeklere veren anlatısal ve sinemasal 

teknikleri ortaya çıkarmıştır.”107 Sinemadaki görsel zevk, dikizci bir nitelik taşımakla 

birlikte bakanı özne yapmakta ve bu özne diğerine bakmakla yapılanmaktadır. Buradaki 

bakış erildir diğer deyişle erkeğe aittir ve toplumsal cinsiyet tabanlıdır. 108  

Mulvey’e  göre sinema kadını seyredilecek bir nesne olarak konumlamakta 

böylelikle kadın, erkeklerin seyretmesi için yaratılan bir ikon haline gelmektedir.  

Kuramcı popüler sinema içersinde giysiler, makyaj, oluşturulan uzam ve ışıklandırma 

gibi öğelerin etkisiyle de kadının bir fetişizm aracı olarak kullanıldığını belirtmektedir. 

Sinemada kadının izleyiciler tarafından röntgenlendiği ve röntgencilik olgusun da 

sinemada kadının sunumu üzerinde  belirleyici olduğunu belirten Mulvey, bunun 

özellikle klasik Hollywood sineması içersinde geçerli olduğunu söylemektedir.109 

Mulvey … sinemada kadının konumunu değiştirmek için 
devrimci bir bakış ihtiyacını ve sinemasal hazza öncelik 
verilmesinin reddedilmesinin gerektiğini ileri sürer. 
Kadının nesne, röntgenci haz sağlayıcı olmaktan çıkışı 
daha sonra kadını sinemada kendine tahsis edilen sınırlı 
rolden özgürleştirecektir.110  

Ayrıca kuramcı izleyicilerin kendilerini filme kaptırma sürecinde yaşadıkları 

özdeşleşmenin, narsistik duygularını canlandırdığını ve filme bu açıdan yaklaşacaklarını 

belirtmektedir. 111  
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Mulvey, narsistik görsel hazzı Lacan’ın ego oluşumu ve 
ayna evresi kavramlarıyla açıklar. Çocuğun mükemmel 
bir ayna imgesiyle özdeşleşerek haz duyması ve ego 
idealini bu idealleştirilmiş imge üzerinden kurması ile, 
film seyircisinin bir insan figürünün beyaz perdeye 
yansıyan mükemmelleştirilmiş imgesiyle özdeşleşerek 
narsistik haz duyması arasında bir benzerlik vardır. 112 

 

Ann Kaplan 

Ann Kaplan, Hollywood’u erkek temelli bir endüstri olarak 

değerlendirmektedir.    Kuramcı, Ana akım sinemada kadınların, erkek bakış açısından 

‘erkek olmayan’ olarak olumsuz bir biçimde sunulduklarını belirtmekte  ve bu nedenle 

Kaplan’a göre filmlerde ‘kadın olarak kadın’ bulunmamaktadır.113  Ayrıca kuramcı, bu 

filmlerde kadının bakışın nesnesi haline geldiğini ve ataerkil amaçlar uğruna kurban 

edildiğini belirtmekte ve bu bağlamda  geleneksel sinemayı yapı bozumuna uğratan 

feminist karşı sinemayı övmektedir.114 

Ann Kaplan, dişil karakter ile dişil izleyici bağlamında bakış kavramı üzerinde 

durmaktadır ve bu konuya bakış tamamen eril midir ve kadının da dikizlemesi olası 

mıdır gibi sorularla yaklaşmaktadır. Kaplan, 1970 ve 1980’lerin Hollywood yapımı 

kadın filmlerinde dişil karakterlerin, eril karakterleri kendi bakışlarının nesnesi şekline 

çevirebildiğini belirtmekte fakat rollerin değişmesinin egemenlik ve boyun eğme 

ilişkilerinde bir farklılık yaratmadığına dikkat çekerek, bu durumu dişil olsa da bakışın 

dil ve bilinçdışında eril olarak konumlanmasına bağlamaktadır.115  

 Ayrıca Kaplan, karşı sinema üzerinde durmakta ve egemen sinemayı 

reddetmekle birlikte bu sinema pratiğinin izleyiciyi uzaklaştırabilme ihtimalini de göz 
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önüne almaktadır. Bu yüzden kuramcı, geleneksel sinema biçimlerinin feminist bir 

sinema yapmak için manipüle edilerek kullanılmasını önermektedir.116 

Sonuç olarak, feminist film eleştirisi kuramcıların birleştiği ortak noktalara 

bakarsak:  film endüstrisinin erkek egemen olduğu; ana akım sinemanın ataerkil bir dile 

sahip olduğu ve filmlerde cinsiyetçi yaklaşımları işlediği; kadınların seyredilecek bir 

nesne olarak konumlandırıldığı böylece kadının bakışın nesnesi haline geldiği; 

sinemada bakışın hazzının ise dikizciliği içerdiği konularında hem fikir olduklarını 

görmekteyiz. Ayrıca feminist film kuramcıları, erkek bakış açısından sunulan kadın 

temsillerini eleştirmekte ve erkek egemen sinemaya karşı yeni bir sinema anlayışı yani 

“feminist sinema”yı önermektedirler.  

 Kuramcıların vurguladığı noktalardan yola çıkarak, bir filmi inceleme yöntemi 

olarak feminist film eleştirisinin filmlerde ataerkil ideolojinin nasıl yapılandırıldığını ve 

sürdürüldüğünü ortaya koymayı amaçladığını söyleyebiliriz. Bunu yaparken, öykü ve 

karakter çözümlemesi yapmayı önermekte, filmin kendi anlamını yaratması konusunda 

yönetmeninin rolüne dikkat çekmektedir. Sinemanın gerçekmiş gibilik özelliğinin altını 

çizerek, filmlerde sunulan kadın temsillerinin sanki kadınların doğal haliymiş gibi 

algılanmasına neden olduğunu ve kadınların “erkekler için temsil ettiği şey” olarak 

sunulduğunu vurgulayarak, bunun yerine kadın bakış açısından sunulan kadın temsilleri 

koymayı önermektedir.  Feminist film eleştirisi, görsel hazzın yönlendirilmesiyle ana 

akım filmlerin ataerkil diline cinselliğin ya da erotik olanın kodlandığını ve bunun 

dikizcilik üzerinden gerçekleştirildiğini belirtmektedir. Bakışın eril ve bakanın ise özne 

olduğu ana akım filmlerde, kadının erkekler için seyirlik bir ikon haline getirildiğini ve 

bu bağlamda röntgencilik olgusunun kadının sinemadaki sunumu açısından belirleyici 

olduğunu ileri sürmektedir.  
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1.3 Feminist Sinema Kuramı 

“Sanatta kadından söz edilince bu olgunun iki boyutlu 
olduğu belirtilmişti: Kadın sanatçıların erkek sanatçıdan 
farklı olarak çektiği güçlükler ve (varsa) yapıtlarındaki 
farklılıklar. Bir de yaratıcısı ister kadın isterse erkek 
olsun, sanatta kadının temsili ve kadın imgeleri. Feminist 
eleştiri ve feminist kuram, filmlere bu noktaları dikkate 
alarak farklı gözlerle bakmamız için bize yol gösterir.”117 

 

 “20. yüzyılın kültürel ve siyasal hareketlerinden ‘feminizmin’ ve öne çıkan 

disiplinlerinden kadın çalışmalarının el atmadığı alan neredeyse kalmamıştır.”118 

Feminizmin etkisiyle 1970’lerin başında kadınlar filmleri ve sinema tarihini incelemeye 

başlamışlar ve  yönetmen, senarist, yapımcı ya da oyuncu olarak sinemadaki kadınların 

yeniden keşfedilmesini sağlamışlardır.  Böylece feminist film incelemeleriyle birlikte 

feminist film kuramı ve eleştirisi de oluşmaya başlamıştır.  Başlangıçtaki bu tarihsel 

yaklaşım sosyolojik bir yöntemden destek bulmuştur ve bu sosyolojik yaklaşımla 

birlikte, sinema ile ideoloji arasındaki ilişki ortaya koyulmuştur. Takip eden süreçte ise 

psikanaliz ile göstergebilimin etkisiyle feminist film kuramı yeni bakış açıları kazanmış 

ve  ilgi alanını filmlerin ideolojik eleştirisinden, filmlerde üretilen anlamlara 

kaydırmıştır. 119  

Başlangıçta feminist film kuramı cinselliğin sunumu ile erkek egemenliği 

arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Bu dönemde Laura Mulvey ve Claire Johnston çığır 

açan makaleler yazmıştır. Johnston, ataerkil bir yapıya sahip olduğunu ileri sürdüğü 

egemen sinemayı sorgulayacak yeni bir sinema pratiğinin yani ‘karşı sinemanın’ 

geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Mulvey’de sinemadaki ataerkil bakış açısının 

altını çizmiştir.  Kuramcı filmden alınan hazzın erkeğe yönelik olduğunu bu nedenle de 

hazza öncelik verilmesinin reddedilmesi gerektiğini belirtmiştir. 120 “Dolayısıyla 
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feminist film teorisi en başından beri, politika ile haz arasında var olan bir gerilimi 

barındırmaktadır” 121  

Ruken Öztürk, feminizmin birinci dalgasının, sinemanın bulunuşuna ve 

modern sanatların gelişimine; 1960’lar ve 1970’lerde gelişen ikinci dalgasının ise sanat 

sinemasının geliştiği, avangart ve alternatif filmlerin üretildiği döneme denk geldiğini 

belirtmektedir.122          

İkinci dalga feminizmin yükseldiği dönemde Avrupa’da avangart sinema 

hareketi bazı feminist sinemacılar tarafından geleneksel sinemaya karşı bir alternatif 

olarak görülmeye başlanmıştır. Feminist sinemanın bu ilk dönemimde İngiltere’de 

bağımsız bir sinema bağlamında belgesel filmler de kadınları gerçekçi bir şekilde 

sunmanın bir yolu olarak benimsenmiştir. 1970’lerin başında feministler, sinemada 

kadının sunumu değiştirmek amacıyla, öykülü sinemaya alternatif olarak yeni radikal 

bir sinemaya başvurmayı tercih etmişlerdir. Kendi kodları ve gelenekleri olan bir film 

kuramını ile pratiğini ileri sürerek, bunun egemen sinemanın yerini alabileceğini 

düşünmüşler ve bu doğrultuda örnekler vermişlerdir. Bu dönemde Mulvey ile Sally 

Potter avant-garde feminist filmler yapmışlardır. Jill Nelmes tarafından Mulvey’in 

“Paenthesilea” (1974); Riddles of Sphinx (1977) ve Amy (1980) filmleri ile  Sally 

Potter’ın “ Thriller” (1979); “ The  Gold Diggers” ve “Orlando” filmleri bu türe örnek 

olarak verilmiştir. İlerleyen süreç içersinde ise avangart sinemanın, egemen sinemanın 

geleneklerini yıkması nedeniyle geniş izleyiciye ulaşamadığı fark edilmiş ve feministler 

arasında bu konu tartışmaya açılmıştır. 123 

1980’li yıllara gelindiğinde ise geniş bir izleyici kitlesine ulaşabilme konusu 

ele alınmış ve “haz” kavramının reddedilmesinin mi yoksa edilmemesinin mi gerekli 

olduğu tartışılmaya başlanmıştır. Feministlerin çoğu egemen sinemayı reddeden bir 

karşı sinemanın gerekliliği üzerinde hem fikir olsalar da, bu sinema pratiğinin izleyiciler 

üzerinde uzaklaştırıcı bir etki yapabileceğini fark etmişlerdir. Böylece 1980’li yıllarda 

feministlerin bir bölümü geleneksel anlatı yapılarının kullanılabileceğini ileri 
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sürmüştür.124 Bu konuda feminist film kuramcısı  Anneke Smelik  de şunları 

söylemektedir: 

Deneysel kadın sineması, genellikle klasik sinema seyircisi 
olan erkek kitleye yönelik görsel haz ve anlatı yapısını 
bozan siyasal bir karşı-pratik olarak görülür. Şunu 
başından belirteyim, ben film türlerindeki bu seçimi aşırı 
kısıtlayıcı buluyorum. Politikalar ile haz arasındaki 
verimsiz ve gereksiz karşıtlığı sergileyerek beni etkileyen 
bir şeyle yetinmek yerine; görsel haz barındıran, anlatı 
yapısında belirli bir gerilimi ve siyasal bütünlüğü olan 
filmler daha çok ilgimi çekiyor. Dolaysıyla, geleneksel 
sinema kodları ve kalıplarının kullanılmasıyla feminist bir 
duruş inşa eden filmlere odaklandığımı belirtmekte fayda 
görüyorum.125 

Feminist sinema kuramı psikanalizden etkilenmiştir fakat bütün feministler 

psikanalize dayanan feminist bir sinema kuramını desteklememişlerdir. “1980’lerin 

ikinci yarısında Freud’un kuramı, phallocentric temeli nedeniyle birçok feminist 

tarafından yeniden gözden geçirilmiştir.”126 1990’lı yıllarda psikanaliz ve 

göstergebilimin, feminist film kuramı üzerindeki etkisinin sürmeye devam ettiğini fakat 

kültürel incelemeler ve lezbiyen araştırmaları sayesinde feminist film kuramının yeni 

bakış açıları kazandığını belirten Smelik, psikanalitik yaklaşımı şu şekilde 

eleştirmektedir: 

Psikanaliz, Anglo-sakson feminist film teorisinde temel 
söylem haline geldiğinde, ne yazık ki cinsel farklılığa dair 
dışlayıcı yaklaşımın bazı kısıtlayıcı etkileri görülmüştür. 
En başta eleştirilen noktalardan biri, ‘erkek’ ve ‘kadın’ ile 
‘erkeklik’ ve ‘kadınlık’ sınıflandırmalarını esas ve 
evrensel saymaya eğilimli oluşudur. Dişil özne, cinsel 
farklılık cenderesinin dışında algılanmadığı sürece , dişil 
arzuyu ya da hazzı farklı biçimde teorikleştirmek imkansız 
olacaktır. Psikanalitik film teorisi dahilindeki cinsel 
farklılığı dışarıda bırakan yaklaşım, sınıf, ırk, yaş ve 
cinsel tercih farklılıklarını teorikleştirmekte de aynı 
sebepten ötürü başarısız olmaktadır. 127 
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127

  Anneke Smelik, a.g.e.,  s. 17.  
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Ayrıca psikanalitik film kuramı ırksal farklılıklar konusunda yetersiz kaldığı 

için daha çok siyah feministler tarafından eleştirilmektedir. Bu konuda Jane Gaines, 

psikanalitik  yaklaşımın ırkı yok sayan cinsel farklılık anlayışı nedeniyle feminist film 

kuramının tarihsel yaklaşımı ve siyah feminist kuramı da içermesi gerektiğini 

belirtmektedir. 128 

Smelik, feminist film kuramı üzerine yapılan çalışmaların, 1990’ların başında 

soybilimsel nitelik kazanmaya başladığını belirtmektedir. Kuramcı 1980’lerin sonunda 

yazılmış olan iki kitabın ; Gamman ve Marshment tarafından yazılmış olan “The 

Female Gaze” ( Dişil Nazar)  ile Pribham tarafından yazılmış olan “ Female Spectators” 

( Dişil seyirciler)’in, feminist film kuramının odak noktasının psikanalizden kültürel 

incelemelere doğru kaydığının göstergesi olarak kabul etmektedir.  Smelik’ göre 

pikanalitik film kuramının tümelci ve indirgemeci yaklaşımına karşı kültürel 

incelemelerin kadın çalışmaları, hem siyah çalışmaları ve eşcinsel çalışmaları ile 

bağlantı kurmakta hem de  ırklararası ve kültürlerarası tartışmalara açık bir alan 

oluşturmaktadır. 129 

Smelik, “Feminizm gerçekten de aynayı kırdı. Kaldı ki, aynanın kırılması, 

kameramanın kudretli gözünün yeni görüş alanlarına açılması açsısından, farklı açılar, 

anlayışlar, konumlar, imgeler ve temsiller açısından şarttı”130 demektedir. Jill Nelmes 

feminizmin sinemaya bakışımızı değiştirdiğini ve medyada kadınların sunumu üzerine 

bizleri bilinçlendiğini belirtmekte bunun yanı sıra  kadınların halen birçok filmde erotik 

bir nesne ya da edilgin, kapasitesiz bir kişi olarak gösterildiğini dile getirmektedir. 131 

Smelik’e göre feminist film ise şu şekildedir: 

‘Feminist’ film derken kastettiğim, cinsel farklılığı bir 
kadının bakış açısıyla sunan ve cinsiyetler arasındaki 
asimetrik iktidar ilişkisine dair eleştirel bir farkındalık 
sergileyen filmlerdir. Bu belirgin tanımdan da 
anlaşılacağı üzere, yönetmeni kadın olan her film feminist 
olarak adlandırılamayacağı gibi, erkekler tarafından 

                                                           
128

  Anneke Smelik, a.g.e., s. 19.  
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çekilen belli filmler de feminist film kategorisine 
girebilmektedir.132 

 

Özetlersek, erkek egemen sinemayı sorgulayacak “karşı bir sinema” 

anlayışından yola çıkan feminist film kuramı, başlangıçta görsel hazzı reddeden 

deneysel bir sinema anlayışı benimsemiş fakat süreç içerinde bu dilin geniş izleyici 

kitlesine ulaşamadığı fark edilmiş, böylece klasik anlatı sinemasının kodlarının feminist 

bir duruş inşa etmek için de kullanılabileceği görüşüne varılmıştır. Yine başlangıçta 

psikanaliz ve göstergebilimin etkisi altında olan feminist film kuramı, zaman içinde 

kültürel incelemeler araştırmaları sayesinde çeşitli bakış açıları kazanmıştır.  

Sonuç olarak, klasik anlatı yapısına sahip olsa da feminist bir filmde: filmdeki 

konumlar, imgeler, temsiller açısından farklılık yaratan yani kadın bakış açısından 

sunulan kadın temsillerinin yer alması dolayısıyla röntgenciliğe hizmet eden görsel 

tekniklerin kullanılmaması;  kadını erotik bir nesne ya da edilgin, kapasitesiz bir kişi 

olmanın dışında hem güçlü bir karakter olarak hem de kendi doğal haliyle sunabilmesi 

yani filmde “kadın olarak kadının” mevcut olması ve en önemlisi cinsiyetler arasındaki 

iktidar ilişkisine dair eleştirel bir yaklaşıma sahip olması, gereklidir diyebiliriz.  
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2. BÖLÜM : 1980’Lİ YILLAR TÜRKİYESİN’DE POPÜLER 

FEMİNİZM VE TÜRK SİNEMASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET 

OLGUSU 

2.1 1980’li Yıllarda Türkiye’deki Tarihsel ve Toplumsal Gelişimlerin Genel 

Değerlendirilmesi  

Türkiye’de 12 Eylül 1980 sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ‘Bayrak 

Harekatı’ adı verilen müdahale ile yönetime el koymuş ve böylelikle 3 yıl sürecek olan 

12 Eylül askeri rejimi (1980-1983) dönemine girilmiştir. 12 Eylül’ü gerçekleştiren üst 

komutanlar kendilerine Milli Güvenlik Konseyi (MGK) ve üyeleri sıfatını vermişlerdir. 

MGK, 12 Eylül günü yayınladığı bildirilerle güvenlik ve kamu düzenine ilişkin aldığı 

önlem ve kararları açıklayarak: sıkıyönetim mahkemeleri kurma yetkisi ile birlikte 

yasama ve yürütme yetkilerini de üstlenmiştir. 12 Eylül’ün ardından MGK, toplum ve 

çalışma yaşamının değişik kesimleri ile  devlet ve hukuk düzenini ilgilendiren önemli 

kararlar almış, yeni yasalar ve yasa değişiklikleri yapmış ayrıca her türlü siyasi parti 

faaliyetini yasaklamıştır.133 

12 Eylül Askeri rejimi döneminde oluşturulan kurucu meclis tarafından 1982 

Anayasası hazırlanmış, halk oylamasına sunulmuş ve  kabul edilmiştir. Bülent Tanör, 

yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki ilişki üzerinden 1982 Anayasasından, en 

karlı çıkanın yürütme, en çok kayıplı çıkanın ise yargı organı olduğunu belirtmektedir. 

Tanör, 1982 Anayasasının klasik anayasacılık anlayışını tersine çevirdiğini, anayasanın 

aslında bireyin hak ve özgürlüklerini güvence altına almak ve iktidarı sınırlandırmak 

gibi ikili bir temel göreve sahipken, 1982 Anayasasıyla birlikte birey ve toplumun 

sınırlandırılmasının ve iktidarın önünün açılmasının söz konusu olduğunu da 

eklemektedir. 1983 yılına gelindiğinde ise yeni siyasi partiler kanunu çıkarılmış ve yeni 

düzenin yeni siyasal partileri de kurulmaya başlanmıştır.  Ardından 6 Kasım 1983 günü 
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  Bület Tanör “ Siyasal Tarih (1980-1995)” , Tükiye Tarihi 5  Bugünkü Türkiye 1980-2003  içinde  
Yay.Haz:Sina Aşkın,   İstanbul: Cem Yayınevi,  2008,   ss. 30-39.  



 

50 
 

Milletvekili Genel Seçimleri yapılmış, ANAP seçimlerden birinci parti olarak çıkmış 

böylelikle de siyasi partili hayata dönüş yapılmıştır. 134 

Diğer yandan 12 Eylül rejimi döneminde yapılmış olan Anayasa ve yasalar, 

1983 sonrası çok partili hayatın ve özgürlüklerin de sınırlarını çizmiş dolayısıyla bu 

dönemi de etkilemeye devam etmiştir. Askeri rejimin getirdiği hukuk yapısı, Türkiye’de 

insan hakları ve demokrasi alanlarının daralmasına yol açmış ayrıca bu dönemde siyasi 

partilere, sendika, dernek, meslek kuruluşları ile vakıflara getirilen siyasal kısıtlamalar 

ve yasaklarla birlikte Türkiye’de depolitizasyon ( siyasetten uzaklaştırma) ortamı 

yaratılmıştır.135 

Emre Kongar, 1983 genel seçimlerinin ardından 1984 yerel seçimlerini de 

ANAP’ın yani Özal’ın kazanmasıyla birlikte Özal döneminin Türkiye’ye egemen 

olduğunu ve bu dönemin darbenin sivil bir uzantısı olarak geliştiğini yani Özal’ın, devir 

aldığı baskıcı hukuk düzenini sürdürmesinin yanı sıra daha da ağırlaştırıcı bazı 

uygulama ve yasalara yöneldiğini belirtmekte ve ülkedeki baskı rejiminin iyice 

ağırlaştırıldığını ileri sürmektedir. Bu bağlamda  Özal döneminde sadece siyasi yaşam 

için değil, basın yaşamı için de sınırlamalar ve kısıtlamaların söz konusu olduğunu da 

eklemektedir. 136 

Ara seçimlerin yapıldığı 1989 yılına dek, ANAP iktidarı 
döneminde 3.000’e yakın gazeteci, yazar ve çevirmen 
yargılanmış, 500’e yakın yayın organı için toplatma kararı 
verilmiş, 39 ton yayın imha edilmiş, 40 ton yayın imhayı 
bekler hale getirilmiş, gazetecilere toplam 2000 yıl 
dolayında hapis cezası verilmiş, 13 gazete hakkında 303 
dava açılmıştı.137 
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Ayrıca Turgut Özal, Türkiye’yi dünya pazarına açmış, gerekli olan altyapıyı 

sağlamak için, iletişim ve ulaşım alanında büyük kamu yatırımları yaparak hızlı bir 

dönüşüm gerçekleştirilmiş ve bu nedenle de “Türkiye’nin çağ atladığı” düşüncesi 

yaygınlaşmıştır. Bu süreçte toplumun değerler sistemi de değişmeye başlamış, hızlı bir 

dönüşüm içerisinde eski değerler geride bırakılarak toplumda kısa sürede zengin olmak 

bir çok kesimin başlıca hedefi haline gelmiştir.138 Özal dönemindeki toplumsal değişimi 

Kongar şöyle yorumlamaktadır: 

Bir yandan kızının ve oğullarının skandalları ile 
çalkalanan kamuoyu, öte yandan “dışa açılan 
ekonominin” şokunu yaşıyordu. Toplumun tüm değer 
yapısı, “yeni dönemde yeni insan”, “endüstriyel toplumda 
en yüce değer paradır, nasıl kazanırsan kazan” anlayışı 
içinde “köşe dönücülüğün yüceltilmesiyle” birlikte, bizzat 
Özal’ın konuşma, tutum ve davranışlarıyla, ciddi bir 
değişime uğruyordu.139 

Türkiye’de 1980’li yıllarda sanayi sektöründe yeni yatırımların çok sınırlı 

kaldığı, toplam yatırımlar içinde sanayi yatırımlarının 1977’de % 30’dan  1988’de % 

15.2’ye düştüğü ve imalat sanayinin de % 40 gerilediği belirtilmektedir.140 1980’li 

yıllarda değişen ekonomik politikalar sonucunda çok az istihdam olanağı sağlandığı ve 

yaşanan ekonomik bunalımla birlikte işsizliğin arttığı ve ailelerin gelirinin düştüğü ifade 

edilmektedir. 1988 yılı sonunda enflasyon oranının % 75.2’ye yükseldiği, 1983 yılından 

1988 yılına kadar olan süreçte, kamu işçi ücretlerinin % 46, özel işçi ücretlerinin ise % 

23 gerilediği belirtilmektedir. Bu durumun çalışanlar için daha fazla çalışmanın zorunlu 

hale gelmesine, emeklilerin ek gelir kazanma yollarını aramaya başlamasına ve daha 

önce çalışmayan çocukların çalışma hayatına katılmasına yol açtığı şeklinde 

yorumlanmaktadır.141 
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Türkiye’de 1980’li yıllarda yeni bir zaman dilimine girildiğini ifade eden 

Nilüfer Göle, piyasa ekonomisinde şimdiki zamanın önem kazandığının altını 

çizmektedir. Türk insanın parayla tanıştıkça şimdiki zamanı sevdiğini ve hemen, şimdi 

kazanıp statü sahibi olmaya giriştiğini belirten yazar, siyasetteki zaman kavramının da 

piyasa ekonomisine paralellik gösterdiğini  eklemektedir. Göle yorumuna şu şekilde 

devam etmektedir: 

1970’li yılların devrimci, gelecekteki zaman sıçrama 
yapmak isteyen siyaseti yerini, güncel sorunların 
siyasileşmesine bıraktı. Böylelikle ilk defa deniz 
kaplumbağaları, deterjanlar gibi çevreyi, sağlığı, bugünü 
ve kişiyi ilgilendiren sorunlar siyasetin gündemine girdi. 
Bilinç bugünleşti, kişiselleşti. 1960’ların ve 1970’lerin 
geleceğe (devrim) ve kolektif bilince ( sınıfsal ya da halk) 
dayanan siyasi değişimi yerini, girişimcilik üzerinden 
yükselen, bugünden evrilen değişime bıraktı.142  

Emre Kongar tarafından belirtilen, genel olarak 1980’li yıllar ya da Özal 

dönemi Türkiye’sine ilişkin öne çıkan öğelere bakarsak: ekonomiyle ilgili olarak dışa 

açılımı ve yüksek enflasyonun piyasaya egemen olmasını;  siyasetle ilgili olarak, 

otoriter ve kapalı devlet anlayışının yaygınlaşmasını ve siyasi İslam’ın güçlenmesini; 

toplumsal olarak sivil toplum örgütlenmelerinin etkisine kapalı bir kamu alanının 

oluşmasını; ; kültürel olarak fırsatçılığın ve bireysel çıkarcılığın desteklendiği değerler 

sisteminin ortaya çıkışını;  bürokrasi ile siyasetin, olanaklı olduğu ölçüde hukukun ve 

kamuoyunun denetimi dışına çıkmasını ve son olarak toplumun özellikle de gençliğin 

depolitize edilme çalışmalarını sıralayabiliriz.143 

Bununla birlikte Cemal Pir ise, 1980’li yıllar Türkiye’sinde yaşanan toplumsal 

değişimle ilgili olarak yaptığı genel değerlendirmede, 1980 sonrası Türk toplumunda 

yabancılaşma ve dejenerasyonun başladığını belirtilmekte ve  kişisel çıkarların ön plana 

çıktığını ifade etmektedir.144  
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  Nilüfer Göle “ Modernlik: Zaman, bilinç ve desen” ,  Türkiye’de Toplumsal Değişim içinde,  Ali 
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2.1.1 1980’li Yıllarda Türkiye’de Kadınların  Toplumsal Konumu  

Türkiye’nin 1980’li yıllarda yaşadığı toplumsal ve kültürel değişime ilişkin 

olarak Şirin Tekeli, bu dönemde Türkiye’de gelenekselin önemli ölçüde çözüldüğünün 

altını çizmekte, özellikle de 80’li yılların ikinci yarısında, değerler, tutumlar ve davranış 

yapılarında altüst olma denilebilecek bir değişimin yaşandığını belirtmektedir. 1980’li 

yıllar Türkiye toplumunu farklı kültür gruplarının yan yana yaşadığı bir toplum olarak 

değerlendiren Tekeli, toplumu çeşitli kültür gruplarına ayrıştırmakta ve bunları kabaca 

üç grupta ele almaktadır. 145 

Tekeli, birinci grup olarak ‘geleneksel ya da feodal değerlerin etkili olduğu 

kırsal kültür’ grubunu ele almakta, burada kadınların toplumsal konumlarının genellikle 

aşağıda olduğunu ve çocukların aile içinde fazla söz hakkının olmadığını belirtmekte, 

bu grupta ataerkilliğin yoğun bir şekilde etkisini sürdürdüğünün altını çizmektedir. 

İkinci grup ise, ‘önemli derecede sanayileşmiş, çağdaş batılı değerleri benimsemiş 

kentsel kültür grubudur’, yatay ve dikey hareketlilikten etkilenen, rasyonel değerlerin 

yönlendirdiği bu grupta, aile ve birey çevre baskısından görece özerktir. Bu grupta 

kadınların aile içinde ve tek başlarına daha özgür olduklarını ve erkeklerle eşit bir 

statüye doğru bir başlangıç yaptıklarını belirten Tekeli, üçüncü grubun ise ‘bu iki 

grubun kesiştiği yerde duran yeni kentli kültür grubu’ olduğunu eklemektedir. Yazar, bu 

grupla ilgili olarak, kadın ve çocukların  kırsal kesimdeki kadar katı bir aile ve toplum 

baskısıyla çevrelendiğini ve bu nedenle de değer çatışmalarının, çelişkilerin en dramatik 

boyutlara bu grupta ulaştığını ifade etmektedir. 146 

Türkiye’de 1980’li yıllarda kadınların durumunu; eğitim, medeni durum, 

ekonomik hayata katılım açılarından incelemek faydalı olabilir. 1985 yılı verilerine göre 

kadınlar toplam nüfusun yarısını oluşturmaktadır ve kadın nüfusu içinde okuma-yazma 

bilmeyenler %31.77 iken okuma-yazma bilen kadınların oranı 1935’te % 9.81’den 

1985’te % 68.02’ye yükselmektedir. Okur-yazar kadın nüfusu içinde ise ilkokul 

bitirenler % 44.74; ortaokulu bitirenler % 34.15; liseyi bitirenler %37.20;  yüksekokul 
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ve fakülte bitirenler %25.22 oranında olup bununla birlikte bir öğretim kurumunu 

bitirmeyenler ise % 48.33 oranındadır. 1985 yılı verilerine göre toplam kadın nüfusunun 

yalnızca %1.7’sini yüksekokul ve fakülte mezunu kadınlar oluşturmakta ancak 

akademik eğitimini tamamlayan kadınların önemli bir bölümünün iş hayatına 

atılmadıkları da ifade edilmektedir. Diğer yandan bu yıllarda kadın nüfusun ilkokuldan 

sonra örgün eğitime devam etme oranların düşük olduğu buna karşın yaygın eğitime, 

halk eğitim kursları gibi, katılım oranlarının ise yüksek olduğu belirtilmekte ve gerek 

okuma yazma bilmeyen gerekse ortaöğretim kurumlarından mezun olan kadınların 

büyük bölümünün mesleki kurslar ile el becerisi gerektiren kurslara eğilim gösterdiği 

eklenmektedir.  Türkiye’de 1980’li yıllarda kadınların medeni durumuna ilişkin bilgiler 

ise 1985 yılı verilerine göre şu şekildedir: kadın nüfusunun %29.64’ünü bekar kadınlar; 

%61.93’ünü evli kadınlar; % 7.70’ini eşi ölmüş kadınlar; %0.73’ünü boşanmış kadınlar 

oluşturmaktadır ayrıca Türkiye’de 1935’ten 1985’e boşanma oranı %1’i geçmemiştir. 

Kadınların çocuk sayıları incelendiğinde, 1980 ve 1985 sayımlarında hemen hemen 

bütün yaş gruplarında kadınların büyük bölümünün dört ve daha fazla sayıda çocuğa 

sahip olduğu görülmektedir. Altı ve daha fazla çocuk sahibi olma oranının okur-yazar 

olmayan kadınlarda yaklaşık % 50 olduğu, okur-yazar olup bir eğitim kurumunu 

bitirmeyenler ve mezun olanlar arasında ise bu oranın çok düştüğü belirtilmekte, 

ortaokul mezunu kadınlarda bu oranının % 2, üniversite mezunlarında ise % 0.0 olduğu 

ifade edilmektedir.147  

Türkiye’de genel nüfusunun % 42.9’u ekonomik yönden aktif olduğu 1980’li 

yıllarda, Devlet İstatistik Enstitüsü istatistiklerine göre çalışan nüfusun % 34.4’ünü 

kadınlar oluşturmakta ve toplam kadın nüfusunun % 45. 8‘i  ise ekonomik yönden aktif 

bulunmaktadır. Ancak çalışan kadın nüfusun % 85.6’sı tarım, hayvan ve orman işleriyle 

uğraşmaktadır. Bu kadınların tamamına yakınının ücretsiz işçi olarak çalıştıkları ve 

eğitim düzeylerinin oldukça düşük olduğu belirtilmekte ve hiçbir sosyal güvenceye 

sahip olmadıkları da eklenmektedir. Türkiye’de 1980’li yıllarda çalışan kadınlar 

mesleklere göre sınıflandırıldığında ise ikinci sırada, tarım sektörüne göre oldukça 

düşük orana sahip olan 1970’den 1985’e %0.5’den % 7.4’e yükselen tarım dışı 

                                                           
147

  Emel Doğramacı,  Türkiye’de Kadının Dünü Ve Bugünü, Ankara:Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
1989, ss. 95-117. 
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faaliyetler yer almaktadır. Bilimsel ve teknik eleman olarak çalışan kadınların oranı 

1970’de % 2.6’dan 1985’de % 4.9’a yükselmekte ve idari personel olarak görev yapan 

kadınlar ise çalışan kadın nüfusun yalnızca %3.0 kadarını oluşturmaktadır. Ayrıca kadın 

nüfusu içinde önemli bir miktarı ise mesleksiz kadınlar oluşturmakta, 12 ve üstündeki 

yaş grubunu içine alan kadın nüfusunun yarısından fazlasını mesleksiz kadınlar 

oluşturmaktadır. Kadınların büyük kısmının tarım kesiminde istihdam ettiği görülen 

1980’li yıllarda, diğer yandan sayıca kasaba ve şehir kadınlarının eğitim düzeyinin 

yüksek olmasına karşın ekonomik hayata ücretli olarak aktif katılımlarının sayının az 

olduğu belirtilmekte ve bu durum ise kasaba ve şehir kadınlarının çoğunun ev kadını 

statüsünde olmalarıyla açıklanmaktadır.148 

Türkiye’de 1980 sonrası ekonomik politikalar doğrultusunda özellikle dış 

pazara yönelik ticaret ve turizm ön plana geçmiştir ve ticaretin, kamu hizmetlerinin ve 

sanayinin önüne geçmesiyle birlikte paranın değeri artmıştır. Böylece sosyal hareketlilik 

için en önemli unsur para olmuş ve toplumda egemenlik ilişkileri içinde para kazanan 

kişi, saygın kişi olarak tanımlanmıştır. Bu dönemde sanayi, ticaret ve serbest meslekle 

uğraşanların çoğunluğunun daha iyi koşullara kavuştuğu, diğer mesleklerde ise aksine, 

çoğunluğun durumunun kötüleştiği belirtilmekte ve 1980’den sonra toplumda para 

kazanma telaşının yaygınlaştığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda 1980’lerde kadınlar 

için üretime katılarak para kazanmak çifte iş yüküne karşın zorunlu hale gelmiştir ancak 

1980’li yıllar enflasyonun çok yüksek düzeye ulaştığı ve işsizliğin boyutlarının çok 

büyüdüğü yıllar olmuştur ve bu yıllarda işsizlerin %64.3’ünü kadınlar oluşturmaktadır. 

Paranın en önemli unsur olduğu bu yıllarda para aracılığıyla yukarıya doğru bir sosyal 

hareketliliği tek başına sağlamak, kadınlar için pek olası olmamakta ve para kazanan 

biri ile evlenerek toplumsal statü kazanmak bir çözüm olarak görülmektedir. Böylece 

kadınların, Türkiye’de toplumsal dönüşümün hızlı bir şekilde gerçekleştiği 1980’li 

yıllarda, toplumda kendileri için bir statü istemeye özendirilmedikleri 

belirtilmektedir.149 

                                                           
148

  Emel Doğramacı, a.g.e., ss. 93-126. 
149

  Ferhunde Özbay, “ Kadınların Ev İçi Ve Ev Dışı Uğraşlarındaki Değişme”, 1980’ler Türkiyesi’nde Kadın 
Bakış Açısından Kadınlar kitabı içinde ,  ss. 131-134. 
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Türkiye’de 1985 yılı verilerine göre her 100 kadından 85’i tarımda çalışmakta 

fakat  kentte çalışan kadınlardan sayıca ve oranca çok fazla olan bu kadınlar, ücretsiz 

aile işçisi olarak çalışmaktadırlar. Diğer yandan bu yıllarda kentlerde ücretli işçiliğin 

önemi artmakta, nüfusun geçimini sağladığı en önemli kategori ücretli işçilik olmaktadır 

ancak bu yıllarda kentlerde yaşayan kadınların ücretli işlerde çalışma oranları çok 

düşüktür ve kent kadınları bu kategori içinde çok sınırlı oranda yer almaktadır. 1980’li 

yıllarda sanayi sektöründe durgunluk ve gerileme yaşanmış ve bu durumun çalışan 

kadınlar üzerinde olumsuz etkileri olmuştur. Kadınlar işlerini kaybetmişler ya da ucuz 

işçiliğin egemen olduğu fason üretimin artmasıyla birlikte evde sigortasız ve düşük 

ücretle üretim yapmaya teşvik edilmişler, nihayetinde sanayide çalışmak isteyen 

kadınların iş bulamamalarıyla sonuçlanmıştır. Hizmet sektöründe ise tezgahtarlık, 

satıcılık, temizleyicilik gibi niteliksiz işler dışında yüksek eğitim düzeyi beklendiğinden 

yaratılan iş olanaklarından çoğunluğun faydalanamadığı bununla birlikte  hizmet 

sektöründe çalışan her 100 kişiden ancak 11’inin kadın olduğu belirtilmektedir. Bu 

yıllarda çalışmak isteyen kentli kadınların formel sektörden informel sektöre 

yöneldikleri ifade edilmekte ve ev dışında çocuk bakıcılığı yapan, hizmetçilik yapan, 

temizlik işlerinde çalışan kadınların sayısının arttığı belirtilmektedir.150  

Türkiye toplumun en belirgin dinamiklerinin, 1950’lerde başlayan 

kapitalistleşme ile iç göç yani kentleşme süreçlerinin olduğunu söyleyen Tekeli,  sosyal 

sınıf ve tabakalaşmanın karmaşık yapısının altını çizmekte ve daha iyi yaşama isteğinin 

sadece kentsel kültürle sınırlı kalmayıp kırsal kültürü de etkisi altına aldığını 

belirtmektedir. 1980’li yıllarda ekonomideki gelişmelerin, gelir ve servet dağılımının 

hızla bozulmasına ve alt-gelir gruplarında yoksullaşmanın artmasına neden olmasına 

rağmen bu dönemde toplumsal bir patlamanın yaşanmadığını da dile getiren yazar, bu 

durumu bazı kurumlar ile inançların etkinliğinin sürdürülmesine bağlayan Tekeli, bu 

kurumlarının en önemlisinin aile, inançların en önde geleninin ise kadercilik olduğunu 

ifade etmektedir.151 Yazar, 1980’li yıllarda Türkiye’de kadınların durumunu şu şekilde 

yorumlamaktadır: 
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  F. Yıldız Ecevit, a.g.m., ss. 105-114.  
151

  Şirin Tekeli, 1980’ler Türkiye’sinde Kadınlar, ss. 20-22.  
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Oysa, 1980’ler Türkiye’sinde kadınlar, cinsiyetleri 
nedeniyle toplumun, her sınıfta en ezilen kemsini 
oluşturuyorlardı. Onlar için kabul edilebilir tek meşru 
yaşama biçimi evlilikti; ilkokul ötesi eğitimden kadınlar 
erkeklerin gerisinde kalan oranlarda 
yararlandırılıyorlardı; her kadının doğal işi sayılan ev işi 
dışında bir işte çalışma hakkı kadınlar için lafta kalan bir 
haktı; çalışma yaşındaki kadınların ancak 1/3’ü 
çalışıyordu; onların da büyük çoğunluğu (%80’i) ücretsiz 
çalışan yardımcı aile bireyi konumunda bulunmaktaydı; 
ücretli işte çalışanlar (%15) daha çok niteliksiz işlerde 
yığılmışlardı; dolayısıyla kadınların ücretleri 
erkeklerinkinin ancak %65-70’ine ulaşıyordu; kadınlar 
bedenlerine egemen değildiler; etkin doğum kontrolü 
olanakları sınırlı olduğu ve kadına ilişkin değerler 
değişmediği için kadınlar istemedikleri kadar çok çocuk 
doğurmaktaydılar (yılda %2.5 doğurganlık hızı), ayrıca 
aile içinde kadın bedeni üzerinde yoğun bir şiddet 
uygulaması vardı; kadının erkek otoritesine boyun eğmesi 
gereken, kendi başına ayakta durmaktan aciz bir zavallı 
olduğu inancı hala çok yaygın bir değer yargısıydı.152 

 

Toparlarsak, Türkiye’de 1980’li yıllarda geleneksel yapı önemli derece çözülse 

de,  kadınlara dair değerlerin pek değişmediği belirtilmektedir ve bu bağlamda hangi 

sınıftan olursa olsunlar, yalnızca kadın olmaktan dolayı ezildikleri görülmektedir. 

Eğitim durumları, ilkokul mezuniyetinin ilerisi açısından erkeklerin gerisinde kalmakta, 

çalışma hayatına katılımları daha çok aile içi işlerde ücretsiz olarak gerçekleşmekte ve 

ücretli işlerde çalışanların çoğunluğu ise niteliksiz işlerde çalışmakla birlikte alınan 

ücretler konusunda da erkeklere göre %30- 35 daha az kazanmaktadırlar. Doğum 

kontrolü açısından henüz kendi bedenlerine egemen olmayan kadınların bedenleri 

üzerinde ayrıca yoğun bir aile şiddet söz konusudur. Toplum içerisinde kadına dair 

değerler açısından, kadınların kendi ayaklarının üzerinde duramayacağı; erkek 

otoritesine itaat etmesi  gerektiği ve onlar için onaylanan tek meşru hayat biçiminin ise 

evlilik olduğu görüşü yaygın olarak paylaşılmaktadır, denilebilir.  
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  Şirin Tekeli, “80’lerde Türkiye’de Kadınların Kurtuluşu Hareketinin Gelişmesi”, Birikim Dergisi  ( 
Temmuz) 1989,  s.36.  
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2.2 Türkiye’de Feminist Hareketin Tarihsel Gelişimi  

Türkiye’de feminizmin ilk kez 1980’lerde gündeme gelmediğini aksine 

köklerinin 19. yüzyılın sonlarına dayandığını yani uzun bir tarihi geçmişe sahip 

olduğunu söyleyen Şirin Tekeli, Türkiye’de kadın hareketi ve feminizm tarihini, 

Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi ve 1980 sonrası olarak üç evreye ayırmaktadır.153 

 Tekeli, Osmanlı döneminde, Tanzimat sonrası kadınlara eğitim verilmeye 

başlandığını ve bu olanaklardan ancak büyük kentlerde yaşayan bir avuç kadın 

yararlanabilmiş olsa da, kadınların okuduğunu, öğretmenlik gibi mesleklere girdiklerini 

belirtmektedir. Yabancı dil bilen orta sınıf mensubu bu kadınların İkinci Meşrutiyet’in 

ilanıyla birlikte o dönemde Batı’da gerçekleşen oy hakkı mücadelesinden de 

etkilenerek, ilk feminist mücadeleyi başlattıklarını ifaden yazar, kendi deneyimlerinden 

yola çıkan bu kadınlar için oy hakkı mücadelesinin ön planda olmadığını, onun yerine 

çok karılı evlilik, erkeklerin çıkarına işleyen boşanma ve kadınların toplum hayatından 

dışlanması gibi konular üzerinde durduklarını eklemektedir. Tekeli, kadınların aile 

içindeki rolleriyle sınırlandırılmalarını eleştiren Osmanlı dönemi kadın hareketinin,  

kadınların eğitim, çalışma ve toplum hayatına katılmalarını talep eden çok sayıda 

dernek kurduğunu ve yayınlar çıkardığını böylelikle kadınlar arası bir dayanışma 

anlayışı geliştirdiğini vurgulamaktadır. Yazar, o dönemin koşulları göz önüne 

alındığında bu ilk feminist başkaldırının 1980 sonrası hareketinden bile daha etkin 

olduğunun söylenebileceğini, ifade etmektedir.154 

Osmanlı Döneminde, kadın erkek eşitliği konusunda gerçekleşen yapısal ve 

kurumsal düzeydeki gelişmeler  şu şekilde sıralanmaktadır:  

• 1843’de Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınların ebelik eğitimi almaya 

başlaması. 

• 1847’de Kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkının tanınması. 

• 1856’da Köle ve cariyelerin alınıp satılmasının yasaklanması. 

• 1858’de Kadınların ilk kez miras yoluyla mülkiyet hakkı kazanmaları. 
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  Şirin Tekeli “ 1980’ler Türkiye’sinde Kadınlar”,  s.30.  
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  Şirin Tekeli “ 80’lerde Türkiye’de Kadınların Kurtuluşu Hareketinin Gelişmesi”, s. 35.  
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• 1858’de Kız rüştiyelerinin açılması. 

• 1869’da Kadınlar için ilk süreli yayın olarak nitelenen ( haftalık) Terakk-

i Muhadderat dergisinin yayınlanması. 

• 1870’de Kız öğretmen okulu Dar’ül Muallimat’ın açılması. 

• 1871’de Hukuk-ı Aile Kararnamesi ile evlilik sözleşmesinin resmi 

memur önünde yapılması, evlenme yaşının erkeklerde 18,  kadınlarda 17 olması ve 

zorla evlendirmelerin geçersiz kılınması. 

• 1876’da İlk Anayasanın kabul edilmesiyle birlikte temel hakların 

düzenlemesi ve kız ve erkekler için ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi. 

• 1897’de Kadınların ücretli işçi olarak çalışmaya başlaması. 

• 1913’te  Kadınların ilk kez devlet memuru olarak çalışmaya başlaması. 

• 1914’te  Kadınların tüccarlık ve esnaflığa başlaması. 

• 1914’te İnas Darülfünunu adı altında kadınlar için bir yüksek öğretim 

kurumunun açılması. 

• 1921’de Darülfünunda karma öğretime başlanması. 

• 1922 ‘de Yedi Kız Öğrencinin Tıp fakültesine kayıt yaptırarak eğitime 

başlamaları 

• Haziran 1923’te Nezihe Muhittin’in başkanlığında ilk kadın partisi olan 

Kadınlar Halk Fıkrasının kurulması girişiminde bulunulması. ( fakat kadınlara henüz oy 

hakkı tanınmadığından partinin kuruluşuna onay verilmemiş ve dernek kurulması 

yoluna gidilmiştir.) 155 

Emel Doğramacı, Cumhuriyet döneminin başlangıcında, 1926‘da şeriatın 

kaldırılmasından sonra Medeni kanunun kabul edildiğini, böylece çok kadınla 

evlenmenin yasaklandığını, boşanmanın mahkeme konusu olduğunu ve kadının erkekle 

eşit olarak boşanma hakkını elde ettiğini belirtmekte ve ardından 1930’da kadınların oy 

kullanma ve belediye seçimlerinde aday olma haklarını elde ettiklerini ekleyen yazar, 

1935 ulusal seçimlerinde ise, artık kadınların her şeyi yapabileceklerinin ve erkeklerin 

sosyal yaşamlarındaki her alandaki görevlerine yardımcı olabileceklerinin kabul 

edildiğini ifade etmektedir. Doğramacı, bu dönemde kadınların birdenbire bütün 
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  Yazar Adı Yok, T.C Başbakanlık Kadınlık Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü,  Türkiye’de Kadın 
2001,  Ankara: Can Matbacılık, 2001, ss. 1-2. 
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haklarını elde etmesi ve statüsünün tanınması konusunda bir noktaya dikkat 

çekmektedir: yazar, bu değişikliklerin tohumlarının bir yüzyıl önce 1839’da 

Tanzimat’la atılmış olduğunu vurgulamaktadır.156 

Türkiye’de Cumhuriyet Döneminin 1980 öncesi kesitinde, kadın erkek eşitliği 

konusunda gerçekleşen yapısal ve kurumsal düzeydeki gelişmeler ise şu şekilde 

sıralanmaktadır:  

• 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kadınların kamusal alana 

girmesini sağlayan yasal ve yapısal reformların hızlanması. 

• 1924’te  Tevhid-i Tedrisat Kanunun ( Öğrenim Birliği) çıkarılmasıyla, 

tüm eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması ve kız ile erkek 

çocukların eşit haklarla eğitime başlaması. 

• 1926’da Türk Medeni Kanunun kabul edilmesiyle birlikte erkeklerin çok 

eşliliği ve tek taraflı boşanmalarına ilişkin düzenlemelerin kaldırılması, kadınlara 

boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkının tanınması. 

• 1930’da Belediye yasasının çıkarılmasıyla kadınlara belediye 

seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının tanınması. 

• 1930’da Kadın ve çocukların korunmasına ilişkin ilk düzenlemenin 

Umumi Hıfzısıhha kanunuyla yapılması. 

• 1930’da doğum izninin düzenlenmesi. 

• 1933’te  Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla Kız Teknik 

Öğretim Müdürlüğünün kurulması. 

• 1933’te Kadınlara köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine seçilme 

haklarının verilmesi. 

• 1934’te Anayasa değişikliği ile kadınlara seçme ve seçilme hakkının 

tanınması 

• 8 Şubat 1935’te TBMM’ye on yedi kadın milletvekilinin girmesi ve ara 

seçimlerde bu sayının on sekize ulaşması. 

• 1936’da İş kanunun yürürlülüğe girmesiyle kadınların çalışma hayatına 

düzenleme getirilmesi. 
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• 1937’de Kadınların yeraltında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmasının 

yasaklanması. 

• 1945’te Analık sigortasının ( doğum yardımı)  düzenlenmesi. 

• 1949’da Yaşlılık sigortasının kadın ve erkekler için eşit esaslara göre 

düzenlenmesi. 

• 1950’de  İlk kadın belediye başkanının ( Müfide İlhan) Mersin’den 

seçilmesi. 

• 1952’de Sağlık Bakanlığı bünyesinde ana çocuk sağlığı hizmetlerinin 

verilmeye başlanması. 

• 1965’te Gebeliği önleyici araçların satış ve dağıtımının serbest 

bırakılmasını ve tıbbı zorunluluk halinde kürtaj hakkı tanınmasını düzenleyen Nüfus 

Planlaması hakkında kanun çıkarılması. 

• 1966’da Eşit değerde iş için kadın ve erke işçiler arasında ücret eşitliğini 

sağlayan sözleşmenin onaylanması. 

• 1971’de İlk kadın bakanın ( Türkan Akyol) atanması. 

• 1975’te Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Dünya Kadın 

Konferansının ardından 1975-85 yılları arasındaki dönemin “ Kadın On Yılı” olarak ilan 

edilmesi. 157 

Tekeli, Cumhuriyet döneminde gerçekleşen reformların kadınları Osmanlı’ya 

göre çok daha eşit bir konuma getirdiğini vurgulamakta, fakat diğer yandan reformların 

tepeden inme bir şekilde ve kadınları katmayarak gerçekleştirildiğinin altını çizen yazar, 

bir devlet feminizmi ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Tekeli, bu dönemde, kadınların 

Osmanlı düzenindeki aile ve evle sınırlandırılmış yaşamlarına alternatif bir model 

oluşturmak üzerinde durulduğunu ve karşılığında kadınlardan, kurulan yeni toplum 

düzeni ile laik devlete bağlı kalmaları beklenildiğini belirtmektedir. Yazar, kadınlara 

eşit yurttaşlık haklarının tanınmasın ardından 1935’te ise,  yüzyılın başındaki kadın 

hareketini Cumhuriyet’e bağlayan ve orta sınıf kadınların öncülüğünde de olsa, 

bağımsız kadın iradesine dayanan 1924 yılında kurulmuş Türk Kadınlar Birliğinin, artık 

Türk kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmalarından dolayı gereksiz bir örgüt 
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  T.C Başbakanlık Kadınlık Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü,  Türkiye’de Kadın 2001,  ss. 2-4. 
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olarak görülerek devlet tarafından kapatıldığını ve böylece bağımsız bir kadın 

hareketine son verildiğini de vurgulamaktadır. 158 Tekeli, “ Onun için feminizm 

tarihinin bu ikinci dönemi, feminizmin kadınların ellerinden alınıp kullanıldığı, giderek 

anti feminist bir devlet feminizmine dönüştürüldüğü ve sonunda da unutturulduğu bir 

dönem olarak görmek abartma sayılmamalıdır” demektedir. 159  

Emine Özkaya, Cumhuriyet dönemi reformlarıyla birlikte tanınan haklardan 

gerçekten yararlanan kesimin kentli orta sınıf bir azınlık olduğunu, elde edilen 

ayrıcalıkların toplumun diğer sınıf ve kesimlerini kapsamadığını belirtmekte ve bu 

konuda şu şekilde yorum yapmaktadır: 

Doğal ki, bu azınlık, kendi elde ettiği ayrıcalıklar sonucu 
olarak Kemalizmle uzlaşmış ve ne Medeni Kanunun 
cinsiyetçiliğini (ailenin reisi olarak erkeğin ilan edilmesi; 
kadının miras haklarından büyük ölçüde yoksun 
bırakılması; “ zina durumunda” kadına daha ağır ceza 
verilmesi; kadının, kamu ve çalışma hayatında yer 
almasının kocanın iznine bağlanması, vb…) ne de 
toplumun genelinde kabul gören ataerkil ilişkileri 
sorgulamıştır. Onlar, artık peçe takmıyor ya da çarşaf 
giymiyorlardı ve pilot, doktor, öğretmen olabilen 
“kurtulmuş” kadınlardı. Onlar, bu bakış açısıyla, diğer 
kadınlarından da, laikleşmeyle, uygarlaşmayla, eğitimle 
ve ilkokul alfabe kitaplarında, kadınların, aile içi 
hayatının, batılı ve “medeni” bir tarzda resmedilmesiyle 
kurtulacaklarını düşünüyor olmalıydılar.160 

 

 Tekeli, Kemalist reformların yapıldığı dönemden, 1980’lerin sonuna kadar 

arada 1951 yılında Türk Kadınlar Birliğinin yeniden açılmasına ve bir çok kadın 

derneğinin kurulmasına rağmen Türkiye’de kadınların ataerkil ilişkiler nedeniyle ezilen 

bir cins olduğu analizi yapılamadığını belirtmektedir. Yazar, bu dönemin derneklerinin 

daha çok kazanılmış hakları korumak üzerine yoğunlaştığını bu bağlamda Atatürk’e 

şükranlarını sunduğunu fakat kadınların durumunu iyileştirmek için bir öneri 

                                                           
158

  Şirin Tekeli,  1980’ler Türkiye’sinde Kadınlar, ss. 30.31.  
159

  Şirin Tekeli, 1980’lerde  Türkiye’de Kadınların Kurtuluşu Hareketinin Gelişmesi, s.35.  
160

  Emine Özkaya “ Türkiye’de Kadın Hareketi Dünü Bugünü Üzerine Bazı Hatırlamalar”  Yeni Zamanlar 
Dergisi (Kasım/ Aralık) 1998, s. 66.  
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getirmediğini ve sabırla bekleyip devlete güvenme politikası yürüttüklerini 

söylemektedir. Tekeli, bu derneklerdeki kadınların genellikle burjuva çevrelerden gelen, 

iyi eğitim görmüş, çoğu çalışan  kendilerini ‘kurtulmuş’ kabul eden kadınlar olduğunu 

belirtmekte ve geriye kalan, işçi, köylü, küçük burjuva ezilen kadınların da eğitimle ve 

Atatürk devrimlerini özümseyerek, kendileri gibi kurtulacaklarını düşündüklerini ifade 

etmektedir.161 Tekeli’nin sözünü ettiği bu bakış açısının toplumdaki ataerkil ilişkilerin 

eleştirisini kapsamadığını yani sınırlı kaldığını ve bu bağlamda, kadınların yaşadığı 

sorunların altında yatan nedenleri anlamaya ve onları çözümlemeye yönelik önemli 

adımların atılmadığını, söyleyebiliriz.  

Necla Arat, 1980 öncesi dönemi incelediği araştırmasında, Türkiye’de 

kadınların bağımsız, özgür ve mutlu bir duruma ulaşmadıklarının altını çizerek, kadın 

sorunuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapmaktadır: 

Büyük kitleler kadın sorununda bilinçsiz oldukları için, 
genellikle kadının iş yaşamına girmesi yasal ve siyasal 
eşitliğe kavuşması sorunun çözümlenmesi olarak kabul 
edilmiştir. Aslında asıl sorun, bu noktadan sonra 
başlamaktadır. Belli bir toplum içersinde küçük bir bölüm 
kadının yüksek öğrenim görmesi ve önemli yerlere gelmesi 
sorunu çözümlemez. Büyük bir kadın çoğunluğu bu davaya 
karşı ilgisiz giderek bu dava konusunda bilinçsizdir.162 

 

Emine Özkaya, 1960’lar Türkiye’sinde Batı’dakiyle paralellik taşıyan ama 

temel farklılıklara sahip olan bir öğrenci hareketinin etkisini gösterdiğini ve 

Türkiye’deki 68 hareketinin ana temasının anti-emperyalizm olduğunu belirtmektedir.  

O dönem gençliğinin, 27 Mayıs 1960 darbesinden güç aldığının ve Kemalist bir 

geçmişten geldiğinin altını çizen Özkaya,  öğrenci hareketinin Amerikan 

emperyalizmine karşı çıktığını fakat Batı’daki 68 hareketi gibi toplumun tüm 

kurumlarının ve ideolojilerinin hedef alınmadığını belirtmektedir.  Yazar, ordu-gençlik 

el ele sloganında da işaret ettiği üzere devlet kurumlarıyla uyuşan bir yapıya sahip 

hareketin, kadını bağımsız bir birey olarak görmediğini onu ulusun anası olarak 
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  Şirin Tekeli, 1980’ler Türkiye’sinde Kadınların Kurtuluşu Hareketinin Gelişmesi, s.35. 
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  Necla Arat, Kadın Sorunu, İstanbul: İ.Ü Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1980, s.140.  
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tanımladığını ifade etmekte, bu nedenle de Türkiye’de feminizmin, Batı’daki gibi 

1960’lı yıllarda yükselemediğini de eklemektedir.163 

1970’li yıllara gelindiğinde ise Türkiye’de sol yenilenme geçirmiş; CHP’de 

sosyal demokrasiye yönelik bir dönüşüm gerçekleşirken diğer yandan CHP’nin 

solundaki Markist Sol ise büyük bir güce ve aydın desteğine ulaşmıştır. Bu dönemde 

Batı’daki öğrenci hareketleri Türkiye’ye de yansımış ve radikalleşmiş, giderek daha 

devrimci ve şiddet yanlısı gruplar ortaya çıkmıştır. Batı’dan ve az gelişmiş ülkelerden 

bütün sol ve radikal çizgilerin uzantılarının Türkiye’ye geldiği ve sözcülüğünü üstlenen 

grupların ortaya çıktığı bu dönemde tek bir istisna yaşanmış, o da Batı’daki anlamıyla 

feminizm Türkiye’ye ulaşamamıştır. Tekeli bu konuda, 1970’li yılların radikal sol 

örgütlerinin, kadınların tek kurtuluşunun sosyalizmin kurulmasına bağlı olduğunu, bu 

bağlamda kadınların devrim mücadelesinde yer almaktan başka seçeneği olmadığını 

savunan yaklaşımlarının etkili olduğunu söylemekte ve kadınların kendi sorunları 

çevresinde oluşan kadın örgütleri kurmalarına ve kadınların ezilişini derinlemesine 

incelenmelerine izin verilmediğini de eklemektedir.164  

Siyasi söylemin temel kavramlarının eşitsizlik ve sömürü olduğu bu dönemde, 

doğal olarak, yasalarda iddia edilene karşın kadınların eşit olmayan bir cins grubunu 

oluşturdukları bilinci de doğmuş, ancak bu bilinç doğrultusunda 1970’lerin sonunda 

gelişen söylemde ise kadınların ezilmesi konusu “kadın sorunu” terimiyle ifade edilmiş 

ve Marksizmin anti-feminist çözümlemelerine dayandırılmıştır. Kendisinden önceki 

dönemde köylü kadın ezilen kadın olarak ele alınırken, bu kez işçi kadın ön plana 

çıkarılmış, bu kadının hem evde hem de işte emek kullanmaktan dolayı oluşan 

sorunlarının çözümü için tek yol sosyalizm olarak gösterilmiş ve kadınlar kurtuluşları 

için sınıf mücadelesine davet edilmiştir.165 Bu dönemde Türkiye’de solun yaklaşıma 

ilişkin olarak Emine Öztürk şunları söylemektedir: 
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  Emine Özkaya, a.g.m., ss. 66-67.  
164

  Şirin Tekeli, 1980’lerde  Türkiye’de Kadınların Kurtuluşu Hareketinin Gelişmesi, ss.35-36. 
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  Şirin Tekeli, 1980’ler Türkiye’sinde Kadınlar, s.32. 
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Marksizimin ekonomik determinizmini temel alan Marksist 
örgütlerin, bütün diğer çelişmeleri “sınıf sorununa” 
indirgeyen totalist yönelimleri sonucu, “kadın sorunu gibi 
ikincil sorunlar” gündeme getirilmedi, bunu tek tek dile 
getiren kadınlar da “devrimci inançlarından ve 
bağlılıklarından” şüpheye düşülerek aforoz edildiler. Bu 
örgütlerin bir kısmı elbette “kadın çalışması” adı altında 
bazı örgütlenmelere girdiler, ancak bu tür faaliyetlerin 
esas amacı, kadınları kendi örgütlerinin çalışmalarına 
çekmekti. Aynı dönemde sol hareket, “halkla birleşmek” 
adı altında, ataerkil ideoloji ve kurumlarla da 
uzlaşmıştı.166 

 

Şükran Çakır, Türkiye’de Cumhuriyetle birlikte bir modernleşme süreci 

başladığını  bu süreç içersinde batılılaşma ideolojisini savunanlar olduğu gibi karşı bir 

hareket olarak siyasal İslam anlayışının da ortaya çıktığını belirtmekte ama kadınlar 

konusunda her iki kesimin de ataerkil bir dayanışma içersinde olduğunu ileri 

sürmektedir. Çakır, farklı kaynaklardan hareket ettikleri iddiasında olan ideolojilerin, 

ataerkil değerler üzerine kurulu olduklarını ve gerektiğinde tüm çatışma ve çelişkilere 

rağmen birlikte hareket edebildiklerini söylemektedir. Örneğin Cumhuriyetin ilk 

yıllarında kadınların kamusal ve siyasal alanda var olma taleplerine karşı, dini 

duyarlılığı olan mebusların muhalefetleri aşılamaz gösterilmiş, bu mebuslar kadınların 

siyasal haklar elde etmesindeki en önemli engeller olarak işaret edilmişlerdir. Diğer 

yandan İslamcı kadınların talepleri karşında, siyasal İslamcı elitler de benzer bir şekilde, 

en büyük engel olarak laik cumhuriyetçileri göstermişlerdir. Çakır, bu yöntemin hem 

cumhuriyet elitlerinin hem de siyasal İslam elitlerinin izledikleri politikaya uygun 

düştüğünün altını çizmekte fakat kadınların, her iki ideolojin sınırlarını ve belirleme 

gücünü aştığını, örneğin 1980 sonrasında Kemalist kadın bilincinin ve kimliğinin 

sorgulamaya alındığını ve diğer yanda İslamcı kesiminde, modernleşmenin de etkisiyle, 

kadın kimliğinin değişime uğradığını belirtmektedir.167 
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  Emine Özkaya, a.g.m., s.67.  
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  Şükran Çakır “ Ataerkil Dayanışma ve Cumhuriyet Dönemi Kadın Hareketleri” Ak-der Bülteni ( Ocak-
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Şirin Tekeli’nin, Türkiye’de 1980 öncesi dönemde var olan kadın hareketi 

üzerine yaptığı genel  değerlendirmesi ise şu şekildedir:  

Bu durumda, 1980 öncesinde, Türkiye’de kadınların salt 
kadın oldukları için özgül bir biçimde ezildiklerini 
gündeme getiren herhangi bir hareket yoktu demek, yanlış 
olmaz. Resmi politik ideoloji, Kemalizm, kadınların 
sorunlarının devlet eliyle çözüldüğünü, egemen toplumsal 
ideoloji, İslam, kadınların zaten ezilme diye bir sorunu 
olmadığını, hegemonyaya oynayan Marksist sol ideoloji 
de kadınların kapitalist sömürü dışında bir sorunları 
olmadığını savunuyordu.168 

 

Sonuç olarak Türkiye’de 1980 öncesi kadın hareketine bakıldığında, hareketin 

yalnızca kadınları merkeze alan bağımsız bir yapıya sahip olmadığı; ataerkil sosyo-

kültürel yapı ile siyasal yapıya karşı eleştirel bir bakış açısının geliştirilemediği ve 

kadınların sadece kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarının ise ele alınmadığı 

görülmektedir, denilebilir. Ayrıca Tekeli’nin 1980 öncesi kadın hareketini bu bağlamda 

aslında feminist bir yapıya sahip olmamakla eleştirdiği, söylenebilir.  
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  Şirin Tekeli, 1980’lerde  Türkiye’de Kadınların Kurtuluşu Hareketinin Gelişmesi, s. 36.  
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2.2.1 1980’li  Yıllarda Türkiye’de Feminizm 

Meltem Ahıska, Türkiye’de muhalif hareketlerin yükseldiği 1960’lar ve 

1970’ler dönemlerini göz önüne alarak, feminizmin 1980 sonrasına ait bir olgu 

olduğunun altını çizmekte ve hareketin bu dönemde kendini ifade edebildiğini 

vurgulamaktadır.169 Benzer şekilde Emine Özkaya’ya göre,  Türkiye’de kadın hareketi 

uzun bir tarihe sahip olsa da, ancak 1980’li yıllarda bağımsız bir hareket haline 

gelmiştir.170 1980’li yıllarda Türkiye’de feminizmin ortaya çıkışıyla ilgili olarak Aksu 

Bora’nın değerlendirmesi ise şu şekildedir: 

80’lerin ilk yılları, bütün toplumun bir anlamda “dibe 
vurduğu” yıllar oldu…Ama dibe vurmak yeni bir ivme 
kazanmaya neden olur, bizim için de öyle oldu. 
Ertelediklerimiz, bastırdıklarımız, görmezden 
geldiklerimiz, birer birer sökün ettiler… daha önce vakit 
bulup da bakamadığımız şeyleri gördük… şimdi böyle bir 
fırsatımız vardı, gündelik hayatın politikasını 
keşfedebilirdik. Eskisinden farklı bir güç odağı haline 
gelmeye doğru yönelen medyanın da ciddi katkısıyla, 
hayatımızda eskiden siyasetin kapladığı yeri bir tür 
“gündelik hayat, kırılgan benlikler, bireyselleşme 
muhabbeti” aldı. İşte bu ahval ve şeraitte, 80’lerde 
Türkiye siyasetine yeni bir özne girdi: Kadınlar. Daha 
önce de siyasetin dışında değildik zaten, ama bu kez kendi 
adımıza konuşmayı denedik. Feminizmle birlikte cinsiyet, 
“kadınlarımız” söyleminin ötesinde, bir siyasi konum 
haline geldi.171 

 

Eser Köker, “80’lerin başında ülkenin iyiliğini düşünme yalnızca 

üniformalıların hakkı olarak tanımlanınca, kendi iyimizi nasıl kurabileceğimiz sorusu 

daha yaşamsal bir soru haline geldi”172 demekte, Şirin Tekeli de Türkiye’de 1980 askeri 

darbesinin siyasi hayata son verdiğini ve paradoksal bir biçimde bu ortamın kadınların 

kendi adlarına konuşmalarına olanak sağladığı belirtmektedir. Tekeli,  diğer yandan 
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  Ayşe Düzkan ve Meltem Ahıska, “ 80’li Yıllarda Türkiye’de Feminizm”, Defter Dergisi ( bahar) 1994, 
sayı:21, s:145.  
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  Emine Özkaya, a.g.m., s.66.  
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  Eser Köker ve Aksu Bora, “ Siyaset Yeniden”, Birikim Dergisi ( Mart) 1994, s. 51. 
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  Eser Köker ve Aksu Bora, a.g.m.,  s.52.  



 

68 
 

demokrasinin yok edildiği bir ortamda kadın hareketinin gelişmeye başlamasının, 

hareketi karalamak için kullanılabileceğine dikkat çekmekte ve bu bağlamda kadın 

hareketinin solda ‘eylülist’ olarak görüldüğünü de eklemektedir.173 

Tıpkı batıda olduğu gibi Türkiye’de de solda kadınların kendi ezilmişliklerinin 

ayırtına vardıklarını ifade eden Tekeli, darbenin ardından kadınların feminizme 

yöneldiklerini belirtmekte ve ‘eylülist’ olarak damgalanan feminizmin, söyleminde 

eşitlik ve toplumsal değişme temaları bulunması nedeniyle sol bir ideoloji olmasına 

karşın, solun dışında bir hareket olarak görüldüğünün de altını çizmektedir. 174  Emine 

Özkaya, 1980’den önce de örgütler içindeki kadınların ikinci plandaki konumlarının ve 

sıkışmışlıklarının farkında olduğunu ancak bu konunun gündeme getirilmediğini 

hatırlatarak, 1980 sonrasında kadınların, başlangıçta tek tek bireyler olarak, ardından 

küçük gruplar hainde bir araya gelerek, toplumdaki yerlerini ve kadınlık durumlarını 

sorgulamaya başladıklarını belirtmektedir.175 Bu konuyla ilgili olarak Aksu Bora şunları 

ifade etmektedir: 

“Ortak iyi” dedikleri şey, kurtuluş idealleri, bizim iyimizi, 
bizim kurtuluşumuzu içermiyordu. Hayatımızın her anına 
sinmiş olan cinsiyetçilikten kimse söz etmiyordu. Oysa özel 
hayatların kuytularında yaşadığımız ezilme ilişkisi hiç de 
“kişisel” değildi, her yeri kaplayan, hepimizi nefessiz 
bırakan bir örümcek ağı gibiydi; varlığını hissediyorduk 
ama, görmek için çok dikkatli bakmamız gerekiyordu. Biz 
de baktık. Baktığımız yerde cinsiyetçiliği, örtülü ve açık 
şiddeti, baskıyı gördük. Ayrı evlerde, ayrı iş yerlerinde, 
farklı erkeklerle yaşayan, farklı sınıflardan ve kesimlerden 
gelen kadınların hepsi bir biçimde eziliyordu. Bir yandan 
da çok iyi tanıdığımız, annelerimizden, 
anneannelerimizden, kız kardeşlerimizden öğrendiğimiz 
bir şeydi. Ama bunun bir siyaset konusu olabileceğini 
düşünmemiştik.176 
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  Şirin Tekeli, 1980’lerde Türkiye’de Kadınların Kurtuluşu Hareketinin Gelişmesi, s.36.  
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176
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Hande Birkalan-Gedik, 1980’ler kadın hareketinin kendinden önceki dönemi 

eleştiren yeni bir oluşum olarak ortaya çıktığını ifade etmekte ve bu yeni oluşumun, 

ciddi anlamda “kadın” konusunu ele alması, kadınların kendi seslerini duyurabilmesi  

ve  devlet feminizmini sorgulaması  nedeniyle,  feminist olarak adlandırıldığını 

belirtmektedir. 177 

Yeşim Arat, 1980’ler kadın hareketinin, Türkiye’de kadınların kadın oldukları 

için karşılaştıkları sorunları sorguladığını ve çözümler aramaya başladığını; 

kendiliğinden ve devletten bağımsız olduğunu vurgulamakta ve bu hareketi, bazı yayın 

organları ile tek tek yazarların, gazetecilerin, sanatçıların ve ortak kimlikler 

çerçevesinde toplanmış küçük grupların oluşturduğunu belirtmektedir.  Arat, çoğunlukla 

kentli, orta sınıf, eğitimli ve iş sahibi kadınların önderliğinde başlamış olan kadın 

hareketi içersinde kısa sürede gençlerin de aktif hale geldiğine dikkat çekmekte  ve 

hareketin itici gücünü oluşturan, kendilerini feminist olarak tanımlayan bu kadınların, 

feminist sözcüğünün erkek düşmanlığından sapıklığa kadar olumsuz anlamlar yüklü 

olduğu 1980’ler Türkiye’sinde, kadın hareketine ivme kazandırdıklarının altını 

çizmektedir.178 

 1980’ler kadın hareketine daha yakından bakmak üzere, aşağıda Emine 

Özkaya tarafından Türkiye’de 1980’ler kadın hareketinin ana hatları ile örgütsüz ve 

özgün yapısı özetlenmektedir: 

Kendileri açıkça feminist olarak niteleyen bir grup kadın, 
1982 yılında, Yazko tarafından Gazeteciler Cemiyeti’nde 
düzenlenen “feminizm” konulu sempozyumla, kamuoyu 
önünde ilk kez sesini duyurdu. Bunu, 1983’de Somut 
dergisindeki kadın sayfası izledi. 1984’e gelindiğinde bu 
oluşum kendini Kadın Çevresi olarak adlandırdı. Diğer 
yandan, feminist literatür de, 1981 yılından itibaren 
yayınlanmaya başladı. 1980’lerin ortasına gelindiğinde, 
başka kadın grupları da ortaya çıktı. Ankara’da Perşembe 
grubu, İstanbul’da Ayrımcılığa Karşı Kadın Derneği, 
Kaktüs Dergisi, Feminist Dergisi ve İzmir’de bir grup 
kadın… Bu oluşumlar içinde yer alan kadınlar, gönüllük 
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  Hande Birkalan-Gedik, “Türkiye’de Feminizmi ve Antropolojiyi Yeniden Düşünmek”  Cogito, sayı:58  
(Bahar 2009), s.302-303.  
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  Yeşim Arat, “ 1980’ler Türkiyesi’nde Kadın Hareketi: Liberal Kemalizm’in Radikal Uzantısı”, Toplum ve 
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temelinde her kesimden kadınla birleşmeyi esas alan ve o 
zamana kadarki merkeziyetçi ve “öncü” örgütlenme 
alışkanlıklarının dışında, ademimerkeziyetçi bir tarz 
uyguluyorlardı. Bu hiçbir parti ya örgütün 
manüplasyonuna ve kontrolüne izin vermeyen, kadınların 
öz-insiyatifine dayanan, geniş yelpazeli, çok sesli, 
aşağıdan bir hareketti. Bu harekette, kimsenin, bir 
başkasının eylemini merkezileştirme ya da kendine tabi 
kılma gibi bir ayrıcalığı yoktu. Bazılarımız, ailedeki 
şiddeti sorgulamaya yönelirken, bazılarımız, Kazlı 
çeşmedeki deri işleri grevinde yer alan işçi kadınlarla 
dayanışmaya ağırlık vermeyi tercih edebiliyordu. Soldaki 
merkeziyetçi anlayışın tersine, aynı anda yer alan bu farklı 
eylemlerin, birbirini kösteklemek yerine, güçlendirdiği 
pratikle gözlenmiştir. 179 

Bunlara, 1986 yıllında devlet tarafından onaylanmış Kadınlara Karşı 

Uluslararası Sözleşme’nin uygulamaya konulmasını talep eden ve 4000 kadının 

imzasıyla TBMM’ye sunulan dilekçe kampanyası; 1887’de Çankırı’da bir yargıcın koca 

dayağını meşru gören kararına karşı tepki olarak 17 Mayıs 1987’de 3000 kadar 

göstericinin katıldığı ailede dayağın meşru görülmesini protesto eden yürüyüşü ile 

dayağa karşı yasal önlemlerin alınıp kadınların sığınabilecekleri kadın evleri kurulana 

kadar sürecek olan Dayağa Karşı Dayanışma Kampanyası’nın başlatılması; 1989’da 

Ankara’da yapılan feminizme farklı bakış ile anlayışların tartışıldığı ve Kadınların 

Kurtuluşu Bildirgesinin kaleme alındığı 1. Türkiye Feministleri Hafta Sonu 

Buluşmasının gerçekleştirilmesi eklenerek, bu dönemin kadın hareketinin tarihi ortaya 

koyulmuş olmaktadır.180 

Ayrıca 1.Feminist Hafta Sonunu takip eden süreçte “Cinsel Tacize Hayır” 

kampanyası da başlatılmış ve feministlerin başvuruları Bakırköy ile Şişli 

Belediyelerinde kadın sığınakları açılmasına yol açmıştır. 1990 yılına gelindiğinde ise 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi ile 

İstanbul Üniversitesi bünyesinde Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 

kurulmuştur. Bunların yanı sıra feministlerin yasalarda ve uygulamalarda görülen 

eşitsizliklere karşı çıkmaları sonucunda, 1990 yılında TCK’nun 438. Maddesi yani 

tecavüze uğrayan kadının fahişe ise ceza indirimini öngören maddesi kaldırılmış ve 
                                                           
179

  Emine Özkaya, a.g.m., ss 67-68.  
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  Şirin Tekeli, 1980’lerde  Türkiye’de Kadınların Kurtuluşu Hareketinin Gelişmesi, ss.38-39. 
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Medeni Kanun’un kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan 159. Maddesi iptal 

edilmiştir.181  Tüm bunlar 1980’ler kadın hareketinin kazanımları olmuştur.  

Tekeli, 1980’ler kadın hareketinin kampanya, eylem ile çalışmalarının ve 

bunlar üzerine toplumun hemen her kesiminde başlayan tartışmaların; bazı günlük 

gazetelerde neredeyse her gün kadınlarla ilgili birçok haber, köşe yazısı ve okur 

mektubu yayınlandığını da göz önüne alarak, kadın hareketini kamuoyu önünde 

meşrulaştırdığını belirtmektedir. Siyasi partilerden bağımsız ve bütün kadınlara açık 

olan feminist hareketin, doğrudan demokrasi anlamında katılımcı, çoğulcu ve örgütsüz 

yapısını vurgulayan Tekeli, hareketin, siyasi partiler, sendikalar, basın vb başta olmak 

üzere genel olarak toplumu etkileyerek kadın sorunlarını gündemin önemli tartışma 

konularından birisi haline getirdiğinin altını çizmektedir. Yazar, feminist hareketin 

1980’li yıllarda neden ve nasıl böylesine bir etkinlik kazandığına ilişkin olarak; 

kadınların hangi sınıf ya da katmandan olursa olsunlar, egemen patriarkal ilişkiler 

nedeniyle çeşitli sorunlar yaşıyor olmaları durumuyla, bu durumun eleştirisini yapan 

feminizmin, belirli tarihsel konjöktürde buluşmuş olmasına, vurgu yapmaktadır. 182 

1980’li yıllarda siyasal hak ve özgürlükler açısından bir geçiş dönemi 

yaşandığı belirten Emre Kongar, hak için mücadele eylemini, dönemin ve toplumun 

kendine özgü koşulları bağlamında düşünmek gerektiğinin altını çizerek, Türkiye’de 

feminizmin gelişimiyle ilgili olarak kentleşmeye dikkat çekmektedir. Feminizmin bir 

olay değil, olgu niteliği taşıdığını vurgulayan yazar, şu şekilde yorum yapmaktadır: 

Türk feminizmi, gösterilerle, yürüyüşlerle, çeşitli siyasal 
ve toplumsal eylem biçimleriyle yapay olarak gündeme 
getirilen bir olay değildir. Türk feminizmi, kökeni, tüm 
toplumu pençesine almış olan kentleşme olgusuna dayalı, 
kırdan kente göç ile beslenen “köylülükten, kentliliğe” 
geçişten güç kazanan, toplumun çağdaşlaşmasına koşut 
biçimde gelişen bir olgudur. Sanat, edebiyat, meslek 
oluşumu, işçi ücretleri, toplumun kentleşmesine koşut 
olarak gelişen Türk Feminizmi”nden yeterince 
etkilenmektedir.“183 
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  Yeşim Arat, a.g.m., s. 11-12.  
182

  Şirin Tekeli, 1980’ler Türkiye’sinde Kadınlar, s. 34-36.  
183

  Emre Kongar, “Türk Feminizmi: Feminizm Nedir Ne Değildir, Gösteri Dergisi, 1983,  S.73. 
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Şirin Tekeli 1989 yılında, 1980’ler kadın hareketine dair tüm gelişmeleri göz 

önüne alarak yaptığı değerlendirme sonucunda; hareketin yaygınlık kazanması, kendine 

özgü çalışma biçimleri ile tahlil araçlarının geliştirilmesi ve çeşitli yayın organlarının 

bulunması bağlamında, bu yıllarda Türkiye’de kadınların kurtuluşu hareketinden söz 

edilebileceğini ileri sürmektedir. Yazar, kadınların kurtuluşu hareketinin meşruluk 

kazanıp, kendini ispatladığından kuşku duyulamayacağını, kitle iletişim araçlarındaki 

tavır değişikliğinin de bunun en önemli kanıtı olduğunu ifade etmektedir. Örneğin 

1984’te magazin basınının, ünlü kadınlara feminizm üzerine sorular yönelttiğinde, 

olumsuzlayıcı, karalayıcı ve yadsıyıcı cevaplar alacağından emin olduğunu ama 1989 

yılına gelindiğinde ise feminizmin neredeyse ayağa düştüğünü, artık futbolculara bile 

feminizm hakkında ne düşündüklerini sormanın standart bir hale geldiğini ve alınan 

cevapların da toptan karalayıcı olmadığını belirtmekte bununla birlikte televizyonda az 

ya da çok ölçüde de olsa, feminizmin gündeme getirdiği soruların görmezlikten 

gelinemediğini de vurgulamaktadır. Ayrıca Tekeli, bu meşrulaşmanın, solun feminizme 

bakışını da etkilediğini, feminist kadın hareketinin askeri darbe koşullarında doğduğu 

için şaibeli bir oluşum olduğu görüşü yerine, 1980 darbesine karşı şekillenmeye 

başlayan demokratik muhalefetin ilk hareketi olduğu görüşünün ağırlık kazandığını da 

eklemektedir. 184 

Bu bağlamda Tekeli, 1980’ler kadın hareketiyle ilgili olarak, feminist kadın 

hareketinin Türkiye’de yepyeni bir muhalefet biçimi yarattığını; köktenci demokrat, 

çoğulcu, katılımcı, hatta bireyci bir hareket olduğunu; hiçbir gruba katılmak 

istemeyenlerin birleşerek ayrı bir grupçuk olmaya zorlanmadığını; kendi içlerinde 

kadınlık durumuyla ilgili olarak ideolojik veya sosyolojik parçalanmışlığın 

bulunduğunu; feminizmin anti-otoriter, hiyerarşiye, katı örgütlenmeye karşıt ilkelerinin 

benimsemiş olduğunu; siyasi iktidarı hedeflemeyen yani kuralları erkeklerce belirlenmiş 

biçimiyle siyaset yapmaktan haz etmeyen bir hareket olduğunu ve bilinçli olarak 

ideolojik/toplumsal mücadeleye ağırlık verildiğini belirtmektedir. Yazar, hareketin 

sonuç olarak sol gelenekten gelmesinin yanı sıra solun pek çok yerleşik anlayışını ve 

çalışma biçimini red ve tersyüz ettiğini söylemekte, örneğin demokratik 

merkeziyetçilik, disiplin tapınması, disipline uymayanın ihracı vb yerine gruplara ve 
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bireylere, onların inisiyatifine güven ile saygıyı ve demokrasi ile çoğulculuğu 

getirdiğini ifade etmektedir. 185 

Yeşim Arat ise 1980’ler kadın hareketini, Kemalizm ile olan ilişkisini mercek 

altına alarak değerlendirmektedir. 1980’ler feminist kadın hareketinin Kemalist 

geleneğin bir uzantısı ve batılılaşma sürecinin bir parçası olduğunu ve Kemalist 

reformların sağladığı olanaklardan yararlanarak ortaya çıktığını belirten yazar, hareketin 

Kemalist geleneği aşan bir uzantısının  olduğunu da eklemektedir. Bu bağlamda, 

hareketin Kemalist geleneğin kadın konusundaki yetersizliğini sorguladığını ve 

geleneğin önderliğinden ayrı köktenci bir değişimden yana olduğunu vurgulamaktadır. 

Ayrıca yazar, feminist kadın hareketinin radikal amaçlara sahip olması ve Kemalist 

değerleri aşmasına rağmen, bir yandan da bu değerlerin yerleşmesine yardımcı 

olduğunu da ileri sürmektedir. Arat, 1980’ler kadın hareketinin, kadın sorunlarının 

kökenini ataerkil toplum yapısına dayandırdığını dolayısıyla ataerkil düzeni 

değiştirmeyi amaçladığını ve bu bağlamda Kemalist devlete ters düştüğünü belirtmekte 

diğer yandan hareketin Kemalist geleneğin ideali olan liberal anlayışın Türkiye’de 

yerleşmesinde rol oynadığını, bunu bireyin önemi ile gücünü vurgulaması ve bir birey 

olarak kadına saygınlık kazandırmaya çalışmasıyla gerçekleştirdiğini ifade etmektedir. 

Ayrıca 1980’ler kadın hareketinin laikleşme sürecine de güç kattığının altını çizen Arat, 

hareketin topluma marjinal konumda olmasının yanı sıra toplumun benimsediği 

Kemalist değerlerin yerleşmesine katkıda bulunduğunu belirtmekte ve sonuç olarak 

feminist kadın hareketini Kemalizm’in liberal düşlerinin radikal bir uzantısı olarak 

nitelemektedir.186  

Hande Birkalan-Gedik, Türkiye’de 1980’ler kadın hareketinin bir başka 

yönüne değinmektedir. Gedik, bu dönemde kadın konusunun kendi özgünlüklerinin 

tartışma konusu haline geldiğini bununla birlikte batılı feminizmlerin çeviriler ve 

araştırmacılar sayesinde tanındığını ve tartışılmaya başladığını belirtmektedir. 

Tartışmalar arasında en çok kadınların politik taleplerine ağırlık verildiğine dikkat 

çeken yazar, bunun Türkiye’deki feminist hareket gündeminin Batı’da gelişen 

hareketlerden farklı geliştiğinin göstergesi olduğunu ileri sürmektedir. Yazar, Batı’da 
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  Şirin Tekeli, 1980’lerde  Türkiye’de Kadınların Kurtuluşu Hareketinin Gelişmesi, s. 40.  
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  Yeşim Arat, a.g.m., ss. 7-18.  
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temsil ve yazın sorununa ilişkin bir tartışma varken, Türkiye’deki feministlerin askeri 

darbe sonrasında gelişen oluşumları tartıştıklarını, bir yandan ataerkil baskıyla bir 

yandan da askeri baskıyla baş etmeye çalıştıklarını, feminizmin erkek düşmanlığı 

anlamına gelmediğini ve lezbiyenlik demek olmadığını  anlatmaya çalıştıklarını, bu 

nedenle de feminist bir araştırma için kuram ve metot geliştirmek üzerinde 

durulamadığını vurgulayan yazar, daha çok aile içi şiddet,  kadın hakları ile politik 

katılım konularına ağırlık verildiğini belirtmektedir. Ayrıca Birkalan-Gedik, 1980’lerin 

feminizminin, çoğul okunmaya ve kuramsallaşmaya başladığı bir dönem olduğunun 

altını çizmekte, bu dönemde kadın tarihine bir yönelimin başladığını ancak askeri 

darbenin ardından araştırmaların büyük güçlüklerle yürütüldüğünü dolayısıyla 1990’lı 

yıllara gelindiğinde kadınlar tarafından kadınlar için yapılmış eserlerin sayısında gözle 

görülür bir artışın meydana geldiğini de eklemektedir. 187 

Sonuç olarak, Uluslararası düzeyde feminizm üzerine yapılan çalışmalar, 

feminizmin farklı kültürlerde farklı biçimlerde geliştiğini ortaya koymaktadır. Bu 

bağlamda Türkiye’deki feminist hareketler de genel olarak Batı’dakinden farklı bir 

biçim almış; olaylar, tarihler, zamanlar ve beklentiler birbirlerinden farklı olmuştur. 

Türkiye’de 1980’li yıllarda feminizm ve kadın sorunu kamusal alanda önemli bir yer 

işgal etmeye başlamış, bu yıllarda verilen feminist mücadele ile ‘feminizm’ politik 

söylemin bir parçası haline gelmiştir.188 denilebilir. 

Bu dönemi özetlersek, Şirin Tekeli, Türkiye’de 1980’ler kadın hareketinin, 

kadınların ilk kez kendi sorunları etrafında yoğun bir tartışmayı başlatmaları, birbirlerini 

bulmaları ve dayanışmanın boş bir sözcük olmadığını anlamaları açısından önemini 

vurgulamakta189; Emine Özkaya ise 1980’ler kadın hareketinin radikal bir karaktere 

sahip oluşuna yani değiştirici ve dönüştürücü etkisine ve kazanımlarına dikkat 

çekmektedir.190 Bu dönemle ilgili olarak Yeşim Arat, kadın hareketinin İslamcı küçük 

bir grup kadınla da etkileşime girdiğini, bir yandan feminizmin dolaylı etkisi 

bağlamında İslamcı kadınlarda reformist bir tavrın geliştiğini, diğer yandan da laik 
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  Hande Birkalan-Gedik, a.g.m., ss. 303-304.  
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  Süheyla Kırca Schroder  Popüler Feminizm, İstanbul: Bağlam, 2007, ss. 80-81.  
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feministlere karşı eleştirel bir bakışın ortaya çıkmış olduğunu eklerken191, Hande 

Birkalan-Gedik, 1980’ler kadın hareketinin teorik katkılara gerekli önemi vermediğinin 

ve kendini feminist kuram içinde ele alan araştırmacı veya akademisyenin sayısının 

yeterli olmadığının altını çizmektedir. 192 

Bununla birlikte Meltem Ahıska, 1980’li yıllarda Türkiye’de feminist hareketle 

ilgili olarak “…Belki kendi başına feminizm değil, ama gündeme getirdiği konular, yani 

‘kadın meselesi’ toplum için daha tanıdık hale geldi.” 193 demektedir. Ayşe Düzkan’a 

göre ise 1980’li yıllarda Türkiye’de feminizmin sağladığı en önemli şey kadınlara başka 

bir hayatın mümkün olduğunu hatırlatmasıdır ve yazar on yıllık süreçte Türkiye’de 

feminist hareketin kadınları ve toplumu nasıl etkilediği ve neleri değiştirdiğiyle  ilgili 

olarak şu şekilde yorum yapmaktadır: 

…Kadınlar için başka bir hayatın mümkün olabileceğini 
fark ettirdi hareket. Her şeye kadınlar açısından 
bakılabileceğini fark ettirdi. Türkiye’de gündelik hayatın 
parçası olan bazı davranışların pek de öyle yenilir yutulur 
şeyler olmadığını … fark ettirdi. …. Ve artık kadınlarla 
erkekler arasında bir çelişki olduğu – uzlaşalım ya da 
uzlaşmayalım- bu toplumun hafızasına nakşedildi. Bu çok 
önemli bir şey bence. Mesela Türkiye’de yine kadın 
hareketinin sonucu tuhaf bir maço edebiyatının geliştiğini 
düşünüyorum. Yani daha önce maço olduğunu fark 
etmeyen adamlar maço olduklarını fark ettiler, tavır 
alıyorlar. Mizah dergilerinde maço bir yaratıcılık var. 
Kadın hareketiyle birlikte çıkmış, tanımlanmış bir maçoluk 
var. 194 
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76 
 

2.3 Popüler Kültürün Özellikleri ve Toplumsal Cinsiyet Oluşumuyla İlişkisi 

Gazete, dergi, radyo, televizyon, reklamlar, sinema ve popüler kitaplar ile 

popüler filmler kitle iletişimini sağlayan araçlar olarak kabul edilmektedir.195 Kitle 

iletişim araçları tarafından kitle kültürü üretilmekte yani kültürel ürünler standardize 

edilip, yayılmakta ve kitlesel bir biçimde tüketilmektedir. Kitle İletişim araçlarını 

nitelemek için Frankfurt okulu tarafından “kültür endüstrisi” terimi kullanılmakta ve 

kitle kültürü eleştirilmektedir.196 Ayrıca “kültür endüstrisi” kavramı Frankfurt okulu 

tarafından “kitle kültürü” kavramı yerine de kullanılmaktadır.197 

Kitle kültürü ile popüler kültür kavramları genellikle bir arada kullanılmakta ve 

aralarındaki fark tartışma konusu olmaktadır. Hasan Bülent Kahraman bu konuda, “kitle 

kültürü, popüler kültürün sanayileşmiş hali. Kültür endüstrisi tarafından üretilen ve 

tüketimi yönlendirilen popüler kültüre, kitle kültürü diyoruz” demektedir.198  

Mutlu, Popüler kültürü, “bir toplumda yaygın biçimde paylaşılan, inançlar, 

pratikler ve nesneler”199 olarak tanımlanırken; Türkoğlu kitle kültürünün ise, 

endüstrileşme ile birlikte kültürel ürünlerin, kitlesel halde üretimine yani 

yaygınlaştırılıp, bayağılaştırılmasına ve endüstriyel olarak üretilen bu ürünlerin tüketim 

metaları haline dönüştürülmelerine vurgu yaptığını ifade etmektedir. Yazar, popüler 

kültürün çoğunluk tarafından sevilen ve kullanılan ürünleri tanımladığını ve bu kültürün 

kentleşmenin etkili olduğu her çeşit üretim şeklinde gözlenen halklaştırılmış kültüre 

işaret ettiğini belirtmektedir. Türkoğlu, popüler kültürün tecimselleşme ile başladığına 

ve önceleri ulusal bir kültür oluşturmada gerekli bir kavram olarak, sonrasında ise 

yüksek ve rafine kültüre karşıt her şeyi ifade etmek üzere kullanıldığını da 

eklemektedir.200
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Kitle kültürüne ilişkin eleştirel yaklaşımıyla bilinen Frankfurt okulu, popüler 

kültürü tecimselleşmiş ve edilgin olarak tanımlamakta bu bağlamda popüler kültürü, 

kitle kültürü ile eşleştirmektedir.201 Daha önce de belirttiğimiz gibi popüler kültür 

ürünü, kitle kültürü ürününe dönüşmekte böylece bu ürünün kitle kültür ürünü olarak 

ele alınması mümkün olmaktadır.  Kitle kültür ürünleri tanımı ise Türkoğlu tarafından 

“geniş ve heterojen bir kitleye seslenen, doğrudan bir karşılıklı iletişime ve eleştiriye 

olanak vermeyen, tecimsel başarıya dayanan, izleyicinin özdeşlemesinin esas alındığı 

genellemelerin yapıldığı ve yoğun bir ilgi gerektirmeden izlenebilen” ürünler olarak 

yapılmaktadır.202
 

Herbert J. Gans da “popüler kültür ya da kitle kültürü” demekte, bu kavramları 

birbirleri yerine kullanarak ele almaktadır. Yazar, popüler kültürün temel özelliklerinin, 

standardizasyon ile formüllerin, stereotipik karakterlerin ve konuların kullanması 

olduğunu vurgulamaktadır. Gans, popüler kültürün yaratılma sürecine ilişkin 

eleştirilerin yapıldığını,  bu eleştirilerin kitle kültürünün kar etmek üzere kurulmuş bir 

sanayi olması, bu sanayinin kar edebilmesi için izleyici kitleye çekici gelebilecek 

homojen ve standardize ürünler üretmesi ve bu noktada yaratıcıyı toplu üretim 

şeridindeki bir işçiye dönüştürmesi açılarından geldiğini belirtmektedir. 203 

Popülere kültüre dair bir diğer eleştiri konusu ise izleyici üzerindeki etkileridir. 

Popüler kültür onu kullanan insanlar üzerinde zararlı etkiler yarattığı düşüncesiyle 

suçlanmaktadır. Gans, popüler kültürün, sahte hazlar yaratması, şiddete ve sekse ağırlık 

vermesiyle insanları kabalığa ve yabanlığa itmesi açısından duygusal olarak; hayattan 

kaçan hayali bir içerik sunmasıyla insanların gerçeklikle baş etme yeteneklerini 

engellemesi açısından zihinsel olarak; yüksek kültüre katılma olanaklarını engelleyici 

olması açısından da kültürel olarak “yıkıcılık” özelliğine sahip olduğunun ileri 

sürüldüğünü belirtmekte fakat eldeki verilerin bu zararlı etkiler suçlamalarını 

desteklemediğini de eklemektedir.204 

                                                           
201

  Erol Mutlu, a.g.e., s.181.  
202

  Nurçay Türkoğlu, Kitle İletişimi ve Kültür,  ss. 100-101.   
203

  Herbert  J.Gans, Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, Çev: Emine Onaran İncirlioğlu, İstanbul: Yky, ,2007, 
43-46.  
204

  Herbert  J.Gans, a.g.e., ss. 53-54.  
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Diğer yandan popüler kültür ya da kitle kültürünün toplumsal değişim kavram 

ile aralarında bir ilişki söz konusudur, bu konuyu Güçhan şu şekilde yorumlamaktadır: 

Toplumsal değişmeye ilişkin temaların özellikle edebiyat 
ve sinemada en geniş biçimde yansıma bulduğu 
söylenebilir. … Genel olarak tüm sanatlar ve kitle iletişim 
araçları, değişimin kurumlar ve toplumsal ilişkiler 
düzeyindeki biçimlerini, hızını, yönelimlerini yansıtırlar. 
Aynı zamanda bunlardan destek alarak izleyicileri 
üzerinde de etkin olurlar.205 

 

Popüler kültür ya da kitle kültürü ürünleri, toplumların kültürel değişim 

sürecinde rol almakta, değişimlerin kitlelere yansıtılması, sunulması ve kabul 

ettirmesinde hem toplumsal dönüşümü teşvik edici anlamda, hem de didaktik bir 

biçimde eğitici bir görev üstlenmektedir. Genel olarak kültür ürünleri toplumu 

yansıtmakta, örneğin popüler kültür ürünü olan bir edebiyat eserinde toplumsal yapıyı 

anlamayı ve incelemeyi mümkün kılan veriler sunulmaktadır. Bu bağlamda, popüler 

edebiyat eserleri toplumsal cinsiyet rollerindeki dönemsel değişimler hakkında da bilgi 

vermekte 206 ve bu özellik araştırma konumuz açısından önem kazanmaktadır.  

Toplumsal cinsiyet (gender) kavramı, insanı dişi ve erkek 
olarak ayrımlayan cinsiyet kavramından daha farklı ve 
kapsamlı olarak, kadın ve erkek arasındaki toplumsal, 
kültürel, ekonomik, politik ve davranışsal farklılıkları 
içermektedir.…Toplumsal cinsiyetin oluşturulmasında 
değiştirilmesinde ve sürdürülmesinde birçok kurum, grup 
ve kişi sistem tarafından işe koşulmaktadır. Din 
adamlarından akademisyenlere, gazetecilerden moda 
tasarımcılarına, yazarlardan film yapımcılarına kadar pek 
çok kişi ve grup bu açıdan etkin bir rol üstlenmektedir.207 

  

                                                           
205

  Gülseren Güçhan, a.g.e., s.4.  
206

  Meltem Kanoğlu “Popüler Edebiyat Ürünü ‘Beyaz Dizilerin’ Toplumsal Cinsiyet Üzerindeki Rolü”, III. 
Ulusal Antropoloji Kongresi,  7-9 Nisan 2009, ss. 1-2. 
207

  N. Aysun Yüksel “  Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Kalıpları ve Popüler Bir Örnek Olarak Duruşma 
Filmindeki İzdüşümleri,  TFAYY 2, yay haz: Deniz Derman, İstanbul, Bağlam: 2001, s. 133. 
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Roman and Christian- Smith’ten aktaran Meltem Kanoğlu, Popüler edebiyatın 

18. Yüzyıldan beri dönemsel değişimleri yansıtmasının yanı sıra bu değişimleri harekete 

geçirici özeliği de sahip olduğu belirtmektedir. Yazar, bu bağlamda popüler edebiyat 

ürünlerinin, hem kadın ve erkek imgeleri ile toplumsal cinsiyet rolleri üzerinde 

belirleyici normlar üretmek anlamında, hem de bu ürünleri tüketen kadın ve erkeklerin 

gündelik hayatları ile toplumsal ilişkilerinde etkili olduğunu vurgulamaktadır.208 Benzer 

şekilde Schroeder de “… Popüler kültür metinleri, toplumsal cinsiyet üzerine 

müzakerelerin yapıldığı ve toplumsal cinsiyet temelli kimliklerin çelişkili kültürel 

temsillerinin yeni koşullara uyarlandığı, değiştirildiği, yeniden oluşturulduğu ve 

üretildiği alanlardır”209, demektedir. 

Meltem Kanoğlu, “Popüler Edebiyat Ürünü ‘Beyaz Dizilerin’ Toplumsal 

Cinsiyet Üzerindeki Rolü” çalışmasında seçtiği popüler edebiyat örneklerindeki kadın 

temsillerinin toplumsal cinsiyet oluşumundaki rolünü incelemektedir. Kanoğlu, 

Türkiye’de 1980’li ve 1990’lı yıllar kitle iletişim araçlarında kadın temsilinin 

şekillendirilmeye çalışıldığı bir dönem olarak değerlendirmektedir. Yazar, bu ürünlerin 

dönemlere ait toplumsal değişimleri yansıttığını ve ele alınan yıllarda toplumsal 

cinsiyetin belirlenmesinde etkin, işlevsel ve güdümleyici bir rol aldıklarını 

belirtmektedir.210  

Her şeyden önce, popüler kültür izleyicilerine onlarla 
özdeşleşebilecekleri ve taklit ederek daha iyisini yapmaya 
çalışabilecekleri imajlar ve kişilik modelleri sunar. Bu 
nedenle, diğer bazı tavır ve davranış tiplerini kötüler ve 
yerin dibine batırırken, belli tavır ve davranış biçimlerini 
yüreklendiren rol modelleri, toplumsal cinsiyet modelleri 
ve çeşitli özne konumları aracılığıyla önemli 
sosyalleştirici ve kültürlendirici etkilerde bulunmaktadır. 
211 

  

                                                           
208

  Meltem Kanoğlu, a.g.e., s.3.  
209

  Süheyla Kırca Schroeder, a.g.e., s.16.  
210

  Meltem Kanoğlu , a.g.e ss. 3-10.  
211

  Douglas Kellner “ Popüler Kültür Ve Postmodern Kimliklerin İnşaı” Doğu Batı Düşünce Dergisi, 
sayı:15, 2001, s.204. 
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Bu bağlamda çalışmamız açısından 1980’li yıllarda popüler kültür ürünlerinde 

kadınların temsili inceleme konumuz içine girmekte, araştırmamız popüler bir edebiyat 

ve popüler bir sinema ürünü olarak “Kadının Adı Yok” eserine ve eserdeki feminist 

kadın temsiline toplumsal değişimi yansıtması ve nasıl bir imaj ile kişilik modeli 

oluşturduğu bağlamında ele alacaktır.  

Diğer yandan kitle iletişim araçlarında “yer alan sunumlar her ne kadar gerçek 

anlamda toplumda var olanın temsilleri olmasa da öyleymiş gibi algılanmakta ve bu 

temsiller araçlara tabii olanın anlam haritasını önemli biçimlendirmektedir.”212  Bu 

bağlamda da çalışmamız “Kadının Adı Yok” filmindeki feminist kadın temsilinin, 

toplumdaki feminist algısına,  etkisini incelemeyi amaçlamaktadır.  

  

                                                           
212

  Dilek İmançer- Pınar Özgökbel Bilis - Mehmet Yılmaz, “Medyada İmajiner Kimliğin Kurgulanma 
Biçimleri: Bir Model Olarak Yıldız Olgusu”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 
Temmuz,2006,s.101.  
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2.3.1 1980’li Yıllar Kültürel Ortamında Cinsellik Söylemi 

Türkiye’de 1980’li yıllarda yaşanan değişimin kültür ve sanat alanındaki 

yansımalarını ele almak, bu bağlamda dönemin yapısını ve öne çıkan öğelerini anlamak 

açısından faydalı olabilir .  

İki farklı kültür projesinin, iki farklı söz siyasetinin, 
nihayet iki farklı kültür stratejisinin sahnesi olmuştu 
80’ler. Bir yandan bir baskı ve yasaklar dönemiydi, diğer 
yandan yasaklamaktansa dönüştürmeyi, yok etmektense 
içermeyi, bastırmaktansa kışkırtmayı hedefleyen daha 
modern, daha kurucu, daha kuşatıcı denilebilecek bir 
kültürel stratejinin kendini var etmeye çalıştığı yıllar. Bir 
yandan red, inkar ve bastırma dönemiydi, diğer yandan 
insanların arzu ve iştahının hiç olmadığı kadar 
kışkırtıldığı bir fırsat ve vaatler dönemi. Bir yanda söz 
hakkı engellenmiş, susturulmuş Türkiye vardı, diğer yanda 
söze yeni kanallar, yeni çerçeveler sunan bir “Konuşan 
Türkiye”.213  

 

Nurdan Gürbilek, Türkiye’de 1980’li yıllarda devletin yasaklayıcı söylemiyle 

daha modern, özgürleştirici vaatlerle dolu, daha sivil bir söylemin çakıştığını ve bu 

yılların kültürel iklimini belirleyenin bu çakışma olduğunu vurgulamakta, 1980’li yıllar 

Türkiye’sinin karşıtlıkları bir araya getirici özelliğe sahip olmasının yanı sıra bu farklı 

kültürel stratejileri, çatışmaya karşın birbirleriyle uzlaştırarak var edebilmiş olmasının 

da altını çizmektedir. Gürbilek’e göre, Türkiye’de 1980’lerin kültürel iklimini 

tanımlayacak iki kavram vardır, bunlardan biri ‘sözün bastırılması’ iken diğeri ‘söz 

patlaması’dır. 1980’li yıllarda Türkiye’de söz, imge ve görüntü patlaması yaşanmış, 

kültür daha önce olmadığı kadar piyasaya tabi olmuş, reklamcılık sınırsız sayıda imgeyi 

dolaşıma sokmuş, çok satan haber dergilerinin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte yeni 

bir kamuoyu ve yeni bir haber dili oluşmuştur.214 
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 Nurdan Gürbilek ,Vitrinde Yaşamak 1980’lerin Kültürel İklimi, İstanbul: Metis yayınları, 2009, s. 8-9.  
214

 Nurdan Gürbilek, a.g.e, ss. 8- 21. 
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Türkiye’de 1980’li yıllarda liberal ekonomi politikalarının etkisiyle basında 

yeni pazar arayışları başlamış ve aylık kadın ve erkek dergilerinde önemli bir artış 

görülmüş, bu dönemde “ Kadınca, Kadın, Elele, Kapris, Rapsodi, Marie Claire” gibi 

aylık kadın dergileri ile “Erkekçe, Bravo, Playboy, Playman, Men” gibi erkek dergileri 

piyasaya girmişlerdir. Ayrıca yine bu yıllarda gazete ve haftalık haber dergilerinin 

sayılarında da artış olmuş, “Nokta, Tempo, 2000’e Doğru ve Yeni Gündem” dergileri de 

bu dönemde piyasaya girmişlerdir. Diğer yandan bu dönem içersinde televizyonda 

renkli yayına geçilmiş, kanal sayısı üçe çıkarılmış, TRT’de 1984 yılında kadınlar için 

özel olarak hazırlanmış olan “Hanımlar Sizin İçin” adlı program yayına girmiş ve 

televizyon reklamcılığı da yaygınlaşmıştır.215  

Türkiye’de 1980’li yıllar ‘birey, özel hayat ve cinsellik’ adlandırmalarıyla tarif 

edilen alanların söze döküldüğü dönem olmuş, bu yıllarda haftalık dergiler söz 

siyasetinin oluşumunda önemli bir rol oynamış ve o zamana değin ‘mahrem’ kabul 

edilen, adı koyulmamış birçok alan kamuoyunun gündemine gelmiş, cinsellik başta 

olmak üzere özel hayat, bu yıllarda  özgürleşme ve bireyselleşme söylemi içinde söze 

dökülmüştür. Kültürel alanda bir cinsellik patlaması yaşanmış, bu yıllarda cinsellik ilk 

kez üzerine bu kadar çok konuşulan, bu kadar çok kışkırtılan ve bu kadar çok kuşatılmış 

bir alana dönüştürülmüştür.216  

1980’li yıllarda hızlanan liberalleşme ve batıya 
yakınlaşma politikaları ile toplumda ekonomik, sosyal ve 
kültürel anlamda önemli değişimler yaşanmıştır. Sınıflar 
arası ekonomik uçurumlar artmış, bireyler kimlik ve 
aidiyet bunalımına sürüklenmişlerdir. Diğer yandan 
oluşan özgürlük ve çoğulculuk ortamında katı kalıplara 
hapsedilen ideolojiler, kimlikler, akımlara yönelik bakış 
hızla esnekleşmeye başlamıştır.217  

  

                                                           
215

  Ayşe Saktanber “Türkiye’de Medyada Kadın: Serbest, Müsait Kadın veya İyi Eş, Fedakar Anne”, 
1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar kitabı içinde, İletişim, 1995, ss. 187-193.  
216

  Nurdan Gürbilek, a.g.e., s. 11-  47. 
217

  Dilek Evirgen, “ Öteki, Değişti Ama Kaderini Değiştiremedi”, TFAYY, yay haz: Deniz Bayraktar,Cilt:5, 
İstanbul: Bağlam Yay, 2006, s.313.  
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Gelişim dinamikleri farklı olsa da, Kürtlerin, kadınların ve eşcinsellerin kendi 

söylemlerini oluşturmaları, kamuoyunda kendi adlarıyla var olmaları, kendi popüler 

dillerini aramaları da bu yıllarda mümkün olabilmiştir. Gürbilek, 1980’li yıllarda 

yaşanan ‘patlamanın’, toplumda o güne değin inşa edilmiş olan modern kimliğe karşı 

bir tepkiyi içerdiğini belirtmekte ve bu patlamayı modern kültürel kimlik çerçevesi 

içersinde bastırılarak var olanların geri dönüşü olarak ifade etmektedir. Yazar, geri 

dönenin, bastırılmış olanın kendisi olmadığını, geri dönerken taşıdığı vaadin tükenmiş 

olduğunu ve başka bir şeye dönüştüğünü belirtmekte çünkü baskı ortadan kalkmadığı 

halde onlara geri dönme imkanını verenin piyasa olduğunu vurgulamaktadır. Örneğin 

1980’lerde yaşanan cinsellik patlamasının, bastırılmış bir arzunun kendi adına 

konuşması olduğunu kimin söyleyebileceğini soran yazar, kavramın piyasa tarafından 

başka bir şeye dönüştürülmesine218  yani kitle kültürüne gönderme yapmaktadır, 

denilebilir.  

Schroeder ise , genel olarak medyanın kültürel ortam üzerindeki etkisine dair 

şu şekilde yorum yapmaktadır: 

Medyanın bize sunduğu imgeler, dünyaya bakış açımızı ve 
değer yargılarımızı şekillendirmeye yardım eder; 
erkekliğin ve kadınlığın anlamlarının üretilmesi sürecine 
katkıda bulunur, ideal kadın ve erkek imgelerini tanımlar. 
Nasıl giyineceğimizi, nasıl görüneceğimizi ve 
tüketeceğimizi, hakim kültürel değerlere nasıl uyum 
sağlayacağımızı gösterir.219 

 

Gürbilek, “ Birçok alanda birden: Kadınlar kendilerine ait bir dil geliştirmeyi 

en çok 80’lerde denediler, ama kadınlık denen bölge de en çok bu dönemde bir söz 

siyasetinin kuşatması altına girdi, keşfedilip adlandırılmaya çalışıldı, yeni bir alan 

olarak kodlandı.”220 demekte, bize bu yıllarda medyanın söz siyasetinin oluşumundaki 

rolünü hatırlatmaktadır.  
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  Nurdan Gürbilek, a.g.e, s.102-107.  
219

  Süheyla Kırca Schroeder, a.g.e, s.15.  
220

  Nurdan Gürbilek, a.g.e., s. 14.  
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Saktanber, Türkiye’de 1980’li yıllarda medyada kadınlar üzerine söylenen 

sözlerde çoğalmanın görüldüğünü fakat bu söylemsel yaygınlaşmanın, kadınların ikincil 

konumlarını dönüştürebilecek değer ve normların toplumda yerleştiğini göstermediğini 

belirtmekte ve kadın üzerine söylenen sözdeki genişlemenin aslında kadınının 

cinselliğine odaklandığını eklemektedir. Saktanber, Türk toplumunda kadınların 

oturtturulduğu ‘cinselliklerinden arındırılmış ve cinsellikleri dışında kimliği 

olmayanlar’ çerçevesinin medyada yansımasını bulduğunu, bu yıllarda kadınların çeşitli 

yayın organlarında ‘fedakar anne ve sadık iyi eş’ kimliği dışında ‘serbest ve rahat’ kadın 

kimliğiyle yani erkek egemen bakış açısıyla tanımlanmış cinsel kimlikleriyle yer 

aldıklarını ifade etmektedir. Bu dönemde gazeteler, gazetelerin magazin ekleri, aylık 

kadın ve erkek dergileri, haftalık haber dergileri, televizyon programları ve reklamlar 

kadınlık anlayışının kurucusu ve taşıyıcısı olmuşlar ve buralarda kadının toplumdaki 

yerinin ‘aile ve ev’ olduğunu vurgulanmaya devam edilmiş, çalışan kadınlar ise iyi bir 

ev kadını ve anne olabildikleri oranda başarılı addedilmiştir. Bu yıllarda genel olarak 

medya tarafından onaylanan ve hedeflenen kadın ise: çalışsın ya da çalışmasın şefkatli, 

anlayışlı, yumuşak, fedakar bir anne ve iyi bir eş olan bununla birlikte modern hayata 

ayak uydurabilen bir kadın olmuştur.221  

Benzer şekilde 1980’li yılların  kültürel ortamına dair genel bir değerlendirme 

yapan Dilek Evirgen ise, 1980’li yılların sözde özgürlük ortamında modern ve batılı 

değerlerin insanları çevrelediğine ancak ortaya ne doğulu ne de batılı, ne geleneksel ne 

de modern olabilen bir toplumun çıktığına dikkat çekmektedir. 222 

Sonuç olarak, Türkiye’de 1980’li yıllar kültürel ikliminin hem baskıcı hem de 

özgürlükçü niteliğe sahip olmasının, dönemin popüler kültür ürünlerinin geleneksel ve 

modern öğeleri bir arada bulunduran yapısını açıklamaktadır, diyebiliriz. Bununla 

birlikte, 1980’li yıllarda, o güne değin mahrem kabul edilen konuları gündeme getiren 

popüler kültürün, cinsellik ve kadınlığın tanımlanmasında etkin bir rol oynadığını ve bu 

bağlamda çizilen kadın kimliğinin de genel olarak ‘ataerkil söylem içersinde yer alan 

modern bir kadın’ olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca popüler kültür ürünlerinde 

kadınlar üzerine söylenen sözler çoğalmakta fakat söylem daha çok kadın cinselliğine 
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  Ayşe Saktanber , a.g.m., ss. 188-195.  
222

  Dilek Evirgen, a.g.m., s. 316.  
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odaklanmakta, kadının toplumsal konumunun sorunsallaştırılması ise yetersiz 

kalmaktadır. Bu noktada dönemin popüler kültür ürünlerinde feminizmin yer alışını 

incelemek çalışmamızın gidişatı açısından yerinde olacaktır. 
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2.3.2 Popüler Kültür Ürünlerinde Feminizmin Yer Alışı 

Çalışmamız, Türkiye’de 1980’li yılların popüler kültür ürünü olan bir kadın 

temsili üzerinde durduğundan,  popüler bir edebiyat ve popüler bir sinema ürünü olarak 

“Kadının Adı Yok” eserinin nasıl bir ortamda oluştuğuna bakmak, bu bağlamda popüler 

kültür ürünlerinde feminizmin nasıl yer aldığını  incelemek ve bu ürünlerin toplumsal 

etkisini sorgulamak faydalı olabilir. 

Türkiye’de feminizm neydi, üzerine çok şey söylenebilir. 
Ben en azından bir kitle hareketi, ya da bir kitle hareketi 
taslağı olduğunu düşünüyorum. Feminizm, kadın 
kurtuluşu hareketi Türkiye’de. Bazı kadınlar için düzeltici, 
dönüştürücü olan sosyalizmdir, feminizm ona 
eklemlenecek bir yan alandır… esas oğlan-esas kız değil, 
bir yan oyuncu. Bazı kadınlar feminizmi sanki kültür ve 
düşün hayatını zenginleştirici bir hareket olarak gördüler. 
Mesela Duygu Asena çok aşağılanır, çok eleştirilir, 
feminizm yandaşlarınca bile. Halbuki çok işlevi olduğunu 
düşünüyorum ben Duygu’nun, Türkiye’de feminizm 
sözünün yaygınlaşması açısından. Duygu çok derin bir şey 
söylemez ama kitle hareketi zaten budur. Kitle hareketi 
derin tahliller üzerinde yürüyen bir şey değil. Tahliller bir 
yerde yapılır ve kitle hareketi etkilenir.223 

 

1980’li yıllardan beri Medya, feminist düşüncelerin ve politikaların 

yayılmasında önemli bir rol oynamakta bunun yanı sıra feminizme yeni tanımlamalar da 

getirmektedir. İçinde yaşadığımız kültürde, kadınlar için feminizmin hangi anlamları 

taşıdığı ve bu anlamların nasıl üretildiği anlamak açısından söz konusu tanımlamaları 

oluşturan ve geniş kitlelere ulaştıran kültürel metinler çok önem kazanmaktadır. 

Medyada sunulan imgeler, insanların dünyaya bakışları ile değer yargılarının 

şekillenmesinde etkili olmakta ve kadınlık ile erkekliğin tanımlanması sürecine de 

katkıda bulunmaktadır, buna benzer bir şekilde popüler basın, reklamlar ve kadın 

dergilerinde de feminizm yeniden tanımlanmaktadır. Ayrıca popüler basın, feminist 

söylemleri kendine göre kullanmakta, diğer bir deyişle feminizmi 
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popülerleştirmektedir.224 Buna göre, popüler kültür ürünü olan sinemayı da feminizmin 

popülerleşmesinde rol oynayan bir medya olarak değerlendirmek mümkündür. 

Türkiye’de 1980’li yıllarda toplumun tüm kesimlerinde görülen yeni 

bireysellik ve kimlik arayışı, kadınların ‘yeni bir kadın kimliği’ arayışını da 

içermektedir. Feministler tarafından ataerkil söylemin doğallaştırdığı kadınlık kavramı 

ile stereotip kadın kimliği sorgulanmaya başlamış bununla birlikte bu yıllarda, roman, 

kadın dergileri ve film gibi popüler kültür ürünlerinde kadın bireyselliği ve cinselliği 

temsil edilmeye ve tartışılmaya başlanmıştır. Örneğin, Atıf Yımaz’ın filmlerinde şehirli, 

modern, liberal kadın karakterleri merkeze oturmuş, dönemin kadın dergilerinden olan 

Kadınca’da kadınlık, eş ve anne gibi geleneksel rollerin dışında tanımlanmaya başlamış, 

dergide kadınlar kendi duygularını, yeteneklerini ve cinselliklerini keşfetmeye 

çağrılmıştır. Bunların yanı sıra yüksek tiraj yapan gazeteler de feminist değerlere ve 

hedeflere yer vererek feminist düşüncelerin toplum içersinde geniş kitlere yayılmasında 

etkili olmuştur. 225 Diğer yandan bu yıllarda medyada sıklıkla yer alan feminizmin nasıl 

ele alındığı da önem kazanmaktadır: Karabey tarafından “bir sayfasında “meta kadın”ın 

en güzel örneklerini, en ileri baskı tekniği ile sergileyen basın, bir başka sayfasında 

kadın-erkek eşitliğini savunuyordu” diyerek eleştirilmekte ve gazete ya da dergilerde 

çoğunlukla feminizmin anlamı üzerine derinlemesine düşünme çabasının 

gösterilmediğini de eklemektedir.226 

Türkiye’de 1980’li yıllarda feminist hareketin gelişmesiyle artan kadın 

dergilerinde kadınsılık tanımları ile kadın rollerinin temsilinde önemli değişimler 

görülmektedir. Bu yıllarda bir yanda moda, yemek, nakış, örgü gibi konular üzerinde 

yoğunlaşan geleneksel kadın dergileri yer alırken, diğer yanda burjuva liberal söylemin 

biçimlendirdiği modern şehirli kadına hitap eden kadın dergileri yayınlanmaya 

başlamaktadır.227 Bu dergilerdeki modern kadın tipi, sade bir ev kadınından , “özgür, 

dinamik, başarılı, toplumda yeri olan, entelektüel” bir kadına kadar çeşitlenmekte ama 

daha çok ikincisine ağırlık verilmekte ve kadınlara ev ile çocuk yetiştirmek dışında 
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başka hedefler gösterilmektedir. Bu anlamda var olan kadın dergileri ‘Kadınca, Eleele, 

Rapsodi, Marie Claire, Vizon’ olarak sıralanmakta aralarından ‘Kadınca’ dergisi 

feminist söylemi desteklemesi nedeniyle farklı bir yere koyulmaktadır.228 Schroder, 

feminist eylemlerin takipçi olarak hareketin öncü sesi haline geldiğini belirttiği Kadınca 

için “ Kadınca ne geleneksel anlamda tipik bir gösterişli kadın dergisi, ne de feminist bir 

dergiydi, ikisinin birleşimi yeni bir türün öncüsüydü” demektedir.229 

Kadınca dergisi, hedef kitlesini orta sınıf kentli kadınlar olarak benimsemekte 

ve dergide kadınların kendilerini, duygularını, kapasitelerini özellikle de cinselliklerini 

keşfetmeleri konusuna ağırlık verilmektedir. Kadınların maruz kaldığı toplumsal 

baskılar sorgulanmakta, Türkiye’de 1980’li yıllarda feminist söylem içinde gelişen 

tartışmalara destek verilmekte, örneğin “Kadın Erkek Ayrımı Ortadan Kalksın”, “Dayak 

Artık Son Bulsun” gibi mesajlar iletilmekte, basında kadınlara küçültücü sözler sarf 

edenler afişe edilmektedir. Bununla birlikte  kadın cinselliği övülmekte, kadınların 

cinselliklerini keşfederek ve ona sahip çıkarak var olmaları vurgulanmakta fakat diğer 

yandan en az bir tam sayfa büyüklüğünde yer alan reklamlar aracılığıyla erkek egemen 

bakışın belirlediği kadın cinselliği de sunulmaya devam etmektedir. Bu bağlamda 

Saktanber, derginin orgazmı kapak konusu yaptığı sayısında yer alan fotoğrafta 

pornografinin kullandığı gözetleme kodlarının kullanıldığına dikkat çekmektedir. Yazar, 

dergide çizilen kadının ise, kocasını idare etmesini bilen, hem kendine saygılı ve 

ayaklarının üzerinde durabilen hem de kozmetikler, fiziksel bakım, moda ve ev 

dekorasyonundan anlayan, alafranga sofralar kurabilen modern bir kadın olarak 

kurulduğunu belirtmektedir. Ekonomik özgürlüğün önemsendiğini fakat bunun nasıl 

kazanılacağıyla pek ilgilenilmediğini, ev kadınlığının aşağılanmadığını ama hedef 

olarak da gösterilmediğini ve kariyer sahibi olmanın teşvik edildiğini ekleyen yazar, 

dergide okuyuculara bu sıralanan özellikler çerçevesinde bir kişilik geliştirmelerinin 

öğütlendiğini vurgulamaktadır.230 

Kadınca dergisi Türkiye’de kadınlığı erkek egemen söylemin dışında 

tanımlamaya çalışan bir popüler medya örneği olarak değerlendirilse de, dergide erkek 
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egemen bakışın ağırlığını hissettirdiği söylenebilmektedir. Dergide kocaların idare 

edilmesinin salık verilmesi ve güzellik, moda, yemek, dekorasyon, diyet gibi bölümlerin 

yer almasıyla bu kavramlar kadınlığın bir parçası kılınmakta ayrıca 

kullanılan fotoğraflarda erkek bakış açısı kolaylıkla gözlenebilmektedir, diyebiliriz.  

olda Temmuz 1986 sayısı sağda ise Mart 1983 sayısının dergi 

yer almaktadır.  

Solda Mart 1990 sayısının sağda ise Mart 1982 sayısının dergi kapağı örnekleri 

egemen bakışın ağırlığını hissettirdiği söylenebilmektedir. Dergide kocaların idare 

güzellik, moda, yemek, dekorasyon, diyet gibi bölümlerin 

ayrıca dergi kapaklarda 

gözlenebilmektedir, diyebiliriz.   

 

Mart 1983 sayısının dergi 

 

1982 sayısının dergi kapağı örnekleri 
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Kapaklarda yer alan kadınlar, erkek bakışın nesnesi yani bakılan olarak 

konumlanmaktadır ve bu anlamda erkek dergisi kapaklarıyla benzerlikleri kolayca 

kurabilmektedir. Dört kapakta da yüzleri izleyiciye dönük olsa bile, yer alan kadınların 

bedenleri vurgulanmakta, izleyicilerin bakışı kadraj içindeki orantı, ışık, renk gibi 

unsurlarla yönlendirilmektedir. Kostüm kullanımı da göğüs ve bacak dekoltesi, yırtmaç, 

transparan dokular ve hatta sadece bir çarşafla aynı amaca hizmet etmekte sonuç olarak 

kapakların kompozisyonu  izleyiciye dikizleme şansı vermektedir. Ayrıca Mart 1990 

sayısının kapağına yerleştirilen grafik görsel yardımıyla metaforik cinsel göndermeler 

çok kaba bir şekilde  yapılması, kadınca dergisinde erkek bakışın dozunun ne kadar 

yükselebildiğine de örnek olabilir. 

 Benzer şekilde Karabey, “… kadın dergilerinden elde ettiğim izlenimleri 

özetlersem, toplumun sosyolojik, ekonomik ve ahlaksal bakış açısını kadın okurlara 

benimsetmek, o dünya görüşünü yeniden üretmek için etken araçlar olarak 

kullanılmıştır kadın dergileri.” 231 demekte, böylece kadın dergilerinin eleştirel bir bakış 

açısı kazandırmanın aksine ataerkil sistem içinde rol oynadığını vurgulamaktadır.  

Türkiye’de 1980’li yıllarda medyada yer alan kadın tipleri: ev kadını, iş kadını, 

sahne ve sinema yıldızları, köylü ve gecekondulu kadınlar, İslamcı türbanlı kadınlar ve 

diğerleridir. Sıralanan kadın tipleri, bu dönemde Türk toplumunda da zaten var olmakla 

beraber erkek egemen söylemin belirlediği ‘kadınlığın’ tüm bu kadın tiplerinden talep 

edildiği belirtilmektedir. Saktanber’e  göre, Türkiye’de bu yıllarda kadınlar kendileri 

için belirlenen yerlerde belirlenen davranışları sergilediklerinde kabul görmektedir. Bu 

sınırları aşmaya ve kendi tanımlamalarını yapmaya çalışan kadınlar ise toplum 

tarafından taciz edilmektedir. Ayrıca bu kadınlar medyada  sanatçı, hırçın feminist ya da 

aşkları, cinsellikleri ve sorunlarıyla tek başına yaşayan entelektüel kadınlar olarak yer 

almaktadırlar.232  
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Saktanber, Nokta dergisinin 2 ekim 1988 sayısında yalnız yaşayan entelektüel 

kadınların konu edildiğini, kapakta Duygu Asena’nın “Kadının Adı Yok” filminin son 

sahnesini andıran biçimde poz vermiş olduğunu ve konunun içeride “Her Gün Tek 

Başına” başlığı altında ele alındığını belirtmektedir. Yazar, dergideki yazıda, evlenip, 

çocuk yapmak yerine yalnız yaşamayı seçmiş, genellikle meslek sahibi, iyi gelirli, iyi 

eğitimli ve 25-45 yaş arasında olan kadınlarla söyleşilerin yapılmış olduğunu ifade 

etmekte ve  bu söyleşilerde kadınlara, yaşlandıklarında yalnız kalmaktan korkup 

korkmadıkları, komşu kadınlar tarafından tehdit olarak görülüp görülmedikleri ve cinsel 

hayatlarının doyumlu olup olmadığı gibi soruların yöneltildiğine dikkat çekmektedir. 

Ayrıca Saktanber dergideki yazıda, bu kadınların özgür ve bağımsız bireyler olabilmek 

için, bir erkek ya da çocuğu sevmek anlamında yoğun ve sürekli bir iletişim 

kuramadıklarını, bu nedenle de bölük pörçük sevgi ve cinsellikler yaşadıkları 

yorumunun yapıldığının altını çizmekte ve bu  kadınların kendi yaşam biçimlerinden 

duydukları tatminden söz edilmediğini, en önemlisi de yalnız yaşamalarının ve bağımsız 

olmalarının olumsuzlandığını vurgulamaktadır. 233  

Schroeder, medyanın feminist politikaların geniş kitlelere ulaşmasında etkin 

olduğu ancak çoğu zaman kendi tanımlarını eklediğini ve bazen de feminizme önemsiz 

bir konu gibi yaklaştığını belirterek ve  Batı’da olduğu Türkiye’de de feminist 

düşüncelerin saptırılarak streotipik feminist imgelerin yaratıldığına işaret etmektedir.234 

Bu noktada kadın dergilerinde cinselliğin ele alınışı da önem kazanmaktadır: Karabey, “ 

Genelde … orgazm sorunsalı ortaya koyuyor ki, giderek dergi okurunda özgür kadın 

eşittir: her an cinselliği ön planda olan kadın imajı yerleşiyor”235 demektedir.   

Diğer yandan streotipik feminist imgeler yaratılması bağlamında cinsellik 

vurgusunun çok yapılmasıyla ilgili olarak, 1980’li yıllarda Türkiye’de feministlerin asıl 

gündeminde cinselliğin pek olmadığını belirten Meltem Ahıska’ya  benzer şekilde Ayşe 

Düzkan, “Aslında çok az konuşuldu cinsellik. Hatta karikatürlerde hep böyle açık saçık 
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kadınlar vardır, kulağında femina küpeli. Hiç görmedim ben hareket içinde öyle bir 

kadın. Çok tartışılan bir şey olmadı cinsellik.”236  demektedir. 

1980’li yılların kadın dergisi olan Kadınca,’nın hem o yıllardaki popülaritesi 

hem de editörlüğünü, bazı feminist çevrelerce “Türkiye’nin ilk feminist manifestosu” 

olarak kabul edilen “Kadının Adı Yok” kitabının yazarı olan Duygu Asena’nın yapmış 

olması237 nedeniyle feminizmin popülerleşmesinde etkin rol oynadığı düşünülebilir. 

Kadınca dergisinde yazılı metinlerde feminist değerlerin önemi vurgulansa da diğer 

yandan dergide yayınlanan reklamlarda kadınlar geleneksel rolleri içinde temsil 

edilmekte dolayısıyla da stereotip ve cinsiyetçi kadın imajları yeniden üretilmekte bu 

bağlamda Kadınca ne geleneksel ne de feminist bir kadın dergisi olarak 

tanımlanmaktadır. İkisinin birleşimi olması anlamında Kadınca’nın 1980’li yıllar 

Türkiye’sinin popüler feminizm anlayışını temsil ettiği söylenebilir ve  popüler 

feminizmin ise cinsellik konusuna ağırlık vermesi nedeniyle feminizm ve feminist 

algısını olumsuz etkilediği düşünülebilir.  

Benzer şekilde Nokta dergisinin kapağında, Duygu Asena’nın, Atıf Yılmaz’ın             

“Kadının Adı Yok” filminin son sahnesine benzer şekilde poz verdiği bir fotoğrafının 

bulunması, Duygu Asena’nın kendisinin, yazdığı kitabının ve kitabından uyarlanan 

filmin ve editörlüğünü yaptığı derginin,  medyada feminizmin popülerleştirilmesi süreci 

ve bu süreçte yaratılan streotipik feminist imgeler üzerindeki etkin rolünü 

göstermektedir, diyebiliriz. Bu noktada feminizmin popülerleşmesi sürecinde kadın 

dergileri ve edebiyat dışında streotipik imgeler yaratan bir popüler kültür ürünü olarak 

filmler de örnek verilebilir, Türkiye’de 1980’li yıllarda çekilen ‘kadın filmleri’ de bu 

anlamda ele alınabilir.  

Türkiye’de 1980’li yıllarda toplumsal değişimlere paralel olarak Türk 

Sinemasında da konu ve işleyiş değişiklikleri meydana gelmiş; kadınları, sorunlarını ve 

toplumdaki yerlerini ele alan filmler önemli ölçüde artmış ve bu filmlere ‘kadın 

filmleri’ denilmiştir.238 
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Kadın hakları konusunun gündemde olduğu, önem 
kazandığı 80’li yıllarda Türk Sineması, kadın sorunlarına 
değinen, ağırlıklı olarak kadını anlatan “Kadın Filmleri” 
türü yaratmıştır. Özellikle, 1982 yılından başlayarak, 
1987 yılı sonlarına kadar, çok sayıda “kadın filmi” 
çekilmiştir. Öyle ki “kadın filmleri modası”ndan 
sözedilebilir. Ama, kadını anlatan tüm filmleri “moda” 
kavramı içinde değerlendirmek, hem Türk sineması için 
haksızlık olur, hem de gerçekleri yansıtmaz.239 

 

1980’li yıllarda çekilmiş ağırlıklı olarak kadını anlatan tüm filmlerin moda 

kavramı içinde değerlendirilemeyeceği bir gerçek olsa da, kadın haklarının gündemde 

olduğu ya da diğer bir deyişle feminizmin popülerleştiği bu yıllarda Türk sinemasının 

yarattığı bir tür olarak ‘kadın filmleri modası’ndan söz edilebilmesi, bu filmlere popüler 

kültür ürünleri olarak bakmayı mümkün kılmaktadır. Kadın filmlerini bu bağlamda ele 

aldığımızda ise, popüler kültür ürünlerinin streotipik imgeler yaratmasından yola 

çıkarak, bu filmlerde streotipik feminist imgelerin yaratıldığı ve aynı zamanda bu 

filmlerin de tıpkı kadın dergileri gibi 1980’li yıllarda feminizmin popülerleşmesi 

sürecinin bir parçası olduğu düşünülebilir.      Diğer yandan, kadın filmlerinin 

Türkiye’de kadın filmlerinin 1980’li yıllarda feminizmin popülerleşmesi sürecinin bir 

parçası olması, Türk sinemasının ‘kadın filmi’ kavramının nasıl olduğuna dair ipucu 

vermektedir, diyebiliriz.  Kadın filmi tartışmaları 3. Bölümde ayrıntılı olarak ele 

alınacaktır.  

Sonuç olarak Duygu Asena’nın kendisinin, yazdığı Kadının Adı Yok kitabının, 

editörlüğünü yaptığı Kadınca dergisi ile kitabından uyarlanan ve kadın filmi olarak 

tanımlanan Kadının Adı Yok filminin, Türkiye’de 1980’li yıllarda feminizmin 

popülerleşme sürecinde önemli bir yere sahip olduğu ve streotipik imgelerin üretilmesi 

anlamında, toplumun feminizm ve feminist algısı üzerinde etkili olduğu ileri sürülebilir. 
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2.4 Toplumsal Cinsiyet ve Sinema İlişkisi 

“Toplumsal Cinsiyet (gender) kavramı, ilk kez 1968 yılında Robert Stoller 

tarafından “Sex and Gender” isimli kitabında toplumsal cinsiyetin biyolojik cinsiyetten 

(sex) nasıl farklı olabileceğini göstermek için ortaya atılmıştır”240 Kadınlık ve 

erkekliğin değişmez biyolojik bir temeli bulunmakta fakat cinsiyet sadece bu temelden 

meydana gelmemektedir, onun üzerine kurulan ve toplumsal bağlama göre değişen 

boyutunu ifade eden toplumsal cinsiyet (gender) kavramı241 kültürel bir farklılığa işaret 

etmekte, bu anlamda biyolojik bir olgu olan ve fizyolojik bir farklılığa işaret eden 

cinsiyetten ayrılmaktadır.  Toplumun erkeklik ve kadınlık hakkında oluşturduğu 

özelliklere ve kadın ile erkek üyelerinden beklediği davranış ve tutumlara gönderme 

yapan dolayısıyla toplumsal olarak oluşturulan toplumsal cinsiyet kavramı, toplumdan 

topluma ve süreç içersinde değişkenlik gösterebilmektedir. Erkek ya da kadının nasıl 

davranması gerektiğini belirleyen kültürel beklentilerin yani cinsiyet rollerinin 

öğrenilmesinde aile, okul, arkadaş gruplarının yanı sıra  KİA etkili olmakta ve 

toplumsal cinsiyet rolleri bu ortamlarda sürekli olarak oluşturulmakta diğer bir deyişle 

yeniden üretilmektedir. Ayrıca toplumsal cinsiyet rolleri, toplumun yapısal ve kültürel 

özelliklerini hem biçimlendirmekte hem de yansıtmaktadırlar.242 

Toplumsal cinsiyet olgusu, kadın ve erkek rollerini var olan ideolojiler 

içersinde tanımlamaktadır. Kurumlar aracılığıyla topluma yerleştirilen bu olgunun her 

iki cins için belirlediği rol kalıpları topluma dayatılmakta ve tekrarlanması yoluyla 

örneğin bireylerin toplumsal cinsiyet kalıplarını yeniden üretmeleriyle devamlılık 

kazanmakta, yetiştirilme sonucu  nesilden nesile aktarılmaktadır. Kadınlık ve erkekliliği 

tanımlayan toplumsal cinsiyet olgusunun yapılanması tarih içinde cinsiyetçi bir şekilde 

gerçekleşmiş, erkekler otorite ve kural koyucu olarak görülmüş, kadınlar ise duygusal 

dünyayla birlikte, “ev içinde” ve “doğal görevlerini” yerine getirmesi gerekliliği 

içersinde düşünülmüş ve binlerce yıl boyunca baskı altında tutulmuştur. Bu nedenle de 
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  Dilek İmançer “ Toplumsal Cinsiyet Oluşumuna ilişkin Kuramsal Yaklaşımlar”, Medya ve Kadın içinde,    
editör: Dilek İmançer, Ankara: Ebabil Yayınları, 2006, s.1.  
241

  Aksu Bora, Kadınların Sınıfı Ücretli Ev Emeği Ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İstanbul:İletişim 
Yayınları,2005, S.37. 
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  Serdar Kaypakoğlu, a.g.e., ss. 7-21.  
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feministler tarafından toplumsal cinsiyet olgusu, kadınlar açısından toplumsal eşitsizliği 

meşrulaştırdığı düşüncesiyle, eleştiri ve inceleme konusu olarak ele alınmaktadır.243  

Her toplumda söz konusu olan toplumsal değişim, toplumun yapısında görülen 

bir değişmedir ve toplumsal yapının bir sistem özelliğine sahip olmasından dolayı 

kültürel ve fiziki unsurlar birbirini etkilemekte değişim olgusu her şeyi kapsamaktadır. 

Değişim, nüfusun nicelik ve niteliğinden toplumsal rol ve statülere, ekonomiden aile ve 

akrabalık ilişkilerine, dinsel kurumlardan teknolojiye, gelenek ve göreneklerden 

eğitime, dildeki değişimlerden çocuk yetiştirme yöntemine, kitle iletişim araçlarından 

tutum ve davranışlara, cinsel davranışlardan sanata kadar bir çok alanda görülmektedir. 
244  Bu bağlamda toplumsal değişim olgusunun, toplumsal cinsiyet rollerinin değişimini 

de kapsadığını düşünmek mümkündür.  

Bir toplumun değerler sistemi diğer bir deyişle zihniyeti de değişkendir ve 

zihniyet değişimi toplumsal değişim olgusunun bir parçasıdır. Dolayısıyla toplum 

değiştikçe o toplumun değerleri ile buna bağlı olarak tutum ve davranışları da 

değişmektedir. Bununla birlikte toplumsal değişim olgusu ile KİA arasında önemli bir 

ilişki vardır. Kitle iletişim araçları “toplumsallaşma aracı” olarak değerlendirilmekte, 

toplumsal sistemin bir parçası olarak bu anlamda işlev görmektedir. Bireyin içinde 

bulunduğu topluma uyarlandığı, o toplumun kültürel değerlerini öğrendiği 

toplumsallaşma sürecinde rol alan KİA, insanların değer ve tutumları üzerinde etkili 

olmaktadır. KİA, iletişim sürecinde toplumun değerler sistemine ilişkin göstergeler ile 

kodları barındırmakta ve toplumun kültürünü yansıtan materyaller ile o toplumun 

parçası haline gelmekte böylelikle kültürün sürdürülmesinde etken olmakta ve diğer 

yandan değiştirici bir rol de oynamaktadır. Bireyleri toplumsallaştıran ve içinde 

yaşanılan toplumun nasıl olduğunu yansıtan KİA, aile veya okul gibi bireye toplumsal 

cinsiyet rollerinin de öğretildiği bir alan olmakta ayrıca toplumsal değişim sürecinde 

oluşan zihniyet değişiminin toplumsal cinsiyet rollerindeki yansıması da KİA’nda yerini 

bulmaktadır. 245 Buna göre, toplumsal cinsiyet rollerindeki değişime paralel olarak bir 
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  Lale Kabadayı, a.g.e,  ss. 67-69.  
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  Mustafa E. Erkal  Sosyoloji (Toplumbilim), İstanbul: Der Yayınları, 1999, ss. 226-227 ve 254-255. 
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  Özlem Emine Ataman “ Sinemada  Toplumsal Cinsiyet  Rolleri: 1980-1999 Yılları Arasında Türk 
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KİA olan sinemada cinsiyet rollerinin sunumlarında değişiklikler meydana geldiğini 

söyleyebiliriz. 

Sinemadaki cinsiyet sunumlarındaki değişikliği destekleyen benzer bir durum, 

bir toplumun kültürel yaşamına ait, gelenekler, dil, kılık-kıyafet, kullanılan eşya ve 

mekanlar vb gibi verileri barındırması ve izleyiciye sunan bir araç olması nedeniyle 

sinemanın toplumsal değişimi izlemeyi mümkün kılmasıdır.246  

Toplumsal değişimler sinemanın yapısında değişiklikler yaratmakta, filmlerde 

işlenen konuları etkilemekte diğer yandan sinemada işlenen konular, ele alınan görüşler 

de izleyici kitleyi etkilemekte, düşünce yapılarını değiştirmekte yani karşılıklı bir 

etkileşim söz konusu olmaktadır.247 “Sinema yönlendirerek, yansıtarak duygu ve 

düşünceleri boyutlandırıp, zenginleştirerek toplumun “bakış açısı”na katkıda 

bulunmakta, ayrıca üzerinde çok az şey bilinen konular hakkında da ortak bir görüşün 

oluşmasına yardım etmektedir.” 248 diğer yandan “…bir ülke sinemasında filmlerin 

içerikleri ile baskın ideolojilerin yan yana gittiği ve herhangi bir konuda sinemanın 

yansıttıklarının değişmesinin, toplumun geniş bir kesminde, bu konuya ait değer 

yargılarını ve bakış açsısındaki değişme ile yakından  ilgili olduğu görülmektedir.”249 

Buradan, toplumsal değişimlerin sinemaya yansıdığını diğer yandan ise sinemanın 

toplumsal değişim sürecinde önemli bir rol oynadığı görülmektedir.  

Bir kültürel temsil arenası olarak sinemada, temsili öğeler aracılığıyla seyirciye 

belli bir konum ya da bakış açısı telkin edilmekte ve biçimsel görenekler de bu 

konumlamanın içselleştirilmesine yardımcı olmaktadır.250 Sinema, yarattığı kültürel 

imgeleri içinde bulunduğu kültürden almakta, yenilik ve değişiklikler ekleyerek yeniden 

yaratmaktadır.251  

Sinema ve bağlı olarak aktris ve aktörler de toplumsal 
cinsiyet üzerinde etkilidir. Popüler kültürün bir biçimi 
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  Gülseren Güçhan, a.g.e., s.4.  
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  Gülseren Güçhan, a.g.e., s.5.  
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olarak sinema var olanı kurmaca bir yapı içersinde 
yeniden üretir. Bu açıdan bakıldığında var olanın bir çeşit 
yansıması niteliğindedir.252 

Türkoğlu “Önyargılar, bir başka söyleyişle kalıplaşmış tutumlar, algılamayı 

kolaylaştıran, ancak yeni bakış açılarına karşı kalkan görevini üstlenen, bu nedenle de 

çoğunlukla yanlış imgelerden başkasına geçit veremeyen algı kapısı bekçilerimizdir” 

demekte ve kadın veya erkek olarak toplumsal cinsiyetlerin önyargılardan bağımsız 

olarak ele alınamayacağının altını çizmektedir.  Bu önyargıların toplumsal aracılar 

tarafından geçerli ve canlı tutulduğunu belirten Türkoğlu, KİA’nın toplumsal değişim 

sürecinde, önyargıları hem destekleme hem de değiştirme gücüne sahip olduğunu ifade 

etmekte ayrıca bu araçların egemen kültürü pekiştirme ve destekleme etkisinin yanı sıra 

eleştirel bir tavırla değiştirici bir etkisinin de olduğunu eklemektedir. 253   

Sonuç olarak, toplumun bakış açısına katkıda bulunan, toplumdaki ortak 

görüşlerin oluşumunda ve değer yargıların değişiminde etkin olan sinemanın,  toplumsal 

değişim olgusuyla arasındaki karşılıklı etkileşim göz önüne alındığında, toplumsal 

cinsiyet rolleri, bir yandan toplumun kültürel özelliklerini yansıtarak sinemadaki 

sunumlarda yerini almakta diğer yandan da sinemada yeniden yaratılarak değişime 

uğramaktadır. Bu bağlamda kadınlık ve erkeklik kavramları, toplumsal cinsiyet rolleri 

ve bu rollerin sinemadaki sunumları arasındaki ilişki içerisinde; tanımlanmakta, 

pekiştirilmekte ve de değişmektedir. Bu noktada cinsiyetlerin sunulma biçimi oldukça 

önem kazanmaktadır. 

 Sunumlar ise genellikle tek tipleştirmenin kullanımdan çıkmakta, tek 

tipleştirme ise dünyanın sınıflandırılması ve etkilenmesinin veya dünyayı anlaşılır 

kılmanın hızlı ve kolay bir yolu olmaktadır. Tek tipleştirme toplumdaki güç-iktidar 

ilişkilerinin korunması ve sabitlenmesi ile ilgili olmaktadır. Feministlere göre, 

cinsiyetlerin sunulma tarzı ile erkek  egemen toplumun değerleri desteklenmekte ve 

sürekli hale getirilmektedir, kadınların sunumu ise erkek bakışın açısındandır. 254 
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2.4.1 Türk Sinemasında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Sunumu Açısından Kadın 

Türk sinemasında kadın, 1980 öncesi ile 1980 sonrası olmak üzere iki döneme 

ayrılarak incelenmektedir. Araştırma konumuz nedeniyle çalışmamız 1980’li yıllar Türk 

sinemasına yoğunlaşmakla birlikte öncelikle kadın sunumlarının tarihine bakmak 

faydalı olabilir.  1980 öncesi Türk sineması da kendi içinde dönemlere ayrılmaktadır: 

İlk dönem (1914-1922), Tiyatrocular dönemi (1922-39), Geçiş Dönemi  (1939-1950), 

Sinemacılar dönemi (1950-1970) ile Karşıtlıklar Dönemi (1970-1980) olarak 

tanımlanmaktadır.255  

“Kadın konusu sinemayı icadından bu yana hep meşgul 
etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılı olan 
1923’ten önce çekilen ilk kurmaca filmlerin neredeyse 
yarısından fazlası kadın, aşk ve evlilik üzerineydi.”256   

İlk dönem içersinde yer alan Sedat Simavi’nin çektiği Türk sinemasının ilk 

konulu filmi olan “Pençe”de (1917)  kadın  konu olarak ele alınmış, bu bağlamda onu 

Ahmet Fehim’in “Mürebbiye” (1919) filmi ile Muhsin Ertuğrul’un “İstanbul’da Bir 

Facia-i Aşk” filmi takip etmiştir.  Türk sineması başlangıcından itibaren kadınları konu 

etmiştir fakat Cumhuriyetin ilanına kadar kadın rollerini yabancı ve azınlıklardan olan 

oyuncular canlandırmış; Muhsin Ertuğrul’un “Ateşten Gömlek” (1923) filminde ilk kez 

Türk Kadın oyuncular, Neyyire Neyir ile Bedia Muvahhit yer almıştır. Esen, 

Cumhuriyetin ilanından sonra Türk kadınlarının sinemaya girmeye başladıklarını fakat 

tiyatrocular döneminin filmlerinde dikkat çekici bir kadın kişiliğinden söz 

edilemeyeceğini belirtmekte ayrıca Türk kadın oyunculu ve belli bir kişilik taşıyan 

kadın kahramanlı ilk Türk filmi olarak Muhsin Ertuğrul’un çektiği “Aysel Bataklı 

Damın Kızı” (1934) filminin kabul edilebileceğini de eklemektedir.257 

Bir örnekleme olarak ilk dönem filmlerdeki toplumsal cinsiyet görünümlerine 

bakıldığında, “Pençe” filmi, evlilik kurumunun önemi vurgulayan, kadınlık rolünü 

sadakat ve yuvaya bağlılık çerçevesinde çizen ve erkeklerin evlilik dışı aşkı sorgulama 

ve yaşama hakkı olduğunu kadınların ise böyle bir hakka sahip olmadıklarını anlatan bir 
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film olarak değerlendirmekte, “İstanbul’da Bir Facia-i Aşk”  filmiyle ilgili olarak ise, 

evlilik dışı ilişki kuran kadınların kötü kadınlar olarak temsil edildiği, kadının yerinin 

evi olduğu ve namus kavramının  vurgulandığı ve filmin sonunda kötü kadınların 

öldürülerek cezalandırıldığı belirtilmektedir.258 

Tiyatrocular dönemi içersinde Muhsin Ertuğrul’un “Karım Beni Aldatırsa” 

(1933) adlı müzikal filmi ile ilk mayolu kızlar sahnesi ve “ Söz Bir Allah Bir”(1933) 

filmi ile de ilk feminist kadın tipi görülmüştür.259 “Karım Beni Aldatırsa” filminde 

namus kavramının öneminin vurgulandığı, “Söz Bir Allah Bir” filmindeki kadın tipinin 

ise batılı değerlerle donatılmış olduğu belirtilmekte ayrıca bu dönemde Muhsin 

Ertuğrul’un “İstanbul Sokaklarında” (1931) adlı filminin, erkeklerin yanı sıra kadınların 

da birer meslek sahibi olarak sunulması açısından altı çizilmektedir.260 

Geçiş döneminde ise Muhsin Ertuğrul geleneği sürmektedir ama Batı 

sinemasına ilgi başlamış, sinema-tiyatro karışımı öğeler söz konusu olmuştur. Bu 

yıllarda Faruk Kenç’in çektiği “Taş Parçası”(1939) filminde, çocukları için her türlü 

fedakarlığı yapabilecek iyi bir anne olan kadın tipi sunulurken, yine Faruk Kenç’in 

“Yılmaz Ali” (1940) filminde ise gazeteci, bekar, çocuk ve eş gibi sorumlulukları 

olmayan bir kadın tipinin sunulması, birbirine zıt kadın temsillerinin bulunduğunu 

göstermektedir. Bu zıtlığın dönemi iyi yansıttığı, bir yandan batılı değerlerin yaşam 

tarzlarının içine girdiğini fakat diğer yandan zihniyet değişiminin 

gerçekleştirilemediğinin göstergesi olduğu belirtilmektedir. Ayrıca bu dönemde Muhsin 

Ertuğrul’un “ Şehvet Kurbanı” (1940) filmi ile ilk kez kadın cinselliğin erotizmine 

erişmiş sahneler görülmüş, bu filmde kadın karakter bar kadını olarak kötü kadın 

şeklinde çizilmiştir. 261  

Cumhuriyetin ilanından 1950’lilere kadar olan dönemde modernleşme 

hareketiyle oluşan toplumsal değişime bağlı olarak kadınlardan beklenilen, batılı 

değerlerle donatılmış, iyi bir meslek sahibi, kamusal alanda yer alan, üretici ve aydın 

birer kadın olmaları iken bunun  yanı sıra öncelikli olarak geleneksel  rollerinin de 
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devamı beklenilmekte, iyi bir anne ve ideal bir eş olmaları da istenilmektedir. Bu 

bağlamda dönemin hem modern yaşamları hem de gelenekselliği bir arada bulunduran 

yapısı Türk sinemasının geçiş dönemine de yansımış, bu çelişkili duruma paralel olarak 

filmlerde modern imgelerin yanı sıra geleneksel kadın tipleri de yer almış, kadının 

birincil görevinin iyi bir anne ve ideal bir eş olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca bu dönemde 

bar ve pavyon kadınları olarak kötü kadın tipi de bulunmakta ve kadınlar genellikle ev 

kadını olarak sunulmanın dışında öğretmen olarak görülmekte, temsillerde gazeteci ve 

yazar gibi meslekler de bu dönemde kadınlara açılmaktadır. Erkekler ise aile geçimini 

sağlayan, otoriter, mesafeli ve namusuna düşkün olarak sunulmuşlardır.262  

Türk sinemasında 1950’li yıllarda Sinemacılar Dönemi başlamış, bu dönem 

sinemayı tiyatronun etkisinden kurtarma ve sinemanın dilini kurma çabaları ile 

karakterize olmuştur.263 Bu dönemde Türk sinemasında yeni kadın tipleri oluşmuş, 

birçok kadın oyuncu yıldızlaşmaya başlamıştır. Bu yıldızlar süreç içersinde belli tiplere 

ve kalıplara girmişler ve 1980’li yıllara kadar bu tip ve kalıplardan çıkamamışlardır. 

1980 öncesi dönemle ilgili olarak Şükran Esen şunları söylemektedir: 

1980’li yıllara kadar, Türk sinemasında kadın tipleri 
incelendiğinde, başlıca iki tip kadın görülmektedir. 
Kadınlar ya namuslu, evinin kadını, çocuklarının anası, 
cinselliği olmayan (kendi cinsel tercihleri olmayan), sevgi 
dolu, sürekli bağışlayan, ezildiğini hissetse de gözyaşlarını 
içine akıtıp evin mutluluğunu bozmayan kadınlardır. Ya da 
cinselliğinden başka bir şeyi olmayan, kötü, mutlu 
yuvalara düşman, erkekleri kötü yollara sürükleyen vamp 
kadınlar. Bu iki ana tipin dışında, filmlerde ortalıkta 
gezinen, olayın akışı içinde perdede görünen ama 
varlıkları bile fark edilmeyen kadınlarla dolu Türk 
sineması. 264 

 

Sinemacılar Döneminde kadınlar, çoğunlukla gerçekçi bir biçimde yani yaşama 

uygun olarak ele alınmamıştır ve bu dönemde terk edilmiş, yalnız bırakılmış, acı çeken 

kadın tipleri ile Türk sinemasında yüzeysel bir kadın konusu işlenmeye başlamıştır. 
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Sinemacılar döneminde kadın sorunlarına dair yaklaşım derinlemesine ve çözüme 

yönelik öneriler sunan bir yaklaşım olarak değil daha çok  duygu sömürüsüne ve kadın 

izleyicileri ağlatarak ticari kazanç sağlamayı hedefleyen yüzeysel bir yaklaşım olarak 

değerlendirilmektedir. 265  

Sinemacılar döneminde Altı Ölü Var  (1953,Ömer. L. Akad) ve Zeynep’in 

İntikamı (1956, Memduh Ün) gibi filmlerle terk edilmiş, masum yüzlü kenar mahalle 

kızı tipi sunulmuş, annenin rolünü evin kızının üstlenmesi ile Ayşeçik (1960- Memduh 

Ün) çocuk kadınlar türüne örnek olmuştur. Diğer yandan bu dönemde Çıldıran Baba 

(1950, Vedat Örfi Bengü) filminde, bir kadın eğitimli olmasına karşın tecavüze 

uğramaya boyun eğip hakkını aramayan bir kadın olarak sunulmakta, tecavüz 

sonucunda olsa da annelik ve çocuk yetiştirmenin kutsallığı vurgulanmaktadır. 

Kanlarıyla Ödediler (1955-1956 Osman Fahri Seden) filminde ise dürüst aile kadını 

kocasına, çocuklarına ve namusuna düşkün olarak, diğer kadın karakter ise nikahsız 

yaşayan kötü kadın olarak sunulmuş, Ölmeyen Aşk (1959, Faruk Kenç) filmde açık 

saçık giyinen, pervasız olarak sunulan kötü kadın stereotipi yer almıştır. 266 

Ayrıca sinemacılar döneminde, Fosfurlu Cevriye (1959) ve Kitipiyoza Tuzak 

(1959) filmleriyle Türk Sinemasında “erkek tipli kadın kahramanlar” dönemi başlamış 

fakat kadın haklarını, çalışan kadını destekliyor görünmekle beraber, erkekleşmiş kadın 

tipi ortaya çıkarmaktan öteye gidememiştir. Mahalleye Gelen Gelin (1961, Osman 

Seden) filminde artık kadınların çalışma hayatının bir parçası olduğu gösterilmiş, Yarın 

Bizimdir (1963, Atıf Yılmaz) filminde Avrupa görmüş, eğitimli ve öğretmenlik yapan 

genç kadınlar yer almış, Affetmeyen Kadın (1964, Osman Seden) filminde ise 

laboratuarda çalışan kadın tipi farklı bir mesleğe örnek olmuştur. Güneş Doğmasın 

(1962, Memduh Ün) filminde, kadının aile içinde düşünüldüğü gösterilmiş ve kadının 

özgürlük hakkı olamayacağı, bunu denediğinde de bedelini yaşamıyla vereceği 

vurgulanmıştır. Ömer L. Akad, Hudutların Kanunu (1966), ve Ana (1967) filmleriyle 

köylü kadın sunulmuş, kadınlık aile içinde verilmiştir. Küçük Hanımefendi dizisinde 
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ise kadın olmanın anlamı, güzellik, erkeğe uyum ve sadakat olarak verilmiş ve kadının 

sorumlu olduğu alanlar aile ve ev ile sınırlı kalmıştır. 267 

Şükran Esen’e göre Halit Refiğ, sinemacılar döneminin kadına önem veren ve 

toplum-kadın ilişkilerine eğilen, bir başka deyişle o dönemin “kadın filmleri” 

yönetmenidir ve Esen örnek olarak yönetmenin “Yasak Aşk”, “Seviştiğimiz Günler”, 

“Şehirdeki Yabancı”, “Evcilik Oyunu”, “Kırık Hayatlar” ile “Haremde Dört Kadın” 

filmlerini vermektedir.268  

Halit Refiğ’in Yasak Aşk (1961) filminde kendi başına var olma mücadelesi 

veren bir kadın tipi sunulmuş, Seviştiğimiz Günler (1961) filminde büyük kentte 

çalışarak toplumsal konumlarını belirlememeye çalışan kadın tipleri yer almıştır.269 

Yönetmenin Gurbet Kuşları (1964) filmindeki kadın tipleriyle ilgili olarak ise Esen, 

gerçeğe yakın olarak anlatıldıklarını ve kadın kişiliklerinin başarılı bir biçimde ele 

alındığını belirtmektedir. Bununla birlikte filmlere ek  olarak, Metin Erksan’ın  Kuyu 

(1968) filmi ile Memduh Ün’ün Kırık Çanaklar filmlerini de kadın konusuna 

ciddiyetle eğilen filmler olarak göstermektedir.270  

Abisel’e göre, Türk sinemasında 1960’lardan 1970’li yılların ortalarına kadar 

filmlerde toplumsal yaşam ataerkil düşünceler doğrultusunda anlatılmakta ve popüler 

filmlerde kadın olmanın anlamları üretilmekte, kadın modelleri ataerkil ideoloji 

çerçevesinde çizilmektedir. Erkek bakış açısının hakim olduğu bu filmlerde, erkekler 

etkin ve denetleyici, kadınlar ise edilgen ve denetlenen olarak yer almaktadır. Bu 

filmler, melodramatik öğelerle desteklenerek, gerçek yaşamda toplum içersindeki erkek 

egemen düzenin, sinema üzerinden yeniden üretilmesini sağlamıştır. Yazar,  bu 

dönemin filmlerinde, toplumsal ve kültürel alanda kadınların yaşadığı ve apaçık ortada 

olan eşitsizliklerin, gözyaşı ve kahkahalar yardımıyla doğallaştırıldığını, bir anlamda 

dünya böyle dercesine bir yaklaşımın sergilendiğini belirtmektedir.271  
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270
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Diğer yandan 1960’lı yıllarda kadınlar, Türk toplumunda olduğu gibi Türk 

sinemasında da kadına uygun mesleklere yerleştirilmektedirler. Kadınlar için doktorluk, 

eczacılık, öğretmenlik, hemşirelik, kimyagerlik, ebelik, avukatlık meslekleri en uygun 

meslekler olarak değerlendirilmekte, ayrıca bu dönemde kadınlar, büro memuru, katip, 

veznedar, muhasebeci, devlet hizmetinde müdür veya idareci ile daktilo  ve stenograf 

kullanan kadınlar olarak da yoğun biçimde sunulmaktadırlar.272 

Ayrıca 1960’lı yıllar aynı zamanda, Türk sinemasının izleyicisi ile bağının en 

yoğun olduğu dönemdir ve sinemaya gitmek sık sık yapılan bir boş zaman 

değerlendirme eylemidir. Bu yıllarda kadınlar matinesi uygulaması yaygınlık kazanmış, 

böylece kadın seyirciler sinemaya alıştırılmış ve filmler kadın seyircilere yönelik olarak 

üretilmeye başlanmıştır. Fakat bu filmlerde erkek egemen kültür yeniden üretilmektedir 

ve sinemaya gitme eyleminin gündelik yaşamın sıkıntısından uzaklaştırıcı bir araç 

olarak kullanılabilmesi düşüncesinden yola çıkıldığında, kadınların içinde bulundukları 

ortamdan uzaklaşamadıkları belirtilmektedir. Serpil Kırel, bu yıllarda kadınların 

kuşatılmış oldukları baskıcı erkek egemen dünyandan kurtulmak için sinemaya 

sığındığını fakat sinemanın erkek egemen bir dile sahip olması nedeniyle, aslında 

çevrelerindeki dünyadan çok öteye gidemediklerini ifade etmektedir. 273 

Türk sinemasında seks ve arabesk filmleri dönemi olarak tanımlanan 1970-

1980 arası yıllarda televizyon sinemanın yerini almış ve aileler ayaklarını sinemadan 

çekmişlerdir.  Bunun sonucunda filmciler hedef kitlelerini değiştirmişler, ailelere ve 

kadın izleyicilere yönelik konuları bırakarak, erkek izleyicilere yönelik ticari bir sinema 

anlayışını benimsemişler yani kadınların cinsel bir nesne olarak sunulduğu seks 

güldürüleri ile porno filmler çekmişlerdir. Diğer yandan buna karşıt olarak aynı yıllarda 

toplumsal konulara değinen gerçekçi filmler de yapılmış, toplumsal içerikli bu filmlerin 

kadına bakışı gerçekçi olmuş ya da gerçekçi olma amacını taşımıştır. Bu bağlamda 

yapılmış önemli film ve yönetmenleri ise;  Gelin (1973), Düğün (1973), Diyet (1974) 

filmleri ile Ömer L. Akad,  Yatık Emine ile Ömer Kavur, Arkadaş (1974) ile Yılmaz 

Güney, Bedrana (1974) ve  Kara Çarşafllı Gelin (1975) ile Süreyya Duru, Dönüş (1972) 

ile Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım (1977) ile Atıf Yılmaz, Fırat’ın Cinleri 
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(1977) ile Korhan Yurtsever, Hazal (1979) ile Ali Özgentürk, Askerin Dönüşü (1974) 

ve Sürü (1978) ile Zeki Ökten olarak özetlenebilmektedir.274 

Lütfü Akad’ın “Gelin” filminde ailesine başkaldıran bunun yanı sıra bir 

kadının fabrikada çalışmasına kötü gözle bakan anlayışa da karşı çıkan kadın tipi 

sunulmuş ve “Düğün” filmindeki kadın karakter kardeşlerinin para karşılığında 

satılmasına karşı çıkarken  “ Diyet” filmindeki kadın tipi ise çocuklarına bakmak için 

fabrikada işçilik yapan bunun yanı sıra sendikada işçi haklarını savunan bir karakter 

olarak çizilmiştir.275 Buradan bu kadın tipleriyle ilgili olarak, karşı çıkmak kavramının 

onları kendinden önceki dönemin, kadere boyun eğen kadın tiplerinden belirgin bir 

şekilde ayırdığını söylemek mümkündür. 

Ömer Kavur’un “Yatık Emine” filminde bir fahişenin toplumdan dışlanması 

anlatılırken, Süreyya Duru’nun “Bedrana” ile Kara Çarşaflı Gelin” filmleri, Zeki 

Ökten’in “Sürü” filmi, Ali Özgentürk’ün “ Hazal” filmi ve Türkan Şoray “Dönüş” filmi 

ile Korhan Yurtsever’in “Fırat’ın Cinleri” filminde,  kırsal kesim kadınlarının sorunları 

ele alınmakta, kadınların geleneklerin baskısı altında ezildikleri vurgulanmaktadır. 

Yılmaz Güney’in “Arkadaş” filminde yer alan devrimci, çok okuyan  kadın karakter ile 

varlıklı bir aileden gelen yozlaşmış kadın karakter ise Türk sineması için yeni kadın 

tipleri olmuştur.276 Genel olarak bu filmlerdeki kadın tiplerinin, kendilerine biçilen 

toplumsal rollerden kurtulma çabası içersinde olmaları  kadın sunumları açısından 

sinemamızda o dönem için bir yenilik olarak  düşünülebilir. 

Diğer yandan 1970’li yılların sonuna kadar Yeşilçam sinemasına vamp ve 

fahişe kadınlar egemen olmuştur. Az sayıdaki örnekler dışında bu filmlerdeki kadın 

karakterler gerçekçi değillerdir. Yapımcılar kadın bedenini ve cinselliğini uygun 

ölçülerde meşrulaştırarak, hem erkeklerin fantezilerine hitap eden hem de izleyen aile 

kadınlarına kötü kadınların cezalandıkları mesajını veren ikili bir yapıya sahip olan bu 

filmleri üretmişlerdir.277 
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Sonuç olarak, 1980 öncesi dönemde erkek egemen bakışın hakim olduğu Türk 

sinemasında iyi ve kötü kadın olmak üzere başlıca iki kadın tipi sunulmaktadır. İyi 

kadın geleneksel değeler doğrultusunda çizilmekte, ondan ideal eş ve iyi bir anne olması 

beklenilmektedir. İyi kadın tipi, fedakar, kocasına ve geleneklere boyun eğen, kendi 

kararlarını veremeyen, erkeğe bağımlı, başarı ve kariyeri hedef alarak çalışmayı değil, 

yalnızca aile geçimine katkıda bulunmayı düşünen bir kadın olarak sunulmaktadır. 

Bunun yanı sıra çalışan, tek başına yaşam mücadelesi veren iş kadını rolleri de 

görülmekte, bu kadınlar, kadın işi olarak görülen, hosteslik, mankenlik, öğretmenlik, 

hizmetçilik, sekreterlik, fabrika işçiliği gibi hizmete yönelik mesleklerde yer almaktadır. 

Diğer kadın yani kötü kadın tipi ise, bar veya pavyon kadını ile şarkıcı veya fahişe 

kadınlar olarak sunulmakta bunlara ek olarak havalı ve zengin kadınlar da kötü kadın 

olarak çizilmektedir. Kötü kadınlar, namus kavramını ve aile birliğini dolayısıyla da 

toplumsal yapıyı tehdit edici bir unsur olarak görülmekte, toplumsal yaşamdan 

soyutlanmaktadırlar. 

İbrahim Atasay’ın da belirttiği gibi: 

Sinemada kadının böyle katıksız “melek”, katıksız 
“şeytan” olarak ayrılması feodal ideolojinin tipik bir 
yansımasıydı ve kadın, tinsel anlamda yüceltilişiyle 
erkeğin erdemini, fiziksel olarak kullanılmasıyla da 
erkeğin zaafını (bazen de gücünü) açıklayan bir araçtı. 
İyiyi ve kötüyü iki ayrı kişide değişmez biçimde toplayan 
bu idealist ayrım, erkek merkezli bir sinema için biçilmiş 
kadın kaftanları üretiyordu.278   

 

Ayrıca eklemek gerekir ki , kadın sunumlarındaki bu ikili ayrım erkek 

sunumlarında da görülebilmektedir. Altınsay, 1980 öncesi dönemde Türk filmlerindeki 

kahramanların ya tam iyi ya da tam kötü tipler olarak ikiye ayrıldığını söylemekte ve 

film kahramanlarının tek boyutluluğu ile geleneksel anlatı yapısı arasındaki ilişkiye 

vurgu yapmaktadır: 
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Kahramanların tek boyutluluğu, temelde, köylü kitlelerin 
kendi içinde pek farklılaşmadığı, durağan ve yalın 
geleneksel toplum yapısına uygun düşer. Bu temelde 
yükselen ve toplumun olumlu öğelerini ve özlemlerini yedi 
kat gökyüzündeki iyilerde, olumsuz öğelerini ve 
korkularını da yedi kat yerin dibindeki kötülerde 
kişileştiren feodal kültürün insan bakış tarzı böyledir ve 
geleneksel anlatıların tümüne (masala, destana, efsaneye) 
damgasını vurmuştur.279 

 

Geleneksel anlatı yapısına sahip olan filmlerde karakterin tiplere dönüşmesinin 

altında toplumdaki feodal ideolojinin yer aldığı, bir anlamda sinemada yansımasını 

bulduğu söylenebilir. Altınsay tarafından vurgulanan feodal kültürün geleneksel 

anlatılara masala, destana, efsaneye sızan varlığı; diğer yandan daha önce belirttiğimiz 

üzere feminist eleştirinin ana akım filmlerde yer alan ataerkil ideolojinin varlığına 

yaptığı göndermeyi hatırlatmaktır, denilebilir. 
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2.4.1.1 1980’li Yıllar Türk Sinemasında Kadınların Sunumu 

Burçak Evren’e göre, Türk sinemasında 1980’li yıllar, filmleri, yönetmenleri 

ve akımları açısından önemli bir yer tutmaktadır. Tabu sayılan bazı konulara ilk defa bu 

yıllarda değinildiğini ve genç yönetmenler kuşağının ortaya çıktığını belirten yazar, 

1980’ler Türk sinemasında tema/konular ve anlatım biçimlerinde değişikliklerin 

yaşandığını ifade etmektedir. Bu dönemde gerçekleşen değişimlerin önemli bir 

halkasının da Türk sinemasına bireyin girmesiyle birlikte erkek odaklı olan 

sinemamızda kadının ön plana çıkması ve tabuların yıkılışı olduğunu vurgulamaktadır. 
280 

1980’li yıllarda, 12 Eylül darbesi Türk toplumunun yanı sıra Türk sineması 

üzerinde de etkili olmuş, askeri yönetimle birlikte uygulanmaya başlayan yasaklamalar 

ve denetimler sonucunda seks filmleri ortadan kaldırılmış ve toplumsal içerikli, gerçekçi 

filmler de engellemelerle karşılaşmıştır. Bununla birlikte, Türk sinemasında konu ve 

işleyiş değişimi meydana gelmiş, seks filmlerinin yerini arabesk ve şarkıcı filmleri 

alırken, toplumsal sorunları ele alan filmlerin yerini de bireysel sorunları anlatan filmler 

almış, bu bağlamda “ özellikle kadının birey olabilme sorunlarına, evlilikte erkekten 

beklediklerine; toplumun kadına bakışına değinen filmler dikkat çekecek kadar 

artmıştır”281 

Altınsay, Türk sinemasında kadının konumun değişimini o yıllardaki toplumsal 

değişim olgusuna dayandırmakta ve televizyonun toplumsal değişim sürecindeki aktif 

rolünün altını çizerek, sinemadaki değişiklikleri de beslediğini vurgulamaktadır. 

Televizyonda yayınlanan yabancı dizilerin geniş kitlelere farklı yaşam biçimlerini 

açtığını, Sue Ellanlar’ın öpüşmelerini defalarca izleyen izleyicilerin, Türkan Şoray’ın da 

öpüşmesini kanıksadığını ifade etmektedir. Yazar bu bağlamda sinemamızda kadının 

konumunun değişimi üzerinde sinemanın öncü bir rol oynamadığına sonradan geldiğini 

ileri sürmektedir.282 
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Şükran Esen, bu yıllarda çekilen filmlerde kadınların sunumu açısından iki 

farklı yaklaşımın var olduğu belirtilmektedir. Bunlardan biri, geleneksel Yeşilçam 

tarzının sürdürüldüğü Arabesk filmlerdeki kadına bakıştır. Bu filmlerde iki uç kadın 

tipi, iyi “melek” kadın ile kötü “şeytan” kadın kalıbı devam etmekte, iyi kadın tipi, 

erkeğinin kadını, çocuğunun annesi, kaderine boyu eğen, masum ve edilgen olarak 

sunulurken; kötü kadın ise dişiliğiyle var olan, yuva düşmanı kadındır. Ayrıca bu 

filmlerdeki kadın tipleri eğer şanslılarsa evlenip mutlu olurlarken, tersi durumunda da 

geneleve düşüp, mutsuz olmaktadırlar. Diğer yandan bireysel sorunları ele alan 

filmlerin kadına bakışı ise gerçekçi olmayı amaçlamakta yani kadına ve sorunlarına 

çeşitli açılardan yaklaşmaya çalışmaktadır.  Şükran Esen’e göre,  bu filmlerde kadın 

hem iyi özellikleri hem de kötü özelliklere sahip olan gerçek bir ‘insandır’ artık.  

Düşünen, eleştiren, iş hayatında kariyer yapmanın yanı sıra iyi bir anne olmaya da 

çabalayan ve cinsel arzu duyabilen bir insandır.283  

İbrahim Altınsay, 1980’li yıllarda bir yanda iyi bir yanda kötü olan iki kadınlı 

filmlerin yerini artık tek kadınlı filmlere bıraktığını, başrol kadın oyuncuların, daha 

önce iki ayrı kişiye bölünmüş olan nitelikleri tek bir kişilikte yansıtmaya başladığını, bu 

değişimin popüler ve görünen ifadesinin de başrol kadın oyuncuların filmlerde 

öpüşmeye, yatağa girmeye ve sevişmeye başlaması olduğunu belirtmektedir. Altınsay, 

bu değişimin filmlerdeki kadını feodal ideolojinin kalıplarından çıkardığını, onu 

yaşamın içine soktuğunu bu bağlamda filmlerde kadının konumu açısından olumlu bir 

kategori oluştuğunu ifade etmekte, bu kategoriyi Müjde Ar veya Türkan Şoray gibi 

oyuncuların temsil ettiğini söylemektedir. Ayrıca eski kötü kadın tipinin yeni bir 

uyarlaması olarak, Ahu Tuğba ve Banu Alkan’ın tipik olarak temsil ettiği ikinci bir 

kategorinin de aynı dönemde ortaya çıktığını ifade eden yazar, birinci kategorideki 

kadınların yatağa girmesinin filmde konu gereği gerçekleştiğini ancak ikinci 

kategoridekilerin cinselliğinin ise aslında bir seks ve beden seyri amacını taşıdığına 

dikkat çekmektedir. 284  

Altınsay, 1980’li yıllarda kötü kadın- iyi kadın ayrımına karşı ortaya çıkan 

fiziksel ve tinsel özellikleri tek kişide toplayan ‘insan kadın’ tipinin de kısa zamanda 
                                                           
283
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belli klişeler ve kalıplar içine dökülüverdiğini vurgulamakta; örnek olarak Müjde Ar’ın 

“sevgi arayan düşmüş kadın rollerini”, Türkan Şoray’ın “cinselliğini özgürce 

geliştirememiş ‘yazık olmuş’ güzel kadını” oynamaya başlamasını vermektedir.285 

Scognamillo da, bu yıllarda filmlerindeki kadınların çoğunlukla “kentsoylu, aydın ve 

her zaman güzel” olduklarının altını çizmektedir. 286  

1980’li yıllarda kadının sunumu açısından mesleklerin değişimine 

bakıldığında,  kadınların mesleklerin daha önceki dönemde sıklıkla yer alan, hemşirelik, 

fabrika işçiliği, öğretmenlik gibi hizmete yönelik mesleklerin dışına çıkmaya başladığı, 

Scognamillo’nun belirttiği üzere, psikolog, doktor, sinema oyuncusu veya tiyatro 

oyuncusu, ressam, gazeteci, yazar. 287 gibi çağdaş ve erkek mesleği olarak görülen 

mesleklerde kadın rollerinin sunulduğu görülmektedir. Bu yıllarla birlikte bağımsız 

kadın olgusunun ortaya çıktığı,  Şerif Gönen’in Derman (1983), Kurbağalar (1985), 

Firar (1986) filmleriyle önemli ‘bağımsız kadın’ örnekleri verdiği ve bu motifin kısa 

süre içersinde en çok ele alınan konulardan biri haline geldiği belirtilmektedir.288 

Bu yıllarda bir yandan yeni kadın tipleri Türk sinemasında yerini alırken, diğer 

yandan Yeşilçam’ın bakışını sürdüren filmlerde ise kadınların ev dışında çalışmasına, 

ancak ekonomik koşullar gerektirdiğinde onay verilmeye devam edilmekte ve kadınlar 

yine hizmete yönelik meslekler içersinde sunulmaktadır. Dönmez-colin 1980’li yıllarda 

Türkiye’de kadınların iş dünyasındaki yerinin genişlediğini, çalışan kadınların sayısının 

arttığını ve bunun kadınların geleneksel aile değerleri karşısındaki duruşunun 

değişmesini sağladığını belirtmekte fakat bu durumun sinemayı statükodan tamamen 

kurtarmak için yeterli olmadığını da vurgulamaktadır.289 

Kadın sorunlarının ve feminizmin tartışıldığı 1980’li yıllarda, Türk sinemasının 

kadına daha yakından ve içeriden bakmaya çalıştığını bununla birlikte kadının 

durumunu tespit ederek kimliğini araştırmaya giriştiğini söyleyen Scognamillo, bu 
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286  Giovanni Scognamillo, Türk Sinema Tarihi, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2003, s.443.  
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kadınların nasıl sunulduğu üzerine durmaktadır. Bu yılların yurt dışında öğrenim 

görmüş, serbest meslek sahibi, yazar, ressam ve benzeri kimliklere sahip olan 

kadınlarının, aynı ortamları paylaştığını, genel olarak benzer durumları yaşadıklarını, 

yani bu kadınların benzer bunalımları, yalnızlıkları, kıskançlıkları ve direnişleri 

olduğunun altını çizmektedir. Yazar, beyazperdede artık aşkı, birlikteliği, sevgiyi, cinsel 

doyumu arayan mutsuz ve tatminsiz kadınların bolca olduğunu ifade etmekte ve bu 

yıllarda kadının cinsel kimliğinin serbestçe ifade edildiği söyleniyor olsa da bunun nasıl 

gerçekleşiyor olduğuna dikkatleri çekmektedir. 290 

1980’li yıllarda neredeyse her filmde sevişme sahnesi olduğunu söyleyen 

Altınsay, ticari kaygılarla hiç gereği yokken filmlere sevişme sahneleri eklendiğini ya 

da sahnelerin uzun tutulduğunu belirtmekte, film afişlerinde sevişme sahnelerinin ve 

cinselliğin öne çıkarıldığının altını çizmektedir. Yazar konuyla ilgili olarak şöyle yorum 

yapmaktadır: 

Kadın yatağa girip sevişerek doğallaşırken, daha temelli 
bir yaklaşımla sinemamızın, buna uygun bir dil, bir 
anlatım, bir estetik geliştirebildiğini ise söylenmek 
mümkün değil. Birçok filmde kadının sevdiği insanla bile 
sevişmesi eskinin kötü kadınlarının sevişme tarzından pek 
farklılık taşımıyor. Delikan’da Müjde Ar’ın zorla seviştiği 
bölümlerle, isteyerek seviştiği bölümler arasında belirgin 
bir ayrım yok. Bir Yudum Sevgi’de, Hale Soygazi’nin 
fahişeleri taklit ettiği sahneyle doğal bir biçimde seviştiği 
sahne arasındaki tek fark “ah”layıp “of” lamaması. 291 

 

Altınsay, Türk sinemasında en bayağısından cinsel sömürünün fırsat 

bulundukça para kazanmanın en kolay yolu olarak kullanıldığını söylemekte, 

1980’lerde bu konuda bir yaşanan değişikliğin  artık yatağa girmesi istenilenlerin 

vamplar değil, o güne kadar öpüşmeleri bile yasaklanmış olan starlar olduğunun altını 

çizmektedir.292  Benzer biçimde Scognamillo da, 1980’li yılların filmlerinde kadınlara 

iyi niyetlerle geniş yer verilmiş olsa da tecimsel başarı elde etmek amacıyla kadın 
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292

  İbrahim Altınsay,a.g.m., ss.9-10.  



 

111 
 

çıplaklığının ve cinselliğinin kullanımının bir anlamda cinsel sömürüye dönüştüğünü  

belirtmektedir. 293 

Diğer yandan 1980’li yıllar Türk sineması ve kadın konulu filmler söz konusu 

olduğunda Atıf Yılmaz’a değinmek gerekmektedir. Burçak Evren, bu yıllarda Türk 

sinemasında gerçekleşen değişime Yeşilçam’a giren yeni yönetmenlerin öncülük 

ettiğini belirtmekte ve yılların ustası olan Atıf Yılmaz’ın bu değişime ayak 

uydurduğunu vurgulamaktadır. Yazar, Yılmaz’ın “kendi değişim zincirlemesini de 

gerçekleştirerek bir bakıma sinemamızda oldukça farklı filmlerin yönetmeni olma 

durumuna” geldiğini, bu yıllarda yönetmenin, yarı fantastik düşsel filmleri ile kadın 

ağırlıklı filmleri gibi kendine özgü, ayrıksı filmler ortaya koyduğunu söylemektedir.294 

Dönmez-colin bu yıllarda kadının konumunun değiştiği yeni filmlerin üretilmesi 

anlamında Atıf Yılmaz’ın, başarılı örnekler verdiğini ifade etmekte295, Scognamillo ise 

Atıf Yılmaz’ın “Mine” filminden sonra kadın filmleri yönetmeni olarak gösterildiğini296 

belirtmektedir.  Bununla birlikte yönetmen 1980’li yıllarda bu anlamda tanımlanan 

toplam 13 film çekmiştir.297 

Özetlersek, sinema-toplum ilişkisi bağlamında Türkiye’de 1980’li yıllarda 

toplumsal yapıda gerçekleşen değişim filmlerde işlenen konuları etkilemekte ve bu 

yıllarda ülkemizde feminist hareketin yükselmesi ve kadın haklarının gündeme 

gelmesiyle birlikte Türk sinemasında kadın konulu filmler ağırlık kazanmaktadır. 

1980’li yıllarda çekilen kadın konulu bu filmler ya da diğer bir deyişle kadın 

filmlerinin, 1980 öncesi dönemin uçlardaki iyi “melek” kadın ile  kötü “şeytan” kadın 

kalıplarını kırarak, ortaya koyduğu yeni kadın ise olumlu ve olumsuz özellikleriyle 

gerçek bir insan olmuştur. Ancak zamanla bu yeni kadın tipinin de belli klişeler ile 

kalıplar içine girdiği gözlenmekle beraber bu tip aşk ve cinsel tatmini arayan mutsuz bir 

kadına dönüştüğü yönünde eleştirilmektedir. Ayrıca bu yıllarda cinselliğin 

beyazperdeye nasıl yansıdığı tartışma konusu olmakta, her ne kadar kadın konulu 
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filmler olsalar da ticari kaygılar tarafından beslenen bir cinsel sömürüye vurgu 

yapılmaktadır.  

Diğer yandan sinema-toplum ilişkisinin bir boyutu da sinemada işlenen 

konuların izleyici kitleyi etkileme ve düşüncelerini değiştirebilme gücüdür. Daha önce 

sinemanın toplumun bakış açısına katkıda bulunduğunu ve üzerine az şey bilinen 

konularda ortak bir görüşün oluşmasına yardımcı olduğunu belirtmiştik. Bu anlamda 

kadın filmlerinin de, toplumun kadın sorunlarına ve kadının toplumdaki konumuna ya 

da feminizme bakışını etkilediğini düşünmek mümkündür. Araştırma konumuz ise 

sinemada feminist bir kadının sunumuna ve bunun toplumdaki “feminist” algılayışı 

üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. 
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3. BÖLÜM: POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLARAK KADININ ADI 

YOK FİLMİNİN FEMİNİST KADIN TEMSİLİ AÇISINDAN 

ELEŞTİRİSİ 

3.1 Türkiye’de Popüler Bir Feminist Kadın Figürü Olarak Duygu Asena 

19 Nisan 1946 yılında İstanbul’da doğan Duygu Asena, Kadıköy Özel Kız 

Koleji’ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümü’nü bitirmiştir. 

İki yıl Pedagog olarak çalıştıktan sonra, 1972 yılında Hürriyet gazetesinde gazeteciliğe 

başlamış, Kelebek ekinde Şirin imzasıyla köşe yazmıştır. Ardından bir süre Ayrıntılı 

Haber gazetesinde muhabirlik yapmış, 1976 ile 1978 yılları arasında Man Ajans’ta 

metin yazarlığı yapmıştır.       “ 1978’de Gelişim Yayınları’na Genel Yayın Yönetmeni 

olarak giren Asena sonraki yıllarda Kadınca ile birlikte; Onyedi, Ev Kadını, Bella 

Bayan, Kim, First, Negatif gibi pek çok dergiyi” yönetmiştir.  İleriki yıllarda ise Söz, 

Güneş, Sabah, Milliyet, Yarın, Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı, 

röportaj yazarlığı ve yöneticilik yapmış olan Duygu Asena’nın,  gazete yazılarının ve 

kitapların odağında kadın hakları ve sorunları yer almıştır.298 Ayrıca Asena ilk gazete 

yazısını 10 Eylül 1972’de Hürriyet’in Kelebek ekinde, son yazısını ise 12 Aralık 

2004’te Vatan gazetesinde yazmıştır. 299 

Duygu Asena’nın ilk kitabı, 1987 yılında yayınlanan Kadının Adı Yok’ tur. 

Roman bir yıl içersinde 40 baskı yapmış ve Türkiye’de satış rekoru kırmıştır. Atıf 

Yılmaz tarafından filme alınan roman, 1988 yılında Başbakanlık Küçükleri Muzır 

Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından Muzır bulunmuştur. Duygu Asena’nın açtığı 

davanın ardından tekrar yayınlanmaya devam eden eser, Almanya, Hollanda ve 

Yunanistan’da yayınlanmış ve Yunanistan’da ‘best-seller’ olmuştur.  Kadının Adı 

Yok’un devamı niteliğinde olan Aslında Aşk Da Yok romanı ise 1989 yılında 

yayınlanmış, bu eser de Almanya, Hollanda ve Yunanistan’da yayınlanmıştır. 300 
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Duygu Asena’nın üçüncü kitabı Kahramanlar Hep Erkek ise 1992 yılında 

yayınlanmıştır. Asena, aynı yıl TRT-2’de ‘Ondan Sonra’ adlı programı hazırlayıp 

sunmaya başlamıştır ve bu program 1997 yıllına kadar yayınlanmaya devam etmiştir.  

1994 yılında yazarın dördüncü kitabı, Kadınca dergisindeki sevilen yazılarını derlediği 

Değişen Bir Şey Yok yayınlanmış ve  ilk haftada 70 bin satan kitapla yeni bir rekor 

kırılmıştır.  Beşinci kitabı, Aynada Aşk Vardı, 1997 yılında yayınlanmıştır ve kitap ilk 

dört ayda 12 baskı yapmıştır. Asena’nın diğer kitapları ise Aslında Özgürsün 2001 

yılında, Aşk Gidiyorum Demez  2003 yılında,  Paramparça  2004 yılında 

yayınlanmıştır.  Duygu Asena, 2003- 2004 yılları arasında Marmara Üniversitesi 

İletişim Fakültesinde dergicilik dersi vermiş ayrıca ‘Umut Yarıda Kaldı’ , ‘Yarın 

Cumartesi’ ve ‘Bay E’  filmlerinde rol almıştır. 19 Nisan 2006’da 60. doğum gününde 

Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 

ödüllendirilmiş olan Asena, 30 Temmuz 2006 tarihinde vefat etmiştir.301  

Duygu Asena’nın feminist kimliği ile ilgili olarak şu şekilde yorum 

yapılmaktadır: 

Duygu Asena’nın ‘feminist kimliği’ Kadınca dergisinde 
çalıştığı dönemde öne çıkmaya başladı. Cinselllik, kadına 
yönelik şiddet, orgazm, kürtaj, ensest, aile içi tecavüz gibi 
o güne dek konuşulmayan, yazılmayan ‘tabu konulara’a 
dergide yer verdi. Tirajı doksan binlere kadar çıkan 
Kadınca ile birlikte, o güne dek Türk basının ilgi 
göstermediği feminizm de tartışılmaya, sorgulanmaya 
başladı. 80 sonrası ivme kazanan kadın hareketi içinde 
doğrudan yer almasa da, feministlerin gündemini dergiye 
taşıyarak harekete destek verdi.302 

 

Buradan, Duygu Asena’nın feminist kimliğinin popüler bir nitelik taşıdığı,  

kendisinin ve editörlüğünü yaptığı Kadınca dergisinin, Türkiye’de 1980’li yıllarda 

feminizmin popülerleşmesi sürecinde aktif bir rol oynadığı anlaşılmaktadır, diyebiliriz. 
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 Şirin Tekeli de Duygu Asena’nın “…feminist aydınların ulaşılmaz bir yer de 

duran tezlerini renkli dergi ambalajlarıyla orta sınıf kadınlara” ilettiğini belirtmekte, 

Asena’nın bu rolüne vurgu yapmaktadır.303 Gülay Göktürk de, Duygu Asena için, “ O, 

feminizmi Türkiye’de elit bir kesim içinde etkili bir akım olmaktan çıkardı, ‘sıradan 

bilinç’ haline getirdi” demekte  ve o bilincin toplum içinde her kesimden kadını 

etkilediğini de belirtmektedir.304  

Canan Arın, Duygu Asena’nın Türkiye’nin her yerinde kadın haklarını 

savunduğunu ve anlattığını, çok sayıda kadının içinde bulundukları durumun farkına 

varmalarını sağladığını belirtmekte, Asena’nın Türkiye’de kadın hareketini 

zenginleştirdiği ve yaygınlaştırdığını vurgulamaktadır. 305 Asena’nın Türkiye’de 

feminizmin geniş kitlelere ulaşmasındaki rolüne dikkat çeken Canan arın gibi Ayşe 

Ayata da,  Duygu Asena’nın Türkiye’de en çok bilinen feminist olduğunu ve Asena’nın 

yaygın okur kitlesine hitap ederek kadınlara kendi konumlarını hatırlattığını ifade 

etmekte ayrıca erkeklere de kadınlar üzerinde kurdukları hegemonyayı gösterdiğini 

eklemektedir. 306 

Duygu Asena’nın bir öncü olduğunun altını çizen Fatmagül Berktay, kadınların 

iyi, kötü, kutsal yada fahişe olarak, erkeğe göre ve onun bakışından tanımlanması 

bağlamında, Asena’nın Türkiye’de erkekler tarafından tanımlanmayı reddederek kendi 

adını kendisinin koymaya çalıştığını belirtmekte ve en önemlisi Asena’nın Türkiye’de 

kadınları kendi kimliklerini tanımlama mücadelesine davet ettiğine dikkat çekmektedir. 
307 

Kürşat Bümin,  Duygu Asena’nın 1980’li yıllarda Türkiye’de feminizmin en 

tanınmış yüzü olduğunu ifade etmekte ve Asena’nın hem sağcılar hem solcular 

tarafından yaylım ateşine tutulduğunu da eklemektedir.308 Seda Kaya Güler, feminizmi 
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erkek düşmanlığı ve her feministti lezbiyen olarak gören anlayışa ve feministlerin 

“çirkin ve yüzüne bakılmayan kadınlar olduğu ve bu yüzden bu işlere kalkıştığı 

yalanına”  karşılık, Duygu Asena’nın güzel ve çekici bir feminist kadın olarak bu 

anlayışla mücadele edenlerin başında olduğunu, dile getirmektedir. 309  

Cihan Aktaş, Türkiye’de feminizmin popülerleşmesinde Duygu Asena’nın 

büyük payı olduğunu düşünmekte ancak bu popülerleşmenin Türkiye’de feminizmin 

doğru anlaşılmasını ve tartışılmasını engelleyen bir tarafının olduğuna da dikkat 

çekmektedir. Duygu Asena’nın feminizminin ikinci feminist dalgadan güç aldığını 

bununla birlikte Asena’nın eleştirilerinde Gülnur Savran ya da Şirin Tekeli gibi içinde 

bulunulan koşulları göz önüne alan bir tutarlılık peşinde olmadığının altını çizen yazar, 

Asena’nın yönettiği dergilerde ve kitaplarında kadın sorunları bağlamında, aile içi 

şiddet, iş yerinde taciz, eşit işe eşit olmayan ücret gibi konulara yer verdiğini 

belirtmektedir. Diğer yandan Asena’nın en çok kadınların cinsel özgürlüğü üzerine 

yazan bir yazar olarak bilindiğini ekleyen yazar, bu durumun medyanın cinsellik 

konusunda her şeyin çok fazla abartmasıyla ilgili olabileceğini ileri sürmektedir.310 Bu 

manipülasyonla ilgili olarak Aktaş şunları ifade etmektedir: 

Asena bir bakıma namusun sadece kadının sorumluluğu 
üzerinden konuşulduğu bir anlayışa dönük sorgulamayı 
popülerleştirdi; ne var ki popülist söylemin dillendirdiği 
eleştiriler her şeyden önce kadınların asıl sorununun 
çapkın bir erkek yaşantısı sürdürememek olduğu şeklinde 
alımlandı. Erkeğin çapkınlığını görmezden gelen iki yüzlü 
ahlak anlayışının sorgulanması bu düzeyde, kadının da 
aynı ‘hakkı’ talep ettiği izlenimini uyandıran şamatada 
ciddiyetini yitirdi denilebilir. 311 

 

Konuyla ilgili desteleyici bir yorum da Ayşe Düzkan’dan gelmektedir. Düzkan, 

1980’li yıllarda Türkiye’de kadınların özgürlüğünün tartışıldığını belirtmekte ve bundan 

rahatsızlık duyan erkeklerin ise kadınların özgürlüğü konusu ile Duygu Asena’nın 
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yazdıklarına baktıklarında yalnızca kadınların cinselliklerini gördüklerini 

vurgulamaktadır. 312  

Duygu Asena’nın feminist kimliği ile kadınca dergisi ilişkisi bağlamında Arzu 

Öztürkmen, 1980’li yıllarda Kadınca’nın popüler feminizmin sembolü haline geldiğini 

ve derginin Duygu Asena’nın toplumsal imajıyla paralel olarak büyüdüğünü 

vurgulamaktadır. Kadınca’nın feminizme yaklaşımını, Duygu Asena,’nın eşitlikçi 

olarak tanımladığını belirten Öztürkmen, Asena’nın eşitlikçi feminizminin, kadınların 

kendilerine zorla benimsetilen kimlikten kurtuluşu, kadınların üretime katılımı, kişisel 

başarılar ve erkeklerle eşit fırsatlara sahip olmak amacıyla verilen mücadele gibi 

konuları kapsadığını ifade etmektedir. Feminizmle tanımlanan dergide üretilen 

imajların, akademik ve militan feministleri tatmin etmediğine dikkat çeken  Öztürkmen, 

Duygu Asena’nın feminist temaları popülerleştirmenin daha kolay okunmasını 

sağlayacağını düşündüğünü iletmekte ve Asena’nın Kadınca’yı Türkiye’de feminizmi 

yaygınlaşmasını, toplumsallaştırılmasını ve gelişmesini sağlayan ilk yayın olarak 

gördüğünü de eklemektedir. Bu konuda Öztürkmen derginin, diğer feminist grupların 

faaliyetleriyle ilgili haberleri, örneğin kampanyaları, mitingleri, panelleri haber yaparak 

yayınlanması bağlamında kadın hareketine katkısı olduğunu da vurgulamaktadır.  

Bununla birlikte Öztürkmen, Kadınca’nın, kadınların gündelik hayatıyla ilgili sorunlara 

yoğunlaşmasının, aile içi ilişkileri irdeleyerek, eşler, çocuklar, sevgililer, kayınvalideler 

ile ilgili öyküler anlatmasının ve kişisel deneyimler üzerinden yatak odalarına kadar 

sızmasının, diğer feministlerce çok yönlü biçimde ele alınan bir çok sorunun 

önemsizleşmesine yol açtığını  da belirtmektedir. 313 Ayrıca yazar, Kadınca’nın çelişkili 

yapısına da değinmekte, dergiyle ilgili olarak şu şekilde yorum yapmaktadır: 

Kadınca ekonomik bağımsızlığı savunuyordu, ancak 
kadınların paralarını nasıl harcamalarına yönelik 
imajları, birçok feminist grubun politik ekonomiye olan 
yaklaşımıyla çelişmekteydi. Kadın cinselliğiyle ilgili 
sorunların propagandasını yapıyordu, fakat güzellik 
kavramına olan yaklaşımı erkek bakış açılarının sınırları 
dahilinde işliyordu. Bir başka deyişle, yükselen kadın 
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  Ayşe Düzkan, “ Kadınlara Işık Kattı”, Duygu Asena’ya Saygı Gücünüzü Bilin içinde,  s.51.  
313

  Arzu Öztürkmen, “Kadınca Dergisinin Kısa Tarihi ve Feminizmi”, Duygu Asena’ya Saygı Gücünüzü Bilin 
içinde ss. 67-79. 
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hareketinin temalarının ve kaygılarını cesurca sergilediği 
halde, Kadınca dergi formatının limitlerine sıkışıp kalmıştı 
ve feminist gazetelerin çoğunun birleştiği derinlemesine 
analizlere girmekte başarısız kalıyordu. Ne var ki, 
barındırdığı bütün çelişkilere karşın, çok sayıda kadına 
ulaşma becerisi sayesinde, feminizmin dirilmesi 
konusunda toplumun beğenisini ve takdirini en çok 
kazanan dergi olmuştu.314 

 

Sonuç olarak, Türkiye’de 1980’li yıllarda yükselen feminizm, bir yandan 

akademisyen feministlerce, bir yandan da aktivist feministlerce tartışılırken, toplum 

içersinde ise feminizim ‘popüler’ biçimiyle yer almaktadır ve bu yıllarda feminizmin bu 

popüler biçiminin sembolü Duygu Asena, dergisi Kadınca ve kitabı ise satış rekorları 

kırmış olan Kadının Adı Yok olmuştur, diyebiliriz. Bu bağlamda  Kadının Adı Yok  

romanını  incelemek yerinde olacaktır. 

  

                                                           
314

  Arzu Öztürkmen, a.g.m.,  s. 76.  
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3.1.1 Kadının Adı Yok  Romanının Kısa Özeti 

“Kadının Adı Yok”, anlatıcının (roman boyunca adı hiç geçmeyecek olan 

Kadın’ın) çocukluğuyla başlamaktadır. Mesafeli ve otoriter bir babanın bütün ağırlığını 

hissettirdiği; annenin söz hakkı olmadığı, ataerkil bir Türk ailesidir Kadın’ın ailesi. 

Baba baskısıyla büyüyen romanın kahramanı, çocukluğunda babasının erkek çocuklarla 

oynamasına kızmasına anlam verememekte; ondan çekinse de, gizli saklı erkek 

çocuklarla vakit geçirmekten geri kalmamaktadır. Zamanla babasının kendisini ve kız 

kardeşini erkeklere karşı korumak istediğini anlayan karakter aynı zamanda erkek 

çocukların kız çocuklardan daha güçlü olduğunu da fark etmektedir. Bu yüzden 

erkeklere karşı güçlü olması gerektiğini de daha çocuk yaşta keşfetmektedir. 

Romanın ilk bölümlerinde; Kadın’ın çocukluktan genç kızlığa geçişi; “kadınlık 

ve erkeklik” algısının oluşması; cinselliğe ve kadın olmaya dair ilk ve çoğu eksik ya da 

yanlış  öğrenilenler işlenmektedir. İlerleyen bölümlerde, Kadın’ın “aşk” olgusuyla 

tanışması; kadın ve erkeklerin neden eşit ol(a)madığını sorgulaması; babasının genç bir 

kadın olan Kadın’a göz açtırmayan tavırları anlatılmaktadır. Bu bölümlerde, Kadın’ın 

babası tarafından ezilmekte olan annesinin mutsuzluğu da tasvir edilmektedir. Özellikle 

babasının, annesini aldatmasına şahit olan Kadın için bu bir kırılma noktasıdır: bu 

gerçeği annesine söyleyemez, çünkü annesinin bir kadın olarak, kendi başına ayakta 

kalamayacağını idrak etmiştir.  

Sonrasında, Kadın’ın çevresindeki en büyük tabu olan cinselliğin ne olduğunu 

anlamaya başlaması; platonik buluğ çağı aşkları,  ilk flörtü Erhan’la ilişkisinin 

başlaması; arkadaşı Fügen’in kürtajı sonrası yaşadığı travma; bekaretin mutlaka 

korunması gereken bir şey olduğuna dair Kadın’ın inancını pekiştiren olaylar konu 

edilmektedir. Bu bölümde Kadın, toplumun gözünde evlenmeden “kadın olma”nın 

(zarını yitirmenin) küçültücü/aşağılayıcı bir şey olduğunu fark edip, kabullenmektedir 

ama bir yandan da bu durumun eşitsizliğini ve yanlışlığını görmekte, bunu 

sorgulamamaktadır. Bu arada Kadın, babasının karşı çıkmasına ve başarısız olacağını 

iddia etmesine karşın; üniversite sınavına girmekte ısrar eder ve üniversiteyi kazanır. Bu 

süreçte, babasından gizlemeyi başararak Erhan’la ilişkisini de sürdürmektedir. 
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İlerleyen bölümlerde, Erhan’ın yurtdışına gitmesiyle birlikte Kadın’ın hayatına 

sonradan kocası olacak Ci-Ci’nin girmesi ve ardından yaşananlar anlatılmaktadır. 

Kadın’ın o güne kadar tanıdığı erkeklerden farklı bir karakter olan Ci-Ci; eğitimli üst 

düzey bir ailenin oğludur ve incelikli davranışlarıyla Kadın’ı etkileyerek evlenmeye 

ikna eder. Henüz okurken yapılan bu evlilik, maddi olarak onları zorlasa da; Ci-Ci lüks 

bir hayat yaşamak istemektedir. Bu arada Kadın, ailesine evlenerek “büyüdüğünü” 

göstermiş, bir bakıma babasının baskısına; günün toplumsal şartlarına göre çok liberal 

bir erkekle evlenerek yanıt vermiştir. Kadın’ın kız kardeşi de bu arada evlenmiştir ve 

mutsuz bir evliliği sürdürmektedir. Romanın daha sonraki bölümlerinde, Kadın’ın 

hamile kalması, Ci-Ci’nin çocuğu istememesi ve Kadın’ın zoraki bir kürtaj yaşaması 

anlatılmaktadır. Kadın ve evliliği bu durumdan çok yara alır. Bütün bunların üzerine 

babasının ölümüyle de sarsılan Kadın; bu arada üniversiteyi de bitirmiş; ancak giderek 

kariyerinde yükselen Ci-Ci’nin “cemiyet hayatı”ndaki eş figürü olmaktan öteye 

geçemediğini fark etmiştir. Çalışmaya karar veren kadın; babasınınkinden farklı bir 

tonlamayla olsa da, bir kadın hem de tembel bir kadın olarak başarılı olamayacağını 

söyleyen Ci-Ci’ye yapabileceklerini göstermek için işe başlar. 

Kadın’ın çalışma hayatı hem özgüvenini tazeler , hem de eğitimli ya da 

eğitimsiz olsun aslında hemen hemen bütün erkeklerin ona  ikinci sınıf bir varlıkmış 

gibi yaklaştıklarını bir kez daha fark etmesini sağlar. İş hayatında kadın olarak 

yükselmenin yolunun, cinsel kimliğini kullanmak/kullandırmak olduğunu fark eden 

Kadın; buna karşı olduğu için çok yoğun çalışarak işinde yükselmeye çabalar. Bu arada 

çalışma arkadaşı Mehmet’e aşık olur ve kendisi gibi evli olan Mehmet’le bir ilişki 

yaşamaya başlar. Diğer yandan işinde iyiden iyiye yükselen kocası ise; artık bir çocuk 

yapmak ister. Kadın bunu reddeder ve Mehmet’le olan ilişkisini de kocasına açıklar. 

Ancak, kocası bu durumu önemsemez ve durumu geçici bir gönül macerası olarak 

nitelendirir. Mehmet’in karısı ise, Kadın’a bir yandan dostça yaklaşmakta, bir yandan 

da Mehmet’in hayatından çıkmasını istemektedir. 

Sonrasında, Kadın ve Mehmet’in ilişkisinin çevre tarafından öğrenilmesiyle; 

Kadın iş hayatında büyük zorluklar yaşamaya başlar. Yaşadığı baskılar, Kadın’ın, 

işinden ve Gürkan’dan ( kadın için Ci-Ci artık Gürkan olmuştur ) ayrılmasıyla 
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sonuçlanır. Kendi küçük evini tutan Kadın, bir yandan annesinin ölümüyle de sarsılmış 

ama en çok hemcinslerinin anlayışsız ve küçümser tavırlarından yaralanmıştır. Bu arada 

bireyselliği güçlenmiş, yeni bir işe girmiş ve artık aşık olmadığı Mehmet’i de 

hayatından çıkarmaya karar vermiştir. Mehmet’le yollarını ayırmasının nedenlerinden 

biri de yeni iş arkadaşlarından birinin tanıştırdığı Koltuk Değnekli Genç’tir. (Romanın 

bundan sonrasında KDG olarak anılmaktadır) KDG, keskin sol görüşe sahip, eylemlerin 

içinde aktif olarak yer alan ve karşıt görüşlüler tarafından sakatlanmış bir adamdır. 

Zaman içinde bir yandan Kadın’ın politik olarak bilinçlenmesini sağlarken, bir yandan 

da duygusal olarak yakınlaşırlar. Ancak, KDG’nin mensubu olduğu politik hareket, 

KDG’nin Kadın’la ilişkisini onaylamaz ve bunun üzerine KDG hareketten ayrılır. 

Sonrasında, Kadın’a neredeyse buyururcasına evleneceklerini söylemesi ise; Kadın 

tarafından bireyselliğine saldırı olarak algılanır ve KDG ile de görüşmeyi keserler. 

Bütün bunlar olurken, Kadın iş hayatında yükselmiş ve sadece çok çalışarak da bir 

kadının bir yerlere gelebileceğini ispat etmiştir. Bu arada, görüştüğü eski arkadaşlarının 

da mutsuz kadınlar olduğunu fark etmiş, bu mutsuzluğun nedeninin cinsler arasındaki 

temel eşitsizlik sorunu olduğunu iyiden iyiye görmüştür. 

Kitabın son bölümlerinde Kadın’ın, kariyer sahibi ve özgür bir birey olarak 

kendisiyle barışma ve mutlu olma süreci anlatılmaktadır. Hayatla verdiği kavgayı 

kazanmış gibi hissetmekte ama yine de bir eksiklik duyumsamaktadır. Bu; ona  kendisi 

olarak aşık olabilecek ve bireyselliğine saygı duyacak bir aşkın eksikliğidir. Bu 

dönemde karşısına çıkan Aydın’da tüm aradıklarını bulan Kadın; sonunda kendini 

tamamlanmış gibi hisseder. Ancak, Amerika’ya tayin olan Aydın’ın birlikte Amerika’ya 

gitme önerisi, Kadın’ın tüm hayatı boyunca mücadele ettiği şeylerden vazgeçmesi 

anlamına gelmektedir. Çünkü, sonunda Aydın da “erkeklik” yapmış ve Kadın’ın yıllar 

içinde uğraşarak yaptığı kariyeri önemsememiştir. Neticede Aydın erkektir ve bir 

kariyerden vazgeçilecekse bu Kadın’ınki olmalıdır. 

Kitap, Kadın’ın aradığını bulduğu aşkı olan Aydın’dan vazgeçmesi ama 

kendisinden vazgeçmemesi ve Kadın’ın evinde “sevgili kırışıklıkları”na bakıp, bir kez 

daha hayatla ve kendisiyle barışmasıyla sona ermektedir. 
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3.1.1.1 Popüler Kültürde Feminist Kadın İmajı Oluşturması Açısından 

Romandaki Kadın Karakterin İncelenmesi 

Kitaptaki Kadın karakter ismini koymasa da çocukluğundan itibaren toplumsal 

cinsiyet olgusunu eleştirmektedir. Babaerkil aile yapısının eleştirisinden, erkeklerin 

toplumsal egemenliğine varmakta, erkek egemen toplumun kadınlık ile erkeklik 

tanımlamalarını sorgulamakta ve bu sisteme karşı çıkmaktadır. Kadınların erkeklere, 

erkeklerin kadınlara bakışının nasıl biçimlendiğini gözlemlemekte, bu noktada 

anlamlandırmaların ve etkiletlemelerin önemini fark etmektedir.  

Kadın karakter erkeklerin ona istemediği şeyleri yaptırmasını engellemek, 

kendisine karşı saygılı ve düşünceli davranmalarını sağlamak için güçlü olması 

gerektiği daha çocuk yaşta fark etmektedir. Erkeklerin fiziksel gücüne karşılık o da 

onları korkularının üzerine gitmeyi tercih etmekte ve henüz küçük bir kızken solucanları 

avuçlayıp sonra onları erkek çocukların üzerlerine atarak kendi gücünü keşfetmeye 

başlamaktadır.  

Ve ergenliğe geçişle birlikte aşkı tanımaya başlayan karakter aynı zamanda 

toplum tarafından aşkın ne olduğunun ve nasıl yaşanması gerektiğinin belirlenmesini de 

eleştirmeye başlamaktadır. Bir de ergenlik döneminin en önemli olgusunu, bir kız 

çocuğun kadınlığa geçişteki endişelerini ve şaşkınlığını yaşayan kadın karakter, bu 

sürecin bastırılarak ve gizlenilerek yaşanması gerekmesine, adet olmasının ayıp bir şey 

sayılmasına isyan etmektedir.  Ayrıca kadın karakter, erkekler tarafından, kadınların 

adet olmasının bir tür güçsüzlük olarak görüldüğüne de eklemektedir.  

Ergenlik döneminde kadınların cinsellik hakkında ne kadar bilgisiz olduklarını 

vurgulayan kadın karakter, “ Hiç ama hiçbir şey bilmiyoruz, isimlerinden ve 

önemlerinden başka”315 demektedir. Cinselliğin nasıl bir şey olabileceğine dair 

düşüncelerinin ise, babası ile annnesinin odasından gelen sesleri işitmesiyle oluşmaya 

başlayan karakter, evliliklerde kadınların cinsel hayatlarının nasıl olduğunu 

sorgulamaya başlamaktadır.  
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Okul arkadaşının bakireyken hamile kalması sonucu yaşadığı kürtaj 

travmasından çok etkilenen kadın karakter, aslında yardıma ihtiyaç duyan okul 

arkadaşının böyle bir durumda erkek arkadaşı tarafından artık bir kadın olduğu için 

sömürülmek istenmesini sert bir şekilde eleştirmektedir. Bu noktada genç kadınların 

kendi cinsellikleri hakkında ne kadar bilgisiz bırakıldıklarına ve kürtaj örneğinden yola 

çıkarak kendi bedenleri üzerinde hakları olmadığına dikkat çeken kadın karakter, 

arkadaşlarını bu süreçte yalnız bırakmayan liseli kızlar arasındaki dayanışmayı da öne 

çıkarmaktadır.  

Kadın karakter, İlk flörtü okyay ile buluşabilmek için babasına yalan 

söylemeye cesaret edebilmektedir, aslında konu aşk olduğunda hep cesur 

davranmaktadır. İlk öpüşme deneyimden çok etkilenen karakter, kız arkadaşları için “ 

Hem ağızlarının suyu akıyor hem de beni kınıyorlar biliyorum”316 demekte, cinselliğin 

tabu olmasının altını çizmektedir. 

Babasının annesini, karşı komşularıyla aldattığına tanık olan kadın karakter, 

gidecek bir yeri olmadığı, çalışamayacağı ve iyice mutsuz olacağı için bunu annesine 

söylemeyeceğini belirtmekte ve gidebilmek için gerekli olan gücün önemini 

vurgulamaktadır.  Mühendis bir adamın da eşini ve kızını dövebileceğini, bu noktada 

okumuş olmanın önemli olmadığının altını çizen karakter, arkadaşının mühendis 

babasının ölümünü, onun ve annesinin kurtuluşu olarak değerlendirmektedir. 

Genç yaşta evlenen arkadaşlarının evliliklerinin onlar için bir kurtuluş olup 

olmadığını sorgulayan karakter, biraraya geldiklerinde yaptıkları sohbetlerden o hep 

merak ettikleri cinselliğin romanlarda okudukları gibi olmadığını ve arkadaşlarının hiç 

de mutlu olmadığını, evliliğe katlanılacak bir durum olarak baktıklarını 

gözlemlemektedir. Ayrıca bir tiyatrocuyla evli olan kız kardeşinin ne kadar mutsuz 

olduğu fark eden karakter, entelektüel erkeklerin de diğer erkeklerden pek farklı 

olmayabileceklerini göstermektedir. 

Kadın karakter için üniversite sınavı, hayallerine açılan bir kapıdır oradan 

geçmek ise tüm hayalarine yani özgürlük, para kazanmak ve eğlenceye ulaşmaktır. Bu 
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yüzden üniversite sınavına girebilmek için babasına karşı çıkan ve karşı çıkmanın işe 

yaradığını gören karakter, korkmamak gerektiğini, kararlı olunursa her şeyin 

yapılabileceğini vurgulamaktadır. Babasının kızlarının eğitimine önem vermediğini, 

kariyer yapmalarını gereksiz bulduğunu,  yurtdışında eğitim almaya gidemediklerini bu 

nedenle de buralarada okuyup güçlenmesi gerektiğinin altını çizmektedir. 

Kadın karakter, “bayanlar ikiye ayrılırlar: kadınlar ve kızlar..”317 demekte, 

toplumda bekaretin önemine dikkat çekmektedir. Zar yerinde kaldığı sürece evlilik 

öncesinde her şeyin yapılabildiğini, zarın sevgilinin değil kocanın hakkı olarak 

görüldüğünü söyleyen karakter, erkeklerin kadınları, iyi ve kötü kadınlar olarak ikiye 

ayrıdığını belirtmektedir. Ayrıca cinsellik konusunda sadece içgüdülerle hareket 

etmenin erkekler için normal sayıldığını ve bu şekilde hareket etmenin ise aslında 

hayvan gibi davranmaktan farkı olmadığını da eklemektedir. 

Kadın karakter, evlenmeden önce cinselikle ilgili şeylerin öğrenilememesini, 

çocukların bu konuyla ilgili olarak ailelerine soru soramamalarını, cinseliliği 

konuşmanın tabu olmasını birçok kez eleştirmektedir. Ve bu konuda bilgisiz 

bırakılmanın, evli kadınların mutsuzluğunda büyük payı olduğunu da eklemektedir. 

Ayrıca evliliklerde ilk gecenin kadının duygusal dünyasında yarattığı etkiye de dikkat 

çeken karakter, ilk cinsel ilişkinin kadınlar için acı verici ve hayal kırıklıklarıyla dolu 

olduğunu belirtmektedir. 

Evlilik sürecinde kadınların ev içi emeklerinin değersizleştirildiğinin altını 

çizen karakter, kadının evde yaptığı işlerin onun görevi olarak görülerek bir rutine 

dönüştüğünü belirtmektedir. Bu rutin içersinde sıkışıp kalan kadın ise gün geçtikçe 

mutsuz olmaktadır. Bu noktada karakter kadınlara, hayatlarını sadece bir evin sınırları 

içinde yaşamamaları gerektiğini salık vermektedir.  

Kadın karakter, ne ilk gecenin, ne evlilikteki cinsel yaşamın ne de mutlu bir 

çift olmanın, romanlarda, öykülerde, masalarda ve filmlerde anlatıldığı gibi olmadığını, 

aslında o mutlu evliliklerin bir yalan olduğunu söylemekte, hem kendi hem de 

arkadaşlarının deneyimlerinden verdiği örneklerle bu düşüncesini desteklemektedir. 
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Evli arkadaşlarının cinsel yaşamlarında doyuma ulaşamadıkları görmekte, erkeklerin 

cinsellik konusunda bencilce davrandığının altını çizerek, haz almanın kadınların da 

hakkı olduğunu savunmaktadır. 

Karakter, kürtaj konusundan yola çıkarak, kadınların bu süreçteki psikolojisine 

ve doktor tacizi konusuna değinmekte, çocuk aldırmanın iki kişilik değil tek kişilik bir 

deneyim olduğunun altını çizmekte ve doğum kontrolü gibi her şeyin kadınların 

sorumluluğu olmasına da isyan etmektedir. Ayrıca kürtaj konusunu, babadan ya da 

eşten izin kağıdı alınması gerekliliği nedeniyle de eleştirmekte, kadınların kendi 

bedenleri üzerinde hak sahibi olamadıklarına işaret etmektedir. 

Baba ve kız çocuk arasındaki ilişkinin altını çizen kadın karakter, aradaki 

mesafenin ve iletişimsizliğin, bir kadının karakterinin biçimlenmesine ve hayattaki 

tercihlerine olan etkisini vurgulamaktadır. Babasının ona sevgisini göstermemesinin 

karşına çıkan erkeklerden şefkat beklemesine yol açtığını diğer yandan sert ve baskıcı 

olmasının ise onu güçlü ve savaşçı kıldığını belirtmektedir. 

Evde oturup, her gün aynı şeyleri yaparak hayatını sürdüremeyeceğini fark 

eden ve çalışmaya karar veren kadın karakter,  kendisini tembel ve lapacı olarak 

niteleyen eşine daha önce babasına da söylediği gibi  “görürsün”318 diyerek meydan 

okumaktadır. İşe başladığında ise, iş yerinde erkeklerin kadınları gözlerinin süsü olarak 

nitelediklerini anlayan karakter, bununla savaşmaya başlamaktadır. Ayrıca iş yerinde 

kadınların cinselliklerini kullanarak yükseldiğine şahit olan karakter, kadınların kendi 

başarılarıyla işlerinde ilerleyebileceklerini kanıtlamak istemektedir. Bu noktada iş 

yerinde kadınların ilerleyemeceğini düşünen arkadaşına da “görüsün”319 demekte ve bir 

kadının çok çalışarak işinde yükselebileceğine örnek olmaktadır. Karakter, işinde 

yükselen kadınların erkekler tarafından hayretle karşılanmasını eleştirmekte, iş 

adamlarının iş dışı konular hakkında ona ilgi gösterdiklerini ve gittiği yerlerde veya 

yaptığı yolculuklarda bir iş kadını olarak saygı göremediğini, hatta taciz edildiğini 

belirtmekte ve erkek işadamlarının bu tarz sorunlarla yüz yüze gelmediğinin altını 

çizmektedir. Bir de yeni kurulan servisin başına müdür yapılmasının ardından iş 
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  Duygu Asena, a.g.e., s.77. 
319

  Duygu Asena, a.g.e., s.80. 
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arkadaşlarının onun için sevinmemelerine bozulan karakter, yapabilse bu titri hediye 

edebileceğini söylemektedir, çünkü o çalışarak tekrar müdür olabileğini düşünmektedir. 

Çalışmaya başlamasının ardından, evdeki tüm işlerinin yine kadının 

sorumluluğunda olmasına karşı çıkan karakter, bir evlilikte her şeyin paylaşılması 

gerektiğini bu bağlamda ev işlerininin de bölüşülmesini savunmaktadır. Ayrıca bir 

evlilikte dengeleri sağlamanın hep kadına düşmesini ve kavga çıkmasın diye alttan 

alanın kadın olmasını da eleştirmektedir. 

 Ayrıca kadın karakter için araba özgürlüktür, kimseye muhtaç kalmadan evine 

dönebilmektir. Ayrıca her saatte her yere yalnız gidebileceğinin altını çizen karakter 

korkunun sonunun olmadığını ve korkmadan gece geç saatte eve gidebileciğini ifade 

etmektedir. 

Kadın karakter, bir evlilikte, kadının işinde başarılı olmasının, arabasının, 

parasının ve onu  destekleyen bir kocasının olmasının, onu mutlu etmek için yeterli 

olmadığını belirtmekte eğer bir evlilikte aşk bittiyse bunun büyük bir sorun 

oluşturduğunu vurgulamaktadır. Ona göre, bir kadın eşini beğenmiyorsa, eşinin 

çevresindekilerden sıkılıyorsa, eşiyle konuşamıyorsa, artık eşini sevmediğini 

hissediyorsa ve ona dokunamıyorsa ondan ayrılmalıdır. Hiçbir şey hissetmeden eşiyle 

birlikte olamayacağını, bunun kendisine saygısızlık olacağını, sevmediği biriyle 

kendisini rahat ettiriyor diye yaşayamayacağını, bunu ancak “kötü kadınların” 

yapabileceğini söyleyen karakter, artık sevmediği bir adama çocuk yapmayı da istemez. 

Bu noktada evlenir evlenmez çocuk yapmayı da eleştirmektedir, çünkü ileri de o adamın 

sevdiğin tanıdığın adam olmayabileceğini bilmeden çocuk yapılmamalıdır.  Kadın 

karakter evlilikte hiçbir gizlilik ve bilinmeyen kalmadığını çiftlerin birbirleri için 

sıradan şeylere dönüştüğünü, bu yüzden aşkın bittiğini de eklemektedir.  Bir de muhtaç 

olduklarından dolayı kadınların, istemedikleri kişilerle evli kaldıklarını söylemekte bu 

yüzden kimliklerini yitirdiklerini ve yaşamıyor gibi olduklarını vurgulamaktadır.  Kadın 

karakter, kimseye muhtaç kalmak istemediğini, bunun için de paranın gerekli bir şey 

olduğunun altını çizmektedir.  
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İşyerinde kendi gibi evli olan bir adama aşık olan karakter, onu mutlu eden 

şeyin aşk olduğunu ve aşkın sınırlandırılacak, yönlendirilecek bir şey olmadığını, 

kendiliğinden  oluverdiğini, bunun kimsenin suçu olamayacağını savunmaktadır ve 

ilişkisini saklama ihtiyacı duymamamaktadır. Aşkın insanın gözünü karartığını söyleyen 

karakter, aşkından vazgeçmek istememekte, iş yerindeki insanlarla ve dedikodularla 

savaşmakta ve yeri geldiğinde hem kendi eşiyle hem de sevgilisinin eşiyle 

yüzleşebilmekte, duygularının arkasında durmaktadır. İlerleyen süreçte işinden atılan, 

suçlanan ve damgalanan karakter, bir kadın olduğu için bu kadar acı çektiğini, aynı şeyi 

yaşayan erkekler için durumun hiç de böyle olmadığına dikkat çekerek  toplumun bu 

konuda çifte standart uygulamasına isyan etmektedir. 

Babasının ölümünün ardından tek başına kalan annesinin hastalanarak ölümü 

karakteri derinden etkilemektedir. Annesiyle birbirlerini anlayacak fırsat bulamadan ve  

dost olamadan ayrılmak zorunda kalan karakter, o kadar çok acı çeken annesinin artık 

acı çekmesini istemez, sanki karakterin acısı, hayatlarını  “yaşayamadan” ölen tüm 

kadınlar için gibidir. 

Tek basına yaşamak isteyen bir kadının ev tutarken yaşadığı zorluklara değinen 

karakter için, evi canı ne isterse yapabilediği alandır, kimse onu eleştiremez. Artık 

kimsenin karısı değildir, kendi adı ile soyadının ve kendi adresinin yazdığı bir kart vizit 

çıkaran karakter, toplum içinde kendi adıyla bir yere gelmek istemektedir. Her şeyi 

kendi için yapar, kendi için savaşır, istemediği bir şeyi başkaları için yapmaz ayrıca 

kadınlara da mutluluklarını ve özgürlüklerini aramalarını ve güçlü olduklarına 

inanmalarını salık verir. Ama bankadaki parası olmasa  kendi evini tutamayacağını, 

rahat edemeyeceğini de eklemektedir. Kendi için yaşamayı, başkalarının kurallarıyla 

yaşamamayı, savaşma gücünü öne çıkarmaktadır. İşe yaramak istemekte, çalışmayı 

mecburiyet olarak görmeyi değil gerçekten istemek gerektiğini söylemektedir. 

Kadın karakter, kendisini özgür olarak ilan ettiği için özgür olduğunu 

söylemekte, kendini savaşın, cesaretin, dürüstlüğün, aşkın simgesi olarak görmektedir. 

Sivri olduğunun söylendiğini ama hep “gibi yapıp” yaşamacağını ve kendine dürüst 

olmanın önemini vurgulayan karakter, insanın en çok kendisini sevmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Kadınlara, hayatlarındaki erkeklerin; babaların, abilerin, kocaların, 
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sevgililerin, müdürlerin, şeflerin, arkadaşların onları  deli diye, kötü diye, fahişe diye 

yargılamalarına ve damgalamalarına izin verdiklerini hatırlatan karakter, isterlese bunu 

değiştirebileceklerini, kendi güçlerine inanmaları gerektiğini söylemektedir.  

Diğer yandan Kadın karakter, hayat arkadaşının bir gereksinim olduğunu, hiç 

kimseden hiçbir şey beklemeden yaşamanın, kimsenin omzuna dayanmadan, 

ağlamayarak kaskatı olmanın, özgürlük olmadığını, özgürlüğün bedelinin yalnızlık 

olmaması gerektiğini söylemektedir. İstediği gibi bir eşi, kendinle eşit bir eşi yaratmak 

için savaş vermesi gerektiğini vurgulamakta, bir ilişkide dostluğun, aşkın, seksin, 

heyecanın, saygının ve bağımsızlığın tümünün bir arada olmasını istemektedir. Hepsini 

birada istediğini belirten karakter, bir eksiklik duyarsa o ilşikiyi bitireceğini de 

belirtmektedir. Bir ilişkiyi doğal akışında, herkesin kendi evinde kendi kendisiyle 

yaşayabileceğini ve iki akıllı insanın tekdüzeliğe kaçmadan özgürlük içinde yaşamlarını 

paylaşabileceklerini savunmaktadır.  

Kadınların kendilerini güçsüz gördüklerini, bir hayırın ya da karşı çıkmanın  

pek çok şeyin çözümü olabileceğini ve kadınların kendi güçlerine inanmaları gerektiğini 

söylemekte, onlara mutlu olmadıkları ortamdan kaçıp gitmelerini, bunun için güçlü 

olmalarını ve kendilerine yetmelerini salık vermektedir. 

Kadın karakter mutlu bir kadın olduğunu, istediği her seyi elde ettiğini ama 

bunun için ne kadar savaştığınının ne kadar direndiğinin altını çizmektedir. Çok güçlü 

olduğunu, işini, evini, arabasını, aklını, düşüncelerini, sevgilisini, kendi kendine 

yarattığını, kendi kendine elde ettiğini ve bu yüzden kendiyle gurur duyduğunu 

söylemektedir. Mutluluğun sadece iş, ev, araba ve sevgili olmadığını ve bunları 

sürdürmenin zor olduğunu da ekleyen karakter, eğer bir ilişkide kendisi olarak 

kalamayacaksa kendini ve bir aşkı yitirmektense o ilişkiyi bitirmeyi tercih etmektedir.  

Sonuç olarak kitapta oluşturulan feminist kadın karakter, toplumdaki erkek 

egemenliği, onun çifte standartlı ahlak anlayışını, toplumun en küçük birimi olan 

aileden başlayarak sorgulamakta ve evlilik kurumunu eleştirmektedir. Erkekler 

tarafından yargılanmaya ve damgalanmaya izin vermeyerek, erkeklerin bakış açısıyla 

tanımlanmaya karşı çıkan kadın karakter, kendi kimliğini kendisi tanımlamak 
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istemektedir. Toplum içersinde yalnızca bir eş ya da anne olarak değil, kendi adıyla 

anılmayı ve  işindeki başarısıyla öne çıkmayı tercih etmektedir. Kimseye muhtaç 

olmadan yaşamak için güçlü olmak gerektiğinin farkında olan karakter, bunu çok çalışıp 

işinde başarılı olarak ve kendisinin de altını çizdiği gibi para kazanarak 

gerçekleştirmektedir. İş dünyasında yaşanan ayrımcılığı eşit ücret, toplum içersinde eşit 

derecede saygı görmek ve taciz konuları kapsamında eleştirmekte ve tüm zorluklarına 

karşın o dünyada kendine iyi bir kariyer edinmektedir.   

Feminist kadın karakter, kadınlar ve kızlar ayrımına karşı çıkarak bekaret 

konusunu da ele almakta, toplumda cinselliğin tabu olmasını tartışmaktadır. Cinselliğin 

konuşulmaması, ebeveynler tarafından çocuklara öğretilmemesini, bu nedenle 

kadınların kendi cinsellikleri ya da kendi bedenleri hakkında çok bilgisiz bırakılmalarını 

eleştirmekte ve kürtaj konusu ile  jinekolog sorunu masaya yatırmaktadır. Kadınların 

adet olmalarının ayıp sayılmaması gerektiğini düşenen kadın karakter kadınların 

bedenleri üzerinde hak sahibi olamadıklarını da belirtmektedir. Ayrıca kadınların da 

cinsel haz almaya hakları olduğunu savunmakta ve kadınların cinsel doyum konusunu 

ortaya koymaktadır. 

Feminist kadın karakter, okur kitlesi kadınlara, kadınlar arası dayanışmayı 

vurgulamakta, evliliği bir kurtuluş olarak görmemelerini ve evliliğin romanlarda ya da 

filmlerde anlatıldığı gibi bir şey olmadığını belirtmekte ayrıca kadınların ev içi 

emeklerinin değersizleştirilmesini eleştirmekte ve kadınlara yaşamlarını ev ile 

sınırlamamalarını salık vermektedir.  Kadınlara gerektiğinde “hayır” diyebilmeyi,  

istediklerini elde edebilmek için; okuyup, eğitim alarak, çok çalışıp, başarılı olarak 

güçlü olabileceklerini; bunun için savaşmalarını ve direnmelerini salık vermektedir.  

Ayrıca hayat arkadaşının bir gereksinim olduğunu, özgürlüğün bedelinin 

yalnızlık olmaması gerektiğini düşünmekte ancak istediği her şeyi bir arada bulduğu bir 

ilişkiyi aramayı ve bir aşkı yitirmeden yaşamayı tercih etmektedir. Kitaptaki feminist 

kadın imgesi; sorgulayan, eleştiren, karşı çıkarak mücadele eden, kimseye muhtaç 

olmayan, güçlü, çalışkan, başarılı, özgür, tek başına ve kendi deyimiyle dostluğun, 

aşkın, seksin, heyecanın, saygının ve bağımsızlığın tümünün bir arada olduğu ilişkiyi 

arayan bir kadın olarak resmedilmektedir, diyebiliriz. 
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3.1.1.2 Romanla İlgili Yorumlar ve Eleştirile 

Kadının Adı Yok romanıyla ilgili yorumlarda, öncelikle 1980’li yıllar 

Türkiye’sinde feminist hareketin yükselmesiyle birlikte kadınların özgürlüğünün 

tartışma konusu haline gelmesine dikkat çekilmekte ve bu bağlamda dönemin 

özelllikleri ile roman arasında bir bağ kurulduğu görülmektedir.  

Ayşe Düzkan, Kadının Adı Yok   romanın yayınlandığı döneme dikkat 

çekmekte ve Asena’nın yazdıklarının nasıl alımlandığına vurgu yapmaktadır: 

1987 Türkiye’de kadınlar açısından çok önemli bir yıl. O 
yıl darbe sonrasının ilk yasal gösterisini yaptı kadınlar ve 
Türkiye’nin ilk feminist eylemi; Dayağa Karşı Yürüyüş 
gerçekleşti. Aynı yıl Duygu’nun ‘Kadının Adı Yok’u 
yayımlanmıştı. Türkiye, kadınları ve kadınların 
özgürlüğünü tartışıyor ve bundan rahatsız olan erkekler 
bu konuya ve Duygu’nun yazdıklarına baktıklarında 
sadece kadınların cinselliğini görüyordu.320 

 

Benzer şekilde eleştirmen Nejat Bayramoğlu , romanın o yıllarda kadınlar 

arasında görülen uyanışa denk düştüğünü hatırlatmaktadır. Ayrıca okurun özel hayatlara 

karşı duyduğu ilgiye ve özel hayatı ortaya serme cesaretine vurgu yapmakta, Duygu 

Asena’nın kendi hayatını ortaya dökebildiğini, kendi kendisiyle okuru önünde 

hesaplaşabildiğini belirten yazar, bu cesaretinden dolayı kitabın çok sattığını ileri 

sürmektedir.321 

Nülifer Göle’ye göre ne özel hayat merakı, ne Asena’yı Kadınca’dan bilip 

seven okurların sayısı, ne de iddia edildiği üzere cinsellik kokan pasajlar bu patlamayı 

açıklamaya yeterli değildir. Yazar, kitabın Türkiye’de yaşanan bir sürece denk 

geldiğinin altını çizmekte, bu süreçte yani “80 sonrası Türkiye’sinde daha önce sol 

hareketler tarafından küçümsenen doğa koruması, kadın kimliği ve birey özgürlüğü gibi 

                                                           
320

  Ayşe Düzkan, Kadınlara Işık Kattı,  s. 51.  
321

  Yazar Adı Yok, Duygu Neyi Yakaladı? Nokta Dergisi, 4 Ekim 1987, ss. 68-69.  
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konular ve bu konuları işleyen yeni radikal hareketlerle kamuoyu arasında bir sempati 

köprüsü”nün oluştuğunu belirtmektedir.322  

Müge İplikçi, Kadının Adı Yok romanının, Türkiye’de 1980’li yıllar kadın 

harektetinin başlattığı ivmenin bir uzantısı olduğunu belirtmekte ve roman hakkında             

“Bu dönemin Medeni Kanun reformundan, Ceza Kanunu’nun kadın karşıtı söylemine, 

gündelik hayatın tabularının sorgulanmasına değin başlattığı ivmenin direkt kadın 

özgürlüğünü sorgulaması anlamında kağıt üstündeki en önemli karşılıklarından 

biriydi.323” demektedir. 

Kitabın Yayıncısı AFA Yayınları sahibi Atıl Ant, 1987 yılında yaptığı 

yorumda,  romanın çok satmasını bir patlama olarak değerlendirmekte ve bunu kadınlar 

arasında yaşanan değişime dayandırmaktadır. Ant, Türkiye’nin değiştiğini ve bu 

değişikliğin en çok kadınlarda görüldüğünü: kadınların son dönemlerde sokaklara 

çıktığını, işe gittiklerini, meyhaneye gittiklerini, tatile çıktıklarını ve kitabın bu yeni 

akımla çakıştığını belirtmektedir. Ant, “Kitap, kadının hem yaşadığı hayatla hem de 

özlemleriyle çakışmıştı. Başarılı olmuş bir kadın vardı kitapta. İşte bu çok önemliydi” 

demektedir.324 Ayrıca satış listelerinin ilk sırasında haftalarca kalan Kadının Adı Yok 

kitabını aynı dönemde kadın sorunlarını işleyen başka kitapların örneğin Mavel el-

Saadavi’nin* “Sıfır Noktasındaki Kadın”nının ve Wirgina Woolf’un “Kendine Ait Bir 

Oda”sının takip ettiği de saptanmıştır.325   

Bu bağlamda, Türkiye’de o yıllarda yaşanan değişimle bağlantılı olarak kadın 

sorunlarının gündemde olduğunu ve bu dönemde yükselen feminist hareketin tartışmaya 

açtığı konuların romanda yansımasını bulduğunu söyleyebiliriz.  

1987 yılında birkaç ay içersinde 25. baskıya ulaşan “ gazeteci-yazar Duygu 

Asena’nın ‘Kadının Adı Yok’ kitabıyla birlikte, Türkiye’de belki de ilk kez, Batılı 

anlamda bir ‘best-seller’ ” olayının yaşandığı ifade edilmekte, kitabın “antifeminist 

erkeklerden, ömründe kitap okumamış kadınlara, Prof’lara kadar her cins yaş ve 

                                                           
322

  Yazar Adı yok, Duygu Neyi Yakaladı?, s.69. 
323

  Müge İplikçi, “Çığır Açan Kadının Ardından”, Duygu Asena’ya Saygı Gücünüzü Bilin içinde, s. 59. 
324

  Yazar Adı Yok, Duygu Neyi Yakaladı? , s.69.  
325

  Kadın Sorunlarını İşleyen Kitaplar İlk Sırada, Milliyet, 16.10.1987, s:10.  
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kesimden okurun gözdesi” olduğu belirtilmektedir.326 Bu noktada Müge İplikçi de, 

kitabın 1980’li yılların içinden süzülerek başka bir şeyi başardığını, popüler olduğunu 

ve hemen her kesim kadın tarafından sahip çıkıldığını, çok eleştiri almasının yanı sıra 

kimi kez baş tacı edildiğini, ama her iki durumda da üzerine çok konuşulduğunu 

vurgulamaktadır. 327 

Duygu Asena ise, “Hayatımda ilk kez bir kitap okudum diyen yüzlerce 

mektup“ aldığını belirtmekte, “Kitabın gördüğü ilgi bence esas olarak şimdiye kadar 

açıkça yazılmamış, basit gibi görünen ama hemen bütün kadınların yaşamlarında 

karşılaştıkları küçük küçük olayları, duyguları açığa dökmesinden kaynaklanıyor” 

demektedir. Yazar, örneğin o güne kadar bir kadının jinekolog masasındaki 

duygularından, bir genç kızın ilk regl olduğu zamanki endişelerinden söz edilmediğine 

ve kitabın kolay, anlaşılır dille yazıldığında değinmekte, ayrıca özel hayatı konu 

etmenin çekiciliğiyle ilgili düşüncelere katılmadığını, defalarca ve üstüne basarak 

belirttiği üzere tümüyle kendi hayatını anlatmadığını da söylemektedir. 328 

Romanla ilgili olarak Handan Koç, ilk kez bir kadın tarafından böyle bir şey 

yazıldığını, kadın bakış açısıyla yazılmış ve bu kadar çok okunmuş olmasının kitabı 

önemli kıldığını belirtmekte, Çetin Altan kitabı yürekli bir eser olarak değerlendirmekte 

ve kadın dünyasını bütün genişliği ile ortaya koyduğunu ileri sürmektedir. Diğer yandan 

Engin Ardıç ise “Bence Kadının Adı Yok bir edebiyat eseri değil, bir gazetecilik 

olayıdır. Çok baskı yapması da ancak bir sosyoloji olayı olarak tanımlanabilir” 

demektedir. 329 

Kadının Adı Yok yayınlandığı ilk sene içersinde peş peşe baskılar yapmış, 

yaklaşık bir yıl boyunca liste başında kalmış, en çok okunan kitap unvanını kazanmıştır. 

Romanın neden bu kadar sattığına dair 1988 yılında yazar ve gazetecilerle yapılan bir 

söyleşide, kitabın şimdiye kadar yazılmamış bir konuya el attığı, bir ihtiyacı karşıladığı, 

reklam, duyuru ve tanıtma yazılarının çok etkili olduğu belirtilmekte ancak edebi bir 
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değerinin olmadığı yönünde eleştirilerek kolay okunduğun altı çizilmektedir. Ayrıca 

romanın toplumda bir çözülme yarattığı kabul edilmekle birlikte sorunlara çözüm 

getirememekle eleştirilmektedir. 330 

Kadının Adı Yok romanının okuyucu kitlesinin, hayatında ilk defa kitap 

okuyanlardan Profesörlere kadar her kesime uzandığı; üst üste baskı yaparak satış 

rekorları kırdığı; olumlu ya da olumsuz üzerine çok konuşulan ve tartışılan popüler bir 

kültür ürünü olduğu görülmektedir. Kadın bakış açısıyla, kadın dünyasının konu 

edildiği bir roman olması açısından o güne değin yazılanlardan ayrıştığını ve bu nedenle 

önem kazandığını söyleyebiliriz. 

Ahmet Kadıoğlu, 1987 yılında Duygu Asena’nın Kadının Adı Yok kitabıyla 

ilgili olarak  “Kadınların toplum içinde her durumda küçümsendiğini, hatta sözlüklerde 

bile ‘erkeğin karşıtı’ biçiminde tanımlandığını, reklamlarda kadının yalnızca iyi yemek 

pişiren, kocasını memnun eden bir varlık olarak sunulduğunu” anlattığını ve “bu yüzden 

kadının adı yok” dediğini belirtmekte ve yazar, Duygu Asena’nın “Erkekler kendi 

kendine uygarlaşamayacaklar. Onları biz uygarlaştıracağız” dediğini iletmekte, 

kadınların bir araya gelmedikleri sürece ezilmekten kurtulamayacaklarını öne 

sürdüğünü de vurgulamaktadır.331.  

1987 yılında Şirin Tekeli Kadının Adı Yok için  “ Bence bu kitap salt bir kadın 

öyküsü olmanın ötesinde giderek kadınları asgari bir kadınlık bilincinde buluşmaya 

davet eden bir çağrı, Türkiye’de yazılmış ilk özgün feminist manifestodur” demekte, 

Duygu Asena’nın mesajının Batı’da seneler önce verilmiş olan eşitlikçi feminizmin 

ortaya koyduğu mesajla aynı olduğunu belirtmektedir. Bu mesaj: “Güçlü olmak için 

çalışıyorum. Onlardan bir eksiğim olmadığını kanıtlamak için çalışıyorum. Kimseye 

muhtaç olmak istemiyorum” dur ve Asena’nın bu anlamda yeni bir mesaj vermediğini 

hatırlatan Tekeli, kitabı önemli kılanın “…bu mesajın ilk kez 1987 Türkiye’sinde, bu 
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kadar açık net biçimde dile getirilmesi, kendi yaşamından giderek üretilmesi ve bizim 

sözcüklerimizle savunulmasıydı” şeklinde ifade etmektedir. 332 

Bu bağlamda Kadının Adı Yok romanın, kadınların toplumsal konumunu 

gözler önüne sererek okuyucuda bir bilinç oluşturan; erkek egemenliğine karşı kadınları 

mücadele etmeye teşvik eden; kadınların arası dayanışmayı vurgulayan ve eşitlikçi 

feminist yaklaşımın izlerinin görüldüğü bir eser olarak değerlendirmek mümkündür. 

Ayrıca Türkiye’de 1980’li yıllarda yükselen feminist hareketin mesajlarının geniş 

kitlelere ulaşmasını sağladığını, bu anlamda Türkiye’de feminizmin popülerleşmesinde 

büyük bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Ancak popülerleşen feminizmin ise daha çok 

kadın cinselliğine yoğunlaşması söz konusu olduğundan, bunun da olumsuz eleştirilere 

yol açtığının altını çizmek gerekmektedir. 
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3.2 Bir Kadın Filmi Olarak “ Kadının Adı Yok ” Filminin İncelenmesi 

Türkiye’de 1980’li yılların popüler feminizmin sembolü haline gelmiş olan 

Duygu Asena’ya değindikten ve satış rekorları kırmış olan romanı  Kadının Adı Yok’u 

inceledikten sonra Atıf Yılmaz’ın çektiği Türk sinemasının kadın filmlerinden kabul 

edilen Kadının Adı Yok filmi feminist bakış açısıyla incelenecektir.  

3.2.1 Kadının Adı Yok Filminin Yönetmeni Atıf Yılmaz ve Kadın Filmi 

Tartışmaları 

1926 yılında doğmuş olan Atıf Yılmaz Batıbeki, ilk filmi “Kanlı Feryat”ı 1952 

yılında  333 son filmi “Eğrelti Gelin”i ise 2004 yılında yönetmiştir. 50 yılı aşkın sürede 

113 filme imza atan yönetmenin, filmografisinde en iyisiyle birlikte en kötüsünün de 

yer aldığı belirtilmektedir.334 Scognamillo, Atıf Yılmaz’ın 1960’lar ve 1970’lerde inişli 

çıkışlı bir durum sergilediğini, en düzeyli dönemini 1980’li yıllarda yaşamaya 

başladığını ifade etmekte ve bu yıllarda usta yönetmen sıfatıyla anıldığını adeta yıldız 

bir yönetmen konumuna geldiğini de eklemektedir.335 

1980’li yıllarda iki konu çerçevesinde: toplumsal taşlamalı güldürüler ile kadın 

ve sevgiyi inceleyen filmler yapan336 Atıf Yılmaz, bu filmlerinde kadın olmaktan 

kaynaklanan özellikleri ve sorunları ele alması nedeniyle “Kadın filmleri yönetmeni” 

olarak anılmaktadır. Yönetmenin 1980’li yıllarda çektiği 17 filmden 13’ünün kadın 

filmi niteliğinde olduğunu belirten Esen, bu filmleri “Delikan”, “Mine”, “Seni 

Seviyorum”, “Bir Yudum Sevgi”, “Dağınık Yatak”, “Adı Vasfiye”, “Dul Bir Kadın”, 

“Aahh Belinda”, “ Asiye Nasıl Kurtulur, “ Kadının Adı Yok”, “ Hayallerim, Aşkım ve 

Sen”, “ Arkadaşım Şeytan”, “ Ölü Bir Deniz” olarak sıralamaktadır.337  
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Bu konuda Gönül Dönmez-Colin’in yorumu şu ise şekildedir: 

Türkiye’de kadın sorunları 1980’lerde daha derin bir 
perspektif kazandı ve paradoksal olarak, kadın kahramanı 
olan sayısız film çeken bir erkek yönetmen, Atıf Yılmaz’ın 
eserleriyle ayrı bir film türü olarak kabul edildi. … Atıf 
Yılmaz’ın filmlerini yakından inceleyerek Türk 
sinemasında kadınları konu alan filmlerin gelişiminin bir 
çizelgesi çıkarılabilir. 1960’lı ve 1970’li yıllarda yaygın 
kanı, toplumsal ve ekonomik sorunların çözülmesiyle 
kadınların sorunlarının da çözüleceği yönündeydi. 
…1980’lerde kadın sorunları diğer unsurlardan bağımsız, 
kendi başına taşıdığı önemle ele alınmaya başlandı. Mine 
(1983), Bir Yudum Sevgi (1984), Dul Bir Kadın, Adı Vasfiye 
(1985) ve Asiye Nasıl Kurtulur bu akıma verilebilecek en iyi 
örneklerdir.338 

 

1980’li yıllarda ülkemizde Atıf Yılmaz’ın filmleri dışında çekilen, kadınların 

sorunlarını ve toplumdaki yerini ele alan kadın filmleri ve yönetmenleri ise şu şekilde 

özetlenmektedir:  

• “Ah Güzel İstanbul” (1981) Ömer Kavur. 

• “Kırık Bir Aşk Hikayesi” (1981) Ömer Kavur. 

• “Yılanı Öldürseler”(1981) Türkan Şoray. 

• “ Seni Kalbime Gömdüm” (1982) Feyzi Tuna. 

• “Derman” (1983) Şerif Gören. 

• “ Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe” (1983)  Yusuf Kurçenli. 

• “Ayna” (1984) Erden Kıral. 

• “Fahriye Abla” (1984) Yavuz Turgul. 

• “Firar” (1984) Şerif Gören.  

• “Gizli Duygular” (1984) Şerif Gören. 

• “Kaşık Düşmanı” (1984) Bilge Olgaç. 

• “Kurbağalar” (1985) Şerif Gören.  

• “14 Numara” (1985) Sinan Çetin. 
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• “Teyzem” (1986) Halit Refiğ. 

• “Fatmagül’ün Suçu Ne” (1986) Süreyya Duru. 

• “ Gramafon Avrat” (1987) Yusuf Kurçenli. 

• “Afife Jale” (1987) Şahin Kaygun. 

• “Dünden Sonra Yarından Önce” (1987) Nisan Eriş Akman. 

• “On Kadın” (1987) Şerif Gören. 

• “Bez Bebek” (1987) Engin Ayça. 

• “Ada” (1988) Süreyya Duru. 339 

Kadın filmi ya da kadın sineması üzerine yapılan yorumlara bakarsak: İranlı 

militan feminist yönetmen Tehmine Milani “kadın sineması” kavramıyla ilgili olarak 

temel olanın çekilen filmlerde, kadınların bakış açısının ve deneyimlerinin yansıtılması 

olduğunu vurgulamaktadır. Milani bu noktada yönetmenin cinsiyetinin önemli 

olmadığını hatırlatmakta ayrıca kadın sineması derken, sinema endüstrisinde yönetmen, 

oyuncu, yazar veya kameraman olarak daha fazla kadının yer almasını kastetmediğini 

de eklemektedir. 340 

Atilla Dorsay, kadın filmi tartışmalarıyla ilgili olarak, konunun cinslerden 

birinin diğerine üstünlüğünü savunmak olmadığını ve kadın erkek ilişkisinin 

olanaksızlığının vurgulanmasının da olmadığını belirtmekte bununla birlikte kadın 

sorunlarının, kadın duygularının yalnızca kadınlar tarafından anlatılabileceğinin 

savunulması ve bu nedenle bunları anlatmak için kadını sinemaya davet etmek 

olmadığına da eklemektedir. Dorsay, sinemayı, kadınla erkeğin birlikte çalışacağı, 

üreteceği ve cinsler arası önyargıları, kalıpları, yapay ayrımları beraberce yok edeceği 

bir çaba haline getirmeyi savunmaktadır. Aslında sorunun, kadının hayata etkin biçimde 

katılma sorunun bir uzantısı olduğunu hatırlatan yazar, kadını sinemaya daha çok ve 

daha yakından katkısının gerektiğinin altını çizmekte ve kadınların sinemaya 

katılmasının desteklenmesini vurgulamaktadır. Dorsay, “Ünlü bir deyişi biraz 
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değiştirerek söylersek, sinema yalnız erkeklerin eline bırakılamayacak denli ciddi bir 

olay”dır demektedir. 341 

Diğer yandan Hande Öğüt ise , kadın deneyimlerinden yola çıkan ve cinsiyetçi 

yaklaşıma işaret ederek ataerkil söylemi az ya da çok kırabilen veya yapı bozumuna 

uğratabilen filmlere, kadın filmleri demekte, bu bağlamda feminist sinemaya 

göndermekte yapmaktadır. Öğüt, kadın filmlerini popülerleştirilen anlamını dışında 

kullanarak, feminist anlamıyla kadın sinemasının en önemli kazanımlarından birinin 

kadını nesneleştirip fetiş haline getirmeye karşı çıkmak olduğunu vurgulamaktadır.342  

Bu tanımlar ve yorumlar göz önüne alındığında, 1980’li yıllar Türk 

sinemasının kadın filmlerinin, kadın deneyimlerinden yola çıkan, cinsiyetçi yaklaşıma 

alternatif üretebilen, kadın bakış açsısının yansıtıldığı filmler olamadığı, diğer bir 

deyişle Türk sinemasının kadın filmlerinin, kavramın popülerleştirilen anlamı içersinde 

yer aldığı aslında feminist olmadığı ileri sürülebilir. Ayrıca Türk sinemasında kadın 

filmleri, kadın kahramanları olan ve kadın sorunlarını ele alan filmler anlamında 

kullanılmaktadır ve aslında bu filmlerde erkek bakış açısının yansıtıldığı, söylenebilir. 

Destekleyici biçimde konuyla ilgili olarak Oya Dinçer’in yorumu ise şu 

şekildedir: 

Tümüyle kadın güzelliğine adanmış, onu yücelten, 
kadın filmi denen, melodram veya dramda da, 
kadının gerçek sorunlarının tüm boyutlarıyla yer 
aldığını söylemek mümkün değildir. Kadın uzun 
süre kameranın arkasında yer almadığı gibi, 
önünde de ancak belli işlevleri yerine getirmek , 
örneğin; ağlatmak, güldürmek, istek vermek, 
hayranlık uyandırmak için yer almıştır. Bu işlevler 
de kendisine hep erkekler tarafından 
yakıştırılmıştır. Kadın filmi denen filmlerin hemen 
hemen tümü erkek gözüyle görülmüş kadın 
dramlarını yansıtır.343 
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Benzer biçimde Atilla Dorsay , Türk sinemasında popülerleştirilen anlamı 

içersinde yer alan  kadın filmlerine ilişkin olarak bakışın erilliğine vurgu yapmakta,  

Dorsay, “… ‘kadın filmi’ denen filmlerin hemen tümü, ‘erkek gözüyle’ görülmüş ‘kadın 

dramları’nı yansıtır; erkeklerin kadınları görmek istediği, veya yalnızca gördüğü 

biçimiyle veya o oranda kadın vardır, bu filmlerde…”344 demektedir.  

Aynı biçimde Asuman Suner de Türk sinemasının kadın filmlerindeki erkek 

bakış sorunsalına işaret etmektedir, Suner bu filmlerdeki kadın karakterlere dışarıdan 

bakan, gözetleyici bu anlamda nesneleştirici yaklaşıma vurgu yapmaktadır: 

Kadın filmlerinin en sorunlu yanlarından biri, 
bağımsızlaşma mücadelesi veren, bu uğurda toplumla 
çatışmayı göze alan kadın karakterleri öykünün merkezine 
oturtmakla birlikte, anlatının konumlanışı anlamında 
filmlerin kadın karakterlere daima dışarıdan, gözetleyici, 
nesneleştirici bir gözle (erkek gözüyle) bakmasıdır. 
Dolayısıyla, bu filmlerde kadınlar bir yandan anlatı 
kararlarıyla, müdahaleleriyle, eylemleriyle harekete 
geçiren aktif birer özne konumu edinirken, bir yandan da 
Laura Mulvey’in ünlü kavramıyla “patriarkal bakış 
rejimi” içersindeki alışageldik konumlarını, “erkek 
bakışının/ arzusunun edilgen nesnesi” olma konumunu 
sürdürürler.345  

 

Gönül Dönmez Colin, konuştuğu yönetmenlerin, Türk sinemasının statükoyu 

koruyan ‘maço’ bir sinema olduğunda hem fikir olduklarını ve iyi geliştirilmiş kadın 

karakterlerin çok az bulduklarını belirtmektedir ve Ali Özgentürk’ün bu konudaki 

görüşlerini aktarmaktadır. Özgentürk, kadınları anlatmaya çalışanın sinemanın da 

klişelere başvurduğunu ve yönetmenlerin erkek bakış açısını yansıttığını belirterek, eski 

sinemanın iyi ve kötü kadın klişelerini kullanırken yeni sinemanın ise feminizm 

klişelerini kullandığını ileri sürmektedir.346 
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Scognamillo, Türk sinemasının kadın filmlerinde yer alan kadın karakterlere 

değinmektir. Bu filmlerde daha çok İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayan kadınların 

yer aldığını, eski Yeşilçam’ın çoğunlukla kullandığı kırsalda yaşayan kadınlarının artık 

pek ilgi çekici olmadığını belirterek, bu filmlerde çoğunlukla belli bir kesimden kadının 

sorunlarının anlatıldığını ifade etmektedir. Scognamillo, bir dizi filme bakıldığında, 

sunulan kadının, kentsoylu, aydın ve güzel bir kadın olduğunu vurgulamakta, bununla 

birlikte bu filmlerdeki kadın karakterin devamlı olarak çözümsüz bir sorun olarak 

bulunduğuna dikkat çekmektedir. Ayrıca yazar bu filmlerde ister kırsalda ister kentte 

olsun kadınların cinsel arayışının değişmediğinin altını önemle çizmektedir. 347   

Bu bilgilerden yola çıkarak, 1980’li yıllar Türk Sinemasının kadın filmlerinin 

bağımsızlık mücadelesi veren kadın kahramanları merkeze alsa da erkek bakış açısını 

yansıttığını, kadın karakterlere onları hem çözümsüz bir sorun olarak konumlandırmak 

hem de onlara gözetleyici, nesneleştirici bir gözle yaklaşmak anlamında dışarıdan bakan 

bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu filmlerde yer alan kadın 

karakterlerin iyi geliştirilemediği, eski kötü ve iyi kadın klişelerine bir yenisinin 

eklendiği, bu filmlerle birlikte feminist kadın klişesinin ortaya çıktığını, bu kadının da 

daha çok kentli, aydın ve güzel bir kadın olarak temsil edildiğini ve bu kadının cinsellik 

arayışının konu edildiğini belirtebiliriz.  

Diğer yandan kadın filmlerinin yönetmeni olarak anılan Atıf Yılmaz’ın 

filmleri, Türk toplumunda kadın olgusuna dikkatleri çekmesi nedeniyle önemli 

bulunmaktadır. Onun filmlerinin Türk sinemasında,  toplumsal baskılara karşı ayakta 

durabilen ve kimlik arayışı içinde olan aynı zamanda cinselliğinin de farkında olan 

kadınların, öykülerini anlatan filmler olarak yerlerini aldığı belirtilmektedir.348  

Bununla birlikte Atıf Yılmaz olumsuz eleştirilerin hedefi de olmuştur. Gönül 

Dönmez-Colin, eleştirmenlerin, Yılmaz’ı, feminizm ve eşcinsellik gibi toplumda o anda 

gündemde olan konuları derine inmeden yakalamaya çalışmak ve filmlerinde fotoroman 

karakterleriyle yapay ve karikatürize olay örgülerini yansıtmakla eleştirdiklerini 

belirtmektedir. Dönmez-Colin, Atıf Yılmaz’ın her filminde en az bir seks sahnesinin yer 
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almasın da yönetmenin amacının salt ticari olduğu savını güçlendirdiğini de 

eklemektedir. 349  

Bu noktada Atıf Yılmaz ticaret ve sinema arasındaki ilişkiye dair kendi 

düşünceleri aktarmak yerinde olacaktır, Yılmaz, “sinema bir yönüyle sanat, bir yönüyle 

endüstri ve ticaret. Yani piyasa koşulları, Türk toplumunun talepleri, yapımcı için de 

yönetmen için de bir takım şeyleri belirliyor” demekte ve filmlerinde sinemanın 

getirdiği ticari seçimleri yaptığını zaten belirtmektedir.350 Ayrıca Atıf Yılmaz, “Kadın 

filmleri denilen, aslında benim Türk insanın kimlik arayışı ortak teması üzerine 

yapılmış filmler diye nitelediğim 80 sonrası filmler, bu konuda daha bilinçle yapılmış 

filmler”351 demektedir. 

Atıf Yılmaz’ın söyleşilerinde yaptığı açıklamalara bakıldığında yönetmenin 

kendisini kadın filmi yönetmeni olarak tanımlamadığını ve 1980’li yıllarda yaptığı  

filmleri de kadın filmi olarak değerlendirmediği görülmektedir. Yılmaz, bir söyleşisinde 

filmlerindeki kadınların kimlik arayışı içinde olduklarını önemle vurgulamakta ve kadın 

filmi nasıl oluyor sorusuna şu şekilde cevap vermektedir: 

Kadın filmi diye bir şey yok. Ben kadın kahramanlar 
aracılığıyla aslında Türkiye’nin birtakım sorunlarını 
anlatıyorum. Kadınları seçmemin nedeni de, kadının 
tiyatro gibi sanatlarda dram kişisi olmasından 
kaynaklanıyor. Ee, şimdi Türkiye’de erkekler daha 
doğarken yasaların ve örflerin, adetlerin kendilerine 
sağladığı avantajlarla dünyaya geliyorlar. Onun için 
kadının yaşadığı dramı yaşamıyorlar. O yüzden, 
kadınların ‘ben neyim’ diye kendilerine sordukları 
sorular, erkeklerin kendilerine yönelttiği sorular değil. 
Onların standart bir hayatları var. O yüzden, sinema gibi 
sanatlarda erkekler çok kullanılmaz. Zaten kadınlar daha 
aktif, daha akıllı, hayatlarını değiştirmek isteyen ve bu 
konuda daha cesur davranan insanlardır. Bir de, bıyıklı 
sakallı, abuk suratlı erkeklerle çalışmaktansa, doğrusu 
güzel kadınlarla çalışmak daha zevkli. 352 
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Türkiye’de 1980’li yıllarda feminist düşüncelerin gündeme gelmesinin filmleri 

üzerindeki etkisiyle ilgili olarak Atıf Yılmaz, ilgi alanlarının zaman içinde değiştiğini, 

bir müddet belli bir temayı ele alan filmler yaptığını, içinde bulunduğu çevreden 

etkilendiğini bu anlamda 1980’li yıllarda feminist harekettin üzerinde etkisi olduğunu 

söylemektedir. 353 

 Ancak diğer yandan kendisini feminist olarak tanımlamayan Atıf Yılmaz, 

yaptığı filmlerin Türkiye’deki feminist hareketin gelişimine yardım ettiğini ve bir çok  

feminist arkadaşından bu filmler için teşekkür aldığını da belirtmektedir.  Yılmaz, bu 

filmlerin erkekleri kızdırdığına katılmakta ama açık bir biçimde kadınları sevdiğini 

ifade etmektedir: Yılmaz, kadınları erkeklerden daha zengin bulduğunu, kadınların 

erkeklere göre daha sosyal, kültürlü ve zeki olduklarını ve onları erkeklerden daha çok 

sevdiğini söylemektedir.354 

Ayrıca Müjde Arslan tarafından Atıf Yılmaz’ın, filmografisinden yola çıkılarak  

Türkiye’de en çok edebiyat uyarlaması yapan yönetmen olduğu belirtilmekte ve 

yapımcılara bağlı olarak çalıştığı için seyirciler üzerinde etkili olan yani ticari başarı 

getiren konulara yoğunlaştığı bu nedenle çok satan romanları sinemaya uyarladığı ileri 

sürülmektedir. 355  

Bu bağlamda yönetmenin, kadın filmleri içersinde ele alınan Kadının Adı Yok  

filmi de o yıllarda best-seller olmuş Duygu Asena’nın aynı adlı kitabından sinemaya 

uyarladığı düşünülebilir.  Bununla birlikte Atıf Yılmaz'ın Kadının Adı Yok filmi, T.C 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünün İnternet 

sitesinde belirtildiği üzere, yapıldığı dönem içerisinde Türk sinema tarihinin en büyük 

gişe rekorunu (İstanbul sinemalarında 6 haftada 140 milyon TL)  kırmıştır.356 

Özetlersek, kadın filmleri ve Atıf Yılmaz bağlamında, yönetmenin filmlerinde 

toplumsal baskılara karşı duran ve kimlik arayışı içinde olan kadınlara yer vererek 

1980’li yıllar Türk toplumunun dikkatini kadın olgusuna çevrilmesindeki rolüne dikkat 
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çekilmektedir. Ancak feminizmi derine inmeden anlatmaya çalışmak ve yapay karakter 

ve olay örgüleri kurmakla eleştirilen Yılmaz’ın, ticari amaçlar doğrultusunda kadın 

cinselliğini kullandığı da öne sürülmektedir.   

Atıf Yılmaz’ın yaptığı açıklamalardan ise, öncelikle gündemde olan 

konulardan etkilendiği bu anlamda feminist bir hedefinin olmadığı anlaşılmaktadır. 

Filmlerinde iyi bir dram kişi olması nedeniyle kadın kahramanları tercih ettiğini ve  

kadın dramlarını bir  erkek olarak kendi gözüyle anlattığını belirten yönetmen aslında 

insanın kimlik arayışını anlatmak istediğini belirtmektedir. Ticari amaçlar 

doğrultusunda hareket ettiğini açıkça ifade eden Yılmaz, bir erkek olarak kadınları 

estetik ve ilgi çekici bulduğunu da eklemektedir. 

Daha önce de belirttiğimiz üzere, Türk sinemasında 1980’li yıllarda 

gerçekleşen değişimin bir parçası olarak filmlerde kadınların sunumu açısından olumlu 

değişimler gerçekleşmiştir fakat bu filmlerde biçimi değişse de kadın cinselliğinin 

sömürülmeye devam ettiği belirtilmektedir. Hem kadın cinselliğinin kullanılması hem 

de kadın dramlarının erkek gözüyle anlatılarak klişe feminist karakterler oluşturulması 

bağlamında, Türk sinemasının kadın filmlerine eril bakışının egemen olduğunu ve bu 

anlamda feminist olmadığını ileri sürebiliriz. 
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3.2.2 1980’li Yıllar Türk Sinemasının Bir Örneği Olarak Kadının Adı Yok 

Filminin Genel Değerlendirilmesi: 

 

Yönetmen: Atıf Yılmaz                                                 

Senaryo: Atıf Yılmaz, Barış Pirhasan, Leyla Özalp, Sevgi Saygı, Hale Soygazi 

Yapımcı: Cengiz Ergün 

Görüntü Yönetimi: Çetin Tunca 

Sanat Yönetimi: Huşper Akyürek 

Kurgu: Mevlüt Koçak 

Müzik: Esin Engin 

Oyuncular: Hale Soygazi, Aytaç Arman, Tarık Tarcan, Şahika Tekand, Selen 

Şenbay, Mehmet Akan, Sema Çeyrekbaş, Arif Akkaya 

Yapım Şirketi: Odak Film   

 Yapım Yılı: 1988 
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Bu başlık altında Giovanni Scognamillo’nun 1980’li yıllar Türk sinemasındaki 

değişim ve bu yılların özellikleriyle ilgili tespit ve yorumlarından  yola çıkarak 

“Kadının Adı Yok” filmi değerlendirilecektir. Scognamillo, 1980’li yılların filmlerinde 

karakterlerin toplumsal konumlarının yüksek tutulduğunu ve bu karakterlerin 

sorunlarının, tutkularının, bunalım ve komplekslerinin Freudyen şemalarla açıklandığını 

belirtmekte, bunların çağdaş bir çerçevede anlatılma hatta çözülme niyetinin ise “bir 

stilizasyona, bir kapalı kutu monoloğuna” vardığına işaret etmektedir. Yazar, bir 

zamanların popülist sinemasının yerine “giderek soyutlaşan, bunalımları ve 

idealleştirilmesiyle mutsuz bir azınlık sineması”nın yerleştiğini ifade etmekte ve bu 

yılların sinemacısın sanki gerçek sorunlardan kaçıp özel ya da çok özel sorunlara 

sarıldığını söylemektedir. 357 

Kadının Adı Yok filminin karakterlerinin de toplumsal konumlarının yüksek 

tutulduğu görülmektedir. Ana karakter, İstanbul’da hali vakti yerinde bir ailenin kızıdır, 

özel bir lisede okur, İstanbul Üniversitesinde yüksek öğrenimini yaparken evlenir, lüksü 

seven eşi evlerini modaya uygun olarak döşer, kadın karakter bakımlı ve kaliteli 

giyimlidir. Okul bittikten bir süre sonra  bir reklam şirketinde çalışmaya başlar. Eşi de 

bir fabrika da genel müdür olur. Sevgilisi çizim yeteneğiyle sanata eğilimi vurgulanan 

bir reklamcı, yakın kız arkadaşı bir yazar,  en yakın dostu ise sol kültürden gelen, 

entelektüel,  bir çevirmendir. Özetle karakterler kentsoylu, burjuva ve entelektüel bir 

çevrenin üyeleridir. Filmde, bastırılan cinsellik kavramının altının çizilmesi,  çocuk ile 

ebeveynler arasındaki ilişkinin ve çocukluk ile ergenlikte yaşanılanların, bir insanın 

karakterinin şekillenmesi üzerindeki etkisine yapılan vurguyla Freudyen çağrışımlar 

yapılmaktadır.  Ana karakterin toplum ve geleneklerle çatışması ve “kendi olmaya” 

çalışması sorunu karmaşık bir şekilde anlatılmış, ana karakter ve çevresindeki 

karakterler, hayata dair bunalımlarıyla, özgür ama mutsuz bir azınlık olarak 

resmediliştir. Ayrıca film, o yıllarda toplumsal boyutta tartışılan kadınların sorunları 

konusunu, öznel bir boyutta ele almakta, çok özel sorunlara değinmektedir.  

Scognamillo, bu yıllarda Türk sinemasında gerçekleşen değişim kapsamında 

kadınlar ile erkeklerin ve ilişkilerin değiştiğini belirtmekte, bu bağlamında daha 
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önceden kullanılan “fakir kız/zengin delikanlı, zengin kız/ halk çocuğu, öksüz kız/ 

çocukluk arkadaşı, temiz saf  pavyon şarkıcısı/ gazino sahibi, köyün güzeli / kötü ağa 

karşı mücadele eden mert delikanlı” gibi ikililerin yerini çağdaş klişe ikililerin veya 

“Fransız bulvar tiyatrosunun klasik “ben, eşim ve diğeri” şeklindeki üçlülerinin geçtiği 

söylemektedir. 358 Kadının Adı Yok filminde, ana  karakter, sevgilisi ve sevgilisinin eşi 

arasında bir ilişki geliştirilmekte ve bu ilişkiye filmde az sayılmayacak ölçüde yer 

verilmektedir. Ayrıca ana karakterin eşiyle olan ilişkisi de daha önceden kullanılan evli 

çiftlere hiç benzememektedir.  

 Yazar, 1980’li yıllar Türk sinemasında, kentsoylu, aydın veya marjinal olsun 

toplumun sadece bir kesiminin, çoğunlukla uçlarda yaşayan kişilerin ve hastalıklı 

ilşikilerinin ön plana çıkarıldığını belirtmekte, bu yıllarda “kişiler ve olaylar, duygular 

ve düşünceler, nedenler ve tepkiler ne kadar karmaşık olursa verilmek istenen mesaj ya 

da sadece görüntülenen şey o kadar aydın ve yaratıcı olur ilkesinden hareket ediliyordu” 

demektedir.359 Kadının Adı Yok filmindeki karakterler kentsoylu ve aydın olmalarının 

yanı sıra  filmde  görüş ve yaşayışlarıyla uçlarda çizilmektedirler. Örneğin filmde, ana 

karakterin kendi eşiyle olan ilişkisi, sevgilisi ve sevgilisinin eşiyle olan ilişkisi ardından 

yakın dostuyla olan ilişkisi anlatılmakta, karakterler marjinalleştirilmektedir. Ayrıca 

filmde yer alan kişiler, olaylar, duygular , düşünceler, nedenler ve tepkiler açısından 

anlaşılması güç bir durum olduğu söylenebilir. 

Ayrıca Scognamillo, 1980’li yıllardaki filmlerle ilgili olarak şunları da 

eklemektedir: 

Olaylar, çatışmalar, aşklar, çözümlemeler, anılar ve 
düşlerle geçmişe dönüşler belirli bir zaman dilimi, belirli 
bir tarihsel süreçte geçer. Ama birçok kez önem kazanan 
şey dönemin kendisi olmamış, soyutlanmış bir dönemde ve 
soyutlanmış bir toplumsal kesitte bir drama oynanmıştır. 
… Duygulardan söz edilmiş, ama bunlar unutulmuş ya da 
en uç noktalara vardırılmıştır. Yaklaşım ve ifade kuraldışı 
görünse bile bu filmlerde başka tür melodram olduğu 
kesindir 360 
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 Bu bağlamda Kadının Adı Yok filminde de anılar aracılığıyla geçmişe dönüşler 

yapılarak oluşturulan bir zaman dilimi yani soyutlanmış bir dönem ve toplumun 

soyutlanmış bir bölümünde yaşanan bir dram söz konusudur.  Ayrıca yazarın söylediği 

bağlamda Kadının Adı Yok filminin bir melodram olduğu da düşünülebilir. 
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3.2.3 Kadının Adı Yok Filminin Ana Karakterinin İncelenmesi 

Öncelikle, filmde geçmişe yapılan geri dönüşlerden anlaşıldığı üzere ana 

karakter kentsoylu, burjuva ve ataerkil bir aileden gelmektedir. Sert, muhafazakar ve 

aşırı korumacı bir babanın gözetiminde büyüyen kadın karakter, çocukluğundan itibaren 

toplumsal cinsiyet rollerini hem kendi içinde hem de çevresiyle tartışmaktadır. Ayrıca 

babasıyla olan ilişkisinde, babasının sevgisini göstermemesinden dolayı büyük bir 

eksiklik duyan kadın karakter, onun tarafından saçının hiç okşanmadığını vurgulamakta 

bu yüzden  hayatına giren erkeklerde şefkat aradığını  ifade etmektedir. Bu bağlamda 

filmde kadın ana karakterin sevgiye muhtaçlığının altı çizilmektedir. 

Kentsoylu ve burjuva bir çevreden olan ana karakter modern bir evlilik 

yapmıştır, üniversite mezunudur, yabancı müzik dinler, bir reklam şirketinde 

çalışmaktadır. Dış görünüşüyle ilgili olarak ise kaliteli giyimli ve bakımlı olmasının 

yanı sıra çoğunlukla omzundan düşen bluzları ile sutyensiz olmasıyla öne çıkmaktadır. 

Ayrıca sık sık elinde sigarası olan, viski ya da rakı gibi içkileri tercih eden bir kadındır.  

Filmde ana karakter, ev kadını olmayı değil çalışmayı tercih etmekte, koca 

parasıyla yan gelip yatmak istememektedir, sadece bir eş ya da anne olarak değil kendi 

adıyla var olmak istemektedir; gidecek bir yeri olmadığı için bütün bir hayatı sevmediği 

biriyle geçirmek istemeyen ve sevmediği biriyle parası için oturmanın asıl fahişelik 

olduğunu düşünmektedir. Özgürlüğün bedelinin yalnızlık olmaması gerektiğini 

düşünen, aşkı arayan, dostluğun, aşkın, bağımsızlığın, saygının, özgürlüğün bir arada 

olduğu bir ilişkiyi isteyen bir kadındır. Ancak onu ayakta tutan şey yalnızca bir sevgi 

değildir, sevgi olsa da olmasa da o ayakta kalmak zorundadır. Ayrıca değişime açık 

olduğunu belirten kadın karakter, hem kendi içinde hem de toplumda bir şeyleri 

değiştirmekten yanadır. Yaşadığı  hayattan memnun değilse onu değiştirmek gerektiğini 

savunur ve bunu gerçekleştirmek yönünde hareket eder.  

Filmin ana karakteriyle ilgili olarak, tek başınalık vurgusu önemlidir; kadın 

başına bir çok şey yapabiliyordur, tek başına yaşabiliyor ve kendine yetebiliyordur. 

1980’li yıllar Türkiye’sinde geçen filmde, kadın karakter çevresinden aldığı tepkilerden 

de anlaşılacağı üzere, bu özelliğiyle aykırı kalıyordur.  Filmde kadın karakter, elinde 
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sigarasıyla tek başına arabasıyla yolculuk yapabilen ve kendi arabasıyla her saatte her 

yere gidebilen, bunaldığında şehirden uzaklaşıp tek başına arkadaşının sayfiye evinde 

kalabilen, sadece kendisine ait olan bir ev ile orada yalnız ve özgür olmayı isteyen bir 

kadın olarak çizilmektedir. 

Filmin kadın ana karakteri, istediği an istediği şeyi yapan, canı istediğinde 

üzerindekileri çıkarıp denize iç çamaşırlarıyla girebilen; kimseye hesap vermek 

istemeyen; toplumun ona nasıl olması ya da yaşaması gerektiğini dayatmasına 

öfkelenen; toplumun kadın erkek ilişkilerindeki çifte standartlarını eleştiren;  sinsilik ve 

yalancılığa karşı dürüstlükten yana olduğunu belirten; toplumun “kötü” kadın algısına 

itiraz eden; erkeklerin kadınları yargılamasına ve damgalamasına karşı çıkan artık 

onlara bu izni vermek istemeyen; kendi deyimiyle tüm bu pisliği yıkanıp üzerinden 

atarak , özgürce kendisi olabilmek için, çırılçıplak biçimde yeni bir başlangıç yapmak 

isteyen aykırı bir kadın olarak çizilmektedir.  

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra kadın ana karakter filmde, çoğunlukla hüzünlü, 

dalgın bakışlı, bunalımlı bir hal içersinde görülmekte; özgür ama mutsuz 

resmedilmekte; kafası karışık, öznel sorunlar içersinde boğulan; eleştirel bir yaklaşıma 

sahip ama yeterince güçlü ve net olmayan bununla birlikte kolay anlaşılmayan bir 

biçimde çizilmekte ayrıca toplum içersinde marjinal bir konuma yerleştirilmektedir.  
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3.2.4 Kadının Adı Yok Filmi ile Romanının Karşılaştırılması  

Bizim esas sorunsalımız, uyarlama eser olarak filmi değerlendirmenin ötesinde, 

feminist kuram bağlamında film ile roman arasındaki benzerlik ve farklıkları ele almak 

ve popüler kültürde feminist yaklaşım nasıl yorumlandığı konusundaki sorunları açığa 

çıkarmak, tartışmaya açmaktır.  

Uyarlama, edebiyat ve film arasındaki karşılıklı 
alışverişte, bir romanın, oyunun veya diğer edebi 
kaynağın filme aktarılmasını tanımlayan uygulamadır. … 
Romandan sinemaya uyarlama ise, daha önce uyarlama 
dışında bir amaçla üretilmiş olan romanın sinema 
sanatının özelliklerine uygun bir biçimde ele alınıp 
senaryo biçimine sokulmasıdır.361 

 

Bir romanın filmi ortaya çıktığında, kaynak eserin mekanik bir kopyası değil 

bir anlatı biçiminde var olan dünyanın diğer bir anlatı biçimine çevrilmesi veya bu 

anlatı biçimine uygun hale getirilerek yeniden yazılması söz konusudur. Bununla 

birlikte, uyarlamalar bir sektör olan sinema için onu besleyen başlıca kaynaklardandır 

ve Amerikan filmlerinin yaklaşık %30’unun romanlara dayandığı ve çok satan 

romanların ise yaklaşık %80’inin filme aktarıldığı belirtilmektedir. 362  

Popüler bir kitabın geniş bir izleyici kitlesini sinemaya çekerek, filmin ticari 

anlamda başarı kazanmasında etkin rol oynaması bağlamında Amerikan sinemasındaki 

işleyişe benzer bir şekilde, Atıf Yılmaz’ın 1988 yapımı “Kadının Adı Yok” filmi,  

Duygu Asena’nın 1987 yılında yayınlanan ve bir yıl içersinde kırk baskı yaparak 

Türkiye’de satış rekoru kırmış363 olan aynı adlı romanından uyarlanmış diğer bir deyişle 

filme aktarılmıştır, diyebiliriz.  
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Uyarlamalar, kaynak eser ile arasındaki uygunluk üzerinden, farklı yazarlar 

tarafından benzer biçimlerde türlere ayrılmaktadır, genel olarak üç yaklaşım ele 

alınmaktadır. Bunlar: roman üzerinde çok az yapılan değişikliklerle beyaz perdeye 

aktaran diğer bir deyişle birebir uyarlamalar; kaynak eseri yeniden yorumlarken aslına 

sadık kalan ya da anlatının özünü muhafaza eden uyarlamalar ve kaynak eseri yalnızca 

hammadde olarak gören serbest uyarlamalardır. Bir romanın uyarlamasında sinema 

sanatının ihtiyaçları doğrultusunda bir takım değişiklikler meydana gelmektedir: 

Örneğin, öykü aktarılırken anlatımın zamanlamasının değişmesi, metnin bazı 

bölümlerinin ve metindeki karakterlerin, küçük olayların, ortamların, temaların çıkarılıp 

atılması veya aksine eklenmesi söz konusu olabilmektedir.364 Bu noktada Onaran, 

sinema uyarlamalarında romandan hangi kişi, olay ve çevrelerin senaryoda yer aldığı ve 

romandaki sözsel olarak yapılan vurgulamalar ile tanımlamaların sinemadaki görsel 

karşılıklarını nasıl bulduğu sorunsalına işaret etmektedir.365 

Bu bağlamda Kadının Adı Yok  filminde kaynak romana göre bazı değişikler 

gerçekleştirilmiş; hem eklemeler hem de çıkartmalar yapılmıştır, örneğin romandaki 

bazı karakterler ile bazı olaylar filmde yer almazken, aynı zamanda romanda olmayan 

karakterler ile olaylar eklenmiştir, diyebiliriz. Şimdi genel olarak romana göre filmde 

gerçekleşen değişiklikleri inceleyelim. 

İlk olarak, romanın ana karakteri olan kadının bir adı yoktur fakat filmde ise 

karakterin adı öğrenilebilinmektedir: Işık. Yine romanda ana karakterlerden biri olan 

KDG’nin adı da filmde Orhan olmuş, Mehmet’in eşi: Sevil ve kızı: ipek olarak, 

sinemasal gereklilikler doğrultusunda isimlendirilmişlerdir.  

Romanda kadın karakterin bir şirkette çalıştığı belirtilmesine karşın mesleği 

bilinmemektedir. İlk işinde yeni açılan servisin müdürü olduğu ardından Mehmet’le 

ilişkisi yüzünden işten atıldığı ve kendi olanaklarıyla bulduğu ikinci işinde ise işe bölüm 

şefliğinden başlayarak müdürlüğe yükseldiği ifade edilmekte ayrıca bu başarıları çok 

ama çok çalışarak kazandığının altı önemle çizilmektedir. İşsiz kaldığı dönemi ise 

bankadaki parasıyla kimseden yardım almadan geçirmektedir.  
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  Zeynep Çetin Erus,  Amerikan ve Türk Sinemalarında Uyarlamalar Karşılaştırmalı Bir Bakış, ss. 18-20. 
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  Alim Şerif Onaran, “Sinema ve Sanatlar”, Video sinema, Şubat 1985, sayı:8, s. 79. 
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Filmde ise kadın karakter reklam şirketinde çalışmaya başlar, yeni kurulan 

servisin bir parçası olur fakat müdürlüğe yükselmez, iş yerindeki baskı yüzünden işten 

ayrılır, ikinci işi için görüşmeyi sevgilisi Mehmet ayarlar, işsiz olduğu dönem kafasını 

dinlemek için gittiği arkadaşının sayfiye evinde geçer, şehre döndüğünde ev tutar. 

İş dünyasıyla  ilgi olarak, romanda iş yerinde yaşanan cinsel ayrımcılık kadın 

karakter tarafından, hem aynı işi yapmalarına karşın erkeklerin kadınlardan daha çok 

maaş almaları konusu, hem de iş dünyasında kadınların ilerlemesine kuşkuyla bakılması 

ancak patronla ilişkisi varsa olabileceği biçimde yorumlanması açısından 

eleştirilmektedir. Kadın karakter iş yerinde böyle bir duruma şahit olur ancak kendisi 

için böyle bir şey söyletmemek için elinden geleni yapmaktadır. Ayrıca bir müdür 

olarak, erkek müdürlere gösterilen saygıyı görememesine ve iş seyahatlerinde diğer 

işadamlarının yaşamadığı sorunlarla uğraşıyor oluşuna; otellerde, otobüslerde, 

uçaklarda, taksilerde, lokantalarda cinsel bir nesne olarak bakılmasına ve taciz edilmeye 

kalkışılmasına karşı çıkmaktadır.  Romanda kadın karakter gecesini gündüzüne katarak 

çok çalışmakta bu şekilde başarılı olmakta ve para kazanıp kimseye muhtaç olmamayı 

sık sık tekrarlamakta  böylece sevmediği biriyle gidecek bir yeri olmadığından hayatını 

geçirmek zorunda kalmayacağını vurgulamamaktadır. Sahip olduğu her şeyi, savaşarak 

ve direnerek, kendi kendine elde ettiğinin altını çizmektedir.  

 Filmde de kadın karakter iş yerinde kadınların yükselmesinin patronla ilişkiler 

üzerinden değerlendirilmesini eleştirmektedir ve aynı romanda olduğu gibi böylesi bir 

duruma şahit olmaktadır ancak filmdeki kadın karakterin eleştirisi romandaki karşı çıkış 

kadar güçlü ve net değildir. Filmde kadın karakterin çok çalışarak başarıya ulaştığının 

altı romandaki gibi çizilmemekte ve müdür olarak bile iş dünyasında yaşadığı sorunlar 

romandaki gibi kapsamlı bir biçimde ele alınmamakta yalnızca kadın karakterin iş 

arkadaşına aşık olması sonucunda yaşadığı sorunlara yer verilmektedir. 

İkincisi, romanda olay örgüsü kronolojik bir sıralamayla; çocukluk, ergenlik, 

gençlik  ve orta yaşlılık biçiminde anlatılmakta, filmde ise bu kronolojik yapı tam 

anlamıyla bulunmamaktadır. Film, kadının bir sayfiye evine gelmesiyle başlamakta ve 

burada geçmişle ilgili tutmaya başladığı notların flash-backler olarak ekrana 

taşınmasıyla devam etmektedir. Filmin ikinci yarısında, öykü sayfiye evinden sonraki 
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süreci, yine kronolojik olarak anlatmaktadır.  Ayrıca sayfiye evi ise romanda yer alan 

bir mekan değildir. Burada önemli bir ayrıntı yer almaktadır: Sayfiye evi, filmin 

finalinde yazılmaya başlanan romanın ilk notlarının kaleme alındığı yerdir ve o romanın 

adı da finalde gösterilmektedir: “Kadının Adı Yok”.  Bu bağlamda, roman ilk 

yayınlandığında ortaya çıkan otobiyografik ya da otobiyografik bölümler içeren bir 

yapıt366 olduğu yönündeki tartışmaların yönetmen tarafından kabul gördüğü 

düşünülebilir, filmde Hale Soygazi’nin aslında Duygu Asena’yı canlandırdığı ileri 

sürülebilir. 

Diğer bir konu ise; romandaki bazı önemli karakterlerin filmde ya hiç 

kullanılmaması ya da çok az yer almasıdır. Örneğin,  romanda kadın karakterin annesi,  

babasının vefatından bir süre sonra yalnızlığa dayanamayıp vefat etmekte ve bu durum 

kadın karakteri çok sarmakta iken filmde ise kadın karakterin babasıyla olan ilişki öne 

çıkmakta annesi ise yardımcı bir unsur olarak yer almaktadır.  Ci-Ci’nin yani eşi 

Gürkan’nın anne babası ve kadın karakterin kimi arkadaşları gibi bazı yan karakterler 

de filmde yer almamaktadır. Yine bir tiyatrocuyla mutsuz bir evlilik yapan kadın 

karakterin kız kardeşi filmde yer almayan karakterler arasındadır.   

Romanda genç kızlar açısından, bakirelik ve evlilik öncesi cinsel ilişki konusu 

ile evliliğin aile baskısından bir kurtuluş olarak görülmesi durumu sorgulanmakta ve 

aileler tarafından cinselliğin öğretilmemesi hatta konuşulmaması eleştirilmektedir. 

Romanda kadın karakterin liseden arkadaşı Fügen’nin kazara hamile kalması ve kürtaj 

travması anlatılmakta ayrıca kadın karakterin eşi istemediği için kürtaj olması ile spiral 

taktırması sürecinde yaşadığı rahatsızlıklar, jinekolog sorunu, ne evlenmeden ne de 

evlendikten sonra kadınların kendi bedenlerini tanımıyor oluşu ele alınmaktadır.  

Filmde ise kürtaj konusu ne arkadaşının travması ne de kadın karakterin 

deneyimi olarak ele alınmamaktadır ve cinsellikle ilgili olarak toplumbilimsel boyutta 

bir eleştiriye yer verilmemektedir sadece kadınların cinsel doyum konusuna 

değinilmektedir.  Ayrıca romanda kadın karakter anneliği de toplumsal cinsiyet 

bağlamında sorgulamaktayken filmde bu konuya da yer verilmemektedir.  
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Romanda kadın karakter ile Gürkan evlendiklerinde ikisi de üniversite 

öğrencisidir, Gürkan’nın anne babasının evinde oturuyorlardır ve Gürkan lüks 

sevmekte,  hep daha çok para kazanmanın peşindedir. Gürkan genel müdür olur, seçkin 

çevrelere girerler, ev toplantılarına katılırlar, kadın karakter için ne pırlantalar ne de 

genel müdür karısı olmak önemli bir şey değildir, kadın karakterin o toplantılarda 

kendisi olarak var olmak istediği belirtilmektedir. Filmde ise oturdukları ev Gürkan’ın 

anne babasının değildir, Gürkan iyi kazanmaktadır ancak filmde romandaki ev 

toplantıları yer almamakta ve kadın karakterin o toplantılara kendisi olarak katılma 

isteği de konu edilmemektedir. Ayrıca romanda o toplantılarda film yıldızları, 

edebiyatçılarla bir araya gelinmekte ve bu noktada “entelektüel” erkeklerin de, aslında 

diğer erkeklerden pek farklı olmadığı vurgulanmakta iken  filmde ise bu bölümlerin 

çıkarılması tercih edilmiştir. Özellikle edebiyatçılarla ilgili olarak kadın karakterin 

kullandığı küçümseyici cümleler oldukça ağır olmasına karşın, filmde bu bölümlere de 

yer verilmemektedir.  

Hem romanda hem de filmde eşler kadın karakter ile sevgilisi Mehmet 

arasındaki ilişkiden haberdarlardır. Fakat romanda Mehmet’in eşi, kadın karakterle 

buluşarak ondan Mehmet’le ayrılmalarını istemekte ve kadın karakter ise bu konuda bir 

şey yapamayacağını ifade etmekte hatta sert denilebilecek bir tavırla yaklaşmaktadır.  

Filmde ise  Mehmet’in eşi  kadın karakterden Mehmet’le ayrılmalarını istemez ve ona 

karşı çok anlayışlıdır hatta kadın karakter eşiyle ayrıldığında ona karşı destekleyici bir 

tavırla yaklaşmaktadır. Aynı şekilde  kadın karakter de Mehmet’in eşine  karşı daha 

anlayışlı ve dostluk bağı daha kuvvetli olarak yer almaktadır, bu anlamda filmde üçlü 

bir ilişki konu edilmekte, tek eşlilik sorgulanmakta gibidir.  

Romanda kadın karakter eşi Gürkan’la ayrıldığında kardeşinin evine 

gitmekteyken filmde ise Mehmet ile eşinin evine sığınmaktadır. Filmde kadın karakter, 

Gürkan ve Mehmet ile karısı bir araya gelmemekte romanda ise kadın karakterin 

doğumu gününü birlikte kutlamaktadırlar ayrıca kadın karakter doğum günü pastasının 

ilk dilimini kendi yiyerek ne eşini ne de sevgilisini değil kendisini öncelikli kıldığını 

vurgulamaktadır. Yine Mehmet’in çocuğu İpek romanda hemen hemen hiç yokken; 

filmde önemli sayılabilecek bir rolü bulunmaktadır. 
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 Romanda KDG yani Koltuk Değnekli Gencin, kadın karaktere bilmediği çok 

şeyi öğrettiği belirtilmekte diğer yandan KDG tutucu ve sevgisiyle kadın karakterin 

özgürlüğünü kısıtlamaya çalışan yapısıyla ele alınmaktadır. Ayrıca kadın karakterin 

kendisiyle evlenmek isteyen KDG de güven ile huzuru bulduğu fakat bunların yeterli 

olmadığı; aşk, dostluk, seks ve heyecanı birlikte istediği de ifade edilmektedir.  

Romanda Aydın ise kadın karakterin saygı, eşitlik, dostluk, sevgi, heyecan, 

aşk, seks özgürlük, bağımsızlık, güven ve cinsel doyumu bir arada bulduğu nefis bir 

rastlantı olarak yer almakta fakat o da kariyeri için Amerika’ya gitmeyi ve kadın 

karakterin de onun peşine takılarak savaşarak elde ettiği her şeyi geride bırakmasını 

istemektedir.  Bunun gerçekleşmesi durumunda kadın karakter, kariyerine ya sıfırdan 

başlamak ya da hiç başlayamamak durumunda kalacağından ve ilişkilerinin dengesi 

bozulacağından dolayı bunun da tıpkı çevresindeki çoğu evlilikte gözlemlediği; çiftlerin 

birbirlerine bilinçaltlarında düşman olmaları neden olacağı ve Aydın’ı bu anlamda 

tamamen yitireceği için, onunla yollarını ayırmaktadır.  

Filmde ise Aydın karakteri yer almamaktadır, bunun yerine yönetmen KDG ile 

Aydın’ın kişisel özelliklerini ve romandaki hikayelerini birleştirerek tek bir karakter 

yaratmıştır, diyebiliriz. Filmde Aytaç Arman’ın canlandırdığı KDG karakteri, romanda 

olduğu kadar dogmatik tanımlanmamaktadır ve kadın karakter ile birbirlerini çok 

sevdikleri ifade etmektedirler ancak Orhan kadın karakterin deyimiyle onun arkadaşıdır 

ve Aydın gibi her şeyi bir arada bulduğu bir kişi olarak da gösterilmemektedir. Ayrıca, 

romanda KDG bir silahlı saldırı sonucu ölürken; filmde ise tıpkı Aydın’ın başka bir 

ülkeye gitmesi gibi; ülkeyi – ve kadını – terk etmektedir. Ancak,  filmde bu terk ediş 

romandaki gibi bir tercih değil, bir zorunluluktur. 

Ayrıca en önemli farklılıklardan birisi de romanda kadın karakter ne istediğini 

bilen, kendini tanıyan bir kadın olarak yer alırken filmde ise adeta kimlik bunalımı 

yaşayan ve kafası karışık bir kadın olarak sunulmaktadır.  

Özetlersek, bir uyarlama olarak Kadının Adı Yok filmi için, kaynak metne sıkı 

sıkıya bağlı olduğu söyleyemeyiz, filmde romandan alınmış birebir diyaloglar ya da 

bölümler kullanılmış olsa da diğer yandan birçok çıkarma ve eklemelerle yapılan 
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değişikliklerin, eserin özünün korunamamasında rol oynadığı düşünülebilir. Hollywood 

sinemasında filmin para kazanması için seyirciyi mutlu edecek ve onu sinemaya 

çekecek değişikliklerin yapılması367 gibi bu filmde de buna benzer bir uygulamanın söz 

konusu olduğunu; filmde kadın karakterin kimlik bunalımı içinde olması; bedeninin 

erkek bakış açsısından yansıtılarak metalaştırılması; konu olarak cinselliğin ön planda 

olması bununla birlikte aşkın sınırlanamazlığının vurgulanarak evliliğin (tek eşliliğin) 

sorgulanması bağlamında,  söyleyebiliriz. Konuyla ilgili olarak destekleyici yorumları 

sıralamak faydalı olabilir. 

Öncelikle film,  14 Eylül 1987’de yani Kadının Adı Yok  kitabı 25. Baskısına 

ulaştığı dönemde çekilmeye başlanmış ve çekimler başlamadan önce filmin yapımını 

üstlenen Odak Film gerçekleştirecekleri yapım üzerine “Ülkemizde yeni bir kimlik 

arayışı içinde olan, çağdaş kentli kadın kişiliğinin irdelenmesine katkıda bulunabilirsek, 

amacımıza ulaşmış olacağız” şeklinde görüş bildirmiştir.368   

Buradan yapım şirketinin, dönemin çağdaş kentli kadınını yeni bir kimlik 

arayışı içersinde tanımladığı, Duygu Asena’nın kitabını bu çerçevede yorumladığı ve bu 

filmle sözünü ettiği kadını irdelemeyi hedeflediği, görülmektedir. Filmin, Türkiye’de 

feminist hareketin gündemde olduğu dönemde çekiliyor olması göz önüne alındığında, 

yapım şirketinin kadınların sorunlarıyla ilgili tartışmaları kentli kadınların kimlik 

arayışları olarak ele aldığı düşünülebilir.  

Ayça Atikoğlu tarafından “romanı dışlayan film” olarak nitelendirilen Kadının 

Adı Yok  filmiyle ilgili olarak film vizyona girmeden önce yaptıkları söyleşide Atıf 

Yılmaz, Kadının Adı Yok’u seçme sebebini son senelerde kadın kimliği üzerine filmler 

yapmasına dayandırmakta, “ Kadının Adı Yok’taki kahraman da iyi eğitim görmüş, 

çalışma hayatına atılmış ve bir erkek dünyasında kimliğini arayan bir kadın gibi geldi. 

Daha doğrusu kitapta bu tam verilmiyorsa da ben olaya bu açıdan bakabilirim diye 

düşündüm” demektedir. Yönetmen, kitaba ne ölçüde bağlı kaldığıyla ilgili olarak, Barış 

Pirhasan tarafından ilk başta kitaba çok sadık bir senaryonun yazıldığını belirtmekte 
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“fakat bu durumda Duygu’nun kitapta savunduğu fikirleri ben savunmuş gibi olacaktım, 

oysa birçok noktada farklı düşünüyordum” diye eklemektedir.  İkinci bir denemeden 

sonra Barış Pirhasan’nın işi bıraktığını söyleyen Yılmaz, Leyla Özalp, Sevgi Saygı, 

Hale Soygazi ve Deniz Türkali ile birlikte yeniden bir tretman yazdıklarını, ardından 

kendisinin senaryolaştırdığını ve Barış Pirhasan’nın son bir kez elden geçirip çekime 

hazır hale getirdiğini ifade etmektedir. Atıf Yılmaz, kitapla ilgili düşünce ve 

eleştirilerini ise şu şekilde dile getirmektedir: 

Bana kitabın kahramanı bir erkek toplumunda var olma 
savaşı verirken erkek metotları ve silahları kullanıyor gibi 
geldi. Başvurduğu yöntem salt kazanmak içindi ve kadınca 
değildi. Böyle olunca başarılı oluyor ve belli bir çözüme 
ulaşıyordu. Oysa benim düşlediğim kadın tipi erkek gibi 
davranan ve ille de başarılı olan değil. Kimliğini ararken 
sancılar çeken, dönem dönem düşen ama kadın 
özelliklerinden asla taviz vermeyen bir tip. Nitekim 
senaryoda da, filmde de bunu yapmaya çalıştım. 
Duygu’nun kitabından tamamen sorumlu olmama 
meselesini de şöyle çözümledim. Film, kadının yazmaya 
başlama anında sona eriyor. Böylece ben de “Bundan 
sonra Duygu ne yazarsa yazsın” deyip çekilebiliyorum.369 

 

Buna göre, Atıf Yılmaz’ın da  açıkça belirttiği gibi  filmi kitaba sadık 

kalmamıştır, diyebiliriz. Yönetmen kitaptaki kadını erkekler dünyasında kimliğini 

arayan bir kadın olarak görmekte ve filmde bu şekilde ele almaktadır. Yılmaz, birçok 

noktada Duygu Asena’dan farklı düşündüğünü ve Duygu Asena’nın savunduğu fikirleri 

savunmadığını yani kendi bakış açısından yaklaştığını belirtmektedir, dolayısıyla da 

konunun kadın gözünden değil erkek bakış açısıyla ele alındığını söyleyebiliriz. 

Atıf Yılmaz’ın kadınlık ve erkeklik üzerine ne düşündüğü anlaşılabilmekte, 

yönetmenin “salt kazanmak ve ille de başarılı olmayı” ya da  kararlı, güçlü ve sert 

olmayı erkekçe bulduğu, bu bağlamda Kadının Adı Yok kitabındaki kadını erkek gibi 

davranmakla eleştirdiği görülmekte ve kendi filmindeki kadın tipinde, kadın 

özelliklerinden taviz verilmediğinin altını çizmekte, erkek gibi olmadığını 
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vurgulamaktadır. Yönetmenin kastettiği kadın özelliklerinin ne olduğunu anlayabilmek 

için ise, filmdeki kadın karakterin güzelliği, cinsel cazibesi, bakımlılığı ve duygusallığı 

ile öne çıktığının hatırlanması faydalı olabilir. Atıf Yılmaz’ın kadınlık ve erkekliğe 

diğer bir deyişle toplumsal cinsiyet rollerine dair yaklaşımı geleneksel çerçeve içinde 

görünmekte, kadın karakter kimlik arayışı içersinde olan kentli bir kadın olarak ele 

alınsa da, filmde seyirlik bir nesne olarak konumlandırılması anlamında, Atıf Yılmaz’ın 

gözünden erkek bakışın yansımasıdır, diyebiliriz.   

Benzer şekilde kitapta “ …neredeyse slogancılığa varan bir aktiflikle erkeğe 

karşı erkekçe mücadele” veriliğini belirten Ali Hakan, filmde çizilen kadın karakterle 

ilgili olarak şunları eklemektedir: 

Atıf Yılmaz ve ekibi ise, senaryoyu yazarken, kadını biraz 
daha mantıklı bir yumuşaklığa çekmeye çalışmış, ama bu 
kez işler daha da karışmış: Nerede nasıl olmasına bir 
türlü karar veremeyen bir tip çıkmış ortaya ( o yapay 
diyaloglar da çabası). Grafiker ve karısı ile yaşadığı o 
“aşk üçgeni” esprisi de, abes ve arabesk bir çıkış olarak 
kalmış…370 

 

Ayrıca aynı söyleşide Atıf Yılmaz, filmin sonunda kadın karakterin yazmaya 

başladığını böylece kitabın tüm sorumluğunu almadığını, filmin ardından Duygu 

Asena’nın istediğini yazabileceğini söyleyerek, kitap yazılmadan önce yaşanılanları 

anlattığını işaret etmekte ve diğer yandan bu durum kadın karakterin Duygu Asena 

olarak düşünülmesine yol açmakta yani filmin sonunda daktilo başına geçilip Kadının 

Adı Yok  yazılmaya başlanmaktadır.  

Hale Soygazi, “Bu filmi seçmemin sebebi olaylara kadın açısından 

yaklaşılması, kadının yaşamını sergilemesi oldu” demekte filmi bu şekilde lanse 

etmektedir 371 diğer yandan yapım şirketi yaptığı açıklamada çağdaş kadın kişiliğinin 

irdelenmesine katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtmekte ve en önemlisi filme adını o 

dönemin feminist mesajlar içeren popüler romanından vermektedir. Böylelikle filmin 
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  Ali Hakan, “ Kadının Adı Yok- Kadının Nesi Var?”  , İkibine Doğru Dergisi, 21-27 Şubat 1988, s: 57.  
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lanse edilme biçiminin, kadın sorunlarını geniş kitlelere anlatmakta aracı olduğu 

yanılsaması oluşturulduğunu, düşünebiliriz.  

Bu noktada Atıf Yılmaz’ın kitaba sadık kalmayarak kendi bakışından Kadının 

Adı Yok romanını ele alması ve çizdiği kadın karakter ile kadınların sorunlarına ilişkin 

yaklaşımı ise çok önem kazanmaktadır. Atıf Yılmaz’ın konuyu ele almasıyla ilgili 

olarak Ali Hakan tarafından yapılan eleştiri ise şu şekildedir: 

Biçimi bir yana koyup yine öze dönersek; kadın hareketini 
yıpratacak denli yanlış mesajlar veren, kadının kadın olma 
sorunlarını, tutup alabildiğince yanlış ve yersiz düzeylere 
indirgeyen bir toplum var karşımızda… Bunlar çok özel 
çözüm ve yaşam biçim önerileri olabilir, buna kimsenin 
itirazı yok, olamaz da; ama ortaya çıkıp, “kadın 
sorunlarını anlatmak” iddiasında olmak niye?  

 

Filmin çok özel yaşam biçimleri önerdiği için kadın sorunlarını anlatamadığını 

ve kadın hareketini yıpratacak yanlış mesajlar verdiğini öne süren Ali Hakan, 

toplumunda feminizm algısına işaret etmekte ve önemli bir noktayı hatırlamaktadır, her 

yönetmenin ele aldığı konuyu kendi bakışından anlattığı bir gerçektir fakat sinema ve 

toplum arasındaki etkileşim göz önüne alındığına, filmin o dönemde toplumun 

feminizm ve feminist algısı üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkündür.  

Berktay, Atilla Dorsay’ın “özellikle kadın kahramanın cinsel davranış 

kalıbından yola çıkarak, filmin bir feminist manifesto” olarak değerlendirildiğini 

iletmekte “fakat ‘filmin feminist’ bir manifesto olduğu yargısına katılmanın mümkün” 

olmadığını da eklemektedir. Ayrıca Berktay, Hale Soygazi’nin de Işık karakteri için, 

“bilinçli bir kadın değil; kendine empoze edilmiş rol kalıplarından el yordamıyla 

kurtulmaya çalışan, ‘soran, araştıran, huzursuz bir kadın” dediğini aktarmakta ve “film 

bu açıdan herhangi bir seçenek önermiyor” demekte ve filmin feminist çözümler 

üretmediğini de ifade etmektedir. 372 
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 Filmde kadının cinsel davranış kalıplarını kırarak feminist bir manifesto haline 

geldiği fikrine katılmak mümkün değildir, filmin çıplaklık içeren sahneleri üzerine bir 

sonraki başlık altında yapılacak incelemede, bu sahnelerde erkek bakış açısından 

kadının seyirlik bir nesne olarak konumlandırıldığı açıklanacaktır. Sinemanın insanların 

düşüncelerini etkileyebilme, toplumun bakış açısına katkıda bulunma ve ortak bir 

görüşün oluşturulmasına yardımcı olma özelliklerinden dolayı kadınların sorunlarının 

ele alınış biçimi ve filmdeki kadın karakterin nasıl temsil edildiği önem kazanmaktadır. 

Bu nedenle feminizm bağlamında tartışma konusu olan bir filmde yer alan temsillerin 

ve konunun ele alınış biçimin,  toplumun feminizm ve feminist algısı üzerinde etkili 

olacağı açıktır.  

Filmin feminist bir yaklaşıma sahip olmaktan uzak olduğu ve ticari kaygılarla 

hareket edilerek cinselliğin ön plana çıkarıldığı görüşü birçok kişi tarafından 

paylaşılmaktadır. Örneğin 1988 yılında yapılan bir söyleşide Handan Koç “Film, 

kitaptan kötü. Bence, kitabın duygusunu ve bakış açısını yeteri derecede yansıtmıyor”373 

demektedir. Filmle ilgili olarak Kapris dergisinin yorumu ise şu şekildedir: “Kitaptaki 

içtenliği yakalamayan Kadının Adı Yok filmi düzeysizliğine rağmen gösterildiği 

salonları doldurmayı başarıyor. Herhalde hedeflenen de buydu ki, Atıf Yılmaz henüz 

hiçbir eleştiriyi yanıtlamadı.”374 

Benzer şekilde Atıf Yılmaz’ın Kadının Adı Yok romanını iyi şekilde 

özümseyemediğini belirten Burçak Evren, bu bağlamda yönetmen “ … Işık karakterini 

bir erkek gözüyle yorumlamış. Özgür bir kadın nasıl olmalıdır sorusunu ise filmde 

kadını cinsellik boyutuyla irdeleyerek vermeye çalışmıştır. Tabii ki Atıf Yılmaz büyük 

bir yanılgı içine düşmüştür.375 demektedir. 

Erdal Çetin, “… Kadının Adı Yok’un üslubu Atıf Yılmaz üslubu değil… 

Ortaya durgun, olayları birbirine sağlam bağlayamayan, zaman zaman izleyiciyi sıkan 

ağır-aksak bir film çıkmış…”demekte, filmde Çetin Tunca’nın abartılı erotik 

sahnelerinin, Hale Soygazi’nin duru güzelliğinin ve Aytaç Arman’ın oyunculuğunun 
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  Yazar Adı Yok, Kadının Adı Yok Neden Çok Sattı?  Kapris Dergisi, Nisan 1988, s. 46.  
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ilgi odağı olduğunu, yani filmin tecimsel kaygıyı yansıtan erotik sahnelerle öne 

çıktığının altını çizmektedir. Yazar, filmde tam olarak neyin savunulduğunun belli 

olmadığını, o yıllarda Türkiye’de yükselen kadının toplumdaki yerini genişletme 

savaşımını öne çıkaramadığını, filmde yer alan karı/koca/sevgili üçlüsü arasında gelişen 

ilişki biçimin, kadınların bu savaşımına zarar verebilecek yanlış anlaşılmalara yol 

açtığını belirtmektedir. Çetin, kadın kahramanın arayışının tam olarak kestirilemediğini, 

her şeye başkaldıran bir tip olarak şekillendiğini de eklemektedir.376 

Burçak Evren, günün modasına uyan Atıf Yılmaz’ın çok satanların izini daima 

sürerek ticari başarılar kazandığını hatırlatmakta ve Yılmaz’ın kitaptan esinlenmekten 

bile uzak olduğunu eklemektedir. Kitaptaki ‘adsız kadının’ erkekler dünyasında erkek 

gibi davranarak yer almasını Atıf Yılmaz’ın tersyüz edip kadın gibi davranan kadına 

çevirerek filmine farklı bir görüş, yeni bir boyut getirmek istediğini ancak bununla 

birlikte filmde Işık’ın, kendi yalnızlığı içinde hareket eden, iletişimsiz, hedefsiz, 

nedensiz, duygusuz ve gömlek değiştirir gibi sevgili değiştiren bir kişilik haline 

geldiğini belirtmektedir. 377 

Evren, filmin alelacele kotarıldığının altını çizmekte ve filme hakim olan 

yapaylığı vurgulamaktadır. Anlamsız ve anlaşılması güç öğelere işaret eden yazar, 

eleştirisinde, filmdeki aldatılan koca ile aldatılan kadının yapay nazikliğine; eşlerin 

birbirini aldattıklarından dolayı değil aldatma eylemlerindeki tavırları yüzünden 

suçlamalarına; filmde baştan sona “kötü, pasif, sakat” erkek görünümlerinin 

çizilmesine; Işık’ın karşısında devamlı erkeklerin “ezikliği oynamasına” ve bu noktada 

Işık’ın kadınlığı savunmasının anlamsız kalmasına; Işık’ın küçük kızlık halinde 

Yeşilçam çocuk yıldızlarındaki bilgiçliğin var olmasına; yapay oyunculuklara ve filmin 

sonundaki sözde arınmayı temsil eden çırıl çıplak yazı yazmaya değinmektedir. Evren, 

Atıf Yılmaz’ın romanda değiştirmiş olduğu yerlere, anlaşılmadığı ölçüde daha etkili 

olabileceğini düşündüğü fonksiyonsuz ve yapay sahneler ekleyerek, işi kotarmayı tercih 

ettiğini söyleyerek, sert bir şekilde eleştirmektedir. 378 
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Benzer nedenlerle Scognamillo da Atıf Yılmaz’ı ve filmi eleştirmektedir: 

Atıf Yılmaz, Kadının Adı Yok’ ta Duygu Asena’nın olay 
yaratan romanını zaman zaman ağırlaştırıp Boulevard 
Tiyatrosu’na dönüştürerek, ama genelde yüzeysel bir 
grafik içinde beyazperdeye aktarıyordu. Atıf Yılmaz’ın 
feminist ağırlığı tartışmaya açık sinemasında –ki bu 
erotizm ustasının feminizmi her zaman çelişkili olmuştur- 
Kadının Adı Yok çatışmalı üçlüsü ve çıplak, ama nedensiz 
son planıyla bir çok satan eserin inandırıcı olmayan 
görüntülemesinden öteye gidememişti. 379 

Son olarak yönetmenin kendi görüşüne bakarsak: 1980’li yıllarda yaptığı 

filmlerin hepsinin ortak temasının çeşitli kesimlerden gelen kadınların kimlik arayışı 

olduğu belirten Atıf Yılmaz’ın bu bağlamda Kadının Adı Yok filmiyle ilgili olarak, 

Film “...Toplumda kadın hala hangi çevreden olursa olsun kimliğini bulamamış ve hala 

bir arayış içinde savıyla bitiyor. Ama film iyi çözümlenmiş ve başarılı bir film değildi. 

Anlatmak istediği konuyu, elbette iyi anlattığı söylenemez diğer filmler kadar”.380 

demektedir.  

Bu yorumlardan yola çıkarsak, Kadının Adı Yok romanın içerdiği feminist 

mesajların filmde tam anlamıyla yansımasını bulduğunu bir anlamda iyi özümsendiğini 

söyleyemeyiz. Film kitaba sadık kalınarak uyarlanmamış olmakla birlikte, yapılan 

değişiklikler olumlu yönde gerçekleşememiştir ve kitapta kadınların yaşamlarına dair 

çeşitli sorunlar konu edilirken, filmde birçoğu ele alınmamaktadır, diyebiliriz. 

Filmde kadın özgürlüğünün cinsel boyuta indirgeniyor olmasının feminist 

hareketi yıpratacak bir nitelik taşıdığı, düşünülebilir. Aynı zamanda feminist kadın 

temsilinin kafası karışık, kimlik bunalımı yaşayan, anlaşılması zor, iletişimsiz, sürekli 

sevgili değiştiren, duygusuz, amaçsız bir kişilik olarak çizilmesi ve görsel olarak 

çıplaklık içeren hallerde sunulması, sinemanın toplumda az bilenen konularda ortak bir 

görüş birliği oluşturması açısından yine sorunludur diyebiliriz ve filmin toplumda 

feminist unvanına dair olumsuz sıfatların ortaya çıkmasında etkin rol oynayabileceği de, 

düşünülebilir.  
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3.2.5 Kadının Adı Yok Filminde Kadın Bedeninin Kullanımının Sinematografik 

Açıdan İncelenmesi  

Öncelikle bir filmi izleme sürecinde ortaya çıkan: bakış, bakmaktaki haz, 

bakışın düzenlenmesi diğer bir deyişle bakışı yönlendiren anlatım biçimleri ve skopofili 

gibi bazı kavramları ele almak faydalı olabilir.  

Gözün görebilme yeteneği başlı başına masum bir halken 
bakmak içinde merak, haz alma niyeti ya da sadece gözle 
bir şeyler anlatmak isteği ile kullanılabilecek bir eylem 
olabilir. “Bakış” ise, artık bu eylemin maksatlı bir 
biçimde bir yere yöneltilmesidir. Söz konusu bakış 
olduğunda bakan kişi ile bakılan şey arasında bir 
konumlandırma olduğu düşüncesi akla gelmelidir.381 

 

Sanat tarihinde resimden fotoğrafa fotoğraftan sinemaya izi sürülebilecek bir 

kavram olan “bakışın düzenlenmesi”, bir resmin içindeki yerleştirme ve bakış 

oyunlarına işaret etmektedir. Bu düzenlemeler, bakanın ve bakılanın konumunu nasıl 

şekillendirdiğine dair bilgi sağlamakta ve bu bağlamda  “temsil”  ile ilgili önemli 

ipuçları içermektedir.  Sanat tarihi boyunca resimlerde ve popüler kültür içinde afiş, 

reklam, dergi kapağı veya gazetede bir fotoğrafta sıklıkla yer alan düzenlemeler 

çoğunlukla; bakanı, bakılanla göz göze getirmeyen yani onu rahatsız etmeyen, bakılanın 

seyredildiğinden habersiz olduğu izlenimini oluşturan yani  bakanı “röntgenci” bir 

konuma oturtan özelliktedir. Diğer yandan röntgencilik ya da bakmaktaki haz 

konusundaki “alışkanlıkları” bozan veya ters yüz eden bir yaklaşıma sahip olan bakış 

düzenlemelerine de rastlanabilinmekte fakat bunlar azınlıkta kalmaktadır. Bakış 

düzenlemeleri toplumsal cinsiyet ve temsil konuları bağlamında ele alındığında ise, 

kadının bakılan olarak konumlandırıldığı görülmektedir. Kadın bedeni izleyene haz 

verecek düzenlemeler  içersinde yer almakta ve bu bağlamda sanat eserlerinde yaygın 

olan eğilim ise, erkek egemen düşünce yapısı tarafından estetik olduğu empoze edilen,  

“kadının çıplaklığı” olmaktadır.382 
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…hemen her konunun çıplak kadın bedeni aracılığıyla 
anlatılabileceği düşüncesi ve cinselliğin kendisi konu 
edildiğinde de bunun kadın cinsellinde odaklanması 
basitçe cinsiyetçi bir tutum ötesinde, kadına erkek 
bakışıyla belirlenmiş cinselliğinin dışında herhangi bir 
kimlik tanımamak anlamına gelir. Böyle bir kurgu içinde 
kadınlar yalnızca bir bedene indirgendikleri için değil, 
çeşit çeşit kılıflara sokulup, üzerlerinden sayısız anlamlar 
üretildiği için de kimliksiz kılınırlar. Ancak bu anlamların 
sürekli cinselliğe işaret ettiği ölçüde de kendilerine 
cinselliklerinin dışında bir kimlik bırakılmamış olur . 383 

 

 Sanat eserlerinde kadının hep bakılan olması zorunluluğunu yaratanın ne 

olduğu sorusunu soran Serpil Kırel, “Kültürel ürünlerin aslında birbirinden bağımsız bir 

biçimde üretilmelerine rağmen aynı kalıp alıntıları aktarıyor oluşu bir rastlantı olarak 

kabul edilemez ” demekte, erkek egemen düşünce yapısının üretilen işlerin biçim ve 

içeriğini belirleyeceğini vurgulamaktadır. Kırel, görsel hazzın erkek egemen bakış 

tarafından kültürel ürünlerde yeniden üretilmesinin, çıplaklığın kadınlığın bir parçası 

gibi algılanmasını sağladığını bu nedenle de kültürel ürünlerin eleştirel bir biçimde 

incelenmesi gerektiğini savunmaktadır. 384 

Benzer şekilde  “Feminist eleştiri açısından, eylemde bulunan ya da konuşan 

kadın imgeleri yerine bakılacak kadın imgeleri yaratan anlatı kodları babaerkil 

ideolojiyi seyirciye empoze etmektedir” 385 Bu nedenle feminist eleştirinin filmlerde 

anlatı, ışıklandırma, mizansen gibi öğelerle oluşturulan imge ve anlamların çözümleme 

çalışmalarının, film ile ideoloji arasındaki ilişkiye işaret ettiği, düşünülebilir.  Gledhil’in 

de ifade ettiği gibi:  

Işıklandırma, kamera açıları, oyuncuların kurgulanması, 
genel çekime karşı yakın çekim-bütün film teknikleri kadın 
ve erkeğin perdedeki sunumlarını radikal bir biçimde 
farklılaştırmak üzere kullanılmaktadır. (…) normal olarak 
(…) filmlerde kadınlar için kullanılan teknikler (…) esas 
olarak kadın karakterle bağlantılı olarak, onun filmdeki 
rolünü film- öykü süreçsel olmaktan ikonik olarak 
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konumlandıran bir biçimde; yani filmlerde kadının klasik 
cinsel nesneleştirilmesi biçiminde bir görsellik 
üretmektedir. 386 

 

Sinemada bakış düzenlemeleri diğer bir deyişle sinemasal dilin kullanımıyla 

gerçekleşen bakış düzenlemeleriyle ilgili olarak bazı kavramlara değinilmektedir, 

bunlar: Bakış açısı çekimi (Point of view- POV) , öznel kamera (Subjective Camera) ve 

özdeşleşme kavramıdır.  Bakış açısı çekimi (POV) kavramıyla bir şeye bakan film 

karakterlerinin gösterildiği planın ardından baktıkları şeyin gösterildiği çekim 

kastedilmektedir. Bu iki planın arka arkaya gelmesiyle birlikte seyirci filmdeki 

karakterin baktığı şeyin kendisine gösterilen şey olduğuna ikna edilir, böylelikle seyirci 

karakterin gözünden bakabilir, bu durum seyircinin karakterle duygusal yakınlık 

kurmasını da sağlayabilir. Bu noktada film boyunca seyircinin kimin gözüyle baktığı ve 

kimin bakışını üstlendiği sorunsalı ortaya çıkmakta ve yönetmenin bazı  karakterlerinin 

bakışlarını kullanarak gösterdiği bir dünyanın seyirciye aktarılması söz konu 

olmaktadır. Bu bağlamda yönetmenin yaklaşımı ve seyirciyi nasıl konumlandırmak 

istediği önem kazanmakta ve konumlandırmanın yaratacağı anlamın dikkate alınması 

gerekmektedir. Ayrıca birden fazla çeşidi bulunan bakış açısı çekimleri arasında 

gözetlemeci bakış açısı çekimi de vardır, bu çekimde seyirciler filmde yer alan  

karakterlerin hayatlarını gözetleyen dikizciler haline gelmektedir: Dürbünlerin ya da 

dolabın içinden çekimlerin, çok tipik kullanımları arasında olduğu belirtilmektedir.387  

Öznel kamera kavramıyla kastedilen, seyircinin “filmdeki bir kişi ile aynı 

konuma yerleşerek konuyu onun gözünden” görmesidir ve kameranın seyircinin gözleri 

şeklinde hareket etmesidir, bu kamera kullanımıyla seyirci adeta film içine yerleştirilmiş 

olmaktadır.388  Bu noktada karakterin gözüyle bakmanın yani seyircinin onun yerine 

konumlandırılmasının bakış açsısı çekiminde olduğu gibi  “kimin” yerine geçtiği 

bağlamında önem kazandığı, söylenebilir. 

                                                           
386

  Christine Gledhil, “ Recent Developments İn Feminist Film Critisim”, New York, 1974, Aktaran: Zafer 
Özden, a.g.e., ss.200-201.  
387

  Serpil Kırel, Kültürel Çalışmalar Ve Sinema , ss. 151-160. 
388

  Joseph V. Mascelli, Sinemanın 5 Temel Öğesi , Ankara: İmge Kitapevi, 2002, s.16.  
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Özdeşleme kavramıyla seyirci ile film arasında kurulan ilişkiye vurgu 

yapılmaktadır: 

Özdeşleşme kavramının yaygın kullanımı, izleyicinin 
filmdeki bir karakter ya da durum ile kendisi arasındaki 
bazı “benzerlikler” in farkına varmasıdır. “Anlama” ya 
da “anlamlandırma” dan daha çok özdeşleşme filmle ilgili 
duygusal tepki, içine girme, takdir etme, empati duyma, 
katarsis (Aristo) ya da duygulanma ile ilgilidir. 
Özdeşleşme, bizim metinle aktif katılım içinde oluşumuz 
demektir.Biz, söylendiği gibi karakterleri “önemseriz” 389 

 

Sinemasal özdeşleşmeyle ilgili olarak,  Christian Metz ise seyircinin perdedeki 

imge veya karakterle kurduğu özdeşleşimin, aslında öznenin kameranın kendisiyle 

kurduğunun altını çizmekte, “ her şeyi algılayan özneye ilişkin bu fantezi (bakışın 

öznesi ve merkezi) böylelikle sinema aygıtına” atfedilmekte olduğunu vurgulamaktadır. 

“ Metz’e göre özneyi yanılgıya sürükleyen, dünya üzerinde algısal bir hakimiyeti 

olduğunu zannetmesidir; oysa seyircinin görmekte olduğu şey, gerçek olarak kabul 

edilmeyi talep eden imgelerden ibarettir.”390 

Benzer şekilde Erdoğan’a göre özdeşleşme seyircinin izlediği görüntüler 

üzerinden kamerayla özdeşleşmesi dolayısıyla kendini film içinde yer alan bir 

karakterin yerine koyarak onunla özdeşleşmesidir. Ayrıca kamerayla özdeşleştiği için 

görüntülerin kaynağının kendisi olduğunu sanmakta ve perdedeki görüntüler onun için 

kendisini yansıtan bir ayna haline gelmektedir. 391 

 Bu bağlamda, bakış açısı çekimi ve öznel kamerada olduğu gibi özdeşleşmede 

de seyircinin kimin yerine konumlandığı önem kazanmaktadır ve özdeşleşmenin, 

izleyicinin kameranın gözüyle diğer bir deyişle yönetmenin bakış açısıyla özdeşleşmesi 

olduğunu düşünmek olasıdır, denilebilir. Ayrıca özdeşlemenin filmin içine yerleştirilmiş 

izleyicinin perdede olanları sanki kendi yaşıyormuş gibi algılamasını sağlayan ve filmle 

izleyici arasındaki ilişkiyi oluşturan bir olgu olduğunu da, söylenebilir. 

                                                           
389

  Serpil Kırel, Kültürel Çalışmalar Ve Sinema, s.171. 
390

 Jacqueline Rose, Görme ve Cinsellik, İstanbul: Metis Yayınları, 2010,  s. 189.  
391

 Nezih Erdoğan, “Sinema ve Psikanaliz”, Toplum ve Bilim Dergisi, Sayı 70, 1996, s. 246. 
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Bu noktada daha önce de değindiğimiz  Laura Mulvey’i hatırlamak faydalı 

olabilir. Mulvey, kadınların sinema filmlerindeki temsil biçimlerinin sorunlu olduğunun 

altını çizerek,  ana akım sinemanın veya popüler sinemanın, görsel hazzı ustaca 

yönlendirdiğini ve erkek egemen hazlar sunan bu sinemada kadınların bakılan 

olduklarını dahası teşhir edildiklerini vurgulamaktadır. Ana akım sinema, seyirciyi 

röntgenci bir konuma yerleştiren yapısıyla seyircisine dikizci ve gözetlemeci bakış 

olanağı sağlamakta yani bakmaktaki hazzı yönlendirebilmekte ayrıca özdeşleşme 

kavramı ile eril bakış açısı, ana karakterle ilişkilenen  seyirciye aktarılabilinmektedir. 

Eril bakış açısıyla biçimlenen kadın temsilleri ise hem film içindeki karakterler hem de 

izleyici için erotik bir nesne olarak yer almaktadırlar. Ayrıca yazar, kamera açılarıyla 

kadın bedeninin parçalara ayrılıp yüz, bacaklar vs. gibi,  ikon haline getirilmesinin bu 

süreçteki rolüne dikkat çekmektedir.392 

Görselliğin, cinselliğin yerini alan bir haz kavramı ve doyum olanağı olduğunu 

ifade eden Hasan Bülent Kahraman, erotizmin sözle ya da  dille canlandırılmadığını ve 

sadece görüntülerle ve imgelerle oluşturulduğunu”393  belirtmektedir. Kahraman, 

sinemanın cinsel bir edim olduğunu ileri sürmektedir ve belki de bunu ilk keşfedenin 

Laura Mulvey olduğunu ifade eden yazar konuyla ilgili olarak şunları söylemektedir: 

…makalesinde, Mulvey izlemenin özünde erkek egemen 
bir eylem olduğunu belirtiyordu. Bir tür röntgencilikti 
izlemek ve dibinde de Freud’un geliştirdiği kuramlar 
yatıyordu. Röntgencilik, bir özdeşleşme sorunuydu. İnsan 
izletme ve izleme ( teşhircilik/ Röntgencilik) eylemlerini 
kendi öznesi üstünden yaşıyordu. Bunları harekete geçiren 
elbette arzuydu. 394 

 

Skopofili kavramı ise, “Freud’un ikinci dereceden güdüler arasında saydığı” 

bakmaktaki hazzı veya bakmak ve izlemekten kaynaklanan zevki tanımlanmaktadır: 

                                                           
392

  Laura Mulvey ,  Görsel Haz ve Anlatı Sineması,  ss. 39-42. 
393

  Hasan Bülent Kahraman,  “Giriş Yerine”, Cinsellik Görsellik Pornografi kitabı içersinde, Agora 
Kitaplığı, İstanbul: 2010. ss. xiii- xxii. 
394

  Hasan Bülent Kahraman, “Çağı Geçen Kadınlar", Cinsellik Görsellik Pornografi kitabı içersinde, s. 73.  
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Gene psikanalitik çözümlemeye göre skopofili, tek başına 
bir şey değildir.  Cinsellikle ilişkili, bağlantılı bir 
duygudur. skopofili biraz daha genişle(til) diğinde 
narsizim, fetişizmin en önemli kurucu öğelerinden birisi 
haline gelir. Bir anlamda bir ikamedir, yerine göre 
yüceltmedir. İzlerken, gözlerken, halkın klasik deyişiyle 
söylemek gerekirse, ront geçerken aslında cinsel, hiç 
değilse cinsel uzantıları, kökleri olan bir eylemi 
gerçekleştiririz. 395 

 

Buraya kadar yaptığımız kavramsal hatırlatmaların ardından, konuyu “Kadının 

Adı Yok” filmine ilişkin örnek görseller üzerinden; çekim planları, mizansenin ve ışığın 

kullanımı, sahnedeki kamera yerleşimi gibi sinemasal dilin kullanımıyla oluşturulmuş 

bakış düzenlemeleri açısından değerlendirelim. 

Öncelikle “Kadının Adı Yok” filminin seyirciyle buluşan ilk görüntüsü olması 

açısından önem kazanan, hem filmin afiş, vcd ve dvd kapağında, hem de son sahnesinde 

yer alması nedeniyle aşağıdaki görüntüyü, kadın bedeninin kullanımı bağlamında 

sinematografik açıdan irdelemeye başlamak faydalı olabilir: 

 

                                                           
395

  Hasan Bülent Kahraman, “ Kadın Bedeninin Dayanılmaz Cazibesi”, Cinsellik Görsellik Pornografi kitabı 
içersinde , s.50.  
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Kadının bakışın ‘nesnesi’ oluşu, resim sanatından kitle 
iletişim araçlarının ürünlerindeki ‘izlenen’ kadın tiplerine 
dönüşmüştür. Kadının çıplaklığının arzu nesnesi olması, 
zevk vermeye yarayan pasif konumlandırması, seyirci 
tarafından kadının ‘seyredilmesine’ yol açmaktadır. 
Filmlerde kadınları ‘görme biçimi’, izleyicinin her zaman 
erkek olarak kabul edilmesiyle, kadın imgesinin ona zevk 
verecek şekilde düzenlenmesine yol açmaktadır. 396 

 

Bu sahne, sanat tarihi boyunca yaygın olan bir eğilime yani erkek egemen 

düşünce yapısı tarafından çok estetik olduğu empoze edilen kadının çıplak olarak temsil 

edilmesine bir örnek oluşturmaktadır. Sahneyle ilgili olarak ilk bakışta fark edilebilen 

özellik kameranın yerleşiminin seyirciyi röntgenci bir konuma oturtmasıdır. Öncelikle 

kadın karakter bakılandır ve bedeni teşhir edilmektedir. İzlenildiğinin farkında değil 

gibidir, bakışları seyirciyle buluşmaz aksine başı seyirciye dönüktür, böylelikle de 

seyirci karakterle göz göze gelmeden yani rahatsız edilmeden onu arkasından dikizleme 

şansına sahip olmaktadır. Bu nedenle sahnedeki bakış düzenlemesi seyirciye 

röntgenleme hazzı sağlamaktadır denilebilir. 

Gözetlemecilik özel bir istek nesnesine yakın olmak yerine 
ona bir röntgenci gibi uzaktan bakarak cinsel zevk 
almanın bir yoludur. Ve röntgenciler her zaman kontrolü 
elde tutarlar. Röntgenci her durumda gördüklerinin 
anlamını kendi belirler. Uzaktır, ama güvencededir. (…) 
İdeal tip olarak sunulan kadın vücudu imgelerinin 
çekiciliği, güvenli bir zevk sunan bir manzaranın 
çekiciliğinden başka bir şey değildir. 397 

 

 Bu görüntünün kompozisyonu değerlendirebilmek için, James Monaco’nun 

Batı kültüründe soldan sağa doğru okuma alışkınlığıyla bağlantısını vurgulayarak 

yaptığı çerçeve içindeki kompozisyonun okunmasına dair açıklamayı aktarmak 

gerekebilir: “Alt, üstten daha önemlidir, sol, sağdan önce gelir, alt sabit, üst 
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 Lale Kabadayı, a.g.e, s. 104.  
397

   Rosalind Coward,  Kadınlık Arzuları , İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1993, s. 80.  
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değişkendir.”398  Bu bilgiler ışığında filmin sahnesi tekrar ele alındığında,  kadın 

karakterin görüntünün sol tarafında ve altta yer aldığı görülmekte, seyircinin görüntüyü 

okuma alışkanlığı göz önüne alınarak bakışın düzenlendiği ortaya çıkmaktadır.  

Ayrıca sahnede arkadan aydınlatma kullanılmaktadır, ışık kaynağı kadın 

karakterin saçlarını, omuzlarını, sağ bacağının iç baldır tarafı ile sağ kolunun dirsek ile 

el arasında kalan üst kısmını aydınlatmaktadır. Gölge ise yumuşaktır ve kadın 

karakterin sırtı ile beli ve kalçası gölgede kalmaktadır. Çekimdeki ayrıntıları öğrenmek 

için seyirci çabalamak durumundadır böylelikle seyirci için röntgenci bir konum ortaya 

çıkmaktadır.399  

Çekimdeki ayrıntıları öğrenmeye çalışmanın bir gizeme vurgu yaptığı 

düşünülebilir. Bu noktada Hasan Bülent Kahraman’ın gizlilik, erotizm ve dikizleme 

arasındaki kurduğu ilişkiye değinilebilir: 

Açıkçası, o gizliliktir bizim için erotizmi doğuran şey. …O 
nedenle, bize bir şeyi gösteren değil duyumsatan, 
anımsatan, bir şeyleri bize anıştıran şeylerin erotik 
olduğunu düşünür, asıl onların cinsel bir yoğunluğa sahip 
olduğunu varsayarız…. Bir de, o gizliliği yaşamak için 
‘gözleme’yi, gelin daha da açıkçasını söyleyelim, 
‘dikizlemeyi’ daha çekici buluruz. 400 

 

Bu sahne için farklı bir okuma yapmayı denersek, kadın karakterin 

çıplaklılığının onu özgürleştiren bir öğe ya da “özgür bir kadın” olduğunu belirten bir 

gösterge olarak kullanılmak istenmiş olabileceği düşünülebilir. Ancak bu sahnedeki 

kamera yerleşimi, görüntü kompozisyonun özellikleri ve ışığın kullanımı gibi 

tekniklerin yardımıyla seyircinin röntgenci konuma oturtturulduğu görülmekte, bu 

nedenle de sahnenin kadın karakteri özgürleştirmenin aksine bakanın egemenliği altına 

aldığı söylenebilir. 
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   James Monaco,  Bir Film Nasıl Okunur ?  İstanbul: Oğlak Yayınları, 2007, s. 183. 
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   James Monaco, a.g.e., s. 195. 
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   Hasan Bülent Kahraman, “Erotizmin Halleri”, Cinsellik Görsellik Pornografi kitabı içersinde,  s. 7.  
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“Kadının Adı Yok” filmini kadın bedenini kullanımı bağlamında 

sinematografik açıdan irdelemeye filmin ilk sahnelerinden biri olan kadın karakterin 

denize girme sahnesiyle devam edebiliriz. Araba yolculuğunun ardından yazlık bir ev 

olduğunu anladığımız mekana ulaşan kadın karakterin, eve girip, çantalarını bıraktıktan 

hemen sonra gelen sahne, kadın karakterin bahçeye açılan kapıyı açmasıyla 

başlamaktadır. Sahnede kadın karakter, bahçeye çıkmakta ve kumsala doğru yürümeye 

başlamaktadır, bahçe bitimindeki kapıyı da açtıktan sonra kumsala geldiğinde 

ayakkabılarını çıkararak denize doğru 

yürümeye devam eden kadın karakter bir 

yandan da soyunmaktadır ve iç 

çamaşırlarıyla kalan kadın ardından 

denize girmektedir, suya daldığı görülen 

kadın karakter yüzeye çıktıktan sonra su 

üzerinde hareket etmekte  ve kulaç atarak 

yüzmektedir.  Ayrıca kadın karakterin 

soyunduğu bu sahnenin filmin henüz 

ikinci dakikasında yer alması, seyircide 

film hakkında bir ilk izlenim oluşturması nedeniyle de önem kazanmaktadır, denilebilir. 

Bu sahnedeki bazı planlardan alınmış görüntüleri, sahnedeki plan sıralamasına 

göre inceleyebiliriz. Aşağıdaki görüntüler, daha önce değinilen Laura Mulvey’in 

sinemanın olanaklarıyla kadın bedeninin parçalara ayrılarak ikon haline gelmesi 

kavramı bağlamında, kadın karakterin bedeninin parçalara ayrılmasına örnek 

oluşturduğu söylenebilir. 

Kadın karakterin, kumsala geçişi sağlayan demir kapıyı açışıyla başlayan 

plandan alınan ve filmin 01.15 dakikasında yer alan bu görüntüde, kameranın kadının 

diz kapağından altını kadraja aldığı  ve  yönetilen bakış tarafından kadın karakterin 

bedeninin parçalanmış olduğu görülmektedir. Plan, diz kapağın altıyla birlikte görülen 

ayakların birkaç adımından sonra kesilmektedir. 
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Ardından gelen planda, kamera kadın karakterin belinden başlayıp yukarı 

doğru harekete etmektedir yani kadın karakterin bluzunu belinden tutup yukarı çekerek 

başından çıkardığı görülmekte ve plan kesilmektedir. Sırasıyla filmin 02.00 ve 02.01 

dakikasından alınmış olan bu görüntülerde bu sefer kadın karakterin bedeninin üst 

parçası soyularak sergilenmektedir. 

 

Bir sonraki plan, eteğin yere düşmesiyle başlamakta ve kameranın yürüyen 

bacakları takip etmesiyle devam ettikten sonra başı kesilmiş olan kadın karakterin 

bedenin suya adım atmasıyla kesilmektedir. Filmin 02.03 ve 02.12 dakikalarından 

alınan bu görüntülerde önce kadının bedenin alt parçası yani bacakları ardından başsız 

vücudu sergilenmektedir.  
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Sıradaki plan, suya girmiş olan 

kadın karakterin suya dalmasıyla 

başlamakta ve kamera deniz yüzeyinde 

gezindikten sonra kesilmektedir. Filmin 

02.13 dakikasından alınmış olan bu 

görüntüde, bir önceki planda arkasından 

görülen bedenin ön üst parçası gögüs 

hizasından itibaren gösterilmektedir. 

Peşinden gelen plan, kadın 

karakterin suyun içinden çıkarak kendini 

yukarı doğru atmaya çabalar gibi hareket 

etmesiyle başlamakta ardından birkaç 

kulaç attıktan sonra kesilmektedir. Filmin 

02.29 dakikasından alınmış olan bu 

görüntüde, bu sefer kadın karakterin 

“ıslak” bedeninin yüzü dönük üst kısmı  

gögüs hizasından görülmektedir.  

Bir önceki sahnede yazlık eve giren kadın karakter üzerinde omuzundan düşen 

bir bluz ve etek giymektedir, ki bu denize doğru yürürken üzerinden çıkardığı kostümün 

aynısıdır. Hemen bir önceki sahnede bluzun görüntüsünden açıkça anlaşılacağı üzere 

sütyen askısının olmadığı fark edilmekte fakat ardından gelen ve süreklilik söz konusu 

olan örnek olarak incelediğimiz sahnede ise kadın karakterin bahçeye geçip denize 

girmek üzere soyunurken “transparan” bir sütyeni olduğu görülmektedir. 
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Sol tarafta bulunan görüntü yukarıda bahsedilen bir önceki sahneden yani filmin 

01.22 dakikasından alınmıştır. Sağ tarafta bulunan görüntü ise örnek olarak 

incelediğimiz sahnenin başında yer alan kadın karakterin bahçeye çıkan kapıyı 

açmasının ardından gelen görüntüsüdür, filmin 01.50 dakikasından alınmıştır. Bu çekim 

kadın karakterin birkaç adımdan sonra kesilmektedir ve kumsala geçişi sağlayan 

kapının açılmasına yani örnek incelememizi başlattığımız noktaya varılmaktadır. 

Sayfanın başında değindiğimiz durum, kostüm devamsızlığını göstermesininin 

yanı sıra sahnenin doğal olmayan akışını da ortaya çıkarmaktadır. Bu sahnede,  kadın 

karakterin eve geldikten sonra doğaçlama bir şekilde denize girmeye karar verdiğinin 

anlatılmak istenmiş olabileceğini bile düşünemeyiz, çünkü arada bir zaman diliminde 

kadın karakterin  “transparan” bir sütyen giymiş olması gerekmektedir. Eğer amaç 

sahnede doğallığı yakalamak diğer bir deyişle  doğalmış gibi göstermek olsaydı, kostüm 

devamlılığının göz önüne alınması gerekirdi (ve belki de pamuklu bir sütyen 

kullanılabilirdi) diyebiliriz. Fakat kadın karakterin soyunurken içinden transparan bir 

sütyen çıkması, sahnenin bu amaçla düzenlenmediğini yani yakalanılmak istenin 

doğallık olmadığını düşündürmektedir. Böylelikle bu sahnede denize girmenin 

doğaçlama ya da masum bir eylem olmaktan çıktığı ileri sürülebilir. 

Sahnenin bedenin parçalanması açısından nasıl ilerlediği gözden geçirildiğinde, 

sırasıyla: kadın karakteri yüzü, diz kapağından altından itibaren ayakları, beli, göbeği ve 

gögüsleri, kalça altından bacakları ve tüm yuvarlak çizgilerinin vurgulandığı başsız 
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vücudunun arkadan görünümü, gögüs hizasından vüdunun ön üst kısmının kuru ve ıslak 

hali olduğu görülmekte ve yapılan sıralamaya bakıldığında ise bu sahnenin nasıl bir 

olayı anlattığı sorusu akla gelmektedir. Bu çekimler Mulvey’in değindiği kadın bedenin 

parçalanıp ikon haline getirilerek erotik biçimde yantısılmasına çarpıcı örnekler 

oluşturmaktadır.  

Ayrıca sahne bütün olarak ele alındığında görülen bir diğer unsur ise seyirciyi 

adeta filmin içine yerleştiren kamera kullanımıdır, seyirci sanki kadın karakterin hemen 

yanı başında gibidir, onu yakından seyredebiliyordur. Böylece bakılan olan kadın 

karakter, izlenildiğinin de farkında değilmiş gibi davrandığından, seyirci röntgenci bir 

konuma oturturulmaktadır ve sahnedeki kostümden, kamera kullanıma tüm 

düzenlemeler erkek egemen bakış açısından hazlar sunacak biçimde gerçekleştirilmiştir, 

diyebiliriz. Son olarak sahne şu soruyu da ortaya çıkarmaktadır: izlediğimiz bir kadının 

denize girme eylemi midir yoksa ayak tırnağından saçının ucuna uzanan erotik bir 

gösteri mi ?  

“Kadının Adı Yok” filmi bir bütün olarak ele alındığında, kadın karakterin 

temsilinin eril bakış açısından düzenlendiği buna bağlı olarak erotik ve davetkar bir 

biçimde yansıtıldığı ileri sürülebilir. Bu bağlamda, filmde geçmişe dönülüp çocukluk ya 

da gençlik anılarının canlandırıldığı bölümler dışında kalan, filmsel zamanın şimdisini 

anlatan bölümde yer alan kadın karakterin nasıl bir dış görünüme sahip olduğunu 

örneklerle incelemek faydalı olabilir. 
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Yukarıda sayfanın sol tarafındaki görüntü filmin 1.22 dakikasından, sağ 

taraftaki  55.10 dakikasından aşağıdaki görüntü ise 59.20 dakikasından alınmıştır. Bu 

karelerde kadın karakterin üzerinde gördüğümüz bluz ve etek kombinasyonu, filmde 

onu içinde en uzun süre gördüğümüz kostümüdür.  

Üzerinde bu kostüm varken yer 

aldığı sahnelerde kadın karakter, örneğin 

eve girerken, koltukta oturuken veya 

kahvaltı ederken gibi gündelik yaşamı 

içersindeki olayların anlatıldığı sahneler 

de olsalar, çoğunlukla omuzundan bluzu 

düşmüş bir biçimde veya derin göğüs 

dekoltesiyle görülmektedir.  Yandaki 

örnek kareden de anlaşılacağı üzere, hem 

dış görünüm hem de kamra açılarıyla 

filmde seyirciye dikizci bir bakış olanağı sağlanmaktadır, denilebilir. 

Aşağıda filmden alınan görüntüler ile örneklemeye devam edilmektedir:  

 

Yan tarafta kadın karakter filmin 

04.04 dakikasında banyodan çıkmıştır ve 

üzerinde havluyla görülmektedir. Bakışları 

seyirciyle göz göze gelmemekte böylelikle 

kendisini dikizleyen seyirciye rahatsızlık 

vermemektedir, denilebilir. 
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Yukarıda, filmin 13.17 dakikasından alınmış görüntülerde ise üzerinde yalnızca 

bir gömlek bulunan kadın karakter, bir eliyle kucağındaki tabaktan bisküvi yemekte ve 

kahvesini içmekte diğeriyle ise sigarasını tutmaktadır. Sahnede izlenildiğinden 

habersizce oturan kadın karakterin dış görünümü, beden dili ile kullanılan kamera 

açılarıyla davetkar ve erotik biçimde yansıtıldığı ve dikizlemeye olanağı sağlayan bakış 

düzenlemeleri içinde olduğu ayrıca sağdaki karenin bedenin parçalanarak ikon  haline 

getirilmesine örnek oluşturduğu  da söylenebilir.  

Örneklemeye devam edersek: 

 

Sol taraftaki görüntü filmin 06:10 dakikasından sağ taraftaki ise 18: 16 

dakikasından alınmıştır. 



 

178 
 

 

Yukarıda sol taraftaki görüntü filmin 22:30 dakikasından sağ taraftaki ise 23:18 

dakikasından  alınmıştır.  

Sıralanan örneklerin de desteklediği gibi filmde kadın karakter çoğunlukla 

omuzundan düşen bluzuyla görülmektedir ve bu karelerden de anlaşılacağı üzere sütyen 

takmamaktadır.  Seyirciye dikizci bir bakış olanağı sağlanan filmde, kostüm ve kamera 

açıları gibi tekniklerle yapılan bakış düzenlemesiyle birlikte kadın karakterin filmin 

genelinde erotik ve davetkar bir biçimde yansıtıldığı, söylenebilir. 

 

Filmin 29:03 dakikasindan alınan 

görüntüde kendi kendine müzik dinleyip 

dans eden kadın karekter, teşhir edercesine 

eteğini açarak dans etmektedir.  
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Yukarıda sol taraftaki görüntü filmin 65:50 dakikasından sağ taraftaki görüntü 

ise filmin 71:00 dakikasından alınmıştır. Sol taraftaki karede, kadın karakter kameranın 

durduğu yer nedeniyle kapı arkasından dikizlenebilmekte ve kadın izlediğinin farkında 

değilmiş gibi olduğundan dolayı da seyirciyi rahatsız edilmeden röntgenci konuma 

yerleştirilmektedir. Sağ tarafta ise çerçevenin kompozisyon dengesini ele almak faydalı 

olabilir; bu görüntüde kadın karakterin göğüslerinin bakış hizasında olduğu ya da 

görüntünün en dikkat çeken noktasına yerleştirildiği fark edilmektedir, denilebilir. 

Bu noktada Laura Mulvey’i tekrar hatırlamak gerekli olabilir, “Görsel Haz ve 

Anlatı Sineması” adlı makelesinin üçüncü bölümünü “ İmge Olarak Kadın, Bakışın 

Taşıyıcısı Olarak Erkek” biçiminde adlandırmış olan yazar sinemada bakış konusuyla 

ilgili olarak şunları ifade etmektedir: 

Cinsel dengesizliğin yönettiği bir dünyada, bakmaktaki 
haz, etkin/ erkek ve edilgin dişi arasında bölünmüştür. 
Beliryeyici erkek bakışı kendi fantazisini dişi figüre 
aktarır. Geleneksel teşhirci rolleri içersinde kadınlar, 
bakılası-lık mesajını veren, güçlü görsel ve erotik etki 
amacıyla kodlanmış dış görünüşleriyle aynı anda hem 
bakılan hem teşhir edilendiler.401 

  

                                                           
401

  Laura Mulvey, Görsel Haz ve Anlatı Sineması, s.41.  
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Türk sineması özelinde ise Abisel destekleyici biçimde Abisel, 1980’li yıllarda 

çoğalan, yalnız yaşayan ve göreli bağımsız olan kadın karakterlerin öykülerini anlatan 

filmlerde kadınların bedenlerinin nesneleştirilip görsel olarak sömürüldükleri 

vurgulamakta ve “… bu filmlerde, kadın bedeninin teşhiri, önceki sınırları aşarak ve 

örtüklüğünden sıyrılarak yoğunlaşmış, açık biçimde gözetlemecilikle birleştirilmiştir” 

demektedir.402 

Soykan ise, Atıf Yılmaz’ın 1980’li yıllarda yaptığı filmleriyle kadın 

sorunsalına en çok eğilen yönetmen olduğunu belirtmekte bununla birlikte Yılmaz’ın  

“… feminizmi kullanarak kadın sinemasındaki cinsel örtüyü kaldıran, bazı filmleriyle 

estetize edilmiş bir erotizmi, ticari tuzaklara düşerek aşırı dozlara vardıran filmleri…” 

olduğuna dikkat çekmektedir. 403 

Bu bilgilerden yola çıkarsak “Kadının Adı Yok” filminden aldığımız 

görüntülerle filmin bütününde kadın karakterin nasıl bir dış görünüme sahip olduğunu 

incelemek, Mulvey’in söz ettiği bağlamda önem kazanmaktadır. Örnek verdiğimiz 

görüntülerden anlaşılacağı üzere filmde genel olarak, erotik etki amacıyla kodlanmış dış 

görünümüyle kadın karakterin hem bakılan hem de teşhir edilen olduğunu ve yine genel 

olarak kameranın bakış açısının ise gözetlemeci bir konuma sahip olduğunu ileri 

sürülebilir. 

Bununla birlikte, Kadının Adı Yok filmi bakışın düzenlemesi bağlamında, 

bakanı yani izleyiciyi dikizci bir konuma yerleştiren özelliğe sahiptir ve kadın 

karakterin bedeni izleciye haz veren düzenlemelerin içinde yer almaktadır. Kadın 

bedenin parçalara ayrılarak ikonlaştırılmasına dair birçok örnek sergileyen filmde, kadın 

karakterin bedeni eril bakış açısıyla seyircilik bir cinsel nesne olarak yansıtılmaktadır, 

diyebiliriz. Gözetlemecilik ile cinsel haz arasındaki illişki bağlamında ise filmin erotik 

nitelik taşıdığı da ileri sürülebilir.  

Diğer yandan yönetmenlerin dikkate alması gereken bakış açısı sorunsalı 

teknik bir konu olmanın yanı sıra bir dünya görüşü sorununa da işaret etmektedir. Bir 

                                                           
402

  Nilgün Abisel, “ Yeşilçam Filmlerinde Kadının Temsilinde Kadına Yönelik Şiddet”, Televizyon, Kadın ve 
Şiddet içinde, der: Nur Betül Çelik, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara:2000, s.189.  
403

  Fetay Soykan, Türk Sinemasında Kadın, İzmir: Altındağ Matbaacılık, 1993, s. 103.  
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anlatıda ele alınan olaylar dizimi ile anlatının söylemi sanatçının bakış açısının sınırları 

içerisinde bir araya gelmektedir.404 

Yönetmenin bakışı söz konusu olduğunda, feminist film kuramcısı Molley 

Haskel’e değinmek yerinde olabilir.  Haskel, erkek izleyici için seyirlik bir nesne olan 

kadının sunuluş biçiminin erkek yönetmenlerin iç dünyalarının bir yansıması ve 

değerleri ile düşlerinin bir dışavurum olduğuna inanmaktadır ve “kadının filmde ticari 

kaygılarla, Batı toplumunun kurallarıyla, genellikle erkek değerlerinin yansımasıyla 

desenlendiğini ileri sürmektedir.” 405    

Çalışmamız açısından diğer sanat alanlarında olduğu gibi sinemada da var olan 

erkek egemen bakışla ilgili olarak bu durumun temelinde neyin yattığını sorgulamak ve 

nasıl var olduğunu anlamaya çalışmak ise oldukça önem kazanmaktadır.  

Serpil Kırel’in de ifade ettiği gibi: 

…Sinemada da eril düzenlemelerin ilk başta fark 
edilemeyecek biçimde metne ve sinema diline 
sızabilen varlığına dikkat çekmek gerekir. 
Mizasende, ışık kullanımında, kamera açılarının 
seçiminde ve filmin konusunun oluşturulmasında 
kadının konumlandırılışı ve yer alış biçimi eleştirel 
bir bakışla yeniden gözden geçirildiğinde 
toplumsal cinsiyetle ilgili tutucu ve eril kodların ve 
sanatın her alanına sızan geleneklerin sinema söz 
konusu olduğunda da şaşmaz bir biçimde kendine 
yer buluyor oluşu önemli bir durumdur. Anlatı 
geleneklerinin mirasından mı? erkek egemen bir 
dünyanın sürdürülüyor oluşundan mı? yoksa 
seyircinin alışkın olduğu dünya tanımı bu türden 
anlatılarla yüzyıllardır bu şekilde beslendiğinden 
mi? bu türden anlatıların ancak alternatif ve 
deneysel yapımlarda kırılabildiğine 
rastlanmaktadır? Bu sorulardan yola çıkıldığında 
feminist kuram ve feminist sinema yapma 
pratiğinin dikkatle incelenmesi gerektiği ortaya 
çıkar. Aynı zamanda, popüler sinemanın gövdesine 

                                                           
404

  Mustafa Sözen, “Sinemasal Anlatıda Bakış Açısı Kavramı Ve Örnek Çözümlemeler”, Selçuk üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008, Sayı:20,  s.578.   
405

  Molley Haskel, From Reverence to Rape, New York, Penguin Books, 1974,  Aktaran Nur Süllü, a.g.e, 
s.119. 
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sızan tutucu ve eril nitelikteki içeriklerin, kalıpların 
ve anlatısal özelliklerin ve üretim süreçlerinin 
farkına varılması önemlidir. Temek olarak sıradan 
ve alışıldık olan motiflerin ve tekrarlayan 
kalıpların izlerini sürerek “egemen” olanın 
anlatılarda nasıl yer aldığı takip edilebilir. 406 

  

                                                           
406

  Serpil Kırel, Kültürel İncelemeler ve Sinema, s. 150.  
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3.2.6 Kadının Adı Yok Filminin Türkiye’de Feminist Kadın Algısı Açısından 

Değerlendirilmesi 

Filmler, herhangi bir durumu yansıtmaktan çok, o 
durumun tasarlanan belli bir biçimini oluşturmak üzere 
seçilmiş temsili öğeler yoluyla birtakım tezler ileri sürer, 
bunu yaparken, seyirciye belli bir konumu ya da bakış 
açısını telkin ederler. Biçimsel görenekler de, sinemasal 
yapaylığa ilişkin işaretleri silip süpürerek bu 
konumlandırmanın içselleştirilmesine katkıda bulunur. 407 

 

Bu bağlamda sinema, ürettiği temsiller aracılığıyla diğer bir deyişle bu 

temsillerin seyirciler tarafından içselleştirilmesiyle, toplumsal gerçekliği inşa eden 

kültürel temsiller sisteminin parçası haline gelmektedir. Diğer yandan temsiller, içinde 

bulunulan kültürden de teslim alınabilmektedir. İçselleştirilen temsiller ise benliğin bir 

parçası haline getirilmektedir ve toplumun kültürel temsillerinin içinde bulunan değerler 

de benlik tarafından benimsenmektedir. Bu anlamda sinema önemli bir kültürel temsil 

alanı meydana getirmekte, filmler toplumsal gerçekliğin inşa edilmesinde ve toplumsal 

konular üzerinde ortak görüş oluşmasında etkin rol oynamaktadır. 408 

Buna göre, filmlerdeki temsillerin tasarlanmış kurgular olarak, ele alınan konu 

üzerine seyircilere bazı önermeler sunduğunu ve bunu seyirciyi konumlandırmak ve ona 

bir bakış açsısı aşılamak yoluyla gerçekleştirdiği söylenebilir. Bununla birlikte, kültürel 

temsillerin seyircilerin düşünce ve davranışları üzerinde belirleyici bir rol aldığı da 

düşünülebilir. Bu noktada, temsillerin sunduğu önermenin ne olduğu ve seyirciye 

aşılanan bakış açısının nasıl olduğu oldukça önem kazanmaktadır, denilebilir.  

Bununla birlikte mitolojiden bugüne dünyayı anlamanın bir yolu olarak sanat 

alanında kadının özel bir yere sahip olduğu ancak kadınların erkek bakış açısından 

sunuldukları belirtilmektedir: 

  

                                                           
407

  Michael Ryan ve Dougles Kellner, a.g.e., s. 18.  
408

  Michael Ryan ve Dougles Kellner, a.g.e., ss.35-38.  
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Ana tanrıça kültüründen, günümüzün pop “yıldızları” 
kadar, daima toplumsal hayatın ve insan ilişkilerinin bir 
yanını, bazen da egemen ideolojinin medya malzemesi 
olarak kadın, kavramsal bir etki gücü taşıdı, taşıyor. 
Hiçbir biçimde, egemen sınıf ideolojisi, bir “erkek 
ideolojisi”ne indirgenemese de, bir açıdan egemen 
ideolojilerin temel karakteristiğini ( egemen sınıfların aynı 
zamanda ezen sınıflar olduğu ve kadının daima ezilen cins 
konumunda bulunduğu gerçeği ile birlikte düşünürsek)  
hep “erkekçe” bir bakış açısı oluşturagelmiştir. Bu, 
hemen bütün tarih boyunca sanata ve edebiyata da 
yansımıştır. 409 

 

Kültürel temsillerin toplumsal gerçekliğin inşa edilmesindeki rolü, erkek 

egemen kültürü yeniden üreten diğer deyişle pekiştiren temsiller üretilmesi bağlamında 

ele alınmaktadır. Çünkü erkek egemen kültürün yeniden üretimi, sanat yapıtlarının 

toplumsal cinsiyet konusundaki tutumu nedeniyle cinsel ayrımcılık açısından önem 

kazanmaktadır ve temsiller toplumda var olan eşitsizliklerin sürmesine yardımcı olmak 

noktasında eleştirilmektedir. Bu bağlamda cinsel ideolojinin inşa edilmesinde ve 

yaygınlaştırılmasında etkin olan gazeteciler, reklamcılar, yazarlar, politikacılar, din 

adamları, tasarımcılar, tiyatro sanatçıları, müzisyenler ve akademisyenler gibi grupların 

yanı sıra sinema yapımcıları ve yönetmenleri de sıralanmaktadır. 410 

Daha öncede belirttiğimiz üzere, sineman ile toplum arasında karşıklı bir 

etkileşim söz konusudur, dolayısıyla filmlerde işlenen konular yapıldığı dönemdeki 

toplumsal olguları yansıtmakta diğer yandan filmde işlenen konular da toplumu 

etkilemektedir. Filmde ele alınan konunun işleniş biçiminin ise toplumdan etkilenen ve 

aynı zamanda onu etkileyen yönetmenin bakış açısını yansıttığını ortaya koyduğu 

söylenebilir. Bu noktada kültürel bir temsil alanı meydana getiren sinemada, bakış açısı 

konusu sanat alanındaki erkek egemenliğini yansıtması ve üretilen temsillerin cinsel 

ideolojinin inşası ve yaygınlaştırılmasındaki rolü açısından önem kazanmaktadır.  

                                                           
409

  Hakan Boyav, “Kadın ve Sanat”, Evrensel Kültür dergisi, sayı :4, Mart 1992,  s. 25. 
410

  Nilgün Tutal Cheviron  “ Cadıar Sevimli Olabilir”, Kadın ve Bedeni’ nin içinde, Der: Yasemin İnceoğlu- 
Altan Kar, Ayrıntı yay, 1.basım, 2010, s.99.  
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Bu bağlamda “Kadının Adı Yok” filminin 1980’ler Türkiye’sinde toplumsal 

bir olgu olarak feminist hareketin yükselişinin sineması yansıması olduğunu, aynı 

zamanda filmin de bu konuyu ele alırken ürettiği  feminist temsil açısından toplumu 

etkilediği, düşünülebilir. Bu noktada filmin konusunun işlenişi açısından nasıl bir 

feminist temsil üretildiği sorunsalı ortaya çıkmaktadır. Konunun işleniş biçimine 

bakıldığında ise öncelikle Kadının Adı yok filminde cinselliğin büyük ölçüde yer aldığı 

görülmektedir, denilebilir.  

Esasen cinselllik konusu genel olarak sinema tarihine bakıldığında ve Türk 

sineması özelinde daima bir filmi meydana getiren temel konu olmasa da, çok sayıda 

filmde cinselliğin işlendiği veya konuyu bezeyen yan temalardan biri olarak kullanıldığı 

gözlenilmektedir. 411  

Cinsellik yaşamdaki yeri nediniyle tüm sanat dallarında olduğu gibi sinemada 

da yer etmektedir ancak nasıl işlendiği konusu oldukça önem kazanmaktadır: doğal 

olarak ve sevgiyle mi işlenmektedir ? yoksa insanların cinsel isteklerini ya da 

meraklarını sömürmek için mi kullanılmaktadır ?  Öngören başlangıcından itibaren 

Dünya ve Türk sinemasında cinsellik ve cinselliğin sömürüsünün yer aldığını 

belirtmekte ancak Türk sinemasındaki cinsel sömürünün yabancı ülkelere oranla daha 

çelişkili, daha ölçüsüz ve en önemlisi daha ilkel bir yol takip ederek geliştiğini 

belirtmektedir.412 

Sinemada cinselliğin neden sömürüldüğüne dair düşündüğümüzde ise: 

filmlerin tecimsel bir nesne oldukları gerçeğinden yola çıkarak, pazarda daha kolay ve 

daha çok alıcı bulabilemek için cinselliğin potansiyel satış gücü söz konusu 

olmaktadır.413  

Scognamillo, Türkiye’de 1980’li yıllarda Türk sinemasında kadınlara oldukça 

geniş bir yer verildiğini, kadınların tükenmeyecek bir konu olduğunu belirtmekte ancak 

                                                           
411

  Fatma Okumuş Ergül, “Cinselliğin Farklı Yönlerinin 90’lı Yılların Türk Sineması’ndaki Yansımaları 
Üzerine Bir Giriş Denemesi: Düş Gezginleri, Dönersen Islık Çal Ve Gemide”, T.F.A.Y.Y Cilt:2,  Yay: Deniz 
Derman, İstanbul: Bağlam, Kasım 2001, ss. 147-148. 
412

  Mahmut. T Öngören, Sinemada Kadın ve Cinsellik Sömürüsü, Ankara:Dayanışma Yayınları, 1982,  
ss.8-11. 
413

  Fatma Okumuş Ergül, a.g.m., s.148.  
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bu konunun  nasıl ifade edildiğine dikkat çekmektedir. Bu dönemde iyi niyetli de olsa 

Türk sinemasının kadınları kullanmaktan kaçınmadığının altını çizen yazarın konuyla 

ilgili yorumu ise şöyledir: 

Kadın eşittir cinsellik ve cinsellik eşittir  çıplaklık formülü, 
gişe endişeleriyle birleşerek bazen erotik olmak amacıyla 
iyiden iyiye sömürüye dönüşmüştü. Oysa erotizm her şey 
demek olmayabilir, üstelik amaçlandığı kadar estetik 
olmadığı zamanlarda röntgenciliği andırmaktadır.414 

Benzer biçimde Soykan, 1980’li yıllar Türkiyesi’nde kadınlardan yana 

olduklarına inanılan birçok aydın ve sinemacının, kadın özgürlüğü denilince cinsel 

özgürlüğü ya da cinselliği ön plana çıkardığını vurgulamakta ve bu durumu yüzyılların 

birikimiyle oluşan, kadını metalaştıran ve kırılması kolay olmayan eril bakış açısına 

bağlamaktadır. 415 

Daha öncede belirttiğimiz üzere, 1980’li yıllarda çektiği kadın konulu filmler 

nedeniyle Türk sinemasının kadın filmleri yönetmeni olarak ele alınan Atıf  Yılmaz,  

filmlerindeki cinsellik kullanımıyla ilgili olarak eleştirilmektedir: 

Özellikle Atıf Yılmaz’ın yönettiği filmlerde, anlatının 
büyük ölçüde kadın karakterlerin geçirdiği bilinçlenme, 
bağımsızlaşma, kendi bedeninin ve hayatının kontrolünü 
ele alma süreci etrafında şekillendiğini söyleyebiliriz. Bu 
çerçevede “kadın filmleri”yle birlikte Türk sinemasında 
varolan kalıplaşmış temsillerin dışına çıkan daha 
bütünlüklü ve gerçekçi bir yeni kadın imgesi ortaya 
çıkmıştır. Bu yeni imgeyi oluşturan  unsurlardan biri 
cinselliktir. Yeşilçam sinemasında utanç, düşkünlük ve 
günahla özdeşleştirilen, yalnızca “kötü kadın” lara 
yakıştırılan cinsel arzular, kadın filmleriyle birlikte farklı 
toplumsal kesimlerden sıradan kadınların yaşam 
deneyimlerinin bir parçası haline gelecektir. Hatta 
denilebilir ki, kadınların kendi cinselliklerini keşfetmesi, 
cinsel arzuların peşinden gitmesi yaşadıkları 
bağımsızlaşma sürecinin en önemli boyutunu oluşturur. 416 

 

                                                           
414

  Giovanni Scognamillo, a.g.e., s. 443.  
415

  Fetay Soykan, a.g.e., ss. 136-137.   
416

  Asuman Suner, a.g.e, ss. 294-295.  



 

187 
 

Suner’in yukarıdaki değerlendirmesinden yola çıkarak, Atıf Yılmaz’ın Kadının 

Adı Yok filmi özelinde, başroldeki feminist kadın temsilinin, önce bilinçlendiği, 

ardından bağımsızlaşma mücadelesi verdiği ve kendi bedeni ve hayatının kontrolünü ele 

aldığı bir süreç içinde çizildiği görülmektedir, denilebilir. Yeni bir kadın imgesi 

oluşturduğu doğru olmakla birlikte bu imgeyi oluşturan öğelerden en çok öne çıkanı ise 

kadının cinselliği olmuştur. Genel olarak filmdeki feminist kadın temsilinin 

bağımsızlığı yoğun bir biçimde cinsel özgürlüğü üzerinden ele alınmaktadır, denilebilir.  

Bu noktada Soykan’nın vurguladığı gibi, Kadının Adı yok filminin 1980’li 

yıllar Türkiyesin’de kadının özgürlüğünün cinsel özgürlük olarak algılanması durumuna 

örnek oluşturan bir film olduğu ve bunun kırılması zor olan eril bakışın dönemin 

sinemacılarındaki varlığının bir göstergesi olduğu, düşünülebilir.  

Ayrıca Asuman Suner, 1980’li yılların kadın filmlerinin öykülerinde kadın 

kahramanların özel, farklı ve üstün niteliklerinin vurgulandığını belirtmektedir. Hangi 

toplumsal sınıftan gelirse gelsinler, bu kadın karakterler çevrelerindeki diğer 

kadınlardan akıl, güzellik, cesaret gibi özellikleriyle üstündürler, yazar bu üstünlüğün 

ilk başta bu kadın karakterleri  canlandıran yıldız oyuncularla başladığına da dikkat 

çekmektedir. “Dolayısıyla filmlerde, kadınların bağımsızlaşma mücadelesi yalıtılmış, 

özelleşmiş, bireysel bir macera olarak sunulur. Bağımsızlık sadece seçilmiş, özel 

kadınlar içindir.”417 

Bu bağlamda, Kadının Adı Yok filmindeki feminist kadın temsilinin de özel bir 

kadın olarak çizildiğini söylenebilir. Burjuva bir aileden gelmektedir ve yaptığı evlilikle 

birlikte seçkin bir çevrenin mensubu olmaya devam etmektedir. Güzelliği ile öne 

çıkmaktadır, iş hayatında çalışkanlığı ve yetenekleriyle başarıya kavuşan, kendi 

hayatına sahip çıkmak konusunda oldukça cesur ve güçlü bir kadın olarak çizilmektedir. 

Aynı zamanda karakteri canlandıran Hale Soygazi yıldız bir oyuncudur. Diğer yandan 

feminist bir kadın olarak verdiği bağımsızlık mücadelesi ise bireysel bir macera olarak 

sunulmaktadır, denilebilir.  
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Destekleyici biçimde Fatmagül Berktay, Kadının Adı Yok filminin bir yandan 

hasılat rekorları kırarken bir yandan da bir kısım seyirciden ve sinema 

eleştirmenlerinden tepkiler topladığını, eleştirilerin “… filmin kadın kahramanın, 

‘azınlık kesim’e’ mensup ‘özel’ bir kadın olduğu için Türkiye’deki kadını 

yansıtamayacağı”418 yönünde geldiğini belirtmektedir.  

Bu anlamda filmdeki feminist kadın temsilinin azınlık kesime mensup özel bir 

kadın olarak çizilmesi, sinemanın topluma etkisi bağlamında, feminist kadınlara dair 

marjinal algısının oluşumu sürecindeki rolüne işaret etmektedir. Dolayısıyla 1980 

sonrası Türk sinemasında çizilen kadın temsillerin toplumdaki özgür kadın algısı 

üzerinde önemli bir etkisi söz konusu olmaktadır, denilebilir. Kadının Adı Yok filmi 

özelinde ise popüler feminizm ürünü olması açısından toplumdaki feminist kadın algısı 

üzerinde etkin bir rolü olduğu, ileri sürülebilir.  

Çağdaş kadın deyince genellikle ekonomik bağımsızlığını 
kazanmış, entelektüel, cinselliğini dilediğince 
kullanabilen, özgür kadın tipi anlaşılmaktadır. Bu 
yaklaşımın bir yere kadar doğru olduğunu varsayabiliriz, 
ancak bu hatlarla ortaya burjuva tipi bir kadın modeli 
çıkmaktadır. Bu modelin çizilmesinde biraz da 80 sonrası 
Türk filmlerinin olduğu yadsınamaz. Çağdaş kadını böyle 
sınırlayınca emekçi, işçi kadın, arayış içinde olan, ezilen, 
bunalan kadın dışlanmaktadır.419 

 

Benzer biçimde yukarıda Soykan da, 1980 sonrası Türk sinemasındaki çağdaş 

kadın temsillerinin, toplumun çağdaş özgür kadın algısı üzerindeki etkisini 

vurgulamaktadır. Ekonomik bağımsızlığını elde etmiş, entelektüel ve cinselliğini 

özgürce yaşayabilen kadınlar olarak çizilen temsillere Kadının Adı Yok filmindeki 

feminist kadın temsili oldukça iyi bir örnek oluşturmaktadır, denilebilir ve  toplumun 

feminist kadın algısının bu çerçevede oluştuğu düşünülebilir. Ayrıca sinemada burjuva 

bir kadın tipinin çiziliyor olması da, Türkiye’de feminizmin popüler biçimini 
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destekleyen bir rol oynamaktadır, denilebilir, bu noktada Türkiye’deki kadın sorunlarını 

yansıtmakta çok eksik kaldığı söylenebilir.  

Diğer yandan, Şirin Tekeli’nin deyimiyle 1980 öncesinde Türkiye’de var olan 

devlet feminizmine dair kadınların ev dışına çıkarak toplumsal kimlik kazanmalarının 

yanı sıra cinsel kimliklerinden arınmış olmaları eleştiri konusu olmuştur. Bu dönemde 

Kemalist feminizmle birlikte artık kamusal alanda erkeklerle bir arada bulunabilen 

kadınlardan, dişiliklerinin toplumsal bir tehdit oluşturmadığını ispat edercesine iffetli ve 

erişilmez olmalarının beklenildiği belirtilmektedir. Kadınların kamu hayatına 

katılımının “saygınlıklarına” ilişkin göstergelerin abartılmasıyla meşruluk kazandığı 

yani okumuş ve meslek sahibi kadınlara Kemalist reformlar bağlamında ayrıcalık 

tanındığı fakat bu kadınların “cinsiyetsiz” hatta erkek kimliğine büründükleri ifade 

edilmektedir. 1980 sonrasında ise yükselen feminist hareketle birlikte Kemalist kadın 

kimliği sorgulanmaya başlamıştır ve bu dönemde Kadınca dergisi, Duygu Asena’nın 

kitapları ve Atıf Yılmaz’ın filmleri gibi örnekler aracılığıyla kadının bireyselliği ile 

cinsiyetinin dışavurumları sergilendiği belirtilmektedir. Bu bağlamda Duygu Asena’nın 

Kadının Adı Yok romanı ise, kadınlara dişiliklerini gizlemeleri yerine kendi 

cinselliklerine sahip çıkmalarını ve birey olmalarını salık veren bir örnek olarak ele 

alınmaktadır420 

Ancak Türkiye’de 1980 öncesinin devlet feminizminin, kadın cinsel kimliği 

konusundaki cinsiyetsizlik hatta erkek gibi olma yönündeki biçimlendiriciliği ne kadar 

sorunluysa, 1980 sonrasının sorgulayıcı tavrı faydalı olmakla birlikte bu dönemde 

yükselen feminizmin popüler niteliği de cinselliğin aşırı vurgulanması noktasında o 

kadar sorunludur, denilebilir.  

Sonuç olarak, daha önce belirttiğimiz üzere Türkiye’de 1980’li yıllarda 

yükselen popüler feminizmin geniş kitlelere ulaşan bir kültür ürünü olan Kadının Adı 

Yok filminin, toplumun anlam haritası hakkında bilgi verdiği düşünülebilir.  
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Film yönetmenleri eğer yaşadıkları coğrafyanın, kültürün, 
tarihin özneleriyse, toplumsal olarak tüketilen bir alanda 
ürettikleri her estetik ürün bu özne oluşla yakından ilişkili 
olacaktır. Dolayısıyla neyin nasıl temsil edildiğine, neler 
anlatıldığına bakmak, hem böyle bir öznenin kuruluşuna 
dair hem de toplumsal anlamlandırma pratiklerine dair 
belli çıkarmalarda bulunabilmemizi sağlar. Ve buradan 
gidildiğinde, yönetmenler ve filmlerindeki izlekler bizi bir 
tabloya ulaştırabilir. 421 

Buradan yine sinema ile toplum arasındaki karşılıklı etkileşim ilişkisine 

varılmakta, yönetmen içinde yaşadığı toplumun bir öznesi olarak yaşadığı kültürden 

beslenmekte aynı zamanda o kültürü biçimlendirmektedir. Bu bağlamda yönetmenin 

çektiği filmde ele aldığı konunun ne olduğu, bu konuyu nasıl işlediği, filmdeki bakış 

açısının nasıl konumlandığı, filmde yer alan temsillerin nasıl çizildiği, işlenen konunun 

anlamca ortaya koyduğu ana anlamın ne olduğu gibi öğeler, hem yönetmenin hem de 

içinde bulunduğu toplumun ele alınan konuyla ilgili anlam haritasını diğer deyişle 

“algısını” ortaya koyduğu, söylenebilir.  

Toparlarsak, sinemanın hem toplumdan beslenen hem de onu etkileyen kültürel 

temsiller arenası olması bağlamında,  bir filmde yer alan temsillerin ulaştığı kitleler 

üzerinde ele alınan konularla ilgili olarak ortak görüş birliği sağlama rolü 

bulunmaktadır. Temsiller seyircilere bazı önermeler sunmakta, seyircileri 

konumlandırarak onlara bir bakış açsısı aşılamaktadır ve sinemanın yapısı dolayısıyla 

seyirciler tarafından içselleştirilen temsiler bu anlamda toplumsal bir boyut 

kazanmaktadır.  Bu noktada temsillerin sunduğu önermenin ne olduğu ve nasıl bir bakış 

açsısının aşılandığı önem kazanmaktadır.  Mitolojiden günümüze değin erkek egemen 

ideolojinin kültür alanındaki dominant  rolü yani bakışın erkek olması temsillerin 

üretiminde belirleyici olmakta ve bu temsiller erkek egemen kültürün pekiştirilerek 

sürdürülmesini sağlamaktadır.  

Sinema özelinde ise yapımcı ve yönetmenler tarafından çizilen temsiller, 

sinema ve toplum arasındaki  karşılıklı etkileşim göz önüne alındığında, bir yandan 

toplumu  yansıtırken bir yandan  da toplumu etkilemektedir. Bu bağlamda, Kadının Adı 

Yok filmi  için Türkiye’de 1980’lerde yükselen  popüler feminizminin yansıması 
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olmakla birlikte toplumdaki feminist kadın algısının oluşumunda etkin bir rol 

oynamaktadır, denilebilir. Ancak filmde nasıl bir feminist temsil çizilmektedir ?  

Öncelikle filmde, konunun işleniş biçimine bakıldığında cinsellik vurgusunun 

ön planda olduğu görülmektedir. Daha önce belirttiğimiz üzere, film kadının bedenin 

sunumu açısından erkek hazzına yönelik dikizci ve teşhirci bir bakış açısına sahiptir ve 

bu anlamda erkek egemen kültürün pekiştirilerek sürdürülmesine yardımcı olmaktadır, 

denilebilir. Bu yüzden filmin temel olarak feminist kuramlara ters düştüğü, aksine erkek 

egemen kültüre hizmet etmekte olduğu ve dolayısıyla çizilen feminist temsilin esasen 

feminist olmadığı ileri sürülebilir. 

Filmde çizilen feminist kadın temsilin bağımsızlaşma sürecinin cinselliğini 

keşfetmek ve cinsel arzularının peşinden gitmek üzerinden ele alınmasının, dolayısıyla 

seyircide toplumda feminist kadın eşittir cinsel özgürlük algısının oluşumunda, ulaşılan 

kitlenin büyüklüğü de göze alınarak, oldukça büyük rol oynadığı ileri sürülebilir. Ayrıca 

güzelliği ve zekası ile özel bir kadın olması, azınlıkta olduğu algısını yaratmakta ve  

bağımsızlık mücadelesinin bireysel bir macera olarak sunulması ise feminizmin 

toplumsal boyuta ulaşamayacağını düşündürmektedir. Kadın temsilin burjuva sınıftan 

olması ise feminizmin daha çok elit bir kesime hitap ettiğini, toplumdaki köylü, işçi ve 

ezilen diğer kadınları kapsamayan bir yapısı olduğunu düşündürmektedir. 

Özetlersek, filmde çizilen feminist kadın temsilinin, toplumda feminizmin 

ekonomik bağımsızlığını elde etmiş, iş hayatında başarılı , güzel ve bakımlı, zeki ve 

entelektüel ve cinsel arzularının peşinden koşan kadınların işi olduğu algısını yarattığı, 

ileri sürülebilir. Bununla birlikte, filmdeki erkek hazza yönelik bakış doğrultusunda 

cinsel olarak nesneleştirilen feminist temsilin, toplumun anlam haritasında feminist 

kadının cinsellik boyutuyla öne çıkan “serbest, rahat kadın” olarak olumsuz 

algılanmasına sebep olduğu düşünülebilir. 
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SONUÇ 

Farklı tanımlamaları ve çeşitli yorumları bulunan feminizm: ataerkilliğe karşı 

verilen mücadeleyi; cinsiyetçiliği sonlandırma çabasını; cinsler arasındaki iktidar 

ilişkisini değiştirmeyi hedefleyen bir politik hareketi; var olan düzeni değiştirmeyi 

amaçlayan bir ideolojiyi; kadınların toplumsal bir grup olma bilincini; bir sivil toplum 

unsurunu; kendini sürekli yenileyen ve kadınların yanı sıra cinsel azınlıkların da 

özgürleşmesi için çözümler üretmeye çalışan kuramları; temel olarak da kadının 

toplumdaki yerini genişletmeyi amaçlayan öğreti ve eylemleri ifade etmektedir.  

Ancak feminizmin aslında ne olduğu ya da hareketin ne ile ilgili olduğu doğru 

anlaşılmamakta, çoğunlukla yanlış bilinmekte ve feminizm üzerine olumsuz yorumlar 

yapılmaktadır. Feminizmin daha çok uçkuruna düşkün kadınların ya da entelektüel 

kadınların işi olarak görülmesinde; popüler feminizmin ve dergi, roman, film gibi 

popüler kültür ürünlerindeki temsillerin, KİA’nın toplumsal boyutu bağlamında, büyük 

ölçüde etkin olduğu görülmektedir. Çünkü popüler kültür onu alımlayan kitlelere, 

özdeşleşebilecekleri ya da taklit edebilecekleri imajlar ve kişilik modelleri sunmaktadır. 

Bu bağlamda, bazı tavır ve davranış biçimlerini yüceltirken bazılarını ise 

kötülemektedir, böylelikle toplumsal cinsiyetin belirlenmesinde etkin ve güdümleyici 

bir rol almakta ve alımlayıcı kitle üzerinde kültürlendirici, diğer bir deyişle 

bilgilendirici etki sağlamaktadırlar.  

Sinema ise, toplumdan beslenen aynı zamanda toplumu etkileyen bir kültürel 

temsiller arenası olmasının yanı sıra,  kendine özgü bir dile sahip olması ve geniş 

kitlelere ulaşılabilirliği açısından güçlü bir KİA’dır. Sinema, hem toplumu yansıtmak 

hem de yönlendirmek bağlamında toplumun bakış açısını etkilemekte, ayrıca üzerinde 

çok az şey bilinen konularla ilgili olarak toplumda ortak bir görüş oluşmasını 

sağlamaktadır. KİA’da yer alan sunumlar kurgulanmış kültürel temsiller olsalar da ve 

gerçekte var olanı temsil etmeseler de izleyici tarafından sanki öyleymiş gibi 

algılanmaktadır. Bu anlamda sinema, izleyicilerin ve böylece toplumun anlam haritasını 

önemli ölçüde biçimlendirmektedir  Bir sinema örneği olarak, çalışmamızın odaklandığı 

Kadının Adı Yok filmi aynı zamanda bir edebiyat uyarlaması olması dolayısıyla daha 
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çok etki yapmaktadır ve bu bağlamda toplumun feminizm ve feminist algısını 

etkilediğini söylemek mümkündür. 

Diğer yandan feminist hareketin etkisiyle kadının toplumdaki konumunu 

inceleyen çalışmalar, feminist eleştirinin temelini oluşturmuştur ve 1960’lı yıllarda 

yönünü kültür ve sanat alanlarındaki temsillere kaydıran feminist eleştiri, ataerkil 

ideolojinin bu alanlardaki belirleyici rolünü ortaya koyarak, üretilen kültürel temsiller 

ile ataerkil sistemin pekiştirilerek sürdürüldüğünü savunmaktadır.  

Sinema alanında ise feminist eleştiri kadın temsillerinin nasıl sunulduğunu 

mercek altına alarak, eleştirel incelemeler yapmış ve cinsiyetçi bakış açısını diğer bir 

deyişle erkek egemen bakışın sinemaya hakim olduğunu ortaya koymuş, ayrıca 

kadınlara özgü yeni bir dili oluşturmak amacıyla feminist bir sinemayı önermiştir.  

Bir filmi inceleme yöntemi olarak feminist film eleştirisi filmlerde ataerkil 

ideolojinin nasıl yapılandırıldığını ve sürdürüldüğünü ortaya koymayı hedeflemiştir. 

Bunu yaparken, öykü ve karakter çözümlemesi yapmayı önermiş,  filmin kendi anlamını 

yaratması konusunda yönetmeninin rolüne dikkat çekmiştir. Sinemanın gerçekmiş 

gibilik özelliğinin altını çizerek, filmlerde sunulan kadın temsillerinin sanki kadınların 

doğal haliymiş gibi algılanmasına neden olduğunu ve kadınların “erkekler için temsil 

ettiği şey” olarak sunulduğunu vurgulayarak, bunun yerine kadın bakış açısından 

sunulan kadın temsilleri koymayı önermiştir.  Feminist film eleştirisi, görsel hazzın 

yönlendirilmesiyle ana akım filmlerin ataerkil diline cinselliğin ya da erotik olanın 

kodlandığını ve bunun dikizcilik üzerinden gerçekleştirildiğini belirtmiştir. Bakışın eril 

ve bakanın ise özne olduğu ana akım filmlerde, kadının erkekler için seyirlik bir ikon 

haline getirildiğini ve bu bağlamda röntgencilik olgusunun kadının sinemadaki sunumu 

açısından belirleyici olduğunu ileri sürmüştür.  

Feminist sinema kuramcılarından yola çıkarak  klasik anlatı yapısına sahip olsa 

bile temel olarak feminist bir filmden beklenenin ise: filmdeki konumlar, imgeler, 

temsiller açısından farklılık yaratan yani kadın bakış açısından sunulan kadın 

temsillerinin yer alması dolayısıyla röntgenciliğe hizmet eden görsel tekniklerin 

kullanılmaması;  kadını erotik bir nesne ya da edilgin, kapasitesiz bir kişi olmanın 
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dışında hem güçlü bir karakter olarak hem de kendi doğal haliyle sunabilmesi, böylece 

filmde “kadın olarak kadının” mevcut olması ve en önemlisi cinsiyetler arasındaki 

iktidar ilişkisine dair eleştirel bir yaklaşıma sahip olması, olduğu söylenilebilir.  

Buna göre, Kadının Adı Yok filminin, izleyicinin konumlandırılışı, kadın 

imgeleri ve kadın temsili açsısından ana akım sinemaya, diğer bir deyişle ataerkil 

bakışın hakim olduğu sinemaya göre farklılık yaratmadığını, bu nedenle filmde kadın 

bakış açısından sunulan kadın temsillerinin yer almadığını, hatta kadının bedeninin 

sunumu açısından dikizciliğe hizmet eden görsel tekniklerin kullanıldığını, filmdeki 

kadın temsilinin seyirlik bir cinsel nesne haline getirildiğini ve kadın temsilin doğal 

haliyle sunulmadığını, bu bağlamda tam anlamıyla erkek bakış açısına sahip ve feminist 

olmaktan çok uzak bir film olduğunu söylemek mümkündür. 

Popüler edebiyat ve sinema ürünü olan “Kadının Adı Yok” eserinin nasıl bir 

kültürel ortamda meydana geldiğine bakarsak, Türkiye’de 1980’li yıllar kültürel 

ortamında bir söz patlaması yaşandığı, sözde bir özgürlük ortamı oluştuğu görülmekte, 

ancak modern ve batılı değerlerin insanları çevrelediği bu dönemde, ne geleneksel ne de 

modern olabilen bir toplumun ortaya çıktığı söylenebilmektedir. Bu nedenle  Türkiye’de 

1980’li yıllar kültürel ikliminin hem baskıcı hem de özgürlükçü bir niteliğe sahip 

olduğu ve bu durumun dönemin popüler kültür ürünlerine yansıyarak bu ürünlerin 

geleneksel ve modern öğeleri bir arada bulunduran yapısını açıkladığı görülmektedir. 

Bununla birlikte, 1980’li yıllarda, o güne değin mahrem kabul edilen konuları 

gündeme getiren popüler kültürün, cinsellik ve kadınlığın tanımlanmasında etkin bir rol 

oynadığını ve bu bağlamda çizilen kadın kimliğinin de genel olarak ‘ataerkil söylem 

içersinde yer alan modern bir kadın’ olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca popüler 

kültür ürünlerinde kadınlar üzerine söylenen sözler çoğalmakta, fakat söylem daha çok 

kadın cinselliğine odaklanmakta, kadının toplumsal konumunun sorunsallaştırılması ise 

yetersiz kalmaktadır.  

Türkiye’de 1980’li yıllarda Duygu Asena’nın kendisinin, yazdığı Kadının Adı 

Yok kitabının, editörlüğünü yaptığı Kadınca dergisi ile kitabından uyarlanan ve kadın 

filmi olarak tanımlanan Kadının Adı Yok filminin, Türkiye’de 1980’li yıllarda 



 

195 
 

feminizmin popülerleşme sürecinde önemli bir yere sahip olduğu ve stereotipik 

imgelerin üretilmesi anlamında, toplumun feminizm ve feminist algısı üzerinde etkili 

olduğu ileri sürülebilir. Bu çalışmada tespit edildiği üzere, Kadınca dergisinin hem 

geleneksel hem de modern öğeleri bir arada bulunduran bir yapısı olduğu ve ataerkil 

söylem içerisinde yer alan bir modern kadın temsili çizdiği;  Kadının Adı Yok romanın 

ise söylem olarak daha çok kadınların cinselliklerini keşfetmeleri ve arzularının 

peşinden gitmeleri noktasında öne çıktığı görülmektedir.  

Çalışmanın esas inceleme metni olması itibariyle Kadının Adı Yok filminin ise 

1980’li yıllar popüler kültür ürünü olarak, ataerkil bakış açısıyla çizilen bir feminist 

kadın temsilin sunulması açısından, hem baskıcı hem de özgürlükçü bir niteliğe sahip 

olduğu; kadının toplumsal konumunun sorunsallaştırılması açısından çok zayıf kaldığı 

ve söylem olarak daha çok kadın cinselliğine odaklandığı tespit edilmiştir.  

Sinema ve toplum ilişkisi bağlamında Türkiye’de 1980’li yıllarda toplumsal 

yapıda gerçekleşen değişim filmlerde işlenen konuları etkilemekte ve bu yıllarda 

ülkemizde feminist hareketin yükselmesi ve kadın haklarının gündeme gelmesiyle 

birlikte Türk sinemasında kadın konulu filmler ağırlık kazanmaktadır. Kadın konulu bu 

filmler ya da diğer bir deyişle kadın filmlerinin, 1980 öncesi dönemin uçlardaki iyi 

“melek” kadın ile  kötü “şeytan” kadın kalıplarını kırarak, ortaya koyduğu yeni kadın 

ise olumlu ve olumsuz özellikleriyle gerçek bir insan olmuştur. Ancak zamanla bu yeni 

kadın tipi de belli klişeler ile kalıplar içine girmiştir. Bu yeni kadın temsillerinin daha 

çok  yurt dışında eğitim görmüş, yazarlık, ressamlık, serbest meslek sahibi ve benzeri 

kimliklere sahip olduğu; benzer bunalımları, direnişleri ve yalnızlıkları yaşadığı; aşkı, 

sevgiyi, birlikteliği ve cinsel doyumu arayan kadınlar olduğu; mutsuz, tatminsiz, 

bunalımlı kadınlar olduğu görülmektedir. Ayrıca bu kadınların cinselliklerinin 

beyazperdeye yansıma biçimi ise çoğunlukla cinsel sömürüye dönüşmektedir. 

Bu bağlamda Kadının Adı Yok filminin feminist kadın temsili de üniversite 

mezunu, reklam sektöründe başarılı bir kariyere sahip olan, kendi ayakları üzerinde 

durmak için direnen ve aşkı, sevgiyi, birlikteliği ve cinsel doyumu arayan ancak mutsuz, 

tatminsiz ve bunalımlı bir kadın olarak çizilmektedir. Ayrıca kafası karışık, öznel 

sorunlar içerisinde boğulan; eleştirel bir yaklaşıma sahip ama yeterince güçlü ve net 
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olmayan, bununla birlikte kolay anlaşılmayan bir insan olarak toplum içersinde marjinal 

bir konuma yerleştirilmektedir.   

Diğer yandan çalışmanın içerisinde örnek verilen görüntülerden anlaşıldığı 

üzere, filmde temsil edilen kadın genel olarak, erotik etki amacıyla kodlanan ve dış 

görünümü ve kamera kullanımıyla hem bakılan hem de teşhir edilendir. Bakışın 

düzenlenmesi bağlamında, izleyiciyi dikizci bir konuma yerleştiren filmde kadın 

temsilin bedeni izleciye haz veren düzenlemelerin içinde yer almaktadır. Kadın 

bedeninin parçalara ayrılarak ikonlaştırılmasına dair birçok örnek sergileyen filmde, 

kadın karakterin bedeni, eril bakış açısıyla seyirlik bir cinsel nesne olarak 

yansıtılmaktadır. Gözetlemecilik ile cinsel haz arasındaki ilişki bağlamında ise filmin 

erotik nitelik taşıdığı da ileri sürülebilir.  

Filmde feminist kadın temsilin çıplaklığı ve cinselliği ile ön plana çıkıyor 

oluşu; kafası karışık, kimlik bunalımı yaşayan, anlaşılması zor, iletişimsiz, sürekli 

sevgili değiştiren, duygusuz, amaçsız bir kişilik olarak çizilmesi, sinemanın toplumda az 

bilenen konularda ortak bir görüş birliği oluşturması bağlamında feminizm açısından 

oldukça sorunludur ve bu anlamda popüler kültürün bir ürünü olarak Kadının Adı Yok 

filminin, toplumda feminist unvanına olumsuz anlamların yüklenmesindeki etkisi 

tartışılmalıdır.  

Ülkemizde feminizmin aslında ne olduğunun anlaşılamadığı ve feminist 

unvanına olumsuz anlamlar yüklendiği varsayımından yola çıkarak filmde çizilen 

feminist kadın temsilinin bağımsızlaşma sürecinin cinselliğini keşfetmek ve cinsel 

arzularının peşinden koşmak üzerinden ele alınmasının, toplumda feminist  kadın eşittir 

cinsel özgürlük algısının oluşumunda etkili olduğunu; güzelliği ve zekası ile özel bir 

kadın olmasının  azınlıkta kaldığı algısını yaratabileceğini; özgürlük mücadelesinin 

bireysel bir macera olarak sunulmasının feminizmin toplumsal boyuta ulaşamayacağını 

düşündürebileceğini; burjuva sınıftan olmasının ise feminizmin daha çok elit bir kesime 

hitap ettiğini, toplumdaki  köylü, işçi ve ezilen diğer kadınları kapsamayan bir yapısı 

olduğunu düşündürebileceğini, söyleyebiliriz. Ayrıca filmdeki feminist temsilin kimlik 

bunalımı yaşayan, kafası karışık, mutsuz bir kadın olarak çizilmesinin ise izleyicilere 

feminist kadınların mutsuz olduğu mesajını verdiği, düşünülebilir.  
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Kültürel temsillerin toplumun algısını etkilemesi bağlamında, Kadının Adı Yok 

filminde çizilen feminist kadın temsilinin, toplumda feminizmin ekonomik 

bağımsızlığını elde etmiş, kariyer sahibi, çekici, güzel ve bakımlı, zeki, yetenekli  aynı 

zamanda entelektüel  ve cinsel arzularının peşinden koşan kadınların işi olduğu algısını 

yarattığı, ileri sürülebilir. Bununla birlikte, filmdeki  erkek hazza yönelik bakış 

doğrultusunda cinsel olarak nesneleştirilen feminist temsilin, toplumun anlam 

haritasında feminist kadının cinsellik boyutuyla  öne çıkan “serbest, rahat kadın” olarak 

olumsuz algılanmasına sebep olduğu da düşünülebilir.  

Sonuç olarak konunun işleniş biçimi açsısından cinsellik vurgusunun ön planda 

olduğu Kadının Adı Yok filmi, kadının bedeninin sunumu açısından erkek hazzına 

yönelik dikizci ve teşhirci bir bakış açısına sahiptir ve bu anlamda erkek egemen 

kültürün pekiştirilerek sürdürülmesine yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda filmin temel 

olarak feminist kuramlara ters düştüğünü, aksine erkek egemen kültüre hizmet etmekte 

olduğunu ve ayrıca filmde çizilen feminist temsilin esasen feminist olmadığını ileri 

sürmek mümkündür. 

Son olarak çalışmayı, başka araştırmalara konu olabileceği düşüncesinden yola 

çıkarak, “Feminist sözcüğünün kullanımı konusunda oluşan çekincelerin akademik 

alana yansıması söz konusu olabilir mi? Kadınlar üzerine yapılan feminist çalışmaların 

isimlendirilmesinde rol oynayabilir mi?” sorularıyla bitirmek yararlı olabilir. 

Konuyla ilgili olarak Joan W. Scott, kadın tarihi üzerine yazılmış bir çok 

makale ve kitabın başlığında “kadınlar” sözcüğü yerine “toplumsal cinsiyet” sözcüğü 

kullanılmasının, bahsedilen çalışmaların akademik ciddiyetini göstermek anlamına 

geldiğini belirtmekte ve bu ifadenin kullanımıyla birlikte feminist çalışmaların 1980’li 

yıllarda akademik meşruiyet kazandığını da  eklemektedir. Ancak Scott, kadın sözcüğü 

yerine toplumsal cinsiyet ifadesinin daha nötr ve nesnel bir anlam taşıdığını ve bu 

bağlamda sosyal bilim terminolojisinin kendisini feminist politikadan ayrıştırdığını ileri 

sürmektedir. Scott, toplumsal cinsiyet ifadesine yönelttiği eleştirisinde şunları ifade 

etmektedir: 
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“Toplumsal cinsiyet” ifadesinin bu şekilde kullanımı, ne 
eşitsizlik veya iktidar ile ilgili taşıması gerekli ifadeyi 
barındırmaktadır ne de incitilmiş ve rencide edilmiş- 
şimdiye kadar görünmez olan- tarafı adlandırmaktadır. 
Oysa “kadın tarihi” terimi geleneksel uygulamanın aksine 
kadınların geçerli tarihsel özneler olduğunu iddia ederek 
kendi politikasını ifade ederken; “toplumsal cinsiyet” 
ifadesi kadınları kapsar ama isimlerini zikretmez ve 
böylelikle eleştirel bir tehdit ortaya koyuyor gibi 
gözükmez. 422 

 

Feminist unvanın kullanımındaki çekincelere dair, çalışmamız içerisinde daha 

önce feminist hareket deyimi yerine kadın hareketi ve kadın sorunu deyimini 

kullanıldığını belirtmiştik. Feminist hareketin kültür ve sanat alanına yansımasıyla 

ortaya çıkan kadın araştırmaları doğal olarak feminist politikaya dayanmaktadır. 

“Feminist” yerine “kadın” deyiminin kullanılmasına benzer biçimde “kadın” yerine 

toplumsal cinsiyet deyiminin kullanılmasında konunun feminist tabanından kopartıldığı 

düşünülebilir. 

  

                                                           
422

  Joan W. Scott “Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi”, Çev: Aykut Tunç Kılıç, Agora 
Kitaplığı, 1.basım, 2007,s. 10.  
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