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GİRİŞ: Geçmişin Hayaleti ve Kayıp Bakış 
 
Bu kara güneş nereden gelmektedir? Beni suskunluğa, herşeyden el etek 
çekmeye, toprağa, yatağa çivileyen görünmez ve ağır ışınlar hangi duygusuz 
gezegenden gelmektedir?1 

 
1945 yılına ait Kandemir imzalı bir yazı-söyleşinin başlığı şöyledir: “Niçin Güzel Film 

Yapamıyoruz?..Nemiz eksik...Aklımız mı, Naktimiz mi, nemiz?” 2  Kandemir, 

Almanya’da filmcilik mektebini bitirip Türkiye’ye dönen Faruk Kenç’le yaptığı 

söyleşide “Bizim iyi, mükemmel, dilediğimiz gibi filmlere kavuşamayışımızın 

sebeplerini” aydınlatmak ister. Kenç, Avrupa’nın birçok yerinde diploması olmayanların 

sinemacılık yapmadıklarından, her düzeyde eleman ve para kıtlığından, Mısır filmlerine 

verilen paranın ve halkın bu filmlere gitmesinin yarattığı “hazin” durumdan söz 

edecektir. Kandemir, yazıyı, tenkid etmenin daima çok kolay, yapmanınsa pek güç bir iş 

olduğunu bir kez daha anladığını söyleyerek bitirir. Sıralanan somut, olgusal sebeplere 

rağmen dağılmayan, teknik ve para noksanlığının cevaplamaya bir türlü yetmediği 

“Nemiz eksik” sorusu sonraki yıllarda da tekrar tekrar sorulacaktır. Hatta kimi zaman 

eleştirmen ya da yönetmen için, “Nemiz eksik” sorusu, paradoksal bir şekilde eksikliğin 

ürettiği güçlü biz duygusuyla başka soruları iptal eden bir bağımlılığa yol açacaktır. 

Çok açıkça “Nemiz eksik” sorusu, başkası olma arzusunu, özenme ve kapılmayı 

anlatır. Peki bu soruyu soran özne aynı zamanda bu arzuyu inkar ederse ne olur? Bu arzu, 

niçin ve ne adına reddedilir? Öznenin bu arzuyu reddetmesine, kimi zaman 

                                                 
1 (Kristeva: 2006: 151). 
2 Yazı-söyleşi de bu sorularla başlar: “Niçin dilediğimiz güzellikte yerli film göremiyoruz? Avrupa ve 
Amerikan filmleri hele şöyle dursun, fakat Mısır filmleri bile neden bizimkilerden fazla hoşa gidiyor? 
Kusurumuz, noksanımız ne? Senaryo yazabilenimiz mi yok, rolleri başarabilenimiz mi yok, rejisörümüz 
mü, operatörümüz mü, makinemiz mi, paramız mı...Hülasa bu alanda aklımız mı nakdimiz mi yok Allah 
aşkınıza?” (6).  
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cezalandırmasına sebep olan nedir? Soruları cevaplayabilmek için öncelikle, “Nemiz 

eksik” sorusunun ikiz kardeşiyle tanışmamız gerekir: “Niçin kendimiz olamıyoruz?” Bu 

iki soru, hem filmlerin içinde, hem yönetmenlerin kendi yaptıkları filmlere ilişkin 

yargılarında hem de filmlere yöneltilmiş eleştirilerde tekrar tekrar karşımıza çıkacaktır. 

Kendi üzerine düşünmenin, konuşmanın ve kendine bakmanın bu başlangıç soruları, 

Doğu-Batı bölünmesiyle ve gecikmiş modernlikle hayata başlayan ulusal öznenin içine 

sürüklendiği karşıtlıklar ve yargılar yoluyla cevaplanacaktır. Kapılma, özenme, başkası 

olma arzusuyla özerklik, faillik, kendi kalma ısrarının birbiriyle didiştiği sayısız 

mücadele verilir. Modernlikle birlikte ortaya çıkan kendilikle ilgili problemler, Doğu-

Batı bölünmesine ve buradaki asimetriye çarptığı yerde kurgusal bir katmerlenmeye yol 

açar. Bir yandan konuşmayı başlatan bu şiddetli çarpışmadır, diğer yandan ise çarpışma, 

huzursuzluk, öfke ve hayal kırıklığına neden olan bir dizi karşıtlık (yerli-yabancı, model-

kopya, özgün-taklit, taşralı-züppe) içinde yol alarak izini kaybettirmektedir.3 

                                                 
3 Şüphesiz deneyimimiz biricik değildir. İşaret, iz, hafıza, rüya ve model peşindeki kahramanlar sadece 
Türk sinemasında değil, Arap sinemasında, Alman sinemasında, Afrika sinemasında da karşımızdadır 
(Armes ve Malmus, 1991: 163). Stuart Hall, Karayip sineması hakkındaki gözleminde, “Yeni Dünya”nın 
kendileri için bir anlatısal yerdeğiştirme olarak oluştuğunu ifade ederken, bu süreci Lacancı imgesel ve 
simgesel ayrımıyla açıklar. Yerdeğiştirme, başlangıçtaki imgesel bütünlüğe dönüşü de harekete geçirir. 
Ama bu dönüş asla tamamlanamaz; çünkü başlangıç, sembolün, temsilin, arzunun, hafızanın, mitin, arama 
ve keşfin, kısaca sinematik anlatıların rezervuarının başlangıcıdır (Armes ve Malmus, 156). Bu anlatısal 
yer değiştirme, ilksel senaryolarla (baba bulma/olma ihtiyacı ve anne arzusu, köklere geri dönme arzusu) 
birlikte hareket eder; Faslı düşünür Abdelkebir Khabati’ye göre, sadece Dışarıyı yeniden düşünmek, baba 
figürüne yönelik nostaljimizi yıkabilir (Armes ve Malmus, 156). Burada “Dışarıyı yeniden düşünmek”le 
kast edilen, hakim belirlenimlerinden merkezsizleşmiş, bu belirlenimleri yıkan ve sarsan bir söylemdir; 
Khabati’ye göre sadece bu bizi “kör özdeşlik” ve “haşin farklılık”tan uzaklaştırabilir (156). Bu nedenle 
geri dönüp “izlere” bakmak, bu ülke sinemalarına yönelik okumalarda iyi bir başlangıç olabilir. 
Bakacağımız yer, sinema, her geçenin bir tortu bıraktığı arkeolojik bir alandır. Yönetmenin anıları, 
seyircinin anıları, Hollywood filmleri, kendi ülkemizin filmleri, modern dünyayı dolaşan tek bir film 
sahnesi, edebiyat ve şehir: Sinema, bütün bunların birbirinin üzerine yazıldığı “palimsests” bir alan, 
hikâyelerin birbirinin içine geçtiği, birbirlerine açıldığı bir evrendir (164). Bu yatay ve arkeolojik iz çeşidi 
de bir başkasıyla birliktedir. Takip edilmesi gereken ikinci çeşit iz, sürekli oluşan ve yeniden oluşan izdir. 
İlkinin yatay ve katmanlı olmasının aksine, ikincisi dikey ve yayılımlı, yılankavi, dolambaçlıdır. Bu ikinci 
iz, öznenin bir çember içinde hareket ederken çemberin içe, maneviyata dönerek kişisel bir girdaba 
dönüşmesidir (165). Türk sinemasındaki “iz”lere dönerken, bu iki iz çeşidini takip etmeye çalışacağım. 
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“Batı’ya aşırı açıklık”, “yabancı etkisi”, “kaynak sorunu”, “geleneksizlik ve 

ustasızlık”, “özentili Batılılaşma”, “yabancı uyarlama”, “iğreti ideal”, “köksüzleştirme 

ve yozlaştırma”, “Batıcı aydın takımı”, kimi zaman eksiklik ve gecikmişliğin sebebi 

olarak “icat edilen” tek ve güçlü bir figür, kimi zamansa eksiklik ve gecikmişliği 

gidermek üzere “keşfedilen” tek ve güçlü bir figür, yerli/ulusal sinema arayışının, bize 

özgü bir sinema arzusunun dile getirilmesine imkân veren adlandırmalardır. Bu 

adlandırmaların işlediği tek ve doğrusal bir hat yoktur. Adlandırma tekrar ederken kılık 

ve yer değiştirir. Bununla birlikte tekrarıyla içine yerleştiğimiz bir ev, bir dil, bir biz 

üretir. Aynı zamanda tanıdık bir ya da birçok duygu. 

Bu çalışmada, bir kimliğe sahip olmanın, bir ulusa ait olmanın, ulusal-simgesel 

özdeşleşmeyle, toplumsal ve kurumsal pratiklerle sağlanmasının yanı sıra psişik 

süreçlerle işlediği varsayımından yola çıkarak,4 simgesel özdeşleşmeyi (“Ben Türk’üm” 

demeyi ve ulusal kimliğe çağrılmayı) mümkün kılan bu “hayaletvari boyutu”, Türk 

sinemasında takip etmeye çalışacağım. Şüphesiz burada çalışma, bir başka varsayımla, 

sinemanın, “iç” dünyaya, psişeye, toplumsal fantazilere, modern öznelliğe “yakın 

çekim” yapabilen bir aygıt olduğu varsayımıyla, ilerleyecektir. Sinemanın kolektif 

düşlerin, ortak yazgının, ortak hafıza ve unutuşların sahnesi olarak kültürel-psikanalitik 

okuması, modernlik deneyimiyle ilişkili olarak türeyen semptomları, korku ve arzu 

nesnelerini, toplumsal imkânsızlıkları ve vaatleri, toplumsal birliği ve bütünlüğü kuran 

ya da bozan ve dışarıya atılan unsurları kaydetmemizi mümkün kılar. Sinemada 

                                                 
4 Slavoj Zizek’in ifadesiyle: “Kişi bir toplumun aleni simgesel geleneği ile sadece özdeşleşerek değil, aynı 
zamanda bu geleneği sağlayan hayaletvari boyutu da üstlenerek o toplumun tam üyesi olur” (Zizek, 2003: 
76). 
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özdeşleşilen “biz”in nasıl üretildiğinin, biz ve biz-olmayan ayrımının nasıl tesis 

edildiğinin izahı, “biz”i yaran, bölen antagonizmaların yerlerine de işaret eder. 

Bu anlamda çalışmanın kuramsal çerçevesini, “psikanalitik-ideoloji kuramı” 

(Slavoj Zizek, Judith Butler) oluşturmaktadır. Psikanalitik-ideoloji kuramı, metin 

eleştirisini, metin içinde görüşten uzak tutulan, perdelenmeye ya da inkar edilmeye 

çalışılan unsurların, temsil edilemez, ifade edilemez, men edilmiş olanın, etrafının 

çerçevelenmesiyle, diğer bir deyişle, metnin kat edilmesiyle gerçekleştirir. Film-metnin 

seyirciyi içine alan açıklığında beliren psişik mekanizmaları psikanalizin diliyle diyaloga 

sokan, metni kat ederken başka metinlere açılmamızı sağlayan, filmle kuram arasındaki 

dolayım, psişenin konuşmasıdır. Türk sinemasını kat ederken de bu “konuşma” bizi, 

başka metinlere, sinema eleştirisine, edebiyat eleştirisine, yazarların kişisel hatıralarına 

hareket ettirir. 

Psikanalitik-ideoloji kuramı, ulusal kimliğin kavranışında radikal bir tespitten 

yola çıkmamızı sağlar. Ulusal kimliğin tarif edilmesinde, “biz” üzerine konuşmada bir 

dizi bölünmeyle karşılaşırız. Bu tariflerde ortaya çıkan bölünmeleri, ulusal kimliğin 

“kendisine” ulaşmamızın önündeki engel olarak görmek yanıltıcıdır. Bölünmenin 

nesnenin “kendisi” içinde devrede olduğunu, bu bölünmelerin ulusal kimliğin içkin 

antagonizması olduğunu, kısaca ulusal kimlik denilen şeyin “bu” olduğunu söylemeliyiz. 

Dolayısıyla, epistemolojik bir iktidarsızlık gibi görünen şeyin ontolojik bir imkânsızlığa 

taşınması (Zizek, 2002a: 192), ulusal kimlik ya da “biz” üzerine konuşmalarda ortaya 

çıkan bölünmeleri bu konuşmaların arkasındaki “esası”, “sahici şeyi” gizleyen bir perde 

olarak kavramak yerine, tam tersine, bölünmenin kendisinde ulusal kimliği tanımamıza 
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imkân verir.5 Bu anlamda psikanalitik ideoloji kuramının perspektifi aslında sadece bir 

yer değiştirmedir. “Biz” resminin bölünmeyi gidererek sunduğu bütünlük perspektifini 

kaydırarak, bölünmeyi resimde durduğu yerde göstermek, diğer bir deyişle bölünme 

ifadelerini perspektif değişimiyle tekrar etmektir. 

Bu perspektif değişimi, belirli bir topluma ya da belirli bir kimliğe özgü 

imkânsızlıkların, evrenselleştirilmeye direnen öznel ya da milli Şey’in gölgesi altında 

kalan, her durumda bu özel yaranın izini taşıyan topluma ve kimliğe içkin imkânsızlığın 

takip edilmesiyle, bu ikisinin birlikte hareketinin kaydedilmesiyle mümkündür. O halde 

Türk sinemasının kültürel-psikanalitik okuması için öncelikle, gecikmiş modernlik 

deneyiminin ve Doğu-Batı bölünmesinin ulusal benlikte açtığı yaraya odaklanmak 

gerekir. Çalışmanın birinci bölümünde, modernlik sahnesine doğan ulusal öznenin, onu 

hem hayata başlatan hem de yok etmekle tehdit eden yenilgi, eksiklik ve gecikmişlikten 

türeyen yarasını tartışacağım. Modern ama milli olma hayali, modernliğe karşı kendi 

Şey’ini koruma arzusu, sınırlı modernleşme çabası, bu içkin yarayı perdeleyen toplumsal 

fantazidir. 6  Kapitalizmin ve modernliğin “aşırılıklarını” törpülemeye, dışarı atmaya 

çalışan bu toplumsal fantazi, Doğu-Batı bölünmesinin ürettiği ikirciklilikten beslenir. 

                                                 
5 Zizek’in ifadesiyle, “[b]uradaki ima, şüphesiz bu ‘kendinde-Şey’in radikal bir eksik tarafından çoktan 
sakatlanmış, yarılmış, damgalanmış, antagonistik bir çekirdek etrafında yapılanmış olduğudur” (192).  
6  Birinci bölümde ve çalışma boyunca, milliliği modernliğin aşırılıklarından koruma ve modernliği 
sınırlama çabasının toplumsal iktidar mekanizması olarak işleyişini tartışırken, aşırılığı cisimleştiren 
“Batı” temsilinde kendi modernlik deneyimimizin “aşırılıkları” olduğunu, kontrol etmeye ve sınırlamaya 
çalıştığımız şeyin içinde yaşadığımız modernlik ve kapitalizm deneyiminden türeyen akışkanlık ve trajedi 
olduğunu göstermeye çalışacağım. Marshall Berman’ın (1994) sözlerini bir giriş olarak ödünç alabiliriz: 
“Eğer bu [modern] kültür, çoğu yönetimin dediği gibi sadece Batıya mahsus ve dolayısıyla Üçüncü Dünya 
ile alakasız ise neden bunu engellemek için bu kadar enerji harcıyorlar? Yabancılara yükledikleri ve 
‘Batılı yıkım’ diye suçladıkları şey aslında kendi halkının enerji, arzu ve eleştirel ruhlarından başka bir şey 
değil. Hükümet sözcüleri ve propagandacıları kendi ülkelerinin bu yabancı etkilerden azade olduğunu ilan 
ederken, aslında halklarını bir siyasal ve tinsel bir cendere altında tutmayı becerebildiklerini söylüyorlar. 
Bu cendere kalktığına ya da parçalandığında ilk ortaya çıkan şey modernist ruh olacaktır: Bastırılanın geri 
dönüşüdür bu” ( 158-159). Sonuç bölümünde Türk sinemasında ortaya çıkan “modernist ruhu” görünür 
kılmaya çalışacağım. 
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“Erilliği kaybetme endişesi”, “ulusal-cinsel endişe” (Gürbilek, 2004a; 2004b) olarak 

yaşanan ikirciklilik, Türk sinemasının “konuşmaya başladığı” 1950’li yıllarda, yasanın 

“teslim ol” çağrısıyla sokağın davetkar sesi arasında kalan erkeklerin hikâyelerinde 

karşımıza çıkar. Bu filmlerde sahnelenen fantazileri kat ederek, sokağın, gecenin, 

modern sahnenin ışıklarının davetkar sesinin ve başkası olma arzusunun, kadın bedenine 

yansıtılarak eril-mahalli ruhun geriye dönük olarak var edilmesini göstermeye 

çalışacağım. Bunun için de, kendi üzerine düşünmenin, kendine bakmanın, kendi 

hakkında konuşmanın bu “başlangıç” hikâyelerinde, ulusal öznenin ortaya çıkışının 

canlandırılmasında, “geleneğin” kaybedilmesinin ürettiği ikircikliliğin erilliği kaybetme, 

hadım edilme endişesi olarak temsil edilmesinin, ulusal kimliği kuran imkânsızlığın, 

bölünmüşlüğün ve başkası olma arzusunun “meşum kadın”ın bedenine yansıtılmasının, 

toplumun kendisi hakkında bilmeyi reddettiği şeyin atık-olarak-kadın 7  figüründe 

cisimleştirilmesinin, eril-ulusal kimliğin içkin imkânsızlığını, fantazi içinde bir imkâna 

nasıl dönüştürdüğüne yakından bakmak gerekir. 

Özenme, kapılma, başkası olma arzusunun kendi kalma ısrarıyla mücadelesi, 

başka kültürel alanlarda olduğu gibi sinema alanında da, hem yönetmenleri hem de 

eleştirmenleri, orijinallik, özgünlük ölçütüyle sınırlamıştır. Burada, bir yönetmenin ya da 

eleştirmenin kendi düşünsel hattında ortaya çıkan bölünmelere tanık olduğumuz gibi 

tersinden, farklı düşünsel konumların paylaştıkları hemzeminle karşılaşırız. Mesela Nijat 

                                                 
7 Deborah Linderman (1986), heterojen metnin imkânlılığının koşullarını tartışırken, homojen bir metin ve 
kapanma arayışı varsayımının şüpheli olduğunu belirtir. Bunun yerine, metinde başkası olma arzusunun 
gizliliğine dikkat edilmelidir. Bu “gizlilik”, metindeki “yabancı madde”de, “ekstra” ve “fazla” olanda 
açığa çıkmaktadır. Bu kavrayışla Linderman, dişilliğin tanımlanışına odaklanır ve Julia Kristeva’ya 
referansta bulunarak, dişilliğin topluluğun “sonsuz hicvi” olduğu tesbitiyle, dişilliği, kültürün 
yadsımalarının cisimleştirildiği, yansıtıldığı ve emildiği “bastırma konumsallığı” olarak tarif eder: “Atık 
olarak kadın” (149). Dişillik erilliğin kendisi hakkında bilmeyi reddettiği şeydir. 
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Özön, Türk sinemasının roman, öykü, resim gibi geri kalmışlığından (78), kalıplar 

sineması olduğundan ve hep yüzeysel gerçekliğin tuzaklarına düştüğünden (89) söz eder. 

Sonra bu durumun nedenlerini, Batı’daki gibi sağlam ve köklü bir resim geleneğinin, 

dram sanatının olmayışına buna karşın mevcut geleneğin de aşırı-mevcudiyetine bağlar.8 

Çözümü Türk kültürünün çağdaşlaşmasında, Türk sinemasının çağdaş kültür düzeyine 

eriştirilmesinde (293) bulan Özön, “Bu, yabancı işidir. Bu, bize uymaz, bünyemize 

uygun düşmez,” yargılarını (381), 1965 sonrasında özellikle Halit Refiğ’in savunduğu 

“ulusal sinema” düşüncesinin sinemadaki başarısızlığın “kabahatini”, gerçekçi sinema 

akımlarına, yabancı sinemaya, yabancı etkilere, Batılılaşmaya, eleştirmenler ve 

aydınlara yüklemesini, öfkeyle eleştirir (246). Ama, sinema diline uygun işleyişi, canlı 

sinema anlatımı, kamera hareketi ve kurgusuyla dikkat çektiğini söylediği Kanun 

Namına’nın Marcel Carne’nin Le jour se leve filminin konusuna şaşılacak derece benzer 

olduğunu (29), Metin Erksan’ın Sevmek Zamanı, Kuyu gibi filmlerinde “Antonioni’den 

Fellini’ye Resnais’den Bunuel’e uzanan esin kaynaklarını zaman zaman kendi ruhsal 

bunalımlarıyla birleştirerek, yapmacık, özentili bir ‘aydın işi’ havaya bürünmekten öteye 

geçemedi[ğini]” (35), ulusal sinema-halk sineması denilen örneklerde Batı’nın son 

örneklerine özenme, “biçim özenmeleri”, “baştan aşağıya bir batı özentisi, biçim 

özentisi” olduğunu (211) söyleyen de Özön’dür. 9  1948-60 arasında sinema dilinin 

                                                 
8 Yoklukla başlayan bu düşünsel seyir, öz-değersizleştirmeyle biter: “Bütün bunlardan dolayı büyük bir 
ustalık gerektiren filmin görüntü diline temel olabilecek bir resim sanatı ve resim duygusu, geniş yığınlar 
şöyle dursun, yakın zamanlara gelinceye dek aydın takımında bile gelişmiş değildi. Bu durumda görüntü 
çerçevelemesi, görüntü düzenlemesi, hareketlerin düzenlenmesi, derinlemesine görüntü gibi sinemanın 
‘abecesi’ olduğu denli temelleri de sayılan kullanışları gerçekleştirebilecek ustalıkla sinemacının yetişmesi 
çok güçleştiği gibi, böyle bir sinemacı çıksa bile bunu izleyecilere benimsetmesi, sevdirmesi hemen 
hemen olanak dışıdır” (280).  
9 Özön, yönetmenlere yapmaları gerekeni, “alıcını, yaşadığın toplumu yansıtan bir ayna gibi kullanaksın”, 
gerçekçilikten ayrılmayacaksın”, “hiçbir vakit aşırılığa kapılmayacak, aşırı duygululuktan kaçınarak hep 
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kurulmaya başlamasına karşın, çağdaş ülkelerdeki gibi ulusal sinema akımının ortaya 

çıkamadığı (244), iki yüz yıllık Batılılaşma çabalarının büyük yabancılaşma yarattığı 

(292), sinema eğitim ve kültürünün Batılılaşma ve yabancılaşmanın ağırlığı altında 

kaldığı (279) ifadeleri de aynı yazarın metinlerinde yer bulmuştur. 

Aynı bölünmeyi yönetmenlerin sinema serüvenlerinde kaydetmek mümkündür. 

Türk sinemasının biçim endişesine doğduktan sonra muhteva endişesiyle karşı karşıya 

kaldığını belirten Lütfi Akad’ın özellikle erken dönem filmlerine yönelik eleştiride, 

özentilik ve etkilenme bir ölçüt olarak karşımıza çıkar; Akad’ın kendisi de, sadece biçim, 

mizansen itibariyle beğenilen, bunun dışında “yabancı ruh”lu bulunan Yalnızlar Rıhtımı 

filmini “özenti şairanelik”le eleştirir.10 Yıllar sonra anılarında, sadece biçimiyle övülen 

                                                                                                                                                
ölçülü davranacaksın” diye sıralarken özentiye karşı özü savunduğu bir kuralı da vardır: 
“Anlatabileceğimiz bir şey yoksa, bu aracı ne denli özentili kullanırsak kullanalım, ne çeşit cambazlıklara 
girişirsek girişelim, ‘öz’ün yokluğundan doğacak boşluğu kapatamayız, örtemeyiz. Öyleyse, alıcıyla, 
anlatacağın bir şey varsa kullanacaksın; özentili anlatımla kendini de başkalarını da aldatmayacaksın” (75). 
10 Alim Şerif Onaran (1990), Akad’la yaptığı söyleşide ona, Kanun Namına hakkında “Le jour se leve 
filminden etkilenmiş” denmesi hakkında ne düşündüğünü, ayrıca bu filmin Anatole Litvak’ın The Long 
Night filminden de etkilenmiş olup olmadığını sorar. Genellikle bir etki altında kalmamaya gayret ettiğini 
söyleyen Akad, ilk filmi seyretmediğini, ikincisi seyrettiğini belirtir. Bu bilgiden yola çıkarak Onaran, 
bilinçaltında bir etkilenmenin olup olmadığını sorar bu kez. Akad’ın “Belki de” cevabından sonra, 
ozansı/şiirsel gerçekçilik akımından etkilenip etkilenmediği sorusu gelir. Akad, böyle bir etki iddiasını 
doğru bulmadığını, bu filmdeki endişesinin dili geliştirmek, bir dinamizm getirmek olduğunu ifade eder. 
Soru bu kez, konu ve içerik bakımından Fransız filmlerinden, teknik bakımdan Amerikan sinemasından 
etkilenme olarak tekrar karşımıza çıkar (41-43). Yalnızlar Rıhtımı üzerine konuşma da aynı hatta cereyan 
eder. Bir yandan filmin getirdiği biçim ve teknik denemelerinden söz edilirken bununla birlikte etkilenme, 
“kaynağı” bulma arayışı da hep devreye girer. Mesela Onaran film hakkında, “Konu yabancı geldi bana, 
bir Fransız filmi gibi geldi. Yani Carne’nin filmlerinin havası, mesela Rıhtım Sisleri’ndeki (Quai des 
Brumes) hava, aynen o hava. Islak kaldırımlar, o gece manzaraları, o şafak sökerken ilk saatler. Efendim, 
tipler de öyle” (88); “[y]ani o film, teknik itibariyle, biçim bakımından, biçim denemeleri bakımından 
sizin için çok önemli bir deneme olmakla beraber...bu yabancı etkiyle getirilmesi....” (89); “gereksiz bir 
ozansı gerçekçilik” (90); “[f]akat ruhu, yabancı ruh olduğu için tipler gereksiz tipler olduğu 
için...başarısızlığı...yani tenkit edilecek tarafları diyelim...” (91) gibi ifadeler kullanır. Bu eleştiri 
karşısında Akad da filmini “ozansı gerçeksizlik”, “bir özenti şairenelik” (90) adlandırmalarıyla eleştirir. 
Vesikalı Yarim hakkında da “Sonra oyuncu seçimi, oyuncuların rollerini benimseyişi, oynayışı, konunun 
ilginçliği bana La Dame aux Camelias’yı [Kamelyalı Kadın] hatırlattı. (...) Böyle hafifçe La Dame aux 
Camelias’yı çağrıştırıyor” (141) diyecektir Onaran. Bu söyleşide, ısrarlı bir biçimde tekrar eden kimlerden 
etkilendiği sorusu karşısında ise Akad, “sinemaya giderek sinema öğrenmeye kalkmak büyük bir 
tehlikedir” (200) demek zorunda kalacaktır. Bu çağrıştırma, benzeme, etkilenme ölçütü, birincil ve ilk 
olanın hükümranlığına bağımlılık, paradoksal bir şekilde, geleceğe dönük de işler. Onaran, Akad’ın 
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bu filmin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu (Akad, 2004: 282) söyleyecektir; ama 

özentilik eleştirisine maruz kalmış Akad, “Kendi müziğini tam olarak özümsemiş bir 

Orhan Gencebay’ın nasıl olup da çok yabancı ezgilerle donanmış aykırı bir müzik 

yaptığını anlayamıyorum” (544) da diyecektir. Saflık, özgünlük ısrarı düşünceye sürekli 

nüfuz etmekte, yönetmenler, eleştirmenler ya da diğer kültürel alanlarda uğraşanlar 

kendi konumlarının melezliğine körleşebilmekte, modern deneyimin harekete geçirdiği 

arzulara karşı çoktan modernliğin gölgesi altında kalmış gelenek saflığıyla 

yüceltilebilmektedir. 

“Herşeyi ile bir Türk filmi” (Akad, 444) yapmak isteyen, “bizim insanımızın” 

davranışına, konuşma tarzına uygun bir içerik ve biçim arzulayan (Onaran, 1990: 196) 

Akad, özellikle 60’lardan sonra “kendimize has bir üslup arama endişesi” (Onaran, 44) 

içine girdiğini (“Hepimiz Batı özentisi filmler yapıyorduk”), aynı yıllarda bütün 

tekniksizliğine karşın Muharrem Gürses’in yaptığı filmlerin halka yakınlığı nedeniyle 

daha ayağı yere basan bir gerçeğe dayandığını belirtir (Onaran, 97). Oysa, “Hepimizin 

ruhunda şöyle bir iddia yatar: Güzel bir eser yaratayım, sanat eseri olsun, hayran 

olunsun,” diyerek iyi sinema yapma arzusunu ifade eden Gürses, hayal kırıklığı içindedir: 

“Bugün akla gelen bütün büyük yönetmenler önemli işler yaptılar. Yaptılar, ama beni 

örnek aldılar. Ben geri kaldım. Kursağımdaki eserleri meydana getiremedim” (Yeres, 

2005: 195). Akad’ın, hakkında, “Yapmaya imkân bulamadıklarının acılarını içine 

                                                                                                                                                
Tanrının Bağışı Orman belgeselini Cinema Novo akımına yatkın bulur ve Akad’a şunu sorar: “Siz, 
bilmiyorum, ‘Cinema Novo’nun eserlerini, Brezilya Sineması’nın bu kesimini izlemiş miydiniz? Bunlar 
daha o zaman ortalıkta yoktu. Sonradan ortaya çıktı. Belki bu akımı da bilmiyordunuz?” (111-112). 
Akad’ın “Hayır, bilmiyordum” cevabı karşısında Onaran’ın yorumu ilginçtir: “Bilmeyerek, bizim 
yurdumuzun gerçekleri diye getirdiğiniz şeyler, aslında bütün iktisaden geri bıraktırılmış ülkelerin 
gerçekleridir. Bu bakımdan, filmin ilk yarısı, özellikle filmin ilk yarısı Brezilya’nın ‘Cinema Novo’sunu 
çağrıştırıyor” (112). 
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gömerek savaşını sürdürüyor” (2004: 43) dediği Erksan da “bize özgü sinema” ile 

sinema arzusunun, özgünlük ısrarıyla evrensellik arzusunun arasında sıkışıp kalmış 

gibidir. Bir yandan Türk sinemasının büyük ve özgün bir senaryo edebiyatına 

kavuşmasının imkânını Türk senaryoları yazılmasında bulan, Türk tarihi ve uygarlığının 

sinema için eşsiz ve bulunmaz bir kaynak olduğunu belirten Erksan (Yeres, 188), aynı 

anda hayal kırıklığını dile getirir: 

Biz Türk sinemasında trajik ve dramatik boyutları layıkıyla çözemedik. Yani 
uluslararası, evrensel dramaturginin boyutlarında saptamalar yapıp filmlerimi bu 
anlayışta dram yapıtları haline getiremedik (187). 
(...) 
Ne Doğu kültürünü biliyoruz, ne Batı kültürünü. Neden bu ikisiyle doğru bir 
hesaplaşmaya girmemişiz? Bizim dünyadaki yerimiz nedir, bunu bilmiyoruz. Birey 
olarak kendi kültürümüz de yok. Bir Batılı yönetmen gibi hem kendiyle hem dünyayla 
hesaplaşmaya elverişli, geçmiş kültür birikimini mutlaka kullanabilen birikimimiz de 
yok. Şimdi öyle olunca, zaten yapılan o iş de ortada bir iş. Yani başyapıt yapıyoruz da 
bizi anlamıyorlar da diyemeyiz. Başyapıt yapamıyoruz. Hepsi eksik, gedik, orasından 
burasından sarkan işler doğrusu (188). 
 
Yönetmenlerin kendi filmleri ve Türk sineması üzerine düşüncelerinde Doğu-

Batı bölünmesi ve bu bölünmeyle ilişkili olarak ortaya çıkan, özgün-taklit, biz-özenti 

bölünmeleri hep devreye girer. Atıf Yılmaz, bir Türk filminin ancak özgün olabildiğinde 

evrensel olma şansını yakalayabileceğini (Yeres, 40), başka bir kültürün, Batı 

kültürünün özümsenmesinin mümkün olmadığını, geçmiş, kaynak, imkân yokluğu 

nedeniyle de bizim biraz yapay, biraz taklitçi, biraz modalara uygun sanatlar yapmaya 

çalıştığımızı söyler (40). Yılmaz’a göre, Cumhuriyet’le yoksun bırakıldığımız kültür 

birikimimizi yeniden elde etmemiz, özümsememiz ve ondan yeni bir senteze varmamız 

gerekmektedir (40). Şiddetli bir huzursuzluğa ve hayal kırıklığına neden olan Doğu-Batı 

bölünmesini, Halit Refiğ, sinemayı ulusal kimlik belgesine dönüştürerek gidermeye 
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çalışacak, bu “kavga”nın nedenini de Türkiye’nin Batı dünyasındaki “iğreti” konumuna 

bağlayacaktır. Hayal kırıklığı karşısında eksiklik ve yoksunluk duygusundan bir “biz” 

üreten, Engin Ayça’ya ait şu sözler tekrar tekrar karşımıza çıkacaktır: 

Türk sinemasında, Batı sinemasında var olan dramatik yapı, entrika, karakter 
geliştirilmesi, kişilerin psikolojik derinlikleri yoktur. Batı kültüründe var olan bu 
özellikler sinema dışı alanlarda da vardır, daha doğrusu sinemaya oralardan gelmiştir. 
Bu bir kültür bütünlüğüdür. Benzer şekilde bir kültür bütünlüğünü Türkiye’de de 
görüyoruz. Türkiye sınırları içinde var olan bu bütünlük daha geniş bir Doğulu kültür 
bütünlüğüne de bağlanmaktadır. Türk sineması epik özellikler taşır, tiplere hatta 
prototiplere dayanır (Yeres, 77). 
 
Çalışmanın ikinci bölümünde, endişeye, hayal kırıklığına ve huzursuzluğa yol 

açan bu özgünlük ısrarını, sinemanın modern öznellikle kurduğu bağa odaklanarak 

tartışacağım. Sinema, psikanaliz ve modernlik arasındaki diyalog, sinema bünyesinin 

özgünlüğe değil, özgünlüğün kaybına, radikal bir kimliksizliğe, öznenin ve temsillerinin 

bütünlüğünün dağılmışlığına, ben’in bölünmüşlüğüne bağımlı olduğunu gösterir. Sinema 

imgesinin hep hatırlatacağı şey, telafi edilemez ve geri getirilemez bir yabancılaşma ya 

da ben’in bir başkası olmasıdır (Stam vd., 1992: 209). Sinemanın iki temel unsuru, 

yansıtma ve özdeşleşme, bir kimliğin bir başkasının içine yayılmasını, bir başkasından 

kimlik ödünç almayı, kimliğin bir başkasıyla kaynaşmasını, ve hatta başkası içinde 

erimesini, (Stam vd., 141), ben’in özdeşleşmelerin hokus-pokusu (151) oluşunu anlatır. 

Bu tartışmayla, özgünlük ısrarının, imgenin belirsizliğinden duyulan endişenin, başkası 

olma arzusunu kadın bedenine yansıtarak gizlemenin, erilliği/“ruhu” kaybetme 

endişesine kilitlenmiş bir sinemanın, sinema arzusunu nasıl sakatladığını ve tersinden, 

imgenin belirsizliğine, bakış ve sesin içkin yabancılığına tahammülün, sinema arzusuna 

sadakatin, sinemayı sinema yapan unsur olduğunu görmemiz mümkün olacaktır. Akad, 

“bize has” bir sinema üslubunu, bu üslup endişesini seslendirse de, sinemanın hep 
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hatırlattığı narsisistik yarayı ve bölünmüşlüğü bertaraf etmek yerine sahneleyen de o 

olmuştur. Bu nedenle de deneme ve deney Akad’ın sinema serüveninde hep karşımıza 

çıkar.11 Denenmemiş çerçeve düzenlemeleri ve dinamik kurgu, derinlemesine dekorlar, 

çerçevenin belirli bir süre hareketsiz, boş, insansız bırakılmasıyla oluşturulan “ölü, 

durgun zaman” (Onaran, 103),12 çerçeve düzenlemesiyle oluşturulan psikolojik boyut, 

kaynağı gösterilmeden yerleştirilen sesin hareket ögesi olarak kullanımı (Akad, 480) gibi 

deneylerin Akad’ın sinemasını neden farklı kıldığını sinema aygıtıyla modern öznellik 

arasındaki bağda buluruz. 

İlk iki bölümde, Türk sinemasının ve ulusal kimliğin konuşmasını başlatan 

narsisistik yarayı, başkası olma arzusunu hep hatırlatan sinema aygıtıyla uğraşıyor 

olmanın yol açtığı endişeleri, modernlik ve kapitalizm deneyiminden türeyen duygusal 

gerilimlerin Doğu-Batı bölünmesi tarafından aşırı-belirlenmesini tartıştıktan sonra, 

üçüncü ve dördüncü bölümde ulusal öznelliğin sığınağı, evi olan melodrama 

odaklanacağım. Melodram, katı olan herşeyin buharlaştığı, kutsal olanın dünyevileştiği 

epistemolojik bir momente doğar. Şeffaf olamayışın, opaklığın, anlam tarafından gasp 

edilmiş bedenin, ben’in bölünmüşlüğünün ve kaderinin başkalarına bağımlılığının temsil 

imkânı bulduğu melodramın alt metni de kapitalizm ve modernlik deneyimidir. Türk 

                                                 
11  Akad, kamerayla çalıştıkça kamera hakkındaki “tarafsız tanık” yargısını su götürür bulduğunu, 
kameranın hiç de öyle olmadığını gördüğünü söyler: “Belli bir hedef gütmeden, öyle rasgele, bir sokak 
köşesindeki kaldırım parçasını görece darlıkta çerçeve içine alın: İçi boş yarı açık bir kibrit kutusu, birkaç 
izmarit, yırtık bir mektup zarfının birden farklı bir anlam kazandığını göreceksiniz, aynı çerçeveyi 
yapraksız bir ağacın kuru dalları arasına taşıyın; göreceğiniz, ruh haline göre anlamlandıracağınız soyut 
bir dünya olacak” (64-65). İmgeyle ilişkinin ikili değil her zaman üçlü ilişki olması, imgeye nüfuz eden 
arzu, kameranın tarafsız tanıklığını ortadan kaldırmaktadır. “Film kolektif bir iştir” sözünün aksine filmi 
yaparken kaygılar içinde yapayalnız olduğunu söyleyen (30), bir sahnenin bedelini ödemenin kime 
düştüğünü soran (72), kameranın gözünün soğukluğunu (122) çekincesizce telaffuz eden de Akad’tır. 
12  Şöyle tarif eder Akad: “Oyuncularıma, sözden eyleme ya da eylemden söze giden aralıksız bir 
süreklilikten farklı olarak, ölü zamanlar yaratıyorum. Bu yolla onlardan, konuşma sırasında, duraksamalar, 
tereddütler, kısa suskunluklarla iç dünyalarını dışa vurmalarını istiyorum” (350). 
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sineması düşünüldüğünde melodram, sadece ürettiği “biz” imgesiyle kucaklanan ana 

biçim değil, aynı zamanda sınırlanmışlığı, kısıtlılığı, bir şeye hapsolmuşluğu, bir türlü 

koparılamayan bir bağlılığı hatırlattığı için de “biz”in eksikliğinden duyulan utanç ve 

hayal kırıklığının ana nesnesidir.13 Üçüncü ve dördüncü bölümde, melodramın ürettiği 

bu boğucu yakınlık ve dayanılmaz yoksunluk duygusunun kaynaklarını tartışacağım. 

Bunun için de öncelikle, bağımlılık, borçlanmışlık, suçluluk hissiyle dolu öznenin 

sahnesi olan melodramın, anlam tarafından gasp edilmiş, iktidar ağına yakalanmış, 

lekelenmiş bedenine, melodramatik bedene odaklanmak gerekir. Üçüncü bölümde, Zeki 

Müren’in rol aldığı üç film dolayımıyla gerçekleştirilen kültürel-psikanalitik okuma, 

modern/milli bedeni ve sesi, Türk sanat müziğinin geleneğin kayıp, metafizik merkezi 

haline gelişini, bu ses yoluyla üretilen bütünlük ve hafızayı kavramaya çalışıyor. Bu 

bölümde Türk sinemasının “tipik” melodram örnekleri yerine, Zeki Müren’in rol aldığı 

filmlerin tercih edilmesinin sebepleri şöyle sıralanabilir: İlkin, Zeki Müren imgesinin, 

modern/milli pedagojiyle kitle kültürü arasındaki çakışma ve iç içe geçiş alanında ortaya 
                                                 
13  Bu nedenle Türk sineması üzerine düşüncede hep bir ikirciklilik vardır. Mesela, “Türk sineması 
melodramatik bir romandır” diyen Selim İleri (1983), Türk sinemasını, “tek bir roman”, bir bütünlük 
imgesi ve sevgi nesnesi olarak anlatırken, sevginin tökezlemesine, imgenin hayal kırıklığına 
uyandırmasına yol açan unsurlardan da bu ana nesneye yönelik bir sevgi üretmeye çalışır: “Kendine özgü, 
kendinde başlayıp kendinde biten bir üslubu vardır. Diclehan Baban’ın çikletten inci dişi gibi oluşum 
koşulları daima sevgiden kaynaklanan yorumlara muhtaçtır. Türk sinemasının etkileyiciliği, nostaljik yanı 
da zaten bu yüzdendir. Kısıtlı olanaklar, kısıtlı konular, kısıtlı görüşler ister istemez kısıtlanmış bir dünya 
yaratır. Roman, sanki çalakalem yazılmıştır. Çalakalem yazılsa da duyarlığı tartışma götürmez” (4). Daha 
yakın bir tarihte Veysel Atayman (2005)’ın yazısında, Türk sinemasına dair yargılar, samimiyet, sıcaklık, 
bizdenlik duygusuyla kucaklanan, bu duyguları üreten bir sevgi nesnesiyle, eksiklik duygusunu hatırlatan 
bir öfke nesnesi arasında bölünmüştür. Atayman Türk sineması hakkında bir yandan, “ ‘bizden bu kadar’ın 
samimiyetine ve çaresizliğine kendilerini ve bizleri inandıranların sineması olarak da tanımlanabilir yerli 
sinema. Öyleyse duruma göre bir kendini ve mevcudu ‘savunmanın’ da adıdır yerli sinema” (12) diyecek, 
diğer yandan ise aynı ikircikliliği duyuran cümlelerle Türk sinemasını sevgi nesnesi kılacaktır: “Dünyanın 
en kötü filmini yapmanın bile bir özgünlük olduğunu ileri sürebilen; sinemamızın göçük yıllarında seks 
furyasına bulaşmışlığını kendince gerekçelendirenlerin de aralarında yer aldığı bütün bu insanlar, sinema 
emekçileri bence asıl ulusal olanı temsil ediyorlar ya da yerli olanı. Onların hepsi biz, bizden. Sinema, 
sanat, kültür üzerine düşünmeleri, sorunların şu ya da bu yanlarını kendilerince öne çıkarmaları, birinin 
önemsediğini, ötekinin değinmeye bile değer bulmaması, bütüne sımsıcak, ‘bizden’ bir değerlendirme 
havası katıyor” (18). 
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çıkması, bu yönüyle de Türkiye modernliğinin kitleselleşip yaygınlaştığı bir dönemin 

güçlü bir imgesi oluşudur. İkinci olarak, Türk sinemasında ve ulusal-popüler 

muhayyilede Türk sanat müziğinin, “biz” ve hüzün duygusunun özdeşleştiği kurucu bir 

unsur olması ve Zeki Müren’in rol aldığı filmlerde, müzikle sinemanın, radyoyla 

sinemanın, modern ses ve gözetim teknikleriyle modern/milli bedenlerin birlikte bir 

anlatı oluşturmalarıdır. Üçüncü ve en önemli sebep ise, borçlanmışlık ve bağımlılığın, 

kayıp duygusunun, züppe-taşralı arasında bölünmüşlüğün Zeki Müren imgesinde 

sahnelenişidir; iktidara bağımlılığın, kimliğin bünyevi ıstırabının, öznenin narsisistik 

yaralanmışlığının “kadınsı” olarak işaretlenen bedenlere yansıtılmasında, 

tuhaflaştırılmaya, gizlenmeye çalışılan şeyde, erilliği kaybetme, hadım edilme 

endişesiyle hayata başlayan ulusal kimliği, tanıdık olanı görürüz. 

İktidar ve tabiyet arasındaki bu ilişki bizi, dördüncü bölümde, sinemanın, 

modernlik deneyiminin ve ulusal kimliğin konuşmalarını başlatan kayıp duygusuna, 

melankoliye yaklaştıracaktır. Doğu-Batı bölünmesiyle, medeniyet kaybıyla var olan 

ulusal öznellik için bu bölünme ve kayıp, bunların yol açtığı hayal kırıklıkları, utanç ve 

küçümsenme duyguları, bu meselenin uyardığı ilksel senaryolarla birlikte hareket eder; 

bir başka deyişle belirli bir nesnenin kaybı ilksel travmaları harekete geçirir. Bu anlamda 

melankoli, hem ben’in kendi üzerine dönüşünü, kendisi hakkında konuşmasını başlatır, 

kayıp karşısındaki ikircikliliğin temsil imkânını üretir, hem de kayıp nesnenin içe 

çekilişi yoluyla kaybın inkar edilmesini sağlar. Julia Kristeva (2006), melankoli üzerine 

bu ikili düşünmeyi şöyle ifade eder: 

Acım, felsefemin sessiz ikiz kardeşi, gizli yüzüdür. Buna paralel olarak, “felsefe yapmak, 
ölmeyi öğrenmektir” sözü, Heidegger’in kuşkusunda ve “ölüm için varolma”mızın 
ortaya çıkışında doruk noktasına ulaşacak olan acının veya nefretin melankolik 
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derlemesi olmaksızın anlaşılamayacaktır. Melankoliye bir eğilim olmadan ruhsallık 
olamaz, sadece eyleme ve oyuna geçiş olabilir. 
Bununla birlikte depresyonuma neden olan olayların gücü, çoğu beni birden bire boğan 
yıkıma orantılı değildir. Dahası, dayanılmaz olsa bile şimdi ve burada içine girdiğim düş 
kırıklığı, incelendiğinde yasını tutmasını hiçbir zaman beceremediğimi farkettiğim eski 
travmalarla ilişkili görünmektedir (151). 
 
Bu anlamda melankoli, gerekli bir varlığın yok oluşunu, varlığın en gerekli 

tarafından yoksun bırakılmayı ve bunların yaralanma ve yoksunluk duygusu olarak 

yaşanmasını (Kristeva, 151) anlattığı gibi, aynı anda kaybetmeyi bilmemeyi (152), 

sevilen-nefret edilen nesnenin kaybına tahammülsüzlüğü, “kinci veya kırgın bir yasa” 

(154) sebep olan “nesneyi tutma tutkusunu” (155) da anlatır. Kayıpla ve kaybın inkar 

edilmesiyle ortaya çıkan ve “anne nesnesinin imkânsız yasını” sahneleyen melankoli, 

hadım edilme korkusunu içine alan ben’in bölünmüşlüğü ve ölüm korkusu temsillerini 

üretir. Dolayısıyla melankoli, sembolün kaybedişi inkar etmek üzere oluştuğu ama 

kaybın ben’e sürekli musallat olduğu psişik bir süreci anlatır. Sembolü yadsıyan, dağıtan 

bu ruhsal kaydın varlığını nasıl biliyoruz? 

Bilinçaltı için ölüm olan bu boşluğun veya aralığın kanıtı olan şey tamamen bölünmüş 
bir benin üretimi, fantazmın ve kurgunun oluşumudur özetle hayalin kaydı, yazının 
kaydı. 
(....) 
Bundan böyle iğdiş edilme korkusuyla özetlenemeyen, bu korkuyu içine alan ve ona 
yaralanmayı, benin ve bedenin bütünlüğünün kaybını ekleyen ölüm korkusunun 
temsillerini “bilinçötesi” denilen hayali oluşumlarda, Lacan’a göre bölünmüş öznenin 
hayali yapılarında bulduğu söylenebilir mi? Kuşkusuz (Kristeva, 161). 
 
Kristeva’ya göre, “[p]olitik ve dinsel putların yıkılışını gören dönemler, kriz 

dönemleri özellikle kara mizaca uygundur” (153). Bu tür dönemlerde, melankoli, 

“kendini kabul ettirir, konuşulur, arkeolojisini oluşturur, temsillerini ve bilgisini üretir” 

(153). Çalışmanın dördüncü bölümünde, Doğu’nun kaybıyla, medeniyet kaybıyla ve 

modernliğin dayattığı kayıplarla hayata başlayan ulusal öznenin, bu kayıpların harekete 
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geçirdiği bünyevi eksiklik, fanilik, geçicilik ve ölüm korkusu duygularının temsilini 

üreten (ulusal-) melankolisini, Üç Arkadaş ve Ah Güzel İstanbul filmleri dolayımıyla 

inceleyeceğim. Yıkım, yoksulluk ve kayıp duygusundan oluşan İstanbul melankolisi, 

Türk sanat müziğinin hüznü, kayıp bakışın bıraktığı boşluğu dolduran İstanbul 

manzarası, eksikliği, yoksunluğu, kısıtlanmışlığı sevecek, “iç”i görecek bir kadın yüzüne, 

kadının bakışına duyulan şiddetli ihtiyaç, şehrin ışıklarına doğru hareketi ve kapılmayı 

erteleyen, vicdan ve suçluluk duygusu biçiminde “geri dönen” geçmişin hayaleti, bu 

filmlerde, “biz”i üreten, “biz” hakkında konuşmayı başlatan melankoliyi kavramamıza, 

böylelikle de, Türk sinemasının melodramatik biçimiyle üretilen tanıdık ruhsallığı 

tanımamıza imkân verecektir. 

(...) Evle dili sorgusuz sualsiz benimseriz genellikle; doğallaşırlar ve temel varsayımları 
dogma ve ortodoksiye dönüşüverir. 
Sürgün, seküler ve olumsal bir dünyada, evlerin her zaman geçici olduğunu bilir. Bizi 
aşina olduğumuz bir toprağın güvenliğiyle sarmalayan sınırlar ve çitler hapishanelerimiz 
haline de gelebilirler ki böyle olunca da onları akıl terazisine koymadan, gerekli gereksiz 
savunmaya başlarız çoğunlukla (2000a: 41). 

 
Tanıdıklığı ve güvenliğiyle kucaklanan ev ve dilin, özneleşmeyi sınırlayan 

hapishaneler haline gelişini böyle anlatır Edward Said. Çalışmanın beşinci bölümünde 

tartışılan temel mesele budur. 1960’ların ortalarından itibaren, modernlik ve kapitalizm 

deneyiminin yaygınlaşmasıyla birlikte artan toplumsal hareketlilik ve toplumsal değişim 

talebi, melankolik bağlılığı zayıflatan, kıran bir dönüşümü ve kendi üzerine dönüşü 

toplumsal iktidara tabiyet üzerinden kurmayan konuşma ve anlatıları başlatır. Hiç 

şüphesiz yersiz-yurtsuzlaşmayı başlatan bu süreç, yerine yurduna dönüşleri, Türklüğün, 

milliyetçiliğin toplumsal iktidarıyla kucaklaşmayı da üretir. Halit Refiğ’in “ulusal 

sinema kavgası” ve Bir Türk’e Gönül Verdim filmi, özentiliği, kapılmayı ve 
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melezleşmeyi bertaraf etme çabasıyla, ev ve dile dönme arzusunun kendi 

kısıtlanmışlığını, sınırlarını sevmeye nasıl yol açtığını, toplumsal iktidara karşı 

dönmeyen öfkenin “Batı” temsili olarak nasıl ortaya çıktığını ve matem sürecine 

dönüşemeyen bir melankolinin engellenmişlik-hınç döngüsünü, “bedelsiz 

modernleşme”14 arzusunu nasıl ürettiğini görmemizi sağlar. Özentiliğin kamusal bir öz-

suçlama ritüeline dönüşmesinin psişik dinamiklerini, kaybın inkar edilmesinin öz-

değersizleştirme ve suçlulukla sonuçlanarak tabiyete yol açmasını, peşinde koşulan 

faillik ve özerklik hissinin psişe içinde toplumsal iktidarın sırra kadem bastığı bir süreçle 

üretilişini de bu bölümde tartışacağım. Bu bölüm, milli Şey’in etrafında biteviye 

dönmeye kilitlenen toplumsal fantazilerin, mahalli sinematografi arzusunun ve sinemayı 

tutkulardan arınmış bir ibret perdesi (Ayşe Şasa, Sadık Yalsızuçanlar) kılma dileğinin, 

“nemiz eksik” sorusuna neden bağımlı olduğunu, bu soruyu bir cevap gibi işleten 

yokluğun ve yetimliğin dilinin, “kendine dön” çağrısıyla kendi sınırlarını ve özerklik 

kaybını görmeye nasıl engel olduğunu göstermeyi amaçlıyor. 

Ana gövdesi beş bölümden oluşan bu çalışmanın sonuç bölümünde, çalışmanın 

kaydettiği tespitlerden hareketle, melankolik bağlılığın sahnelendiği ya da kırıldığı 

filmlerde (Sevmek Zamanı, Vesikalı Yarim, Gelin, Umut) iktidarı değil, özneyi yineleyen 

anlatıların ve başka toplumsal rüyaları mümkün kılan açıklığın nasıl ortaya çıktığını tarif 

                                                 
14 Semih Sökmen (2001), Türkiye’nin yaşadığı gecikmiş modernlik deneyiminin ürettiği zihniyet ve ruh 
hallerini eleştirdiği yazısında “özgün model” arayışının aynı zamanda bir bedelsizlik arayışı olduğunu 
kaydeder: “Model bizden hep bir ‘bedel’ talep eder. Hiçbir zaman bedava değildir, hiçbir zaman bize 
verilen bir armağan değildir. İhsan Bilgin bir yazısında, konut ve kentsel yerleşim örneğinden hareketle, 
‘bedelsiz modernleşme’ demişti. Modernleşmenin Türkiye’deki bu bedelsizliğini, hangi yana bakarsak 
bakalım görmek mümkündür: Gündelik hayattaki basit nesnelerden sanayi üretimine, enerji santrallarına, 
kültürden eğitim uygulamalarına, her alanda...Ama aynı zamanda sanki büyük işverenlerden işçilerine, 
solcusundan İslamcısına, liberalinden askerlerine, sonuçta herkesi içine alan, sınıfları, grupları enine kesen 
bir zihin durumu gibidir bu. Türkiye, ‘bedeli’ hiçbir zaman göze almadan modernleşmeye çalışmaktadır” 
(25-26). 
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edebilmemiz mümkün olacaktır; çünkü Doğu-Batı bölünmesi ve gecikmiş modernlikle 

başlayan ulusun hikâyesinin, buradaki melankolik anlatının sınırlarının kırıldığı yerde 

beliren öznellik, sinema “bünyesinin” modern öznellikle kurduğu bağı tanımamıza 

imkân verir. Bu bağ, kendi kaderiyle ve özerklik kaybıyla baş başa kalıştan, ele 

geçirilmek istenen kayıp bakışın, keşfedilecek iç hazinenin, hakiki, mahrem ve deruni 

çekirdeğin, sır perdesinin yokluğuyla karşılaşmadan türer. Ulusun huzursuzluğunu 

modern uygarlığın huzursuzluğuna geçirgen kılanın da, bu bağ olduğunu, maddi bir 

evrene fırlatılmış ve toplumsallığın rehinesi olan, bu trajik yazgısında kendini tanıyan 

bir öznellik olduğunu, çalışmanın sonuç bölümünde göstermeye çalışacağım. 

 



I. MODERN AMA MİLLİ: Kimliğin Eksikliği ve Gecikmişliği 
 

Modernlik ve kapitalizmin hem toplumsal hem de öznel düzeyde yol açtığı alt üst oluş, 

yer değiştirme, kayganlık, belirsizlik, akışkanlık ve “aşkın evsizlik” deneyimi, İngiltere, 

Fransa ve Hollanda’ya oranla modernlik sahnesine geç çıkan aktörler, ulus-devletler 

için bu gecikmişliğin yol açtığı toplumsal ve ruhsal buhranları da içine alan bir deneyim 

olarak yaşanmıştır. Bu tespiti yapmayı ve bu deneyimi adlandırıp tarif etmeyi mümkün 

kılan bağlam, sosyal ve insani bilimlerde yaşanan kuramsal dönüşümle ilişkilidir 

şüphesiz. Dönüşümün üç kuramsal uğrağı vardır. Geç kalmış ya da değil, ulusal-kültürel 

kimliklerin geleneğin icadı, simgesel yatırımlar, dışlama ve içerme stratejileri yoluyla 

inşa edilen mitik ve soyut kategoriler olduğu tespiti, ulusların “hayali cemaatler” 

(Anderson, 1994) olarak kavranışı paradigmatik dönüşümün en temel düzeyidir.1 

                                                 
1 Söylemsel bir inşa olarak kimlik kavrayışı hakkında geniş bir literatür var. Yapısalcılıkla başlayıp 
postyapısalcılıkla radikalleşen dil ve özne nosyonu bu literatürün kurucu zeminidir. Meselenin kimlik 
tartışması boyutuna geldiğimizde bu zeminin kimi zaman kaybedildiğine tanık oluruz. “Katı kimlik-esnek 
kimlik” ya da “özcü kimlik-inşacı kimlik” tartışmalarında (Brubaker ve Cooper, 2000) bu zemin kaybı 
kendini göstermektedir. Brubaker ve Cooper, kimliğin literatürde birbirine zıt iki kutupta tartışılmasının, 
birbiriyle çelişen tezlerin ortaya çıkmasına, müphem ve hiçbir şey ya da her şey anlamına gelen bir kimlik 
kavramına yol açtığını belirtir. Mesela, Richard Jenkins (2000), kimliğin akışkanlığına yönelik 
“postmodernist vurgu”nun, kategorileştirmenin önüne geçmesini eleştirir. Bu konumun karşı ucunda Anne 
Campbell (2000), öz-kimlik belirlemeye vurgu yaparak, çoklu kültürel kimliklere sahip olmanın 
avantajlarını vurgular. “Katı kimlik-esnek kimlik” kutuplaşması, öznenin ya bir kimlikten ötekine 
geçebilecek kadar özgür olduğu ya da kendi dışında duran kapalı toplumsal kategorilere indirgendiği iki 
problematik varsayıma dayanmaktadır. Sabitlik/homojenlik/dışsal faktörler ve akışkanlık/çeşitlilik/inşa ya 
da dışsal ve tekilleştirici toplumsala tabi olan edilgen özne ve bir kimlikten ötekine geçerek kimliğini inşa 
eden özne ayrımları üzerine oturan katı-esnek kimlik ayrımı, öznel ve toplumsal olan arasında 
postyapısalcılığın kırdığı ayrımın üzerine yeniden oturur. Oysa postyapısalcılığın kimlik kavrayışının, 
toplumsalın zorunlu açıklığına bağımlı olduğunu biliyoruz. Siyasetin, dolayısıyla anlam sabitliğinin ve 
öznenin olanaklığının koşulu bu açıklıktadır. Bu anlamda kimlik, stratejik, konumsal ve söylem pratikleri 
içinde oluşan geçici yapışma noktalarıdır. Diğer bir deyişle kimlikle toplumsal süreçler arasındaki ilişki 
bulanık, lekeli ve dolaylıdır. Bu kavrayıştan yola çıkan kimlik eleştirisi, ulusların ve ulusal kimliklerin 
söylemsel inşasının her zaman farklılıkların ve eşdeğerliklerin sabitlenmesiyle üretildiğini açığa çıkarır. 
Geçmişin ve geleneğin seçilmesi, düzenlenmesi, terbiye edilmesi yoluyla üretilen “geçmiş olaylar 
koleksiyonu” ya da “kolektif hafıza” özneler tarafından konuşulmaya başlandığı anda icat süreci tarih 
sahnesinden kaybolur. “İnsanlardan günbegün kabul görür, çünkü anlatılardan ve simgelerden oluşan milli 
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Bu kavrayışla, Türkiye’de Batılılaşarak uluslaşma deneyimini, bu deneyimi 

tartışan literatür de, milliyetçilik ve Batıcılık gibi iki temel unsurla nitelenen Kemalist 

modernleşme projesinin, etnik ve sınıfsal anlamda homojen, organik, korporatist bir 

muhayyel cemaatin inşasında başvurduğu söylemsel stratejileri ve ulusal kimliği tikel 

bir içeriğe diken 2  sınır çizme pratiklerini gösterir. 3  İmparatorluktan ulus-devlete 

dönüşmenin sancıları içinde inşa edilmeye çalışılan milli kimliğin sınırları kendi 

geçmişiyle ve yükünden kurtulmak istediği “Doğu”yla arasında çizilmeye çalışılmış, 

Türkleştirme pratiğinin eşlik ettiği bu süreç4, soyut bir halk kategorisine dayandığı 

                                                                                                                                                
ideoloji tam da duygulara, inançlara ve ritüellere nüfuz etmiştir” (Jusdanis, 1998: 229). Söylemsel bir inşa 
olarak kimlik tartışması için bkz. Cillia, Reisigl, Wodak (1999); Hall (1995); Howard (2000). 
2 İdeolojik alan içinde anlamın sabitlenmediği, mücadele edilen yerlerde anlamın sabitlenmesinin boş 
evrenselin tikel içeriklere teğellenmesiyle/dikilmesiyle mümkün olabileceği tartışması için bkz. Zizek 
(2002b: 260); Restivo (1997: 193-207). 
3 Nur Betül Çelik’e (1996) göre inşa edilmiş biçimiyle Türklüğün eksenlerinden biri Doğu-Batı eksenidir. 
Kemalist modernleşme projesi, Batı uygarlığına entegre olma ve Batı’yla özdeşleşme yoluyla Doğu-Batı 
arasındaki farkın üstesinden gelmeye çalışmıştır (8-9). Bu indirgenemez farkı silmeye çalışırken aynı anda 
üretmek zorunda kalan Kemalist modernleşme projesini tanımlayıcı unsur, Çelik’e göre, etnik, toplumsal 
ve politik homojenlik olmuştur (14). Kemalist ulus-devletin çekirdek fikrinin, ulus, devlet ve parti 
arasındaki özdeşliğe dayandığını, bütün ayrımların unutturulmaya, farklılıkların silinmeye çalışıldığı 
organik bütünlüğe ve tamlığa dayalı toplum imgesinin, hiçbir çatlağa izin vermediği ölçüde siyasetin 
imkânını da ortadan kaldırdığını (169) öne süren Çelik’e göre, düzenleme ve düzen arasındaki radikal 
boşluğu teğellemenin imkânsızlığı, Kemalizmin farklılıkları silmeye çalışan ve demokrasiyi düzenlemeye 
çalışan iktidarının sürekli karşısına çıktı; aynı paradoks, saf bir kimlik kurma arzusunda da iş başındaydı. 
Hem toplum hem de kimlik düzeyinde saflığın ve bütünlüğün imkânsızlığıyla her karşı karşıya kalışında 
Kemalizm, farklılıkları müzakere etmeyi değil, antagonizmaları cisimleştiren radikal “ötekiler” yaratarak 
toplumun içinden atmayı tercih etti; bu ise ihanet, kalleşlik ve komplo tanımlarından başkasına izin 
vermiyordu şüphesiz. Kurulan özdeşlik içinde “öteki”nin yaptığı, önce Kemalist devlete, sonra 
demokrasiye ve ulusa ihanet, kalleşlik ve komploydu (232). Çeşitliliği ve çoğulluğu modern Türkiye’nin 
oluşumuna bir tehdit olarak kodlayan bu siyaset tarzı, sunduğu “doğru kimlik”le, farklı talepleri ve 
ihtiyaçları seslendiren her şeyin içine girebileceği “yanlış kimlik” arasındaki sınırı, “toplumsal birlik ve 
düzenin altını oyan güçler”e işaret ederek çizmek zorunda kaldı (297). Diğer bir deyişle, toplumu “yanlış 
kimlik”lerden temizlemeye dayalı olduğu ölçüde çizilen sınır, kuşkusuz dönüp “doğru kimlik”in sınırlarını 
da sürekli daraltmayı gerektiriyordu. Bu yönüyle Çelik’in Kemalizm hakkındaki son tespiti mühimdir: 
Kemalizmin serüveni, oyunun kurallarını hiçbir yoruma, açıklığa izin vermeyecek biçimde yazmaya 
çalışan ve sonunda kendini kuraldan devasa sapmaların ortasında bulan kural-koyucunun serüvenini akla 
getirmektedir. Kural-koyucu iktidarının meşruiyetinden emin olduğu anda, bastırılan, dışarı atılan, 
marjinalleştirilen kimlikler, iktidarın kırılganlığının ve meşruiyet zeminin kayganlığının toplumsalı yaran 
bünyevi boşluğundan oyun alanına yeniden dahil olurlar (299). 
4 Ahmet Yıldız (2001), Kemalist ulusal kimliğin etniklikten bağımsız, saf siyasi bir kimlik olmadığını ve 
bu kimliğin inşasında etnikliğin “yapısal bir araçsallık” rolü üstlendiğini belirtir. Bu kimliğin inşasını üç 
kurucu bileşenle, üç yapısal unsurla –hukuki, siyasi, etnik- tarif eden Yıldız, farklı konjonktürlerde bu üç 
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ölçüde saf, bozulmamış bir gelenek, bir öz arayışını da içermiştir. Bir iktidar pratiği 

olarak bu sınır idaresi, kültürel anlamda, en temel düzeyde, “yerli öz” ile “yabancı 

teknik” arasında bir sentez oluşturma çabasıyla, bedenlerin, duyguların ve hazların 

terbiyesini içermekte, “milli beden”lerden kimi zaman “Doğulu” kimi zaman “Batılı” 

hazların tahliyesini talep etmektedir. Kuşkusuz bu yadsımanın kendisi, hem Doğu’ya 

hem de Batı’ya dair tikel içerikler dikmekle mümkün olmuştur. Farklı yazarlar 

tarafından ifade edildiği gibi, devlet merkezli ve Batı referanslı bu yukarıdan aşağıya 

modernleşme projesi, iktidar seçkinlerinin yürüttüğü bir toplumsal mühendislik faaliyeti 

olup, kültürel alanda eski-yeni, geleneksel-modern, geçmiş-gelecek, Doğu-Batı 

karşıtlığına dayanırken, Osmanlı-İslami geçmişi reddeden Batılılaşmış ama kozmopolit 

modernliğe karşı bir retorik stratejisine başvurmuştur. Dolayısıyla “modern ama milli” 

değerlerin üretimine uygun mitik ve imgesel zemini inşa etmeye çalışmıştır.5 

Söylemsel bir inşa olarak ulusal-kültürel kimlik kavrayışı, doğallaşan, 

evrenselleşen zaman-aşırı kimliğin kendini konuştuğu perspektifi bozarak, bu kimliği 

kendisini kuran tarihsel yer ve zaman sahnesi içine yerleştirmesiyle önemli bir kuramsal 

adımdır; ancak gecikmiş modernlik deneyimlerini ve bu deneyimler içinde kurulan 

                                                                                                                                                
bileşenden birinin hakim renk olarak öne çıktığını ancak bunun bu üç bileşenin her zaman kurucu, yapısal 
unsurlar olmasını engellemediğini vurgular. Türk ulusal kimliğinin etnik veçhesi ve Türkleştirme 
pratikleri için bkz. (Yıldız, 2001: 155-301; Yeğen, 1999). 
5 Cumhuriyet ideolojisinin halkçılık ve milliyetçilik üzerine yükselen ve anti-kozmopolit nitelikler taşıyan 
saf kimlik arayışı farklı yazarlar tarafından vurgulanır (Bozdoğan, 2002; Bozdoğan ve Kasaba, 1998; 
Çelik, 1996; Çelik, 2001; Göle, 2002). Bu saflık arzusu, bu kimliği giderek daraltırken kimliğin dışına 
attığı “yabancı” kategorisini de giderek genişletir. Örneğin Murat Belge (2002), devletin yavrusu görülen 
aydının, bu değerli yardımcının, 60’lardan sonra algılanma biçimindeki değişime işaret eder: “Gerekli 
tedbirler alınmazsa tehlikeli muhalifler haline gelebil[mektedirler]” (51). Batıcı/yabancılaşmış aydın ve öz 
değerlerine bağlı halk imgelerinin, kendini Batılılaşmacı nitelese de Kemalizmin başvurduğu imgeler 
olmasının ihmal edilemezliğini Tanıl Bora (2002) da vurgular: “Kemalist reaksiyonerlik de, resmi 
politikaya muhalefetle karşılaştığında, bu anti-entellektüalist ‘yabancılaşmış aydın’ imgesine el atmaktan 
geri kalmamaktadır” (254). “Batı’nın gizil kötülüğü” Tek Parti döneminde de bir alt söylem olarak 
işlemiştir (251). 
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ulusal-kültürel kimlikleri kavrayabilmek için yeterli değildir. Burada, merkeze yerleşmiş 

bir Batı’yla onun dışında kalanlar arasında kurulan ilişkinin ulusal kimlik hayalini bozan 

ama aynı zamanda kuran etkisini tarif edebilecek bir kavramsal teçhizatı bulamayız. 

İkinci kuramsal müdahale bu deneyimi mutlak farklılık (Batı-dışı öteki) ya da mutlak 

birlik (ithal edilen modern) kutupları içinden birine yerleşerek tarif etmek yerine bu 

“arada kalmışlık” deneyimini kavramsallaştırmak üzere devreye girer. Şarkiyatçılık ve 

Avrupa merkezciliğin eleştirisiyle birlikte özellikle modernliğe geç kalmış toplumların 

deneyimlerini aşırı-belirleyen model-kopya, özgün-taklit, merkez-çevre, Batı-Doğu gibi 

ikilikleri ve elbette bütün toplumları kuşatan bölünmeleri kuran sınırların simgesel 

şiddet içeren bir iktidar faaliyetine bağımlı oluşu, dolayısıyla da bu ikilikler arasındaki 

asimetrinin kaydedilişi eşlik eder.6 

Başka türlü söylersek, yekpare ve mutlak bütünlükler olarak kavranan 

kategorilerin, en soyut düzeyde kimlik ve toplumun, her zaman iktidar pratiği içeren bir 

                                                 
6 “Şark”ın imge ve fantaziler yoluyla inşasını, bu temsillerin iktidar faaliyetine bağımlılığını tartışarak, 
“Şark” ve “Garp” adlandırmalarını terk etmeye çağıran metinler için bkz. (Said, 2004; Said, 2000b). 
Mohamad Tavakoli-Targhi (2001a; 2001b), ulus ve modernliğin kavranışında, tarihsel epistemolojiye 
doğru gerçekleşen hareketle birlikte Batılı-olmayan modernlik deneyimlerinin algılanmasında da bir 
perspektif değişimi olduğunu kaydeder; somut ve gözlemlenebilir gerçeklik olarak ele alınan ulus nosyonu 
yerini kolektif muhayyilenin, toplumsal düzenlemenin ve vatandaşların öz-disiplinin modernist tarzı 
olarak tahayyül edilen ulusa bırakır. Batılı-olmayan modernlikleri sadece “Batılılaşma” sınırları içine 
hapseden önceki algı, Batı’dan arta kalanları modelin biricikliğine, Batı’yla kendini kıyaslamaya, 
modelin mekanik yeniden üretimine ya da muhafaza edilmiş bir yerli içerikle doldurulabilecek bir model 
tasavvuruna sıkıştıran bir ruhsal buhranı, hafıza kaybını tetiklemiştir. Modernliğin orijinal evinin Avrupa 
olduğu algısı kökleştiğinde kuşkusuz en çok modernlik deneyiminin kendisine zarar vermiştir. Batılı-
olmayan toplumlar, bu algının acısıyla, çoğu zaman algıyı güçlendirdikçe acıyı da artıran bir kısır döngüye 
kapılmıştır. Modernlik deneyimiyle yer değiştiren Batılılaşma, modernliğin ürettiği deneyimleri de hızla 
“Batılı olma korkusu” ya da “Batılı olma arzusu”, “düşmanlık” ya da “hayranlık” kutuplarına çekmiştir. 
Tavakoli-Targhi’ye göre bu, modernliğin bir tarihsel dönem olarak kavranmasıyla ilişkilidir. Bir ethos 
olarak kavrandığında ise modernlik, ulus-devletin sınırları içine sıkıştırılan muhayyilenin kısır döngüsünü 
kırabilir; heterotopik deneyimleri tarif eden  “evsiz metinleri” yeniden düşünmeye imkân verir; kuşkusuz 
modernliğin ethosunun  her zaman-zaten heterotopik deneyimlerle oluştuğunu akılda tuttuğumuzda. Bu 
kavrayış, Batılılaşma ve ona her zaman eşlik eden milliyetçiliğin çatlağına kurban düşen çok sayıda “evsiz 
metni”, kimi zaman “gün ışığına” çıkarmanın, kimi zamansa modernliğin akışkan ve belirsiz bünyesini 
hatırlayarak yorumlamanın, böylelikle de bu metinleri modernlik deneyiminin içine katmanın önünü 
açmaktadır. 
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söylemsel inşa olarak kavranmasıyla birlikte, gecikmiş toplumların (milli) modernlik 

deneyiminin tarif edilmesinde ikinci bir yol da açılmış olur. Bu, gecikmiş toplumları 

niteleyen kültürel ve tarihsel bölünmeleri sabitleyen simgesel çerçevenin eleştirisidir. 

Eleştiri iki aşamalı ilerler; modeli almak zorunda kalmanın ve modelle birlikte modelin 

dayattığı ikilikleri içselleştirmenin toplumsal ve öznel düzeyde ürettiği çıkmazları, 

bilinçte yol açtığı yaraları kısaca simgesel şiddeti kaydetmeye çalışırken, model-kopya, 

özgün-taklit, merkez-çevre, Batı-Doğu gibi ikiliklerin kendisini de problematize eder. 

Bu iki aşamalı eleştirinin ufuk açıcı yönü sadece “hayali Doğu” ve “hayali Batı” 

kurgularında işleyen iktidar mekanizmasını görünür kılması değil, daha önemlisi, 

kendisine dayatılan simgesel çerçeveyle özdeşleşen gecikmiş toplumların kendi içlerinde 

bu iktidar mekanizmasının kültürel bölünmeleri sabitleyen tezahürüdür. 

Bu kuramsal müdahaleyle gecikmiş toplumlar için başlı başına bir paradoks olan 

modern ama milli olma arzusunun, “modern millilik hayali”nin (Ahıska, 2005) 

serinkanlı ve endişesiz bir ruhsal iklimde yaşanan bir ulus hayaline indirgenemeyecek 

unsurlarını takip etme imkânı buluruz. Kuşkusuz bu imkânın kültürel eleştiri açısından 

en mühim sonucu düşünsel, kültürel tıkanmaları ve kutuplaşmaları adlandırabilecek bir 

eleştirel konum üretmesidir; model-kopya, özgün-taklit ikiliklerine sıkışıp kalan, bütün 

uyumsuzluk ve tutarsızlıkları ilerlemeci bir perspektifin içinde eriten ya da sahici, 

otantik bir yerliliğe sığınan düşünsel tıkanmaları, gecikmiş modernliğin bünyevi 

açmazlarının harekete geçirdiği pratiklerin ve kuramsal bunalımların içinde yol alarak 

aşabilen bir eleştirel konumdur bu. En radikal boyutu ise, gecikmişlik hissiyatını 

besleyen simgesel çerçevenin, toplumsal iktidar mekanizmalarının (iktidar-halk 

arasındaki ilişkinin biçiminden eleştiri gibi bilgi üretim faaliyetlerine kadar) işleyişinde 
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kurucu bir unsur haline gelişini görünür kılmasındadır; çünkü Doğu-Batı arasındaki 

asimetrik bölünmenin yol açtığı endişe ve tedirginlik dolu iklim, modernleştirilmeye 

çalışılan kitleleri olduğu kadar modernleşmenin aktörlerini de içine almış, dahası 

zamanla, bölünmenin yol açtığı simgesel şiddet hem toplumsal iktidarın hem de ulusal 

kimliğin kurucu bileşeni haline gelmiştir. 

İranlı yazar Daryush Shayegan (1993) gecikmiş toplumların açmazının, “yaralı 

bilinç” durumunun toplumsal alanda görünür olduğu yerleri işaretlerken, Yunan yazar 

Gregory Jusdanis (1998) ulusal-popüler muhayyilede gecikmiş modernlik deneyiminin 

açmazlarıyla nasıl başa çıkıldığını bize anlatır. Her ikisi de Türkiye gibi modernlik 

deneyimini bir Batılılaşma deneyimi olarak da yaşayan, model-kopya, özgün-taklit, 

Doğu-Batı, merkez-taşra gibi ikilikler içinde yol alan ve bu ikiliklerin içselleştirilmesiyle 

oluşan bir toplumsallık ve kimlik deneyiminin tutarlılık/bütünlük arayışının yamamaya 

çalıştığı açmazları kaydeder. Shayegan’a (1993) göre bu yaralı bilinç durumu, 

tasarlananla gerçek arasında sadece kronolojik bir uyumsuzluğu değil, ontolojik bir 

bölünmeyi de anlatır (13). Öznenin kendilik bilinci de dahil olmak üzere şeylerin 

değişim hızıyla bunlar üzerine düşünme arasında hep bir “geç kalmışlık” durumu vardır. 

Lacancı bir ifadeyle, ulusal bilincin saydamlığını bozan bu yara, ulusal öz-bilincin ta 

kendisidir; ulusal bilincin kavrayışından sürekli kaçan, bir türlü ulaşılamayan bu dışsal 

nesne, ulusal bilincin hakikatini dile getirir: 

Bu çatlağın kenarları arasında cendereye alınmış olan ve çelişki dolu ikili bir 
büyülenmeye karşı mücadele veren bir “ben” olduğunu farzedelim: Bu “ben”, hala 
kolektif hafıza halesine bağlı olan bir dünyadaki büyülü görüntü ile, bundan aşağı 
kalmayan yeni ve tuhaf olanın çekici görüntüsüne karşı mücadele etmektedir. Bu farazi 
“ben”, hem etkisine maruz kaldığı radikal değişim karşısında; hem de atıfta bulunduğu 
evren, eli kulağında bir yok oluşun yıkıntılarını her tarafa saçarak dünya sahnesinden azar 
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azar çekildiği için daha da can yakan bir nostalji karşısında, kendini ilkin yabancılaşmış 
hissedecektir (Shayegan, 12). 
 
Yara, bir anda her yere yayılan yeni nesnelerin ve hep hazırlıksız yakalayan yeni 

fikirlerin yabancılığında (12); değişimin durmak bilmez bir sürüklenişe ve kapılmaya 

yol açışında (12); şeylerin düzenini açıklayan kolektif hafızadaki mevcut tasavvurla 

dünyanın girdiği yeni hal, şeylerin yeni düzeni (yeni üretim biçimi, yeni toplumsal 

ilişkiler) arasındaki uçurumda (13); öznenin zihninde silinemez izler bırakan yeni 

söylemlerin şeceresiyle, kolektif hafızanın içeriğinin sürekli kendine gönderen 

şeceresinin taarruzu arasında kendini göstermektedir (13). Jusdanis’e göre “egemen ile 

azınlık, çevre ile merkez, prototip ile kopya arasındaki gerilimleri içselleştirdikten sonra, 

taklit eden ama aynı zamanda da yaratan, takip eden ama aynı zamanda da direnen” (10) 

bu modernlik deneyiminin esası, “geleneksel ve modern yapılar arasındaki huzursuzluk 

nöbeti”dir (14). Bu ontolojik bölünme, öznenin iki “usta” arasında sıkışıp kalmasıdır 

aynı zamanda. Biri -kolektif hafızadaki içerik- özneye dünyadan geri çekilmesini 

öğütlerken diğeri özneyi bu dünyanın içine çeker. Hiç şüphesiz ki bu iki “usta” bir 

simetri içinde değil, bir asimetri içinde konumlanmışlardır. Yara da, bu asimetriden 

türer; iki farklı episteme arasında oluşan uçurumun kaynağı, modern episteme’nin 

üstünlüğünde, bu ikisi arasında simgesel şiddet içeren hiyerarşidedir. 

Şu halde “geç kalmışlık” birbirini besleyen bir düğümlenme yaratmaktadır. 

Mesele, sadece iki paradigma arasındaki uçurum değil, paradigmalardan birinin diğerine 

üstün çıkmasıdır. Bilinç, bir yandan modernliğin herşeyi kapsayan/kuşatan etkisine 

kapılırken, diğer yandan bu değişime geç, yetersiz, eksik kalıp değersizleşmiş bir başka 

bilincin de etkisi altındadır. Üstelik, mevcut asimetri nedeniyle gelenek, ontolojik 
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olarak, modernlik-öncesi başlangıç noktasını asla yeniden yakalayamayacak, diğer bir 

deyişle, modernlik-öncesi bilinç, hep modernliğin bakışından geriye dönük olarak tarif 

edilecektir. Şüphesiz ki bu, modernliğe içkin bir diyalektik, modernliğin trajedisidir. 

Fakat, geç kalmış kültürlerde ulusal bilincin en başından bir yetersizliğe, bir yenilgiye 

doğmuş olması, modernliğe içkin yabancılaşmanın, ulusal bilincin kendisinin bir 

“yabancı”laşma olarak yaşanmasıyla iç içe geçmiştir. Murat Belge’nin (2002) ifadesiyle, 

“modern kapitalizme, onun teknolojisine, onun sınıflaşmasına, onun hayatın her alanını 

kendine göre değiştirmesine duyulan tepkinin içine kaçınılmaz bir ‘yerli/yabancı’ boyutu 

da eklen[ir]” (41). Öznenin, bir “ben” olabilmesi için yaşamak zorunda olduğu kurucu 

yabancılaşma, simgesel düzenin kendisinin bir iç-dış, yerli-yabancı ayrımına bölünmesi 

nedeniyle hep bir “yabancı”laşma endişesiyle yer değiştiriyordur. 

Jusdanis, modernlikle ilk karşılaşmadan itibaren ideolojik karşıtlıklarla dolu bir 

akıntıya kapılan gecikmiş toplumlar açısından, istikrarsızlığa ve kimi zaman şiddete yol 

açan bu gerilimleri çözme vaadinin milli kültür hayalinin kurucu bileşenlerinden biri 

olduğunu ifade eder (14). Öncelikle seçkinlerin peşine düştükleri bu modern/milli birlik 

hayali içinde “kolektif anlatılar uydurmayı, etnik farklılıkları homojenleştirmeyi ve 

muhayyel bir cemaatin ideolojisini yurttaşlarına benimsetme” (53) ile modernlikle 

karşılaşmanın yarattığı çelişkileri, -dolayısıyla milli kimliği tanımlayan çelişkileri- 

uzlaştırma, geleneğe sahip çıkarken ya da mirasa sadık kalırken modern ve Avrupalı 

olabilme vaadi hep bir aradadır. Bu anlamda, gecikmiş toplumlar açısından milli 

bütünlük ideali, toplumun parçalanmasını telafi edici bir rol üstlenen kurgu olduğu 

ölçüde, bir iç çatışmanın da alanıdır. Bu iç çatışma, “manevi geleneği tahrip eden ithal 
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ürünlere” karşı “geleneğin metafizik/kayıp merkezi”ni (172) yeniden ele geçirme, 

farklılaşmamış ve modernleşmemiş bir alana kavuşma arzusunu canlı tuttuğu ölçüde 

modernlik deneyimini sınırlandırmaya hizmet etmekte, duygulara, inançlara ve ritüellere 

nüfuz etmeye başladığında ise toplumsal iktidar ilişkilerinin libidinal yatırım kaynağı 

haline gelmektedir. 

Bu nedenle Shayegan’a göre bu ontolojik bölünme, kültürel alanda mücadele eden 

farklı ideolojilerin ortak semptomudur. Teknik ve fikirler arasında ayrım 

yapılabileceğine (23), modernliğin dalgalarının nüfuz etmediği kültürel sahalar 

bulunabileceğine (43), Batı’nın materyalizmine karşı bir maneviyat, bozulmamış, saf bir 

gerçeğin keşfedilebileceğine (83-84) duyulan inancı, Batı-Doğu ayırımını beden-ruh 

ayrımıyla özdeşleştirerek aşmaya çalışan kurgularda kaydetmek mümkündür. Bu türden 

büyüklenmeci fantazilerin yanında bu yaralı bilinç, yurtsuzlaşmışlık atmosferi içinde 

geleneğin kucağından yoksun kalmış bir yetim hissiyatını da üretmekte, bu hissiyatla da 

beslenmektedir (101). Kırılganlık ve saldırganlığın eş zamanlı işleyişi, kuşkusuz, 

benliğin kendini gördüğü aynayla ikili ilişkisine giren üçüncü bakışın yarattığı bozulma 

ve eksiklik hisliyle bağlantılıdır. Ortaya çıkansa, “modern ama sakat bir bakıştır” (63). 

Bu yönüyle gecikmiş modernlik tartışması, ulusal kimliği inşa eden yer ve zaman 

sahnesine bakarken perspektifi kaydırarak ulusal kimliği bozan, dağıtan ve bölen 

unsurları kaydeder. Türkiye’ye gelince: Orhan Koçak’a (1996) göre, gecikmişliğin 

kabullenilmesi ya da büyük model kayması demek olan Batılılaşma sürecinde milli 
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benlik kendi yarasıyla/gediğiyle eş zamanlı olarak doğmuştur (100). 7  İdealin 

kaptırılması, Jale Parla’ya (1990) göre yetimlik hissiyatını ve bu hissiyatı telafi edecek 

eril-otoriter ses tonunu, Nurdan Gürbilek’e (2004a; 2004b) göre kadınsılaşma-

çocuksulaşma endişesini üretmiştir. Batı’nın tuttuğu aynada kendini görebilen bu bilinç, 

aynı anda, aynayı tutan karşısında bir eksiklik, yetersizlik, çaresizlik duygusuyla 

yaralanmıştır. Ulusal benlik, yerli olanı bayağı gösteren yabancı ideallerle, yabancı olanı 

kapılmaya, taklite, iğretiliğe dönüştüren bir yerlilik arasında yarılmayla ortaya çıkar: 

“Birbirinin eksiğini gideremeyen, diyalektik bir çatışma içinde ilerleyemeyen iki yarım 

dünya, iki dünya müsveddesi: Bir yanda öbür yarımın bayağı ve şekilsiz görünmesine 

yol açan bir yabancı ideal; öte yanda idealin hep ulaşılmaz ve sahte görünmesini 

garantileyen bir yerli gerçek” (Koçak, 147). Koçak’a göre, kültür hayatını ve eleştirel 

dili kuşatan bu bölünme, çifte bir düğümlenme, çifte-açmaz üretmektedir (99). Gürbilek, 

bu çifte-açmazın harekete geçirdiği ve onu kapatmaya çalışan saf kendilik, sahici bir 

benlik arayışlarının kültürdeki izlerini sürerken, kültürü kuşatan bölünmelerin (özgün-

taklit, züppe-taşralı, ben-öteki, yerli-yabancı, ruh-madde) Doğu-Batı arasındaki 

asimetrik iktidar ilişkileriyle bağına odaklanır. Bu bağ, ulusal endişelerin varoluşsal 

endişelerle iç içe geçişinde, ulusal kimliğe içkin eril anlatıda, erilleşme mücadelesinde 

kendini göstermektedir. 

                                                 
7 Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, başlangıcını Pasarofça dönemine kadar götürdüğü “milli şuurda açılan hazin 
gedik” (Koçak, 100), sadece Batı karşısındaki yenilgiyi değil aynı anda ulusal bilincin ortaya çıkışını da 
anlatır. Paradoks da buradadır: “Pasarofça döneminde bir ‘milli şuur’un varlığından söz etmek imkânsız 
olduğuna göre, Ahmet Hamdi’nin saptamasını şöyle düzeltmek gerekir: Ulusal bilinç (bununla çok daha 
genel ve belirlenmemiş bir farklılık bilincini kastediyordu Tanpınar) kendi yarasıyla, kendi gediğiyle aynı 
anda başlamıştır. Bir yara, bir gedik olarak başlamıştır” (Koçak, 100). Belge (2002) de Karlofça ve 
Pasarofça’nın yenilginin kabul edildiği zaman olduğuna işaret eder. Osmanlı’nın bundan sonraki repliği 
Belge’ye göre “Ne kadar az Batılı olmakla yetinebilirim!” olmuştur (46). 
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Ulusal kimliği Osmanlı-Türk modernleşmesinin özgül koşullarını takip ederken 

yorumlayan bu müdahalelerde mühim nokta, Doğu-Batı meselesinin algılanmasında 

süregiden iç-dış ayrımını koruma çabasının ulusal kimliğin açmazlarında ortaya çıkışına 

işaret etmeleridir. Ulusal kimliğin konuştuğu anlatılarda, hem iç’in çoktan dış tarafından 

ele geçirilmiş olduğu telaffuz edilmekte –Peyami Safa’nın deyişiyle “Türk ruhunun en 

büyük işkencesi”- hem de semptom yorumlanmasına rağmen feshedil(e)memektedir. 

Tam aksine dış’ın nüfuz etmediği bir iç, varolmadığı halde sadece koruma çabasıyla 

varedilmektedir. Bu iç-dış ayrımını koruma çabasına, bir fazlalık/aşırılık eleştirisi, bu 

aşırılığı kendi dışına atma arzusu, iç’in kaybedildiğinin, çoktan dış’ın çekim alanına 

girdiğinin ve onun nesneleriyle doldurulduğunun reddi eşlik eder. 8  Kültürel hayatı, 

kültürel ürünleri ve eleştiriyi kuşatan bu reddin tekrar gücünün kaynağı nedir? 

Toplumsal iktidar ilişkilerine ve milliyetçi ideolojinin duygusal yatırımlarına 

bağlandığımız yer burasıdır. 

Modern olanı milli olana teğellemeye çalışan Cumhuriyetin resmi ideolojisinin, 

modernlik deneyiminin başlangıcını da bu otoriter ve devlet himayesinde modernleşme 

projesine sabitlemesiyle oluşan milliyetçi yer ve zaman perspektifinde bir kaydırma 

                                                 
8 Bu red, daimi bir arayışın ve düşünsel bir düğümlenişin/imkânsızlığın hem sebebi hem sonucudur. 
Aranan ve bir türlü bulunamayan Türk ruhudur. İsmail Habip, “Türk milletinin cevheri nedir? Türk milleti 
umumi seciyeleri itibarile hangi vasıfları gösteriyor? Türk saffeti, kahramanlığı, hıçkırığı; türk adetleri, 
meyelanları, hususiyetleri; türk halkının yaşayışı, türk vatanının manzarası; türk şehrinin hali, türk 
köyünün melali, türkteki o deruni, fakat derin bir girdibat gibi homurtusu işitilmeyen sessiz ıstırap...Halit 
Ziya’nın romanı bunu hiç aksettirmedi” (Koçak, 97) derken, kendisi gibi kültürel milliyetçi olan Ali 
Canip, Fuat Köprülü gibi yazarlarla birlikte Edebiyat-ı Cedide’nin rakibi olan yazarlarda da bu aksi 
bulamadıklarını teslim eder (97). Benzer şekilde Ahmet Hamdi, Mai ve Siyah’ta bulamadığı “bize ait çok 
esaslı bir şeyi”, Halit Ziya’nın rakibi ve alternatifi sayılan Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi’nin 
eserlerinde de bulamaz (118). Dahası, Halit Ziya’nın kahramanlarına dair Ahmet Hamdi’nin eleştirisi 
(“bize ait çok esaslı bir şeyin yokluğundan gelen bir tad ve sıcaklık eksikliği”) dönüp Ahmet Hamdi’nin 
romanına da çarpacaktır: “Sonraki eleştirmenler de bu ölçütü bu kez romancı Tanpınar’a karşı 
işleteceklerdir. Huzur’un kötü çocuğu Suat taklit bir kahraman olduğu için, Dostoyevski’den çeviri olduğu 
için inandırıcı bulunmamıştır” (Gürbilek, 2001a: 99). 
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gerçekleştiren Meltem Ahıska (2005), milletin inşasının milli yer ve zamanla sınırlı ele 

alınmasının “klostorofobik bir biçimde kendi içine kapanan ve sabitlenen” bir milli 

kimlik kavrayışına yol açtığını belirtir (17). “Kendi sınırlarını aşan geniş ve katmanlı bir 

tarihsel evrenle” (17) birlikte ele alındığında ise bir bütünlük alanı olduğu kadar bir 

parçalanma/bölünme yeri olarak da ortaya çıkan milli öznelliğin (18) bünyevi çatışma ve 

açmazlarının, hem bu öznelliğin reddettiği kendi geçmişiyle hem de bu geçmişi içine 

alan gecikmiş modernlik deneyimiyle ilişkisi kaydedilebilmektedir. Milliyetçiliğin 

“ulusüstü ve ulusaltı bağları” (Bozdoğan, 2002: 19) reddetmek suretiyle kendini “bir 

sıfır noktası” (Ahıska, 30) olarak sabitlediği perspektifi kaydırmak kültürel eleştiriye, 

Batı’yla asimetrik bir iktidar ilişkisi içinde kurulan “Doğu” ve “Batı” temsil, figür ve 

imgelerinin toplumun kendi içindeki (etnik, sınıfsal, cinsel) bölünmelerle ilişkiye 

geçerek raptiyelendiği9 anlamları, Doğu-Batı tarihsel bölünmesinin içselleştirilmesinin 

                                                 
9 Lacan’ın point de capiton kavramının karşılığı olarak kullanılan bu kavram, gösterenden gösterene 
kaymalarla oluşan anlamlandırma zincirindeki belirli bir anahtar gösterenin bu kaymayı durdurarak 
zincirin anlamını geriye dönük olarak sabitlemesini anlatır. Bu sabitlenme, gösterenden gösterene 
metonimik kaymanın açtığı anlam açıklığına öznenin teğellenmesiyle, öznenin dile yerleşmesiyle 
mümkündür. Dolayısıyla point de capiton, sabit bir gösterileni, bir gerçek varoluşu doğrudan temsil eden 
gösteren değil, anlamın ortaya çıkmasını için zorunlu yapısal düzenlemeye bağımlıdır. Zizek’in ifadesiyle, 
“point de capiton’un temel paradoksu şudur: Bir ideolojiyi, gösterilenin metonimik kaymasını durdurarak 
totalize eden “değişmez adlandırıcı”, Anlam’ın en yoğun olduğu nokta değildir, kendisi unsurların 
farklılığa dayalı etkileşiminden muaf olduğu için istikrarlı ve sabit bir gönderme noktası hizmeti verecek 
bir tür Garanti değildir. Tam tersine, gösterilenin alanında gösterenin failini temsil eden unsurdur. (....) 
Anlam alanı içinde saf göstereni temsil eden unsur –Anlam’ın ortasında gösterenin anlamsızlığının 
fışkırmasını sağlayan unsur-, Anlam’ın aşırı bir doygunluğa ulaştığı bir nokta olarak, bütün diğerlerine 
anlam veren ve böylece (ideolojik) anlam alanını totalize eden nokta olarak algılanır. (...) bir tür aşkın 
Garanti olarak yaşanır; yalnızca belli bir eksiğin yerini işgal eden, nedensel mevcudiyeti belli bir eksiğin 
cisimleşmiş halinden başka bir şey olmayan unsur, en üst tamlık noktası olarak algılanır” (2002a: 115-
116). Tanrı, Parti, Ülke, Sınıf, Ulus, Halk gibi kavramların bir tür düğüm noktası işlevi görerek bir Anlam 
Garantisi rolünü kazanmaları bütünüyle ideolojik-söylemsel perspektife bağımlıdır. Ayrıca bkz. 
Stavrakakis (1999: 71-79). Bu anlamda milliyetçi perspektif içinde kurgulanan Ulus göstereni de geriye 
dönük olarak Doğu’ya ve Batı’ya dair anlamlandırma zincirlerindeki kaymayı sabitlemektedir; fakat bu 
yönüyle anlamın aşırı doygunluğa ulaştığı bir tamlık noktası olmak bir yana tam olarak Doğu ve Batı 
gösteren zincirlerinin sabitlenemezliğini, anlam açıklığını ve belirsizliğini cisimleştirmektedir. Diğer bir 
deyişle, anlam alanındaki bu kayganlığı durdurmak üzere ortaya çıktığı ölçüde Ulus’un, milliyetçi 
perspektiften bir Anlam Garantisi olarak algılanması, Doğu ve Batı gösterenlerinin anlam alanında açtığı 
belirsizliğe ve muğlaklığa bağımlıdır. 
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kültürün kendi içindeki iktidar mekanizmalarının işleyişini ayakta tutan duygusal 

yatırımlarla bağını takip etmenin yolunu açmaktadır. Kısaca, millilik hayalinin kendini 

bize tutarlı ve bütünlüklü bir resim olarak sunduğu milli yer ve zaman perspektifi 

kaydırıldığında bu hayalin çatlaklarının yerleri işaretlenebilir hale gelir. Şüphesiz bu 

çatlakların en büyüğü, Türkiye’nin modernlik deneyimini kat eden gecikmişliğin yol 

açtığı endişe zeminidir. 

Bu bölünmeyi, kültürel alanı kat eden başka bölünmelerle eklemleyerek kapatan 

toplumsal fantaziler, tutarlı bir kimliğin mümkün olduğu inancını üretirler. Fetişistik 

yarılmayı anlatan “ama”lı cümlelerle (“Batılı olalım ama...”, “Geleneği koruyalım 

ama...”) konuşan bu fantaziler, en temelde “modern ama milli” bir kimlik hayali sunarlar. 

Ahıska’nın “garbiyatçı fantazi” 10  kavramsallaştırmasıyla karşılamayı önerdiği bu 

                                                 
10 Ahıska, Garbiyatçılık kavramına, Batı-dışı sayılan bir toplumsal alanda modernlikle kurulan ilişkinin 
biçimini, modernliği hem kendine hem de başkalarına temsil etme biçimini (2005: 72) kavramsallaştırmak 
üzere başvurur. Biçimi vurguluyoruz; çünkü Ahıska, Gürbilek, Koçak gibi yazarların, Doğu-Batı 
bölünmesiyle ortaya çıkan ulusal kimliğe ve modernlik deneyimine bakışlarındaki radikal boyut, onların 
bu meseleyi bir “içerik” meselesi olmaktan çıkarıp, içeriğe yoğunlaşan eleştirideki perspektif hatasını 
kaydetmiş olmalarındadır. Ahıska’ya göre Garbiyatçılığı, Türkiye’de “iktidar pratiklerini hem kuran hem 
de anlamlandıran bir söylemsel harita olarak tanımlayabiliriz” (74); sadece bir fikir, bir dünya görüşü 
değil iktidar kurucu pratiklerin alanı olarak (72). Doğu ve Batı arasındaki tarihsel ve asimetrik bölünmenin 
açtığı yaranın iktidar ve öznelliği nasıl kurduğunu gösteren Ahıska, Doğu ve Batı, iç ve dış, yerli ve 
yabancı arasında oluşan belirsizliğin, muğlaklığın ve kayganlığın verdiği hareket alanının Türkiye’de 
iktidar ve öznelliğin imkân /imkânsızlık zemini olduğunu açığa çıkarır: “Garbiyatçılık, Batı karşısında 
Öteki sayılan Doğu’nun, kendi Doğululuktan kaçma ve Batılı olma serüvenini yansıtır. Ama daha önce 
belirttiğim gibi bu serüven kendi içinde hem Batılılığı hem de Doğululuğu ‘esas olan’ kurgularla 
diyalojizm içinde yeniden ve yeniden üretmektedir. Bu anlamda da kendi içinde ötekileri susturmaya ve 
gizlemeye devam eder” (98). İçselleştirilmiş ideal olarak Batı’nın bakışının ele geçirilemezliği endişe 
ürettiği ölçüde öznelliğin üremesine imkân veren bir hareket alanı da açmakta ve böylece iktidarın 
beslendiği kurucu kaynak olmaktadır (127). Dolayısıyla ulusal benliğin ortaya çıktığı bu garbiyatçı fantazi 
sahnesi, “kopya” ile “otantik” arasındaki boşluğu, “Doğu” ve “Batı” arasındaki yarılmayı kapatılamaz bir 
biçimde tekrar tekrar yeniden üretmektedir (152, 309). Biçim meselesine yeniden dönecek olursak: 
Biçimin sırrını açığa çıkarma mantığı, Zizek’e göre, Marx ve Freud'un yorumlama prosedürleri arasındaki 
temel benzeşikliktir: “Her ikisinde de mesele, biçimin ardında gizlendiği varsayılan ‘içeriğe’ yönelik 
basbayağı fetişist meraktan uzak durmaktır: Analiz yoluyla açığa çıkarılacak ‘sır’, biçim (metaların biçimi, 
rüyaların biçimi) tarafından gizlenen içerik değil, tam tersine, bu biçimin kendisinin ‘sır’rıdır” (2002a: 27). 
Bu anlamda, gerek Ahıska’nın gerekse Gürbilek ve Koçak’ın bakışlarında, Doğu-Batı bölünmesinin, 
metinlerde apaçık duran bir içerik olarak değil, bu bölünmenin bu içerikle ortaya çıktığı biçim olarak 
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modern/milli muhayyile, milli kimliğin ortaya çıkışını sahneleyen bir temel fantazi 

olarak okunabilir. Bu ilksel fantazi sahnesini yorumlayan Ahıska’ya göre, Batı ve 

Doğu’ya dair muğlak, tutarsız tanımlamalar yapan bu kaygan sahne, eş zamanlı olarak 

hem Batılı olmanın hem de Doğulu olmanın imgelerini üretir. Doğu’yla kurduğu mesafe 

dolayımıyla Batı’yı, Batı’yla kurduğu mesafe dolayımıyla ise Doğu’yu tarif eder. 

Kuşkusuz bu tanımlama ve imgeler, Doğu ve Batı arasındaki tarihsel asimetrinin bir 

sonucu olarak aslında her defasında Batılı simgesel düzenin üzerini çizdiği bir öznelliğin, 

bu üzeri çizili öznenin ortaya çıkışını sahneler. Fantazi kendi ortaya çıkışını görebilen 

milli benlik için oradadır. Fantazinin nesnesi bu bakıştır. Bütün toplumsal fantaziler gibi 

bir “sınır idaresi” (46) olan bu fantazi, toplumsal gerçekliğin sınırını çizmekle 

yükümlüdür. Milli olanla yabancı olan, kadınla erkek, seçkinle halk ve nihayet Batı’yla 

Doğu arasındaki sınırı çizerek toplumsal gerçekliğin, toplumsalı yaran bu 

antagonizmaların içine düşmesini engeller. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz: Modern 

millilik hayalinin paradoksallığı, aynı anda bu hayalin gücünü aldığı ve beslendiği yerdir. 

Diğer bir deyişle aslında imkânsız olan bir nesneye (modern ama milli) dair arzuyu 

kurarak bu fantazi, özneyi bu boş yere teğeller.11 Bu anlamda, Doğu-Batı bölünmesinde 

beliren modern millilik fantazisi, öznel çatışmalardan, özneye ait iç bölünmelerden muaf 

                                                                                                                                                
kaydını görürüz. “Biçimin sırrı”, sabit, şeffaf bir içerik olarak duran Doğu-Batı bölünmesinde değil, bu 
bölünmenin toplumsal ve öznel bölünmelerle birlikte hareketindedir. 
11

 Modern ama milli, hem Batılı hem Batı’ya karşı milli olmak arzusu üreten sınır idaresinin, bir iktidar 
pratiği olarak arzuları denetleyen, bastıran ve kontrol altında tutan içeriğine –düzenlemeye çalıştığı tek tek 
arzulara- sınır idaresi arzusunun kendisini (biçimi) kattığımızda, “dışarıya dahil olma” paradoksal 
konumunu görürüz. Bu boş biçim, özneyi mümkün kılar. Simgesel düzenin aykırı bulduğu arzuları 
düzenleme çabası olarak ortaya çıkan biçimsel düzenleme faaliyetinin libidinal olarak geliştirilmesi, özerk 
bir libidinal tatmin kaynağı haline gelmesi ancak bu boşlukla, sınır idaresi arzusunun boşluğunu, 
düzenlenen arzu serisi içinde öznenin temsil etmesiyle mümkündür. Doğu-Batı karşıtlığını içeriklendirip 
bunlar arasında sınır kurma, seride eksik olan sınır kurma arzusunu milli öznenin temsil etmesini 
sağlayarak milli öznelliği üretir. Tartışma için bkz. Zizek (2005: 138-142). 
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olmak bir yana tam da özneyi bu boş yere teğelleyerek işlemektedir. Diğer bir deyişle, 

Doğu-Batı bölünmesi özneye ait bölünmelerle hareket edebildiği ölçüde fantazi tam bir 

kimlik ve bütünlüklü bir toplum vaadini/inancını üretebilmektedir. Dolayısıyla Koçak’ın 

da (1996) ifade ettiği gibi, Doğu-Batı sorununun kayıtlı olduğu fikir düzlemi, her zaman 

duyguların etkisiyle kurulmakta, gücünü bölünmenin olduğu yerde harekete geçen 

karmakarışık, heterojen, parçalı ve tutarsız duyguları tanzimden, dahası bu tanzimin ima 

ettiği ve uyardığı yarılmayı/boşluğu doldurma arzusundan almaktadır. 12  Şu halde 

gecikmiş toplumlarda ortaya çıkan bilinç yaralarından beslenen kültürel ürünlere 

baktığımızda sadece ezilmişliğin, mazlumluğun, direnç ve savunmanın kümelendiği 

duyguları ya da sadece Batılı olma arzusunu kaydetmek yanıltıcı olacaktır; çünkü 

toplumsal-psişik 13  evrende duygular tek boyutlu, doğru orantılı, çizgisel bir mantık 

                                                 
12 Koçak’ın ifadesiyle, “ ‘[F]ikirler’, çoğu kez korkuların, isteklerin, ego’nun savunma düzeneklerinin ve 
körlüklerinin aktif yardımıyla kurulmuştur. Her fikrin içinde duygulanımdan arınmış bir saf düşünsel 
çekirdek bulmak mümkün olsa bile, fikrin işleyiş ve alımlanışını duygunun basınçları yönetecektir. Doğu-
Batı sorunu da böyle. Kaygılardan uzak bir düşünce alışverişi gibi, soyut bir tartışma gibi yaşanmamıştır 
bu sorun. Moran’a göre Doğu-Batı karşıtlığını ‘kişiye dışsal’ bir çatışma gibi işlemiş olan Peyami Safa 
bile bu sorunun ‘Türk ruhunun en büyük işkencesi’ olduğunu söyler. Kaldı ki, Peyami Safa kadar başka 
yazarlarda da görülen bu dışlaştırmanın, tavırları belirsizlikten kurtarıp yekpareleştirme çabasının kendisi 
de bir ruhsal ihtiyacın ürünüdür ve bazı duyguların, bazı ruhsal enerjilerin tutuklanması veya seferber 
edilmesiyle gerçekleştirilebilen bir işlemdir” (95). 
13 Psişe ya da “psişik gerçeklik”, algılanan dış gerçekliğe karşı rüyalardan ve isteklerden oluşan içsel 
yaşantı olarak kavranmamalıdır; bu yaşantı, bir başına “iç dünya” ya da “psikolojik alan” da değildir. 
Psişik gerçeklik, özneleştirmeye direnen heterojen çekirdeği anlatır. Bu anlamda Lacan, Freud’un “psişik 
gerçeklik” adını verdiği şeyle Gerçek’i eş kılar (Zizek, 2005: 328-329). Lacancı Gerçek, simgesel kurgu 
olan gerçekliğin ortasındaki kara delik, simgeselleştirilemeyen, simgeselleştirilmeye direnen sert 
çekirdektir; hem kimlik düzeyinde hem de gerçeklik düzeyinde kapalı, tutarlı, tam bir bütünlük kurmanın 
imkânsızlığını gösterir, “simgesel düzenle bütünleştirmeye çalışmamıza rağmen, her zaman ıskalanan ama 
yine de her zaman geri dönen travmatik noktadır” (Zizek, 2002a: 84). Simgeselleştirme, sadece bu 
merkezi imkânsızlık etrafında yapılanabilir. Dolayısıyla Lacancı kuram, hem simgesel ve Gerçek 
arasındaki mesafenin indirgenemezliğine hem de bu mesafenin simgesel düzeni yapılandırdığına işaret 
eder: “Nitekim Lacan’ın bir sonraki adımı tam da gerçek ile simgesel arasındaki bu mesafenin simgesel 
düzenin kendisini etkilediği içgörüsünü beraberinde getirir: Bu mesafe bu düzenin bünyevi sınırı işlevini 
görür. Simgesel düzenin üzerine “çarpı atılmıştır”, anlamlandırma zinciri bünyevi olarak tutarsızdır, 
“hepsi-değil”dir, bir delik etrafında yapılanmıştır. Bu bünyevi, simgeselleştirilemeyen resif, simgesel ile 
gerçek arasındaki mesafeyi korur, yani simgesel’in gerçeğe “düşmesi”ni önler –ve gerçeğin simgesel 
karşısındaki bu merkezsizleşmesinde son kertede söz konusu olan şey, nedendir: Gerçek, simgeselin 
namevcut nedenidir. Freud ve Lacan’ın bu nedene verdikleri isim travmadır elbette” (Zizek, 2002c: 40). 
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içinde hareket etmezler. Türkiye’nin modernlik deneyimini anlamlandıran ve ulusal-

popüler muhayyilede tekrar eden figür, tema ya da imgelerde bu bilinç yaralarının kaydı, 

kendi başına hiçbir şey, bir boşluk olan bu yarığın, toplumsal fantazilerde doldurulma ve 

cisimleştirilme biçimlerine odaklanmakla mümkündür. Yaralı bilincin kaydı, fantazilerin 

çatışmalı duygusal yatırımlarının kaydıdır. Sonuç olarak, bu fantazilerin tarihsel 

gecikmişliğe ve tedirginliğe karşı bir savunma olarak işlerken aynı anda toplumsal keyfi 

nasıl akıtabildiği sorusu, Doğu-Batı bölünmesinin toplumsal-simgesel kimlik düzeyinde 

bünyevi antagonizmalarla nasıl ilişkilendiği ve bu ilişkinin varoluşsal gerilimleri 

perdeleyerek nasıl güçlendiği sorularıyla birlikte ele alınmalıdır. 

Bu nedenle, gecikmiş modernlik deneyimini yaşayan toplumları kendi 

deneyimlerini adlandırmakta hareketsiz bırakan bu durumun sürekliliğinin, çoğu zaman 

bir tekrar döngüsüne yol açmasının, toplumsal iktidar mekanizmalarını işlettiği ölçüde 

keyif uyandırmasının tarif edilebilmesinde üçüncü bir kuramsal teçhizata ihtiyaç vardır. 

Bu ideoloji eleştirisi, ideolojiye can veren, ideolojinin libidinal yatırım kaynağı olan 

fantazileri kat ederek, gecikmiş toplumlarda öznelliği kavramsallaştırabilme imkânı verir. 

Psikanalizle birlikte bu türden bir imkânı açan ideoloji eleştirisi, ideolojinin öznel ve 

toplumsal düzeyde kurduğu tutarlılık ve bütünlük inşasının bünyevi açıklığı üzerine 

kuruludur. Kendi başarısızlığını ya da imkânsızlığını her zaman içermek zorunda olan 

bir ideoloji kavrayışıyla ve öznelliğin imkânının bu açıklıkta olduğu tespitiyle ele 

alındığında ideoloji eleştirisi içerik eleştirisi olmaktan kurtulur; kapalı/bütünlüklü bir 

yapı ve özsaydamlık olarak özbilinç kavrayışı geride bırakılır. 

Ulusun ve ulusal kimliğin bir inşa olarak kavranışından başladık. Sonra, kendini 

kapalı bir yapı olarak sunan bu kimliğin, böyle görünmesine imkân veren milliyetçi 
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perspektifi kaydırıp bu kimliğin zorunlu açıklığına, bünyevi açmazlarına odaklandık. 

Buradan ise öznellik ve toplumsallık arasındaki teğellenmenin kurucu unsurunun bu 

açıklık olduğu tespitine vardık. Bu üç uğrağın geldiği yerde, modernliği tek yönlü bir 

ilerleme perspektifi içinde bitmiş ve tamamlanmış bir model olarak sabitleyen, birbirine 

taban tabana zıt argümanları olsa da modeli ayakta tutan ve ona bir öz atfeden simgesel 

çerçeveye bağımlı yaklaşımlardan kopan bir eleştirel çerçeve imkânı ortaya çıkmaktadır. 

Gecikmiş modernlik deneyimini, mutlak özgünlük ya da mutlak kopya ikiliğinden birine 

yerleşerek ya da bu ikisi arasında gidip gelerek tarif etmeye çalışmak, Batı-Doğu 

arasındaki sınırı sorgulamadığı için bu bölünmeyi eşdeğerlik zincirleriyle yeniden 

üretmekle kalmaz daha da önemlisi, bu deneyimin içerdiği açmazlara, modernliğe içkin 

akışkanlığa, belirsizliğe ve açıklığa kör kalır. Bir diğer deyişle, gecikmiş modernlik 

deneyimi, Batı karşısında geç kalmışlığı içerdiği ölçüde modernliğe içkin geç kalmışlığı 

da, Batılı olma arzusunu içerdiği ölçüde modernliğe içkin başkası olma arzusunu da, 

“yerli öz”ün kaybını içerdiği ölçüde modernliğin bünyevi kayıplarını da içermektedir. 

Kısaca gecikmiş modernlik deneyimini kavramsallaştırabilmek, hem gecikmişliğin 

ürettiği bölünmeleri, öznellikleri kaydedebilmekle hem de modernliğin diyalektiği ve 

trajedisini, modernliğin bir yandan sonsuz açıklığa diğer yandan zorunlu kayıplara 

bağımlı oluşunu bu deneyimin içine alabilmekle mümkündür. 

Türkiye’de sinemanın serüveni modernlik deneyimiyle diyaloga sokarken 

yukarıdaki eleştirel/kavramsal teçhizata başvuracağım. Bu diyalog, Türk sinemasını 

niteleyen anlatı ve tema rejiminin ulusal kimliği niteleyen bölünme, endişe ve arzularla 

bağını görünür kılmaya imkân verecektir. “Batı” karşısında yenik düşmüş, kudretsiz ve 

acz içinde kalmış “Doğu”, “alafranga” karşısında sakil, güdük ve bayağı kalmış 
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“alaturka” arasındaki bölünmenin yol açtığı yara, Osmanlı-Türk modernleşme 

deneyiminin en başından beri kurucu açmazı olmuştur. Dolayısıyla bünyevi gecikme 

üzerinde yükselen ulusal kimlik inşasının homojen bir kimlik ve kültür mitinin ayrılmaz 

parçası, bu gecikmenin yol açtığı narsisistik yaralanmışlığı kapatma çabasıdır. Bu 

anlamda, Türkiye’de modernlik deneyiminin içinden türeyen anlatılar, ulusal kimliğin 

yarasının harekete geçirdiği endişe ve arzular, “başkası olma arzusuyla” “kendisi olarak 

kalma ısrarı” arasındaki gerilim içinde şekillenmiştir. Modernliğin kitleselleşmesine 

bağımlı olarak gelişen sinema dilinin ürettiği imgesel kalıplar ve hayali görüntüler de 

ulusal kimliğin bu açmazlarında belirmiştir. 

Lütfi Akad’ın “kamerayı sokağa çıkardığı” Kanun Namına (1952), sinemacılar 

dönemini de başlatan filmlerden biri olarak anılır. Sokağı, modernliğin tecrübe edildiği 

gündelik hayatı gerçek bir olaydan yola çıkarak anlatmak istemiştir Akad. Bu filmde ve 

bu filmin peşi sıra gelen Kardeş Kurşunu (Akad, 1955), Kanlarıyla Ödediler (Seden, 

1955), Namus Uğruna (Seden, 1960) gibi filmlerde daha sonraları tekrar tekrar 

karşımıza çıkacak bugünde izlerini gördüğümüz bir anlatısal kalıp karşımıza çıkar: Ev 

ve evi dağıtan, sürüklenmeye, yıkıma, benliği kaybetmeye yol açan arzu arasındaki 

gerilim. Bu şekilde kurulduğunda sayısız modern anlatının zemini olan bu gerilim, bu 

filmlerde ev-dışarısı karşıtlığına yerli-yabancı, alaturka-alafranga, Doğu-Batı 

karşıtlıklarının eşlik etmesiyle farklılaşır. “Dışarı”ya duyulan arzuyla bu arzuyu bloke 

eden Yasa arasındaki gerilim üzerine oturan bu fantaziler, şehrin ışıklarının değdiği anda 

eksik ve yoksun düşen “ev”in itibarını kurtarmaya, eksiği çaresizce yamamaya çalışır. 

Bu can alıcı farklılığı izah etmek üzere, modernlik deneyiminin bir kapılma ve 

durdurulamaz bir sürüklenme olarak tarif edilmesinin, kapılmayı toplumsal cinsiyete 
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göre farklılaştırmanın, erkek kahramanlardaki hareketsizlik, sıkışma, hadım edilme 

korkusunun, “ev”in eksikliğiyle “dışarı”nın fazlalığı arasındaki gerilimin ve erkek 

kahramanları suç, kaza ve cinayete sürükleyen etkilenmenin nedenleri üzerinde 

duracağım. Temel sorular şunlardır: Sokağın sesiyle Yasa’nın sesi neden hep bir 

aradadır? Arzunun sahnelenmesine erilliği kaybetme korkusu, içsel endişelere ulusal-

kültürel endişeler, benliğini kaptırma/kaybetmeye evin parçalanması, suç, kaza ve 

cinayet neden ve nasıl eşlik etmektedir? Modernlik deneyiminin ürettiği kayıp duygusu, 

neden ulusal-kültürel korkuların ürettiği sahneye taşınır? 

 

I.A. Gecikmiş Modernlik ve Toplumsal Fantazi 
 

Türk sinemasını, Türkiye’nin modernlik deneyiminin ürettiği duygusal harita içinden 

geçerek okuma girişimi, bu sinemanın sıklıkla göz ardı edilen modern karakterini, 

modernlikle kurduğu bağı görünür kılıp tarif etmemize imkân verir. Ulusal-popüler 

kimliğin modernliğin kitleselleştiği 1950’li yıllardan 14  sonraki seyrini sinemada kat 

ederken, modernlik deneyiminin açtığı narsisistik yaradan türeyen çatışmalı, tedirginlik 

ve endişe dolu duygusal iklimi takip edeceğiz; bu duygusal iklim, biri ötekine 

dönüşebilen zıt duygusal yollardan mürekkep bir spiral gibidir. Modelin/Öteki’nin 

cazibesi, ona yönelik hayranlık, tutkulu bağlanma ve arzu, köken sıkıntısına, 

köksüzleşme/yabancılaşma endişesine, kapılma ve durdurulamaz bir sürüklenme 

korkusuna dönüşmekte, dönüştüğü anda ortaya çıkan tatminsizlik ise arzu yoluna 

çıkmaktadır. Toplumsal-simgesel çerçevenin sürekliliği, dağılmaması, ayakta 

                                                 
14 Türkiye’nin modernleşme tarihinde 1908-1950 arasını tek bir dönem -Jön Türk Dönemi- olarak 
ayırdeden temel çalışma için bkz. Zürcher (1993). 
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kalabilmesi bu arzu döngüsüne, diğer bir deyişle öznelliğin üretimine bağımlıdır. 

Köksüz, yabancı ve iğreti züppe ya da saf, bozulmamış, yabancı eli değmemiş öz-taşra 

imgeleri, sahici bir öze sahip Batılı model ya da ilkel, bayağı, sakil ve hırsız taşra 

kurguları, toplumsalı ve öznelliği kuran  bölünmelerin içine tekrar tekrar yerleştiği 

sürece toplumsal iktidar mekanizmalarını niteleyen biçim süreklilik kazanmaktadır. 

Nihai olarak bu biçim gücünü, modernliğin ve kapitalizmin toplumsal ve öznel düzeyde 

açtığı bünyevi yarıkları, dizginlenmemiş bir Batılılaşma ve toplumsal parçalanma 

korkusuyla doldurabilmekten, yaraların açıldığı yerlerde haz ve keyif üretebilmekten 

almaktadır. Bu ise, arzu spiralinin biri ötekine dönüşen zıt yollarında hareket edebilen 

bir öznelliğin üretimi demektir. 

Bu anlamda, sinemada bu arzu spiralini takip etmek, “modernlik-gelenek” ya da 

“Batılılaşmak isteyen seçkinler” ve “Doğulu kalmak isteyen kitleler” gibi ayrımlara 

dayanan bir toplumsal alan kavrayışıyla mümkün değildir. Bu kavrayış, sadece 

geleneğin melezliğini, modernlik deneyimi içinde ifade bulan karma ve çelişkili 

yapısını 15  değil Batılılaşmacı/modernleşmeci seçkinlerin “Batı” karşısındaki muğlak 

konumlarını da karanlıkta bıraktığı için sorunludur.16 

                                                 
15 Geleneğin bu modern karakterini, karma ve çelişkili yapısını Türkiye bağlamında tartışan temel bir 
metin için bkz. (Özbek, 1991). 1950 sonrasını modernliğin kitlelerle buluşması ekseninde okumayı öneren 
Meral Özbek, modernleşen hayat pratiği içinde kendini gösteren geleneğin canlanmasının modern 
karakterini ısrarla vurgular. Aynı zamanda, bu modern-geleneğin Kemalist modernleşme projesiyle 
ilişkisinde kapsanma ve kontrol altına alınmayla direnmenin birlikte varolduğuna işaret eder. 
Modernleşme kuramlarını eleştirerek Türkiye’nin modernlik deneyiminin karmaşık ve melez karakteri 
başka yazarlar tarafından da ifade edilmektedir (Bozdoğan, 2002: 21; Göle, 2002). Nilüfer Göle’ye göre, 
“Batı-dışı toplumlarda modernlik, Batı ile simetri içerisinde değil, ne de tam bir dışarıdalık ve farklılık 
içerisinde, ama yarattığı ekstra modernlik diyeceğimiz aşırı modernlik ya da modernlik fazlasında 
anlaşılabilir” (63). Fakat ister eksik ya da fazla, ister karmaşık ya da homojen diyelim, isterse bunların 
biraradalığından söz edelim, “Doğu” ve “Batı” bölünmesinin “Doğu”nun kendisini nasıl böldüğünü göz 
ardı ettiğimiz takdirde, bütünlüklü bir Batılı modernlik deneyimi ve bütünlüklü bir Batı-dışı modernlik 
deneyimi ayrımından çıkmanın olanağı olmayacaktır. Yukarıda da tartışıldığı gibi Ahıska, Gürbilek ve 
Koçak’ın yaklaşımları, Doğu-Batı sorununun toplumsal iktidar ilişkileriyle bağını takip eden bir 
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Gecikmişliğin yol açtığı endişe zemini ve Batı-Doğu arasındaki asimetrik 

ilişkinin içselleştirilmesi toplumsalı yaran bölünmeleri yamamak üzere iktidarın 

beslendiği bir kaynağa, modernliğin sınırını çizen bir iktidar pratiğine dönüştüğü, 

modernlik ve kapitalizmin ürettiği yabancılaşma ve yersizleşme endişeleri Batılılaşma 

endişesiyle yer değiştirdiği ölçüde millilik hayali süreklilik kazanmakta, diğer bir deyişle 

öznelliği üretebilmekte, bir libidinal tatmin kaynağı haline gelebilmektedir. Fantazilerde 

kurulan arzuyu, yani öznelliği takip edebilmek için önce toplumsal fantazi kavramına 

yakından bakmak gerekir. 

                                                                                                                                                
modernlik deneyimi algısıyla “Doğu”nun kendi içinde bu bölünmenin tekrar ederken toplumsal ve cinsel 
antagonizmalarla nasıl farklılaştığını gösterdikleri için, Batı ve Doğu arasındaki bakış denklemini, özne-
nesne ikiliğiyle çözmekten kurtardıkları için tercih edilmelidir. 
16 Erken cumhuriyet dönemi seçkinleri için referans olan Batı kavramının müphemliği farklı yazarlar 
tarafından ifade edilmiştir. Ahıska’ya göre, Türkiye’de iktidarın ve öznelliğin üretiminde kurucu bir sahne 
olan garbiyatçı fantazinin mühim bileşenlerinden biri, seçkinlerin Batı karşısındaki bu muğlak ve kararsız 
tutumlarıdır. Modern millilik hayalinin kendini konuşabileceği açıklık, Batı ile aynı olma eşdeğerlik 
zinciri ile ondan farklı kalma farklılık zinciri arasındaki indirgenemez gerilimde ortaya çıkmıştır. “Batı”, 
seçkinler için toplumda “Doğu” olarak işaretlenene karşı iktidar konumlarına özdeş olduğu ölçüde içeride, 
Batı karşısında kendi gecikmişliklerine ve eksikliklerine işaret ettiği, farklı olduğu ölçüde dışarıdadır. 
Dolayısıyla Ahıska’ya göre milli kimliğin en büyük paradoksu “Batı”ya yüklenen anlamların 
muğlaklığındadır (46). “Seçkinler Batılı olma konusunda Batı’yla özdeşleşip halktan farklılaşmaya, Türk 
olma konusunda ise kendilerini Batı’nın tehlikelerinden ve tehditlerinden ayrıştırmaya çalışmışlardır” (87). 
Öznel ve toplumsal düzeydeki antagonizmaların, modernlik ve kapitalizm deneyiminin açmazlarının 
yansıtıldığı yer olarak dışarıdaki “Batı” karşısında seçkinlerin özdeşleştiği konum saf, yekpare, özsel 
Türklüğü cisimleştiren “halk” kategorisidir bu kez (87). “Aşırı-modernlik, liberallik, ahlaksızlık, tehlikeli 
etnik grup ve sınıf çatışmaları” gibi anlamlarla kodlandığı biçimiyle dışarıdaki “Batı”, içeriyi 
homojenleştirmenin, denetim ve kontrolün, çıkıntıların törpülenmesinin kısaca bir iktidar pratiğinin 
ürünüdür ve bu pratiği besler (87). Tehdit ve tehlike olarak dışarıdaki “Batı”, iktidar seçkinlerinin 
konumlarının tutarsızlığını gizleyen bir anlam garantisi gibi işlemektedir. Sibel Bozdoğan da erken 
cumhuriyet döneminde milli olanı modern olanla uzlaştırma çabası içinde olan mimarinin, hem 
uluslararası üslubu hem de yerli mirası reddeden “moderni millileştirme” estetiğini tartışırken “modern”in 
ne olduğuna ilişkin bu muğlak ve tikel anlayışı hesaba katmak gerektiğini vurgular: “Cumhuriyet liderleri 
nasıl modernliğin pozitivizmini, bilimini ve ilerlemesini ithal edip liberal felsefesinden ya da sosyalist 
tınılarından uzak durmak istemişlerse, cumhuriyet mimarları da uluslararası yan anlamları olmayan bir 
modernizm istiyorlardı” (19). Modern ve Batılı olan karşısındaki bu muğlak tutum, ulusüstü ve ulusaltı 
bağları reddetmeye imkân vermektedir. “Çifte-olumsuzlama”ya dayalı bu modern millilik hayali, Osmanlı 
ve İslami geçmişini yeni ulusun ‘medeniyet bakımından öteki’si olarak reddederken, homojen bir Türklük 
için aynı ölçüde tehditkar kozmopolit, liberal, bireyci “Batı”yı da kendi dışında bırakmak istemiştir (260). 
İlerleme, bilimsellik olduğunda kapsanan, şehir, kozmopolitizm, yabancılaşma kısaca gündelik hayatı ve 
kitleleri kuşatabilecek modernlik deneyimi olduğunda dışlanan bir “modern” ve “Batı” kavrayışı söz 
konusudur. 



 40

I.A.1. Toplumsal fantazi 
 

Batılılaşarak/modernleşerek uluslaşma deneyimini ve bu deneyimin ürettiği arzu ve 

endişe boyutunu, planlı, tutarlı ve iradeye dayalı bir ideoloji kavrayışı içine hapsetmek, 

bir inşa olarak milli kimliği kapalı varsayarak özneyi bu kimliğin dışında bırakmak ve 

ideolojinin vaad ettiği tutarlılığın kaynağını yine kendisine, tutarlı bir anlamlandırma 

faaliyetine bağlamak anlamına gelecektir. Psikanalitik ideoloji kavrayışının radikal yönü, 

bu tutarlılığın her zaman başarısız bir tutarlılık olduğunu göstermesi, diğer bir deyişle 

tutarlılığın imkânsız ama gerekli olma boyutunu keşfetmesidir. İmkânsızdır; çünkü 

“toplumsal olan her zaman merkezi bir antagonizma tarafından katedilen kurucu bir 

imkânsızlık etrafında yapılanmış olan tutarsız bir alandır” (Zizek, 2002a: 144). 

Gereklidir; çünkü belirli bir kapanma olmadan anlamlandırma ve kimlik mümkün 

olamaz (Laclau, 2005: 70). “Bize sabit bir toplumsal-simgesel kimlik veren bütün 

özdeşleşmelerin nihai başarısızlığı” (Zizek, 2002a: 144), diğer bir deyişle ideoloji 

dolayımıyla kendini gerçekleştiren nesnel-toplumsal gerçekliğin her daim bünyevi bir 

antagonizmayla yarılmışlığı, ideoloji-özne ilişkisini çağırma boyutuyla sınırlayan ve 

böylelikle anlam alanının tutarlılığını pozitif, kendinden menkul bir anlam doluluğuna 

sahip bir unsura yerleştirmek zorunda kalan ideoloji kavrayışını radikal bir biçimde 

değiştirir: Hem kimlik düzeyinde hem de nesnel gerçeklik düzeyinde kapalılığın ve 

tutarlılığın imkânsızlığını tescil eden simgesel düzenin bünyevi açıklığı, eş zamanlı 

olarak gerekli tutarlılığın kurulacağı yerdir. Bu travmatik imkânsızlık nihai olarak 

kapatılamaz; ama bir yasağa ya da engele dönüştürülmek suretiyle toplumun imkânsız-

tamlığının mümkün olduğu, bir yerlerde mevcut olacağı inancının üretimiyle 
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maskelenebilir. Burada artık çağırma-ötesi boyutun, “arzu, fantazi, Öteki’deki eksik ve 

dayanılmaz artı-keyif etrafında zonklayan dürtü”nün (2002b: 142) alanındayız. 

Simgeselleştirmenin çıkmaza girdiği yerlerde gerçeklik devresini tamamlayan hayali ek, 

gerçeklik dediğimiz şeye tutarlılık veren dayanak olan fantazi, kısmi bir nesnenin (objet 

petit a), toplumsal heterojenliği bir fazlalığa dönüştürmek suretiyle bu boşluğa 

yerleşmesine, toplumun imkânsız-tamlığını cisimleştirirken inkar etmesine imkân verir. 

Dolayısıyla bu nesnelere yönelik duygusal yatırım, nesnelerin kendine ait pozitif 

özelliklere değil, nesnelerin işgal ettiği yere bağımlıdır. 17  Hem özneyi ve hem de 

simgesel düzeni (Öteki) kurucu bir eksiklikte temellendirirken, insanlık durumunun bu 

paradoksunda anlamlandırmanın, iletişimin, özdeşleşmenin ve öznenin (arzunun) 

imkânını keşfeden bu kavrayış, ideolojinin bu bünyevi eksikliği uyarma, ima ve 

manipüle etme biçiminde, özneyi ideolojiye teğelleyen duygusal yatırım kaynağını görür. 

Toplumsalın etrafında örgütlendiği bu kurucu eksiklikle ideoloji arasındaki bağı Zizek, 

“ideolojinin son sığınağı”, “üzerine çeşitli ideolojik oluşumların aşılandığı ideoloji-

öncesi çekirdek” (2002d:71) olarak tarif eder. Laclau ise bu bağı, aşkınlığın, birliğin ve 

tamlığın kendilerini sadece yokluklarıyla görünür kılmaları ya da varlığın eksikliği ve 

toplumun heterojenliğinin, olmayan tamlığa yönelik radikal yatırıma, objet petit a’ya ve 

                                                 
17 Zizek, bu yatırımı izah ederken objet petit a mantığını en güçlü bir biçimde gösteren “kavramsal 
Yahudi” örneğine başvurur sık sık: “Toplumsal-ideolojik fantazinin iddiası, (...) antagonistik bir bölünme 
ile malul olmayan bir toplum, parçaları arasında organik, tamamlayıcı nitelikte bir ilişki olan bir toplum 
vizyonu inşa etmektir. Bunun en açık seçik örneği tabii ki, korporatist Toplum vizyonu [dur]. (...) Peki o 
zaman bu korporatist vizyon ile antagonist mücadelelerle bölünen olgusal toplum arasındaki mesafeyi 
nasıl açıklarız? Cevap, tabii ki, Yahudi’dir: Bir dış unsur, sağlam toplumsal dokuya bozulmayı sokan 
yabancı bir beden. Kısacası ‘Yahudi’, ‘Toplum’un yapısal imkânsızlığını aynı anda hem inkar eden hem 
cisimleştiren bir fetiştir: Sanki Yahudi figüründe bu imkânsızlık pozitif, elle tutulur bir varoluş 
kazanmıştır – toplumsal alan içinde keyfin fışkırmasını işaret etmesinin nedeni de budur. (...) Dolayısıyla 
toplumsal fantazi kavramı, antagonizma kavramının zorunlu bir muadilidir (Zizek, 2002a: 143). 
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hegemonyaya imkân vermesi nedeniyle “yokluğun varlığı” ifadesiyle karşılar (2005: 

223-224). 

Eksik-başarısız simgeselleştirme ve eksik-başarısız özdeşleşmenin toplumsal 

bütünlük ve tutarlılığın imkânına dönüştürüldüğü yer olarak toplumsal fantazi, bu 

nedenle, gerçekliğin çıkmaza girdiği, yetmediği, bünyevi bir imkânsızlıkla yarıldığı 

yerde devreye girer. Toplumsal gerçekliğin tutarlılığının ve derinliğinin fantaziye bu 

bağımlılığı, toplumsal fantazi eleştirisini ideoloji eleştirisinin kurucu bileşenlerinden biri 

kılar. Bu bileşenlerden ilki, semptomatik okuma, toplumsal antagonizmaların (ekonomik, 

politik, cinsel) yoğunlaşma ve yer değiştirme stratejileri yoluyla belirli figürlere nasıl 

aktarıldığını ve bu figürlerin anlamını nasıl sabitlediğini göstermeyi mümkün kılar. Eş 

zamanlı ikinci bileşen ise, bu figürlerin, uyandırdıkları arzunun, kültür içinde tekrar 

edişlerinin kaynağına, “ideoloji-öncesi keyif çekirdeğine” işaret eder. Diğer bir deyişle, 

“toplumsal fantazinin kat edilmesi” demek olan bu ikinci işlem, toplumsal gerçekliğin 

imkânsızlığını temsil eden unsuru tespit ederek, bu unsurun tekrar ve arzu uyandırma 

gücünde toplumsal ve öznel tamlığın yokluğunun var kılınışını, bu figürün gücünü 

toplumsal yarığa yerleşmesinden aldığını açığa çıkarır. 

Toplumsal gerçeklik ve fantazinin bu ayrılmaz birlikteliği, Türkiye’nin 

modernleşme/Batılılaşma deneyimini ve bu deneyime eşlik eden organik bir bütün 

olarak ulus ve özdeşleşilecek bir kimlik olarak ulusal kimlik arzusunun kuruluşunda, 

kendinden menkul bir tamlık ideali ve bu ideale çağrılan özneler fikrine dayalı kapalı bir 

toplumsal yapı tahayyülünü geride bırakmayı gerektirir.18 “Toplumu ve kimliği kapalı 

                                                 
18 Koçak’ın ve Gürbilek’in milliyetçi ideolojinin basıncını toplumsallığı ve öznelliği kuran ve bölen 
gerilimlerle, tedirginlik ve endişelerle birlikte edebiyat içinden okumalarında, Batılılaşarak/modernleşerek 
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kılan nedir” sorusu “Toplumu ve kimliği açık kılan nedir” sorusuyla yer değiştirmelidir; 

tamlık ve bütünlük idealinin bu açıklıkta tesis edildiği, toplumsal birlik ve bütünlük 

fantazilerinin toplumsalı yaran antagonistik boşluklarda belirdiği, bu hayaletlerin ya da 

hayali görüntülerin antagonizmalarla bölünen olgusal toplumla organik toplum ideali 

arasındaki mesafeyi kapatmak üzere devreye girdiği bir toplumsallık kavrayışıyla ancak 

hayali cemaatlerin üretimini, ulusal-popüler kimliklerin ortaya çıkışını, toplumsal hayatı 

ve kültürü kuşatan figürlere, imgelere, temalara yönelik duygusal yatırımı, yüceltim ve 

dışlama stratejilerini, hegemonik ve popülist anlam haritalarını anlamak mümkün 

olabilir. 

Hayali görüntülerin kat edilebileceği, dolayısıyla öznelliğin ve toplumsallığın 

aksadığı, tökezlediği, çıkmaza girdiği yerlerinin etrafının çevrelenebileceği esaslı bir 

alan sinemadır. Modernliğin siyasi, kültürel ve psişik evrenine bu evrenin bir elemanı 

olarak doğan sinema, modernleşme ve kapitalizmin yol açtığı büyük alt üst oluşun insani 

deneyim alanında yarattığı dönüşüme bağlı olarak gittiği her yerde bu deneyimi 

anlamlandırmanın hâkim  biçimlerinden biri olmuştur. Hem arzuların bulaşıcı hale 

geldiği hem de ulusal-popüler imge ve seslerin inşa edildiği, başkası olma arzusuyla 

özgünlük iddiasının, geleneğin icadıyla modern olana dönüşmenin birlikte işlediği bu 

süreç, gecikmiş modernlik deneyimini yaşayan toplumlar için, en temel düzeyde “katı 

olan her şeyin buharlaştığı” bir ontolojik ve epistemolojik dönüşümle nitelenebilecek 

sinema aygıtının bu konumu üzerine ithal/yabancı bir aygıt olmasının gölgesi 

                                                                                                                                                
uluslaşma deneyimini anlamlandıran çerçevelerin, tutarlılık ve bütünlük arayışlarının toplumsal, kültürel 
ve cinsel antagonizmaların toplumsalın içinde açtığı yarıklarda belirişine tanık oluruz. Ahıska da, 
milliyetçi ideolojiyi başarılı ya da başarısız bir proje olarak kavrayışın sorunlarına işaret etmekte, milli 
kimliğin tutarlı ve bütünlüklü göründüğü perspektifi arazların, endişelerin, ihlallerin perspektifine 
kaydırarak ideolojinin işleyişinde bu iki perspektifi birlikte düşünmektedir. 
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düşmüştür. 19  Ana Lopez’in (2000) Latin Amerika için, Jyotika Virdi’nin (2003) 

Hindistan için anlattığı sinema deneyimini niteleyen bölünmeler, temalar ve figürler 

Türkiye’de sinemanın serüveniyle birçok yerde kesişir. 20  Hem modernliğin hem de 

                                                 
19  Ana M. Lopez, Latin Amerika’da modernlik ve sinema ilişkisini tartışırken, Latin Amerika’da 
sinemanın erken dönem gelişiminin, endüstrileşme, rasyonellik ve modern yaşamın teknolojik dönüşümü 
sonucunda gündelik deneyimin büyük ölçekli alt üst oluşuna doğrudan bağımlı olmadığını vurgular (48). 
Başka türlü söylersek, gecikmiş toplumlar için yabancılaşma, “ithal” kurumlarla yerli gerçek arasındaki 
uyumsuzluğun Doğu/Batı, yerel/evrensel, dinsel/seküler, geleneksel/modern karşıtlıkları biçiminde 
içselleştirilmesiyle de ilişkilidir (Jusdanis, 124). 
20 Latin Amerika, Hint ya da Arap sinemasıyla ortaklıkların düşünülme biçimi hakkında birkaç noktayı 
aydınlatmakta yarar var. İlkin bu ortaklıklar, daha önce de belirtildiği gibi, ulusun bir inşa oluşunu, mitik 
özelliğini, diğer bir deyişle ona içkin geleneklerin bir yerlerde korunmuş bir biçimde durduğunu değil, bir 
eşdeğerlik ve farklılıklar zinciri içinde, seçme ve birleştirmeye dayalı bir iktidar pratiğince üretildiğini 
gösterir. İkinci olarak bu ortaklıklar bizi, bütünüyle gecikmiş modern toplumlara özgü kapalı bir kültürel 
ve toplumsal repertuar çıkarmaya götürmemelidir. Bu deneyim ortaklıkları modernlikle ilişki biçimindeki 
ortaklıktır ve bu çalışma boyunca görüleceği gibi modernlik deneyiminin ürettiği varoluşsal sorunlarla iç 
içe geçmiştir. Özellikle Türk sineması söz konusu olduğunda ulusal tarih yazımının ve eleştiri geleneğinin 
bir sonucu olarak, “Tiyatrocuların etkisi”, “Mısır filmlerinin etkisi”, “Karagöz/Hacivat etkisi”, “Arabesk 
etkisi”, “Batı etkisi” gibi kavramsallaştırmalarla tarif edilmeye çalışılan ulusal-melodramatik malzemeye 
bakarken, ulus-devletin sınırlarına hapsolmadan modernliğin bulaştığı her yerde karşımıza çıkan 
melodramı hatırlamak, eş zamanlı olarak Batılılaşma ve milliyetçiliğin, gecikmiş modernliğin toplumsal 
ve öznel düzeyde açtığı çatlakları hesaba katmak zorundayız. Üçüncü olarak bu ortaklıkları yorumlama 
biçimindeki perspektif değişiminin film çalışmalarında da epistemolojik bir değişime tekabül ettiğine 
işaret etmek gerekir. “Üçüncü Dünya Sineması” kavramını problematize eden Susan Hayward (2000), 
kavramın jeopolitik bir ayrıma dayanması ve çoğu zaman “gerçek” sinemanın “gölgesi” olarak karşımıza 
çıkarılmasıyla içerdiği pejoratif vurguyu tartışır. Kavram, içine aldığı ülkeler arasındaki sinemaların 
farklılıklarını indirgemesiyle de problemlidir. Uzunca bir süre, kuramın periferisinde kalan bu ülke 
sinemaları, merkeze Batılı gözün ve eleştirinin süzgeciyle girebilmişlerdir (398-399). Sadece “kendini” 
anlatan, “kendine” kapanmış imgeler sunan ulusal sinema(lar) anlayışının da çözülüşüdür bu aynı 
zamanda. Film çalışmalarının periferisinde kalan sinemaları, “otantik” olmaya çağırma ya da itme bu 
sinemaları periferide sabitlerken, yetersiz kılmakta, mesela modern deneyime katkı sunabilmekten yoksun 
bırakmaktadır. Bu anlamda örneğin Robert Stam’in (2000) film nesnesinin heterojenliğine dayanarak 
“film kuramı tarihi filmlerin tarihidir” tespiti, kuram gibi toplumsal bilgi üretim faaliyetlerini iktidardan 
bağımsız düşünmesi anlamında problemlidir. Dünyanın Doğu-Batı, kadın-erkek, siyah-beyaz, kitle-seçkin 
gibi simgesel şiddet ve iktidar içeren ikili karşıtlıklara bölündüğünü düşündüğümüzde “film kuramı tarihi 
filmlerin tarihi” hiçbir zaman bütünüyle olamaz; her zaman simgesel şiddet içeren bir seçime, asimetrik 
kurulan karşıtlıklara başvurmak zorundadır. Bu asimetrinin “unutulması” film eleştirisinde de karşımıza 
çıkar. Yakın tarihli bir makalesinde Paul Willemen (2002), Hint, Pakistan ve Türkiye sinemasında zoom 
kullanımının neden yaygın olduğu sorusuna cevap arar. Tarkan filmlerini inceleyen Willemen, zoom’u 
hikâye anlatmanın modern-öncesi biçimlerinden (sözlü kültür) arta kalan bir gösteren olarak değerlendirir; 
çünkü zoom yoluyla aktör kamusal alandaymış gibi, sanki seyircilerin karşısınındaymış gibi davranır. Bu, 
performans alanını kamusal alana dönüştürür (12-13). Buradan yola çıkarak Willemen, zoom’un, kamusal 
alan ve (kapitalizmin zaferi sonucunda) kamusal alanın aldığı yeni biçim meselesini yeniden canlandırdığı, 
bunun yanısıra modernleşme sürecinin içinde söylemin tarzlarına ne olduğu sorusunu uyandırdığı 
sonucuna varır (13). Bu yaklaşım sadece “Batı”nın kaybettiği şeyi “Doğu”da aradığı için, bütünlüklü bir 
Üçüncü Dünya sineması hayal ettiği için değil, aynı zamanda zoom’un kurtulunmak istenen bir teknik 
olduğunu göremediği için sorunludur. Akad, zoom’u bir nevi şantaj, seyirciyi her şeyiyle teslim almak ve 
başka yere bakmasını engellemek olarak değerlendirir (Onaran, 1990: 83). Gürbilek’in (2004c), Frederic 



 45

yerlilikle özdeşleşme arzusunun taşıyıcısı sinema, modern olmanın öğrenildiği yer 

olduğu kadar bu modernlik deneyiminin benlik düzeyinde ürettiği endişelerin müzakere 

alanıdır. Meşum kadın-fedakar kadın ayrımını tesis etme telaşında, modern/dişil olanın 

uyandırdığı haz ama aynı zamanda terörde, ailenin kaderini ulusun kaderine aşkı ise 

ailenin içine bağlama gayretinde şehrin kaçınılmaz modernliğinin taşrayı eskimiş, 

kullanılmayan bir atığa dönüştürmesinin uyandırdığı hareketsizlik ve ikiz kardeşi 

şiddette, nihayet biçim/muhteva endişesinde kümelenen duygusal yatırımların (gecikmiş) 

modernliğin açtığı yarıklardan perdeye düştüğünü görürüz.  

Aygıt ve beraberinde getirdiği karmaşık ötekilik ve uzaklık imgeleri, modernlik 

deneyimiyle birlikte yerliliğin ve kendiliğin kendisini bir problem haline getirmiştir 

(Lopez, 52). Bu nedenle de gecikmiş modernlik deneyimini yaşayan toplumlar için 

sinemanın, katı olan her şeyin buharlaşmasını ve bu buharlaşma deneyimini kaydeden 

bir aygıt olma özelliği, modernliğin şiddeti arttıkça ve geniş kitlelere yayıldıkça ulusal 

öz-güveni besleyen söylemsel bir ulus inşası aygıtı olmaya (Lopez, 53; Virdi, 2003: 33) 

dönüşmüş ya da bu ikisi iç içe geçmiştir. Modernlik deneyimini paylaşmaya davet 

ederken ulusal/popüler bir kendiliğin inşasına imkân veren fantaziler üreten sinema, 

modern ama -daha kalıcı ve katı bir biçimde- farklı bir kendilik, diğer bir deyişle ulusal 

bir özne tahayyül etmiştir (Lopez, 53; Virdi, 38-42). Sinemanın ulusal/popüler 

                                                                                                                                                
Jameson’ın Üçüncü Dünya romanı için ileri sürdüğü “ulusal alegori” tezine ve Üçüncü Dünya romanına 
atfettiği toplumsal bütünlük ve buradan Batı edebiyatına çıkardığı derse yönelik eleştirisini hatırlayabiliriz: 
“Türk edebiyatında ulusal alegorinin Jameson’ın görmek istediği gibi bir imkân değil ya da sadece bir 
imkân değil, aynı zamanda bir yara olduğunu söylerken de bunu kastetmiştim. Jameson’ın ‘Birinci 
Dünya’sı yalnızca başka kültürleri çocuk durumuna düşürdüğü, sonra da çocuğu ‘dünya edebiyatı’nın 
dışında bıraktığı için değil, onu tepkiselliğe hapsettiği, her yazarın şu ya da bu biçimde dile getirdiği 
varoluşsal acıları hep aynı ulusal endişeye, aynı ‘kendi’ni kaybetme endişesine tabi kıldığı için de 
kötüdür” (181). Gürbilek’e göre bütün aydınlatıcılığına rağmen ulusal alegori tezi, bu sancıyı göremediği, 
bu zorunlu alegoriyi romantikleştirdiği için yanlıştır (182-183). 
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muhayyileyi besleyen bu kurucu yönü21, hiç şüphesiz, tek bir modern ulus inşasının 

parçası olmak bir yana ulusu tahayyül eden söylemler tarafından oluşmasıyla ve bunları 

oluşturmasıyla ilişkilidir.22 Diğer bir deyişle, bu süreklilik, sinemanın ürettiği ulusallığın 

ve muhayyel topluluğun, hem (gecikmiş) modernliğin hem de ulusallığın açmazlarında 

ve gerilimlerinde belirmektedir. 

Kendini tanımanın, ulusal-popüler kimlikle özdeşleşmenin zemini olan bu hayali 

görüntüler, gecikmiş toplumlarda en çok da “yabancı etkilerle yerli gelenekler”, “milli 

gayelerle modern arzular” arasındaki çelişkileri müzakere etmektedir. Türkiye’de bu 

gerilimin şiddetini de anlatan kimlik bölünmelerinin sinemadaki imgeleri, aygıtın 

uyandırdığı hayret ve cazibenin, “ulusun huzursuzluğu”nu (Virdi, 2003) giderme 

telaşına kimi zamansa modernlik ve kapitalizmle ilişki biçimlerini müzakere edebilmeye 

dönüşmesinin ya da dönüşememesinin dinamiklerini anlamaya yardımcı olacaktır. 

Gecikmişliğin ve eksikliğin yol açtığı kültürel yarılma, başka türden imkânsızlıkları hep 

kendi içine çekerek yol almaktadır. Öznel ve toplumsal düzeyde dil’in yol açtığı “geç 

kalmışlık” ve “kayıp” duygusu, imkânsız tamlık durumu, Batı’nın yol açtığı “geç 

kalmışlık” ve “kayıp” duygusuyla kimi zaman yer değiştirmekte kimi zamansa birinin 

gölgesi ötekinin üzerine düşmektedir. Bu sebeple de, ideoloji tarafından ima edilen ve 

üretilen ideoloji-öncesi keyif, öznenin ve toplumun imkânsız tamlığının bir yerlerde 

                                                 
21  Bu kurucu özellik, sinemasal muhayyile (cinematic imagiNation) (Virdi, 2003) ya da sinemasal 
ulusallık (cinematic nationness) (Lopez, 61) kavramlarıyla karşılanmaktadır. 
22  Bu sebeple ulusal-popüler muhayyile kavramı, toplumun etrafında düzenlediği kurucu açıklığa 
bağımlılığıyla, ulus-devletin sınırları içine sıkıştırılmış, bütünüyle biçimlenmiş, sabitlenmiş bir kimliğe ve 
sonlu, sınırlı, sıkıca birbirini tutan, uyum ve ahenk içindeki bir topluluğa odaklanan “ulusal sinema” 
kavrayışından radikal bir kuramsal kopuşu içerir. Ulusal sinema kavrayışının bu eksende tartışıldığı ve 
problemlerin ortaya konduğu metinler için bkz. Higson (1989); Higson (2000); Smith (2000); Hayward 
(2000); Atkin (1996); Miller (1999). 
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mümkün olduğu iması, çoğu zaman dil-öncesi/Batı-öncesi özdeşliği içinde yapılmakta, 

varoluşsal endişelerle ulusal endişeler iç içe geçmektedir. 

I.A.2. Taşralı arzular, züppe sınırlar 
 
Osmanlı’nın Avrupa karşısındaki yenilgisiyle ve Batı’nın bir model olarak ortaya 

çıkışıyla başlayan Batılılaşma/modernleşme süreci, Ekrem Işın’a (1995) göre geleneksel 

zaman kavrayışını ve gündelik hayat bilgisini yıkmış ya da ikiye bölmüştü. Akrep ve 

yelkovan arasındaki modern zaman gündelik hayatın programlanmasına, hayatın hızlı 

bir ritm içinde akmasına doğru insanları çekerken, geleneksel tecrübeye dayanan 

pratikler ise kendi mekânlarına çekilmişlerdi. Zamanı öldürmeye dayalı geleneksel 

yaşam üslubunu benimseyenler için zamanın dışına itilmişlik duygusu modernliğin 

açtığı bir yaraydı. Bu yara, mezarlıklar, çeşme başları gibi canlılığını yitirmiş 

mekânlarda onarılmaya çalışılıyordu; bu mekânlar artık canlılığını yitirmiş, durağan 

kalabalıkların mekânı olmuştu. Zamanı yaşatmayı benimseyenler ise modern 

mekânlarda modern zaman anlayışına ayak uydurmaya çalışarak “farklı bir gerçeklik 

kozası” örmeye başlamışlardı (126-127). 

Bu anlamda, geleneksel gündelik hayat bilgisini alt üst eden iki temel unsur, 

zaman ve mekândı. Tevekküle dayalı dini hayatın sunduğu iç derinlik ve hayat bilgisi, 

gündelik hayatın karmaşasına girildiği anda yetersiz kalıyor, modern zaman ve mekâna 

uygun bir hayat bilgisi ihtiyacı hasıl oluyordu (Işın, 130).23 Piyano, şömine gibi Batılı 

                                                 
23  Işın’a göre teknolojik araçlar yoluyla edinilen pratik bilgiler modern hayat bilgisi konusunda yol 
gösterici olmuş, kimi zaman birbiriyle uyumsuz zaman ve mekân dekorlarını yan yana getirmiştir. 
“Teknolojik araçların Osmanlı dünyasındaki son çeyrek yüzyıllık kısa tarihi, gündelik hayatın uhrevi 
dokusuyla sarılmış geleneksel külfeti, pratik çözümlerle ortadan kaldırmaya yetti. 1894 Büyük İstanbul 
depremi, her ne kadar halk arasında bu uğursuz gidişata Tanrı’nın bir uyarısı gibi yorumlanmışsa da, 
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objelerin, süs ve ev eşyalarının, kişisel hayatın modernleşmesiyle yazı masaları, 

kitaplıklar gibi modern objelerin girdiği bu yeni mekân, yeni bir kişilik, yeni bir kimlik 

de sunuyordu (142-143). Doğulu ve Batılı objelerin üst üste yığıldığı bu trajedi 

dekorunda sahneye çıkan aktörler, Işın’a göre hiçbir zaman oturmuş bir kültürel kimliğin 

rolünü oynayamadılar (141). 

Bu huzursuz modernlik deneyiminin, sadece başlangıcında değil, daha sonraları 

da tekrar tekrar sahneye çıkardığı mühim bir figür züppedir. Işın, bu huzursuz modernlik 

deneyimine yol gösterme, modern gündelik hayatın ihtiyaçlarına uygun bir hayat ve 

ahlak bilgisi sunmayı amaçlayan Ahmet Midhat’ın adab-ı muaşeret rehberini, uygar 

Avrupa mitini halkın gözünde küçültebilecek züppeleşme tehlikesine karşı da koruyucu 

bir önlem olarak değerlendirir: “Gündelik hayatın zaman ve mekân ölçeklerini birbirine 

karıştıran, dolayısıyla modern idealleri, toplum varlığına yöneltilmiş bir silaha 

dönüştüren bu beklenmedik tehlikeye karşı koruyucu önlem olarak modernleşme 

sözlüğümüze yeni bir sözcük alınmıştır: Adab-ı muaşeret” (129). Işın’a göre bu rehber, 

geleneksel ve modern dokular arasındaki sürtüşmeyi asgariye indirgemeyi, ikisinin 

birbirini tamamlayan özelliklerini göstermeyi ve en önemlisi Avrupa mitini canlı 

tutmayı amaçlıyordu (129). Diğer bir deyişle, Felatun ya da Bihruz bey olarak karşımıza 

çıkan züppe, modernliğe özgü iç yoksunluğunu anlatan bir figür değildi; ona karşı 

koruyucu önlem de gelenek ve modernlik arasında denge kurmak için oradaydı (129): 

Romanımızda ister Felatun, isterse Bihruz adıyla karşımıza çıksın, insan kişiliğine 
yansıyan bu savoir vivre’den yoksunluk, modern ethos’a izafe edilen olumsuzluklardan 
kaynaklanmıyordu. Tam tersine gündelik hayatın somut bilgisi anlamında zengin bir 
içerik kazanan adab-ı muaşeret kavramı, geleneksel ve modern dokular arasındaki 

                                                                                                                                                
mekanik meyve presleri mahalle mutfaklarına girmiş ve sütten kesilen genç anneler Nestle’nin hazır bebek 
mamalarını kullanmakta bir sakınca görmemişlerdi” (125). 
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sürtüşmeyi asgariye indirmek, her ikisinde de birbirini tamamlayabilecek özelliğe sahip 
noktalara dikkat çekmek ve en önemlisi Avrupa mitini canlı tutabilmek amacıyla ortaya 
atılmıştı. Dönemin diğer yazarları gibi Ahmet Midhat Efendi’nin görüşü de bu 
doğrultudaydı (129). 

 

Şerif Mardin (1991) ise, Tanzimat yazarlarını kuşatan züppe aleyhtarlığını 

“Bihruz sendromu” olarak tanımlarken, bu sendromu, Osmanlı’nın Batı uygarlığı 

karşısında yaşadığı huzursuzluğa bağlayarak okur. Züppe aleyhtarlığında yerdeğiştirmiş 

ve yoğunlaşmış bir dizi tepki vardır. Yeni ekonomik ve toplumsal düzenin geleneksel 

cemaat yapılarında yarattığı çözünmeye verilmiş bir tepki olduğu ölçüde toplumsal, 

sınıfsal ve kültürel bölünmeleri de içine almaktadır. Batı uygarlığının maddi yönlerine 

düşkünlük/tutkunlukla yerdeğiştirmiş modernlik karşıtlığının, Çamlıca ve Beyoğlu’nda 

cisimleşen gösterişçi tüketim, ahlaki çürüme ve günahkarlık korkusunun, cemaatçi alt-

sınıfların “aşırı-Batılılaşmacı” seçkinlere duydukları öfkenin yoğunlaştığı 

alafranga/züppe figürü, Doğu-Batı bölünmesi ve bu bölünmeye paralel giden 

modernleşme ve kapitalistleşme süreci içinde gelişen Osmanlı-Türk modernleşmesinin 

açmazlarında ortaya çıkar. Burada ilginç olan züppe aleyhtarlığını Recaizade Mahmut 

Ekrem gibi Batılılaşmacı seçkinlerin de paylaşmasıdır (59). Bu konuda Mardin de Işın’a 

benzer bir yorum yapmaktadır. “Halka dönük” eleştirinin, toplumsal ve siyasal 

seferberlik için etkili olacağını bilen modernleştirici güçler, halk kitlelerini kendi sınırlı 

modernleşme projeleri etrafında seferber edebilmek üzere züppe aleyhtarlığına 

başvururlar; modernleşme yanlısı olan aydınlar, modernleşme mitini ayakta tutabilmek 

için halk kitlelerine seslenirken bu “tutucu dil”i kullanırlar: “Böylece sınırlı şekilde 

seferber edilenler kendi değerleri çerçevesi içinde, tutuculuk için seferber edilmişlerdir” 

(80). Mardin’e göre “Bihruz sendromu” Türk milliyetçiliğinin köklerinden biri ve milli 
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bağımsızlığın dayanağıdır; ama salt bir araç olarak da görülmemelidir. Sosyal bir 

seferberlik, siyasi bir sermaye olarak kullanılan “Bihruz sendromu”, aynı zamanda 

modernleştirici güçleri “farkına varmadan etkile[miştir” (81). Dolayısıyla sınır idaresini 

mümkün kılan pedagojik bir işlev de üstlenmiştir bu figür. Belge’ye (2002) göre ise, 

modernleşme/Batılılaşmayla ortaya çıkan toplumsal bölünmede zorunlu olarak Batı’nın 

tarafında olan romancı, alafrangalık eleştirisiyle, kendi yaptığı işin toplumsal 

sonuçlarından da ürkerek, herkesten önce davranarak alafrangalaşmış tipleri teşhir 

etmeye çalışmıştır (48). Taklidin dayanılmazlığı karşısında geliştirilen bu manevrada 

Batılı, karikatürize edilerek dışsallaştırılmaya çalışılmıştır (48-49). 

Öykünme/taklit, tüketim kültürü, moda, kapılma, sürekli değişme, toplumsal ve 

kültürel değerlerin yersiz-yurtsuzluğu gibi niteleyici unsur ve hallerle modern hayatın 

kahramanı olan züppe figürleri Batı’yla ilişki dolayımıyla ortaya çıktıkları için Doğu-

Batı bölünmesi tarafından aşırı-belirlenirler. Diğer bir deyişle züppenin modern 

köksüzlüğü burada çifte katlanır; köksüzlük, Batı’ya kendini, benliğini kaptırmakla yer 

değiştirir. Züppe, Batılılaşmanın “arızası” olarak karşımıza çıkar. Bu yorumlar, 

kimliksizlik ve köksüzlükten malul züppe figürünün modernleşmenin daha sonraki 

dönemlerinde de karşımıza çıkmasıyla sürdürülebilir; çünkü toplumsal antagonizmaların 

açtığı yarıklarda hemen beliriveren züppe, her defasında bir “başkalık iddiası”yla 

(Çiğdem, 2002: 73), “kendine dönme arzusu”yla (Gürbilek, 2001a: 96), toplumun ve 

kimliğin dışına atılmaktadır. 24  Züppe figürüne ilişkin olarak söylemsel dışlama 

                                                 
24  Köksüzleşme ve yabancılaşma korkusu, yukarıda da aktarıldığı gibi “modern ama milli” kimlik 
hayalinin kurucu unsurlarından biri olmuştur. Aşırı-Batılılaşma, züppeleşme korkusu ve aleyhtarlığı 
milliyetçi-muhafazakar söylemde anti-komünizmi de içine almıştır. Tanıl Bora’nın (2002) ifadesiyle, 
“[k]arikatürize edilen ‘yabancılaşmışlıklarıyla’ Türk solcularının bizzat kendisi, Türkiye’nin ‘yanlış’ 
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stratejilerini gösteren bu okumalar, bu figüre yüklenen “simgesel aşırı belirleme ağını” 

(Zizek, 2002a: 142) gösterir. Toplumun organik dokusunu bozan, cinsel, sınıfsal ve 

politik antagonizmaların yerini geçen “arıza”dır züppe. Fakat bu semptomatik okuma, 

züppenin toplumsal fantaziler içine tekrar tekrar girişini, büyüleyici gücünü, toplumsal 

arzuyu nasıl uyandırdığını açıklamaya yetmemektedir. Züppe figürünün sadece kültürel 

metinlerde dolaşmadığını, bu metinlere yönelik eleştirileri de içine aldığını ve daha da 

önemlisi sabit ve somut bir öteki olmaktan çok boş bir koltuk olduğunu Türkiye’de 

edebiyatın, resmin ve sinemanın serüveninden biliyoruz.25 “Garp mukallidi züppenin” 

(Somay, 2001), boş koltuğuna, sınırlı modernleşme/Batılılaşma perspektifinden 
                                                                                                                                                
Batılılaşmasının bir belirtisi olarak tasvir edilmişlerdir. ‘Dış komplo’ ya da ‘ihanet’ şablonunun dışına 
çıkarak solun saiklerini ve kaynaklarını tahlil etmeye yönelen milliyetçi-muhafazakar yazarlar dahi, 
solculuğu Batı tesiriyle köksüzleşmenin ve yerlilikten uzaklaşmanın getirdiği bir patoloji gibi düşünmeye 
yatkın olmuşlardır” (255). 
25 Edebiyat alanındaki serüveni tartışan metinler, daha önce de vurguladığım gibi bu çalışmanın diyalog 
içinde olduğu temel metinlerdir. Sinema alanında ise en kristalize olmuş formuna Ulusal Sinema 
tartışmasında rastlasak da yönetmenlerin özentilik, biçimcilik, Batı etkisi altında kalma korkuları ve 
bunlarla suçlanmaları Türkiye’de sinema tarihinin her döneminde karşımıza çıktı. Çalışmanın ikinci 
bölümünde, bu “yabancı” aygıtla ulusal bir ruh hayal etmenin gerilimleri üzerine odaklanacağım. Resim 
tarihine gelince: Kübizmi hatırlamak yeterli sanırım. Türk’ün başkalığını, Türk’e özgü duyarlılığı 
anlatmak üzere, “Harice, güzel sanatlarda Türk’ün kabiliyetini göstermek” (aktaran Aksüğür Duben, 1999: 
159) üzere başvurulan, Batılılaşmanın ve ulusal olanın biraradalığıyla yüceltilen kübizm, modernliğin 
yarattığı travmaya  ilaç olamadığı, imkânsızlıkla karşı karşıya bıraktığı anda aşırı, yabancı ve zararlı bir 
cereyan olmuştur (Artun, 1998: 54). Önceleri kübizmi öven Peyami Safa daha sonraları kübik’i 
“İstanbul’un eski evlerini viran eden yangınlardan daha tehlikeli bir hastalık” olarak tarif etmiştir (Artun, 
54; Aksüğür Duben, 159). Yaşar Nabi’nin sözleriyle “Garbın aşırı ve ‘eksantrik’ sanat cereyanlarının 
tesirinden kurtularak teknik hususiyetleri muhafaza etmekle beraber umum tarafından anlaşılacak bir 
serahat taşıyan eserler” (Artun, 54) yapmakla yükümlü ressam, bu imkânsız arzuyu gerçekleştirmeye 
çalışırken “alafrangalık özentisi” olmakla “memleket mevzularına dönüş” arasında mekik dokuyacaktır. 
Müstakiller’e “Vatandaş Türkçe Konuş” diye seslenen Elif Naci, D Grubu’na katıldığında bu kez kendisi 
başka eleştirmenler ve sanatçılar tarafından aynı biçimde eleştirilecektir (Özsezgin, 1998: 29; Tansuğ, 
1991: 169). Malik Aksel, D Grubu’nun kübizmden ayrılıp “kendine döndüğünde”, kilim, heybe resimleri 
yaptıklarını fakat bunlarda da başarılı olamayarak bir türlü alafrangalık özentisinden kurtulamadıklarını 
ifade eder (Tansuğ, 188). Sezer Tansuğ’a göre ise D Grubu, yerel ile evrensel arasında bağ kurmak isteyen 
ama aşırı Batı tutkusu yüzünden bunu yapamayan, pek çok genç sanatçının yetişmesine ön ayak olan ama 
klişe bir kübizme (!) bağlanan bir sanatçı grubudur (182-183). Peşi sıra gelen Liman ressamları, bu kez, 
resmi, mahalli renklerle doldurmak, halkın çehresini yansıtmak arzusuyla doluydular! (Özsezgin, 48). Bu 
şiddetli kimlik bölünmesi bariz bir biçimde ressamın kendi sözlerindedir: “Elbette ben de Simpton 
Ekspresi’ne binip Paris’e gitseydim Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nden habersiz bir Fernand Leger olup 
çıkardım. Şansım beni bu müzeye götürdü. Ben orada beslendim. Onun için bana ‘Hocan kim?” dedikleri 
zaman ben “Benim hocam XIII. yüzyıldaki Selçuklu halı dokuyucusu derdim” (Elif Naci’den aktaran 
Ödekan, 1999: 14). 
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bakıldığında bir aşırılık olarak görülen her şey yerleşebilmektedir; biçim özentisi, aşırı-

biçimcilik, Türk’ü Türk’e yabancı kılan komünizm, keyif düşkünlüğü, efemineleşme 

gibi. Bu nedenle, Batı etkisi, yabancı etkiler altında kalma, ruhun iğretiliği gibi kalıplar 

hem kültürel eleştirinin hem de sinema eleştirisinin en çok tekrar eden kalıpları olmuştur. 

Buradaki mühim nokta, “züppeleşme kaygısının”, züppenin boş koltuğuna oturma 

korkusunun sadece kendi dışındakini, ötekini suçlama değil, bir içsel çatışma alanı da 

yaratmasıdır. Gerek Koçak gerekse Gürbilek, bu iç çatışma alanını yorumlarken, ulusal 

kimliğin tarih sahnesine geç çıkmasının, modelin karşısında çaresiz, çocuk, yetim 

kalmanın harekete geçirdiği tedirginlik ve endişeye karşı ortaya çıkmış savunma/telafi 

mekanizmalarına odaklanır. İç çatışma alanında biri ötekinin ikizi olan iki figür vardır: 

Aşırılığıyla öfke yaratan züppe ve eksikliğiyle utanç yaratan taşralı. Züppe figürünün 

büyüleyici gücünün, onun ikizi olan taşralının ifade ettiği eksiklik ve yetersizlik hissiyle 

bağlantısı nedir? Diğer bir deyişle “arıza” züppe figüründe toplumun ve kimliğin 

“arızalarını” bulabilir miyiz? (Eril) iktidar söyleminin üzerinde hakimiyet kurmaya 

çalıştığı, denetlemeye ve bastırmaya çalıştığı züppe arzular, iktidar söyleminin kendisini 

içeriden nasıl bölmektedir? 

 

I.B. Yasak ve Sokak 
 

Erken dönem Yeşilçam’ın bir tür oluşturabilecek ve Akad-Seden ortaklığından çıkan 

filmleri, sınırlı modernleşme/Batılılaşma çabasının bileşenlerinden biri olan züppeleşme 

endişesinin esas olarak erkek kimliğinin, erkek imgesinin problematik hale gelmesine ve 

erilliği kaybetme korkusu/kadınsılaşma endişesine bağımlı olduğunu ifade eden 



 53

Fatmagül Berktay (2002) ve Gürbilek (2004a; 2004b)’in bu yorumlarını destekleyecek 

güçlü bir imgesel malzeme sunar. Filmlerde, ikiye bölünmüş bir İstanbul karşımıza çıkar. 

Ev, bu evde yaşlı bir baba, bu babanın etrafında toplanmış, onun kültürüne ait nesne ve 

sesler, Klasik Türk Müziği geceleri, mahalle meyhaneleri, nargile içilen kahvehaneler 

bir yandadır. Öbür yanda ise evin-dışı, züppe erkekler, baştan çıkarıcı kadınlar, radyo, 

dans, cinsellik, İstanbul’un bütün karmaşıklığı ve melezliği içinde gösterilen gece 

eğlence mekânları, suç, şiddet ve cinayet. Anlatı bu ayrımı tesis etmeye, neyin içeride 

neyin dışarıda olduğunu işaretlemeye çalışsa da anlatıyı başlatan ve hareket ettiren bu 

keskin ayrımının ortadan kalkışıdır aslında; bu iki dünyanın birbirinin içine geçmesi, 

melezleşmesi, sınırın imkânsızlaşmasıdır. Kanun Namına’da moda dergileri okuyan, 

odasının duvarlarında artist resimleri bulunan Nezahat, Kanlarıyla Ödediler’de 

ağabeyinin yanında benzin istasyonunda çalışan, henüz rüşdünü ispat edememiş, çocuk-

adam Turgut, Kardeş Kurşunu’nda yaşlı Hikmet Bey’in her şeye sahip olmak isteyen 

genç eşi aynı zamanda kızlarının üvey annesi Aliye, Namus Uğruna’da taksi şoförü 

Eşref’in vitrinlerden, mücevherlerden, aynalardan büyülenen, tükettikçe daha fazla 

tüketmek isteyen karısı Neriman, evin parçalanmasını, arzunun evin içine sızmasını 

sağlayan evdeki bozguncu seslerdir. Bu seslerin yanında ise ses kısıklığını, ifade 

eksikliğini ve yetersizliğini anlatan figürlerle karşılaşırız. Evin içine sızmış arzunun 

sakat, hareketsiz bıraktığı, gören ama ifade edemeyen birileri vardır: Felç olan baba 

(Kanun Namına), meşum kadın/üvey annenin taarruzu altında ezilen çocuk (Kardeş 

Kurşunu), kalp hastası kız kardeş (Kanlarıyla Ödediler) ve sağır erkek kahraman 

(Namus Uğruna). “Ev”deki eksiklikle “dışarıda”ki fazlalık arasındaki gerilim üzerine 

oturan bu anlatılar, evi içeriden bölen ve parçalayan arzuyu geriye dönük olarak tarif 
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etmeye koyulurlar. Ev diyoruz; çünkü erkek kahramanların baştan çıkarılmayla, kadınlar 

tarafından oyuna getirilmeleriyle, kandırılmalarıyla başlayıp durdurulamaz bir 

sürüklenmeyle devam eden, ölüm, cinayet ve hapishaneyle sonlanan hikâyeleri hep 

ailenin/cemaatin/ulusun hikâyesine bağlıdır. Ötekinin cazibesine kapılmanın, benliğini 

kaptırma korkusunun, imkânsızı yasaklanmışa çeviren nesnenin koyduğu engelin 

koordinatlarını da ulusal-kültürel endişeler belirlemektedir. Evin ait olduğu kültürel-

simgesel evren erkekle, bu evi parçalayan dışarısı ise kadınla temsil olunur. Modernlik 

ve kapitalizmin bütün aşırılıklarından muaf tutulmaya çalışılan eril-ev, 

kadınsılaştırılmış-dışarı kültürünün, tek kelimeyle arzunun taarruzu altındadır. 

Toplumsal cinsiyete dayalı bu bölünme, Batılılaşma/modernleşme deneyiminin eril bir 

kaygı, erilliği kaybetme korkusu olarak yaşanmasıyla, “moderleşmenin yol açtığı 

bozulma endişesinin, kültürel melezleşmenin doğurduğu kendini kaybetme korkusunun”, 

bu ulusal endişenin, cinsel endişeyle iç içe geçmesiyle ilişkilidir (Gürbilek, 2004b: 55) 

ilişkili olarak düşünülebilir. Yeşilçam’ın bu erken döneminde sinema aygıtının teknik 

özellikleriyle biçimsel denemelere koyulan, aygıtın cazibesinin bünyevi kaynağı arzuyu 

perdeye yansıtan yönetmenlerin, bu arzuyu anlatısallaştırırken problematik hale gelen 

eril kimliklere, ruhsal ve ahlaki buhran içinde sonları cinayet ve ölümle biten erkeklerin 

hikâyelerine başvurmuş olmaları bu anlamda son derece dikkat çekicidir. Bunun 

nedenlerini açıklayabilmek için filmlerde dışarıya atılmaya çalışılan iki figürle, meşum 

kadın ve züppe, özdeşleşerek bu filmlerdeki toplumsal fantaziyi kat etmek gerekir. 
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I.B.1. Eril ruh/dişil beden 

Kanun Namına’da otomobil tamircisi Nazım’ın dahil olduğu aile ve cemaat evreni 

Şevket baba figürüyle temsil edilen yerel-kültürel nesne ve seslerle doludur. Evde her 

hafta fasıl düzenleyen ve ud çalan Şevket Bey’in felç olduğu sabahı İstanbul, evlerin 

çatılarının üstünde dolaşan hazin bir erkek sesi, Klasik Türk Musikisi eşliğinde karşılar. 

Yerli idealin kaybedilişini, kudretsiz kalışını haykıran bu yaslı ses ve görüntü yerini bir 

parti sabahına bırakır; kadınların ve erkeklerin koltuklarda sızdığı, bir içki barının, 

duvarlarında modern resimlerin ve bir köşede radyonun, etrafa dağılmış içki şişelerinin, 

kumar masasının bulunduğu bir apartman dairesindeki sabaha. Şüphesiz görüntüye eşlik 

eden ses de değişmiştir. Sadece bu ev-dışı dünyada değil evin içinde de. Konuşamaz ve 

hareket edemez hale gelen Şevket Bey, evin bir odasında yatağa hapsolurken evin içini 

dolduran ud sesi de kaybolur. Şevket Bey ise, duvarda asılı Osmanlı’dan kalma bir 

gençlik resminden ibaret kalır. Babanın kudretsiz kalışı ve bu kudretsizliğe işaret eden 

ses kısıklığı Nazım’ın meşum bir kadına kapılmasının da başlangıcıdır. Babanın otorite 

kaybı, eril ruhun yara almasına yol açmakta bu yaranın açtığı boşluktan ise kadınsı 

olarak işaretlenen kültürel evren ruhun içine dolmaktadır. Fakat yukarıda ifade ettiğim 

gibi, anlatıyı harekete geçiren güç birbirinden bütünüyle ayrı iki dünyanın karşı karşıya 

gelmesi değil bu iki dünyanın iç içe geçmesinin yarattığı melezleşme kaygısıdır. 

Dolayısıyla anlatı, geriye dönük olarak keskin ayrımı tesis etmeye çabalar. Evin dışından 

gelen taarruzun evin içinde yarattığı bölünmeyi yok etmek ister. 

Eril ruhun içine dolan kadınsı beden ve iştah, babanın kudretsizliği ortaya 

çıkmadan önce evin içinde bir tehlike işareti olarak yer alır. Ablası Ayten’le evlenecek 
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olan Nazım’a tutkuyla bağlı Nezahat, fasıla sesiyle eşlik eden Ayten’in aksine odanın 

dışında dergi okur. Fasıl sahnesinin açılışı ilginçtir; oyuncak bir ördeğin mekanik ve 

bozuk sesiyle açılan sahne dergi okuyan Nezahat’ın görüntüsüyle devam eder. 

Dışarıdaki bu iki “arıza” nesneden odanın içine, eril ruhun nesnelerine ve sesine geçilir. 

Merkezde bağdaş kurmuş oturan ve makama eşlik eden babanın etrafında saz çalanlar ve 

musikiye eşlik eden misafirler vardır. Fasıl bittiğinde misafirleri geçirmek üzere Şevket 

Bey dışarı çıkar. Nezahat, babasının bu merakı yüzünden evin içine serserilerin 

dolduğunu söyleyerek bir kez daha ev içindeki huzursuzluğun sesi olarak konumlanır. 

Babanın dışarıdan gelen sesi ise manidardır: “Böyle giderse konservatuara taş 

çıkartacağız çocuklar.” Yerli-kültürel geleneğin temsilcisi, “konservatuarla kapışan” 

babanın sesini boğan, evi içerden huzursuz eden, Batılılaşma/modernleşmenin 

değerlerinden aşırı-etkilenmiş, kapılmış züppe Nezahat’tır. Hareketsiz, duygularını ifade 

edemeyen, çocuksu ve kandırılmaya müsait Ayten’in aksine Nezahat bir iç 

yoksunluğunu anlatacak denli nesnelere bağımlı, dış-merkezlidir. Nazım’a olan takıntılı 

aşkı, imgesinin hep “tekinsiz” nesneleri içermesi (içki, sigara, dergi, artist resimleri, 

fasılın sesini bozan oyuncak ördek, üvey annenin çocuğu) ve züppe Halil’le olan 

ortaklığı Nezahat’ı evdeki “aşırılığın”, diğer bir deyişle “bozukluğun” göstereni olarak 

konumlar. Gürbilek (2004a), Tanzimat ve Servet-i Fünun romanının vazgeçilmez 

motiflerinden olan, daha sonraları Cumhuriyet romanında da karşımıza çıkan “romanesk 

kadın” figürünün tekrar gücünü yorumlarken, yazarın baş etmek zorunda kaldığı 

etkilenme endişesinin, 26  bu romanlarda yabancı tesire açık olan, etkilenen ve 

                                                 
26  Gürbilek’e (2004a) göre her edebi çabanın baş etmek zorunda kaldığı gecikmişlik, modern Türk 
edebiyatının gecikmişliğine oradan da ulusal gecikmişliğe bağlandığı ölçüde Osmanlı-Türk romancısı için 
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züppeleşenin cinsiyetini sabitleme yoluyla giderilme çabasına işaret eder. Filmlerden, 

romanlardan etkilenen, telkine açık olan hep kadınlardır. Bu anlamda romanda “roman 

okuyan kadın” figürünün işaret ettiği duygusal yatırım filmlerde de devam etmiş gibidir. 

Şunu söyler Gürbilek: “Yazarın edebi borçlanmanın, yabancıdan etkilenmenin, kültürel 

melezleşmenin doğurduğu endişeyle ‘çaktırmadan’ baş etmesini, problemi kadın okurla 

sınırlayıp endişeyi hafifletmesini, tereddüdün ses tonunda yol açabileceği ses kısıklığını 

gidermesini sağlıyor çoğu örnekte kadın” (2004a: 39). Sinema aygıtının cazibesine 

kapılan yönetmen açısından da etkilenme başlı başına bir problemdi. Edebiyata göre 

kültürel hiyerarşinin daha alt basamaklarında konumlanan, dahası ontolojik olarak, bir 

imgeye, bir hayale tutuklanmaya, teknik-ruh ayrımının çözülüşüne bağımlı sinema, bu 

aygıtla hayal eden yönetmenler için de hem baştan çıkarıcı hem de korkutucu bir alandı. 

Bu “yabancı” aygıttan etkilenmekte, perdeye düşen imgeler tarafından 

yakalanmaktaydılar; ama bu onları, züppeleşme “tehlikesiyle”, yabancı telkine açıklık ve 

özentilik suçlamalarıyla, eril ruhu kaybetme korkusuyla baş başa bırakmaktaydı. Modern 

ama milli kimlik hayalinin, modernlik deneyimini sınırlandırma çabasının toplumsal-

libidinal yatırım kaynağı, Gürbilek’in kavramlarıyla ifade edecek olursak, etkilenmeyi 

aşırı-etkilenmeye, aşırılığı züppeleşmeye züppeleşmeyi ise kadınsılaşmaya çeviren 

                                                                                                                                                
etkilenme endişesi, sadece içsel mekânda, bir kişisel çatışma olarak yaşanma imkânından yoksundu (32). 
Bu nedenle de “[m]odele duyulan hayranlıkla kendini kaybetmekten duyulan korkuyu, borçlanmışlıkla 
‘kendi’ olma ısrarını aynı anda yaşayan Osmanlı-Türk yazarı için ağır bir travmaya dönüşmüştü endişe” 
(32). Bir baba-oğul çatışmasından çok babasızlığa, babanın yerinin yabancıya kaptırıldığı momente doğan 
roman, “yabancı” ebeveynle girilen hayranlık-korku ilişkisi içinde şekillenmiş, edebi endişe en başından 
ulusal-kültürel endişeyi harekete geçirmişti. Dolayısıyla da etkilenme meselesi, “yerel-ulusal benliği 
kaybetme gibi tüm cemaati ilgilendiren bir kamusal korkuyu da beraberinde getirdiğinden” (32), etkilenen 
ve etkileyenin yerli ve yabancı olarak bölünmesinden, üstelik bu bölünmenin hep asimetrik bir ilişkiyi 
içerecek olmasından dolayı, edebi borçlanmışlık başından bu yana bir ulusal-kültürel mesele olarak 
görülmüştü. Modern dünyayı, modern anlatı formlarını, modern öznelliği kuşatan etkilenmenin içerdiği 
“karanlık mücadele”, “kamunun ışığında, bir toplumsal seferberlik duygusuyla, kişisel endişenin ulusal-
kültürel endişeyle daha da şiddetlendiği bir alanda yaşanmak zorunda kalmıştı” (32). 
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denklemden arta kalan kadınsılaşma endişesinde, erilliği kaybetme korkusundadır. Bu 

nedenle tıpkı romancılar gibi sinemacılar da, bu melez ve “kadınsı” olarak işaretlenen 

alanda çalışmanın ürettiği ulusal-cinsel endişelerle aşırı-etkilenen kadın figürleri hayal 

ederek baş etmeye çalışmışlardır. 

Nezahat figürüne dönecek olursak: Öyleyse bu figür birkaç düzeyde mühimdir. 

İlkin, evin içinde ortaya çıkan bozulmayı, kapılmayı, etkilenmeyi bir aşırılığa 

dönüştürüp kadınsılaştırarak dışsallaştırmaya imkân verir. Sonra, Nazım’ın meşum 

kadın Perihan’a kapılmasının başlatıcısı olarak konumlanarak erkeği bölen arzuya, 

bölünmüşlüğe pozitif bir neden kazandırır. Son olaraksa, evin içindeki farklılığın 

züppelikle züppeliğin kötülükle özdeşleştirildiği bu bedende, evin ve evin işaret ettiği 

toplumsal-simgesel kimliğin bünyevi açıklığı pozitif bir varoluş kazanır, cisimleşir; 

böylelikle “ortadan kaldırılması düzeni, istikrarı ve kimliği/özdeşliği yeniden kurmamızı 

sağlayacak dışsal pozitif bir neden” (Zizek, 2002a: 145) gibi görünmektedir. Babanın ses 

kısıklığını fırsat bilen bu yabancı/kötücül sesin yok edilmesi, filmin sonunda babasının 

gözleri önünde ve yatağının baş ucunda Nazım tarafından öldürülmesiyle gerçekleşir. Bu 

yönüyle eril ruhun/kimliğin mekânı olan evde, filmin kahramanı Nazım açısından iç 

çatışmayı anlatan iki figür vardır: Biri, Şevket Bey, sesi kısılmış, kudretsiz bir yerlilik, 

diğeri, Nezahat, dişil ve kötücül yabancı ses. 

Romancı gibi yönetmen açısından da “sahici ve eril bir ses geliştirme gayretinin” 

(Gürbilek, 2004a: 33), “kadınsı” iç sesi dışsallaştırıp yok etme çabasının ürünü olan 

züppe kadın figürünün kristalize olmuş bir biçimi, daha geç tarihli Namus Uğruna’dadır. 

Taksi şoförü Eşref’in karısı Neriman, evlendikten sonra giderek artan bir tüketim 

arzusuna kapılır. Ev kirasını mücevherlere harcayan, vitrinlerden, parlak 
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mücevherlerden büyülenen, vaktini ayna önünde geçiren Neriman’daki bu arzuyu 

kışkırtan da bir başka kadındır. Neriman, meşum kadın Perihan gibi olmak ister; onun 

verdiği kıyafetleri giyer. Problemin sadece tüketimle sınırlı kalmaması, bu tüketimi 

kışkırtan bir başka kadının olması, hikâyenin bir başkasına dönüşmeyle birlikte 

anlatılması mühimdir. Kadın, tükettikçe başkası olur ve evinden uzaklaşır; en sonunda 

ise kendini Eşref’in çalıştığı galerinin sahibi Kenan’ın yatağında bulur. Neriman ve 

Eşref arasındaki aşkla başlayan, bu aşkı anlatırken sadece arzuyu ve cinselliği değil, 

gündelik hayatın maddi yönlerini de içine almak zorunda kalan anlatı, tam da bu nedenle, 

ev ve dünya arasında bir karşıtlık tesis etmeyi, evi dünyanın, modernlik ve kapitalizmin 

işaret ettiği gerilimli tecrübeden korumayı tercih eder. Bu tercihin anlatıdaki en güçlü 

işareti ekonomik antagonizmanın, Eşref’le Kenan arasındaki iktidar ilişkisinin, erkeğin 

haysiyetini yaralayan bir ihanet fantazisiyle, namus meselesiyle perdelenmesidir. 

Çalışmayı reddeden Neriman, Eşref’in kazandığı paraları mücevherlere harcadıkça, bu 

artı-keyif nesneleri (objet petit a) evin içinde, aynanın önünde biriktikçe Eşref Kenan’a 

borçlanmaktadır. Borcunu kapatmak için geceleri de işe çıkmaya başlayan, giderek daha 

çok çalışan erkeğin hikâyesinin fantazmatik dayanağı olarak aşırı-tüketen kadının 

hikâyesi devreye girmektedir. Emeğini satan ve Kenan’a borçlanan Eşref’in kendi 

otomobiline sahip olma arzusunun önüne engel olarak Neriman yerleşir. Kapitalizme 

içkin dengesizlik, temel ve kurucu eksiklik fazlaya dönüştürülerek dışsallaştırılır; 

Neriman’ın mücevherleri, bir fetiş olarak toplumsal-simgesel ağın etrafında oluştuğu 

kurucu eksiği (kastrasyonu/hadım edilmeyi) gizler (Zizek, 2002a: 65). 

Bu anlamda filmde işleyen toplumsal fantazi, tam, tutarlı ve kelimenin iki 

anlamıyla da yabancılaşmamış bir eril kimliğin sınırlarını çizmeye çalışmaktadır. Bunu 
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yaparken de eril kimliği problematik hale getiren unsurları ele vermektedir. Gürbilek’in 

(2004c) ifadesiyle, ulusal kimlik inşasının ayrılmaz parçası olan erillik mücadelesi (180), 

Berktay’a göre bir “meta-strateji” olarak işleyen toplumsal cinsiyet kurgusu (276), 

toplumsal, cinsel ve ekonomik antagonizmaların toplumsalın içinde açtığı yarıklarda 

eril-ulusal öznelliği üreterek toplumsal-libidinal tatmin kaynağı haline gelmektedir. Bu 

fantazide kadın, eril-ulusal kimliğin tamlığını garanti altına alan semptomdur. Eril 

kimlik ve bu kimliğin içine yerleştirildiği mekânın (yerli/mahalli olan “ev”) 

tutarsızlıklardan ve heterojenlikten arındırılması, saf bir kimlik, sahici bir kendilik, 

kaybedilmemiş/kaptırılmamış bir ruhla donatılması, eril kimliğin bünyevi eksikliğinin 

toplumsal-simgesel düzenin bünyevi eksikliğiyle çakıştığı yerde bu eksiği cisimleştiren, 

iktidarsızlığı aşırılığa çevirerek tamlık imkânını ima eden unsur kadındır. Bu yönüyle 

kahramanın erilleşme mücadelesi, eril kimliğe ait olarak işaretlenen toplumsal bütünlük 

arzusuna, diğer bir deyişle modernleşme ve kapitalizmin aşırılıklarının törpülenmesine 

bağımlıdır. Filmin başlarında Eşref ve Neriman’ın aşkını gösteren sahnelerde anlatıcı ses 

erkeğindir. Kadının, erkeğin sesini kesintiye uğratan sesi devreye girdiğinde ise hep bir 

arzuyu ifade eder: “Acıktım” ve “Gelinlik istiyorum!” Mahallenin homojen dokusunu 

bozan da bir kadındır. Siyah bir otomobille mahalleye annesini ziyarete gelen Perihan, 

hem arzu hem de korku nesnesidir. Annesini iyi yaşatmaktadır; ama “kahpe”dir. 

Mahallenin bütünlüğü önce bu nesneyle ilişkili olarak, daha sonra ise Neriman’a yönelik 

dedikodularla sağlanırken, “kahpelik” de modernlik ve kapitalizmin ışığının değip, 

sönük ve kenarda bıraktığı mahallede uyanan arzunun sınırını çizer; mahalleyi bölen 

arzu, farklılaşma ve başkalaşmanın gösterenidir. Özentiden, etkilenmeden, kısaca 

arzudan muaf sahici bir kendiliğin, eril-mahalli ruhun varedilmesi bu paradoksal-
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tekinsiz nesneyle mümkündür. Taşradaki eksiği uyaran arzuyu cisimleştiren “kahpe-

kadın”, eril-mahalli ruhu bozan yabancı gövde olarak konumlanarak, içkin tutarsızlığı 

giderilebilir bir aşırılığa çeviren, böylelikle mahalleyi bir arada tutan unsurdur. 

Ulusal-cinsel endişe burada devrededir. Berktay’ın ifade ettiği gibi, gecikmiş 

modernlik ve Batılılaşmayla ortaya çıkan bölünme ve kopuşun yol açtığı kaygılar, 

simgesel olarak cinsel kimlikler alanına aktarılarak, özellikle de ‘kadın’ kimliğine 

yansıtılarak giderilmeye çalışılır (275). Mahalleyi bölen arzu, toplumsal cinsiyet 

bölünmesine aktarılarak ıslah edilmeye çalışılmakta, ruhu kaybetme erilliği kaybetmeyle, 

bu ise mahallenin homojen dokusunun bozulmasıyla, ahlaki yozlaşmayla 

özdeşleştirilmektedir. Kendi başına tarif edilmesi mümkün olmayan, hiçbir şey sadece 

boş bir yer olan ulusal-eril ruh, toplumsal fantazide bu yokluğun cisimleştirilmesi 

suretiyle (“kahpeleşme”) geriye dönük olarak var edilir; ruhun boş yerinin doluluğu ima 

edilir. Toplumsal ve bireysel kaygıların toplumsal cinsiyete aktarılması (Berktay, 280), 

sinemanın bir kez daha romanın sunduğu malzemeyle buluştuğu yerdir. Hem “züppe 

olan ben değilim, züppe öteki” demeye hem de erilliği kaybetme/kadınsılaşma endişesini 

bertaraf etmeye, -hiç şüphesiz tam da giderme çabasıyla açığa vurarak- imkân veren 

kalıp sinemada da karşımızdadır. Gürbilek, Peyami Safa’nın romanlarında kristalize 

olmuş bu kalıbın, Doğu-Batı gösteren zincirindeki kaymayı erkek-kadın gösterenleriyle 

durdurarak bu bölünmenin anlamını sabitleme çabasına işaret eder: 

Tanzimatın başından bu yana varlığını hissettiren kalıp, Safa’nın birçok romanında tam 
bir klişeye dönüşmüştür. Kadın göz, erkek ruhtur. Kadın beden, erkek ruhtur. Kadın iştah, 
erkek ruhtur. Kadın vitrin, erkek yine ruhtur. Kadın içinde bulunduğu hayattan 
uzaklaşmaya çalışır, romanesk hayallere kapılır, asıl hayatını film ya da romanlarda yaşar; 
erkek yine ruhtur. Bir tek züppe erkekler bu kalıbın dışına çıkar, ama zaten züppeleşmek 
de kadınsılaşmak; şekle, görüntüye, maddeye doğru çekilmektir (2004d: 87). 
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Namus Uğruna’da da ulusal-cinsel endişeden beslenen bu kalıp işlemektedir. 

Neriman, kenar mahalleden kurtulma arzusuyla, iyi bir yaşam beklentisiyle, Perihan’a 

olan hayranlığıyla ama aynı zamanda tüketim tutkusu, vitrinlerden büyülenmesi, 

mücevherlerinde biriken artı-keyifle, sermaye sahibi Kenan’a herşeyiyle teslim 

olmasıyla maddeye, kapitalizmin ve modernliğin “aşırılıklarına” bağımlı kılınır. Kadın, 

beden, göz, iştahtır. Vitrin, ayna bağımlısıdır. Başkası olma arzusu, başkasının kıyafetini 

giyme, iç yoksunluğu da kadına aittir. Neriman’ın beğenmediği, utandığı kıyafetleri 

kurtulmak istediği mahalle hayatıdır da aynı zamanda. 27  Bunları üzerinden atıp 

Perihan’ın kıyafetlerini iştahla giydikçe mahalle hayatından da uzaklaşır. Mahalle 

evlerinin aksine şehrin ulus-üstü bağlarının en güçlü göstereni olan ve bu nedenle Türk 

sinemasında uzunca bir süre hep yabancılığı, yersiz-yurtsuzluğu, tekinsizliği anlatan 

apartman dairesinde, üstelik de Taksim’de, Eşref tarafından öldürülerek hayatı son bulur. 

Kadınla madde, kadınla tüketim, kadınla sokak, kadınla kapitalizm, kadının 

“kahpeliğiyle” kapitalizm arasında kurulan bağ, filmin başında kahramanın bu dünyayı 

bir bakkal dükkanı, kadınları bakkal ve müşterileri de kandırılan erkekler olarak tarif 

etmesinde karşımızdadır. Burada işleyen fantazi Doğu-Batı asitmerik bölünmesinin 

ortaya çıkardığı eril-narsisistik yarayı tamir etmeye çalışmakta, küçük düşmüş, 

aşağılanmış yerliliği yüceltmenin imkânını yine bu yaradan türetmektedir. Sahici, 

                                                 
27 Gürbilek, kadınlarla roman, kadınlarla tüketimin kışkırttığı arzu, kadınlarla vitrinler arasında romanda 
kurulan bağı anlatırken buna dikkat çeker. “[Peyami Safa’nın Fatih-Harbiye romanında] ‘eski ve yırtık ve 
pis iğrenç bir elbiseyi’ üstünden atar gibi bu hayattan ayrılmak isteyenler hemen her durumda kadınlardır. 
Kadınlarla medeniyet, kadınlarla dışsal telkin, kadınlarla kapılabilirlik arasındaki bu ilişkiyi cinsiyetçi bir 
teze dönüştürmeyi de ihmal etmez Peyami Safa: ‘Kadınlar medeniyeti gözleriyle anlamaya 
mahkumdur...Şekillerle iktifa ederler ve renklerin değişmesi onları eğlendirir.’ Bir Tereddüdün 
Romanı’nda müterreddit bir romancıdan çok, kararını çoktan vermiş bir fikir adamı olarak bir kez daha 
ısrarla vurgular: Kadınlar yalnızca romanesk hayallere değil, aynı zamanda ‘şeklin estetiği’ne, 
şekilperestliğin kışkırttığı hülyalara, ‘süs ve çizgi yalanı’na ve ‘harlı iştahlar’a da erkeklerden daha 
açıktırlar” (2004a: 29). 
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otoriter bir eril ses tonu geliştirme telaşı, modernlik ve kapitalizmin öznel ve toplumsal 

düzeyde yarattığı alt üst oluştan hiç yara almadan kurtulmuş eril-mahalli bir ruh hayal 

etmektedir; fakat bu hayalin kendisi yaranın açılmasıyla ortaya çıkmıştır. 

Modernlik ve kapitalizmle oluşan kültürel evreni kadınsılaştırarak kendi dışına 

atma çabası, cinsel farklılığın bünyevi simgeselleştirilemezliğinin, -bir erkeğin hiçbir 

zaman tam bir erkek ve bir kadının hiçbir zaman tam bir kadın olamayışının-,28 fantazide 

giderilmeye çalışılmasıdır aynı zamanda. Eril kimliğin imkânsız tamlığı ve tutarlılığı, 

bünyevi iktidarsızlığı bu eksikliği cisimleştiren kadına, yukarıda andığım tikel içerikler 

yoluyla aşırılık biçiminde dönüştürülürken, bu semptom ortadan kaldırıldığında eril 

kimliğin tamlığının mümkün olacağı, bu kimlikten çalınan keyfin bir yerlerde mevcut 

olduğu ima edilmektedir. Dolayısıyla filmin sonunda eril şiddet yoluyla ortadan 

kaldırılsa da modernlik ve kapitalizmin aşırılıklarını bedenselleştiren, “eril ev” ile 

“kahpe dünya” arasındaki sınırı çizen bu kadın, libidinal yatırım kaynağı olmaya devam 

etmektedir; çünkü eril öznelliği ve toplumsallığı yaran uçuruma yerleşmesiyle 

vazgeçilemez bir semptomdur. Filmde, kapılan, züppe kadının eril kimlikteki bünyevi 
                                                 
28  Cinsel fark Gerçek’ini açıklayabilmek için, Zizek’in (2005) Judith Butler’ın “toplumsal cinsiyet 
melankolisi” kavrayışını eleştirirken yaptığı mühim tespite başvurulabilir: “Bir kadının, kadın olabilmek 
için benimsemek zorunda oluşuyla beliren kayıp, erillikten vazgeçmiş olması değil, paradoksal bir şekilde, 
aslında onun tamamıyla bir kadın olmasını ilanihaye engelleyecek olan bir şeyin yitirilişidir- ‘dişillik’ 
tamamıyla kadın olmanın imkânsızlığını örten bir tür maskeli balodur. Veya (Laclau’nun terimleriyle 
söyleyecek olursak) cinsel fark, farklılıklardan kaynaklanan bir karşıtlığın Simgesel’i değil, bir 
antagonizmanın Gerçek’idir: Cinsel fark, cinsiyetlerden her birine, diğeri karşısında tanımlanmış olan 
pozitif birer kimlik atfeden (örneğin kadını, erkeğin olmadığı şey olarak gösteren) bir karşıtlık değil, 
sayesinde kadının hiçbir zaman tamamıyla kadın olamadığı ve erkeğin hiçbir zaman tamamıyla erkek 
olamadığı ortak Kayıp’tır –dolayısıyla ‘eril’ ve ‘dişil’ konumlar sadece bu içsel engelle/kayıpla başa-
çıkma kiplerinden ibarettir. Bu yüzden, ‘kendi cinsiyetimize dönüşebilmek için onu yitirmiş’ olmamızdaki 
bu paradoks, cinsel fark bağlamında da pekala geçerlidir: Birbirlerini tamamlayan ‘erkek’ ve ‘kadın’ 
rollerini tanımlayan simgesel karşıtlıkların oluşturduğu verili bir küme olarak cinsel farkı benimsemek 
için, imkânsız/gerçek olarak cinsel farkın kendisini yitirmiş olmak gerekir. Bir şeyin, yalnızca dolaysız bir 
şekilde X olmaktan vazgeçtiği sürece X’e dönüşebiliyor oluşundaki bu diyalektik paradoks, tam da 
Lacan’ın ‘simgesel kastrasyon’ adını verdiği şeyi tanımlar: Bu, simgesel konum ile onu dolduran unsur 
arasındaki aralıktır –bir unsurun yapı içindeki konumu, yalnızca bu konumla dolaysızca özdeş olmadığı 
sürece doldurulabilmesine sebep olan aralıktır” (325-326). 
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eksikliği cisimleştirişine apaçık bir biçimde tanık oluruz. Neriman ve Kenan’ın 

seviştikleri gece Eşref bir araba kazası geçirir ve sağır olur. Bu bir araya getiriş 

toplumsal fantazinin işleyişini anlamak açısından iki düzeyde mühimdir. İlkin, evin 

dışına atılmaya çalışılan aşırılıklar, modernleşme ve kapitalizm korkusu, erilliği 

kaybetme korkusu ve hadım edilme tehdidi olarak yaşanmaktadır. İkinci olaraksa, bu 

mazoşist fantazi, hadım edilmenin imkânsız-sahnesini sahnelemektedir. Bir diğer deyişle, 

hadım edilmeyi pozitif bir failde cisimleştirmek suretiyle, fail yok edildiğinde tam ve tek 

bir eril kimlik vaad etmekte, erkeği bekleyen keyfi ima etmektedir. 

Eşref, Neriman yüzünden geceleri çalışmak zorunda kalmış ve onun yüzünden 

kaza yapmıştır. Anlatı, bu kazayla cinselliği eş zamanlı vermek suretiyle kadının 

suçluluğunu artırır. Ama bu eş zamanlılıkta iş başında olan daha güçlü duygu, erilliği 

kaybetme, erkekliği başkasına, para ve iktidar sahibi daha güçlü birine kaptırma 

korkusudur. Eşref’in sağırlığı, insanlarla iletişiminin çıkmaza girdiği, mahallelinin karısı 

tarafından aldatıldığı için hakkında acıma içeren sözler söylediği, meyhanede erkekler 

tarafından erkekliğinin sorgulandığı peş peşe sahnelerle gösterilir. Bu fiziksel ve ruhsal 

buhranın doruk noktalarından biri, Eşref’in evine ziyarete gelen Kenan’a aşırı 

mağduriyet içeren sözlerle hesap vermeye çalıştığı Kenan’ın ise Neriman’la buluşma 

planları yaptığı sahnedir. Bu mazoşist aldatılma fantazisi, eş zamanlı verilen cinsellik ve 

araba kazası sonucunda tezahür eden sağırlıkla cinsel fark çıkmazını temsil etmenin 

nihai başarısızlığını gidermeye çalışmaktadır. Nitekim bu güçlü hadım edilme tehdidinin 

peşi sıra eril kimliği şiddetli bir kapatma arzusu devreye girecektir. Meyhanede 

dövüşürken sağırlığı ortadan kalkan Eşref aldatıldığını öğrenip, bünyevi iktidarsızlığın 

yansıtıldığı iki figürü, aşırı-keyif sahibi, kadın düşkünü Kenan ve züppe/ “kahpe” kadın 
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Neriman’ı öldürecektir. Ulusal-cinsel endişelerden beslenen ve bunları gidermek üzere 

başvurulan toplumsal fantazi gücünü, toplumsal, ekonomik ve cinsel antagonizmaları 

pozitif bir içerikle doldurmak ve böylelikle tutarlı bir senaryo içine yerleştirerek 

ehlileştirmek suretiyle, nihai olarak imkânsız toplumsal bütünlüğün ve tam bir eril 

kimliğin mümkün olabileceği inancını üretebilmesinden alır. Bünyevi iktidarsızlık aşırı 

güce çevrilmiş, bünyevi kayıp cisimleştirilmiş olduğu için kaybın telafisi ima edilir. 

Eşref kimliğinde, ulusal-eril ruhun kaybedilmesinin nedeni icat edilmiş, hadım edilme 

senaryosu sahnelenerek, neden ortadan kaldırıldığında kayıp öncesi tamlık imkânı 

kurulmuştur. Eril şiddetle ortadan kaldırılan nedenler, erilleşme mücadelesinden 

kahramanın zaferle çıkmasına imkân vermekte eril kimliğin tamlığı bir başka kadının, 

Serpil’in, “Seni bekleyeceğim” sözleriyle görüntüye taşınmaktadır. Eşref’le aynı 

mahalleden olan Serpil, bir anne-kadın gibi konumlandırılır. Sadece Eşref’in annesinin 

Eşref için uygun gördüğü kadın olmasıyla ilişkili değildir bu durum. Kadın cinselliği ve 

arzu Neriman’ın bedeninde işaretlenirken, Serpil ve Eşref’in birlikte mahallede 

görüntülendikleri sahnelerde Serpil cinsiyetsiz bir beden, bedensiz bir ruh gibidir. Cinsel 

fark çıkmazı, Neriman ve Eşref’in ilişkisinde ne kadar güçlü bir tehdit olarak 

karşımızdaysa Serpil ve Eşref arasında da bir o kadar yoktur. Serpil ve Eşref birlikte 

görüntülendiklerinde arzunun bedenlere nüfuz eden, öznelliğin üzerini çizen, simgesel 

evreni tutarsızlaştırıcı, felç edici etkisi askıya alınır. Eşref ve Neriman arasında ortaya 

çıkan cinsel fark çıkmazı, bir erkek ve bir kadın olmanın simgeselleştirilmesinin 

imkânsızlığı, Eşref ve Serpil ilişkisinde tamlık imkânına dönüştürülür. 

Açıklamak için filmde çarpıcı bir sahneye başvurmak yeterlidir. Yukarıda 

aktardığım gibi filmin başlarında Eşref, Neriman’la olan aşklarını, birlikteliklerini 
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gösteren sahnelere eşlik eden sesin sahibi olarak anlatıcı konumundadır. Kadın, erkeğin 

sesini kesintiye uğratan taleple/sesiyle, “Acıktım”, anlatının içine dahil olur. Birlikte bir 

şeyler yedikleri sahnenin tekrarı Serpil ve Eşref ilişkisinde karşımıza çıkar. Önemli bir 

farkla: Erkek burada sağırdır; kadın ise dilsiz gibidir. Bütün sahne boyunca sadece Eşref 

konuşur. Sadece sağırlıkla cisimleşen cinsel fark çıkmazını değil, her talebin “her zaman 

düz anlamından başka bir şeyi açıklayan bir diyalektiğe yakalanmış olması” (Zizek, 

2002a: 128) gerçeğini, iletişim çıkmazını da aşma çabasıdır bu. Kimliğin bünyevi 

körlüğünü, ötekinin bakışının ele geçirilemezliğini cisimleştiren, 29  ne istediği 

bilinmeyen “kahpe kadının” aksine, bu eril fantazide sevgi dolu kadın, erkeğin hayatta 

kalmak için tutunduğu, eril kimliği garanti altına alan nesnedir. Filmin sonunda erkeğin 

kimliğine yönelik tehditlerden şiddet yoluyla arınması, kadının “Seni bekleyeceğim” 

sözleriyle tamamlanır. Kanun Namına’nın finali de benzerdir. Yasa’nın çağrısıyla 

arzunun daveti arasında sıkışıp kalmış, bölünmüş erkeklerin bu hikâyeleri hep suç 

işleyip polisten kaçarken en sonunda bir mekânda kıstırılmalarıyla sona erer. Erkek, ona 

sevgisini ve sadakatini ifade ederek teslim ol çağrısını pozitif bir çağrıya dönüştüren 

kadın sayesinde teslim olmayı kabullenir. Simgesel düzenin eril özne üzerindeki 

                                                 
29 Ötekinin ne istediğini tam olarak asla bilememe, talep ve arzu arasındaki yarılma, “gösteren zincirinin 
anlamını geri dönüşlü olarak sabitleyen her ‘dikme’ işleminden sonra, her zaman için belli bir boşluk, bir 
açıklık [kalmasıyla] (Zizek, 2002a: 128) ilişkilidir. Che Vuoi (Ne istiyorsun?) sorusu, öznelliğin/arzunun 
ortaya çıkışında iletişimi kat eden bu boşluğun kurucu niteliğini gösterir. Ötekinin aslında ne istediğini 
asla bilememe, “Kadın ne ister” sorusunun erkek-şovenist versiyonunda bariz bir biçimde karşımızdadır: 
“Kadın kahpedir.” Zizek’e göre burada, anlamın içkin muğlaklığı kadının ne kastettiğinin bilinemezliğine 
çevirilmiştir (128). Dolayısıyla fantazi, ötekinin arzusuna kesin bir cevap vererek toplumsal-simgesel 
alanın ayrılmaz imkânsızlığını, içkin çıkmazını giderme çabasıdır. Zizek’in ifadesiyle, “[f]antazi bu ‘Che 
Vuoi?’ya verilen bir cevaptır; sorunun yarattığı boşluğu bir cevapla doldurma girişimidir. Anti-semitizm 
örneğinde, ‘Yahudi ne istiyor?’ sorusunun cevabı bir ‘Yahudi komplosu’ fantazisidir: Yahudilerin olayları 
manipüle etmelerini, perde arkasında ipleri oynatmalarını sağlayan esrarlı güçleri. Burada teorik bir 
düzeyde belirtilmesi gereken canalıcı nokta, fantazinin, Öteki’nin arzusunun açtığı boşluğu dolduran bir 
inşa olarak, imgesel bir senaryo olarak işlev görmesidir” (131). Kısaca, “Che vuoi sorusu, her türlü 
çağırmanın zorunlu olarak başarısız olduğu belirli bir sınırı işaret etmektedir” (138). 
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kangrenleştirici etkisini, toplumsal-simgesel özdeşleşmelerin, çağırmanın nihai 

başarısızlığını gösteren bu filmlerde işleyen fantazi, simgesel hadım edilmeyi ve 

simgesel düzenin bünyevi eksiğini kapatmaya, gidermeye, gizlemeye çalışan bir senaryo 

inşasıdır. Yasa’nın “kör” çağrısı, kadın bedeninde şefkatli ve “şeffaf” bir çağrıya 

dönüştürülerek erkeğin eril kimliğe kavuşması sağlanır. Simgesel düzenin dayattığı 

travmatik kayıp telafi edilmeye (Namus Uğruna’da Eşref’in sağırlığı) ve Babanın 

Adı’nın/çağırmanın başarısızlığı (Kanun Namına’da Şevket Bey’in felç olması) 

giderilmeye çalışılır.30 Bütün bunların sonucunda daha da önemlisi, fantazi senaryonun 

koordinatlarını Doğu-Batı bölünmesinin belirlemesi, bu nedenle aşırı-

Batılılaşma/modernleşme sahnesinin, tamlığı ima ederek toplumsal keyfi akıtabilmesi, 

toplumsal-libidinal yatırım kaynağı olmasıdır. 

Gecikmiş modernlik ve kapitalizmin açtığı yaranın ulusal muhayyilede en 

başından beri toplumsal cinsiyet bölünmesine aktarılarak onarılmaya çalışılması, Doğu-

Batı, alaturka-alafranga, taşralı-züppe, erkek-kadın, ruh-madde ikiliklerini sabitleyen ana 

gösteren olarak ulusun, toplumsalın algılanmasında ürettiği “perspektif hata”sıyla 31 

                                                 
30 Burada Lacancı kuramın iki önemli tesbitini Zizek’in (2002a) yorumlarıyla tekrar hatırlamakta yarar. 
İlki, simgesel düzenin özne üzerinde kangrenleştirici bir etki yaratması, ona travmatik bir kayıp 
dayatmasıdır. Simgesel kastrasyon olarak adlandırılan bu kayıp, analizde öznenin kabullenmesi gereken 
temel kayıptır. Analizin son anı, öznenin arzuya ulaşmak için ödemesi gereken bir bedel olarak simgesel 
kastrasyona rıza göstermeye hazır olduğu andır (148). İkinci olarak, büyük Öteki’nin, simgesel düzenin de 
tam kalbinde travmatik bir unsur taşımasıdır. Zizek’in ifadesiyle, “Lacancı teoride fantazi, öznenin bu 
travmatik çekirdekle uzlaşmasını sağlayan bir inşa olarak görülür. Bu düzeyde analizin son anı, ‘fantaziyi 
katetmek (la traversee du fantasme)’ olarak tanımlanır: Fantazinin simgesel yorumu değil, fantazi-
nesnenin büyüleyici mevcudiyetiyle sadece Öteki’deki bir eksiği, bir boşluğu doldurma olgusunun 
yaşanmasıdır burada söz konusu olan. Fantazinin ‘ardında’ hiçbir şey yoktur; fantazi bu boşluğu, bu 
‘hiçliği’ –yani Öteki’deki eksiği- gizleme işlevi olan bir inşadır” (148). 
31 Zizek’e (2002a) göre, has “ideolojik” boyut, saf farklılığın, ilişkisel-farklılığa dayalı etkileşimden muaf 
olan ve onun homojenliğini garanti altına alan Özdeşlik olarak algılandığı, belirli bir “perspektif hatası”nın 
sonucudur (116). İdeolojik yapıyı bir arada tutan bu unsurun, “fallik”, “dikilmiş Anlam Garantisi” olarak 
algılanmasını sağlayan perspektif hatasının kaydedilmesi, bu unsurun bir eksikliğin, “anlamın ortasında 
açılmış bir anlamsızlık yarığının” cisimleşmiş hali olduğunun gösterilmesidir (116). 
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mümkün olur. Bir tür aşkın Garanti, tamlık durumu olarak görülen eril-mahalli ruh, 

yukarıda açıklamaya çalıştığım gibi pozitif içeriğiyle tanımlanması imkânsız, sadece 

farklılık yoluyla, karşıtları yoluyla tanımlanabilirdir. “Kaybedilmemesi gereken” ruh ya 

da milli “şey”, ancak bir kayıp senaryosu içinde, geriye dönük olarak, var(dı)edilebilir. 

Ulusal kimliği ve toplumsal bütünlüğü yaran antagonizmalar, kapitalizmin ve 

modernliğin aşırılıkları biçimine dönüştürülüp “kadın” bedenine yansıtıldığında, diğer 

bir deyişle eksiklik aşırılığa çevrildiğinde, eril-mahalli ruh, etkileşimden, farklılıktan 

muaf homojen bir özdeşlik olarak algılanır. Eril-mahalli ruhu bozan züppe ya da meşum 

kadınlar, bu ruhun sınırını çizen fedakar kadınlar ya da eril kimliği tehdit eden züppe 

erkekler, bu perspektif hatasını, ruhun homojen bir çekirdeği olduğu inancını kurmak 

için oradadırlar. Dolayısıyla aslında eril-mahalli ruh olarak algılanan şey saf farklılıktan, 

kimliğin bünyevi eksikliğinin açtığı yaradan ibarettir. 

I.B.2. Eril-ulusal kimliğin ayrılmaz tehdidi 
 

Medeniyet değiştirmeyle, modernleşme ve kapitalizmle ortaya çıkan yabancılaşma 

korkusunun, kimlik ve öznellikle ilgili endişelerin yansıtıldığı fantazi-ekran kadın 

bedenidir; ama aynı anda eril çekirdeği koruyarak modernleşme, eril ruhu kaptırmadan 

“şekil değiştirme”nin imkânı da kadınla tarif edilir. Şefkatli ve fedakar kadın (Kanun 

Namına’da “Evine dön, yuvanı yıkma!”, “Seni çocuğumla bekleyeceğim” diyen Ayten, 

Namus Uğruna’da çalışan ama mahallenin değerlerine bağlı, iyi bir hayat yaşamak 

isteyen Neriman’ın karşısına iyilik ve doğruluk timsali olarak yerleştirilmiş, erkeği 

sadakatle ve şefkatle seven ve bekleyen Serpil, Kanlarıyla Ödediler’de bu kez, hapse 
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giren babaya “Seni bekleyeceğiz” diyen Necla) modern ama milli öznelliği ayakta tutan, 

simgesel restorasyonun pozitif koşulu olan simgesel nesnedir. Modern ama milli 

öznelliğin boş konumunu dolduran nesne olduğu için, simgesel yapının iç blokajını, 

sınırını cisimleştirir. Hikâyenin “milli son”a bağlandığı yerde bu kadınların olması bu 

nedenle mühimdir. Bünyeyi bozan yabancı gövdenin, dişil gücün ortadan kaldırıldığı ve 

bu güçte cisimleşen aşırılıkların törpülendiği yerde erkeği bekleyen nesne bu kadındır. 

Filmlerdeki mevcudiyetleri tümüyle, erkeğin baştan çıkmasından, kapılmasından ve suça 

sürüklenmesinden, kısaca anlatının hareketinden arta kalan, eril kimliğin krizinden 

önceki bir zamana ve mekâna, eril-mahalli ruhun yerine işaret eder. Anlatının içinde hiç 

değişmeden kalan bu figür, “içeriye çıkarılmış” unsurdur. Anlatı “tepkimesinden” hiç 

değişmeden çıkar; hem anlatının içinde yer alır ama hem de anlatının serüveninden 

bağımsız olarak, her-zaman-zaten-öyle-olan sabit bir konumu arz eder.32 Bu kadınlar, 

eril-ulusal kimliğin, modernleşmenin ve elbette anlatının kendi sınırını çizer. Erkeği ve 

cemaati yıkıma sürükleyen “meşum kadın”ın karşısında, bu kadında cisimleşen 

fazlalıkların törpülenmesinden arta kalan unsur olarak fedakar kadının mevcudiyeti, eril 

kimliğin ve cemaatin sınırında durmaya bağımlıdır. Erkeğin kıstırıldığı yerde erkeği 

yıkımdan kurtaran, simgesel otoriteye teslimiyete çağıran dolayısıyla simgesel 

zorunluluğun ortaya çıkmasını sağlayan da bu nesnedir. Bu nedenle bu kadınlar hep bir 

                                                 
32 Ahıska’nın (2005) ifadesiyle, “[a]şkın ve cinselliğin alanında beliremeyen, kişiselliği tehlikeli bulunan 
kadınlar, ancak erkeğin milli öznelliğini disiplin altına alan bir zorunluluk alanı olarak anlam taşır. Kadın 
bu anlamda aileyi, milleti, modernliği temsil eden, içi kendinden menkul, doğurgan bir ‘özle’ dolu bir 
fakir haline gelir. Bu düzeyde ele alınan kadın, erkeği yola getirecek, toplumu ayakta tutacak bir güvence 
olarak görülür” (242). Ahıska’ya göre bu kadınlar, modern ama milli görevlere çağrılan yok-öznelerdir 
(278); “[ö]znenin, Batı’nın cazibesi ile evi, arzusuyla görevi arasındaki bölünmesini iyileştirecek olan, 
gerçekte cinselliği (örneğin kıskançlığı) bulunmayan ve her şeyi anlayarak yaramaz ve pişman erkek 
çocuğunu kucaklayan ‘iyi’ kadındır. Milli kimlik, bütün krizler ve değişimlerden sonra, milli değişimin 
anlamlarının dışında ve öncesinde duran evin hanımında kendine bir yer bulur. Ancak unutulmamalı ki, 
evin hanımı olsa olsa bir yok-kadındır” (293). 
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otorite figürünün yanında –polis ya da Baba- yer alırlar. Kanlarıyla Ödediler’in 

finalinde Gönül’e tutkuyla bağlı olduğu için kardeşini öldüren Nazmi’yi, kendi oğlunu, 

öldürmek zorunda kalan, hapse giren Kenan Bey ve Nazmi’nin fedakar karısı Necla 

hikâyeden arta kalan iki figürdür. Bütün hikâyeyi bir ibret hikâyesine dönüştüren anlatıcı 

Kenan Bey’in son sözleri milli sondur. Sesin sahibi baba, yöneldiği nesne ise Necla’dır. 

Necla, çocuklarını devletine ve milletine bağlı yetiştirmelidir; bir kadında en önemli 

özellik görünüş değil, namus ve sadakattir. Kadını erkeğe, erkeği devlete bağımlı kılan 

bu sadakat zincirini (Berktay, 2002: 279) bir arada tutan unsur, “bekleyen kadınlar”, 

sadece eril-ulusal kimlik için oradadırlar. Erkeklerin sürüklenişinin, kapılmanın, 

hareketin ve anlatının durduğu yerde bu simgesel nesne vardır. Zamanın akışını 

durdurmanın, modernlik deneyiminin ürettiği belirsizliği, değişim ve farklılığı, kültürel 

melezliği gidermenin ortak adı, “sonsuza kadar bekleyecek”, ne-eksik-ne-fazla adeta 

modern-ama-milli-kadındır; arzulanan miktarda değişimin ve modernleşmenin 

dur(durul)duğu/frenlendiği yerde sonsuza kadar bekleyecek bir kadın. 

Bu “bekleyen kadının” karşısında, bütün film boyunca eril-ulusal kimliğin altını 

oyan meşum kadın vardır. Üstelik, anlatının bütün gerilimi de bu kadın üzerine 

kuruludur. Meşum kadın, sokağın sesini işitmeye, İstanbul’un eğlence mekânlarını 

göstermeye, dans pistine çıkmaya, “tango”ya 33  ve cinselliğe imkân verir. Özellikle 

Kanun Namına ve Kanlarıyla Ödediler’de Nazım’ın Perihan’la, Nazmi’nin Gönül’le 

eğlence mekânlarındaki gezintileri müzik eşliğinde uzun uzun gösterilir. Bu sahnelerde, 

                                                 
33 Gerek Gürbilek gerekse Berktay, tango düşmanlığının züppe aleyhtarlığıyla ilişkisine dikkat çekerler. 
Peyami Safa’ya göre tangolar “halis Türk, dini bütün Müslüman mahallelerinde yeniden kadınlara verilen 
isimdi” (Berktay, 282; Gürbilek, 2004b: 65). “Tam bir düzen ve gelenek yıkıcısı, kötüye doğru değişen 
her şeyin biricik nedeni, gerçek bir ‘günah keçisi’ olan tango-kadın (Berktay, 282) toplumsal değişimin ve 
bu değişimden türeyen endişelerin yüklendiği, “materyalist, ahlaksız ve şeytani bir öteki”dir (283). 
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cemaatten uzaklaşan erkeği yargılayan/suçlayan bakış askıya alınmış gibidir. Bu 

kadınlar, geleneksel otoritenin askıya alındığı, yerli-kültürel geleneğin bütünüyle dışında 

(Kanlarıyla Ödediler’de Klasik Türk Müziği gecesine katılmayan Gönül, radyoda 

yabancı müzik eşliğinde dans ederek Nazmi’yi baştan çıkarmayı başarır) ve çoğunlukla 

aşırı-cinselleştirilmiş temel fantazi mekânlarına ait konumlandırılırlar. Kanun 

Namına’da züppe Halil’in evi bu mekânlardan biridir. Züppeliğe teğellenmiş bütün 

içerikleri sergileyen bu ev, Nazım’ın Perihan’la karşılaştığı bir kötü-haz evi gibidir. 

“Döv beni” diyen, striptiz yapan kadınlar, sürekli gülen, “monşer”li konuşan erkekler, 

aynı zamanda dans pistinde Nazım’ın karısını “muhafaza etmesine” engel olan erkekler 

ve bütün bunlarla bir arada cazibesine karşı konulamayan Perihan bu mekândadır. 

Filmin finaline doğru Halil’in Ayten’e tecavüze yeltenmesi ve Nazım’ın Halil’i 

öldürmesi de bu mekânda olacaktır. Bu sınır-ötesi yere ait bir nesne olan meşum kadını 

toplumsal düzeni kuran Yasa’yı yıkan bir güç olarak kavramak yanlış olacaktır; yıkmak 

bir yana meşum kadının eril-ulusal kimliğin ayrılmaz tehdidi/ihlali olduğunu ifade 

etmek gerekir. Meşum kadın ayrılmaz tehdittir34; çünkü Batılılaşmayla ilişkili olarak 

                                                 
34 Ulusallık meselesini paranteze alıp, meşum kadının eril kimlik için kurucu rolünü açıklayabilmek için 
film noir’ın femme fatale figürüne dair Zizek’in (2001a) yaptığı tespite başvuralım: “Klasik femme fatale 
ataerkil, erkek kimliğine basit bir tehdit oluşturmak bir yana, simgesel evrenin ‘ayrılmaz ihlal’i işlevini 
görür; şiddet dolu tutumlarla kendisi iğfal etmemiz için bizi kışkırtarak hem bize hükmeden hem de 
acısından zevk alan, cinsel bakımdan doyurulamayan, istifade etmeye yatkın kadına ilişkin erkeğin 
mazoşist-paranoyak fantazisidir o. (Dayanılmaz çekiciliği sırf erkek egemenliğine değil, erkek öznenin 
kimliğine yönelik de bir tehdit oluşturan, kadiri mutlak kadın fantazisi, erkek simgesel kimliğinin kendisi 
karşısında tanımladığı ve sürdürdüğü ‘temel fantazi’dir.) Böylece femme fatale tehdidi sahte bir tehdittir: 
Büyük ölçüde ataerkil egemenliğin fantazmatik bir dayanağı, ataerkil sistemin kendisinin ürettiği düşman 
figürüdür. Judith Butler’ın terimleriyle söyleyecek olursak, femme fatale modern erkek öznenin inkar 
ettiği temel ‘tutkulu bağlılık’tır, ihtiyaç duyulan, ama açıkça kabul edilemeyen, fantazmatik bir oluşumdur, 
yeter ki belirtik anlatı çizgisi düzeyinde (…) cezalandırılması ve erkek egemen düzenin yeniden 
olumlanması koşuluyla sahneye çağrılabilsin. Ya da Foucaultgil terimlerle ifade edecek olursak: Cinsellik 
üzerine, ‘bastırılma’sı ve düzenlenmesi üzerine olan söylemin, cinselliği fethedilmesi gereken gizemli, 
nüfuz edilemez bir kendilik olarak yaratması gibi, ataerkil erotik söylem de femme fatale’i erkek 
kimliğinin karşısında kendisini olumlayacağı ayrılmaz tehdit olarak yaratır” (25-26). 
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harekete geçen baştan çıkarılma arzusuyla baştan çıkarılma korkusunun, arzuyla 

intikamın bir arada bulunduğu temel fantazi sahnesine yerleşir. Toplumsal-simgesel 

düzeni delik deşik eden keyfin organize edilmesine, ehlileştirilmesine imkân verir. Bütün 

filmlerde züppeyle ortaklık içinde olan bu paradoksal-tekinsiz nesne, hem eril kimlik 

hem de ulusal bütünlük düzeyinde denetlenemeyen ve kontrol edilemeyen şeyleri 

cisimleştirmektedir. Dolayısıyla yerli-ulusal kültürün bütünüyle dışında konumlandırılan 

oysa bu kültürün kendi içinden atmaya çalıştığı melezlik/heterojenliktir aynı zamanda. 

Bu “dışarıya dahil olma” durumu, meşum kadının eril kimlik ve toplumsal bütünlük 

düzeyinde bünyevi eksiklikleri aşırılığa çeviren yabancı gövde olarak “sahte tehdit” 

olmasıyla, yasaklanırken içerilmesiyle ilişkilidir. 

Kapitalizmin ve modernliğin ürettiği yabancılaşma, farklılaşma ve belirsizliği 

kadın bedenine aktararak, “kahpelik” olarak cisimleştirme filmlerde hep tekrar eden bir 

imgedir. Kanun Namına’da Nazım’ın otomobil tamirhanesinde çalışan usta, kadını ve 

hırsı bir hastalık olarak tarif etmekte, kadının güvenilmezliğini her fırsatta ifade ederek 

Nazım’a uyarıda bulunmakta böylelikle, erkeğin kapılmasının, dışsal telkine açıklığının, 

cemaate yabancılaşmasının kökenine “kadın” yerleştirilmektedir. Evi/cemaati sarsan 

dünya, kadınla, bu dünyanın belirsiz, istikrarsız bünyesi kadının “kahpeliğiyle” 

özdeşleştirilmektedir. Bu özdeşlik en açık temsilini yine ustanın sözlerinde bulur. Nazım, 

tamirhaneye otomobiliyle gelen Perihan’ın “telkinlerine” direnemeyip baştan çıktığında, 

kapılan erkeğin arkasından ustanın söylediği söz manidardır: “Canına yandığımın kahpe 

dünyası!” Kadın, maddeyle, haz ve bağımlılıkla özdeştir; öyle ki filmde erkeği evin 

ruhundan uzaklaştıran Perihan madde/ eroin bağımlısıdır. Bu bağımlılığıyla da züppe 

Halil’in oyuncağıdır. Halil ise sadece ahlaki olarak düşkün, “aşırı-Batılılaşmış” bir figür 
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değil, acımasız bir servet sahibidir de; bir sahnede ilaç fiyatlarına yapacağı zam arzusu, 

“Bizim pazarda merhamet diye bir mal bulunmaz!” sözüyle gösterilir. Kanlarıyla 

Ödediler’de evin babasının bir yabancı gövde gibi tarif ettiği -“İşte birgün aramıza o 

girdi”- Gönül, evin içine girip aileyi parçalayan yabancı güçtür. Turgut’un aşık olup 

evlenmek üzere eve getirdiği konsomatris, ağabeyi Nazmi’yi de baştan çıkarıp, erkek 

kardeşler arasındaki birliği dağıtır. Haz ve para düşkünü Gönül, paranın asıl sahibinin 

Nazmi olduğunu öğrenince ona yaklaşır. Erkek kardeşler arasındaki iktidar çatışmasını, 

hırs ve haseti ortaya çıkaran da Gönül’dür. Nazmi, cemaatten uzaklaştıkça “kötüleşir.” 

Bu kötülüğü başlatan neden olarak konumlanan Gönül, toplumsal, ekonomik ve cinsel 

antagonizmaların “ahlaki yozlaşma” gösterenine raptiyelenmesini sağlar. Paranın ve 

parada cisimleşen iktidarın evin içindeki geleneksel otoriteyi sarsmasının, baba-oğul 

çatışmasının (Nazmi, eve parayı getiren kişi olduğu için iktidar talep eder ve sonunda 

babasına tokat atar), erkek kardeşler arasındaki çatışmanın nedeni olarak yerleştirilen 

Gönül, bu nesneyle kapatılmaya, giderilmeye çalışılan açıklığa ve belirsizliğe işaret eden 

bir mekânda, çarşıda, bir kumaş dükkanında Turgut tarafından öldürülür. Baba ve 

oğullar arasındaki hesaplaşma da yine yabancılaşmanın, yersiz-yurtsuzlaşmanın, 

cemaatten uzaklaşmanın mekânı olan bir apartman dairesinde 35  olacaktır. Öldürme 

                                                 
35  Bozdoğan (2002), 1930’lardaki “kübik” tartışmasında apartmanların, “yabancılaşma, soğukluk ve 
sterilliğin semptomları” (255) olarak ortaya çıkmasına işaret eder: “[B]elagatte modernliği vurgulamasına 
rağmen, milleti bireyin, müstakil evi de modern metropolisteki apartman hayatının anonimliği üzerine 
yerleştiren cumhuriyet ideolojisi esasen modernliğe ve şehre derinden karşıdır. İstanbul’un ‘kübik 
apartmanları’ özellikle yabancılaşmış, vatansız ve yabancı hayat tarzlarını –Anadolu kasabalarının 
yalınlığının, milliyetçiliğin ve idealizmin horgörülen ‘öteki’sini temsil etmeye başlamışlardır. (…) 
Karikatürler ve köşe yazılarında ‘kübik mimari’ ile Türklüğe aykırı görülen tamah ve kar güdüsünün 
yönlendirildiği yozlaşmış hayat tarzları arasında açık bağlar kuruyorlardı” (255-256). Bireyin gelenekten, 
cemaatten uzaklaşmasının, yabancılaşmanın metaforu haline gelen apartman “Türk ruhu”nu bozan unsur 
olarak işaretlenmişti: “Hüseyin Cahit Yalçın, ‘kübik’ mimari özelliklerinden çok modern hayatın daha 
derindeki büyük ‘evsizliği’ yüzünden ümitsizliğe kapılıyordu. Özellikle apartmanları eleştirip ‘Biz evimiz 
mefhumu içimizde ailemizi, muhitimizi, ecdadımızı severdik. Bugün belki modern apartmanlara taşındık. 
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hiyerarşisi de önemlidir. Turgut, arzusunun bölünmüşlüğü gösteren nesneyi, Gönül’ü; 

iktidar, para hırsı ve tutkuyla dolu, sadakatsiz ve ihanet eden, aileden ve cemaatten 

uzaklaşan “kötü çocuk” Nazmi, Turgut’u; “kötü çocuk”un sesini kısmakla yükümlü baba 

ise Nazmi’yi öldürür. Geriye dönük olarak babanın sesinden anlatılan hikâye, simgesel 

düzeni tehdit eden namevcut nedeni pozitif bir nesnede, Gönül’de cisimleştirmek 

suretiyle, kapılmayan, baştan çıkmayan, arzunun hiç nüfuz etmediği “sahici”, eril-

otoriter bir ses geliştirir: Baba oğullarını bir “kahpe” yüzünden kaybetmiştir. 

Kardeş Kurşunu’nda aynı kadına, Nevin’e aşık olan Muzaffer ve Orhan 

arasındaki gerilimi tırmandıran ve onları birbirine düşman eden de herşeye sahip olmak 

isteyen, para ve nesne düşkünü Aliye’dir. Filmin başında aşırı arzusuyla yıkıcı ve yutucu 

bir nesne olarak tarif edilen Aliye, tıpkı Kanun Namına’daki Nezahat gibi Muzaffer’e 

tutkuyla bağlıdır. Baştan çıkarılma arzusuyla baştan çıkarılma korkusunun hep bir arada 

olduğu bu filmlerde, bu kadınların filmin kahramanı erkeğe tutkuyla bağlı olmaları 

aslında bir tersine çevirmedir. Daha önce de ifade ettiğim gibi, erkeğin arzusunun 

bölünmüşlüğünü, yerli benliğin içkin imkânsızlığını cisimleştiren bu kadınlar, aslında 

eril kimliğin tutkuyla bağlı olduğu nesnelerdir. Aliye, evde erkeğin iktidarını kısan ses 

olarak konumlanır. Aliye’nin kocası Hikmet Bey, bu kadın karşısında, sesi kısılmış, 

                                                                                                                                                
Fakat bu bizim için bir ocak değil, bir ev değil. Bu mükellef, muhteşem binaların içinde bir kiracıyız. Ev 
manasını kaybetmiştir’ diye yakınıyordu” (257). Yalçın bir başka yazısında alafranga döşenen kübik 
apartmanlarda “bizim olan ruh”un, “mazinin asıl zevkinin” yokluğundan, “eski bahçeli evlerin incinmiş 
bir kalp ile bize sitemli sitemli” baktıklarından söz ediyordu (257-258). Apartman, modernliğe, 
yabancılaşmaya, yersizliğe yönelik eleştirinin “yüce nesnesi” olmuştu. Şu satırlar da Yalçın’ın “Ev ve 
Apartman adlı yazısından: “Bir sosyete bir makine olamaz ve yalnız maddiyetten ibaret kalamaz. Biz bu 
apartmanlar içinde bedbaht olmaya mahkumuz. Şu medeni hayat içinde apartmanlar bizi evsiz, barksız, 
yurtsuz, ocaksız birer bedevi haline sokmuştur” (258). Apartman, “bir materyalizm ve bireycilik işareti 
olarak, -toprağa bağlı ve milliyetçilikle irtibatlandırılan- küçük, müstakil evin anti-tezi olarak” (Bozdoğan, 
258) ulusal-popüler muhayyile içine yerleşmişti. Bu nedenle, filmlerde de züppeliğin has mekânı, 
cemaatten uzaklaşmanın ana göstereni olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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iktidarı felce uğramış bir erkektir. Çok az konuşan, neredeyse filmde sesi hiç 

duyulmayan bu adam, evden işe gitmek için her çıkma teşebbüsünde paltosunu tutmayı 

unutan Aliye’yi sessiz bakışlarıyla yargılar. Aliye’yle evdeki otorite eksikliği arasında 

kurulan bu paralellik, Nevin’in çalıştığı laboratuarın (gizemli, ne olduğu anlaşılamayan 

üstelik de kadının çalıştığı mekânlardan biridir) sahibinin oğlu, şımartılmış, kadınlara 

bağımlı hareket eden, çocuk-adam züppe Necdet’in bu evde Nevin’e tecavüz etmesiyle, 

-hiç şüphesiz Aliye’nin planıdır bu- daha da güçlü bir biçimde seslendirilecektir. Bu 

tecavüzü, ulusal kültürün kadın bedeni üzerinden düşünülmesiyle, milliyetçi “anayurt” 

düşüncesiyle (Gürbilek, 2004b: 65) ilişkili olarak okumak gerekir. Evin içine bir şer 

kuvveti olarak dolan “yabancı” arzu/meşum kadın, bir yandan eril-mahalli iktidarın 

“hadım edilmesine” diğer yandan ise evin kirlenmesine/ “bekaretin kaybedilmesine” 

neden olan güçtür.  Filmin can alıcı hesaplaşma sahnesi de, yine, mahalleye “yabancı” 

olan, kadının çalıştığı belirsiz mekânda gerçekleşir. Hem sapkın, hareketleri tutarsız, 

irade yoksunu hem de çocuk-adam olarak tasvir edilen züppe Necdet, Nevin’in 

intiharına dayanamayıp Aliye’yi öldürür. Burada da geriye dönük olarak hikâyeyi 

anlatan eril ses, eril-ulusal kimliğin içkin heterojenliğini ve tutarsızlığını gideren bir 

senaryo içinde, eril-ulusal kimliği bozan, melezleştiren, eksik bırakan boşluğa meşum 

kadının yerleştirilmesiyle, kendini tutarlı, kapılmamış ve bölünmemiş bir ses olarak 

konumlama imkânı bulur. Hikâye bittikten sonra Muzaffer, Aliye’nin cesedi başından 

kalkar; dışarı çıkar ve İstanbul sokaklarında kalabalığa karışır. Suç, suça neden olan 

beden ve suçun işlendiği mekân eril-ulusal kimliğin dışına yerleştirilmiştir. 

Toplumsal fantazi, eril-mahalli ruhun saf farklılığının, saf performatif 

mahiyetinin (Zizek, 2002a: 115) homojen, istikrarlı, sabit bir kimlikmiş gibi 
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algılanmasına yol açan perspektif hatasını, hep bir başka performatif alana, toplumsal 

cinsiyet alanına göndermede bulunarak üretmektedir. Eril-mahalli ruh hem “kadının” 

tehditi altındadır; hem de “kadın” sayesinde kıstırılmışlıktan kurtulur. Eril-mahalli ruh, 

hem “kadınsı” olan tarafından çalınabilen hem de “kadınsı” olanın asla ulaşamayacağı 

bir şeydir. Ancak kadına yansıtılarak ve kadın sayesinde, bu  totolojik ve performatif 

işlem sayesinde eril-mahalli ruh “mümkündür.” Meşum kadın-fedakar kadın ayrımı eril 

ruhun boşluğunu, toplumsal cinsiyetin performatif doğasını gizlediği için bu denli 

güçlüdür. Şefkatli ve fedakar kadın, erkeği eril kimliğe çağıran, simgesel düzene 

yerleştiren garantör, aracı nesneyken, meşum kadın, bir türlü tam-erkek olamamanın, 

eril kimliğin kör noktasının dışsallaştırılmasını sağlar. Kadın, hem ulusal/tarihsel 

hedeflerin nesnesi hem de bu hedeflerden sapan beden olarak işaretlenir. Hem 

modernliğin tehdit ettiği cemaatin, maneviyatın, “iç”in, doğal olanın simgesi hem de 

toplumsal parçalanmayı, farklılaşma ve yabancılaşmayı cisimleştiren “yabancı” 

gövdedir. Değişen ama hiç değişmeyen, her zaman zaten kendisi olan ama 

gerçekleştirilmesi gereken (modern ama sahici, fedakar eş ve anne ama modern) bu 

sınırsal figür, içeri ve dışarıdakini kesin biçimde ayırma girişimlerinin karşılaştığı 

radikal krizi göstermektedir. İçeri ve dışarı arasındaki eşikte duran bu figür, içeride mi 

dışarıda mı olduğu kararlaştırılamayanın konumlandırılmasına imkân verir. Dolayısıyla 

kadın, ulusal bütünlüğün ne üyesi ne de onun dışarıda bıraktığı unsurdur. Belirsizlik 

eşiğinde durmak suretiyle, ulusal bütünlüğün, erkek kardeşler arasındaki birliğin 

bünyevi imkânsızlığını kapatır.36 

                                                 
36 Ahıska (2005), kadınların Türkiye’de kültürün Batı ile temel farkını koruyan “sınır bekçileri” olarak 
simgeselleştirildiklerini, milli kimliğin “eşik belirleyicileri” olarak yerleştirildiklerini ifade eder (259). 
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Ulusal kimliğin heterojenliği ve tutarsızlığı, toplumsal-simgesel düzenin yarıkları, 

toplumsal fantazide üretilen bu iki kadın figüründe cisimleşir. Öz ve iç yoksunluğu, aynı 

kalma ve değişim, “cemaat” ve “toplum”, sahicilik ve yabancılaşma, kozmopolitizm ve 

yerlilik, ev ve dışarısı, yasak ve sokak gibi ayrımların toplumsal cinsiyet bölünmesine 

aktarılmasından daha önce bahsetmiştik. Gürbilek’in (2004d) ifadesiyle, “bizi ‘biz’ 

yaptığı düşünülen özelliğin (Şinasi’nin ‘yaşlı aklı’nın, Namık Kemal’in ‘olgun fikri’nin, 

Peyami Safa’nın ‘ruh’unun ya da Ziya Gökalp’in Cumhuriyet döneminde çoğu yazarın 

düşünsel ufkunu belirlemiş ‘ulusal hars-uluslararası medeniyet’ formülündeki ‘hars’ın) 

başından bu yana erillikle ilişkilendirilmesi” (87-88), Batı’yla girilen ilişkiden türeyen 

eril-narsisistik yarayı giderme çabasıdır. Batılı olma arzusuyla Batı’ya duyulan hıncın 

birlikte işlediği toplumsal fantazi evreninde, hem medeniyet hem de kadın ikiye 

bölünerek yara iyileştirilmeye çalışılmaktadır. 

Bütün bunlardan yola çıkarak, bu filmlerde toplumsal, cinsel ve ekonomik 

antagonizmaların yerinden edildiği züppe ve meşum kadın figürleriyle kurulan arzu 

hakkında ne söylenebilir? En genel düzeyde ev ve dünya arasında bir karşıtlığı tesis 

etme gayretindeki bu fantaziler, “aşırı-cinselleştirilmiş” “aşırı-Batılılaşma korkusunu” 

neden sürekli yeniden üretmektedir? Bu fantazinin etrafında kümelenen duygusal 

yatırımı, “kapitalizmsiz bir kapitalizm” (Zizek, 2002e: 218) arzusu olarak okuyabilir 

miyiz? Burada Doğu-Batı bölünmesi, modernlik ve kapitalizm içkin dengesizliğini ve 

belirsizliğini törpülenmesi gereken aşırılığa çeviren “aşırı-Batılılaşma” göstereniyle 

işlemektedir. Yukarıda da aktarmaya çalıştığım gibi modernlik ve kapitalizmle birlikte 

içeriye dolabilecek her türden farklılaşma, başkalık ve belirsizlik, eril-mahalli ruhu 

bozan unsurlar, meşum kadın ve züppe figürleriyle cisimleştirilmektedir. Eril endişenin 
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her zaman ulusal endişeyle iç içe geçmesi, bu iki figürü eril-ulusal kimliğin ayrılmaz 

tehdidi olarak konumlar. Bu filmlerde meselenin sadece erkeklik değil aynı zamanda 

ulusallık olması, meşum kadının “kara evreninin” her zaman züppeliği de içermesinde 

kendini göstermektedir. “Kahpe” olmayan bir kapitalizm ve yerli-ruhun kaybedilmediği 

bir modernlik arzusunu sadece bu iki figür kurabilir. Diğer bir deyişle, toplumsal keyfin 

organize edilmesine imkân verdiği, toplumsal keyfi vaad ettiği ölçüde bu iki figür eril-

ulusal kimliğin vazgeçemeyeceği semptomlardır. Zizek’in (2002e) ifadesiyle, 

Talep edilen, “aşırı” unsuru kesip atarak kapitalizmin yıkıcı potansiyelini kısıtlayacak 
istikrarlı ve net bir biçimde tanımlanmış bir toplumsal bünyenin kurulmasıdır; bu 
toplumsal bünye de bir milletin bünyesi olarak yaşandığı için, herhangi bir dengesizliğin 
nedeni “kendiliğinden” bir “milli düşman” biçimine bürünür. (…) Söz konusu olan tabii ki 
ünlü Gemeinschaft/Gessellschaft (Cemaat/Toplum) çiftinin gediğidir: Bir yanda 
geleneksel, organik bağlara sahip cemaat, öte yanda bütün organik bağları çözen 
“yabancılaşmış” toplum (225). 
 
Zizek’e göre cemaat sahibi bir kapitalizm arzusu, “ ‘yabancılaşmış’ sivil toplumu 

olmayan, bireyler arasında resmi-dışsal ilişkilerin olmadığı bir kapitalizm arzusudur” 

(225). Bu arzu için ödenmesi gereken “bedelse” keyif hırsızlığı fantazisidir (225). Züppe 

ve meşum kadın figürlerinin yer aldığı fantaziler, toplumun keyifle kurduğu ilişkiyi 

temsil etme biçiminin (Zizek, 220) aşırı-cinselleştirilmiş aşırı-Batılılaşma sahnesi 

olduğunu göstermektedir. Fantazi, bizden çıkarılan keyfin onu bizden çalan bir Öteki’de 

yoğunlaştığı bir sahne kurar. “Öteki’ne her zaman aşırı bir keyif atfederiz: (bizim 

hayatımızı mahvederek) keyfimizi çalmak istiyordur ve/veya gizli sapıkça bir keyfe 

ulaşabiliyordur. (...) Temel paradoks, bizim Şey’imizin hem ötekinin ulaşamayacağı 

hem de onun tarafından tehdit edilen bir şey olarak kavranmasıdır” (Zizek, 215). Kadın 

bedeni üzerine yazıldığı biçimiyle eril-mahalli ruh, züppenin kirletebileceği, eril sesle 

taşındığı biçimiyle ise züppenin nüfuz edemediği bir “şey”dir. Dolayısıyla, filmlerde 
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aşırı-servet, aşırı-tamahkarlık, aşırı-cinsellik, aşırı-Batılılaşma gibi özelliklerle kısaca 

aşırı-keyifle yüklenen keyif hırsızı züppe figürü, toplumsal keyfi, “Batılı olma arzusuyla 

Batılılığa karşı hıncın” (Ahıska, 2006: 15) birlikte işlediği temel fantazi sahnesine 

bağladığı için toplumsal-libidinal yatırım kaynağıdır. Eril-mahalli ruhun yokluğunu var 

eder; modern ama milli kimliğin imkânsızlığını kapatır. Bu nedenle gerek meşum kadın 

figürünün gerekse züppe figürünün içinde yer aldığı “aşırı-Batılılaşma sahnesi” 

vazgeçilemezdir. Ancak “Batı” dolayımıyla “toplum korkusu” (Ahıska, 2006: 13), yerli 

kültürü kaybetme korkusuna dönüştürülebilmekte, bu nedenle yerli kültürün korunması 

sadece kaybetme korkusuyla sahnelenebilmektedir. Ahıska’nın (2006) ifadesiyle, 

“[t]oplum korkusu, (…) denetlenemeyen potansiyel tehditlerin alanı olarak beliren 

maddi ve teknik dolayımlarıyla bireysel yaratının sınırlarını aşan, içinde başkalığı ve 

farklılığı taşıyan toplumsal ilişkilerin, ‘bozulmayla, yozlaşmayla’ bir tutulması[dır]” 

(13). Bu nedenle, cemaatin “keyfini kaçıran” meşum kadın ve züppe, cemaatin keyfinin 

hem “kahyası” hem de “kölesi”dirler. Toplumsal keyif (nihai olarak imkânsız tamlık ve 

bütünlük) ancak onların varlığıyla üretilip ima edilebilir. Bu figürlerin yer aldığı 

sahnelerin ve kahramanların bu figürlerle ilişkilerinin, sadizm ve mazoşizm37, baştan 

çıkarılma korkusu ve baştan çıkarılma arzusu, tutkulu bağlılık ve hınçla dolu olması, 

toplumsal keyfin bu temel fantazide üretilebiliyor olmasıyla  ilişkilidir.38 Kısaca keyif 

hırsızı, keyfin organize edilme biçiminin sırrına tekabül eder: 

                                                 
37 Mesela, Kanun Namına’da Nazım, Perihan’ın, züppe Halil’in kendisine kurduğu bir tuzak olduğunu 
öğrenince, “Yuvamı yıkmak için yaptın di mi kaltak” diyerek önce Perihan’a tokat atar; sonra ise kırdığı 
bir şişeyle onun yüzünü yaralar. 
38 Keyif hırsızlığını içeren bu paranoyak ve nevrotik algı, kastrasyon için Öteki’ni suçlayıp, kastrasyon 
edimini pozitif bir failde dışsallaştırır. Bu algı, nevrotik özneyi, sürekli Öteki’nin keyif almasını 
engellemeye iterken, otoritesinin de meşru olmadığına inandırır; çünkü nevrotik özne bu otoritenin 
arkasında kendisinden çalınan müstehcen keyif olduğu zannındadır (Zizek, 1997: 33-34; Zizek, 2002d: 
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Keyfin son kertede Öteki’nin keyfi olduğu, yani Öteki’ne atfedilen, onda olduğu 
farzedilen keyif olduğu ve öte yandan, Öteki’nin keyfinden duyulan nefretin de her zaman 
kişinin kendi keyfinden duyduğu nefret olduğu şeklindeki Lacancı tez, bu “keyif 
hırsızlığı” mantığıyla mükemmelen örneklenmiş olur. Öteki’nin özel, aşırı keyfi 
hakkındaki (...) fantaziler, bizim kendi arzumuzu organize etme yollarımızdan başka 
nedirler ki? Tam da Öteki’nin keyfi hakkında fantaziler kurmada, onun karşısında 
takındığımız çift-değerli tavırda keyfi bulmaz mıyız? Tam da Öteki’nin bizim 
ulaşamadığımız bir biçimde keyif aldığı varsayımı sayesinde tatmin elde etmez miyiz? 
Öteki’nin keyfi, onda keyifle kurduğumuz en temel ilişkiyi kendi kendimize temsil 
ettiğimiz için böyle güçlü bir büyülenme yaratmaz mı? (Zizek, 2002e: 219-220). 
 
Filmlerin sonunda hep şiddetle yok edilen bu figürler39 eril-ulusal kimliğin ihtiyaç 

duyduğu ama açıkça kabul etmediği fantazi nesneleridir. Başka türlü söylersek, 

aile/cemaat/ulus zincirinin ayrılmaz ihlali/fantazmatik dayanağı, züppe ve meşum kadın 

fantazileridir. Kapitalizmsiz bir kapitalizm fantazisini içeren bu filmler, bu nedenle 

modern hayat içinde “sıradan” bir erkekle kadının hikâyesini sürekli erteler.40 Sokağa 

atılan adım, baştan çıkarılma arzusu ve korkusuyla dolu baş döndürücü bir etki yaratan 

bir uçuruma düşmek gibidir. Kanun Namına’nın başında kıstırılmış erkeğin, Nazım’ın, 

“benim hikâyem” dediği hikâyesini başlatan da bu uçurumdur: “Nasıl da kaptırıyor insan 

kendini…Boşluğa düşen bir taş gibiyim. Karanlıklarla dolu bir boşluğa!” 

                                                                                                                                                
217). Oysa, “Öteki’ne keyif hırsızlığı atfederek gizlediğimiz şey, bizden çaldığını iddia ettiğimiz şeye 
hiçbir zaman sahip olmamış olduğumuz şeklindeki travmatik gerçektir: Eksik (“kastrasyon”) kökendedir, 
keyif kendini ‘çalınmış’ olarak kurar. (...) ancak arkada bırakılma yoluyla var olur” (Zizek, 2002e: 216). 
Bu filmlerin hep geriye dönük olarak anlatılıyor olması da keyfin bu temel fantazide var edilmesiyle 
ilişkili olarak düşünülebilir. 
39 Filmlerde en sonunda patlak veren şiddet, temel fantazinin ayrılmaz bir parçasıdır. Öteki’nde bizi 
rahatsız eden, ulaşılmaz, travmatik ögeyle ilişkimiz fantaziler aracılığıyla kurulur. Bu fantaziler, Öteki’nin 
politik ya da cinsel gücüyle ilişkili bir aşırılık/fazlalık algısında temellenirken bu algıyı “haklı çıkararak” 
üretir; Öteki’nin  “garip” cinsel davranışları, “gizli” güçleri olduğu olgusu değil böyle olduğuna dair 
algı/inanç perçinlenir ve kurulur. Şiddet, bu nesnedeki artık-hazza, objet a'ye bir darbe indirme çabasıdır. 
Böylece fantazi, bu paradoksal-tekinsiz nesneyi arzu etmenin de çerçevesini kurar (Zizek, 1996: 67). 
40  Meşum kadının ailenin ayrılmaz tehdidi oluşunu, kapitalizmsiz bir kapitalizm arzusuyla sahneye 
çağrıldığını gösteren çarpıcı bir örnek Kırık Çanaklar (Ün, 1960)’dır. Bir mahallede yaşayan orta halli bir 
ailenin dağılması sonucunda kadın bir fabrikada iş bulur; eve ise, evin erkeğini baştan çıkaran meşum 
kadın yerleşir. “Gerçekler”in anlaşılıp ailenin bir araya gelmesi, kadının fabrikadan “ev”e “çağrılması”, 
meşum kadının ise “ev”den “dışarı”ya atılmasıyla gerçekleşir. 
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Sıradan ve gündelik olanın içerdiği belirsizlik hep “aşırı-Batılılaşma” sahnesiyle 

yerinden edilmekte “Türk ruhunu kaybetme korkusu”na dönüşmektedir.41 “ ‘İç’e sızan 

‘dışsal’ etkinin sadece Batı’dan ithal edilen mallar ve yaşam biçimleri olmadığını, aynı 

zamanda kendine özgü yapısı ve dinamikleriyle kapitalizm olduğunu görememeye” 

(Ahıska, 2006: 22) yol açan milliyetçi-perspektif hatası, bu perspektifin sunduğu özne 

konumda, öznelliğin ve toplumsallığın kör noktalarında züppeyi ve meşum kadını görür. 

“İçeri”yi bölen arzu, hep “aşırı-Batılılaşma” sahnesiyle yerinden edilir. Bu nedenle de 

sokak, içerdiği belirsizlikle anlatının içine bütünüyle asla dahil olamaz; Türk 

sinemasının ilk flaneurleri olan bu filmlerdeki erkekler, İstanbul sokaklarını dolaşırken 

hep “suçlu”durlar. Kahramanların İstanbul’u baştan başa kat etmeleriyle uzun uzun 

gösterilen İstanbul “sokak”ları, hep suçlu kahramanın yasadan kaçışıyla anlatının içine 

alınır. Kapılan erkeği suçlayan “bakış”, sokakta bir gölge gibi erkeği takip etmektedir. 

 

                                                 
41 Gürbilek’in (2004c) ifadesiyle ulusal-cinsel alegori üzerine kurulu bu “kendi” kalma savaşının, bir ibret 
sahnesine dönüştürdüğü kahramanın yazgısında, “kabilenin oğullarına” yönelik bir uyarı, bir yargı sesi 
işitilir: Fazla etkilenirsen erilliğini yitirirsin (178). 



II. “İTHAL” AYGIT “ORİJİNAL” RUH: Narsisistik Yara ve Yabancılaşma 
Korkusu 

 

Türkiye’de sinema aygıtı üzerine tartışmalara baktığımızda farklı tarihsel dönemlerde 

gücünü koruyan ifade süreklilikleri karşımıza çıkar. Aygıt üzerine tartışmalarda kalıcılık 

arz eden ve bu tartışmaların şekillendiği çerçeveyi çizen üç temel eksen vardır: Aygıtın 

“yabancılığı”; aygıt üzerinde kontrol ve hakimiyet iddiası; özgünlük ölçütü. İlki, sinema 

aygıtını, hiçbir kopukluk ve kırılma içermeyen Batılı görsel geleneğin devamına 

yerleştirir. Sinema aygıtına dair her şeyin bilgisine sahip ve aygıtın özünü elinde tutan 

Batılı kültür algısı, biçimin Batılı modelle özdeş kılınmasına dolayısıyla da biçim, 

deneyim ve deney açıklığının yerini verili bir biçim algısının almasına sebep olur. Batılı 

model, aygıtın özünün bilgisine sahiptir; bu nedenle de sinema dilini/biçimini 

bilmektedir. Bu çerçevede Nijat Özön (1995) Türk sinemasının geri kalmışlığını, bir 

türlü “sinemalaşamamasını” iki sebebe bağlar. Biri, karagöz, ortaoyunu, tuluat, 

meddahlık, mukallitlik gibi geleneksel anlatı sanatlarının görüntü dilinin gelişimine 

köstek olması, diğeri ise sinema dilini besleyecek bir resim sanatı geleneğinin ya da 

dram sanatının yokluğudur. Halk hikâyeleri ve masalları da karagöz gibi ilkel bir yapıyı 

barındırmakta, minyatür ve halk resmi ise ilkel bir resim anlayışını yansıtmaktadır.1 

                                                 
1 Özön bunların “sinemaya yatkın olmayan ilkel sanat deneyimleri” (78) olduklarını savunur. Bu gelenek 
sinemaya zarar vermekte, sinemacı ve seyirci bu geleneğin ağırlığı altında ezilmektedir. Özön’e göre 
sinemacı sil baştan yapmalıdır; çünkü sinemacılarımız ayırdında olmaksızın, bilinçaltı dürtülerle ya da 
çevrenin etkisiyle bunlara kapılmakta, kendilerini çoğu zaman bunlardan kurtaramamaktadır: “[B]unların 
zararlı etkisini filmlerimizin ezici bir çoğunluğunda görmek olanaklıdır. Halk hikâyelerinin, romanlarının 
[?], masallarının ilkel yapısı, olağanüstü rastlantıları, kalıp tipleri, şematik yapılarına filmlerimizin yüzde 
doksanında rastlanmaktadır” (78). Karagöz ve diğer gelenekler dram sanatı değil anlatı sanatıdır; bu 
nedenle de sinema dilinin gelişmesine engel olmaktadır. Minyatür ve halk resminin de ilkel resim 
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Özön karagözü, sinemayı sinema olmaktan uzaklaştıran, “katıksız bir sinemaya” 

(78) ulaşmayı engelleyen geleneksel sanatların simgesi olarak kullanır. Bütün gücünü 

sözden alan, söz ustalıklarına dayalı dil ve anlatı geleneği, sinemada derin ve zararlı izler 

bırakmakta, yaralar açmaktadır. Diğer yandan sinemayı besleyecek bir resim 

duygusunun ve dram sanatının yokluğu nedeniyle sinema ham maddesiz ve geri 

kalmıştır. Nihayet şu sonuca varır Özön: “Demek ki görüntü dilinin gelişememesinde, 

dil ve anlatı geleneğindeki varsıllığın büyük payı var. Nasıl ki bunun tersine, görsel 

sanatlarımızdaki yoksulluğun da bunda büyük payı varsa…Kuşkusuz bunun da başında, 

sağlam ve köklü bir resim sanatı geleneğinin bulunmayışı geliyor” (81). Bu kavrayışa 

göre Türk sineması, bir türlü kurtulamadığı bir aşırılık/fazlalıkla bir türlü gideremediği 

bir yoksunluk/eksiklikten mustariptir. Özön bunu “gerekenin yokluğu gerekmeyenin 

çokluğu” olarak tanımlayacaktır: 

Sinema sanatı için gerekli olan resim sanatı geleneğinin, resim duyusunun, dram sanatı 
geleneğinin eksikliğine karşılık, sinema sanatı için çok tehlikeli olabilecek anlatı sanatının, 
söz sanatı geleneklerinin ağırlığı…Gerekenin yokluğu ve gerekmeyenin çokluğunu hem 
sinemacılar hem de izleyiciler bütün ağırlığıyla duymaktadırlar. Bundan dolayıdır ki, 
görüntü dilinin kullanılması, her şeyin görüntülerle anlatılması gereken bir sanat kolunda, 
karagözün derinliksiz, yüzeyde kalan gölgelerini alabildiğine laf kalabalığı, konuşmalarla 
destekleyip perdenin ardından değil de perdenin önünden yansıtılmış bir “karagöz 
sineması” ortaya çıkmıştır (280). 
 
Özön’ün kavrayışında sinemanın en ağır basan iki özelliği görsel ve dramatik 

özelliktir. Bu iki özelliği de bir geleneğin devamına yerleştirir Özön. Bu algıyla Türk 

sineması, varsıl bir resim geleneğinden ve varsıl bir drama geleneğinden yoksun olduğu 

için, bir gelenek yoksunluğuyla mevcut geleneğin aşırı mevcudiyetinden mustarip olarak 

                                                                                                                                                
anlayışından öteye geçemediğini ifade eden Özön için bunlar, “sinemanın görüntü dilini kuracak, görsel 
duyguyu, resim anlayışını besleyecek, geliştirecek nitelikler almaktan çok uzaktır” (81). 



 84

görünür. Bu algıda iki temel ön kabul vardır: Sinema aygıtı perspektif geleneğinin 

takipçisidir ve dram geleneği Batılı modele içkindir.2 

Bu kavrayışın karşı kutbunu “ulusal sinema” tartışmalarında kristalize olmuş 

ifadelerde buluruz. Burada, her iki kutbun da sinema aygıtına dair aynı ön kabullerden 

yola çıktığını söyleyeceğim. Biri, sinemada sadece Batılı bir geleneği/özü görürken 

diğeri yine belirli bir içeriğe sabitlediği Batılı sinemadan kendini ayrıştırabilmenin 

peşine düşer: “Biz diyoruz ki, sinemamız üzerine eğilirken batıdan aldığımız kavramlar 

ve değer ölçüleriyle yola çıkmak bizi bir yere götürmez; aklımızı karıştırır; çıkmaza 

sokar” (Refiğ, 1971: 71). Geleneksel, klasik Türk sanatlarıyla Batılı sanat geleneği 

arasındaki farktan yola çıkan bu sinema kavrayışı, ulusal sinema ile Batılı sinema 

arasındaki farkı da Doğu ve Batı arasında tesis ettiği karşıtlık içinde kuracaktır. 

Böylelikle, Batılı sinema, ferdiyetçiliğin, hümanizmanın, hristiyan teolojisinin ve 

nihayet kapitalist toplumsal sistemin bir tezahürü olarak sabitlenecek, bunun karşısına 

ise Türk sanatı, kültürü ve toplum yapısına/bünyesine uygun bir ulusal sinema anlayışı 

                                                 
2  Uzunca bir alıntı olması pahasına Özön’ün şu satırlarına dikkat çekmek isterim: “Görsel özelliğin 
başarıyla, ustaca kullanılması her şeyden önce varsıl bir resim sanatı geleneğinin; dramatik özelliğin 
kullanılması da varsıl bir dram sanatı geleneğinin varlığına bağlıdır. Oysa sinemamız bu iki gelenekten de 
yoksundur. Sağlam ve köklü bir resim sanatı geleneğimizin bulunmadığı herkesçe bilinmektedir. (…) 
Bundan başka gerek bu minyatür sanatı, gerekse geniş ölçüde yayılması ancak taşbasmacılığından sonra 
gerçekleşebilen halk resmi, belli kalıpların yinelenmesinden, ustadan çırağa aşağı yukarı olduğu gibi 
aktarılmasından oldukça ilkel bir anlayışı yansıtmaktaydı. Üstelik, mimarlık bir yana bırakıldığı taktirde, 
bütün plastik sanatlarımız ve bütün el sanatlarımız hemen hemen bütünüyle hep yüzeyde kalan bir ustalığa, 
derinlikten, görüngüden (perspektif) yoksun bir anlayışın sınırları içindeki ustalığa dayanıyordu. Bir uzay 
ve oylum sanatı olan mimarlıkta bile, bu iki temel öğenin örneğin batıdaki gibi değerlendirilmemiş olması 
dikkate değer. Bütün bunlardan dolayı, büyük bir ustalık gerektiren filmin görüntü diline temel olabilecek 
bir resim sanatı ve resim duygusu, geniş yığınlar şöyle dursun, yakın zamanlara gelinceye dek aydın 
takımında bile gelişmiş değildi. Bu durumda görüntü çerçevelemesi, görüntü düzenlemesi, hareketlerin 
düzenlenmesi, derinlemesine görüntü gibi sinemanın ‘abecesi’ olduğu denli temelleri de sayılan 
kullanışları gerçekleştirebilecek ustalıkta sinemacının yetişmesi çok güçleştiği gibi, böyle bir sinemacı 
çıksa bile bunu izleyicilere benimsetmesi, sevdirmesi olanak dışıdır” (279-280). Batılı model kendi 
geleneğiyle öylesine dopdolu, öylesine güçlü bir öze sahip olarak kurgulanır ki bu kurgu Türkiye’de 
sinema yapmayı imkânsız hale getiren bir sonuca varır: Modele yetişmek, gelenek yoksunluğunun açtığı 
gediği kapatmak imkânsızdır. 
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yerleştirilecektir.3 Kurulan karşıtlık yoluyla tarif edilen bünyeye uygun sinema, Özön’ün 

vardığı sonucun zıt kutbuna gidecektir. Geleneğin aşırı mevcudiyetine sahip çıkılacak, 

Batılı görsel ve dramatik gelenek yokluğu algısının yerini ise bu geleneğin bünyeye 

uygun olmadığı için reddi alacaktır: 

Batı sanatlarının esası olan sınıf çatışmalarının yarattığı ferdi dram yerine, geleneksel 
Türk sanatları, devletin temsil ettiği ilahi bir düzende toplumun temsilci tiplerinin 
anlatılması, bu düzene uygun bir erdemin, davranışların, güzellik ve iyilik anlayışlarının 
ülküleştirilmesi esasına dayanır. Bu bakımdan batı sanatlarının gerçekçilik anlayışı ile 
Türk sanatlarının gerçekçilik anlayışı tamamen ayrı istikamette gelişmişlerdir. Türk 
sanatları maddi gerçekleri olduğu gibi yansıtmaz, devletin temsil ettiği ilahi düzen için de 
bu gerçeğin yorumunu da ihtiva eder. Tabiatı olduğu gibi yansıtan batı sanatlarının tersine 
Türk sanatlarındaki (öbür doğu sanatlarında da olduğu gibi) büyük üslup ve ifade 
kalıplaşması bundan dolayıdır (Refiğ, 141). 
 
Kristalize olmuş hallerini bu iki yaklaşımda bulan ve birbirinin zıttı olarak 

konumlanan bu fikirler aslında ortak perspektif hatalarından beslenmektedir. Yönetmen 

için biçim özentiliği yapma ya da tekniksiz bir yerlilikten ibaret kalma 

endişesi/suçlaması, eleştiri içinse Batılı gelenek yokluğu tespiti ya da Batı karşısında 

sönük kalmış geleneğini sahiciliğiyle yüceltme arzusu Türkiye’de sinema tartışmalarının 

temel eksenlerinden biridir. Biri ötekine dönüşen, birbirini besleyen ama her zaman bir 

tekrar döngüsüne sebep olan her iki yaklaşım da sinema aygıtının kimliğiyle ilgili 

yaşanan huzursuzlukla baş etme çabası içindedir; her iki yaklaşım da kendi bakışlarını 

da içine alan modernliği, aygıtın modern kimliğini görmezden gelir. Her ikisi de modern 

deneyimi Batı’yla özdeş kılar. Böylelikle biri saf Batılı bakışın diğeri ise modern 

deneyimin hiç bulaşmadığı bir Doğulu bakışın peşine düşer. Oysa, aygıtın ve bu aygıtın 

                                                 
3 Ayşe Şasa (1993) ve Sadık Yalsızuçanlar’ın (1998) fikirlerini de bu kavrayışın devamına yerleştirebiliriz. 
“Mahalli sinematografi” (Şasa, 35) ve bize ait bir sinema dili arayışında olan bu yazarlar, Batı kültürünün 
trajedi ve dram geleneğinin çatışma, kadere isyan üzerine kurulu olduğunu, oysa bizim kültürümüzde 
trajedi ve dramın olmadığını ifade ederler. Buradan yola çıkarak, Batı’nın nefs medeniyetine karşı 
Doğu’nun ruh medeniyetini anlatabilen, bizi Doğu ve Batı arasında yaşanan kimlik bölünmelerinden 
kurtararak asıl kimliğimize döndüren, ibret nazarıyla bakabilen, ibret perdesi olabilen bir sinema arzularlar. 
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ürettiği film biçiminin modernlik ve modern deneyimle ilişkisinin kurulması, aygıtın 

söylemsel kimliğini “Batılı” olarak işaretlemeye engel olacağı gibi, “Batılı sinema” 

olarak reddedilen biçimsel ve tematik özelliklerin de paylaşılan bir modern deneyimle, 

bu deneyimin dışında değil içinde yaşanan eşitsiz konumlarla bağının kurulabilmesine 

imkân verir. Sinemayı besleyecek bir gelenek yokluğu tespiti gibi, sinemayı sahici 

geleneğe döndürerek ehlileştirme çabası da gelenekle modernlik arasında oluşan melez 

biçimleri reddetmektedir; bu inkar, sinemayla uğraşıyor olmanın getirdiği zorunlu 

melezliğe karşı da bir körleşme yaratmaktadır. Her iki yaklaşım da Doğu ve Batı 

kategorilerini birbirine kapatmaya, bunları değişmeyen bir özle sabitlemeye 

çalışmaktadır. Gelenek yokluğu ve gelenek fazlalığı tespiti yapan yazarlar, kendi 

düşünsel faaliyetlerinin de bu gerilimde ortaya çıktığını hiç düşünmemiş gibidir. Sonra, 

Batılı gelenek yokluğunu bir avantaja dönüştürmeye çalışan yazar ya da yönetmen ise 

Doğulu olanla Batılı olanı birbirinden ayrıştırırken kendi konumunun, deneyiminin 

modern ve melez niteliğini, dahası sinema aygıtıyla uğraşıyor olmanın kendi 

muhayyilesinde ürettiği melezliği görmezden gelmeye çalışmaktadır. Bütün bu 

unsurların sinema aygıtı üzerine yapılan tartışmaları Doğu-Batı arasındaki bölünmeyle 

sabitleyerek, hem aygıtın “bünyesiyle” hem de filmlerin biçimiyle ilgili meselelerin bu 

eksenin içine sıkışmasına sebep olduğunu söylemek mümkündür. 

Sinema aygıtı üzerine tartışmaların ikinci ekseni aygıtın ürettiği imgeyle kurulan 

ilişkide tezahür eder. Bunu modern ama milli olma hayalinin bir etkisi olarak düşünmek 

gerekir. Burada sadece ulus-ötesi ve ulus-altı bağları silmeye çalışan sansür ve denetim 

mekanizmasından söz etmiyorum. Sinemayı milli inkılaba hizmetle sorumlu kılan, bir 
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milli terbiye aracı olarak gören öte yandan sinemanın zararlı tesirlerini törpülemenin 

yollarını arayan erken dönem sinema tartışmalarında,4 daha sonraları perdedeki imgeye 

yönelik eleştirilerde, imgenin bir türlü “bizi” anlatan “doğru” imge olamayışına dair 

tespitlerde imgeyle kurulan ilişki biçiminin izlerini kaydetmek mümkündür. 

Erken dönem sinema tartışmalarında sinemaya dair ikircikli bir tavır karşımıza 

çıkar. Sinema bir yandan tehlikeli öte yandan kontrol altında tutulduğunda kuvvetli bir 

kültür vasıtasıdır. Tehlikesi telkin kuvvetinde, hakikatte olmayan hayaller ve hareketler, 

illüzyonlar yaratabilmesindedir. Böylelikle, yanlış fikirler telkin edebilmekte, milli 

terbiye ve ahlakı, milli birliği zedeleyebilmekte, ahlaki ve cinsi temayülleri sarsıp, 

bozabilmektedir.5  Korku, şehvet, hayal, mucize ihtiyacı gibi söküp atılması gereken 

“irrasyonel” duygulara, kitlelerin gerici duygularına seslenmektedir. Öte yandan 

sinemanın bu kuvvetinden yararlanmak onu Türk kültürünün hizmetine de sokmak 

gereklidir.6 

Bu ikircikli tavırda ulusal-cinsel endişe de devreye girer. Sinemanın benlik 

üzerindeki etkisinin özellikle kadınlar üzerinde olduğu ifade edilerek, sinemanın cinsel 

                                                 
4  Bu tartışmaları, Nilgün Abisel’in (1994) 1928-38 arasında sinema üzerine tartışmaları derlediği 
çalışmasına dayanarak değerlendiriyorum. 
5 1935 yılında 7 Gün’de yer alan bir yazıda sinemanın hilelerle “gözleri ve zekayı aldatıp çeken ve insana 
çok defa hayat hakkında ve hadiseler için yanlış fikirler telkin eden bir vasıta” (Abisel, 36) olduğu ifade 
edilir. Yazının devamında ahlaki ve cinsel endişeler seslendirilir: “Burada hakikate ve ahlaka uymayan 
filmlerin hayat hakkında insana büsbütün ters anlayış verdiklerini, hele gençlerin ahlaki ve cinsi 
temayüllerini kuvvetle sarsıp bozduğunu söylemeye bile lüzum görmüyoruz” (37). 
6 1932 yılında Resimli Uyanış’ta yayımlanan “Beynelmilel Terbiyevi Sinemacılık Enstitüsü” adlı yazıda 
şöyle denmektedir: “Sinema doğrudan doğruya dimağımıza hitap etmek itibarile emsalsizdir, görüşümüzü, 
duygularımızı, bütün ruhumuzu ihata eder ve ruh üzerinde çok müessir olur. Evet sinema, hatta kitaptan 
bile daha mühimdir. Sinemanın telkin kudreti kitabınkine nispetle daha çok üstündür. Çünkü, manzara 
bütün canlılığıyla kara cahiller kütlesine kadar tesir yapabilir. Büyük şehirlerin meydanlarında, köylerde 
projektörlü kamyonlar vasıtasile halka terbiyevi filmler göstermektedir. Halka iyi telkinler vermek ve 
kitapların sesini işitmeyen kalabalıkları medeniyetin ışığıyla aydınlatmak için bu ne kadar kuvvetli bir 
vasıtadır” (Abisel, 46). 1933 yılında gerçekleştirilen “Seyyar Terbiye Sergisi” gibi girişimler sinemayı 
öğretici ve eğitici bir toplumsal işlevin hizmetine sunmanın örnekleridir (48). 
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temayülleri bozmasından duyulan endişe bertaraf edilmeye çalışılır. Sinemanın çekim 

gücü, bir hayalin peşine düşme, bir imgeden etkilenme kadınsılaştırılmakta, zihni 

faaliyetin karşısına yerleştirilmekte, sinema tutkusu kadınsı bir aşırı düşkünlük olarak 

tanımlanarak erkek kimliğinin –elbette milli kimliğin de- dışına atılmaktadır.7 Peyami 

Safa (1990 [1945]), “Beyaz Perde Manyakları” adlı yazısında, sinemaya kapılanları 

eleştirmek üzere genç bir kadın “hayal eder.” Bu genç kadın, evlidir ama ne çocuğu ne 

de geçim derdi vardır. Haftanın bütün filmlerini seyreder, sinemaya delicesine bağlıdır 

ve ondan hiç bıkmadığı gibi sinemalar kapalı olduğunda bedbaht olur. Sinema, 

“mayasının usandırıcı yeknesaklığını” gizlemektedir. Safa’nın, “Ağrı dağının tepesinden 

başka, dünyanın hiçbir yerinde sinema olmasa, orada bütün ailenizden ve 

sevdiklerinizden uzak, tek başına yaşamayı İstanbul’da yahut Avrupa’nın en ileri ve 

güzel şehirlerinden birinde yaşamağa tercih eder misiniz,” sorusuna olumlu cevap veren 

bu kadın, filmlerle hayattan uzaklaştığını, filmlerin başka hayatlar vaad ettiğini, 

görülmesi ve yaşanması imkânsız şeyleri mümkün hale getirdiğini, bu nedenle de asıl 

hayatının sinema olduğunu söyler. Sanki, kendi evi, muhiti, tanıdıkları, geçtiği sokaklar 

rüya, sinema ise uyandığı ve yaşadığı asıl hayatıdır. Bu “hayali” diyalogun en ilginç 

kısmı ise Safa’nın bu itiraf karşısında kendini sessiz kalan bir adam olarak hayal 

etmesidir; ama kadının itirafına tepki olarak hayal ettiği seyirci-özne konumları arasında 

bölünmüş bir tavır da vardır burada. Gerçek ve hayal arasında kurulan karşıtlıkta “hayali 

kadın” hayal olanı seçer; oysa bu diyalogun kendisinin de hayali olduğunu, bir sahne 

                                                 
7 Şu satırlar Ercüment Ekrem’in 1937 yılında yayımlanan 7 Gün’deki yazısından: “[Sinemanın] muzır 
tesirleri bugünün şuurlu gençliği üzerinde değil, maalesef, pusulasını şaşırmış, yarım yamalak bilgisi ve 
göreneği ile garip kalmış bir kısım kadınların sinirleri ve ahlakları üzerinedir” (Abisel, 35). 
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olarak tasavvur edildiğini, bir bakış, yazarın kendi bakışı için sahnelendiğini Safa’nın 

kendi sözleri ele verir: 

Bu itiraf psikolojiyi epey eğlendirebilir, vodvil seyircisini güldürebilir, sosyal dram 
seyircisini ağlatabilir, salon filozofunu köpürtebilir, bayram hatibine koca bir nutuk 
söyletebilir; fakat bu itiraf, içinde insana ve memlekete ait bütün mesele ve heyecan 
unsurlarını yakaladığı halde bunları birbirinden koparıp ayrı hükümlere bağlamağa o anda 
vakti ve takati olmayan bir adamı susturabilir. 
Ben bu adamdım ve sustum (149). 
 
Selim Cavit Yazman (1948), zamanımızda sinema aşığı olmayan hiçbir kimse 

kalmamış olduğunu ifade ettikten hemen sonra kadının sinema aşkını erkeğinkinden 

ayrıştırmaya çalışır. Sinemaya kara sevdayla tutulanlar sadece kadınlardır. Kadınsılaşma 

endişesini bertaraf etme çabası, kadının şuursuzca peşinden koştuğu şeylerin seçiminde 

de devreye girer. Bunlar, sinema, moda ve lükstür. Kendi sinema aşkı üzerine değil 

kadının sinema aşkı üzerine düşünmeyi tercih eden Yazman, bu dolayım sayesinde 

sinema üzerine konuşur. Dolayısıyla sinema aşkının nedenleri sorusunda da bir 

yerdeğiştirme olacaktır: “Kadın sinemayı niçin sever?” Soru böyle sorulduğunda cevap 

da kolaylaşır: “Zira, sinemada kadın hislerini uyandıran, ihtiraslarını tutuşturan, müzik, 

güzellik, aşk ve ıztırabı en mebzul miktarda bulabiliyor.” Erkek yazarın sinema aşkının 

içerdiği gerilimler, kendi arzusundan kaçma ya da bu arzuyu kadının arzusu olarak 

işaretleme gayretiyle bertaraf edilir. Yazarın “gözünün” farklılığı, yani “erkeksiliği”,  

“kadın gözüyle” sinemaya bakmak yoluyla kurulur (“Kadının en çok sevdiği moda ve 

lüks de sinemanın esasını teşkil eden ana unsurlar değil midir? Bir kadın gözüyle 

sinemayı seyredersek, moda ve lüksü en mükemmel bir şekilde görürüz”) ve nihayet, 

sinemayla kadın özdeş kılınır (“Kadın ve sinema birbirlerinden ayrılamıyan tek bir 

mevzu gibidir”). Böylece sinemanın cazibesinin erkek kimliğinde yol açtığı endişeler, 
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erkek ve sinema arasına kadının yerleştirilmesi yoluyla giderilmeye çalışılacaktır. 

Sinemanın çekici kuvveti kadınsı, bu nedenle de avlayıcıdır:  “Sözün kısası; kadını 

sinemaya çeken kuvvete ve bizi sinemaya çeken kadına inanmak lazımdır. Bu kuvvetin 

cazibesine inanmış olan değerli arkadaşım ve meslektaşım Celal Mete bu mecmua ile 

sinemaya gönül verenleri avlamak istiyor. Telaş etmesin şikarını çabuk tutacaktır. 

Gazası mubarek olsun!” (6). 

Bu ikircikli tavrın tezahürü olarak erken dönem sinema tartışmalarında telkin, 

tesir ve terbiye, tehlike ve kuvvet, tekrar eden kavramlar olarak karşımıza çıkar. 8 

Tehlikeli bir aygıt olarak sinema algısı ve imge üzerinde kontrol ve hakimiyet arzusu, 

modern millilik hayalinden beslenmektedir; bu nedenle de evcilleştirme/ehlileştirme, 

aygıtla ve ürettiği imgelerle kurulan ilişki biçiminin temel niteliğidir. Sinema modern 

olmanın gereği olarak savunulurken sinemayla birlikte seyahat eden modern özellikler, 

tehlikeli ve tehditkar olarak işaretlenir. Böylelikle sinema aygıtı üzerine tartışmalarda 

yarılmış bir söylem oluşur. Sinema aygıtından bir türlü koparılamayan “hariçten gelen 

tesirler”, modern kültüre içkin akışkanlık ve değişim, etkilenmenin cinsiyetinin 

                                                 
8 Abisel’in 1928 yılında Resimli Ay’da yayımlanan bir yazıdan aktardığı şu satırlar mesela: “[Sinema] o 
kadar nüfuz eder ki, benliğinizin bir kısmı haline girer ve siz onun hariçten gelme bir tesir olduğunun 
farkına varamazsınız. Bu tesir, bir ipnatizör gibi akli ve ruhi melekelerinize tahakküm ederek sizi sevk 
eder, belki de hakikatte hoşunuza gitmeyecek şeyleri size yaptırır...bilhassa gençler üzerinde çok etkilidir. 
Fen adamları ve bilimciler bile tesirden kurtulamaz” (34-35). Yazar olumsuz etkilerin özellikle kadınlar 
üzerinde görüleceğini ekledikten sonra sinemanın yararlı olabileceği alana da işaret eder: “Sinemanın bu 
şayanı hayret telkin kuvveti, maarif ve içtimaiyatçılara, sinemadan tedris ve tenvir sahalarında pek çok 
istifade edilebileceği fikrini vermiştir” (35). İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun 1937 yılında Yeni Adam’da 
yayımlanan yazısı da aynı ikircikli tavrı gösterir. Baltacıoğlu önce yabancı sinemanın tehlikesine sonra da 
sinemanın kuvvetine işaret edecektir: “Ne garip tezat değil mi, memleket imparatorluğu yıkıyor, hilafeti 
ve softalığı yıkıyor, evliyalar mezhebini, adağı yıkıyor, büsbütün laik bir terbiye yolu tutuyor, fakat 
kapitalistlerin filmleri bizim halkımıza kilise, papaz, büyü, sır, militarist aşısı getiriyor. Denilebilir ki 
bunlar filmlerdir ve hiçbir zararı yoktur. (...) Din propagandası yapan bir softa, büyü yapan bir büyücü, 
yabancı devlet propagandası yapan bir casus ne kadar tehlikeli ise bu filmler de o kadar tehlikelidir. (...) 
Kıraat kitaplarıyla yurt, millet kültürü verileceğini düşünmek bir derece hasislik olur. Bugünkü kültür 
vasıtalarının başında radyo ile sinema geliyor. Bunların tehlikesi gibi kuvvetini de bilelim” (Abisel, 18, 
38). 
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sabitlenmesiyle olumsuzlanarak dışarı atılmaya çalışılmakta, kitleleri terbiye kuvveti ise 

sinemanın “doğru” imge üreten olumlu özelliği olarak tarif edilmektedir. Okumanın, 

tiyatronun, sanatın karşısına yerleştirilen bir eğlence aracı olduğunda, bir hayalin 

peşinden sürüklenme gibi “arazları”, yol verdiği “aşırılıkları” anlatılmak istendiğinde 

kadınsı9, kontrol ve denetim altına alınabildiğinde ise milli inkılabın hizmetinde bir 

telkin ve terbiye vasıtası olarak işaretlenmektedir. 

Böylelikle sinema estetiğini kavrama çabasıyla kontrol ve denetim talebi, 

sinemanın tesirlerini kabul ve kaydederken bu tesirleri kendi bünyesinden dışarıya, 

kitleye, kara cahillere ve kadınlara yansıtarak bertaraf etme/bastırma çabası, “doğru” 

imgeyi kontrol ve denetimle tesis etme arzusu bu tartışmalarda belirleyici olur. 

Sinemanın modern bünyesinin uyandırdığı heyecan endişeye bu endişe ise kontrol ve 

denetime dönüşür. Buradaki endişe ve kontrol talebi sadece yabancı filmlerin 

propagandasıyla ilişkili değildir. Endişe, sinemanın tesir ve telkin kuvvetinden, imgenin 

mekanik, yapay ve sentetik olmasının ifade ettiği köken yokluğundan da 

kaynaklanmaktadır.10 Bir yandan kitleleri medeniyetin ve inkılabın ışığıyla aydınlatmak, 

                                                 
9  Abisel, 1935 yılında 7 Gün’de çıkan “Sinomani” adlı yazıda “mani”nin “hayalin sabit bir fikre 
saplanmasından ileri gelen bir çeşit hafif delilik yahut bir şeye lüzumundan fazla, gülünç olacak derecede 
düşkünlük” olarak tarif edildiğini ve fazla sinema düşkünlüğünün “sinomani” olarak adlandırıldığı aktarır. 
Yazıda sinemanın bütünüyle fena ve zararlı bir şey olmadığı da ifade edilmiş hatta sinemanın olmasını 
temenni etme zorunluluğu da vurgulanmıştır. Sinomaniye gelince: “Sinemanın verdiği hastalık, şekerle 
zehirlenmek gibidir. Genç kızların umumi salonlarda, mesela, ayaklarını uzatıp sigaralarını pervasızca 
savurmaları sinomaninin arazlarından biridir. Küçük delikanlıların ufak bir sandalla, güya kutup 
denizlerine doğru uzaklaşmaları ve Hayırsız adalara sürüklenerek ailelerini heyecana düşürmeleri yine bir 
sinomani alameti değil midir? Vapurlarda, trenlerde ve herkesin arasında çantasındaki bütün tuvalet 
eşyasını kullanarak, pudrasını tazeleyerek, dudaklarını uzun uzun boyamak adeti genç kızlarımızda hiç 
şüphe yok ki Holivut’un bir hediyesidir. Bugünkü sinir hastalıklarının belki yüzde ellisinde ve içtimai 
buhranların belki yüzde sekseninde sinomaninin payı bulunduğunu söylemek hiç de mübalağa sayılmaz” 
(36). 
10 İmgenin ve temsilin gücünden ve belirsizliğinden korkuyu ve temsilin gerçekmiş gibi algılanmısını 
Lütfi Akad (2004) çarpıcı bir örnekle anlatır. Olay, Vurun Kahpeye (1949)’nin çekimleri sırasında yaşanır. 
Hacı Fettah’ın halkı galeyana getirdiği sahneyi çekeceklerdir: “Çekim başlıyor. Settar [Hacı Fettah] 
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milli kültür ve tarih anlatısını güçlendirmek için sinemanın ruhu esir alma ve kuşatma 

kuvvetinden yararlanılmak istenmekte, öte yandan imgenin bu sentetik gücü, 

yönlendirilebilir ve inşa edilebilir oluşu endişe uyandırmaktadır. Propaganda arzusuyla 

propaganda korkusunun, imge arzusuyla imge korkusunun biraradalığı, ideolojik olarak 

“doğru” imgenin ne olacağının sınırlarını sürekli çizmeye çalışan, temsil kontrolünde 

aşırılığa varan bir denetleme çabasını tetikler.11 Sinemanın sonsuz yaratım gücü, hayal 

hırsızlığı, hakikatte olmayan terkipleri yaratabilmesi de sıradan ve gündelik imgeleri 

gösterebilmesi de imgenin açıklığından, belirsizliğinden korku duyulmasına sebep 

olmaktadır.12 Dolayısıyla, imge yoluyla bir şeyleri koruma çabası, imgenin bir şeyleri 

                                                                                                                                                
coşkulu bir konuşma yapıyor ve elinde tuttuğu taşı Sezer’in [Aliye] başına vurmasıyla, kalabalık sopayla 
elinde ne varsa onunla linç etmek üzere kızın üstüne çullanıyor. Sezer görünmez oluyor. Yan tarafta 
çekimi seyreden astsubay birden fırlıyor, elindeki kamçıyla rasgele vurarak kalabalığın arasına dalıyor, 
yardımcılar da koşuşuyor ama daha onlar varmadan astsubay, Sezer’i kollarının arasına alarak kalabalığın 
arasından çekip kurtarıyor. Hürrem Erman, ben, yardıma gelmiş Temel Karamahmut koşuyoruz, Sezer’i 
bir gölgeliğe uzatıyoruz. ‘İyiyim, birşeyim yok,’ diye kalkmaya çalışıyor. Bırakmıyoruz, hırpalanmış” 
(78-79). 
11 Bir yandan, “gerek sinema gerekse radyo bizim için sonsuz yaratma ve birleştirme 
hürriyetidir…sinemanın bütün kudreti seste, sözde değil, hayaller, hareketler yaratmasındadır…iyi bir 
film, kalp gibi durmaz çarpar. (…) Bir sinemayı sinema yapan, atölyeden olsun, tabiattan olsun, aldığı ve 
çaldığı hayaller vasıtasıyla yaptığı yepyeni, hakikatte olmayan terkiplerinde, yaratılarında görülür. Bütün 
bu sebeplerinden dolayı montaj, filmin sinema sanatının temelidir” (Abisel, 32) sözleriyle sinemanın 
modern bünyesini kavrayan, sinema estetiğini sonsuz yaratma özgürlüğünde, hareket ve hayal üretiminde 
bulan, böylelikle de sinemayı sinema yapanın imgenin mekanikliği olduğunu apaçık gösteren İsmail 
Hakkı Baltacıoğlu, diğer yandan filmleri denetlemek için ayrıntılı bir öneri sunarak “imge bekçiliği” 
yapar: “1-Türkiye’ye giren filmleri kültür bakımından daha sıkı kontrol etmek, 2- Kilise, büyü, militarizm 
propagandası hatta motif taşıyanları yasak etmek, 3- Rejim ideali ve modern kültür değerleri taşıyan yerli 
filmleri sübvansiyone etmek…Bugünkü film bir tehlikedir halkı onun ağına düşürmeyelim” (Abisel, 62). 
Filmlerin tehlikesini kapitalistlerin elinde olmasına bağlayan Baltacıoğlu’nun bu eleştiri ve denetim 
önerisi kapitalizm eleştirisi olarak yorumlanamaz; burada işleyen “kapitalizmsiz kapitalizm arzusu”dur. 
Modern kültür değerleri taşıyan filmleri destekleme önerisinin başında rejim idealinin taşınması vardır. 
Modern kültür değerleri, kapitalizmle özdeşleştirilen “Batı”dan ayrıştırılmaya çalışılmaktadır. Bu 
anlamda, Baltacıoğlu’nun halkın tehlikeli filmlerin ağına düşmesine engel olma çabası, Kanlarıyla 
Ödediler’de Nazmi’nin Turgut hakkındaki “herkesin malı olan bir kadının ağına düştü” sözleriyle birlikte 
okunabilir. Tehlikeli film-kapitalizm düşmanlığı-meşum kadın. Bu üçlünün oluşturduğu modern-milli 
imge bütünlüğüne yamuk baktığımızda şunları görürüz: İmge bekçiliği-kapitalizmsiz kapitalizm arzusu-
eril yara. 
12  Sıradan, gündelik imgenin içerdiği belirsizlikten duyulan bu korku, Polis Vazife ve Selahiyetleri 
Kanunu’nun görüşmeleri sırasında Abisel’in aktardığı tartışmada ve bu kanunun 6. maddesinde açıkça 
görülür. Madde şöyledir: “Hariçten gelen filmlerin gösterilmesi ve dahilde yapılacak filmlerin çekilmesi 
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çözme, sarsma ya da parçalama olasılığından duyulan korkuyla iç içedir. Bu korkular, 

imgenin, bastırılan ve unutturulmaya çalışılan bir şeyleri hatırlatması gibi tarihsel ve 

kolektif hafıza üzerindeki tesiriyle ilişkili olabileceği gibi kitlelerin imgenin mesajını 

ideolojik olarak yanlış anlamasıyla da ilişkili olabilir.13 Bu nedenle, ulus-imgesi inşa 

etme çabası bu inşa üzerindeki kontrolü kaybetme korkusuyla, imgeyi sürekli filtreden 

geçirmeye, anlamını sabitlemeye, müphem olasılıkları bertaraf etmeye çalışmakta, bu 

kontrol edilebilirlik ve yönlendirilebilirlik ise her defasında imgenin sentetik, mekanik, 

yapay kökünü hatırlatmaktadır. Böylelikle milli hafıza filtresinden geçirilmemiş her 

imge tehditkar hale gelmektedir. Sinema aygıtıyla ve imgeyle kurulan bu ilişki biçimi de 

kendine uygun bir imgeyi inşa etme çabasının kontrol ve denetleme talebinden ama aynı 

zamanda imgenin sentetik orijinini silme amacından bir türlü kurtulamamasına, kimi 

zaman sadece imge üzerinde hakimiyet ve anlam sabitliği arzusundan ibaret kalmasına 

sebep olur. 14  Sinema aygıtı üzerine tartışmalarda tekrar eden kavramların telkin ve 

terbiye olması, aygıt üzerine ifade çeşitliğinin bu kavramlarla sabitleniyor olması da 

bununla ilişkilidir. 

                                                                                                                                                
polisin iznine bağlıdır. Polis filmlerin ve senaryoların tetkik ve muayene işini alakalı makamlarla birlikte 
ve nizamnameye göre yapar” (Abisel, 51). Harice karşı kendini tanıtma arzusu ve “fena” tanıtılmaktan 
(“Şarklı” gibi, “Şark havalisine inhisar ettirilmek”, “geri halkın, fena yaşama şartlarının” gösterilmesi) 
duyulan korkuyu, imgenin müphemliğine yönelik kuşkuyu gösteren bir başka örnek için bkz. Öztürk 
(2005: 75-86). 
13 Geride bırakılmak istenen “Doğu”lu özellikler ve törpülenmeye çalışılan “Batı”lı aşırılıklar bu korkunun 
hep temel ekseni olacaktır. Hüsamattin Bozok, 1938’de Yeni Adam’da hem “Batı” hem de “Doğu” 
filmlerini eleştirir. Batı’da yaşam koşulları ve makineleşmeyle realist sanat doğamayacaktır; bunun sonucu 
“sanat eserinde, hayatta eşi olmayan muhayyel tipler vücuda getirmek, sanat sanat içindir gayesini gütmek 
exotisme koşmak”tır (Abisel, 39). Öte yandan Mısır filmi Aşkın Gözyaşları da “insana hayat sevgisi yerine 
ölüm aşkı aşılayan”, “aktif değil geriye çekici, bedbin edici ve intihar arzularını kamçılayan” bir filmdir. 
Bu filmin hasta romantizminin ilerlemek isteğiyle kıvranan bir memlekette yerinin olmaması gerektiğini 
ifade ederek, Mısır filmlerine ilginin sebebini de Şark’a bağlılıkta bulur Bozok. Bu filmlere “hususi 
hayatında bir Şarklı gibi yaşadığı halde dışarıda kendini inkılapçı gibi gösteren sahtekarlar”, “hiçbir sanat 
kültürü verilmemiş şehirli aşağı tabaka” ilgi göstermektedir (39). 
14 Sovyetler Birliği’nde benzer bir “hafıza krizini” ve “imge korkusunu” sosyalist gerçekçilik üzerinden 
tartışan bir makale için bkz. (Dickerman, 2000). 
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Ulusal kimlik ve imgeyle ilgili problemlerin her defasında Doğu-Batı 

bölünmesine çarpması, imgeye içkin belirsizliğin yol açtığı endişenin bu denli güçlü bir 

kontrol talebini harekete geçirmesine sebep olur. Ama bu kontrol talebini sürekli kılan, 

imgenin içerebileceği ulus-ötesi ve ulus-altı bağları silerek “Batı”dan ve “Doğu”dan 

farkını gösteren orijinal ulus imgesinin peşine düşülmesidir. Bu farkın üretimi, “Batı” ve 

“Doğu” imgelerinin üretimiyle mümkün olur. Dolayısıyla Türk’ün fark yaratan X’i, hep 

bu iki imgenin dolayımından geçerek var edilmektedir. Düşünce ve imge üretiminde 

tekrar tekrar karşımıza çıkan bu mekanizma, “Batı”yı ve “Doğu”yu belirli gösterilenlere 

sabitleyerek tarihsizleştirmenin yanı sıra, “Doğu” ile “Batı”nın, yerlilikle modernliğin 

karşılaşıp çarpıştığı deneyim alanının hep ikinciden geriye doğru anlam ve imgeye 

kavuşmasının getireceği zorunlu melezliği de reddetmekte, bu karışımı katıksız imgelere 

ayrıştırmaktadır. İmgeyi harici ve dahili olarak ikiye bölen bu tasavvur, modernlik ve 

kapitalizmle ilgili aşırılıkları “Batı”ya yansıtır; modernlik duvarına çarpan yerlilik 

imgesini üretirken ise bu imgeyi milli hafıza filtresinden geçirir ve imgenin bu sentetik 

orijinini Batı-Doğu ayrımı yoluyla silmeye çalışır. İmgeyle kurulan bu ilişki biçimi, 

imgeye, Türk’ün farklılığını dışarıya tanıtmak, içeride ise yerliliği “Batı” dolayımıyla 

düzene sokma, kontrol altında tutma ve terbiye etme işlevlerini yükler.15 

                                                 
15 Filmciliğimizin ilerlemesi ve mükemmel olması için yapılması gerekenleri sıralayan Sermet Uysal 
(1946), milli filmin milli mevzulardan beslenebilmesi için kontrol ve denetimde sertliğinin hafifletilmesi 
gereğine işaret ederken, Arap filmlerinin memlekete girişini tehdit etmeyi ve hatta men etmeyi de bir diğer 
ihtiyaç olarak öne sürer. Aynı sorunları tartışan Vehbi Belengil (1952) ise, memleketi harice tanıtmak için 
çırpınıp dursak da Türkiye’mizi dışarıya bir türlü tanıtamadığımızdan şikâyet ederek, filmin bir memleket 
için en kuvvetli propaganda vasıtası, Türk’ün “Arap”tan, “Doğu”dan farklılığını harice anlatmanın en 
kestirme yolu olduğunu öfkeyle vurgular: “Bu itibarla Türk filmlerinin her bakımdan üstün hale gelerek 
dünya piyasalarında yer alması memleketimiz için en kuvvetli propaganda vasıtası olacak, Türklerin de 
medeni insanlar gibi giyindiğini, zenci! olmadıklarını, Türk kızlarının eşsiz güzelliğini bütün dünya 
öğrenecektir.” Dolayısıyla sinemayla kurulan ilişki biçimini belirleyen dışarıya “kendini” tanıtmak ve 
içeride ise “kendini” terbiye etmektir. Nusret Kemal’e göre, “bugünkü medeniyetin şüphe yok ki en 



 95

Sinemayı ve içinde beslendiği kültürü, siyasal ve toplumsal seferberliğin 

araçlarından birine dönüştürme çabası (Koçak, 2001),16 kültürel evreni yoksullaştıran 

pedagojik bir dil ve üslubun yerleşmesine sebep olmakta ve bu da, iktidar ve toplumsal 

denetim mekanizması olarak işlemektedir. Modernliği “Batı”yla sınırlayan/sabitleyen 

yaklaşım gibi, yerliliği “Doğu”yla sınırlayan/sabitleyen yaklaşım da içerikleri birbirine 

zıt olsa da aynı ideolojik biçime gömülüdür. Düşünsel faaliyeti ve imge üretimini, 

“Doğu”nun olumsuzlanmasına ya da “Batı”nın olumsuzlanmasına sıkıştıran bu çerçeve, 

ulusal kimlikle özdeşleşmeyi “Batı” ve “Doğu” imgeleri dolayımıyla sağlamaktadır. Bu 

nedenle “Batılı olalım,” “çağdaş kültür seviyesine erişelim” talebine karşı bir cevap gibi 

duran “kendimize dönelim,” “Doğulu kalalım; trajedinin, çatışmanın, bireyin dramının 

bizim kültürümüzde yeri yoktur” talebi,  birbirinin zıttı olmak bir yana, ulusal kimliği 

kuran yarılmadır. Bu iki bakış, birbirini çözmez ya da dağıtmaz; tam tersine ikili ayna 

oyunu olarak işler. Birbirinin tekinsiz tersi olan bu iki bakışı aynı ideolojik biçime 

mahkum eden, Doğu ve Batı arasındaki fark çıkmazını Doğu-Batı karşıtlıklarına, ikili 

kategorilere ayrıştırmadır. Bütünlüklü “Doğu” ve “Batı” kategorileri sadece bunları bir 
                                                                                                                                                
umumi ve en tesirli terbiye ve eğlence vasıtası” olan sinemanın, inkılap yapmış bir ülkede görevleri, 
“inkılabı memlekete yaymak, milli kültürün yeni telakkilere göre kurulmasında ve inkışafında amil olmak, 
halka bilhassa bedii zevkleri inkişaf ettirici terbiyevi eğlence vermek, Türk memleketini, Türk halkını ve 
Türk inkılabını dışarıya tanıtmak[tır]” (Abisel, 50). İmgeyle kurulan bu ilişki biçimi iktidar ve toplumsal 
denetim mekanizması olarak işler. Filmlerin terbiyevi niteliğini ve kitle üzerindeki tesirlerini vurgulayarak, 
imge üzerinde denetimin gereğini açıklayan Matbuat Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 
Kanun’da şöyle denmektedir: “(...) [M]illi inkılap rejimimizin bugünkü kurma ve yaratma devrinde gerek 
harice karşı yeni Türkiye’yi tanıtmak ve menfi propagandalarla mücadele etmek, gerekse dahilde 
matbuatın ve radyo, sinema, tiyatro gibi bilumum efkarı umumiye müesseselerinin halkın inkılap için 
terbiyesinde en mühim bir telkin ve terbiye vasıtası olarak kullanılmasını temin maksadıyla Matbuat 
Umum Müdürlüğünün ‘bir fikir ve siyaset teşkılatı’ olarak yeniden tensik ve tesis zarureti aşikardır” 
(Abisel, 53). 
16 Koçak, tarihsel gecikmişliğe ve tedirginliğe karşı bir savunma olarak ortaya çıkan bu durumun, yani 
kültürü toplumsal ve siyasal seferberliğin araçlarından birine dönüştürme çabasının, mutlak özgünlüğün 
peşinde koşarken taklidi kadere dönüştürmesine, başka milletlerin zevk ve anlayışlarını yasaklarken 
geçmeyen bir ketlenme ve tatminsizlik hali üretmesine, halkla seçkinin özle tekniğin sentezinde çözüm 
ararken halkı giderilemez bir ilkellik ve çocuksuluk haline mahkum etmesine, taşralılığı fantastik bir 
biçimde inkar ederken kültürel içe kapanmaya yol açmasına işaret eder. 
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özle donatmakla kalmaz; bu kategoriler yoluyla arzulayan özneyi arzusunun 

bölünmüşlüğünden kurtarır. Her iki bakış da, arzulanan ulus imgesini “şimdi” ve 

“burada” yaşanan modern deneyimin gerilimlerinden, çelişkilerinden, melez ve karma 

bünyesinden kurtarmaya çalışmaktadır. “Batılı olalım” talebi, geleneği ve yerliliği 

“Doğu”ya sabitleyerek ulus imgesini tarihsel ve kolektif hafızaya kapatan (iç) sınırı 

çizer. Batı-Doğu arasındaki asimetrik bölünmeyi ve Batı’nın Doğu’ya bakışını tersine 

çeviren “Kendimize dönelim” talebi ise modernlik ve kapitalizme ait antagonizmaları 

“Batı”yla özdeş kılarak ulus imgesini gündelik, sıradan ve maddi olana kapatan (dış) 

sınırı çizer. Yaşayan ölüler gibi bugüne musallat olan “geçmişin kalıntıları”, kurtulmak 

ya da kavuşulmak istenen “Doğu” olarak işaretlenir. Oysa “geçmişin hayaletlerinin” boş 

yeri modernliğin yarattığı büyük kopuş tarafından kurulur (Zizek, 2002e: 240). Ulusun 

muğlak ve çelişkili doğası, “geçmişin hayaletlerinin” bu boş yerinin ulusu mümkün 

(ontolojik bir tutarlılığa kavuşma) ve aynı zamanda imkânsız (sahici bir dayanağın 

yokluğu) kılmasıyla ilişkilidir. Doğu-Batı bölünmesinin, imparatorluktan ulus-devlete 

geçişin ve modernliği tecrübe etmenin gerilimlerini aşırı-belirlemesi, geçmişin 

hayaletlerinin ve modernliğin ulus-imgesinde hep açtığı yarığın boş yerine Doğu ve Batı 

gösterenlerini yerleştirir. Buradaki perspektif hatası, “ideolojik anamorfoz”, (Zizek, 

2002a: 116) Doğu ve Batı gösterenlerinin ilişkisel-farklılığa dayalı etkileşimden muaf 

olan homojen özdeşlikler olarak algılanmasına, böylelikle de ulus imgesine içkin 

eksiğin/yarığın cisimleştirilerek kapatılmasına sebep olur. Saf farklılık yoluyla kurulan 

“Doğu” ve “Batı” mutlak özdeşlikler olarak algılanır (“Doğu Doğudur”, “Batı Batıdır”). 
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Bu perspektif hatası, sinema aygıtı etrafında oluşan tartışmanın üçüncü ekseni 

olan özgünlük ölçütünde de kendini gösterir. Sadece sinema eleştirisinde değil, 

Gürbilek’in (2001a) işaret ettiği gibi edebiyata, kültüre ve topluma yönelik eleştiri de de 

sürekli karşımıza çıkan iki konum, eleştiriyi çoğu zaman bu iki konum arasında gidip 

gelmekten ibaret bırakan bir düşünsel düğümlenme vardır: 

Yabancı model karşısındaki yetersizliğini nesnesinin yüzüne vuran soğuk bir gözlemcilik 
ile sahici olduğu düşünülen bir yerellikten, milliyetçi bir kızgınlıktan ya da şekilsiz bir 
üçüncü dünya duyarlılığından beslenen fazlasıyla sıcak bir tavır arasında, züppece bir 
kibirle taşralı bir gurur arasında, nihayet yabancı hayranlığıyla yabancı düşmanlığı 
arasında sıkışıp kalmış gibidir eleştiri (96). 
 

Eleştiri konumlarından biri, yokluk tespitini, bir türlü terk edilemeyen yokluk 

cümlelerini başlangıca yerleştirerek eleştiriyi başlamadan bitirir: “Bizde felsefe yok, 

bizde roman yok, bizde trajedi yok, bizde eleştiri yok, bizde birey yok” (95). Gecikmiş 

modernlik, “eleştiriyi daha baştan, nesnesinin yoksunluğundan söz etmeye 

programlanmış bir karşılaştırma sanatına dönüştür[müştür]” (94-95). Eleştirmen de her 

şeyin sahicisinin, varsılının “Batı”da olduğunu serd ederek nesnesinin defosuna, 

giderilemeyecek imalat hatasına işaret eden (“Gerekenin yokluğu, gerekmeyenin 

çokluğu”), böylelikle de kültürel dış borçlanmanın kaydını tutan Batılı bir gözlemciye 

dönüşür (95). “Nesnesi ilkel, çocuk ve kabadır; bu yüzden eleştiri kendini ona bir türlü 

teslim edemeyecek, ona daima kibirli bir mesafeden bakacaktır” (95). Eleştirinin yokluk 

tespiti yapan bu sesi “Bizde özgün düşünce yok!” derken, ikinci ses “Bütün bunlar taklit, 

bize yabancı, züppece şeyler; oysa bize özgü daha yerli bir düşünce var,” der (95-96). 

Biri yabancı modele duyulan koşulsuz hayranlıkla nesnesini ilk cümlede değersizleştirip 

taklidi kadere dönüştürürken, diğeri “bastırılmış sahici geleneğin, itelenen özgün 
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geçmişin, travmadan her nasılsa el değmeden kurtulmuş özerk bir iç dünyanın bize özgü 

sahici bir dille konuşacağı anı bekl[er]” (96). 

Eleştirinin bu iki ucu sinemaya baktığında nesnesinde “Batı/yabancı etkisini”, 

“iğreti idealleri”, “taklit ve biçim özentisini”, “köksüzleşme/yabancılaşmayı”, “ilkel, 

acıklı, Doğulu geleneği”, “en yoz Batı taklidiyle en ağdalı Doğu işi melodramı”, 

“Batı’ya aşırı açıklığı” bulur. Film eleştirisi Batılı kaynağı bulma ve taklit arayışına, 

etkilenme ve özenme tespitine, sinema aygıtıyla ve biçimiyle ilgili genel sorunların 

mevcut nesneden hesap sormasına dönüşür. Oysa eleştirmen de belirli yaklaşımlardan, 

belirli kuramlardan etkilenerek filme bakmakta, yönetmen gibi iki kültür arasında 

kalmanın yarattığı gerilimli tecrübeyi, buradaki asimetriden türeyen ezikliği ve 

gecikmişlik endişesini yaşamaktadır. Üstelik, eleştiri de sinema gibi modern bünyeye 

aittir; bu nedenle melez bir dili konuşmanın, kimliğin ve kültürün melezleşmesinin yol 

açtığı travmanın sinema yapmayı nasıl zorlaştırdığını, sinemanın bünyesini en iyi 

anlayacak olan da eleştiri olmalıdır.17 Buna rağmen eleştiri, sinemaya özgünlük ölçütünü 

dayatarak hesap sorar. Yönetmenlerin başka filmleri ve kendi filmlerini biçim 

özentiliğiyle, Batı özentiliğiyle eleştirdikleri, Akad’ın ifadesiyle yönetmenlerin “biçim 

özentisi” ile “tekniksiz yerlilik” arasında kaldıkları (Onaran, 1990: 97), biçim/muhteva 

endişesinin şiddetini artıran bu kültürel evrende eleştiri, kendini bu evrenin dışında 

tutarak sinemaya bakar. Gürbilek, eleştirideki bu açmazı kırmanın yolunu özgünlüğü 

problematize ederek açar: 

                                                 
17 Gürbilek’in edebiyat eleştirisi ve roman arasında kurduğu bağı ödünç alıyorum: “Oysa eleştiri de tıpkı 
roman gibi, iki kültür arasındaki çeviri problemlerinin ortasında, bir travmayla birlikte doğmuştu. ‘Neden 
onlarda var da biz de yok?’ sorusunu cevaplamaya çalışıyordu. Tıpkı roman gibi o da Avrupa kültürüne 
karşı beslenen hayranlık ve horgörünün, gıpta ve korkunun içine doğmuştu. Bu yüzden romanı en iyi 
anlayacak olan aslında odur” (133). 
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Yaygın kanı şu: Tanzimat romancıları gözlerini kendi içlerine çeviremedikleri için, 
romanlarını Batı romancılarından aşırılmış kişilerle, ruhumuza çok yabancı bir yığın 
kuklayla doldurmuşlardır. Şimdi bu yorumu bir adım öteye götürmekte yarar var. Ya 
kendi içlerine baktıklarında gördükleri buysa? Ya oraya baktıklarında bir başkası –evet, 
şekilsizleşmiş, çarpılmış, yamulmuş belki, ama bir başkası- oradan onlara bakıyorsa? Ya 
iç denen alan, daima dışsal bir travmadan oluşuyorsa? Hep orada olmuş doğal bir hazine 
değil, bir arızaysa iç dünya? Ortalığı sıtma gibi saran fikirler, istenmemiş konuklarsa iç? 
Tecrübe kaybının kendisiyse tecrübe? (114-115). 

 
Modernlik ve modern deneyim söz konusu olduğunda “kendi” denen şeyin 

problemli bir alan olarak ortaya çıkışı roman ve sinemanın paylaştığı modern zemindir. 

Aşağıda sinema aygıtının söylemsel kimliğini ve aygıtın ürettiği modern öznelliği 

tartışarak özgünlük ölçütüne bağımlı bir eleştirinin problemlerini göstermeye 

çalışacağım. Buradan yola çıkarak, Türkiye’de sinemaya dair, kültürel gecikmişlikle 

modern öznelliğe içkin imkânsızlıklar arasında diyalog kurabilen, yokluğun ve 

yetimliğin dilini yeniden üretmek yerine başkası olma arzusunun sadece romanda sadece 

sinemada değil eleştiride de yol açtığı kaymaları kaydedebilen (Gürbilek, 133) bir 

eleştirel dilin imkânlarını araştıracağım. Böylelikle, Doğu-Batı arasında modernliği 

tecrübe eden bir kültürde sinema aygıtı dolayımıyla oluşan muhayyileye orijinal ruh 

arayışıyla bakmanın, imgenin belirsizliğini ehlileştirme çabasının ve sinema aygıtını 

Doğu-Batı kategorileriyle tartışmanın sinema yapmayı neden zorlaştırdığını göstermeye 

çalışacağım. 

II.A. Sinema Aygıtının Söylemsel Kimliği 

 
Film-metinlerle aygıt etrafında oluşan söylemleri birbirinden ayrı iki unsur gibi 

değerlendirmek yerine bu ikisinin karışımından mürekkep bir sinema kavrayışının ana 

çerçevesi, Jonathan Crary’nin (2004) modern ve heterojen bir görme rejiminin çıkış 
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noktalarını tartıştığı çalışmasından yola çıkarak oluşturulabilir. Optik aygıtların kullanıcı 

öznelerden bağımsız olarak kavranamayacağını ifade eden Crary’e göre bu aygıtları, 

sadece ürettikleri temsil modelleriyle değil, “bireyin bedeni üzerinde işleyen bilgi ve 

nüfuz alanları” (20) olarak da tartışmalıyız. Felsefi, bilimsel ve estetik söylemlerle 

mekanik teknikler, kurumsal gerekler ve sosyoekonomik güçlerin kesişim noktasında 

duran bu aygıtların söylemsel kimliğini teknolojik determinist 18  yargıların karşısına 

koyan Crary’nin çalışmasının üç mühim tespiti vardır. İlki, optik aygıtların “sosyal 

alaşımlar” olarak düşünülmesidir. Aygıtın çoğul kimliği, seyirci ya da gözlemci öznenin 

aygıttan bağımsız olarak var olmaması ve bu öznenin “söylemsel, toplumsal, teknolojik 

ve kurumsal ilişkilerin oluşturduğu indirgenmesi mümkün olmayan heterojen bir 

sistemin etkisi olarak” (18) mümkün olmasıyla ilişkilidir. Aygıtı ürettiği öznellikle 

birlikte ele almak, aygıtın teknoloji ve toplumsallığın alaşımından oluşan karma 

statüsünü görünür kılacaktır. Crary’nin ifadesiyle, 

[b]elki de camera obscura ya da başka herhangi bir optik aleti anlamaya çalıştığımızda 
karşılaştığımız en büyük engel, optik alet ile gözlemcinin birbirinden bağımsız olarak 
varolduğu, gözlemci kimliğinin, teknik malzemeden ibaret olan bir optik aletten bağımsız 
olarak oluştuğu fikridir. Çünkü camera obscura’yı oluşturan aslında tam da çoğul 
kimliğidir; hem söylemsel bir düzen içinde epistemolojik bir figür, hem de kültürel 
uygulamaları düzenleyen sistem içinde bir nesne olması anlamında, “karışmış” statüsüdür. 
Camera obscura, Gilles Deleuze’ün montaj –assemblage- olarak adlandıracağı şeydir; “eş 
zamanlı ve birbirinden ayrılmaz bir biçimde, hem bir makine montajı hem de beyanların 
montajıdır”, hem kendisi hakkında bir şey söylenen bir nesne, hem de aynı zamanda 
kullanılan bir nesnedir. Montaj, söylemsel oluşumun maddesel uygulamalarla iç içe 
geçtiği bir yerdir. Dolayısıyla camera obscura ne teknolojik ne de söylemsel bir nesneye 

                                                 
18  Crary, teknolojik determinizmin evrimci mantığını reddetmektedir: “Örtük ya da açık bir şekilde 
teknolojik determinizme dayanan, mekanik buluş, değişiklik ve kusursuzlaştırma konusundaki bağımsız 
dinamiklerin sosyal bir alana kendilerini dışarıdan kabul ettirdiğini savunan fotoğraf ve sinema tarihiyle 
ilgili birçok etkili değerlendirmeye böylece açık bir şekilde itiraz [ediyorum]. Tam tersine teknoloji, her 
zaman başka güçlere eşlik eder ya da onlara tabidir. Gilles Deleuze’e göre “bir toplumu tanımlayan aletleri 
değil, alaşımlarıdır...aletler yalnızca mümkün kıldıkları ya da onları mümkün kılan karışımlarla ilişkileri 
anlamında mevcutturlar” (20). 
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indirgenebilir: Metinsel bir figür olarak sürdürdüğü varlığını bir makine olarak 
kullanımından hiçbir zaman ayrıştıramayacağımız karmaşık bir sosyal alaşım (43-44). 
 
Bu, bizi ikinci tespite götürür. Crary, 19. yüzyılda optik aygıtların, felsefi, 

bilimsel, estetik söylemlerin ve bütün bunlarla birlikte öznellik tasavvurunun 

değişimindeki parallelikleri takip ederek, modern dönemin süreklilik arz eden tek başlı 

bir görme rejimine (Kartezyen perspektifçilik) sahip olduğu varsayımını çürütür. 19 

Merkezi perspektif, camera obscura ve fotoğraf/sinema arasında epistemolojik kopuşlar 

vardır. Bu nedenle de her bir optik aygıt farklı öznellik modelleri sunmaktadır. Üçüncü 

tespit, 19. yüzyılın görme modeli hakkındadır. Görmenin iktidar ve denetim 

mekanizmalarına tabi tutulması ve görmenin pusluluğunun fark edilmesiyle görmenin 

özerkliği talebi bu dönemde çakışır. Görmenin belirsizliğiyle ehlileştirilebilirliği, bir 

“ilk” bakış talebiyle bakışı normalleştirme, kontrol altına alma mekanizmaları aynı 

dönemde ortaya çıkar. 

1500’lerin sonundan 1700’lerin sonuna kadar camera obscura sadece fiziksel 

optik biliminde bir model değil, kültürel etkinliklerde kullanılan teknik bir aygıt, 

rasyonalist ve ampirisist düşünürlerin başvurduğu felsefi bir metafordur (40). Bu 

anlamda da gözlemcinin dünya hakkında hakiki çıkarsamalar edinebilmesini 

cisimleştiren bir model, “gözlemcinin statüsü ve olanaklarını tarif eden” (40) bir görme 

paradigmasıdır. Bu aygıt, merkezi perspektifin iki boyutlu görüntünün dışında ve 

                                                 
19 Crary’e göre, gerek muhafazakar tarihçilerin gerçekmişgibiliğe doğru sürekli ivmelenen evrimci bir 
gelişimle, keşif ve başarıların sürekliliğiyle kurguladıkları tarih (perspektifin bulunuşu, Galileo’nun 
kariyeri, Newton fiziği ve İngiliz ampirizmi) gerekse radikal tarihçilerin hümanizmin ve aşkın öznenin 
sürekliliğiyle kurguladıkları tek bir iktidar düzeneğine bağlı tarih, görme koşullarındaki ve öznelliğin 
üretimindeki bu değişimi göz ardı etmiştir (39). 
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karşısında konumlandırdığı gözlemcisinin aksine içeride konumlanan bir gözlemci taşır 

(47). Camera obscura yeni bir öznellik modelini ifade etmektedir: 

Camera obscura ilk olarak bir bireyselleştirme sürecini gerçekleştirir; yani gözlemciyi 
çevresini saran karanlığın içinde yalıtılmış, kapatılmış ve özerk biri olarak tanımlar. Bir 
tür münzeviliği de ima eder;  artık ‘dışarıda’ kalan bir dünyanın bin bir çeşit içeriğiyle 
kurulacak ilişkileri düzenlemek ve saflaştırmak amacıyla dünyadan el etek çekmeyi 
çağrıştırır. Dolayısıyla camera obscura içeride olmanın belirli bir metafiziğinden 
ayrılmaz: hem teorik olarak özgür ve bağımsız bir birey olan gözlemcinin hem de yarı 
evsel bir alan içine kapatılan, kamusal dış dünyayla bağlantısı kopartılan özelleştirilmiş 
bir öznenin simgesidir (52). 
 

Gözlemciyi bireyleştiren ve bedensizleştiren bu öznellik modeli, verili, nesnel bir 

hakikat dünyası varsayar. “Dışarı”nın etkilerinden uzak, özgür ve kendine dönebilen bir 

gözlemcidir bu. Bu öznellik modeli, en bariz biçimde Newton ve Locke’un metinlerinde, 

hem ampirik fenomenleri izleyen hem de içe dönüp kendisi hakkında düşünen, kendini 

gözlemleyebilen özne olarak karşımızdadır (53). Merkezi perspektiften farklı olarak 

özne, temsil makinesinden hem bağımsız hem de onun içindedir; Locke’un tarifiyle “boş 

bir oda” içinde gezinir, diğer yandan kesinlikle temsilin bir parçası değildir.20 Crary’nin 

ifadesiyle, “[c]amera obscura bir bakıma Edmund Husserl’in 17. yüzyılın en temel 

felsefi sorunu diye tanımladığı şey için tekinsiz bir metafordur. ‘Nihai temelini 

öznellikte arayan yepyeni bir düşünürlük nasıl nesnel olarak ‘hakiki’ ve metafizik olarak 

                                                 
20 İnsanın anlama yetisini, içe bakışı, camera obscura metaforuyla tarif eden Locke, gözü, görüntüleri 
oluşturan aygıttan tamamen ayrı düşünür: “(...)Bence anlama yetisi, dışarıda bulunan görünür imgelerin ya 
da çevredeki şeylerden fikir verebilecek görüntülerin girmesine izin veren...tek bir delik dışında hiçbir 
yerden ışık almayan bir odacıktan pek farklı değildir; bu karanlık odaya giren resimlerin burada kalmaları 
ve gerektiğinde bulunabilmeleri için belirli bir düzende yerleştirilmeleri söz konusu olsa, bu oda insanın 
anlama yetisine fazlasıyla benzemiş olurdu” (aktaran Crary, 55). Crary, oda fikrinin, bir tür öz disiplin 
rejimini de ima ettiğini vurgular. Özne, dış ve iç dünya arasındaki mütekabiliyetin bekçiliğini üstlenir; 
uyumsuz olanları, başkaldıranları dışarıda bırakır. Böylelikle oda, düşünümsel bir içe bakışın işleyişinin 
metaforu olur. Bir iç gözün önünde bir iç mekân tasarlanmıştır (56). 
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aşkın olan bir geçerliliği talep edebilir?” (54-55).21 Locke ve Descartes arasındaki bağ 

da, algı ve içe bakışı bu metaforla tarif edişlerinde, bağımsız göz kavrayışında 

kurulabilir; bu, kartezyen camera obscura paradigmasıdır: 

Descartes’a göre dünyayı “yalnızca zihnin algılaması” sayesinde bilebiliriz ve dış 
dünyayı bilmenin önkoşulu, kişinin boş bir iç mekân içinde konumlandırılmasıdır. 
Camera obscura’nın uzamı, kapalılığı, karanlığı, dışarısıyla arasındaki sınır, “şimdi 
gözlerimi kapatacağım, kulaklarımı tıkayacağım, duyularımı dikkate almayacağım,” 
diyen Descartes’ın cisimleşmesidir. Işık ışınlarının camera’daki tek bir delikten geçerek 
düzenli ve hesaplanabilir bir biçimde içeriye nüfuz etmesi, zihnin duyularla değil, aklın 
ışığıyla aydınlatılmasına karşılık gelir (56-57). 
 
Bilgi edinmenin koşulunun, öznenin içeride dünyanın dışarıda kaldığı bir 

tasarıma bağlandığı bu epistemolojide bakan kişiyle dünya birbirinden bütünüyle ayrıdır. 

Bu ikisinin kesiştiği yer olan camera obscura ise, “zihnin bakışı” (Descartes), herşeyin 

onun sayesinde gerçekleştiği, hata yapmayan metafizik Göz’dür (61). Bu paradigma 

1820’lerle birlikte değişmeye başlar. “[B]ir hakikat yuvası addedilen aynı cihaz, Marx, 

Bergson, Freud ve başka düşünürlerin metinlerinde artık hakikati gizleyen, tersyüz eden 

ve mitselleştiren usullerin ve güçlerin modeli haline gelmiştir” (41).22 Dolayımsız bir 

bilgi biçiminin, algılanabilir bilgi varsayımının egemen olduğu önceki dönemin aksine, 

19.yüzyılla birlikte “öznel görme” kavramıyla karşılaşırız. Bu dönüşüm, “görme 

aygıtının saf aktarımda bulunan nötr bir alet olduğuna ilişkin klasik modelin tersyüz 

edilmesi” (66) olarak özetlenebilir. Bu görme rejiminin izlerine Goethe, Schopenhauer, 

                                                 
21 Hem öznenin camera içindeki varlığına hem de nesnel hakikate bağlı bu felsefi konumun paradoksunu 
Foucault, Las Meninas tablosunda Velasquez’in görünür kıldığını ifade eder. Kendini hem özne hem de 
nesne olarak ifade edemeyen bir öznellik söz konusudur burada (Crary, 54). Lacan (1998) ise “Kendimi 
gören kendimi görüyorum” cümlesine tekabül eden Kartezyen düşünümselliği, Holbein’in Ambassador 
tablosuyla birlikte tartışır. Bu anamorfotik resim, bakışın tekinsizliği ve nesne-olarak-bakış kavrayışının 
örneğidir. 
22  Aynı noktanın altını çizen Dana B. Polan (1982/83), kamera metaforunda Marx ve Freud’un 
metinlerinde gözlenen bu değişimin, görmenin sadece dünyayı yakalayan, imgenin anlamına işaret eden 
bir deneyim olmadığının farkedilişine bağlar. Dahası, görme deneyimi, bir üretim, dönüştürme ve hatta 
dışlama faaliyeti olarak, dünya ile bu dünyanın imgesinin üretilişini iç içe geçirir (134). 
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Kant ve Hegel’in metinlerinde rastlarız. Optik sistemin şeffaflığını tehdit eden herşeyi 

bastıran ve saklayan 17. ve 18. yüzyıl görme söyleminin aksine Goethe, bakan kişide 

pusluluğun olması gerektiğini vurgular.23 Saf ışık ve saf şeffaflığın geride kaldığı bu 

yeni görme düzeni içinde algı, bakan kişinin bedenine ait ögelerin dış dünyadan gelen 

verilerle karıştığı puslu bir alanda gerçekleşir (85). “Görüntünün başka bir şeye 

dönüşmek için kendini inkar ettiği devingen ve diyalektik algı anlayışı”, “kuvvetler ve 

ilişkiler arasında bir oyun ve etkileşim” olarak kavranan gözlem, Goethe ve Hegel’in 

metinlerinde de yer alır (112). 

İlginç olan, erken modernistlerin görme söyleminin, aynı dönemde 

fizyolojistlerin insanın algı ve optik yetileri hakkındaki çalışmalarında beliren söylemle 

çakışmasıdır. “[Gözlem], bakan beden ile nesneler, içeriyle dışarısının artık birbirinden 

ayırt edilemediği tek bir alan oluşturmaya başlamıştı[r]” (87). Öznel görme, belirsiz ve 

modern bir gözlemci kurgusu, sadece modernistlerin ve modern estetiğin değil, 

görmenin bu belirsizliğini disipline etme, düzene sokma pratiklerinin de merkezindedir. 

Görmenin belirsizliği ve ehlileştirilebilirliği aynı evrene birlikte doğar: 

Hem insan öznesinin dışarıdan denetlenmesi ve boyunduruk altına alınması için 
teknikler sağlayan hem de modernist sanat kuramı ve deneylerinde öznel görme 
kavrayışları için özgürleştirici bir zemin sunan şey aynı bilgiydi. Modern kültür üzerine 
hakkını vererek yapılmak istenen her inceleme, modernizmin, bilimsel ve ekonomik 
rasyonelleştirilme süreçlerine karşı bir tepki olmasından ya da bunların 
aşkınlaştırılmasından çok, bu süreçlerden ayrılamaz olduğunu gösteren yolları ele 
almalıdır (98-99). 
 
Dalgalı ışık kuramından beyin haritasının çıkarılmasına, uyarı ile duyum 

arasındaki keyfi ilişkiden (ışık deneyiminin gerçek bir ışıkla bağlantılı olmayı 

                                                 
23 Crary, Goethe’nin metninde camera obscura’nın deliğinin kapatılmasını istediği satırlara dikkat çeker. 
Hem optik bir sistem hem de epistemolojik bir ilke olarak aygıtın çözülüşünü gösteren bu satırlar, iç-dış 
ayrımının ortadan kalktığı yeni bir görme modelinin habercisidir (82). 
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gerektirmemesi) art-imgelere24 ve görüntünün sürekliliği kuramına25 kadar birçok optik 

çalışma ve bu çalışmalarla ilişkili olarak üretilen optik aygıtlar, yeni gerçeklik biçimleri 

üretip insan öznesinin yetileri hakkında yeni hakikatler dile getirirler. Dolayısıyla hem 

denetim ve normalleştirmenin hem de bilginin nesnesi olan yeni bir öznellik ortaya çıkar 

(105). 26  Böylelikle tarihsel kod ve geleneklerin altında ezilmeyen bir “ilk” bakış, 

çocuksu ve yeni bir bakış talebiyle bu bakışı normalleştirme, kontrol, denetim altına 

alma arzusu aynı evrende birlikte varolur (108-109). 19. yüzyıla hâkim bu süreç, 

Crary’ye göre, perspektifin homojen sisteminin dağılıp parçalandığını, aygıtın ideal 

gözün otoritesine meydan okuduğunu, özneyle optik aygıt arasındaki ilişkinin metaforik 

olmaktan çıkıp metonimik bir nitelik kazandığını göstermektedir (142). Bu nedenle 

modern dönem iki başlı bir görme rejimini barındırır; iktidar ve özerklik aynı yerden, 

gözün (bedenin) ideolojik bir organ haline gelmesinden beslenmektedir. Bakışı bozmak 

                                                 
24 Crary art-imgelerin disiplin ve denetim süreçleri açısından önemini şöyle ifade eder: “Art-imgeler 
hakkında yapılan araştırmalar, (...) görme sırasında geçen süre sayesinde görmenin değiştirilebildiğini ve 
denetlenebildiğini ortaya koymuştur” (117). Art-imgelerden yararlanarak thaumatrope adlı optik aygıtı 
geliştiren John Paris, art-imge ile bu aygıt arasındaki ilişkiyi şöyle açıklar: “Bir nesnenin imgesi, gözün 
arka kısmında yer alan retina ya da optik sinir üzerinde belirdiğinde, göz bu nesneyi görür; ve deneylerle, 
anlığın algıladığı izlenimin, görüntü kaybolduktan sonra saniyenin sekizde biri kadar daha kalıcı olduğu 
kanıtlanmıştır...Thaumatrope, işte bu optik ilkeye dayanır; imgenin retina üzerinde oluşturduğu izlenim, ki 
bu diskin bir yüzünde belirir, diskin öbür yüzünde resmedilen imge göze görünür hale geldiğinde henüz 
silinmemiştir; sonuç olarak diskin her iki tarafını da aynı anda görürsünüz” (118). Crary’ye göre “[s]öz 
konusu ‘felsefi oyuncağın’ basitliği, imgesinin üretilmiş olduğunu ve yanılsamaya dayandığını açıkça 
gösterdiği gibi, algı ile nesnesi arasındaki kopukluğu da ortaya koyuyordu” (119). 
25 Crary görmenin sürekliliğinin en etkili tanımlarından birini art-imgeler üzerine deneyler yapan Josaph 
Plateu’nun yaptığını belirtir. Tanım şöyledir: “Biçim ve konum açısından belli bir sıra içinde birbirinden 
farklılaşan birçok nesne birbirin arkasından yeterince yakın ve çok kısa aralıklarla göze gösterildiklerinde 
retina üzerinde ürettikleri izlenimler hiç karışmadan birbirleriyle harmanlanacaktır ve kişi tek bir nesnenin 
yavaş yavaş biçimini ve konumunu değiştirdiğine inanacaktır” (120). 
26  Duyum ile duyumun dışsal nedenleri arasındaki ilişkinin keyfi/kopuk olduğunun Fechner 
denklemleriyle anlaşılması görmenin ölçülebilirliğini mümkün kılmış, bu ise işçi, öğrenci, hasta, suçlu 
olarak bedenin yeni iktidar düzenlemelerine uyumlu kılınması çabalarını üretmiştir: “Fechner 
denklemlerinin asıl önemi belki de homojenleştirici etkileridir: Bunlar sayesinde algılayan kişiyi 
yönetmek, tepkilerini önceden tahmin etmek, üretken kılmak ve herşeyin üstünde rasyonelleştirmenin tüm 
diğer alanlarıyla uyumlu hale getirmek mümkün olmuştu” (160). 
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ve gözün “masumiyetine” duyulan inançla bakışın kontrol ve denetim mekanizmalarına 

tabi kılınması aynı evrende yan yana bulunur: 

Görme konusunda yansız ve görünmez bir terim olan beden artık gözlemci hakkında 
bilgi edinilen katman haline gelmiştir. Görmenin bu elle tutulur pusluluğu ve bedensel 
yoğunluğu o kadar ani bir biçimde bakış alanının içine girdi ki, neden olduğu tüm 
sonuçları ve etkileri anında kavramak mümkün olmadı. Ancak görme bir kez yeniden 
gözlemcinin öznelliği içinde konumlandırıldığında, iç içe geçen iki yol açıldı. Bu 
yollardan biri, görmenin, modernizmde ve başka yerlerde yeni iktidara getirilmiş olan 
bedenden üretilen hakimiyetini ve özerkliğini olumlayan çeşitli saptamalara doğru 
götürüyordu. Öteki ise, görsel beden hakkında elde edilen bilgi doğrultusunda 
gözlemcinin giderek daha fazla standartlaştırılmasına ve düzenlenmesine, görmenin 
soyutlama ve formalleştirilmesine dayanan iktidar biçimlerine götürüyordu. Kuşkusuz 
önemli olan, bu yolların görmeyle ilgili çeşitli somut eylemlerin gerçekleştiği sayısız 
yerel alanın ortasında, aynı sosyal bölge üzerinde sürekli olarak nasıl kesiştiği ve çoğu 
zaman çakıştığıdır (163). 
 
Bakışın özerkliği talebi ve bakışın standartlaşması, düzenlenmesi ve 

denetlenmesi, birbirlerinin zıttı olmakla birlikte bir ve aynı toplumsal evrene aittir; her 

ikisi de “görmenin elle tutulur pusluluğunun” fark edildiği bir evrende oluşan öznelliğin 

veçheleridir. Bakışın denetlenemezliği, bakışı ya da görmeyi disiplin ve kontrol 

mekanizmalarına tabi kılan itici güçtür. Benzer şekilde bakış özerkliği talebi de ancak 

bakışın kendiliğindenliğinin ortadan kalktığı, yönlendirilebilir ve kontrol edilebilir 

oluşunun fark edildiği bir evrende mümkündür. Eğer bakış denetlenebiliyorsa bu onun 

aynı zamanda denetlenemez olduğunu, sahici, kendiliğinden, şeffaf ve saf bir bakışın 

yokluğunu göstermektedir. Bu nedenle bakışı bozma ve disiplin altına alma, bu iki başlı 

görme modeli modern toplumsal zeminde birlikte var olur.27 

                                                 
27 Sosyal bir alaşım olarak sinema aygıtının bu kavranışı Türkiye’de sinema tartışmalarının ilk iki temel 
ekseninin modern zemine taşınarak kırılmasını sağlar. İlkin, aygıtın “yabancılığı”, aygıtın ürettiği modern 
öznellikle yer değiştirecek, sinema Batılı görsel geleneğin devamına değil iki başlı bir görme modelinin 
ortaya çıktığı modern toplumsal zemin içine yerleştirilebilecektir. Sonra, imge üzerinde kontrol ve 
hakimiyet çabasının da modern dönemin iki başlı görme modeliyle bağını kurmak mümkün olacaktır. 
İmgenin yapay, sentetik orijinini silme ve imgenin içerdiği müphem olasılıkları denetleme çabasının, 
özerk bir imge arzusuyla imge korkusunun bu biraradalığının imgeyle kurulan ilişki biçimini 
belirlediğinden söz etmiştim. Aygıta ve ürettiği imgelere dair ikircikli tavır ve sinema aygıtını telkin, 
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Sinema aygıtı bu modern evrene aittir. 28  Sinemayı, içinde bulunduğu evrende 

siyaset bilimi, felsefe ve özellikle psikanaliz için kavram ve sorular alanı haline getiren, 

bu alanlarda tarif edilmeye çalışılan öznellikle sinema aygıtının ürettiği öznelliği birlikte 

düşünmeye imkân veren de bu ortak söylemsel ağdır. Erken dönemden bugüne 

sinemanın ürettiği öznellikle psikanalizin dili sürekli diyalog halindedir. 1920’lerde 

insanın ve şeylerin yüzünün sinematik temsilleriyle meşgul olan Bela Balazs, kameranın 

yakın çekimlerinin yüzün kontrol edilemeyecek kadar küçük kısımlarını hedefleyerek 

bilinçaltını fotoğraflayabildiğini iddia eder; yüzün belirli bölgelerini izole ederek 

görüntüleyen yakın çekim, genel ifadede görüntülenemeyen gizlenmiş bir korkaklığın ya 

da zayıf karakterliliğin, zalimliğin ya da akılsızlığın ifade edilmesini sağlamaktadır 

(Marcus, 1998:242). Yakın çekim, Siegfried Kracauer’i de psikanalitik düşünmeye 

kışkırtır. Dev yakın çekimler maddenin yeni ve beklenmedik formlarını açığa 

çıkarmaktadır. Bu türden imgeler, daha önce en iyi rüyalarda keşfettiğimiz geniş ve 

uzayıp giden alanlar/boşluklar açarak etrafımızı saran uzlaşımsal gerçekliğin sınırlarını 

aşarlar. Kracauer, filmin açığa çıkarmaya muktedir olduğu unsurları sıralarken 
                                                                                                                                                
terbiye vasıtasına dönüştürme çabası, modern görme rejimiyle ilişkili olarak açıklanmalı, sadece yabancı 
devlet ya da kültür propagandası korkusundan ibaret olarak düşünülmemelidir. Bir yandan, sinemanın 
kadınsılaştırılmasında, imgenin ehlileştirilmesinde ulusal-cinsel endişe ve “geçmişin hayaletleri”nden 
duyulan korku devrededir. Diğer yandan imgenin anlamını sabitleme, dondurma çabası imgenin 
belirsizliğinden türemektedir. Bütün bunlar, kendiliğin problemli hale geldiği bir alanda, imgeye içkin 
yabancılıkla baş etme biçimleridir. Dolayısıyla, Türkiye’de sinemanın görsel dilinin yoksulluğunu, Batılı 
görsel gelenek yokluğu ya da görsel kültürün geri kalmışlığıyla açıklama çerçevesi de bu bakımdan 
yanıltıcıdır. Problem, görmenin disiplin ve terbiye edilirken görmenin pusluluğunun inkar edilmesinde, 
imgeyle kurulan ilişki biçimini, belirsizliği kapatma ve ehlileştirmenin belirlemesindedir. 
28 Kaja Silverman’ın (2002) ifadesiyle sinema 19.yüzyıldan değil, 19. yüzyıl sinemadan çıkar. Benzer bir 
perspektifle Jonathan Walley (2003), film kuramının içinde iki ana yol kaydeder. İlki sinemanın özünü 
filmin teknik materyalleri içine yerleştirirken, ikincisi bu özü daha geçici bir fenomen olarak ele alır. 
Walley’e göre, bu ikinci tür kuramsallaştırmanın en önemli örnekleri Eisenstein ve Bazin’dir. Eisenstein 
için sinemanın özünün montaj olması, film aracına özgü bir özellik olarak sınırlandırılmamıştır. Montaj 
ilkesi, daha çok, film dışında pek çok alanda görülebilecek temel bir kültürel ilkedir. Walley’e göre, 
Eisenstein ve Bazin’in sinema ontolojileri basitçe filmin teknik özellikleri meselesi değildir; sinemayı 
kavramsal bir olgu olarak ele alan bu yaklaşımlar, düşüncenin belirli materyaller yoluyla aldıkları biçim 
üzerine odaklanırlar. 
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psikanalizin diliyle konuşuyor gibidir: Yakın çekim sayesinde keşfedilen cansız, ölü 

nesnelere içkin olasılıklar; dünyamızın en az kalıcı olan, geçici, fani, gezgin ve temelsiz 

bileşenlerinin tasviri; tanıdık olanın yabancılığı; yakınlığın uçurumunda, dipsizliğinde ve 

derinliğinde vücut bulan bakir izlenimler; iç çalkantılara boğulan ve bastırılan şeylerin 

gösterilmesi (Marcus, 243). 

Psikanalitik bir özne kavrayışı film imgesini anlama çabasına nüfuz etmekte, 

gündelik algıyı/uzlaşımsal gerçekliği bozan, kontrol edilemeyen, tanıdık olmasına 

rağmen yabancı, yakın olduğu ölçüde bir uçurum kadar derin ve dipsiz ama özneye ait 

bir “şey”, film imgesinin potansiyelleriyle birlikte düşünülmektedir. Öznenin içinde kimi 

şeyleri boğarak sürükleyen akışkan bir çalkantı tahayyül edilmekte ve film imgesinin bu 

çalkantıyı görünür kılabileceği ifade edilmektedir. Dahası ölü nesne, yaşamın içinde 

bulunan ama sıradan kavrayışımızdan kaçan yeni ve beklenmedik biçimlerle 

karşımızdadır. Nesne ve özne ayrılmaz bir biçimde iç içe girmiştir. Modern öznelliği 

biçimlendirirken aynı zamanda onun tarafından biçimlendirilen bir alaşım olarak ele 

alındığında sinema aygıtının ve onu tanımlayan ifadelerin, öznelliğin tarihsel ve 

toplumsal olarak kurulmuş belirli bir biçimine ait özelliklerle ilişkisi açığa çıkmaktadır. 

Öznenin ve nesnenin tanıdık-tuhaflığında, yeni ve beklenmedik olanın, ölü ve cansız 

nesnenin simgesel dolaşıma girmesinde, dünyanın geçici, fani ve temelsiz oluşunda, ikiz 

bilim ve teknolojiler olan sinema ve psikanalizin konuştuğu modern öznelliği buluruz.29 

                                                 
29  Yakın çekimle ilgili Walter Benjamin’in de katıldığı bu psikanalitik vurguları Laura Marcus iki 
yaklaşımla bir arada düşünür. İlki, Rus biçimcileri ve Brechtçi kuramların, tanıdık bir sözcüğü ve dünyayı 
“yabancı” kılmada sanatın rolü ve “yabancılaştırıcı” etkileri üzerine geliştirdikleri politik odaktır. İkincisi 
ise, yakın çekimin Freud’un rüya-çalışması tanımına benzer olan, bütün değerleri alt üst eden, 
görünmeyeni görünür kılan, tanıdığı yabancı, yakını uzak kılan etkilerle betimlenmesidir (243). Hiç 
şüphesiz ki yakın çekim tekniğine dair ifadelerde tekinsiz nesne (uncanny/unheimlich) kavramıyla da 
ortaklık kurmak ya da ortaklık kurulabilecek başka kavramlar bulmak da mümkündür. 
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Yakın çekimle (makine montajı), yakın çekim üzerine ifadelerin (beyanların montajı) 

birbiriyle diyalogunda sinema sosyal bir alaşım olarak belirir. 

Benjamin, sinemanın çerçeveleme ve montaj tekniğinde yakınlık ve şokla 

tanımlanan yeni bir algı rejimini bulur (Hansen, 2004). Bu yeni rejim, teknolojiyle 

başkalaşan psişenin temsiline imkân vermektedir. Sanatın biçimindeki değişimle modern 

hayatın bünyesi (halenin kaybı, kitle gösterileri ve yoğunluğunu artıran yaşam tehlikesi) 

arasındaki bağı sinema aygıtı dolayımıyla kavramaya çalışan Benjamin, 30  Fred 

Botting’in (2000) de ifade ettiği gibi hale kaybı, modern muhayyile, hafıza ve deneyim 

biçimlerine odaklanan mekanik yeniden üretim ve modernlik analiziyle, psikanaliz ve 

görsel medya (özellikle fotoğraf ve film) arasındaki bağı görünür kılar (112). Sinema 

aygıtı, oyuncunun kendine özgü atmosferinden vazgeçmesini talep etmektedir. Aygıtın 

etkisi bu vazgeçişe bağlı olduğu için, oyuncu sahneden ve kişiliğinden sürülmüştür; 

sürgündedir (Benjamin, 64).31 İnsanın “şimdi ve buradalığı”na (64) bağlı atmosferden 

                                                 
30 Benjamin (2001 [1936;1963]) sanatın biçiminin bütünlüklü bir değişime uğrayıp uğramadığını merak 
eder. Hem fotoğraf hem film kuramcıları fotoğraf ve sinemanın sanat olup olmadığı sorusuna aceleci 
cevaplar vermeye çalışmışlardır Benjamin’e göre: “Gelgelim fotoğrafın geleneksel estetik anlayışının 
karşısına çıkardığı güçlükler, sinema sanatınkilere oranla çocuk oyuncağıydı. Sinema kuramının 
başlangıçlarının belirleyici özelliği olan o körü körüne zorlayıcı tutum, bu noktadan kaynaklanmadır. Bu 
bağlamda Abel Gance, örneğin sinema ile hiyeroglifler arasında bir karşılaştırma yapar. (...) Severin-Mars 
ise şöyle yazar: ‘Hangi sanat bundan hem daha şiirsel, hem daha gerçekçi bir düşe kavuşabilmiştir! Bu 
açıdan  bakıldığında sinema, ötekilerle karşılaştırılması olanaksız bir anlatım aracıdır; bu aracın 
atmosferinde ancak en soylu düşüncelerin sahibi olan kişiler, yaşamlarının en yetkin ve en gizemli 
anlarıyla yer alabilirler.’ (...) Sinemayı ‘sanat’ alanına sokabilme çabasının bu kuramcıları nasıl eşi 
görülmedik bir köktencilikle sinemada –yorum yoluyla- dinsel öğeler bulmaya zorladığını gözlemlemek, 
çok ibret vericidir. (...) İlginç olan nokta , günümüzde aşırı tutucu yazarların sinemanın anlam ve önemini 
aynı doğrultuda, dinsel olmasa bile doğaüstü denebilecek bir alanda aramalarıdır” (62). Sinemanın yoz-
kitle gösterisi olduğunu iddia eden yaklaşımlar da Benjamin’e göre sadece “eski bir yakınma”dan ibarettir 
(75). 
31  Benjamin, oyun yazarı Pirandello’nun betimlemesine başvurur: “ Sinema oyuncusu (...) kendini 
sürgündeymiş gibi hisseder. Yalnızca sahneden değil, ama kendi kişiliğinden de sürülmüştür. Kaynağı 
belirsiz bir tedirginlikle, o açıklanabilmesi olanaksız boşluğu, bedenin işlevini yitirmiş bir görüntüye 
dönüşmesinden, kendisinin neredeyse bir duman olup uçmasından, bir an perdede titredikten sonra 
sessizlikte yitip giden, dilsiz bir resme dönüşmek için gerçekliğini, yaşamını, hareket ettiğinde çıkan 
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vazgeçişiyle ortaya çıkan boşluğu dolduran ise nesnedir. Benjamin böylece Pudovkin’in 

tespitine adım atar, “Oyuncunun bir nesneyle bağıntılı ve o nesne üstüne kurulu oyunu 

her zaman sinema sanatının en güçlü yöntemlerinden biridir” (83) ve devam eder, 

“Böylece film, maddenin nasıl insanla birlikte oynadığını gösterebilecek konumdaki ilk 

sanat aracı olmaktadır” (83). Oyuncunun ediminin aygıt aracılığıyla sunulması ve bu 

edimin her zaman nesneye bağımlı olmasından iki önemli sonuç çıkar: “İzleyicinin 

sinema oyuncusuyla özdeşleşmesinin tek yolu aygıtla özdeşleşmesidir” (63) ve “[s]anat, 

onca zaman gelişebileceği tek alan sayılmış olan ‘güzel görünüş’ alanından artık uçup 

gitmiş[tir]” (65). 32  Halesinden sürgün edilmiş oyuncu ve halenin bıraktığı boşluğu 

dolduran nesne kavrayışına üçüncü bir unsuru, izleyiciyi ekleyecektir Benjamin: 

“Pirandello’nun anlatışıyla, oyuncunun aygıt önündeki yabancılığı, insanın aynada kendi 

görüntüsü karşısında duyumsadığı yabancılıkla aynı türdendir. Gelgelelim aynadaki 

görüntü artık insandan ayrılabilir, taşınıp götürülebilir olmuştur. Peki nereye 

götürülmektedir bu görüntü? Izleyicinin önüne” (65-66).33 

                                                                                                                                                
gürültülerini yitirmesinden kaynaklanan boşluğu hisseder...Küçük aygıt, izleyicinin önünde onun 
gölgesiyle oynayacaktır; ve o da aygıtının önünde oynamakla yetinmek zorundadır” (64). 
32 Benjamin’e göre sinema oyuncusunun ediminin kamera aracılığıyla sergilenmesi, sahne sanatçısının 
sanatsal ediminin bütünsel niteliğine tezat oluşturur. Çekim teknikleri, hareket öğeleri ve montaj 
düşünüldüğünde aygıt her zaman oyuncunun ediminin karşısında tutum alır (63). Diğer bir deyişle, 
seyirciyle ilişki içerisinde edimini kuran ve bu edimin bütünselliğine saygı duyulan sahne oyuncusundan 
farklı olarak sinema oyuncusunun edimi aygıtla parçalanır; hem seyirciden hem de kendi bütünlüğünden 
koparılır. 
33  Miriam Brautu Hansen’e göre Benjamin, yabancılaşma (self-alienation) kavramını modernliğin 
karamsar eleştirilerinden farklı kullanır. Benjamin’in kullanımındaki fark, kavrama diyalektik bir büküm 
vermesindedir; bu kavrayış, kökensel, yabancılaşmamış bir durum ya da daha özdeş ve birleşmiş bir 
benlik varsayımını içermez. Benjamin’e göre insanın yabancılaşmışlığı, insanın bir aygıt aracılığıyla 
temsilinde ziyadesiyle üretken bir kullanıma kavuşmuştur. Charlie Chaplin’i yabancılaşmanın mümtaz 
icracısı olarak tarif eden Benjamin, hem yabancılaşmayı hem de modernliği kavrayabilmek için mühim bir 
kavrama başvurur: Eksantrik (eccentric). Kavram, hem dış-merkezli hem de garip, acayip, tuhaf 
anlamlarına gelmektedir. Böylelikle yabancılaşmanın, kökensel bir durumdan yabancılaşma olarak 
varsayılması bütünüyle ortadan kalkar. Bunun yerini merkezin bünyevi dışsallığı, dolayısıyla özneye tuhaf 
ve acayip gelmesi alır. 
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Benjamin’e göre, psikanaliz bizi bilinçdışı dürtülerle, sinema ise optik bilinçdışıyla 

tanıştırmıştır (73). Kavramla kastedilen, tanıdık nesnelerle ilişkimizin tanıdık-olmayan 

biçimlerle karşımıza çıkabilmesi, nesneyle kurulan ilişkiye insan psişesinin nüfuz 

etmesi, bilincin etkin olduğu bir uzamın yerini bilinçsiz etkinliğe sahne olan bir uzamın 

almasıdır.34 Sinema, psikanaliz ve modernlik arasındaki bu diyalogun kaydettiği, dış-

merkezli ve nesneye bağımlı bir özne, kolektif özneye hitap ederken bu özneyi üreten, 

bireysel ve kolektif olanın iç içe geçtiği, kitle tasavvuruyla uyumlu bir aygıt ve modern 

öznenin kendi üzerine konuştuğu, kitlenin kendi yüzüyle karşılaştığı modern bir 

biçimdir. 35  Hansen’e göre Benjamin, sinemayı, teknolojik modernliğin hem 

                                                 
34 Şu satırlar açıklayıcıdır: “Sinema, dağarcığından yakın çekimler yaparak, tanış olduğumuz nesnelerin 
gizli ayrıntılarını vurgulayarak, kameranın dahice yöntemiyle sıradan ortamları irdeleyerek, yaşamımızı 
yöneten zorunluluklara ilişkin bilgileri arttırdığı gibi, bize daha önce hiç düşünülmemiş, dev bir devinim 
alanı da sağlar! Bir zamanlar içki evlerimizin ve büyük kentlerdeki caddelerin, bürolarımızın ve möbleli 
odalarımızın, tren istasyonlarımızın ve fabrikalarımızın arasına umutsuzca hapsolmuş gibiydik. Daha 
sonra sinema geldi ve zindandan oluşma bu dünyayı saniyenin onda biri uzunluğundaki zaman 
parçacıklarının dinamitiyle paramparça etti; şimdi bu dünyanın geniş bir alana dağılmış yıkıntıları arasında 
serüvenli yolculuklara çıkmaktayız. Yakın çekim mekânı genişletirken, ağır çekim devinimi geniş zaman 
parçalarına yayıyor. (…) Kameraya seslenen doğanın göze seslenenden farklı olduğu da böylece 
somutlaşmaktadır. Bu farklılık, özellikle insanın bilinciyle etkin olduğu bir uzamın yerini, bilinçsiz 
etkinliğe sahne olan bir uzamın almasında ortaya çıkmaktadır” (72-73). 
35 Benjamin’e göre sinema, diyalektiği ve trajedisiyle modern hayatın sanat biçimidir; kitle gösterilerine 
ait olduğu ölçüde kitlesel yeniden üretimin de bir parçasıdır: “Kitlesel yeniden üretime, kitlelerin yeniden-
üretimi özellikle uygun düşmektedir. Büyük şenlik alaylarında, spor türündeki kitlesel gösterilerde ve 
savaşta –ki, bugün bunların hepsi de çekim aygıtına açıktır- kitle kendi yüzüyle karşılaşmaktadır. 
Kapsamını ayrıca vurgulamaya gerek duymadığımız bu olgu, yeniden-üretim ya da çekim tekniğiyle çok 
yakından ilintilidir. Genelde kitlesel hareketler, aygıta, bakışlara olduğundan çok daha açık ve seçik 
gözükür. Yüzbinlere ait kareler, en iyi kuşbakışı görülebilir. Her ne kadar bu perspektif, insan gözüne de 
aygıta olduğu kadar açıksa da, gözün kaptığı görüntüde bir büyütme, çekimdeki durumun tersine, olanaklı 
değildir. Başka deyişle, kitlesel hareketler ve bu arada savaş, insan davranışlarının aygıta özellikle uygun 
düşen bir biçimini temsil etmektedirler” (86). Sinema, bütün ışığıyla modern şehre ait olduğu ölçüde 
modern şehrin yaşamı giderek içine düşürdüğü modern tehlikelere ve bu tehlikelerin ürettiği patolojilerin 
evrenine de bir o kadar aittir: “Sinema, günümüzde yaşayan insanların göğüslemek zorunda oldukları, 
yoğunluğunu arttırmış yaşam tehlikesine uyan sanat biçimidir. Kendilerini şok etkilerine açma 
gereksinimi, insanların kendilerine yönelik tehlikelerle uyum sağlama biçimlerinden biridir. Sinema, 
tamalgılama aygıtının uğradığı köklü değişimlere uygun düşen bir biçimdir –burada sözü edilen 
değişimler, bireysel yaşam ölçütünde olmak üzere günümüz büyük kentinin trafiği içersinde her bireyin, 
tarihsel ölçüt de içerisinde olmak üzere her vatandaşın yaşadığı değişimlerdir” (85). 
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özgürleştirici hem patolojik etkilerinin eklemlendiği ve birbirine geçtiği kolektif algı 

alanı olarak kavramıştır. 

Şaşırtıcı ve tezat oluşturacak gibi görünse de, film kuramının hep gerçekçi 

kanadına yerleştirilmiş ve hatta bu kanadın en güçlü temsilcisi olarak tanınan Andre 

Bazin’in fikirlerinde de sinema-psikanaliz-modernlik ilişkisi kaydedilebilir. Douglas 

Smith’e (2004) göre Bazin’in gerçekçilik kuramı, gerçekçi estetiğin arzu ve ölüme dair 

temsil imkânlarını zorlayan ve karmaşık kılan bir görünüm arz eder. 36  Bazin’in 

sinematik gerçekçiliği, belirli konulara ve temalara meyilli toplumsal gerçekçiliğin 

aksine, aygıtın kendisinin teknolojik ve algısal parametrelerinde temellenir (94). Smith, 

genellikle birbirine tezat teşkil edecek bir biçimde kullanılan gerçekçilik ve arzunun 

Bazin’in kuramında bir arada bulunduğu belirtir. Sinemanın söyleyebileceğini ama 

herşeyi gösteremeyeceğini vurgulayan Bazin’e göre gösterme ve söyleme arasındaki 

boşluk, sinemanın arzuyla ilişkisini rüyaya benzer kılar; engellenmiş arzuların müphem 

bir tercümesini yapan sinema için arzular, sinematik temsilin sınırı işlevini görmektedir 

(95). 

Bazin’e göre sinema, kaybın ve yokluğun dokunaklılığını ifade etme potansiyeline 

sahiptir; öyle ki sinema, dokunaklılık gücünü, kaybı ve ayrılmayı çağrıştırmasından ya 

da hatırlatmasından alır (Smith, 97). Hiç şüphesiz bu, bizim bilincimize dışsal bir 

hatırayı canlandırmasıyla, -böylelikle objektif geçmiş paradoksunu gözler önüne 

sererek- açıkça namevcut bir şeye dair mevcut yanılsaması yaratmasıyla gerçekleşir. 

                                                 
36 Smith, Bazin’in gölgede kalmış bu fikirlerini tartıştığı makalesine yol açanın Godard’ın Le Mepris 
(1963)’i olduğunu söyler. Film şu sözlerle başlar: “Sinema, dedi Andre Bazin, arzularımızla uyumlu 
ikame bir dünyayı bizim bakışımıza sunar.” Alıntı, film kavrayışı her zaman gerçekçilikle ilişkilendirilmiş 
“tipik” Bazin’den çok uzaktır (93). 
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Dolayısıyla Bazin’e göre sinema, geri çağırma yanılmasını açık ederek geçmişi geri 

çağırır; yani kökensel kaybı ikiye katlar. Bazin’in sözleriyle, “sinema, kayıp zamanı bir 

kez daha kaybetmek için yeniden yakalayan makinedir.” Bu sinemaya özgü trajedidir; 

zamanın trajedisidir (97). 37  Smith’e göre Bazin’in gerçekçiliği basitçe, fotoğrafın 

ontolojik statüsüyle ya da algının fenomenolojisiyle garanti edilmiş bir tamlık ve varlık 

estetiği değildir; muhafaza edilemeyeni saklama arzusuyla harekete geçirilen kaybın ve 

yokluğun gerçekçiliğidir. Sinema ancak geçmişin izlerini yeniden üretebilir; zamanı asla 

geri döndüremez. Daha da çarpıcı olan ise, başlangıçta, zamanın sanki bütünüyle geri 

iade edilmiş gibi görünmesinin, sonuçta kaybın geri döndürülemezliğinin daha da 

şiddetli bir ispatıyla işlemesidir (100-101). 

Tıpkı Balazs, Kracauer, Benjamin ve Bazin gibi Edgar Morin’in sinema 

kavrayışı da modern psişe ve psikanalizle diyalog içindedir.38 Sosyal bilimlerin steril 

söylemiyle sürekli bir mücadele içinde olan Morin’in popüler kültür hakkındaki meydan 

okuyucu varsayımlarında, gözlemciyle nesnesi arasındaki mesafeyi tartışmaya 

açmasında, öznellik ve nesnellik arasındaki geçişliliğe odaklanmasında, klasik bilim 

                                                 
37 Smith’e göre Bazin, ölümü, insan yaşamının sonluluğunu ve geçiciliği kuran indirgenemez bir bireysel 
deneyim olarak varoluşçu bir tarzda kavrar. İnsanın geçiciliğine ve yaşamın sınırlılığına hizmet eden 
ölümün kendisi yaşamın ve zamanın ötesindedir. Bu nedenle de Bazin’e göre ölüm, sinema için özel bir 
problem teşkil eder. Diğer deneyimlerin ve olayların aksine ölüm, zamanın ötesine yerleştirildiği için 
sinematik temsilin de sınırını oluşturur. Bazin, ölümü ve cinsel deneyimi, bilinci fesheden, kendinde değil 
sadece kendinden önce ve sonra olan şeylerle ilişkili olarak yakalanabilen bu nedenle zorunlu olarak tarif 
edilemez ve temsil edilemez, kelimenin tam anlamıyla öznel deneyimler olarak mukayese eder. Ölüm ve 
cinsel deneyim arasındaki bu mukayeseyle Bazin, ölümün temsilini ontolojik pornografi olarak 
kavramsallaştırır (98). Bazin için sinemanın skandalı budur; sinema, biricik ve tekrar edilemez ölüm 
deneyimini, sıradan ve tekrar edilebilir deneyimlerin statüsüne indirger (98). Bazin’in ifadesiyle sinema, 
hem ölümü temsil etmedeki basiretsizlikle hem de temelde, hiçbir şeyi, sadece ölümü temsil etme 
olgusuyla tanımlanır. Dolayısıyla sinema, temsilin temel paradoksuna kırılgan bir çözüm önerir (100): 
Ölümün temsil edilemezliğini biliyorum ama yine de ölümü temsil edebileceğime inanıyorum. 
38 Morin sinemayı, 1956 yılında yazdığı Le Cinema ou l’homme imaginaire kitabında tartışır. Christian 
Metz (1985), sinema ve psikanaliz arasındaki ilişkiye odaklanan mühim kitabı Psychoanalysis and 
Cinema: Imaginary Signifier’da, imgesel kavrayışını Morin’le başlatır (3-4). 
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paradigmasıyla çatışan karmaşıklık (complexity) epistemolojisinin izlerini buluruz 

(Montuori, 2004: 352; Chen, 2004: 423-429; Mortimer, 2001: 78-81).39 Morin için insan 

yaşamı yarı-imgeseldir; bu nedenle de insanın karmaşık antropolojisinde mitin ve 

imgeselin radikal bir yeri vardır; bu yer, imgeselin bütün içerimlerinden (sihire ve 

büyüye duyulan inanç gibi) bağımsızlaşmış bir rasyonel öznelliğin mümkün olmadığı 

varsayımıyla ilişkilidir. “Büyü”den rasyonel öznelliğe doğru doğrusal ve gelişmeci bir 

hareket olduğu kavrayışı problemlidir; çünkü modern yaşam imgeselin bir dizi 

toplumsal meseleye nüfuzunu yok etse de cinsellik, ölüm ve toplumsal iktidarla olan 

ilişkide kendini gösteren tabular, imgeselin özel ve kamusal yaşamda arta kaldığının en 

bariz işaretleridir (Mortimer, 86). Homo cinematographicus insan yaşamının yarı-

imgeselliğini, insanın yeryüzünde sadece sıradan, sıkıcı ve bayağı bir şekilde değil, 

şiirsel olarak da yaşadığını gösteren modern bir biçimdir. Morin’e göre kitle kültürünün 

temel paradoksu burada yatmaktadır; kitle kültürü hem modern teknolojik 

uygarlaşmanın ve beraberinde getirdiği soyutlamaların ürünü, hem de aynı anda bu 

soyut ilişkiler evrenine bir tepkidir. Kitle kültürü, seslerin, müziğin, imgelerin 

mevcudiyetiyle teknik dünyaya, onu insanileştirerek ev sahipliği yapar; teknik araçlar 

                                                 
39Alfonso Montuori’ye göre Morin, bir yandan insan hayatının ihmal edilen sıradan ayrıntıları, yaşamın 
biricikliği ve olumsallığı, öznellik, duygu dünyası ve ölüm gibi varoluşsal meselelere odaklanarak diğer 
yandan yüksek kültür–popüler kültür ayrımına meydan okuyarak sosyal bilimlerin steril söylemiyle 
çatışma içinde olmuştur (352). Lorraine Mortimer’e göre, karmaşıklık, Morin için hem entellektüel bir 
pratik hem de bir dünya görüşüdür. Nesneyi sakatlayan düşüncenin insanı da sakat bıraktığına inanan 
Morin için basitleştirici görüşler, sadece entellektüel dünyayı değil, insan yaşamını da harap etmektedir 
(79). Yi-Zhuang Chen, Morin’in “karmaşıklık kuramı”yla Gödel’in eksiklik kuramı arasında paralellikler 
kurulabileceğini tartışır. Herhangi bir karmaşık formal sistem içinde, her zaman, sistemin diliyle 
açıklanamayan (sistem tarafından ne kanıtlanabilen ne de çürütülebilen) en azından bir tane önerme 
bulunduğu ve formal sistemin kendi tutarlılığını hiçbir zaman ispatlayamayacağı, farklı ve daha üst bir 
sisteme (meta-sistem) ihtiyaç duyacağı gibi, kabaca iki temel önermeden oluşan Gödel’in eksiklik kuramı, 
Morin’de, her rasyonel bilişsel sistemin açıklığı argümanıyla karşımızdadır. Her iki kuram da, sistemin, 
kendisinin tedavi edemeyeceği bir delikten malul olduğunu iddia eder (422-423). 
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yoluyla teknik olanla mücadele eder. Temel derdi, teknikleştirilmiş bir dünyada teknik-

olmayan bir biçimde nasıl yaşanılabileceğidir (Mortimer, 81-84).40 

Sinemanın da içinde yer aldığı imgesel evrenin en önemli iki bileşeni, 

ölümsüzlük miti ve zamana karşı mücadeledir. Bu tür bir sinema kavrayışı, sinemanın 

saf algı merkezli düşünülmesine de karşıdır. Sinemada her zaman ikili bir bilinç durumu 

içindeyizdir; seyretme ve müdahil olma. İmge, seyircinin karşısında duran şey değil, 

seyirciyle algısı arasında gidip gelen şeydir (Mortimer, 84-85). İmgeler, ifade 

edilemeyeni ifade etme arzusunu gösterirler; diğer bir deyişle ifade edilen, bu arzunun 

çaresizliğidir (86). Sinemadan yola çıkarak imgeselin modern hayat içindeki radikal 

yerini kaydetmeye çalışan Morin için yansıtma-özdeşleşme süreçleri, “yansıtmanın 

krallığı”, sadece sinemanın değil, modern gündelik yaşamın da merkezindedir (86). 

Cansız nesneleri ruhla dolduran ve onları sevmeye zorlayan sinema, fetişleştirmenin ve 

kültün modern biçimidir. Dolayısıyla Morin’in sinemada keşfettiği, bütünüyle seküler 

bir varoluşa içkin başarısızlıktır (87). İmgenin modern yaşamdaki bu radikal yeri, bir 

bayrağın ya da Führer’in, rasyonelleştirilmiş dünyadan kaçışın, duyguların, arzuların ve 

korkuların imgesi haline gelebilmesini mümkün kılmaktadır (87).41 

                                                 
40 Tren ve kontrolden çıkan otomobil tutkusundan teknolojiye dair korku ve hazza, şehir kalabalığına 
karışma arzusundan bu kalabalık içinde hissedilen korkuya sinema anlatılarının beslendiği ve ürettiği 
duygular, gündelik hayatı dönüştüren teknolojik modernliğin kendisiyle ilişkili olduğu kadar, hatta belki 
de daha çok bu deneyimi tarif ve tanzim etme çabasıyla ilişkilidir. Melodram, bu deneyimi düzene 
kavuşturma, taltif edici hale getirmenin has biçimlerinden biri olmuştur (Whissel, 2002). Kristen Whissel, 
teknolojik modernliğinin melodram biçimine kavuşturulduğu Traffic in Souls (George Loane Tucker, 1913) 
filmini örnek verir. Modern hayata katılmak, ruhu, trafiğin tehlikeleriyle, geri dönüşsüz bir biçimde, 
kuşatır. 
41  Morin, sinema dolayımıyla tarif ettiği bu özne kavrayışında, Kracauer, Balazs, Epstein gibi film 
kuramcılarının fikirlerinden esinlenmiştir. Epstein için sinematograf, zihin ve maddenin birbirinden 
ayrılmadığı, kimliğin köken ve son, sebep ve sonuç arasında salındığı hareketli ve akışkan bir sürekliliği 
temsil etmektedir (Mortimer, 88). 
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Bu nedenle, Morin’e göre sinema, şeyleri kendinde yakalayarak dünyayı yeniden 

üreten bir aygıt değildir. İmgenin zenginliği, öznelliğin yaratılmasında, bakanları içine 

alma, onları bu oyuna davet etme çağrısındadır; imgenin özellikleri, bizim ruhlarımızın 

özellikleridir; önce imgede sabitlenirler ve sonra dönüp bize bakarlar (Casetti, 1997: 47-

49). Sinemada karanlık ortam, seyircinin imgelere konsantrasyonuna izin verir. 

Seyircinin bu izolasyonu ve hareketsizliği, ruhunun en gizli itkilerini, en derindeki 

benliğini serbest bırakmaktadır. Morin’in ifadesiyle, “Hareket imkânları bloke 

edildiğinde mite, rüyaya, büyüye giden kapılar açılır” (Mortimer, 87); bu nedenle 

kaydedici bir cihaz olarak sinematografi yerini söylemsel bir mekanizma olarak 

sinemaya bırakmıştır. Sinemada öznellik ve nesnellik birbirinin içinden doğar. Bir diğer 

deyişle, gerçeklik, imgesel tarafından dağıtılır, yarılır, kesilir, yıkanır ve giydirilirken 

imgesel, gerçeklik tarafından modellenir, belirlenir, rasyonalize edilerek içerilir. Sinema 

bunların karışımından doğan, filmlerin akışıyla seyircinin psişik akışının bir araya 

geldiği simbiyotik sistemdir (Casetti, 50-51). 

Sinema alanında nesnellik ve öznellik nöbetleşerek oyuna dahil olurlar. Somut 

dünyayı başka türlü algılamamıza yol açan sinema, görülen şeylerle deneyimlenen 

şeyler, kesin olanla mümkün olan, burayla başka bir yer arasında bir birleşme anı 

kurabildiği için “objektif gerçeklik”in basitçe zıttı değildir. Sinemanın imgeselle bağını 

kaydetmeye çalışan Morin, imgeseli, saf hayal ya da saf öznellik olarak ya da 

gerçekliğin karşıtı olarak kavramaz. İmgesel, gerçeklik dediğimiz şeyin tamamlayıcı ve 

antagonistik yapısı, sinema ise ruhların arşividir (Casetti, 52).42 Bu sinema kavrayışı, 

                                                 
42 Polan, sinema hakkındaki benzer bir paradoksal tarifi tartışır. Maxim Gorki 4 Temmuz 1896’da ilk kez 
sinemaya gider ve ardından şunu söyler: “Dün gece, gölgelerin krallığını ziyaret ettim.” Polan’a göre 
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imgeselin insan doğasından, materyal ve rasyonel insandan koparılamayacağı fikriyle 

diyalog içindedir. Mitsiz/imgeselsiz bir yaşam talebinin yerine, mitlerin bize hükmettiği 

ölçüde bizim de mitlere hükmedebileceğimiz yeni bir ilişki kurulmalıdır (Mortimer, 

90).43 İmgesel olanda insan yaşamının rasyonelleştirilemeyen yönleri bulunmalı ve bu 

unsurların insan yaşamına etkisi izah edilmelidir. Dolayısıyla Morin için özne, hem 

varoluşu mitte ve imgeselde temellenen hem de kendini anlama yetisine sahip olan 

varlıktır (91). İmgenin öznelliği içine alan bu gücünün, katı dinsel ve politik inançlar, 

kolektif müsekkinler yaratma gibi potansiyellerini tahlil edebilen bir sosyal bilim 

anlayışıyla ve bütünüyle Freudcu bir perspektifle Morin, insanın kökensel şiddetini 

tanımayı ve kabullenmeyi önerir. 44  Diğer bir deyişle, yeryüzünde insanın tam bir 

mutluluğa erişemeyeceği, insanın trajedisi kabul edilemelidir. Kardeşliğin evrensel zafer 

kazanacağı umudu çökmüştür; ama bu farkındalığın mühim siyasi sonuçları vardır: Her 

karmaşık siyaset, insanın imgesel ihtiyaçlarının bütünüyle bilincinde olmak zorundadır 

(91-92). 45 

                                                                                                                                                
burada “krallık” kavramının doluluğuyla “gölge” kavramının boşluğu yan yanadır. Polan’a göre sinemanın 
ve seyirliğin bütün cazibesi, tutarlılığın çözülüşünde ve düzenin dağıtılışındadır (132-133). Bu tür 
paradoksal tanımlarda, Zizek’in deyişiyle yüce nesnenin statüsünün değişimini kaydedebiliriz: “Yüce artık 
tam da yetersizliği sayesinde, aşkın bir kendinde-Şey boyutuna işaret eden (ampirik) bir nesne değil, 
boşluk olarak, mutlak negatifliğin saf Hiçliği olarak Şey’in boş yerini işgal eden, dolduran bir nesnedir. (...) 
İdea’nın mutlak negatifliğine ‘beden veren’ bu nesne mantığı, Hegel’de mahut ‘sonsuz yargı’ biçiminde 
dile getirilir; özne ile yüklemin radikal bir biçimde bağdaşmaz, kıyaslanamaz olduğu bir yargıdır bu: ‘Tin 
bir kemiktir’, ‘Servet Benliktir’ ” (2002a: 219). 
43 Morin, Jean Rouch’la birlikte, Cezayir savaşının ürettiği ekonomik, ahlaki ve psikolojik problemleri 
anlatan Chronicle of a Summer (1960) adlı bir film de çekmiştir. Ivone Margulies’e (2004) göre film, 
sinemayı bir itiraf aracı, kendini “öteki”nde tanıyan bir toplumsal aktör olarak kullanır (175). 
44 Mortimer’e göre Morin, iki farklı rasyonellik tarifi yapar. Mitlerle olan ilişkiyi ilkel, çocukça, mantık-
öncesi olarak işaretlemek yanlış rasyonelliktir. Doğru olansa, irrasyonelliği kabul etmek ve onunla 
diyaloga girebilmektir. Bu nedenle edebiyat, insani bilimlerin sınırlılıklarını aşmaya imkân verir (81). 
45  Dolayısıyla kökensel şiddetin kaybolmayacağını kabullenen bir siyasetten söz etmektedir; yeni bir 
uygarlığın beyaz, yetişkin ve Batılı erkek imgesinin hegemonyasında temellenemeyeceğini ifade eder 
(Mortimer, 93). 
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Sinema aygıtını, modernliğin siyasi, kültürel ve psişik evreni üzerine düşüncelere 

açan ve tersinden aygıt üzerine düşünceleri modern evrenin bünyesine geçirgen kılan, 

aygıtın modernlik dediğimiz durumun ürettiği teknoloji, öznellik ve toplumsallığın 

karışımı, yani sosyal bir alaşım olmasıyla ilişkilidir. Sinema, tekniği ve anlatısıyla, 

modern düşünce evrenine kavramlar sunduğu gibi, modern düşüncenin tasarımıyla ve 

aldığı biçimlerle de diyalog içindedir. Modern öznellik üzerine düşüncenin aygıtla 

kurduğu bu metonimik ilişki, psikanalizin kavramsal teçhizatında, öznelliğin oluşumu 

üzerine düşüncelerin görsel bir sahne olarak tasavvur edilmesinde ve kuramın 

kavramlarının sinemanın kavramlarıyla karışarak farklı biçimler almasında tezahür 

eder. 46  Bu metonimik ilişki, Zizek’in psikanalitik ideoloji kuramında, Derrida’nın 

gerçeklik ve yanılsama arasındaki klasik ontolojik karşıtlığı yıkan spectre kavramında, 

Laclau’nun, yakın çekim, objet petit a ve hegemonya mantığı arasında kurduğu 

özdeşlikte takip edilebilir.47  Sinema aygıtı etrafında oluşan söylemsel ağ, Kartezyen 

                                                 
46 Rüya perdesi, hafıza perdesi gibi kullanımları olan perde (screen) kavramı, görünmez kalmış olsa da 
psikanalizi hakimiyeti altına almıştır (Botting, 114). Perde, uyarımın ve uyarıma karşı korunmanın 
yansıtıldığı yüzey olarak ikili bir işlev üstlenir. Jacquline Rose, Lacan’ın optik diyagramlarını tartışırken, 
perdenin ikili anlamına dikkat çeker. Perde, hem öznenin kendi imgesinin efendisi olma çabasını hem de 
ele geçirilemez arzunun bakışını/nazarını yansıtır (Botting, 114-115). Böylelikle sinematik yansıtma, 
yokluğa bağımlı bir özne kavrayışına imkân verir. Varlık ve yokluk, öznelliğin uç noktalarını ve öznelliğin 
temel koşulunu oluşturan arzu/eksiklik ekseninin haritasını çizer; dahası, bu iki durum arasındaki hareket, 
bu ikisi arasında süregiden salınım oyununda perde en güçlü etkisini icra eder (114). Freud’un ve Lacan’ın, 
öznelliğin oluşumu üzerine düşünceleri görsel sahneler olarak karşımıza çıkar: Ebeveynlerin cinsel 
ilişkilerini gören çocuk için ilksel sahne, hadım edilmenin, kadının cinsel organının yakın çekim imgesiyle 
kaydedilmiş bir şok olarak tasavvuru gibi (Creed, 2000: 75). Öznenin iç dünyasına ait hatırlama, zihinde 
canlandırma, rüya görme gibi deneyimler ve bu deneyimlerde işleyen tekniklerin tasviri de, 
sinematografik tekniklerle metonimik bir ilişki içindedir. Lacan’ın seminerlerinin önemli bir özelliği, 
optik aygıtların, kayıt cihazlarının, televizyon, radyo ve hesap makinesinin düşünce üretiminin bir parçası 
olarak karşımıza çıkmasıdır (Botting, 113). “Kayıt”, Lacan’ın öznellik üzerine düşüncelerinin temel 
kavramıdır. 
47 Zizek’e göre, Derrida’nın spectre (hayalet) kavramı, simgesel olarak kurulan gerçeklikle fantazi/hayali 
görüntüler arasındaki ilişkiyi karşıtlık değil bağımlılık olarak kavramamıza imkân verir. Hayaleti olmayan 
hiçbir gerçeklik, tekinsiz bir hayali ekle tamamlanmayan hiçbir gerçeklik devresi yoktur. 
Simgeselleştirmeye içkin başarısızlık, simgeselleştirmenin her zaman ödenemeyen, çözülemeyen bir 
simgesel borç içermesi gerçeğinde yatmaktadır. Dolayısıyla hayalet, simgesel kurgu olarak gerçeklikten 



 119

epistemolojiden farklı bir görme rejimine, özellikle de psikanalizle akraba bir öznellik 

ve toplumsallık tahayyülüne işaret etmektedir.48 Psikanalizin film kuramının merkezine 

yerleşmesiyle birlikte aygıtla modern öznellik arasındaki bağ da daha görünür hale gelir. 

II.A.1. Aygıt kuramı 
 
Başlangıcından beri film kuramının çevresinde dolaşan psikanalizin, film çalışmalarında 

merkeze yerleştiği 1970’lerle birlikte, ne yapısalcılığın ne de fenomenolojinin kuramsal 

teçhizatında bir yeri olan “arzu” da geri dönüşsüz bir biçimde film eleştirisinin 

kavramları arasına girer (Andrew, 1984: 134).49 Bu paradigmatik dönüşümle, sinemayı 

                                                                                                                                                
kaçanı simgeselleştirir. Eksik-başarısız simgeselleştirme, Gerçek ile gerçekliği ayıran boşlukta beliren 
hayali görüntülerle tamlığa kavuşabilir (1996: 71-72). Laclau (2005), objet petit a ve hegemonya mantığı 
arasındaki özdeşliği yakın çekimden yola çıkarak geliştirir. Yakın çekim, Deleuze ve Balazs’ın 
ifadeleriyle, sahnenin bir parçasına yakından bakış ya da bir sahnenin elemanı olan bir nesnenin 
gösterilmesi, bütün içinde bir ayrıntı değil, tam tersine bir bütünün ifadesidir. Objet petit a da bu biçimde 
işleyen kısmi bir nesnedir; bir bütünün parçası değil, bir bütün olan parçadır. Nesnenin/parçanın bir bütün 
olarak işleyebilmesini önceden belirleyen hiçbir şey onun maddiliği içinde yoktur. Nesnenin, mitik bir 
tamlığı cisimleştirmesi, imkânsız bütünlüğü adlandırır hale gelmesi, ona yönelik libidinal yatırımla, 
anlamlandırma sürecinde nesnenin kazandığı artı-keyifle ilişkilidir. Dolayısıyla objet petit a’nın mantığı, 
kısmiliğin, imkânsız bütünlüğün adı haline gelebilme imkânıdır. Laclau’ya göre, siyasi terimlerle bu 
mantık, belirli bir kısmilik ya da tikelliğin imkânsız evrensellik rolünü yerine getirdiği hegemonik ilişkidir. 
Bu nedenle objet petit a bir toplumsal ontolojinin anahtar unsurudur; hiçbir evrensellik yoktur ki 
hegemonik olmasın, ve hiçbir bütünlük yoktur ki bir parçayla cisimleştirilmesin. Siyasi kuram ve 
psikanaliz iki farklı açıdan aynı keşfi yapmıştır. Öznenin ve toplumun bünyevi eksikliği, objet petit a ve 
hegemonya mantığını özdeş kılmaktadır. Toplumsal bütünlük ve jouissance sadece kısmi bir nesneye 
radikal yatırım sayesinde sağlanabilir (114-116, 224-226). 
48 Teressa de Lauretis’e göre, 19. yüzyılın sonunda ikiz doğan sinema ve psikanaliz arasındaki ortaklık, 
ortaya çıktıkları dönemi betimleyen arzu kavramında aranmalıdır; sinemanın büyüsü, anlatıyı ve arzuyu 
birlikte kaydeden görme hazzında, bakışta yatmaktadır (1984: 46). Marcus’a göre ise psikanaliz ve film 
arasında yakın olduğu ölçüde karmaşık ve dallı budaklı bağlantılar, psikanaliz ve sinemanın ortaya 
çıkışıyla birlikte başlamıştır; sinema ve psikanaliz, fantazinin, rüyanın, hayali gerçekliğin, hafıza 
perdesinin ikiz bilim ve teknolojileridir (240). Polan’a göre ise, modern evrene ait bu iki toplumsal 
pratiğin, rüyaların ve isteklerin bir perde önünde temsil edildiği süreçleri tarif etmek için yansıtma 
(projection) kavramına başvurmuş olmaları tesadüfi değildir. Sinema aygıtının toplumsal kabulüyle, rüya 
görmenin toplumsal bir olay olarak kabulü paralellik arz eder. Sinema ekonomik olduğu ölçüde kitlesel 
duygusal yatırımların alanıdır (131). 
49 Psikanalitik film kuramına yol veren tarihsel dönemecin öncesinde film kuramının merkezinde sinema-
ideoloji ilişkisi vardır. 1968’de Fransa’da ortaya çıkan politik-toplumsal canlanma, film çalışmalarının 
temayülünde de toptan bir değişime katalizör olmuştur. Auteur mefhumu ve sinemanın estetik işlevi/özü 
etrafında temellenen eleştiri tarzı, film çalışmalarının tartışmasız bir şekilde politikleşmesiyle gündem dışı 
kalır. Bu yeni siyaset-merkezli ve kuram-güdülü film eleştirisi, iki Fransız dergisinde, Cahiers du Cinema 
ve Cinethique ve bunların İngiliz karşılığı olan Screen’de bir tartışma alanı bulur. Politik-kavramsal 
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tarif etmek üzere başvurulan pencere ve çerçeve metaforları da “ayna” metaforuyla yer 

değiştirir. Yeni metafor, psikanalitik özne kavrayışından ödünç alınmakta, sinemanın 

seyirciyle kurduğu bağ ve ontolojisi de, gerçekliğin yeniden-üretimiyle değil, öznelliğin 

oluşumunda aynanın kurucu rolüyle izah edilmektedir. Kuşkusuz bu dönüşüm, kuramın 

repertuarına tahlil edilmesi gereken yeni ilişki ağları dahil eder; ama bu ağların hepsinin 

üzerinde yükseldiği temel ilişki ağı, insan psişesinin yapısıyla sinemanın yapısı 

arasındadır (Andrew, 135; Stam vd, 1995: 123). Psikanaliz, simgesel düzenin ağına 

yakalanmış, birbirine sıkı sıkıya bağlı, iç içe geçen öznellikler meselesine işaret ediyorsa 

eğer, psikanalitik film kuramı açısından da film seyircisi bu karmaşık örgünün ayrılmaz 

bir parçası olarak tasavvur edilir (Stam vd., 141). 

Psikanalizin insan öznelliği ve bilinçdışının üretimine dair tespitlerine film yapım ve 

seyretme süreçlerini içine alan psişik ağı açıklamak için müracaat eden psikanalitik film 

kuramı,50 öncelikle seyirciliğin kavranışında dramatik bir farklılık yaratır. Seyirci-özne 

kavramı bu farklılığın ürünüdür. Bireyin yerini alan ve asla bireyle eş anlamlı olmayan 

özne, bireye dair eleştirel tanımları devralırken toplumsal, dilsel, ideolojik ve 

                                                                                                                                                
repertuarını Althusser’in felsefesinden ödünç alan bu yeni film kuramının temel tespiti, kamera’nın nötr 
değil ideolojik bir aygıt olduğudur (Murphy, 2005a; Casetti, 185-200). Hem insani bilimlerle, hem siyaset 
ve estetikle hem de bunların farklı tarihsel deneyimlerle ilişkisine açıklığıyla bir kuramsal mücadele 
zemini olan Screen film kuramının girdiği yeni mecranın kavramlarını ve tartışma seyrini belirleyen 
birçok farklı ve mühim isme yer açmıştır: Christian Metz, Jean Louis Baudry, Colin Mac Cabe, Stephen 
Heath, Ben Brewster, Paul Willemen, Peter Wollen, Geoffrey Novell-Smith gibi. Göstergebilim-
materyalizm ve psikanalizin kesiştiği bu yeni kuramsal mecra, Metz-Althusser-Lacan paradigması olarak 
da anılmaktadır (Casetti, 198-200). 
50 Robert Stam vd., “psikanalitik film kuramı” adlandırmasını, aygıt kuramıyla başlayan ve 1970’lerden 
bugüne kadar birçok değişim geçirmiş, psikanalizle diyalog içindeki bütün yaklaşımları içine alan en geniş 
anlamıyla kullanır. Todd McGowan (2003) ise, aygıt kuramı ve bu kuramın takipçisi olan yaklaşımları 
birçok psikanalitik kavramı indirgemeci ve kapalı bir tarzda kullandıkları için eleştirir; bu yaklaşımları 
“geleneksel Lacancı film kuramı” olarak adlandırmayı tercih eder. 
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psikanalitik belirlenimlerin kesiştiği dinamik bir alana işaret eder.51 Kuramın seyirciyi 

birey olarak değil, sinematik aygıt tarafından üretilen ve harekete geçirilen yapay bir 

inşa olarak ele alması, seyircinin aygıtla ilişki içerisinde (rüya çalışmasında ya da diğer 

bilinçdışı fantazi yapılarının üretiminde olduğu gibi) üretilen (herhangi birinin işgal 

edebileceği) “boş” bir yer olarak düşünülmesinin önünü açar. Dolayısıyla psikanalitik 

film kuramı açısından, seyirci ve perde ilişkisinde, bir aygıt ve ideolojik bir 

anlamlandırma pratiği olarak sinema kavrayışı esastır (Creed, 77). Film çalışmalarında 

70’lerle başlayan ve 80’lerde devam eden “psikanalitik dönüş”, sinemayı bir 

aygıt/kurum, bir toplumsal pratik ve psişik matriks olarak arzunun/öznelliğin üretildiği 

süreçlerin içine yerleştirmek suretiyle evrensel bir sinema mefhumunun üzerinde 

yükselir. 

Bu “dönüş”ü başlatan aygıt kuramının merkezi önermesi şudur: Hem sinemaya 

yönelik arzumuz hem de onun (yanılsamalı) gerçeklik etkisi için bilinçdışı esastır; 

sinemanın rüya durumuna benzer bir sahne yaratan biricik potansiyeli, sinemanın 

harekete geçirdiği arzu ve gerçeklik etkisi için bilinçdışını zorunlu kılar (Stam vd., 144). 

Bu kabulün ardından aygıt kuramı, sinemanın işleyiş mekanizmasında da psikanalitik 

                                                 
51 Lacancı özne kavrayışını devralan film çalışmaları, ego psikolojisinin bireyinden kopmaya yönelik bir 
hamle yapar. Öznelliği toplumsal süreçlerle ilişkiselliği içinde ele alan Lacancı vurguyla psikanalitik film 
kuramı, ego psikolojisinin kuralcı, sınırlayıcı ve gelişmeci yorumlarını geride bırakmaya koyulur. Ego 
psikolojisi, direnişi, hali hazırda kurulmuş ve bütünlüklü egoya dışsal bir unsur olarak görürken ve 
böylece ego bir adaptasyon aktöründen ibaret kalırken, Lacancılar için direniş içseldir; egonun 
kuruluşunun bir parçasıdır; ego, özdeşleşmelerin diyalektik ve daimi bir süreç içinde oluşan dinamik 
ürünü olarak ele alınır; ego, özdeşleşmelerin “hokus pokus”uyla kurulur (Stam vd., 151). Ampirik ve 
sosyolojik yaklaşımların önerdiği kitle seyircisi modellerinin (sinemaya giden gerçek insanlar) ve biçimci 
yaklaşımların önerdiği “farkındalık bilincine sahip olan” seyirci kavrayışının aksine, psikanalitik film 
kuramı film seyirciliğini arzunun dolaşımıyla ilişkili olarak ele alan tartışma sürecini başlatır (Stam vd., 
123-147). Film seyretme ve özne oluşumu çift taraflı süreçlerdir ve film seyretme bilinçdışı katılımımız 
nedeniyle etkilidir (Stam vd., 124). Birbiriyle çelişen arzu ve dürtülerin bohçası (Andrew, 137) olan 
seyircinin özdeşleşmesi, psişenin bilinçdışı süreçlerinin takibiyle çözümlenmelidir. 
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özne kavrayışının temel diyalektiği olan varlık/yokluk diyalektiğini keşfeder (Hayward, 

2000: 1-3; 64-68; 256-258). Christian Metz ve Jean Louis Baudry, özneyi bakışın öznesi 

olarak konumlayan aygıtın, nihai olarak imkânsız olan aşkın bir öznelliği ürettiğini 

(yokluğun var edilmesi), Laura Mulvey ise seyircinin (erkek) bakışının öznesi, kadın 

bedeninin ise bakışın nesnesi olarak konumlandırıldığını ve bu yönüyle de sinema 

aygıtının hâkim  özelliğinin röntgencilik ve fetişizm olduğunu iddia etmektedir. 

Seyircinin konumu hangi ölçüde sinema aygıtı tarafından hali hazırda 

belirlenmiştir? Bu aygıtta ideolojik ve psişik belirleyiciler var mıdır? (Rosen, 1986a: 

281). Aygıt kuramı bu iki temel soruya cevap üretir. Baudry (1986a [1970]), sinemanın 

ideolojik niteliğini ideal, aşkın bir özne yaratmasında bulur. Seyirciyi, göz-özne olarak 

görüş alanının merkezine yerleştiren sinema, akan imgelerin, denge kuran anlatıların, 

görüntünün kaynağı olarak konumlandırdığı seyirciye bir tür bütünlük ve kontrol hissi 

verir. Baudry, mekânsal kuruluşuyla (projeksiyon, karanlık salon, perde) Platon’un 

mağarasını hatırlatan sinemada seyretme deneyiminde işleyen özdeşleşme süreçlerini 

açıklamak için Lacan’ın kuramından yararlanır. Perdeyle seyirci arasındaki ilişki 

Baudry’e göre, Lacan’ın imgesel evresine, çocuğun ayna karşısındaki deneyimine bir 

dönüşü canlandırmaktadır. Bir tür yapay regresyon olan bu durum, görsel konsantrasyon, 

hareketsizlik gibi unsurlarla birlikte perdenin bizi, bedenimizin yansımasını gördüğümüz 

ve kendimizi “öteki”nin özelliklerinde tanıdığımız çocukluğumuzun aynasına 

götürmektedir. Sinema, imgelerle özdeşleşme yoluyla özneye hayali bir bütünlük verir 

ve aynı zamanda insan öznelliğinin her zaman dışarıdan yapılandığını da gösterir. Bu 

anlamda film imgeleri, dışsal olan, farklı olan, öteki olan bir şeyle özdeşleşme 
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gereksiniminden türeyen imgeselin belirsizliğini de açığa çıkarır. Fakat Baudry’nin 

üzerinde durduğu tespit, gerçeklik duygusunu henüz edinmemiş çocuğa ayna evresinin 

vaad ettiği efendiliğin bir benzerini sinemanın üretmesidir. Baudry’nin çalışmasının 

önemi, aygıtın imgesel statüsüne yönelik vurgusuyla sinema aygıtını sadece teknik değil 

(kamera, projeksiyon, lens vs.) özneyi içermek suretiyle işleyen bir aygıt olarak 

tanımanın önünü açmasındadır. Constance Penley’nin (1989a) ifadesiyle aygıtın 

işleyebilmesi için gerekli unsur ve hatta tek neden bilinçdışının öznesi, arzulayan 

makine olarak öznedir (15). 

Ayna evresiyle sinema aygıtı arasında, parçalanmış bedene bütünlük verme ve 

aşkın bir özne konumu sunma özellikleriyle kurulan bu analojiden yola çıkan Baudry 

(1986b [1975]), filmin gerçeklik etkisini, seyirci üzerinde yarattığı deneyime, seyircinin 

bir özne konumuna yerleştirilmesine bağlar. Bu konum ise, öznenin algı ile temsili 

birbirinden ayıramadığı, algının temsille eşitlendiği bir sürecin sonucudur. Bu yönleriyle 

de sinema, çocuğun kendisiyle dünya arasındaki sınırların bulanık olduğu erken 

deneyime, tatminin en erken formlarına benzer bir nitelik arz eder. Sinematik dünya, 

özneyi bakışın efendisi kılarak ve görüntünün sürekliliği yoluyla gerçeklik yanılsaması 

üreterek seyirciyi merkezi ve hayali aşkın bir konuma yerleştirir. Bu nedenle, aygıtın 

ideolojik yönü, öznenin anlamın sonucu olmasına rağmen anlamın kaynağı gibi 

hissettirilmesindedir. 52  McGowan’a göre Baudry’nin kavrayışında bakış, imgesel 

düzenin bir işlevi olarak, öznenin yanılsamalı efendilik konumuyla özdeştir. Film/ayna 

evresi/imgesel aldatma zinciri, özneyi imgenin üretildiği simgesel yapıya körleştiren 

çekici bir tuzak, ideolojik bir tehlike olarak tasavvur edilir (28); çünkü seyircinin, 
                                                 
52 Tartışma için bkz. (Casetti, 164-166); (Creed, 77-78); (Stam vd., 143-151). 
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birincil düzeyde seyirliğin kendisiyle, kameranın bakışıyla özdeşleştiği bu durum, 

bakışın perspektifinin simgesel olarak yerleştirildiğini seyircinin fark etmesine engel 

olur. Dolayısıyla sinema deneyiminin sunduğu imgesel efendilik, kameranın bakışıyla 

özdeşleşme, simgesel düzenin işleyişini görünmez kılar (30). 

Metz (1985 [1975]) ise daha önceki çalışmasının53 aksine imgeyi simgesel içinde 

tüketmeyen bir yaklaşım geliştirmek istediğinde psikanalize yönelir. Bu kez psikanalizle 

“sinema-gösterenini” (33) birlikte düşünen Metz de tıpkı Baudry gibi aynayla perde 

arasındaki analojiden yola çıkar. Film seyretmeden alınan haz, öznenin kendisi ve 

çevresi üzerinde efendi olma duygusundan, öznenin aynada kendisini tanıdığı ilkel 

narsisistik hazdan beslenmektedir. Dolayısıyla film seyretme, zorunlu/özsel regresif 

karakteri nedeniyle özel bir simgesel davranıştır. Film imgesi, imgesel ve simgesel 

arasında çatallanır; seyirciyle ilişkisinde psişenin iki ayrı alanına bağlanır. Metz’in 

kavramsallaştırması da bu çatallanmaya işaret eder: İmgesel gösteren.  

Tıpkı Baudry gibi Metz için de cevaplanması gereken soru şudur: Sinema aygıtı, 

işleyişini garanti altına almak ve bilhassa fantazmatik gücünü üretebilmek için imgesel 

düzenin mekanizmalarını nasıl harekete geçirir? (Stam vd., 139). Metz’e göre imgeseli 

iki anlamıyla birlikte düşünmek gerekir. İlki, geleneksel anlamından hareketle, anlatının 

                                                 
53 Sinema kuramını hep meşgul eden, imge ve gönderge arasındaki analoji meselesinin sınırlılıklarını 
tartışan Metz (1974), film imgeleri hakkında görsel ve işitsel analojinin ötesine geçen bir yaklaşım 
geliştirir. Analojinin kendisinin kodlanmış olduğunu ifade eden Metz, imge ve gönderge arasındaki 
analojiyle sınırlı kalan yaklaşımların, sinematografik kodlamayı göz ardı ettiklerini vurgular (110-112). 
Dudley Andrew’a göre Metz’in bu metninde, naif algı nosyonunu yerinden eden, doğal algıyı sıfır derece 
olarak düşünmenin önüne geçen önemli bir keşif vardır (25). Öte yandan aynı çalışmada, sinemanın 
“Kod”u, grameri de çıkarılmaya çalışılır. Bu yönleriyle Metz’in çalışması, yapısalcılığın açmazlarını da 
içinde taşır. Raymond Bellour’un Metz’in “Büyük Sentagması”nı geliştirdiği, herhangi bir çekimde 
simetri ve asimetrilerin anlatıyla ilişkisini göstererek tıpkı Metz gibi sinemanın Kod’unu çıkarmaya, 
sinemaya özgü tutarlı ve bütünlüklü bir yapı keşfetmeye çalıştığı yazıları için bkz. Bellour (1986a); 
Bellour (1986b). 
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kurgu olması, ikincisi ise egonun en temel cazibe-tuzağı (lure) olan ve simgeselle üst 

üste binen Lacancı anlamıdır. 54  Öte yandan, sinemayı bütünüyle imgesel düzene 

indirgememek, sinemanın kodlarını, Yasa’nın gösterenlerini ihmal etmemek gerektiğini 

ifade eden Metz’in temel amacı, “sinematik rüyayı” bu rüyanın koduyla birlikte 

çözümlemektir (4-6).55 

Metz’e göre sinema göstereni öncelikle algısaldır (görsel ve işitsel) (42). 56 

Sinemanın biricik özelliği, göstereninin ikili karakterinden kaynaklanır; sinema, bir 

yandan alışık olmadığımız biçimde algıya dayalı, diğer yandansa tuhaf derecede 

gerçeklikten uzaktır. Diğer bütün sanatlardan daha fazla ve daha yegane bir biçimde bizi 

imgeselin içine alarak bütün algıyı toplar ve onu kendi yokluğunun içine taşır (45). 

Başka türlü söylersek, sinemanın dayandığı algısal üstünlük ve algının aşırı varlığı, aynı 

anda bünyevi yoklukla mümkündür. Sinema-göstereninin temel işleyişinde bu 

varlık/yokluk diyalektiğini bulan Metz, bu diyalektiğin sinemada birkaç düzeyde 

işlediğini belirtmektedir. 

                                                 
54 Metz, imgeseli niteleyen özellikleri şöyle sıralar: İnsanın kendi yansımasına yabancılaşmışlığı, anneyle 
eşi benzeri bulunmayan ilişkinin gizli/yeraltında devamlılığı, eksiklik ve sonsuz takip olarak arzu ve 
bilinçdışının ilksel çekirdeği (4). 
55 Metz bu metinde, kendisinin daha önceki yapısalcı pozisyonunu (saklı anlamı çıkarma, gösterilenin 
kapanması ve simgeselin sonsuz oyununun bloke edilmesi) eleştirir (28-29). Metz’i de içine alan 
yapısalcılık eleştirisi, yakın dönem film kuramının en güçlü ve en üretken sorularını sormuştur. Metnin 
içinde beliren heterojenliğin ve tutarsızlıkların metnin kapalılığına nasıl imkân verdiği ya da 
“fazlalıkların” özne konumunu nasıl değiştirdiği gibi sorular bunların başında gelir. Tartışma için bkz. 
(Andrew, 12, 75, 91-93; Rosen, 1986b: 7-13; Rosen, 1986c: 155-159). Kristin Thompson (1986), 
“sinematik fazlalık” kavramını tartıştığı makalesinde, bu kavramla birlikte film-metnin birbirine karşı 
güçlerin mücadelesi olarak okunmaya başladığını belirtir (130). Roland Barthes’ın “obtuse meaning” 
kavramının fazlalığa yakın bir anlamı vardır; bu “boğuk anlam”, anlam pratiğini yıkan, alt üst eden bir tür 
karşı anlatıya işaret eder (132). Diğer yandan Thompson’a göre fazlalık okuması, metindeki, yabancı, 
tanıdık olmayan, tuhaf unsurları gösterebilmektir. Bu okuma, aynı zamanda film-metin hakkındaki mevcut 
algıları kırmayı, yani eleştiriyi de gayritanıdıklaştırmayı sağlayacaktır (134). 
56Sinema-göstereninin oluşumu, bir zincir içinde süregiden ayna-etkilerine bağımlıdır; simgeselin oluşumu, 
sadece imgeselin bu oyunu aracılığıyla sağlanır. Toplumsal bir kurum olan sinema hem topografisi 
(kamera, projektör, film şeridi, perde vs.) hem de teknik materyalleriyle (aynalar, lensler vs.) bir aynalar 
zinciridir (51). 
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Bu diyalektik ilkin, seyircinin filmle kurduğu ilişkide karşımızdadır. Film hem ilksel 

ayna gibi hem de değildir. Aynayla kurulan ilişki düzeneği, çocuğun kendini öteki 

olarak görmesi ve bedeniyle bir nesne olarak özdeşleşmesi anlamında film ve seyirci 

ilişkisi gibidir; ancak bir farkla: Seyircinin kendi bedeninin yansıması perdede yoktur 

(45-46). Seyircinin perdedeki bu yokluğu Metz’e göre, algılananın bütünüyle nesne 

olmasına yol açar. Perdede öznenin kendi imgesinin bir muadili yoktur. Bu muadilin 

yokluğu sebebiyle de perdede olan her zaman literal anlamıyla öteki, algılananın içinde 

hiçbir unsuru barındırmayan seyirci-özne ise “bütünüyle-algılayan” (all-perceving), 

“bütünüyle-kudretli” (all-powerful) olur. Seyirci, büyük bir göz ve kulak olarak 

algılanmadan algılayandır. Metz’e göre sinema gösterenini oluşturan temel dinamik 

budur. Seyirci, kendisiyle saf algı edimi, algılananın mümkünlüğünün koşulu ve 

herşeyin kendi önünde (burada) olduğu aşkın özne olarak özdeşleşir (45-49): 

“Projektörüm ve perdeyim” (51). Bu nedenle de sinemanın idealist kuramlarının zaafı, 

bu algısal efendilik yanılsamasını gözden kaçırmış olmalarıdır (52-53). 

Dolayısıyla Metz, Baudry’nin vurguladığı gibi perdenin çocukluğun aynasına benzer 

olduğunda hem fikirdir; ama aynı zamanda perdenin seyirci dışında herşeyi yansıtan, 

seyircinin tamamıyla dışarıda olduğu farklı bir ayna olarak kavranması gerektiğinde de 

ısrarcıdır. Kamera, seyirci-özneye tıpkı perspektif gibi bir mutlak iktidar konumu 

vermekte seyircinin kendisiyle bakış olarak özdeşleşmesi, kamerayla özdeşleşme 

yoluyla mümkün olmaktadır (51-53). Karakterlerle özdeşleşme ise ikincil özdeşleşmedir. 

Seyirci ilkin, hikâyeyi sahneleyen ve bize sunan söylemin failiyle, yani filmin kendisiyle 

özdeşleşir; bu, seyircinin görünmez ama gören fail olarak mutlak iktidarla, katıksız bir 
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görsel yetkiyle -“anlatıcı-Tanrı” ve “seyirci-Tanrı”- donatılmasından türer. Dolayısıyla 

anlatılan hikâye, kendi kendini teşhir eden bu mutlak hakimiyetin hikâyesidir (96-97). 

İkinci olarak Metz, sinema pratiğinin görme arzusuna (görme dürtüsü, görmeseverlik 

ve röntgencilik) bağımlılığına odaklanır. Burada özellikle Lacan’ın dürtü kavrayışından 

yola çıkarak dürtü ve nesnesi arasındaki mesafenin ebediliğine, dürtünün gerçek bir 

nesnesinin yokluğuna dikkat çeker. Dürtü, her zaman kayıp olan ve sürekli arzulanan 

imgesel nesnenin peşindedir (58-59).57 Sinemada bu, hem gerçek nesnenin yokluğu hem 

de seyirciyle perde arasındaki mesafe olarak karşımıza çıkar (59). Sinemaya özgü görme 

rejimini tanımlayan şey, sadece korunan mesafe değil, görülen nesnenin (maddi) 

yokluğu, yani nesneyle mesafeyi biteviye “koruma”nın kendisidir. Böylelikle Metz, 

sinema-göstereninin, gerçek nesnenin fiziksel yokluğu üzerine kurulu, bu nedenle de 

bünyevi bir eksikliğe bağımlı olduğu sonucuna varır (61-63). Nesne hem çok yakın hem 

de kesinlikle ulaşılamaz olduğu gibi, seyircisinin bakışından da habersizdir.58 

Üçüncü olarak Metz, hadım edilmenin bütün kayıpların metaforu olduğu bünyevi 

simgesel dramdan (Lacan) hareketle sinemada psikanalitik yadsıma/fetişizm yapısını 

takip eder. Fetiş, metaforik olarak fallusun yokluğunu maskeler; metonimik olaraksa 

onun boş yerini, bir ek/ilave/tamamlayıcı olarak ikame eder. Diğer bir deyişle fetiş, 

fallusun (negatif) gösterenidir; onun yokluğunun yerine geçerek bir tamlığı vaad ederken 

                                                 
57 Metz burada dürtü ve arzu arasındaki Lacancı ayrımı gözden kaçırmıştır. Arzunun nesnesi her zaman 
kayıptır ve arzunun nihai hedefi kendisini tatminsizliği içinde daimi kılmaktadır. Oysa dürtü, atıl nesne 
etrafında biteviye dönmekten, kendi üzerine kapanan döngünün yineleyici hareketinden alınan paradoksal 
tatmindir. 
58 Seyircinin bir röntgenci gibi konumlandığı bu düzenek Metz’e göre, çocuğun, ebeveynlerinin cinsel 
edimlerini gördüğü “ilksel sahne” gibidir. Özne, baktığı sahneye katılamayan katıksız, pasif bir seyirci 
olarak konumlanır. Bu nedenle Metz, sinema-göstereninin psikanalitik ve daha kesin olarak söylersek 
ödipal olduğu tespitine varır (64). Sinemanın görme rejiminin harekete geçirdiği röntgenci arzu, bu ilksel 
sahne ve anahtar deliği etkisi dolayımıyla kurulur; perde, neyin görülebilir neyin karanlıkta kalacağına 
karar veren bir bariyer gibi işler (95). 
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eksikliği beyan eder. Yadsıma ve inanç yapısını sürdüren de fetişin bu özelliğidir (70). 

Sinema arzusu, nesnenin yokluğunu ikame eden yansımaya dayalı görme düzeneği ve 

tekniğinin fetişist karakteriyle kurulmaktadır. Böylelikle Metz, teknik boyutu (fiziksel ve 

söylemsel) ve görme rejimiyle sinemanın doğasını, özne için her zaman kayıp olacak 

nesneye ulaşmanın imkân ve imkânsızlığı arasındaki salınımda, Yasa ve arzu 

diyalektiğinde bulacaktır (74-76).59 

Perdede cereyan eden olayların kurgusal olduğunu bilen seyircinin arkasında buna 

rağmen bu olayların doğru olduğuna inanan seyirci, kuşkulu ve inanmadığını belirten 

her seyircinin arkasında inanan bir seyirci vardır.60 Elbette bizim bir parçamız olan bu 

inançlı seyirci, inanmayanın arkasında, bildiğini yadsımaya ve inanmaya devam ederek 

oturmaktadır. Kuşkusuz, bu iki seyirci de birbirini sürekli yadsımaktadır (72). Bu 

anlamda seyirci, benliği, bilinci ve bilinçdışı arasında tekinsizce bölünmüş çift-seyircidir 

(Stam vd., 148). Film seyretme deneyiminin bütün etkisi, bilgi ve inanç arasında 

süregiden gidiş-gelişe bağlıdır; seyircinin bilincindeki bu yarılma, fetişistik yarılmadır: 

“Çok iyi biliyorum ama yine de...” (148). Bir fetiş olan sinemanın görme düzeneği ise, 

üzerinde temellendiği eksiği hem yok etmeye/unutturmaya çalışır, hem de bunu yaparak 

bu eksiği görünür kılar. Sinemanın bütün görsel teknikleri (mükemmel sekanslar, 

                                                 
59 Metz, sinemada, arzunun işleyiş mekanizmasına içkin “askıya alma” formlarının kuruculuğundan söz 
etmektedir (77). Metz’in bu tespitlerinden yola çıkan Raymond Bellour, film anlatılarının ödipal 
yörüngesini takip eden çalışmalar yapmıştır. Bunlardan en bilineni North by Northwest üzerine olandır 
(Bellour, 2000). Bellour’un bu çalışmasında başvurduğu “simgesel blokaj” kavramı ise metnin kesintiye 
uğraması/kapanmasına (filmi sona erdiren kesinti de dahil olmak üzere) göndermede bulunurken, bu 
kapanmanın içermek zorunda olduğu bünyevi açıklığa vurgu yapar. Aygıt, her kesintide arzuyu yeniden 
başlatır. 
60 Metz, buradan yola çıkarak her kurgunun ardında ikinci ve hatta üçüncü bir kurgu olduğunu söyler. 
İlkin diegetic olaylar kurgudur; ikinci olarak seyircinin bunlara inanmış gibi yapması kurgudur; üçüncü 
olaraksa içinde bunların doğru olduğuna inanan biri olduğunu kabul etmeyi yadsımak bir kurgudur (72). 
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yüceltilmiş hareketli çekimler vs.) özne için kayıp nesnenin yerine geçerler; dolayısıyla 

hem eksiği gizlerler hem de bunu yaparak eksiği beyan ederler.61 

Mulvey (1989a [1975])’in amacı, psikanalitik kuramı, politik kullanıma açmak, 

patriarkal toplumun bilinçdışının, film biçimini nasıl yapılandırdığını açığa çıkarmakta 

psikanalizi politik bir silah olarak kullanmaktır. Tıpkı Baudry ve Metz gibi Mulvey için 

de, sinemada imgenin tanınması ve kabulü, ayna evresinde egonun tanınmasıyla benzer 

bir süreçtir. Fakat Mulvey, görmeseverlik, röntgenci haz ve narsisizmle nitelenen bu 

sürecin patriarkal bilinçdışıyla ilişkili olarak biçimlendirildiğini savunmaktadır. 

Sinemada arzunun gönderme noktası, onu doğuran travmatik momente –hadım edilme 

kompleksi- sürekli geri dönmektedir. Kadın imgesi de bu travmatik momentle ilişkili 

olarak düşünülmelidir. Anne/Kadın imgesinin patriarkal toplum içinde hem bir bütünlük 

(dilin ve Yasa’nın dünyasında devam etmeyen ve bir anı olarak kalan anne-çocuk ilişkisi) 

hem de eksiklik (penisin yokluğu, cinsel farklılığın göstereni) olarak ikili bir anlama 

işaret ettiği varsayımından yola çıkarak Mulvey, sinemada kadın imgesinin, hadım 

edilme kaygısını harekete geçirdiği, bu nedenle erkek için tehditkar olduğu sonucuna 
                                                 
61 Aygıt kuramcıları içinde yer alan Jean Pierre Oudart da Baudry ve Metz gibi Lacan’a başvurur. Fakat 
Oudart’ın ilgilendiği, öznenin imgelerle özdeşleşme yoluyla kazandığı imgesel bütünlük değil, bir 
anlamlandırma zinciri olarak filme seyirci-öznenin nasıl “teğellendiği”dir. Oudart’a göre açı-karşı açı bu 
temel düzeneğin en basit örneğidir. İmgenin sunduğu haz, seyircinin çerçevelemeyi fark edişiyle sarsılır. 
Bu farkındalık, karşı-açının sunduğu kapalılıkla yeniden fantazmatik haz içine çekilir (Casetti, 163-164; 
Gowan, 46; Stam vd., 169-170). Teğel (suture), söylem zinciriyle özne arasındaki ilişkiyi izah eder 
(Silverman, 1986: 219). Sadece söylem zincirindeki bir eksiklik yapısını değil, aynı zamanda öznenin 
üretimini, yani belirli bir kapanmayı da tanımlar. Bir diğer deyişle aynı anda iki durumu kaydeder: 
“Ben”in bölünmüşlüğü ve bu bölünmüşlüğün maskelenmesi (Heath, 1982a: 86). Dolayısıyla teğel, 
eşzamanlı olarak, hem yapıdaki eksikliğin hem de onu doldurma, tutarlılık/bütünlük olasılığının ortaya 
çıktığı süreçtir. Bu nedenle sinemasal kurgu, negatifliğe kökten bir biçimde bağlıdır. Sinema, tekrar tekrar, 
ben’in kayıp karşısında efendi konumunun yerinden edildiği bir süreci uyandırır ve onun seyirciyle 
ilişkisindeki temel işlem, teğel,aynı anda kapanmaya ve aralığa (gap) işaret eder. Bu anlamda teğel, 
radikal bir kimliksizliği, öznenin ve temsillerinin bütünlüğünün dağılmışlığını “gerektirir”; telafi edilemez, 
geri getirilemez bir yabancılaşma ya da başkası olmayı niteler (Rodowick, 1988: 209). Kısaca, teğel, 
yapıyı yok eden açıklığın, yapının kendiyle özdeş ve kapalı olduğu (temsil bütünlüğü ve başarısı) (yanlış-) 
algısını mümkün kılmasıdır (Zizek, 2001b: 31). Anlamlandırma zinciri, kendi namevcudiyetini içermek 
zorundadır ve teğel, bu özel durumun kaydına işaret eder (32). 
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varmaktadır. Mulvey, sinemada işleyen eril bilinçdışının bu tehditten kaçmak için iki 

yola saptığını belirtir: Cezalandırma ve fetişleştirme. Kadın imgesinin yol açtığı tehdit, 

ya kadının cezalandırılmasıyla (şiddet) ya da hadım edilmenin bütünüyle reddi olan 

fetişleştirmeyle (penis yerine fetiş nesnenin geçirilmesi) alt edilmektedir. Bakışı, pasif-

aktif ve dişil-eril ikili karşıtlıkları içinde aktif/eril özne konumuna yerleştiren Mulvey, 

geleneksel sinemada anlatının sunduğu hazzın da bu konumda üretildiği sonucuna varır. 

Kamerayla özdeşleşme eril kahramanla özdeşleşmedir. Erkek kahramanla özdeşleşen 

seyirci, hem herşeyi kontrol eden eril iktidarın hem de erotik bakışın aktif iktidarının 

sahibidir. Her ikisi de seyirciye tatmin edici bir kadir-i mutlaklık duygusu verir. Bu 

perspektiften efendilik için arzu, pasif değil aktif bir süreçtir. Arzulayan özne pasif 

nesneyi aktif olarak hükmü altına alır. Arzuyu hükmetme arzusuyla özdeş kılan bu 

yaklaşım, onu ipso facto eril olarak işaretleyecek, film seyretme deneyimini ise nesne 

üzerinde iktidar elde ettiğimiz bir deneyime indirgeyecektir (Gowan, 30-31).62 

Aygıt kuramının bu tespitleri film çalışmaları içinde çokça tartışılmış ve 

eleştirilmiştir. 63  Kuram bir yandan, insan psişesinin yapısıyla sinemanın ontolojisi 

                                                 
62 Daha sonraları Mulvey (1989b [1981]), bakışı aktif ve eril özne konumuyla özdeş kılan argümanını 
değiştirmeden, sinemada kadın seyirciliğini ve melodram meselesini tartışacaktır. Tartışmanın eksenini 
“kadın seyirciliğine” kaydıran, önceki çalışmada seyircinin ve arzunun “eril” farz edilmesidir. Mulvey’e 
göre, “dişil” seyirci, ya anlatının ve eril bakışın nesnesi olarak kadınla özdeşleşir ya da “eril” bir konumu 
benimser. Fakat dişil seyircinin erilleşme fantazisi her zaman, travesti kıyafetleri içinde olmanın dinmeyen 
huzursuzluğunu barındırır. İki makalenin de temel problemi, toplumsal cinsiyet ve bakış kavrayışındadır. 
Burada cinsel fark, “erkek” ve “kadın” olmanın anlamını belirleyen heteroseksüel norma eşitlenmektedir. 
Dolayısıyla “travesti kıyafetleri içinde olmanın dinmeyen huzursuzluğu” sadece kadın için 
düşünülmektedir. Bu eşitleme, cinsel farkın ikicil bir mantık içerdiği eleştirisine sebep olur. Oysa cinsel 
fark, antagonizmadır. Bir diğer deyişle, cinsel fark ve heteroseksüel simgesel normlara özgü biçimler 
arasında ilanihaye kapanmayacak bir uçurum vardır; bu nedenle cinsel fark, “kendisiyle ilişkili olarak 
önerilen her tür ‘ikicil’ açıklamayı (onu ‘akla karşı duygu’, ‘aktife karşı pasif’ benzeri karşıt simgesel 
nitelik çiftlerine çevirmeye yönelik tüm çabaları) başarısız kılan şeydir” (Zizek, 2005: 328). Bakışın 
özneyle eşitlenmesini aşağıda tartışacağım. 
63 Burada takip edeceğim eleştirel çizginin tam karşı ucunda yer alan ve film çalışmalarında psikanalizin 
kullanımını top yekun reddeden bir yaklaşım da ortaya çıkmıştır. David Bordwell ve Noel Carroll (1996), 
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arasında kurduğu bağla film çalışmalarında önemli bir hamle gerçekleştirmiştir. Ampirik 

seyircinin yerini bir inşa olarak özne kavrayışının alması, sinemada ideolojik 

mekanizmaların, toplumsal cinsiyet mekanizmalarının işleyişinin eksiklik olarak özne 

tasavvurundan hareketle açıklanmaya başlaması ve en mühimi sinema aygıtının 

cazibesinde öznelliğin üretimiyle çakışan arzunun üretiminin keşfedilmesi aygıt 

kuramının film çalışmalarında yarattığı dönüşümün radikal sonuçlarıydı. Ancak diğer 

yandan kuram, film çalışmalarında en çok tekrar edecek ve başvurulacak 

açıklamalarında, üzerinde temellendiği radikal tespitlerin takipçisi olamamıştı. Seyirci-

özne bir inşa olarak kavranmakta ama buna rağmen aygıtın sunduğu imgenin bütünüyle 

dışında, saf algılayan birey olarak tasavvur edilmekteydi. Öznenin bölünmüşlüğü ifade 

edilmekte ama öznenin tamlık arzusu aygıtın sunduğu tamlık ve iktidar pozisyonuna a 

priori olarak yerleştirilmekteydi. Kapalı devre bir sistem gibi işleyen bu aygıt 

tasavvurunun en yanıltıcı yönü, aygıtın sunduğu tamlık konumunun garantisinin yine 

                                                                                                                                                
film çalışmalarının, büyük harfli kuramın geri çekilmeye başladığı bir tarihsel dönemeçte olduğu 
iddiasıyla, 70’lerde ve 80’lerde cereyan eden evrenselleştirici iddiaları, özellikle de psikanalitik film 
kuramını karşılarına alırlar. Onlara göre “Kuram”ın temel problemi ampirik verileri ele almakta başarısız 
olması, mantıksal ve ampirik analizi ortadan kaldırmasıdır. Noel Carroll (1988), psikanalitik film 
kuramının filmleri anlaşılmaz kıldığını, esrarlı gibi gösterdiğini ve mistikleştirdiğini iddia eder. Sinema 
hakkında rasyonalist açıklamalar yeterlidir; bu nedenle de film çalışmalarının psikanalize ihtiyacı yoktur 
(50). Carroll’a göre, ne sinema aygıtının icadında ne de onun temel işlevi olan dünya hakkında bilgi 
edinmede irrasyonel bir yön vardır. Spesifik filmlerde ya da belirli film türlerinde irrasyonellik bulunabilir 
ama aygıtın orijinini bununla açıklamak yanlıştır. Sinema, rasyonel amaçlı teknolojik bir aygıt olarak 
kavranmalıdır (51-52). Ne yazık ki ampirizme bu çağrı, McGowan’ın işaret ettiği gibi, ampirizmin 
tuzaklarına düşmek zorundadır; ampirizmin problemi hiçbir zaman yeterince ampirik olamayışı, kendi 
analizinin her zaman kavramlara çarpmasıdır. “Somut seyirci”ye bakalım diyen kuramcılar, bunu 
kaçınılmaz bir biçimde kavramsallaştırmayla yapmak zorundadırlar. Film ve seyirci arasındaki ilişkiyi bir 
nedensellik olarak konumlama işleminin kendisi kavramsallaştırma içerir. Her durumda somut olan soyuta 
dönüşecektir. Mc Gowan’a göre, bu ampirizm çağrılarıyla “Post-Theory” savunucuları, kendilerini Kant-
öncesi bir konuma yerleştirirler (44). “Post-theory” eleştirisi için ayrıca bkz. (Zizek, 2001b: 4). Aygıt 
kuramı eleştirileri için ayrıca bkz. De Lauretis ve Heath (ed.) (1985); Buckland (1997); Homer (2005); 
Murphy (2005b). 
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aygıtın içinde bulunan pozitif bir içerikle tarif edilmesiydi.64 Aygıtla özne arasındaki 

ilişkinin nihai dayanağı olarak perspektif ve eril iktidar karşımıza çıkmıştı. Bunlar ise 

hiçbir açıklık ve heterojenlik içermeyen unsurlar olarak sabitlenmekteydi.65 

                                                 
64 Penley (1989b) aygıt kuramının aygıt tasavvurunu eleştirirken bachelor machine kavramına başvurur. 
Marcel Duchamp’ın Michel Carraouges’den ödünç aldığı bu kavram, bedenin toplumsallıkla ilişkisini, 
cinslerinbirbirleriyle ilişkilerini, psişenin yapısını temsil eden makineyi anlatır. Michel de Certeau, 
bachelor machine’i, kadını “yazmaya” temayülü olmayan, bu nedenle varlığı eril olan makine olarak tarif 
eder (Penley, 57). Kapalı ve kendine yeterli bir sistemi anlatan bu makinenin, sürekli hareket, zamanı 
tersine çevirebilme, mekaniklik, elektirifikasyon, animasyon ve röntgencilik gibi özellikleriyle de 
sinemayı hatırlattığını ifade eden Penley’e göre aygıt kuramının tasavvur ettiği aygıt, bachelor 
machine’dir (58). Sinema aygıtı bu kuramda, dolaşımda olan bütün enerjinin düzenlendiği, dengelendiği 
ve kontrol altında tutulduğu (birlik ve bütünlük isteğinin tatmin edilmesi, görsel alanda hakimiyet hissi ve 
mutlak regresyon) fiziksel bir sistem, homeostatik bir model olarak karşımızdadır (61). Penley’e göre 
aygıt kuramı, sadece psikanalitik kuramın bize sunduğu karmaşık arzu nosyonunu göz ardı ettiği için değil, 
ekonomik, politik ve toplumsal belirlenimlere kapalı bir aygıt tasavvur ettiği için de eleştirilmelidir (61-
62). Gerek Baudry gerekse Metz, sinema aygıtının ürettiği hazzın gerisine, aygıta özgü a priori bir niyet 
yerleştirirler. Baudry için sinema çocuksu hazzı, ilksel arzuların tatminini üretmeyi amaçlar. Metz içinse, 
bu, bir kurum olarak sinemanın niyetidir. Nihai olarak bu niyet, aygıtın performansının başarısını ya da 
başarısızlığını da belirlemektedir. Dolayısıyla aygıt kuramı, kapalı devre işleyen (bu nedenle tekrara dayalı) 
bir aygıt tasavvur eder. (71). Sinema seyircisinin herşeyi algılayan ve bilen aşkın bir özne olarak 
konumlandığı görüşü, aygıtın yarattığı etkiyle amacını birbirine karıştırmaktadır. Bu aygıt, aşkın bir özne 
yaratmak amacında olabilir; ama bu, görme alanında arzunun mevcudiyetiyle zorunlu olarak başarısızlığa 
mahkum olur (65). Psikanaliz, tekrarın yeniden üretimine dayalı bu yaklaşımın ötesine çoktan geçmiştir. 
Psikanalitik tekrar, kapalılığa dönme değil tam tersine, hep namevcudiyetle baş başa bırakan açık aralığa 
dönme, kendini haz ilkesinin daimi homeostatik devresinin (jouissance) dışına yerleştirme eylemidir. 
Daha da önemlisi tekrar, Lacancı yaklaşımla, öznenin yarılmışlığıyla bağlantılı olduğu için her zaman 
yabancılaşma içerir. Yabancılaşma, yarılmış özne ve tatminin imkânsızlığı, aygıt kuramında karşımıza 
çıkan tekrar kavrayışından ciddi bir kopuştur (72). Eril-dişil ayrımına yeniden dönecek olursak: Mulvey, 
patriarkiyi kendi çıkarlarını garanti altına alan anlamlı bir bütünlük olarak kavramaktadır. Problem de 
buradadır. Oysa patriarki birbiriyle yarışan söylemlerin belirli bir momentte belirli bir düzeninin sonucu 
olarak anlaşılabilir ancak. Cinsel farklılıkların inşasının çok-formluluğunu göz ardı eden Mulvey’in 
yaklaşımı, eril-dişil ayrımını eleştirirken sabitlemekte böylelikle de aygıtı mutlak bir “eril” varlığa 
dönüştürmektedir (71). 
65 Andrew, Metz’in çalışmasındaki yapısalcı etkiyi eleştirir; ona göre bu çalışmada öznenin karmaşık 
yapılanması yeterince iyi değerlendirilmemiş ve her şeyi açıklayan tek bir boyut (dünyanın çocuğun 
gözlerinin önünde olduğu efendilik yanılsaması) sabitlenmiştir. Bu nedenle Andrew, Metz ve 
yapısalcıların bütün insan davranışını üreten, insanın hedeflerinin her düzeyinde işleyen bir tür aşkın 
gösterilen olarak düşünülebilecek tek bir sisteme geri döndüklerini ifade eder (153-154). Paul Willemen 
(1986) ise Mulvey’in, erkeğin görme severci arzunun nesnesi olabileceği konusunda hiçbir açık kapı 
bırakmadığını vurgulayarak, Mulvey’in yaklaşımındaki kapalılığı eleştirir (214). Terresa de Lauretis 
(1984), erilliği ve dişilliği tamamlanmış süreçler olarak kavramsallaştırmamak gerektiğini, bu türden 
tanımlamalardan yola çıkan özdeşleşme kuramlarının özcülük eleştirisiyle baş başa kaldıklarını vurgular. 
Anlamlandırmanın dilin sabit düzeni tarafından belirlendiği statik ve katı bir yapı ve özne tasavvurunu 
eleştiren De Lauretis’e göre, sinema kuramı, sadece sinemanın söylemsel operasyonlarının sürekli 
eleştirisiyle (her defasında mevcut olanın yetersizliğinin farkındalığıyla) geliştirilebilir. Çoklu ve müteakip 
bir özdeşleşme kavrayışı ve eril özdeşleşme eleştirisi, “eril aygıt”ın tahakkümü altında olmayan bir sinema 
kavrayışı, “arzunun mizanseni” olarak kavranan sinemada fantazi öznesinin sabit olmayan konumu için 
bkz. Penley (1989c). 
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Aygıt kuramı, aygıtın özneye sunduğu tamlık ve iktidar konumunu, bütünüyle 

algılayan özne ve algılanan nesne ayrımına dayanarak açıklıyordu. Kuramın bu temel 

problemi, eril-dişil ayrımının tesis edilişinde de tekrar etmişti. Aygıt kuramının, sinema 

aygıtının söylemsel kimliğinin ve metin-özne ilişkisinin üzerinden hızlıca atlamış olduğu 

da kolaylıkla söylenebilir. Burada, üzerinde öncelikle duracağım husus ise aygıt 

kuramının temel problemi, bakış=özne denklemi olacak. Bu denklemin eleştirisi, sinema 

aygıtıyla bölünmüş öznellik arasındaki ilişkiyi kavramakta başarısız olan perspektif 

zincirine (perspektif-özne-iktidar-eril-aktif) yöneliktir. Film kuramının psikanalizle esas 

diyalogu da bu radikal müdahalede tezahür eder. Bir diğer deyişle, aygıt kuramının 

temel tespitlerine yönelik eleştiri, film eleştirisinde, sadece bakan ve efendilik arzulayan 

özne kavrayışını ve bu kavrayışa imkân veren kapalı devre aygıt tasavvurunu yıkmak 

suretiyle esaslı bir yol açar. 

II.A.2. Nesne-olarak-bakış 
 

Aygıt kuramının aygıt ve özne arasında kurduğu bağ neden problemlidir? 

Açıklayabilmek için Kanun Namına, Kanlarıyla Ödediler, Kardeş Kurşunu ve Namus 

Uğruna filmlerine dönmek yararlı olabilir. Aygıt kuramının sunduğu çerçeve içinde 

değerlendirildiğinde bu filmlerde tamlık arzusunu, eril-otoriter sesi boğan pürüzlerin 

giderilme ve kontrol edilme arzusunu, kısaca mutlak iktidar arzusunu kaydetmek 

mümkündür. Dahası, filmlerde meşum kadınlar hem seyirlik hem cezalandırılan 

nesnelerdir. O halde ilk bakışta, kuramın sunduğu çerçeve bu filmler için biçilmiş bir 

kaftan gibidir. Peki bu ilk ve aceleci bakış neyin kaybedilmesine neden olmaktadır? 
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Toplumsal, cinsel ve ekonomik antagonizmaların, kısaca hem öznel hem de toplumsal 

düzeyde antagonizmanın. Aygıt kuramı, aygıtının perspektif yoluyla özneye sunduğu 

hayali bütünlüklü konumun imkânlılığını hiç sorgulamaz. Bu konum, pozitif bir içerikle 

dopdolu olarak, orada seyircinin önünde durmaktadır. Perspektifin sunduğu konum bir 

tamlık garantisi olarak sabitlenmektedir. Dolayısıyla aygıt kuramının temel sorunu, 

filmin sunduğu perspektifi, iktidar konumunu eksiksiz, gediksiz pozitif bir varoluş 

olarak kabul etmesidir. Güvenli bir mesafede ve bakışın efendisi olan seyirci-özne 

tasavvuru bu nedenle, sadece tamlık arzusunun film-metnin içinde üretilişini, dolayısıyla 

tarihsel ve toplumsal koordinatları göz ardı ettiği için ya da sadece film-metnin içinde 

çelişkili ve tutarsız özne konumlarını tek bir boyuta (efendilik arzusu) indirgediği için 

değil, bütün bunlara yol açan antagonizmasız bir iktidar konumu algısına sahip olduğu 

için aygıt-özne ilişkisini kavramakta başarısızdır. Kısaca aygıt kuramı, perspektif 

yoluyla özneye sunulan tamlık idealini a priori olarak varsaydığı için bu tamlık idealini 

kendinden menkul pozitif bir bütünlük olarak kavrar ve bu idealle mutlak bir özdeşlik 

içinde varolan bir seyirci-özne tasavvur eder.66 Aygıt kuramının, ikili karşıtlıkları (eril-

dişil, özne-nesne, aktif-pasif, bakan-bakılan, muktedir-iktidarsız) sabitlemek suretiyle 

istikrarlı bir kimlik yanılsaması sunan ideoloji algısı, ne bu karşıtlıkların neden tekrar 

tekrar tesis edilmeye çalışıldığını, ne öznenin verili bir küme olan bu karşıtlıkları nasıl 

benimsediğini, ne de bu karşıtlıkları bozan, yeniden tarif eden biçimlerin nasıl ortaya 

çıktığını açıklayabilmektedir. 

                                                 
66  Baudry’nin sinema aygıtı ve ideoloji arasında kurduğu ilişkiyi temsilin idealist kavranışı olarak 
değerlendirip eleştiren bir çalışma için bkz. Rodowick (1988: 67-111). 
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Aygıt kuramının üç problemli varsayımını sıralayalım: Kurgulanan gerçekliğe 

radikal olarak dışsal bir özne konumu (seyirci); kurgulanan gerçekliğin/temsilin mutlak 

başarısı ve kapalılığı (perspektif); saf algı olarak kavranan saf bakış konumu (seyirci-

özneyle bakış arasında kurulan özdeşlik). Aygıtla özne arasında bir tamamlama 

ilişkisinin kurulmasına neden olan bu üç varsayım, eksiklik-olarak-özne kavrayışının ve 

ayna metaforunun içerdiği kurucu yabancılaşmanın radikal boyutunun fersah fersah 

uzağına düşer. Bu üç problemli varsayım da aslında daha ilksel bir kuramsal zaafın 

tezahürleri olarak düşünülmelidir: Aygıt kuramı, Lacancı Gerçek’in rolünü ihmal eder 

(McGowan, 28). Bu mühim ihmalin sonucunda elimizde kalansa şeffaf bir ayna olarak 

imge, Gerçek’i bütünüyle tüketmeyi başaran temsil/simgeselleştirme ve mutlak iktidar 

sahibi seyirci-öznedir. 

Görme dürtüsü düzeyinde öznelliğin işleyişi, görmenin idealist kavranışıyla 

açıklanamaz; çünkü arzu ve eksiklik diyalektiği görme eylemine karşı konulmaz bir 

biçimde nüfuz eder. Lacancı bakış (gaze), göze ve onun  fiziksel işleyişine bağımlı ya da 

bakış açısına göndermede bulunan kavramlardan kesinlikle ayrılmalıdır. Bakış, her 

zaman görüş alanından kaçan şeydir. Bu yönüyle de felsefenin herşeyi gören ve düşünen 

özneyle karşıladığı bütünlük nosyonundan kaçan şey olarak tasavvur edilmelidir. Bir 

anlamda bakış, bilincin ters çevrilmişidir (Penley, 1989a: 23). Lacan, görüş alanında 

objet petit a bakıştır derken görme dürtüsü düzeyinde eksikliğin işleyişini tarif etmeye 

koyulur. Lacancı cebirde objet petit a  arzunun nesnesi işlevini görür; ama aynı zamanda 

özne açısından giderilemez bir ayrılma, kopma deneyimini de içermek zorundadır. Aygıt 

kuramının yeterince iyi değerlendiremediği bu boyut ayna evresiyle, yani öznenin kendi 

bedenini görmesinin bedelinin aynada kendisini bir başkası olarak görmesiyle ilişkilidir. 
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Bu bizi, bakışın her zaman dışarıdan yapılanmış  olmasına (Penley, 1989a: 24-25) 

götürecektir. 

Benzer bir noktadan aygıt kuramını eleştiren Joan Copjec’e (1989) göre, perdenin 

ayna olarak kavranmasında da esaslı bir hata vardır. Öznenin dünyayla ilişkisini alt üst 

eden, bu nedenle de zorunlu olarak travmatik bir deneyim olan ayna evresi, imgenin 

efendisi olan sabit, durağan, istikrarlı özneye karşıt bir biçimde bünyevi olarak 

bölünmüş/yarılmış bir özne üretir. Sinemaya tercüme edecek olursak: Seyircinin 

diegesisin karakterleriyle özdeşleşmeden önce saf bakış olarak kendisiyle özdeşleştiği 

konusunda Zizek ve Metz hemfikirdir. Aralarındaki dramatik farklılık ise Zizek’in, 

seyircinin, her defasında bu “nötr” bakışta işbaşında olan arzuyla karşılaştığını ifade 

etmesinde belirir. Diğer bir deyişle, saf bakış olarak öznenin kendisiyle özdeşliğinin 

imkânsızlığı, sinema deneyiminin ve bu deneyimde kanatlanan arzunun kurucu 

unsurudur. Aygıt kuramı, göz ve bakış arasındaki antagonistik ilişkiyi bu ikisini özdeş 

kılarak göz ardı etmiş, öznenin saf bakış olarak kendisiyle özdeşleşebildiği aşkın bir 

tamlık konumunun varolduğunu varsaymıştır. Öyleyse Zizek ve Metz arasındaki fark, 

öznenin saf bakış olarak kendisiyle özdeşleşmesinin imkânsız olmasının özdeşleşme 

arzusunu üretiyor olduğu tespitidir. 

Özdeşleşmenin bu imkânsız ama gerekli olma boyutu, başka türlü söylersek, aygıt 

kuramında bir tamlık ideali olarak kabul gören perspektifin ilanihaye başarısızlığı 

(efendiliğin başarısızlığı) bakış=özne denklemini topyekun değiştirir. 67  Artık bakış, 

                                                 
67 Sinemada bakışı tarif etmeye girişen birçok yazar, Lacan’ın bakışı tartışırken örnek olarak kullandığı 
Holbein’in Ambassadors (Elçiler) resmine göndermede bulunur. Resmin sunduğu perspektiften 
bakıldığında resmin bir parçası olan bir leke gibi duran, ne olduğu tam olarak anlaşılamayan tuhaf 
nesnenin, resme yamuk bakıldığında bize bakan bir kafatası olduğu anlaşılır. Bakış, öznenin imgeyle 
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öznenin değil nesnenin tarafında ve görüş alanındaki kör noktanın ikamesi olarak 

durmaktadır. Öznenin nesneye bakarken nesnenin dönüp özneye baktığı bu nokta, 

öznenin bütünüyle algılayan konumunu dağıtır (McGowan, 28-29). İfadeyi birkaç 

düzeyde açıklamak gerekir: İlk düzey, psikanalitik bakışın görmeyle ilgili bir mesele 

değil bakılma meselesi olması, bakılmanın özneyi çaresiz ve “silahsız” yakalamasıdır. 

Görme ve bakma, bakış açısıyla bakış arasında kurulan mühim ayrımda bakış, kadir-i 

mutlak bakış açısının tam aksine öznenin görme düzeyinde efendilik duygusunu tehdit 

eden, üstelik de özne açısından bir türlü görselleştirilemeyen, görülebilir hale 

getirilemeyen karanlık ve kör noktadır. O halde ikinci düzey bakışın, her zaman ötekinin 

bakışına bağımlı olması, dışarıdalığıdır. Darian Leader’ın (2002) ifadesiyle bizim 

bakışımız her zaman ötekinin bakışına dinamik bir biçimde bağımlıdır ve en başından 

itibaren bize bakılmaktadır (22). Böylece üçüncü ve temel düzeyle, göz ve bakış 

arasındaki asimetriyle karşı karşıya kalırız. Ötekinin bize baktığı noktadan ötekini 

göremeyiz ya da öteki bize hiçbir zaman onu gördüğümüz yerden bakmaz ya da özne 

hiçbir zaman bakıldığı yerden kendini göremez.68 

                                                                                                                                                
kurduğu mesafeyi dağıtan ve bozan bu nesnedir. Bu nedenle bakış, hayali bir efendilik konumu değil tam 
tersine mesafenin kaybedildiği, gerçekliğin tutarlılığını bozan Gerçek’le travmatik karşılaşmadır. Ayrıca 
bkz. McGowan (28-29); MacCabe (1986: 185); Heath (1982b: 19-75). 
68  Işıkla ilgili iki temel kuramdan söz eder Leader. Göz-ışın kuramı, görebilmek için gözlerin ışık 
demetleri yaydığını, nesne-ışın kuramı ise ışığın gözden nesnelere değil nesnelerden göze ulaştığını iddia 
etmiştir. Yüzyıllarca birlikte varolan bu iki kuram arasındaki çekişme, 17. yüzyılda optik bilimindeki 
gelişmelerle birlikte nesne-ışın kuramının zaferiyle sonuçlanır. Nesne-ışın kuramı, göz-ışın kuramının 
optik üçgenini ters çevirir. Taban seyircinin gözünde, zirve ise nesnededir (26-27). Ama ilginç olan göz-
ışın kuramının hala yaygın bir inanış olarak sürekliliğini korumasıdır. Bunu, kendisine bakılıyor olmanın 
dayanılmazlığıyla, bakışın tehditkarlığıyla ilişkilendirir Leader: “Çoğu insan ancak bir maske taktığında 
kendisine bakılmasında tahammül edebilir. İnsanlar, farkında olmadıkları bir anda yakalanır, beklenmedik 
bir seyircinin bakışını aniden üzerlerinde hissederlerse, mahrem bir şey yapmıyor olsalar bile, çoğunlukla 
hissetikleri bir utanç ve kaygıdır. İçinde bulunduğumuz sosyal duruma bağlı olarak gerekli kişiliği 
takınabildiğimiz müddetçe kendimizi rahat hissederiz” (27). 
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Aygıt kuramının sorduğu ama cevaplamakta yetersiz kaldığı soruyu, bakışın 

dışarıdan yapılanmışlığı, yani nesne-olarak-bakış kavrayışıyla, bir kez daha soralım: Bir 

imgeyle özdeşleşmeyi, bir imgenin içine çekilmeyi nasıl açıklayabiliriz? Bu sorunun 

cevaplanması, insan öznelliğinin kuruluşunda ayna evresinin (imgeselin) rolünün nasıl 

kavrandığıyla kesin olarak bağlantılıdır. Aygıt kuramı, öznenin saf bakış olarak 

kendisiyle özdeşleşmesinin mümkün olduğu varsayımıyla sinemayı, özneye tam ve 

bütünlüklü bir imge sunan ayna metaforuyla tarif etmeye çalışmıştı. Oysa yukarıda da 

izah etmeye çalıştığım gibi sinema deneyiminin de kurucu unsuru olan bakış, nesne-

olarak-bakıştır ve ilanihaye bir yabancılığı içerir; çünkü aynanın sunduğu 

koordinatlandırılmış, tam ve bütünlüklü beden imgesinin bedeli bünyevi bir 

yabancılaşmadır. İnsanın kendi bedeniyle kurduğu parçalanmış ve kısmi deneyimle 

aynanın sunduğu imge arasındaki mesafenin hiçbir zaman kapanamaması ama daha da 

önemlisi aynanın sunduğu imgeyle insanın hiçbir zaman özdeş olamaması nedeniyle 

ayna evresi yabancılaştırıcıdır. Elbette ayna, egonun yapılanması için gerekli imgeyi 

sunar; bunun karşılığı ise egonun her zaman dışarıdan yapılanmasıdır. Yannis 

Stavrakakis'in (1999) ifadesiyle ego, yani onda kendimizi gördüğümüz imge, her zaman 

bir yabancıdır; ego, her zaman alter ego'dur. Bu anlamda Lacancı kuram için ayna evresi, 

insan öznelliğinin radikal dış-merkezliliğinin (ex-centricity)69 tanındığı ilk kertelerden 

biridir (18). 

Ayna imgeleri bedensel koordinasyonsuzluğu gideren bir imgesel bütünlük vaad 

eder; lakin bu bütünlük, egonun kuruluşunun dışsal ve yabancı karakterini silmek bir 

                                                 
69 Bu terim, egoyu kuran bir iç merkezin yokluğu ve egonun her zaman dışarıdan yapılanması anlamında 
kullanılmaktadır. 
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yana, dış-merkezliliği nedeniyle çözülemez bir belirsizlikle maluldur. İmgeselin her 

narsisistik ilişkiyi niteleyen bu derin belirsizliği onu insani meselelerdeki saldırganlığın 

ilk kaynağı kılar. Narsisizmin saldırganlıkla ilişkisi bu belirsizliği yok etme çabasıdır. 

Dışsal olan, öteki olan bir imgeyle özdeşleşmenin bu gerekli ama yabancılaştırıcı boyutu, 

biz olarak farz ettiğimiz şeyin kendisini bir yabancılaşma kaynağı yapar (Stavrakakis, 

18). Bu nedenle, “bir imgenin içine çekilmek,” der Leader, 

yabancılaştırıcıdır. Bedensel bütünlüğümüzü, kimliğimizde bir çatlak, uyuşmazlık gibi bir 
bedel karşılığında bize verir. Ayna imgeleriyle özdeş değiliz ve hiçbir zaman tam olarak 
onların yerine geçemeyiz, tıpkı tam olarak başka birinin yerine asla geçemeyeceğimiz gibi. 
Bu, önemsiz bir mesele gibi görünür ama [insanın] ıstırabının en temel yönlerinden biridir. 
Burada, insanların beden imgeleriyle yaşadıkları pek çok değişik sorunu ve aynı zamanda 
başkalarının sahip olduğu maddi nesneleri elde etmek için uğraşan insanların peşini 
bırakmayan tatminsizliği akla getirebiliriz. Unutmamak gerekir ki, başka biri ile 
özdeşleşmenin bir sonucu da, ne istediğimizin onların ne istediğiyle tanımlanmasıdır. 
Lacan’ın buradaki fikri sadece gelişimsel süreçle değil imgelerin bizi yakalama gücüyle 
ilgili. İmgeler bizi biçimlendiriyor, mıhlıyor, cezbediyor ve yabancılaştırıyor (32-33). 

 
Buradan çıkan sonuç ise çarpıcıdır: Ayna-imgesi gücünü, öznenin bakışın efendisi 

olamamasından, bakışın ilanihaye ele geçirilemezliğinden almaktadır. Bakış ile 

perspektifin sunduğu ideal özne konumu yanılsaması arasındaki ayrım bu nedenle 

elzemdir. Bu ayrımda bakış, öznenin kendini göremediği kör nokta, görme düzeyinde 

şeffaflığa,  görselleştirmeye/simgeselleştirmeye direnen lekedir. Öznenin imgeyle 

kurduğu ilişkide bütünüyle algılayan olma pozisyonunu yerle bir eden de, bir diğer 

deyişle, imgeyle kurulan arzu ilişkisinin kaynağı da buradadır. Sadece aynanın çerçevesi 

içinde kendi bakışıyla karşılaşabilen özne için bakış, bedeninden koparılmıştır. Bakışın 

özneden bağımsızlaşması, hem öznenin kendisiyle özdeşleşebilmesine, kendiyle tam bir 

özdeşliğe sahip olmasına engel olur hem de bakışı giderilemez bir biçimde tekinsiz kılar. 

Bizden ayrılmış olan bakışımızı cisimleştiren herhangi bir nesne, bu bakış hırsızlığı 

nedeniyle her zaman tuhaf bir niteliğe sahip olacaktır (Leader, 135). Özne, en başından 
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itibaren (dışarıdan) bakılmanın tehditkarlığı altındadır. Dolayısıyla ikili ayna ilişkisi, 

imgelerin gücünü kavramakta yetersizdir; çünkü bu ilişki her zaman üçüncü bir unsuru 

da içerir. Öznenin görüş alanından kaçan bu kör nokta, özneye hali hazırda bakmakta 

olan (tekinsiz) bakıştır. “Görmeyen gözler ya da opak yüzeyler böylelikle bakışın tehdit 

edici gücünü kazanır ve herhangi bir “öznellikten” yoksun oluşları da onlara arzu katar. 

Bu, ampirik nesnelere duyulan gündelik arzu değil de, hayatımızın en başından itibaren 

karşılaştığımız Öteki’nin tuhaf, gizemli, bize şu soruları sorduran arzusudur: “Biz Öteki 

için neyiz? Öteki bizden ne istemektedir?” (Leader, 40-41). 

Nesne-olarak-bakış, öznenin iç denge, tamlık ve özdeşlik kurma çabasına direnen 

garip ve travmatik bir unsuru anlatır. Bu yönüyle, öznenin kendisi hakkında bir türlü 

simgeselleştiremediği şeydir. Bir diğer deyişle bakış, öznenin en iç, en mahrem 

çekirdeğinin ulaşılamazlığını, kendisiyle mutlak özdeşliğinin imkânsızlığını anlatır. O 

halde pozitif, tutarlı bir çekirdeğe hiçbir zaman sahip olamayan özne açısından nesne-

olarak-bakış, öznenin içindeki yabancı bedeni/davetsiz misafiri, kökendeki yabancıyı, 

kısaca öznenin bölünmüşlüğünü ifade eder.70 Aynı şeyi ses için de düşünmeliyiz. Bakış 

ve ses, öznenin kendisiyle özdeşleşmesini engelleyen, yabancı bir bünye gibi araya giren 

                                                 
70  Bir sorunun, daha temel düzeyde bakışın özne üzerindeki bu tehditkar gücünün kaynağı, öznenin 
kendisi için ulaşılmaz olan en iç, en mahrem çekirdek, travmatik-Şey’dir. “Öznenin kendisinin de 
tanıyamayacağı, özneleşmeye karşı direnen maddi artık/leke varolduğu kadarıyla özne de varolur. Diğer 
bir deyişle, özne olmanın paradoksu, onun sadece kendi radikal imkânsızlığı dolayısıyla, onun (öznenin) 
kendisinin ontolojik kimliğini anlamasını engelleyen ‘cevap verilemeyecek bir şey’ sayesinde 
varolabilmesidir” (Zizek, 2003: 39). Nesne olarak bakış, “ ‘bende benden fazla olan’, radikal biçimde içsel 
aynı zamanda çoktan dışsallaşmış olan ve Lacan’ın adlandırmak için dış-mahremiyet gibi yeni bir sözcük 
uydurduğu içimdeki o yabancı bedeni hedefler. (…) Bu nesnenin Lacancı formülü şüphesiz objet petit 
a’dır; objet petit a öznenin tam kalbindeki simgeselleştirilemeyen, her türlü anlamlandırma işleminin bir 
artığı, kalıntısı olarak üretilen Gerçek noktasıdır, korkunç jouissance’ı, keyfi cisimleştiren sert bir 
çekirdek ve bu yüzden de bizi aynı anda hem çeken hem iten -arzumuzu bölen ve böylece utanç yaratan- 
bir nesnedir” (Zizek, 2002a: 195). 
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iki nesnedir.71 Her ikisi de, öznenin bedeninden koparak öznelerarasılığa tabi olan ve bu 

nedenle de hep bir opaklığı içeren nesnelerdir. Şu halde bakış ve sesle cisimleşen bir 

nesnenin tekinsizliği hem öznenin kökensel yabancılığıyla hem de ötekinin (bilinmeyen) 

arzusuyla ilişkilidir. Zizek’in ifadesiyle, 

Nitekim bakış, özne ile öznenin bakış açısının özmevcudiyetini garantiye almak şöyle 
dursun, resimde onun saydam görünürlüğünü bozan ve resimle kurduğum ilişkiye 
indirgenemez bir bölünme sokan bir leke işlevi görür. (…) Nesne-olarak-bakış, resme 
emin, “nesnel bir mesafeden bakmamı, onu benim kavrayıcı bakışıma amade bir şey 
olarak çerçevelememi önleyen lekedir. (…) Aynı şey nesne olarak ses için de geçerlidir 
elbette: Bu ses –mesela herhangi tikel bir taşıyıca bağlı olmaksızın bana hitap eden 
süperegosal ses- yine bir leke işlevi görür, atıl mevcudiyetiyle yabancı bir bünye gibi 
araya girer ve kendimle özdeşleşebilmemi önler” (2004: 169-170). 
 
Özne, imge ve bakış/ses. Bu üçlü bize sinemada işleyen arzu ekonomisini 

kavrayabilmek için bir anahtar sunduğu gibi bizi, bir filmi diğerinden daha iyi yapan 

özelliğin tespitine, sinemaya özgü bir değer problemine de götürebilir. Sinema, nesne-

olarak-bakış ve sesin tekinsizliği üzerine kurulu olmakla birlikte, filmlerin bu 

tekinsizlikle kurdukları ilişki birbirinden farklıdır. Filmlerin biçimini de belirleyen esaslı 

bir farklılıktır bu. Popüler ya da değil, sinemanın olanaklılığının koşulu, 

temsilin/simgeselleştirmenin bünyevi başarısızlığıdır. Dolayısıyla, tam bir kimliğe 

ulaşmanın imkânsızlığı, her özdeşleşme eyleminin kaderi olan eksiklik, paradoksal 

biçimde bu eksiği kapatma çabasının da olanaklılığının koşuludur. Simgesel düzeni 

bölen muazzam çatlak/boşluk (simgeselleştirmeden arta kalan, 

yerleştirilemeyen/homojenleştirilemeyen fazlalık), kısmi nesneler/hayali görüntüler 

yoluyla perdelenerek tam bir kimliğin mümkün olduğu inancını üretir. Bu boşluğa 

yerleşen nesne, bir bütünün parçası olarak değil, bütün olan bir parça olarak işler. Bir 

                                                 
71 Bu nedenle nesne-olarak-ses, sessiz kalan ses, nesne-olarak-bakış ise bakan ama görmeyen gözlerdir 
(Zizek, 2001c: 117). 
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imgenin perde-etkisi yaratmasının nedeni de budur.72 İmge, arkasındaki sırra nüfuz etme 

arzusunu kanatlandırdığında özneyi yakalar. Oysa imgenin arkasında sadece Gerçek ve 

gerçeklik arasındaki boşluk vardır. “Başka bir deyişle, perdenin arkasında, çoktan onun 

ötesine geçmiş olan özneden başka bir şey yoktur” (Zizek, 2002a: 210). 

Bu nedenle, sinemada biçimi belirleyen esaslı bir unsur, bakış ve sesin ifade 

ettiği bünyevi yabancılaşmayla, öznenin imkânsızlığıyla kurulan ilişkidir. En genel 

düzeyde gerçeklik devresinin ilanihaye açıklığında beliren hayali görüntülerin üretildiği 

sinema, kimi zaman gerçeklik devresini kapatan tekinsiz hayaletler icat ederken kimi 

zamansa bakış ve sesin ele geçirilemezliğini, öznenin bölünmüşlüğünü, yani hayaletlere 

imkân veren boşluğu, yarattığı etkiler yoluyla kaydetmeye çalışır. Sinema, kimi zaman 

yakın çekim yoluyla kimi zaman bir nesnenin öznel çekimiyle kimi zaman bedensiz bir 

ses ya da sessiz bir beden aracılığıyla, kimi zaman öznenin fark etmediği ya da 

beklenmedik bir biçimde görüş alanına giren nesne ve bakışlarla, kimi zaman opak 

pencere ve perdelerle, her durumda arzu/eksiklik diyalektiğiyle oynar. Filmleri 

birbirinden ayıran, bazı filmlere daha iyi diyebilmemize sebep olan ise arzu/eksiklik 

diyalektiğiyle kurulan ilişki biçimidir. 73  Bu anlamda, bir filmin radikalliğinden söz 

                                                 
72 Dolayısıyla ayna, narsisizm, yıkıcılık ve saldırganlık boyutunu ima ettiği gibi, bir sınır rolünü de oynar. 
Nesnenin ulaşılamazlığını örgütleyen bir düzenlemeye ortak olan ayna, aşılamayan şeydir (Lacan, 1998: 
151). Bu nedenle de, insan oluşumuzun kurucu unsuru olan boşluk ile bu boşluğa yerleşen nesne arasında 
kesin bir ayrım vardır. Nesne, gücünü pozitif, ampirik özelliklerinden değil, bu boş yeri uyandırmaktan 
alır. Sinema ve diğer toplumsal fantazilerin dehşet ve yokluk imgeleri (istilacı çevre ya da bir boşluğa 
düşme gibi) bu boşluğa yansıtılır. Böylelikle imge arkasında sahici bir Şey varmış etkisi uyandırır. Oysa, 
“nihai nesne zaten hiç varolmamıştır. Belli imgeleri yansıttığımız boş bir yerdir ve bir nesnenin orijinalliği 
ile ilgili şüpheler de nesne ile yer arasındaki bu farkı vurgulamaya hizmet eder. Bir sanat eseri ya da bir 
kişinin imgesi bu yere girebilir ama onunla eş olamaz. Nesne ile nesnenin girdiği yer ayrı şeylerdir ve bir 
nesne özel, başka her şeyden farklı olmaya başladığında da bu orijinallik sorusu her zaman gün yüzüne 
çıkacaktır” (Leader, 88). 
73  Zizek (2004), klasik Hitchcockçu yöntemi örnek verir. Öznenin bir nesneye yaklaştığı sahnede 
Hitchcock, nesneyi öznel çekimle, özneyi ise nesnel çekimle münavebeli olarak gösterir. Böylelikle nesne, 
“tekinsiz” bir nesneye dönüşür; nesnenin özneye hangi noktadan baktığı belirsiz bırakılır. Özneyi çaresiz 
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edeceksek eğer bu, filmin, sinemanın olanaklılığının koşulu olan yabancılaşmayla 

ilişkisinde aranmalıdır. Bir diğer deyişle, ayna-imgelerinin şeffaflığına direnen kör 

noktaya dair farkındalık, bakışın görüş alanına indirgenemeyen belirsizliği ve 

dolayısıyla öznede uyandırdığı arzu (Ne istiyorsun?) anlatıyı radikal bir biçimde 

değiştiren unsurdur. Birçok film, bakışın belirsizliğini pozitif bir senaryoya bağlayarak 

çözmeyi tercih eder ve çoğunlukla bakış ve sesi bedenselleştirerek, öznenin 

bölünmüşlüğünü perdelemeye, bakışın öznede yol açtığı etkiyi (suçluluk duygusu) 

dışsallaştırmaya imkân tanır. Bu nedenle McGowan’a göre klasik Hollywood filmlerinin 

ideolojik boyutu, Gerçek’in travmatik boyutunu tasfiye etmelerinde, nesne-olarak-bakışı 

evcilleştirmelerinde, bakışın ifade ettiği bünyevi imkânsızlığı çözmelerinde aranmalıdır 

(36-37). 

II.B. Kör Özdeşlik, Haşin Farklılık  

 

Bu bakış kavrayışıyla Kanun Namına, Kanlarıyla Ödediler, Kardeş Kurşunu ve Namus 

Uğruna’yı incelemeye şu soruyla başlayabiliriz: Bu filmler, bakışın ifade ettiği 

yabancılaşma, köksüzlük ve bölünmüşlükle nasıl bir ilişki kurarlar? Bu filmlerde meşum 

                                                                                                                                                
kılan da, nesnenin bakışının öznelleştirilmediği, dolayısıyla anlamlandırılamadığı, bu nedenle “Ne 
istiyor?” sorusunu uyandıran histir (170). McGowan, Spielberg’in Duel’ında aynı mantığı kaydeder. 
Filmin kahramanı David Mann’e yol boyunca eziyet eden, onu öldürmeye çalışan gizemli kamyon 
şoförünün kimliği ve arzusu filmde hiç açıklanmaz ve muallakta bırakılır. Mann sürekli şu soruyu sorar: 
“Benden ne istiyor?” Mann’in, şoförün yüzünü görmeye çalıştığı çok sayıda çekim hep başarısızlıkla 
sonuçlanır. Spielberg, arzunun çözülemeyen, teşhis edilemeyen bir bakışa tepki olarak ortaya çıktığını 
gösterir sadece. “Bu düelloyu başlatmak için ne yapmıştır?” Mann, kamyon şoförünü uçuruma sürükleyip 
bozguna uğrattığında dahi seyirci bu sorunun cevabını öğrenemez. Spielberg, filmin kendine sadakatini 
arzunun mantığıyla sürdürür; bakışın ele geçirilemezliğini filminin ana meselesi yapar (33-34). Orson 
Welles’in Yurttaş Kane’i de imkânsız objet petit a etrafında döner. Film tekrar tekrar seyirciyi nesneyle 
ani bir karşılaşmaya yaklaştırır; fakat her seferinde bu karşılaşma ertelenir. Film, Kane’nin yaşamına ait 
farklı perspektifleri sunar. Hiçbiri nesneyi görülebilir olarak sunmaz. Kane’nin arzusu ve bakışı yokluk 
olarak kalır. Sonunda Kane’nin çocukluğuyla nesne arasında kurulan ilişki de Kane’e ait bütünlüklü bir 
resmin sunulmasına imkân vermez (35). 
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kadın ve züppe figürünün eril kimliğin vazgeçilemez semptomları olduğundan söz etmiş 

ve bu semptomların toplumsal dokuyu ve eril-mahalli ruhu bozan, melezleştiren, başkası 

kılan unsurları cisimleştirerek/dışsallaştırarak tam ve tek bir eril-ruhun bir yerlerde 

mevcut olduğu hayalini ürettiklerine işaret etmiştim. Ruh eril, eril olan yerli, yerli olan 

ise yabancının taarruzu, kışkırtıcılığı, baştan çıkarma tehdidi altındadır. Suç, kaza ve 

cinayete sürüklenen, kıstırılan ve hapsedilen, işitme kaybına, ses kaybına, yatağa çakılı 

kalmaya maruz kalan erkek kahramanlar, evin dışından, sokaktan gelen siren çağrısına 

karşı durma, erilleşme mücadelesi içindedirler. Erkekler arası birliği dağıtan, baba-oğul 

ilişkisini alt üst eden, evi parçalayan ses ve bakış, meşum kadın ve züppeye ait mekâna 

(aşırı-cinselleştirilmiş aşırı-Batılılaşma sahnesine) mıhlanır. Bu mıhlamayı, hem cinsel 

fark çıkmazı hem de ayna-imgesinin körlüğü nedeniyle tam bir eril kimliğe sahip 

olmanın imkânsızlığını, eril kimliğin narsisistik yarasını iyileştirme/perdeleme çabası 

olarak okumalıyız. 

Kanun Namına’da iki kızkardeşin aynı erkeğe olan aşkı, kızkardeşler arasındaki 

kıskançlık, evin içinden gelen yabancı sesin yol açtığı endişeye, buradan dışarıya, aşırı-

Batılılaşmış züppenin tehditkarlığına ve nihayet erkek kahramanı baştan çıkaran arzuya 

doğru yer değiştirir. Kanlarıyla Ödediler’de bu kez evin içine giren arzu, ters yönde yer 

değiştirir. Meşum kadına duyulan arzu, erkek kardeşler arasındaki husumete, para ve 

iktidar hırsına, cemaate yabancılaşmaya ve babaya itaatsizliğe doğru kayacaktır. Kardeş 

Kurşunu’nda aynı kadına aşık olan iki erkek arasındaki kıskançlığın yol açtığı belirsizlik, 

meşum kadının her şeye sahip olma tutkusuna bağlanarak giderilecek, bu tutku ise 

züppenin “eve” tecavüzüyle yer değiştirecektir. Namus Uğruna’da ise bir erkek ve bir 

kadın arasındaki arzunun belirsizliği (Bir kadın ne ister?) kadının vitrin tutkusuna, 
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başkası olma arzusuna ve bu arzu da mahalleye yabancı olan gücün, zengin galeri 

sahibinin (cinsel) iktidarına tabi kılınacaktır. Filmlerdeki bu ilginç anlatısal döngü, 

öznelerarası ağa yakalanmış olmanın ürettiği her türden belirsizliği birbirine bağlayarak 

pozitif bir nedene sabitler. Belirsizliklerin birbiriyle yer değiştirip, kayarak durduğu yer, 

geriye dönüp erkek kahramanın kimliğinde ifade bulan belirsizliği/eksikliği çözüme 

kavuşturur. Kanun Namına’da Nazım, Perihan tarafından baştan çıkarılmıştır; ama 

bunun arkasında Nazım’ın karısında gözü olan züppe Halil ve Nazım’a tutkuyla bağlı 

Nezahat’ın planı vardır. Kanlarıyla Ödediler’de erkek kardeşler arasındaki kıskançlığın 

ve şiddetin, babaya itaatsizliğin ve evin parçalanmasının arkasında Gönül vardır. Kardeş 

Kurşunu’nda iki kardeşin aynı kadına aşık olmasının ortaya çıkardığı belirsizlik yine 

meşum kadın ve züppe ortaklığına dönüşüp belirsizliğin yol açtığı gerilim elle tutulur bir 

varoluşa, dışsal bir nedene dönüştürülür. Şüphe yok ki, Namus Uğruna da aynı nedene 

müracaat eder. Bir erkek olmanın belirsizliği ve kayganlığı, “kahpe kadın” ve “ahlaksız 

patron” ortaklığıyla giderilir. Dikkat edilecek olursa bu anlatısal döngü, bir iç-dış 

ortaklığıyla işlemektedir hep. İçerideki bozguncu ses dışarıdaki tehditkar sese bağlanır. 

Eril kimliği mekânsallaştıran evin içinde ortaya çıkan farklılığı, heterojenliği, belirsizliği 

cisimleştiren ses, dışarıdan evi tehdit eden sesle sabitlenir. Bu filmlerdeki temel biçimsel 

problemin kaynağı da burada aranabilir. 

Yukarıda nesne-olarak-bakış ve sesi özne açısından tekinsiz kılanın, bu iki 

nesnenin dışsallığı, öznenin kendisiyle tam bir özdeşliğe ulaşmasını engelleyen unsurlar 

olmasıyla ilişkili olduğunu ifade etmiştim. Öznenin kendi içinde hükmedemediği 

yabancı gövdeyi, davetsiz misafiri, dış-mahremiyet boyutunu göstermekteydi bu 

nesneler. Bu nedenle bakış ve ses, her zaman ötekinin bakış ve sesine, öznenin kendi 
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imgesinin belirsizliği, kontrol edilemezliği ötekinin bakışının ele geçirilemezliğine 

tabidir. Bu içkin engel, pozitif bir nedene dönüştürüldüğünde, bakış ve sesin öznelerarası 

ağa yakalanmış olmasından türeyen belirsizlik tamir edilebilir ve telafi edilebilir bir şey 

olarak algılanır. Nefsimi kontrol eden, bakışımı ve sesimi benden çalan yabancı-kötücül 

bir gücün, ne istediğini bildiğim bir ötekinin icadı, arzunun belirsizliğini pozitif/tutarlı 

bir senaryoya bağlayarak nesne-olarak-bakışı evcilleştirir.74 Burada analiz ettiğimiz dört 

filmin de arzunun belirsizliğiyle baş etme biçimi budur: Arzunun belirsizliğini gideren 

bir neden icat etmek. Bu nedenin kanıtlanabilir bir varoluşa dönüştüğü yer ise hep bir 

aşırı-Batılılaşma sahnesidir. 

Bu icat hiç şüphesiz, hem erkek olmanın hem de bizi yakalayan öznelerarası ağın 

süregiden belirsizliğinden hızlıca kaçmaya imkân verir; ama bu kaçış sinemayı sinema 

yapan unsurlardan da bir kaçıştır aynı zamanda. Ötekinin bakış ve sesinin yarattığı 

tekinsizliğe tahammülsüzlük, bakış ve sesin tanıdık bir sahnenin içine el çabukluğuyla 

yerleştirilmesine yol açar. Nihai olarak öznenin kendi travmasından kaçmasına izin 

veren bu senaryo, ötekinin arzusunun açıklığa kavuştuğu bir sahne yaratır. Kanun 

Namına’da Şevket bey’in felç olduğu sabahı hatırlayalım. Güneşin İstanbul üzerine 

doğmasına eşlik eden “Doğu”nun sesini Batılı müzik ve parti sabahı takip eder. Önce 

babanın ses kaybına, hareketsiz ve kudretsiz kalışına tezat oluşturacak denli bütün 

                                                 
74 Leader’ın da ifade ettiği gibi geleneksel kem göz inanışı, bakışın bağımsızlığıyla ilişkilidir (136). Bu 
anlamda Türkçe’de nazar, bu tekinsiz bakışın karşılığıdır. Kem gözün ehlileştirilmesi, kendi gözlerimizi 
bizden ayırıp ele geçiren yabancı bir şeyi var eder. Göz biçimindeki nazar boncuğu, kem gözleri 
ehlileştirmek ve yok etmek için kullanılır. Özne, kendi bedeninden koparılmış bakışı/nazarı, yeniden kendi 
bedeni üzerine yerleştirerek, kem gözü ehlileştirir; bakışı yabancılığından arındırır. Nefs kelimesi de 
öznenin dış-merkezliliğini anlatan iki zıt anlamı birlikte taşır. Hem kişinin öz varlığı, kendisi, ruh ve 
aslıdır; hem de insanın bedensel istekleridir. Bir yandan saf bir kendiliği öte yandan ötekine bağımlılığı, 
kontrol edilemezliği anlatır. Bu ikinci anlamıyla, “göz”le eş anlamlı olarak da kullanılır. Göz kelimesi de 
bir gönül bağlantısını anlattığı gibi kötülük verdiğine inanılan bir bakışı tarif etmek için de kullanılır. Aynı 
zamanda göz, nesnelerin, “görmeyen ama bakan” boşluk ve delikleri için de kullanılır. 
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İstanbul’u tepeden dolaşarak yüceltilen bir erkek sesi duyarız. Ardından filmde ilk kez, o 

ana kadar filme dahil olmuş mekânlara ait olmayan tuhaf bir apartman dairesi gösterilir. 

Babanın kaybettiği sesinin ve kudretinin geride bıraktığı boşluğa bu apartman dairesi 

yerleşmiş gibidir. Artık ulusal-cinsel endişe devrededir ve erkek kahraman için bir 

erilleşme mücadelesi başlamıştır. Aşırı-batılılaşma sahnesi ötekinin ne istediğine bir 

cevap gibi işlemektedir. Öznelerarası simgesel ağın, öznelerarasında dolaşan, gidip 

gelen duyguların içerdiği belirsizliklerin kaynağına yerleştirilen bu sahne, bu 

belirsizlikleri sürekli kılmayı, böylelikle de filmin, tarif edilemeyen, 

simgeselleştirilemeyen unsurların peşinden gidebilmesini de engelleyen bir duvar gibidir. 

Bu duvar, kız kardeşler ya da erkek kardeşler arasındaki kıskançlık, baba-kız ya da baba-

oğul çatışması, bir erkek ya da bir kadın olmak, öznenin kendisinin kontrol edemediği, 

cevabını bulamadığı bir durumun içine düşmesi, bir şeyin peşinden kontrolsüzce 

sürüklenmesi gibi meseleleri ya da modernlikle ilgili endişeleri aşırı-batılılaşma sahnesi 

içine taşıyan bir sınır çizer. 

Bu filmlerde, bakış ve ses alanını sürekli kontrol altında tutmanın, bakış ve ses 

arasında uyum, tamlık ve süreklilik kurmanın da bu sınırla ilişkisi olduğu söylenebilir. 

Tekinsiz bakış, hep züppenin ya da meşum kadının bakışıdır; kahramanın cevap 

veremediği, anlayamadığı, ona kendi içinde hükmedemediği yabancı gövdeyi hatırlatan 

bakışın tekinsizliği bu yolla ehlileştirilir. Namus Uğruna’da kahramanın işitme kaybına 

uğrayışını ve bu kaybın sahnelenişini hatırlayalım. Eşref’in karısı Neriman’la patronu 

Kenan’ın bir parti sonrasında seviştikleri sahne Eşref’in geçirdiği araba kazasıyla 

kesintiye uğrar. Bir hadım edilme tehdidine dönüşen aldatılma, erkeği sakat ve eksik 

bırakır. Kaza sonucu sağır kalan Eşref, filmin geri kalanında kulağındaki yaranın olduğu 
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yerin üzerinde, eksikliğini gösterircesine bir bandajla karşımıza çıkar. Sağırlık, tam bir 

erkek olamamayı anlatır. Kenan’ın kendisini ziyarete geldiği sahnede Eşref, yatağa 

çakılı kalmış bir konumda iktidarsız, Kenan ise muktedirdir. Eşref’in bakışları görüp bu 

bakışların ne istediklerini, ne söylediklerini anlayamamasına, bu sessizliğin yarattığı 

boğucu etkiye kimi zaman seyirci de ortak edilir. Seyircinin duyduğu fakat Eşref’in 

duyamadığı sözler ise yine aldatılma fantazisine aittir. Kenan, Neriman’a buluşmak 

istediğini, onu çok özlediğini söyler. Burada fantazi, öznenin yokluğunda, diğer bir 

deyişle onun göremediği, duyamadığı, cevap veremediği, müdahale gücünün olmadığı 

durumlarda “arkasından neler çevrildiğini” göstermek üzere işlemektedir. Yani, 

öznelerarası ağa yakalanmışlığın içkin belirsizliği, uyandırdığı kontrolsüzlük hissi 

giderilmeye çalışılmaktadır. Bir kez eksikliğin kaynağı icat edildiğinde, eril yaranın 

tamir edilmesi de mümkün olacaktır. Cevap verilemeyen bakışın tekinsizliği, erkeğin 

sağırlığıyla temsil edilirken, bu tekinsizlik, koordinatlarını aşırı-cinselleştirilmiş aşırı-

Batılılaşma sahnesinin belirlediği bir aldatılma fantazisi içine yerleştirilerek ortadan 

kaldırılabilir bir şeye dönüştürülmektedir. 

Züppenin ya da meşum kadının bakışı aşırı-cinselleştirilmiş aşırı-Batılılaşma 

sahnesine mıhlanarak, ötekinin arzusunu çözmüş görünen bir senaryo inşa eder. Benzer 

şekilde, ses de eğer Batılı bir ses ise, tehlikeli ve baştan çıkarıcıdır. Kahramanın ailesi ya 

da yakın çevresi içinde bakış ve sesin tekinsizliğine yer yoktur. Burada ya mutlak bir 

uyum, birbirini tam olarak anlama hakimdir (dolayısıyla öznelerarası ağın içkin 

belirsizliği dışarıda bırakılmıştır) ya da eğer bir belirsizlik varsa bu dışarıdan gelen 

bakışın “tanıdık” sahnesine kaydırılacaktır. Kanun Namına’da Nazım’ın hikâyesini 

başlatan sahne iyi bir örnektir. Tango söyleyen bir erkeğin sesi eşliğinde deniz kıyısında 
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genç kadın ve erkekler gösterilir. Nazım ve Ayten’in diğerlerinden uzaklaşıp baş başa 

kaldıkları ve öpüştükleri çekimlerde onları seyreden/gözetleyen bakışın sahibi 

Nezahat’tir. Yerli ruh-yabancı madde ayrımının yer almadığı bu mekân, Nazım’ın 

hikâyesini de başlatır. Bu karışık, heterojen mekânda alınan hazzı gören bakışı Nezahat 

taşır. Bu bakışın bir suçluluk duygusuna işaret ettiğine, Nezahat’ın bu durumu Şevket 

Bey’e şikâyet etme teşebbüsünde buluruz. Gözetleyen ve suçluluk duygusu üreten bu 

bakış, kahramanın göremediği, karşılık veremediği, dışarıdan gelen, öteki’nin bakışıdır. 

Öznenin, arzusunun bölünmüşlüğünün ürettiği suçluluk duygusundan, köksüzlükten 

kaçışı, bakışın ehlileştirilmesiyle/yerleştirilmesiyle gerçekleşir. Nezahat’ın bakışı, 

kötücül bir senaryoya bağlanacak, bu sahnenin ve mekânın ifade ettiği melezlik de bir 

ayrışmaya uğrayacaktır. Eve ait unsurlarla evi bozan unsurlar arasında tesis edilen 

ayrımda, Nezahat, bu sahnenin bütün içerimleriyle ifade ettiği suçluluk duygusunun 

yansıtıldığı yabancı gövde olarak konumlanacaktır. Dolayısıyla dışarıdan gelen bakışın 

tekinsizliği, hangi noktadan baktığının sabitlenmesiyle giderilir; çünkü bakış böylelikle 

belirli bir perspektife, dolayısıyla temsil ve anlama kavuşur. Bu, ötekinin bakışının ne 

istediğine bir cevap sunar. 

Kardeş Kurşunu’nda Orhan ve Nevin’in nişanlandığı sahnede Muzaffer’in 

bakışının (Nevin’e olan aşkının) yarattığı belirsizlik, bu belirsizliği/bakışı ele geçiren 

Aliye’nin kötücül bakışıyla giderilir; bu bakışın ne istediği ise zaten bilinmektedir; 

kahramana tutkuyla bağlıdır ve para düşkünüdür. Kanlarıyla Ödediler’de Gönül’ün 

Nazmi’yi baştan çıkaran bakışına radyoda çalan Batılı müzik eşlik eder. Bu sahne, evin 

sakinlerinin Klasik Türk Müziği gecesi için mahallede bir evde toplandıkları sahnenin 

peşi sıra gelir. İki sahne arasında kurulan zıtlık, bakış ve ses alanı düşünülerek 
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açıklanmalıdır. İlk sahneye ifade ettiği bütünlüğü (“ev”e ait ses ve bu sesin birleştirdiği 

mahalleli imgesi) veren ikinci sahnenin uyumsuzluğudur. Gönül’ün bakışı ve onu 

çevreleyen ses, “ev” imgesinin tutarlılığını bozan, bu imgeye uyumsuz unsuru 

cisimleştirir. “Ev” imgesinin ifade ettiği tamlık hayali ancak bu şekilde mümkün olur; 

ilk sahneyi kesintiye uğratan ikinci sahne, böylelikle “ev” imgesini tehdit eden, onu 

bölen bakışı da bedenselleştirmiş olur. Filmin başında Kenan Bey’in hapishanede diğer 

erkeklere hikâyesini anlatmaya başladığı sahne, “İşte birgün aramıza o giriverdi,” 

sözleriyle geçmişe giderek, şampanya şişesi ve kadehlerle açılan, Gönül’ün Turgut’un 

kucağında olduğu, tango söyleyen bir erkek sesinin eşlik ettiği sahneye bağlanır. 

Hapishanenin geleneksel erkek kültürüyle gösterilen durağan sahnesi, kadın ve erkeğin 

bir arada olduğu, cinsellik ve keyifle yüklü, tango sesiyle sarmalanmış hareketli 

sahneyle bütünüyle zıtlık içindedir. Dolayısıyla, “ev”e musallat olan, “ev”i taciz eden 

tekinsiz bakışlar (içkin heterojenlik ve belirsizlik) toplamı, Gönül’ün aşırı-

cinselleştirilmiş bedenine yerleştirilir. “Ev”, ancak Gönül’ün bakışından bir saflık, 

bütünlük, homojenlik imgesi olarak görülebilir. “Ev” imgesi eril ruhla dopdolu olmayı 

vaad eder; imgenin vaad ettiği bu doluluk, “ev”in içindeki aşırılığın, “ev”i bir tamlık 

olarak hayal etmenin imkânsızlığının dişil bedene yansıtılmasıyla mümkündür. Hülasa, 

eril ruh-dişil beden ayrımı, eril kimliği mekânsallaştıran “ev”in bir başına temsil 

edilemezliğiyle, “ev”in kendini dolaysızca görebildiği bir bakışın yokluğuyla baş etme 

çabasıdır. Aynı durum züppenin bakışı için de geçerli değil midir? Bu filmlerde evin bir 

tamlık, bütünlük, saflık mekânı olarak görünmesi ancak “yozlaşmış” bir bakıştan, 

züppenin bakışından mümkündür. “Ev”in sınırı geriye dönük olarak züppenin bakışı 

yoluyla çizilebilir. Eril kimliği ve bu kimliğin mekânı olan “ev”i bozan, onları tehdit 
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eden unsurlar olmak suretiyle meşum kadın ve züppe, bu kimlik ve mekânın varlığını 

idame ettiren, varlığının dayanağı olan unsurlardır. 

Bakış ve sesi kontrol altında tutmanın, bu nesnelerin içerdiği belirsizlik ve 

kontrolsüzlük hissini giderme ya da tamir etme çabasının bir başka tezahürü, nesnelere 

ve mekânlara ait sınır idaresinde karşımıza çıkar. Erkek mekânları, ev ve sokak arasında 

bir ara-mekân, sadece erkeklerin bulunduğu, erkek kültürünün işlediği, erkekler arası 

dayanışmanın olduğu güvenli mekânlardır. Hapishane, kahvehane, otomobil tamirhanesi 

ve benzin istasyonu erkek kahramanların birbirlerine yardım ettikleri, birbirlerinin 

hikâyelerini dinledikleri, erkekler arası diyalogun, ortak dilin hüküm sürdüğü yerlerdir. 

Geleneksel kültüre ait tanıdık nesnelerle dolu olan bu mekânlarda “yabancı” nesneler de 

kontrol altındadır. Kanlarıyla Ödediler’de evin babası Kenan Bey’in saat tamiri merakı 

vardır. Evin içinde gösterildiği çekimlerde bir masanın önünde saatlerle uğraşmakta, 

arkasında ise duvarda asılı bir ud yer almaktadır. Deniz kıyısında bir kahvede 

arkadaşlarıyla nargile içip oğlunun derdini paylaşırken, arkadaşları tamir etmesi için 

bozuk saatlerini Kenan Bey’e verirler. Kenan Bey’in cazibesine kapıldığı nesneler ikiye 

bölünmüş gibidir: ud ve saat. Mahallede bir evde toplandıkları Klasik Türk Müziği 

gecesinde Kenan Bey’in ud çaldığını görürüz. Yakın çekimle gösterilen ud (ya da kimi 

zaman kanun), “ev”in bütününe işaret eden tikel ses ve nesnelerdir. Peki saat tamiri 

merakını nasıl yorumlamalıyız? Kahveye, kendi köşelerine çekilmiş, “zamanın dışına 

düşmüş” kendisi gibi yaşlıların bozulan saatlerini onaran Kenan Bey’in bu merakı, 

filmin paradoksudur aynı zamanda. Film, Kenan Bey’in sesiyle zamanı geri döndürüp, 

eril-ulusal kimliğin aldığı yarayı tamir edecek biçimde yeniden anlatır ve “eve giren 

yabancı gövde, davetsiz misafir olmasaydı, ev bir tamlık mekânı olarak kalabilirdi; evin 
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düzeni sürerdi,” der. Fakat paradoksal biçimde, anlatıyı başlatan, anlatıya imkân veren, 

evin düzeninin bozulmasıdır. Bu negatifliğin açtığı boşlukta, hayali görüntüler ortaya 

çıkma imkânı bulur. Anlatı, ud ve saat, ud ve tango, ud ve araba ve nihayet ud ve sinema 

arasında bölünmüşlüğün açtığı yarıktan türer. Nesnenin tamiri öznenin yarasını da 

iyileştirme çabasıdır. Bu imkânsız-çaba ise yaranın açıldığı ana geri dönen bir fantazi 

inşa eder. Bu yaranın ilanihaye iyileştirilemezliği, bu filmlerin tekrar tekrar “ev”in 

düzeninin bozulmasını, “ev”in kaybedilme deneyimini sahnelemelerinde kendini 

gösterir. Diğer bir deyişle, “ev”i dışarıdan gelen tehdide karşı savunma çabası, aslında 

“ev”in çözülmeden önceki haline değil, kayıp deneyimine geri döner. Her defasında bu 

deneyimi erilleşme mücadelesi içeren bir fantazi senaryo içinde sahneler; böylelikle de 

bu deneyimi anlamlandırmaya, bu deneyime bir tutarlılık kazandırmaya çalışır. Bu 

nedenle, bütün içerimleriyle fantazide sahnelenen eril savunma, tamlığı geri getiren bir 

edim değil, tamlığın kaybedilmesini sahneleyen, bu sahneleyebilme sayesinde de tamlığı 

sadece bir olasılık olarak ima eden/uyaran bir edimdir; başlangıçtaki, kökensel eksiği,  

“bir tamlık vardı,” hayaline dönüştürür. Bu nedenle nesne her tamirden sonra tekrar 

bozulacak (“Tamir ettiğin saatler yine bozuldu Kenan bey”), fantazi, simgesel hadım 

edilme yarasını (“İşte birgün aramıza o giriverdi”) her defasında yeniden açacaktır. 

Gerek Kanun Namına’da gerekse Kanlarıyla Ödediler’de ud, kimi zaman 

babanın kucağında sesiyle, kimi zamansa onun arkasında duvarda asılı durarak baba 

imgesinin tamamlayıcısı olan nesnedir. Sahneye babayla birlikte dahil olur ve babanın 

kimliğine aittir. Babanın iktidarsız kalışına udun da kıyıda köşede sessiz kalışı eşlik eder. 

Buna karşılık, kimi zaman radyo, kimi zaman bir partide içki ve dansa eşlik eden plak, 

kimi zamansa erkek kahramanı cemaate yabancılaştıran İstanbul’un gece eğlence 
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mekânlarında tango söyleyen bir kadının sesi, bu sese eşlik eden müzik aletleri, dans 

eden bir kadının bedeni ve bu bedenin etrafını saran, yakın çekimle gösterilen vurmalı 

çalgılar evin dışına, evi tehdit eden yıkıcı güce, dişil olana ait nesneler olarak işaretlenir. 

Babalarının dahil olduğu geleneksel eğlence biçimlerinin aksine, bu filmlerde oğullar 

dans pistine/bireyin sahnesine çıkarlar ya da çıkmaya mecbur edilirler. Lakin dans pisti, 

oğullar için de güvenli ve tanıdık değildir. Dans pisti, bakılmak, dışarıdan gelen 

bakışların nesnesi olmak demektir. Bu öznelerarası ağın içine düşen erkek için 

belirsizlik, ya eşlerin değiş-tokuş edilebilirliği (Kanun Namına’da Nazım’ın karısıyla 

dans ederken onu diğer erkeklerin dans teklifine karşı bir türlü muhafaza edememesi) ya 

başka erkeklerin, yanındaki kadına bakışlarından duyulan rahatsızlık (Kanlarıyla 

Ödediler’de Nazmi’yle dans eden Gönül’e bakan ve onun bir “bar karısı” olduğunu 

söyleyen erkekler) ya da doğrudan dans deneyiminin yol açtığı yakınlığın baştan 

çıkarıcılığı (Kanun Namına’da Perihan’ın Nazım’ı ya da Kanlarıyla Ödediler’de 

Gönül’ün Nazmi’yi dansa kaldırması) demektir. 

Gece eğlence mekânlarının uzun uzun gösterildiği sahneler, her yönüyle, ne 

Doğulu ne Batılı olarak işaretlenebilen melez bir görünüm arz eder. Bu karmaşıklık, 

cemaatin organik dokusunu bozan unsura, meşum kadının bedenine yansıtılmakta, saf 

olan, homojen olan geriye dönük olarak ayrıştırılabilmektedir. Diğer bir deyişle, 

kökene/kendine geri dönme arzusu, erkek kahramanı bu kökenden mahrum bırakan 

modernleşme süreci tarafından en başından belirlenmiştir. Kökene dair farkındalığı 

belirleyen çerçevenin kendisi, kökenin kaybedilmesine neden olan çerçevedir. Bu 

filmlerin üçünde de geriye dönük anlatımın tercih edilmesini (ulusal) kimliğe içkin bu 

paradoksa bağlamak mümkündür. Sıkışmış, kıstırılmış, bir cinayete tanıklık eden ya da 
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katil olmuş, suçluluk duygusuyla dolu erkek kahramanların hikâyelerinde, bu geriye 

dönük kurguyla kimliğe içkin şiddetin kaynağı, yok edilebilir, pozitif bir varoluşa 

dönüştürülür. Kanlarıyla Ödediler bir mahkeme sahnesiyle açılır. Suçlu bulunan Kenan 

bey’in resmi damgalanır ve cezaevine götürülür. Oğlunu öldürmüş bu adamı, 

cezaevindeki erkekler bakış ve sözleriyle suçlar; yüzüne tükürerek, tartaklayarak 

aşağılarlar. Erkeğin bu haysiyet kaybı, erkekler için ve erkeklere anlatılan bir ibret 

hikâyesiyle giderilecek, Kenan Bey’e hikâyenin sonunda haysiyeti geri iade edilecektir. 

Filmin hiçbir tereddüt, istikrarsızlık, belirsizlik içermeyen anlatıcı sesinin Kenan Bey 

olması, eril-ulusal kimliğe içkin negatifliğin cisimleştirilmesi ve negatifliğin 

olumsuzlanması yoluyla mümkündür. Bir diğer deyişle, eril-ulusal kimliği bu sesle 

temsil edebilmenin imkânını açan, heterojen sesler çoğullunun Gönül’ün bedenine 

kaydedilişidir. Filmin sonunda Kenan Bey’in Necla’ya söylediği sözleri hatırlarsak: 

“Çocuğunu iyi bir insan olarak yetiştir yavrum. Allahın ve devletin kanunlarına itaatkar, 

milletine, ailesine, ocağına bağımlı bir insan olarak yetiştir. Kadında güzelliğin geçici ve 

aldatıcı olduğunu öğret ona. Evleneceği kızda sadece namus ve sadakat arasın. Benim 

oğullarım bunları bilmediler. Geçici heveslerin ve bir kahpenin kurbanı oldular.” Kenan 

Bey’in torununa nasihati, milletin oğullarına da nasihattir. Film, tel örgülerin arkasındaki 

Kenan Bey’in imgesinin giderek küçülmesi ve gardiyanın hapishanenin parmaklıklı 

kapısını kapatarak çerçeveden çıkmasıyla biter. Anlatı açısından anlam/temsil çıkmazı, 

erkek kahraman içinse suçluluk duygusuna yol açan kimlik çıkmazı giderilmiştir. 

Hapishane ve anlatı kapılarını birlikte kapatır. Kardeş Kurşunu bir cesedin teşhisiyle 

başlar. Kahraman, cesedi teşhis ettikten sonra ölen kadının ölümünün sırrını, hikâyesini 

anlatır. Kadının hikâyesini anlatan erkek, bu sessiz bedeni, meşum kadın olarak 
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canlandıracaktır. Bu filmlerdeki kadınların, erkek fantazisi, eril kimliğin semptomu 

olduklarını en çok açık eden sahne budur: Ölü bir kadın ve anlatıcı bir erkek. Diğer bir 

deyişle, “Kadın yoktur.” Erkek kahraman, Orhan, anlatmaya başladığında kadın da 

erkeğin sesiyle hayal edilmeye başlar: “Belki de böyle bir ölümü arıyordu. Haristi. Her 

ne olursa olsun arzularına ermek istiyordu. Hikmet Bey Aliye’yle evlendikten sonra 

evlerinin düzeni bozuldu. Bu birleşmeye hepimiz şaşırmıştık. Aliye garip bir kadındı. 

Her gördüğe şeye elini uzatmak isteyen bir yaratılışı vardı. Ev, mal, ziynet, erkek, her 

şeyin kendisi için mevcut olmasını isterdi.” Bu sözlerle geçmişe doğru yol alan film, 

Orhan’ın, içindeki tuhaf sıkıntı nedeniyle çalışamayıp eve geldiği sahneyle “başlangıca” 

döner. Kökendeki tuhaf sıkıntının kaynağı, Aliye’nin Orhan’a aşkını, onun için her şeyi 

yapabileceğini ifade etmesine bağlanacak, böylelikle Aliye “başlangıca” 

yerleştirilecektir. Film başladığı yere döndüğünde, eril kimliği ve bu kimliği 

mekânsallaştıran evi bozan unsur cisimleştirilmiş ve yok edilmiştir. Böylelikle anlatının 

kapanması, kahramanın da bu hikâyeden “temize çıkmasıyla”, tutarsızlık ve belirsizlik 

yaratan unsurlardan arınmasıyla çakışacaktır. Bu tutarlılık imkânı bir semptom olarak 

Aliye’ye muhtaçtır. Eril kimliğin bünyevi boşluğuna meşum kadın imgesi yansıtılır. 

II.B.1. Nesne: Orijinal ve yabancı 
 

Birbirinden ayrıştırılan, eve ya da evin dışına yerleştirilen, eril-dişil olarak işaretlenen 

nesnelerin aksine tıpkı saat gibi araba da, filmlerde belirsizliği saklı tutan nesnedir. 

Filmlerin hepsinde kahramanların ev dışındaki iş mekânları arabayla doğrudan 

bağlantılıdır. Kanun Namına’da Nazım’ın Kardeş Kurşunu’nda baba ve oğulların 



 156

otomobil tamirhanesi vardır. Kanlarıyla Ödediler’de iki kardeş, aynı zamanda 

otomobillerin de tamir edildiği bir benzin istasyonu işletmektedir. Namus Uğruna’da ise 

Eşref taksi şoförüdür. Dolayısıyla dört filmde de erkekler arası diyalogun, cemaate 

dayalı dayanışmanın, mahalle kültürünün sahnelenmesinde erkekler ve araba birliktedir. 

Erkeklerin denetimi altında tutulan, tamir edilen bir nesne olarak araba, bir kadınla 

birlikte olduğunda tekinsiz bir nesneye dönüşür. Namus Uğruna’da mahalleye gelen ve 

çocukları peşinden sürükleyen siyah Chevrolet’nin sahibi meşum kadın Perihan’dır. 

Kanun Namına’da Perihan arabasıyla Nazım’ın tamirhanesine gelir ve birlikte dolaşmayı 

teklif eder. Nazım’ın karşı koyamadığı bu teklifin sonunda ikisini arabada sevişirlerken 

görürüz. Kanlarıyla Ödediler’de Gönül’ün Nazmi’yi baştan çıkarmaya çalıştığı sahnede 

yine bir araba vardır. Benzin istasyonuna gelip arabalar etrafında dolaşırken Gönül, 

arabalardan birini göstererek birlikte dolaşmak için Nazmi’yi ikna eder. Filmlerde 

arabayı tamir eden erkeklerle arabaya sahip olan/kullanan erkekler arasında da bir ayrım 

vardır. Tamir adeta bu nesneyi yola sokmanın, evcilleştirmenin, ehlileştirmenin bir yolu 

gibidir. Oysa arabayı kullanmak hep cinsellikle ilişkilendirilir; baştan çıkarma ya da 

çıkarılmaya ev sahipliği eder. Kanun Namına’da züppe Halil’in, Ayten’i arabasıyla 

gideceği yere götürmeyi teklifi Ayten’e olan arzusunu ifade etmesine dönüşür. Namus 

Uğruna’da patron Kenan’ın hem birçok arabası vardır; hem de birçok kadınla birlikte 

olmuştur. Filmin başında Eşref, Kenan’ı bu sözlerle, çok arabaya ve çok kadına sahip 

olma özelliğiyle tarif eder. Dolayısıyla filmlerde bir erkek, bir kadın ve bir araba birlikte 

hareket ettiklerinde bu, kontrol edilemeyen bir arzuyu, bir sınırın ihlalini ya da suçluluk 

duygusunun eşlik ettiği bir cinselliği anlatmaktadır. Baştan çıkarılma arzusuyla baştan 

çıkarılma korkusunun birlikteliğine ev sahipliği yapan nesne arabadır. 
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Bu nedenle araba, nesneleri ikili karşıtlıklar içine yerleştirme, eril ve dişil olarak 

kategorileştirmeden arta kalan, resmin bütününde çıkma yapan, bir türlü yerli yerine 

oturmayan parça gibidir. Birbirine zıt unsurların bu parçada çakışmasına tanık oluruz. 

“Ev” ve “dışarısı” arasında, her ikisine de ait olmayan, bu iki alanı hem ayıran hem de 

birleştiren bir “ara-mekân”ı anlatır bu nesne. Erkek kahramanın kendine-ait-olan mekân, 

sadece para kazanıp yaşamını idame ettirdiği değil, erkekler arası dostluğun, yerli-erkek 

dil ve kültürünün temsil edildiği mekândır. Kadınların olmadığı, sadece erkeklere ait bu 

mekânlarda erkeklere hep araba eşlik eder. Otomobil tamirhanesinde, benzin 

istasyonunda, taksilerin bekledikleri garajda, otomobiller, kimi zaman etrafında kimi 

zaman içinde erkeklerin bir araya gelip dertleştikleri, yerli-erkek dilinin temsil olanağı 

bulduğu mekân-nesnelerdir. Kadınların yokluğunda kadınlar üzerine sözlerin söylendiği 

(“Kadın ve hırs tehlikelidir”, “Kadın milletine güven olmaz”, “Kadınlar bakkal biz de 

müşteriyiz”) bu mekân, kadınları dışarıda bırakacak denli güçlü bir erkeklerarası bağın 

kurulmasına hizmet eder. Namus Uğruna’da Eşref’in gece işe çıktığı sahnede en yakın 

arkadaşı da ona muavin olarak eşlik eder. Arabanın arka koltuğundaki müşteri çiftin 

cinsel imalarla yüklenmiş söz ve kahkahalarından rahatsız olan iki erkek, söz yollu 

rahatsızlıklarını dile getirip çifti sustururlar. Bu yönüyle araba, erkek dilince kuşatılıp 

ehlileştirilmiş, evcilleştirilmiş modern bir nesnedir; ama yine de modern bir nesnedir. 

Her an yabancı bir nesneye dönüşebilir ya da yabancı olduğunu hatırlatacak bir unsurla 

işbirliğine girebilir; erkekler arası dilin güvenliğini ortadan kaldıracak, erkekler arası 

bağı zayıflatacak bir belirsizlikle gölgelenebilir, kadınsı bir unsur tarafından ele 

geçirilebilir, erkeğin kontrolünden çıkabilir. Namus Uğruna’da Eşref’in uğradığı ihaneti, 

Neriman ve Kenan arasındaki cinsel ilişkiyi gösteren sahneye eşlik eden araba kazası, bu 
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ihaneti “erkeklikten düşmeye”, bir iktidarsızlığa dönüştürür. Araba kontrolden çıkıp 

kaza yaptığında erkeğin de erkekliği kazaya uğrar, yara alır. 

Arabanın tüketim kültürünün, kapitalizm ve modernliğin güçlü bir simgesi oluşu, 

Türkiye’nin fabrikadan önce arabayla tanışmış olması gibi sosyolojik olgular, bu 

filmlerde arabanın mevcudiyetine dair bir açıklama sunabilir; ancak bu açıklama, 

nesneleri eril ve dişil, yerli ve yabancı olarak kategorileştirmeye çalışan bu filmlerde, 

arabanın bölünemez-arta-kalan parça olarak konumlanmasını, diğer bir deyişle hem bir 

arzu hem de bir korku nesnesi olabilmesindeki paradoksal durumu tarif edebilmekte 

yetersiz kalır. 1950’lerle birlikte kitlelerle kucaklaşan modernlik deneyiminin, bu 

deneyime özgü belirsizliğin ve toplumsal hareketliliğin birbirine zıt, çatışmalı duygusal 

talepler üretmiş olduğu burada incelediğimiz filmlerde açıkça görülür. Baştan çıkarılma 

arzusuyla korkusu, sokağın davetiyle cemaatin telkini, Klasik Türk Müziği gecelerinin 

bütünleştirici sesiyle tangonun parçalayan, bireyselleştiren çağrısı hep bir aradadır. Bu 

filmlerde sahnelenen, geleneksel otoritelerin aşınmasının, kutsal-sonrası, feodalite-

sonrası bir dünyanın içine fırlatılmanın, modern şehir hayatının tehlike ve karmaşa dolu 

belirsizliğinin yarattığı kırılgan öznelliktir. Filmlerin vaad ettiği düzen ve kimliğin 

potansiyel istikrarı, hep bu kırılganlığın sahnelenmesinin içinde yol alarak mümkün olur. 

Dolayısıyla bu filmlerin temel meselesi bu modern deneyimi, kökensel kırılganlığı 

tutarlı bir anlama kavuşturma çabasıdır. Filmleri hükmü altına alan, erkek kahramanların 

kimliğini kırılgan yapan bu modern deneyimin kaynağında, bakışın ele geçirilemezliği, 

gözetimin iktidarının ürettiği toplumsal korkular ve şehrin ışıklarının uyardığı bölünmüş 

duygular vardır. Mahrem olan mekân, suçüstü yakalayan bakışın tehditkarlığı altındadır. 

Hem kahraman hem de diğerleri için kapılar, bir cinsellik sahnesine açılır ve bu sahne 
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hep suçüstü yakalayan üçüncü bakış için oradadır. Bu nedenle toplumsal hareketlilik, 

şehrin ışıltılı merkezine doğru hareket hem baştan çıkarıcı hem de tehlikelidir. Kontrol 

altında tutulan hareket (erkeklerin kontrolünde tamir edilebilir araba) hep içinde saklı 

tuttuğu olasılık nedeniyle hızla kontrolden çıkan bir harekete (kapılma ve sürüklenmeye) 

dönüşüp yıkıma, parçalanmaya ve suça gidebilir. İstanbul sokaklarında suçlu olarak 

dolaşan bu erkek kahramanların hikâyesi, Türkiye’de hem modern siyasetin hem de 

kitleselleşen modern deneyimin “çocukluk” yıllarında ortaya çıkmıştır. İstikrarsızlığı ve 

kırılganlığı tarif etmeye, bu hissiyatın sebebini keşfetmeye koyulan bu filmler, hem 

toplumsal hareketlilik olasılığını sahnelerler hem de bu olasılığı bloke eden/frenleyen 

sınırı çizerler. Erkek kahramanın sıkışmış ve kıstırılmışlığının kaynağı keşfedilip yok 

edildiği anda (simgeselleştirildiğinde) anlatının sınırını çizen, anlatıyı kapatan Yasa’nın 

sesidir. Toplumsal belirsizlik, kırılganlık ve istikrarsızlık uçurumu yasağa 

dönüştürüldüğünde, korku da mutluluğa dönüşüverir. 

Bu fantazinin orta yerinde duran nesne arabadır. Birbiriyle çelişen duygulara ev 

sahipliği yapan, eksikle fazlanın, arzuyla hasetin çakıştığı yerde beliren, özneyi hem 

çeken hem iten bu fantazi nesnesinin metinlerarası hareketini göz önüne almalıyız. 

Sadece Türk sinemasının değil Tanzimat sonrası Türk edebiyatının da mühim bir 

nesnesidir araba. Modernlik ve kapitalizm deneyiminden beslenen roman ve sinemanın 

arzu sahnesine yerleşen büyülü nesnelerin başında gelir araba. Sıradan, tikel bir nesnenin 

metinler içinde kazandığı bu ayrıcalıklı statü, orada bir arzu ilişkisinin (öznelliğin) 

varlığını, nesnenin fantazmatik ekinin (duygusal yatırımın) devreye girdiğini gösterir. 

Ampirik özellikleriyle bir hareketi anlatan bu nesnenin metinlerarası hareketliliği, arzu 

ekonomisi içine yerleşerek kazandığı hayaletvari ekle mümkün olur. Diğer bir deyişle, 
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araba, sadece modernliğin içkin hareketliliğiyle ve tüketim kültürüyle oluşan toplumsal 

düzeni değil, bu düzenin bünyevi “arızası” özneyi temsil ede(bile)n nesnedir. Somut, 

ampirik özellikleriyle arabaya eklenen “gizemli” fazlalıkta, arabada arabadan fazla 

olan şeyde öznellik temsil imkânına kavuşur. 

Burada söylenmek istenen, arabanın bir anlam sabitliğine kavuşması, metinler 

içinde seyahat ederken hep aynı anlamı taşıması, modernlik ve kapitalizmin yüce 

nesnesi olarak bir anlam yoğunluğu ya da doluluğu içermesi değil, tam aksine, sıradan 

anlamının kayganlaşıp belirsizleşmesi, bir anlam boşluğuna, boş bir ekrana 

dönüşmesidir. Özneyi temsil edebilmesine, modern toplumsallığı öznelliğe 

bağlayabilmesine, bu ikisini birlikte hareket ettirebilmesine imkân veren de budur. 

Metinler içindeki mevcudiyeti çelişki anlamlara işaret eder. John Orr’un (1997) 

Amerikan ve Avrupa sinemasındaki otomobil imgesine ilişkin çözümlemesinde, Jale 

Parla’nın (2003) Araba Sevdası’ndan Kara Kitap’a Türk edebiyatında ısrarlı bir biçimde 

karşımıza çıkan araba imgesini takip eden makalesinde bu anlam çeşitliliği açığa çıkar. 

İmge, bir yandan toplumsal hareketliliği, yerdeğiştirmeyi, diğer yandan sahiplenmeyi, 

sabit bir kimliği ya da toplumsal statüyü, yerleşmeyi anlatır. Hız ve kitleselliğin, akışkan 

bir öznelerarası trafiğin hüküm sürdüğü gündelik hayatın imgesiyken, bir başka yerde 

kontrolün, iktidar ilişkilerinin, trafik tıkanıklığının imgesi haline gelir. “[K]aranlık, trajik, 

günahkar, uğursuz, ve ölümcül” olabildiği gibi “patetik ama komik, sürrealist, takıntılı, 

ve gerçekleşmeyecek düş ve özlemlerin simgesi”dir de (Parla, 148). Uzun yolculukların, 

değişim ve hareketin başrolündedir; ödünç alınır, çalınır, özgürlük vaad eder; ama aynı 

zamanda tüketim fetişizminin, bir türlü aşılamayan sınıfsal engellerin, kontrolü 

kaybetme, kudretsiz kalma ve ölüm korkusunun da has imgesidir. Parla’nın ifadesiyle, 
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“[a]rabaya kavuşma çabaları birden bire tekinsiz sahiplenme ve yitirme öykülerini 

besliyor; giderek beyhude arayışların, gücün ve güçsüzlüğün, ezen ve ezilenlerin 

öykülerini yaratıyor; işlevsellikle işlevsizliğin, olgunlaşmayla büyüyememenin, 

narsisizmle fetişizmin çatıştığı noktalardan gelişen anlatılara esin kaynağı oluyor” (149). 

Araba, Türk sinemasında da aynı çeşitlilikle karşımıza çıkar. Şoför Nebahat (Erksan, 

1960), Sana Dönmeyeceğim (Dinler, 1969)’de kadının toplumsal hayat içinde kendine 

yer bulabildiği sığınak, eril dil içinde konumlanmayı apaçık gösterircesine, arabadır. 

Kadını, erkeğe dönüştürebilmenin, kendine benzeterek erkek kimliğini tehdit etmeyecek 

bir konuma yerleştirebilmenin yolu, onu eril koltuğa oturtmak, taksi şoförlüğüdür. Kadın 

içinse bu, toplumun bakışına karşı takılan bir maskedir. Cinsel fark çıkmazını 

evcilleştirmede işleyen bu yol, sınıf farklılığını temsil edebilme dolayısıyla 

aşma/yoketme çabasında da iş başındadır. Küçükhanımın Şoförü (Saydam, 1961)’nde 

sefahat, kadın, kumar düşkünü erkek, babası tarafından çalışmaya mecbur edildiğinde 

birçok meslek arasından şoförlüğü seçecektir. Sınıf farklılıklarını temsil edebilmeye, 

dolayısıyla aşmaya imkân veren bu mekân-nesne, Otobüs Yolcuları (Göreç, 1961)’nda 

halkı temsil etme, kontrollü bir toplumsal hareketi göstermek üzere karşımızdadır. Toplu 

taşım, kitlesel hareketi anlatmanın gösterenine dönüşür. Dolandırıcı müteaahitlere karşı 

otobüsle temsil olunan halk ve taş ocağı işçileri birlikte mücadele eder. “Savaş 

kazanıldığında”, antagonizmanın kaynağı figürlerin hepsi dövüldüğünde halk otobüse 

atlayıp gider; işçiler ise arkalarından el sallar. Otobüs (Okan, 1976)’te ise Batı karşısında 

kendini ilkel, kaba, vahşi, çocuk kalmış ve “kapkara” hissetmenin temsiline döner 

otobüs. Film, sürekli eksiğe dönmenin fasit daire hareketi gibi, ne ileriye ne geriye 

hareket edebilen, bir boşluk etrafında biteviye dönen otobüsle biter. Otobüs 



 162

Yolcuları’nda otobüs, hayali birlik, bütünlük mekânı, temkinli ve güvenli bir yer 

değiştirme nesnesiyken, Otobüs’te bir türlü hareket etmeyen, bir türlü kurtulunamayan, 

uzaklaşılamayan ve sürekli kendine çeken, parçalayıcı, karanlık bir nesnedir: Kör kimlik 

ya da felç edici farklılık; başkası olmak ya da kendinden kurtulamamak. 

Türk edebiyatında arabanın, modernleşme süreçlerini tartışmak, kimlikleri 

irdelemek, karışık ruh durumlarını, arayışları, bir kabuğa sığınma ihtiyacını, kimlik 

bunalımlarını, kişilik bölünmesini sergilemek için elverişli bir mekânlar olarak 

seçildiğini ifade eden Parla, Türk romanında araba ve insan arasındaki ilişkiyi şu 

cümlelerle özetler: 

Araba ve insan Türk romanında hemen her zaman bir uyumsuzluğu, bir ayarsızlığı ve bir 
parçalanmayı öne çıkaracak şekilde bir araya gelir. Bu birlikteliğe hep uzlaşmaz bir 
eksiklik ve fazlalık duygusu eşlik eder; bu duyguyla araba fetişleşir. Eksiklik ve fazlalık 
duygusunun içindeyse korkuyla saldırganlık, güvensizlikle gösterişçilik, geleneksellikle 
arsız bir Batılılaşma, yoksullukla zenginlik, ezilmeyle güç, bireycilikle cemaatçilik 
barınır. Araba sevdası böyle zıtları, uyumsuzlukları, ölçüsüzlükleri barındıran bir 
sevdadır (163). 

 
Parla’nın makalesinin eksik bıraktığı bir yan var. Arabanın kimlik bölünmesini 

tartışmak için elverişli bir mekân olarak karşımıza çıkışı ve araba imgesinin zıt unsurları 

bir araya getirişi, daha önce de belirttiğim gibi, nesnenin metinlerarası hareketliliğini, bir 

metnin metinlerarası ağ içinde anlam üretişini, nesnenin etrafında bir duygusal yatırımın 

kümelenmiş olduğunu anlamak açısından açıklayıcıdır; ama, metnin nesneyle kurduğu 

ilişki biçiminin metnin farklılığını nasıl ürettiği de modern eleştiri için mühim bir 

sorudur. Kara Kitap’taki kırmızı chevrolet ile Namus Uğruna’daki siyah chevrolet 

kuşkusuz farklı öznellikler tarif etmektedir. Metnin, arabanın ya da herhangi bir 

nesnenin işaret ettiği kimlik bölünmesiyle nasıl bir ilişki kurduğu, metnin bu bölünmeyle 

nasıl başa çıktığı gibi soruların peşine düşmek, romanı ve sinemayı “başlatan” modern 
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öznelliği kavramaya, metnin farklılığını romantik eleştiriden koparak tanıyabilmeye 

imkân verir. Bu nedenle, arabanın modern metinler arasındaki hareketliliğini, (modern) 

özneyi temsil etmenin başarısızlığıyla, bir anlam ve ifade yokluğu ya da çıkmazıyla da 

ilişkili olarak düşünmeye çalışmak gerekir. Araba arzusuyla, temsile içkin kaza arasında 

bir ilişki kurulabilir mi? 

II.B.2. Özgünlük ve modern öznellik 
 

Bedenin bir uzantısı ama aynı zamanda kontrol edilemez bir nesne olan araba imgesinin 

(Orr, 181; Parla, 163) roman ve sinemadaki fantazmatik gücünün kaynağı, modern 

öznellik ve kimlikle ilgili (varoluşsal) meselelerde aranabilir. Araba imgesinin anlam 

açıklığı, zıt unsurları birbirine bağlayıcılığı, öznenin ya da kimliğin “iç”ini 

doldurabilmesiyle ya da tam tersinden öznenin ya da kimliğin bu nesnenin, mekânın 

içinde kendine bir yer bularak varolabilmesiyle ilişkilidir. Özne ve nesne arasındaki bu 

bağımlılık/karşılıklılık, romanı ve sinemayı doğuran trajik bir paradoksu anlatır. 

Öznenin “gizli hazine”si, en “iç” çekirdeği bir türlü hükmedemediği, nesneleştiremediği, 

çoktan dışsallaşmış yabancı bir gövdedir. Kuşkusuz bu iç dünyayla ilgili bir temsil 

çıkmazını beraberinde getirecektir. Şayet özne en iç, en mahrem çekirdeğinden yoksunsa 

ya da özne simgeselleştiremediği, hükmedemediği bir yabancılığı, dışsallığı, fazlalığı 

tam kalbinde taşıyorsa, bütünlüklü bir iç dünyadan ve bu dünyanın dolaysızca 

anlatılabilmesinden söz edemeyiz artık. Öznede özneden fazla olan şeyin, öznenin dış-

mahrem çekirdeğinin boş yerini işgal eden herhangi bir nesne, özneyi bölerek kurar. 

Özne bu nesneyi hem arzular hem de suçluluk duyar. Nesne özneyi hem çeker hem iter. 
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Bu bölünmüşlük, fantazi-nesnesinin/yüce nesnenin, özneleştirmeye direnen fazlalığı, 

öznenin imkânsızlığını cisimleştirmesiyle ilişkilidir. Dolayısıyla nesne, öznenin 

anlamlandırıcı temsilinin imkânsızlığını doldururken, özneyi temsil eden nihai 

gösterenin yokluğunu da yeniden üretir. Boşluğu doldurma vaadiyle özneyi çeken nesne, 

özneye hep “ihanet eder.” Bir diğer deyişle, öznenin nesne karşısında bölünme/yarılma 

yoluyla kurulması, özne olma imkânının ve imkânsızlığının (anlamlandırıcı temsilin 

nihai başarısızlığının, özne ve nesne tamlığının) öznenin içinde hükmedemediği 

köksüzleşme ve yabancılaşma boyutundan türemesiyle ilişkilidir. Özneyi nesneye iten 

ve geri çeken duygusal yatırımın kaynağında da bu arzu-eksiklik diyalektiği vardır: 

“Başka bir deyişle, suçluluk duygusu olmadan özne olmaz, özne ancak kendindeki, 

içindeki nesne yüzünden utandığı ölçüde vardır. Lacan’ın öznenin başlangıçta yarılmış, 

bölünmüş olduğu yolundaki tezinin anlamı budur: Özne nesne karşısında, onu aynı anda 

hem çeken hem iten Şey karşısında bölünür” (Zizek, 2002a: 195). 

Öznenin nesne karşısında bu bölünmüşlüğü, roman ve sinema söz konusu 

olduğunda metnin biçimini belirleyen bir problem olarak ortaya çıkar. Bu, bizi bir kez 

daha, modern eleştirinin metne bakışında, bir metni diğerinden daha iyi, daha derin kılan 

unsurları takibinde, metnin özne-nesne ilişkisiyle, öznenin bölünmüşlüğüyle kurduğu 

ilişki biçimini esas alan soruları dolayımıyla züppelik, bakışın tekinsizliği ve Doğu-Batı 

bölünmesi meselelerine geri götürür. 

Öyle görünüyor ki Türk kimliğini kurarken bölen asli nesnelerden biridir araba. 

Parla, makalesini bitirirken, üzerinde düşünülmesi gereken bir ilişkiye de işaret eder: 

“Bir türlü sahip olunamayan, olunsa da kontrol edilemeyen arabaların böylesine ezici 

simgeler haline gelmesinde Batı’yla ilintilendirilmelerinin bir rolü olmalı” (164). 
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Gürbilek (2001a), bu ilişkiyi ayrılmaz parçası özgünlük meselesiyle birlikte irdeleyen bir 

tartışma eksenine taşır; böylelikle arabanın metinlerdeki mevcudiyeti, metinlerarası 

hareketi modern öznelliğe ve buradan da modern edebiyat ve modern eleştirinin temel 

sorularına bağlanıp, gecikmiş modernlik deneyimiyle bu sorular arasındaki geçiş ve 

geçişsizlikler görünür kılınır. Türkiye’nin kültürel hayatında baş döndürücü bir etki 

yaratan züppelik/taşralılık bölünmesinin, özgünlük arzusunda düğümlendiği tespitinden 

yola çıkan Gürbilek, hem eleştiri hem de edebiyat açısından bu bölünme ve arzunun, 

tekrar tekrar hep eksiğe, gecikmişlik açmazına geri gönderen döngüsünü kırabilmenin 

yollarını araştırır. Açmazı aşmak üzere özgünlüğü bir ölçüt haline getiren bu döngü, tam 

da bu nedenle, her defasında açmazı yeniden üretir; çünkü özgünlük arzusu bu 

bölünmenin ürünüdür. Batılı/modern nesne karşısında bölünerek kurulan kimlik, 

özgünlük arzusuyla bu bölünmeden muaf, sahici bir kendiliğin peşine düşmektedir. Bu 

yolculuğun sonunda karşısına çıkansa bölünmenin kendisi olacaktır: Züppe ve taşralı. 

Özgünlükte ısrarın sanıldığı gibi bu açmazı aşmanın yolu değil, açmazın bir parçası 
olduğunu söyleyeceğim. Taklitten uzak, bize özgü bir Türk romanı yaratma ısrarının 
daha baştan gecikmişliğin yarattığı basınçlarla birlikte gündeme geldiğinden, özgünlük 
arzusunun başından beri birilerini züppe, birilerini ise zorunlu olarak taşralı kılan 
bölünmenin ürünü olduğundan söz edeceğim. Her türlü yapaylığın, yapmacıklığın, 
düzmeceliğin ötesinde dolaysız bir ilk anlam; bize özgü gerçekleri bize özgü bir üslupla 
dile getiren “hüviyeti açık seçik belli bir Türk romanı” var mı, böyle bir şey olabilir mi, 
bu soruların cevaplarını arayacağım (101), 
 

diyerek Gürbilek, hem edebiyat hem de eleştiri açısından özgünlüğün kendisini bir sorun 

olarak ortaya koyar. Bu sorunu tartışmak içinse, Türk romanında gerçekçiliği, 

“romantizme mesafe almış bir romaneski” (102) başlatan, züppelik ve araba tutkusunun 

iç içe geçtiği Araba Sevdası’na döner. “[K]endine ait bir iç dünyası olmayan, tümüyle 

taklit bir hülyanın, yabancı bir eşyanın peşine düşmüş, ödünç alınmış jest ve 
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mimiklerden ibaret bir züppe[yi]”, “içi olmayan bir kabuk adamı” (103), Bihruz Bey’i 

anlatan bu romanda züppelik ve araba birlikteliği, yazarın kendinden emin, kararlı ve net 

sesiyle, cemaatçi değerlere yaslanarak doğru adına yanlış olanı yargıladığı bir hicvin 

unsuru olarak yer almamaktadır (108). Bu birliktelik, kaçınılmaz arızayı, yazınsal bir 

krizi anlatmak üzere işler: 

Araba sevdası’nda züppelik yerilecek bir aşırılıktan çok, Tanzimat romanı denen tuhaf 
yaratığın temel karakterini açığa vuran bir imkânsızlığa işaret eder. Züppenin çocuksu 
arzusu, bu imkânsızlığı açıkça görmemizi sağlayacaktır: Araba kiralık, aşk devralınmış, 
duygular kitabi, nihayet roman taklittir. 
(...) 
Arabayla roman Tanzimat yazarı için aynı yabancı idealin, dışarıdan alınmış aynı 
tüketim düzeninin, aynı modern hayatın simgesidir. Recaizade Ekrem’in roman yazma 
sevdasının Bihruz’un araba sevdasından hiçbir farkı yoktur aslında (109). 
 
Araba sevdası’nı züppelik yergisi içeren bir ibret hikâyesi olmaktan çıkaran da 

bu özelliği olacaktır; dahası onu, kırılgan ve arızalı öznelliğin gezindiği bir alana, 

romana yaklaştıran da bu özelliğidir. Züppelik burada, yazarın “sahici” sesinin teminatı 

olarak işlemez; çünkü defolu, arızalı bir benlik olarak züppeyi bünyenin dışına atan, onu 

taklitçiliği, iç yoksunluğuyla yargılarken kendini özerk ve sahici bir ruhla donatan 

karşıtlık yapısı yoktur romanın. Züppeyle yazarını birbirinden ayıran züppe aleyhtarı bir 

sesin yokluğu sayesinde bu roman, araba sevdasını ve züppeliği roman yazma 

sevdasının arızalarına geçişe açık kılar. Arabayla roman, araba kazasıyla temsil çıkmazı 

arasında bir ilişki kurulabilmesini sağlayan bu açıklık, arabayla romanın paylaştığı 

modern zemindir: Araba da “tıpkı roman gibi yer değiştirmenin, kişinin kendinden 

başkası olmasının, başkasının yerine geçebilmesinin, yani bir bakıma, arzunun 

merkeziyle taşrası arasındaki mesafeyi kapatmasının yegane simgesi”, “tıpkı roman gibi 

bir ikinci hayat vaadidir” (Gürbilek, 110). 



 167

Bihruz Bey’in “tüm iç dünyasının bir dıştan ibaret olduğunu anladığı an” (130), 

başkası olma arzusunun başkası olmanın imkânsızlığına çarptığı, yani temsil kazasının 

belirdiği andır. Burada biten roman, roman yazma arzusunun kökenindeki kaçınılmaz 

züppeliği sezdirebildiği, “içsiz” Bihruz’un hikâyesini roman yazmanın arızalarından 

ayırmayı tercih etmediği için önemlidir Gürbilek’e göre; bu romanı romantik olmaktan 

çıkarıp romaneske yaklaştıran, onu romanın üzerinde yükseldiği modern zemine taşıyan 

da bu özelliğidir (129). Ama yine de romanın esas başlaması gereken yerde bittiğini de 

vurgulamak gerekir (130). Bu yer sadece romanın değil, modern eleştirinin ve sinemanın 

da başladığı yerdir. 

Rene Girard (2001), romansal dehanın “özerk” ben yalanın çöküşüyle başladığını, 

arzunun kendiliğinden değil ötekine bağımlı, özgün olmanın her zaman ötekini taklit 

etmek olduğunu kabulle romantik yalandan romansal hakikate geçilebildiğini ifade eder 

(49). Dolayısıyla romanı roman yapan özgünlük arzusu değil, özgünlüğün kaybını kabul, 

sahici bir iç ses geliştirme çabası değil ses kısıklığına, sesin tökezlemesine, iç sesin 

çoktan dışsallaşmış olmasına tahammüldür. Kendi gururunun birazını yok edebilen 

roman yazarı zamanı yeniden bulabilir ve bilincin asıl mahremiyetine erişebilir (49). 

Modern öznelliğin trajedisi bu paradoksu fark edişten türer: Sahici bir kendiliğin kaybını 

kabulde kendiliğin mahremiyetini bulabilmek. Dolayısıyla modern eleştiri söz konusu 

olduğunda özerklik ya da özgünlük kesinlikle bir ölçüt olamayacaktır. Girard’ın 

ifadesiyle, “Dostoyevski, bazen ileri sürüldüğü kadar ‘özerk’ olsaydı yapıtlarını 

kavrayamazdık: bilmediğimiz bir dilin harflerini okur gibi okurduk onları” (53). 

İç yoksunluğunun, başkası olma arzusunun yol açtığı bölünmenin, iktidarsız 

efendilik durumunun ötekinin hakikati olarak sahnelendiği yerde, roman ve sinemanın 
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paylaştığı modern zemin, romantik gurura, romantik yalana gerilemiş demektir. 

Taklitten ve kapılmadan muaf sahici, özerk, bütünlüklü bir “ben” yanılsaması/inancı, 

ben-öteki ayrımının tesis edilmesiyle üretilir. Filmlerde bu ayrımının tesis edilişini 

hatırlayalım. Erkek kahramanların suç sahnelerinin ev sahipleri züppeler ya da meşum 

kadınlardır. Züppeliğin ya da arzunun bölünmüşlüğünün dışsallaştırılıp yansıtıldığı bu 

bedenler şiddetle ortadan kaldırıldıklarında erkeğin ızdırabı da sona erecektir. Kökensel 

bölünmeden kaçan kahramanları için bu filmlerin bir dizi ayrım tesis etmeye 

çalıştığından bahsetmiştim. Kahramanın içinde yer aldığı dünyada kadınlar, mekânlar, 

ses ve bakışlar hep ikiye ayrılmıştı. Tıpkı araba gibi, bu bölünmenin istisnası olan, sahici 

bir sesin yerleştiği bir ruhun varedilebilmesi, hem ulusal kimlik hem de eril kimlik 

düzeyinde bu ayrımın kurulmasıyla mümkündür. Bu nedenle eril-ulusal kimlik için 

züppe ve meşum kadın tutkuyla bağlı olduğu figürlerdir. Bu bağlılığın bastırılması 

yoluyla geriye dönük olarak bütünlüklü bir öznellik var edilebilir. 

Tam da bu nedenle züppenin ya da meşum kadının uyandırdığı nefretin kaynağında 

eril-ulusal kimliğin kökensel züppeliği vardır. İstanbul sokaklarında suçlu olarak dolaşan 

bu erkek kahramanlar, kendi kökensel züppeliklerinden, arzularının bölünmüşlüğünden 

kaçmaktadır. Bu kaçışa imkân veren tek sığınaksa bir ahlak hiyerarşine dönmek, “ahlak 

temizliği merdiveni”ni (Girard, 74) çıkmaktır. Kanlarıyla Ödediler’de rüştünü ispat 

edemeyen, “Bebek, ne çabuk da ağlarmış” diyen Gönül tarafından aşağılanıp terk edilen, 

ağabeyinin iktidarı altına ezilen Turgut Gönül’ü, Gönül’e kapılarak kötücülleşen Nazmi 

Turgut’u ve züppeliğin en alt basamağında yer alan Şevket Bey ise Nazmi’yi öldürür. 

Saf, sahici, köksüzlükten muaf (ahlakçı) bir sesin, bir istisnanın yaratılması yoluyla 

suçtan aklanmak ancak bu şekilde mümkündür. Merdivenlerde başlayan kovalamaca 
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apartmanın çatısında sona erdiğinde Şevket Bey de “suç hikâyesini” tamamlamış ve 

suçluluğun kaynağı da icat edilerek yok edilmiştir. Namus Uğruna, Kardeş Kurşunu ve 

Kanun Namına’da da aynı ahlaki temizlik hiyerarşisi, suçluluk duygusunun kaynağını 

keşfedip ortadan kaldıran özerklik yanılsaması vardır. Bu aldatıcı vaadin peşine düşüren 

ıstırap dolu fantazi sahnesi, öznenin onu hem çeken hem iten, hem arzu hem suçluluk 

duygusu yaratan nesne karşısında bölünmüşlüğünü ortadan kaldırmak üzere işlemektedir; 

ama bu çaba, kahramanın kendisinde öfke ve şiddet arzusu uyandıran şeye bağımlılığını, 

kahramanla birlikte biz seyircinin de görür görmez tanıdığı bu şeye bizi bağlayanın 

kendi züppeliğimiz olduğunu da ele verir. “Dolayısıyla züppenin bizde uyandırdığı öfke 

her zaman bizim kendi züppeliğimiz ölçüsündedir” (Girard, 74). 

Modernliğin kitleselleşmeye başladığı ve buna paralel olarak arzuyu kuran, bulaşıcı 

hale getiren modernlik sahnesinin, sokağın sesinin giderek yakınlaşıp yoğunlaştığı bir 

dönemde karşımıza çıkan bu filmlerin temel meselesi erkek kahramanın kimliğinde ben-

öteki ayrımını tesis etme çabasıdır. Öfke ve nefret dolu ama “Katilim ben,” diye 

suçluluk duygusunu haykıran bu kahramanların aşırı-cinselleştirilmiş aşırı-Batılılaşma 

sahnesine yerleşen züppelerden bu denli çekmelerinin, kimi zaman erkekliklerini yitirme 

tehdidiyle karşı karşıya kalmalarının ya da onları züppeleşmeye, kötücüllüğe ve ölüme 

doğru çeken meşum kadının tehditkarlığının kaynağında züppeliğin uzaklığı, tuhaflığı 

bir yana, yakınlığı ve tanıdıklığı vardır. Girard’ın ifadesiyle, “[ö]tekilerin züppeliğinden 

acı çekmek için kişinin kendisinin züppe olması gerekir” (74). Züppelikten muaf bir 

anlatıcı ses, züppeliğin bulaşmadığı bir eril ruh geliştirme gayreti, züppeye kötücül 

kendine masum, züppeye suçlu kendine kurban rolünü biçen, ona yönelik nefret ve 

şiddeti yoğunlaştıran fantazi sahnesi, arzulayan öznenin içini kemiren züppeliğinden 
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türer. Kahraman gibi bizim için de nefret uyandıran züppe fantazisi, “[a]rtık hiçbir şeyin 

ayırmadığı Ben’le Öteki arasındaki mutlak farklılık yanılsamasını körükler” (Girard, 75). 

Fantazinin kurduğu perspektif hatası, öznenin aslında kendini kemiren “kötülüğe” 

öfkelendiğini, bu öfkenin kendi suçluluk duygusuyla ilişkisini, ötekinde bulduğu suçun 

kendi arzusu olduğunu görmesine engel olur. Bir diğer deyişle, bu filmlerde işleyen 

fantazinin bize sunduğu perspektifi kaydırdığımızda (“yamuk baktığımızda”) orada bize 

bakanın kahramanların züppeliği olduğunu görebiliriz. Namus Uğruna’da Eşref’in 

Kenan gibi çok kadına ve çok arabaya sahip olma arzusu, Neriman’ın vitrin ve 

mücevher bağımlılığıyla yer değiştirmiştir. Kardeş Kurşunu’nda iki erkek kardeşin, 

Muzaffer ve Orhan’ın Nevin’e duydukları cinsel arzu, züppe Necdet’in tecavüzüyle, 

Kanlarıyla Ödediler’de Turgut’un babasına karşı çıkıp “ev”den kopma arzusu, kötü 

ağabey Nazmi’nin Gönül’e tutkuyla bağlanmasıyla ve nihayet, Kanun Namına’da 

Nazım’ın Halil gibi olma arzusu, Nezahat ve Halil’in kötücül planıyla yer değiştirmiştir. 

Kahraman ve öteki arasında ahlaksal yargı yoluyla kurulan şiddetli ayrımın kökeninde 

aslında kendi arzusu ve suçluluk duygusu vardır. Kanun Namına’da Nazım ve züppe 

Halil’in tanıştığı sahnede Ayten’in dediği gibi: “Size kalsa birbirinizden 

ayrılmayacaksınız.” Nazım, Halil’den onu öldürerek kurtulur/ayrılır. 

“Züppeler birbirlerini ilk bakışta tanır ve aynı hızla birbirlerinden nefret ederler, 

çünkü arzulayan özne için taklidin gün ışığına çıkmasından daha kötü bir şey olamaz” 

(Girard, 74). Yeşilçam’ın sonraki yıllarında da züppeyi görür görmez tanıdık; hemen 

ardından da, kendi taklit bünyemizi gün ışığına çıkardığı için ondan nefret ettik. İster 

kabul edilmek istediğimiz mekânların kapılarını yüzümüze kapatan zalim efendi olarak, 

ister bizden çalınmış, mahrum bırakıldığımız keyfin tadını çıkaran keyif-düşkünü olarak, 
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isterse en sonunda pişman olan yoz-aşık olarak karşımıza çıksın, züppe, bir intikam 

sahnesinin ana figürü oldu hep. Şüphesiz bu intikam sahnesi, asimetrik iktidar 

ilişkilerinin açtığı gediklerin üzerinde inşa edilmiştir. Dolayısıyla buradaki adalet 

arzusunun, adalet arayışının mevcudiyetini görmezden gelemeyiz. Gürbilek’in (2001a) 

ifadesiyle, 

[a]rzuya yolculuk, romanların anlattığı, bu arada kendi kişisel hikâyelerimizin de bize 
söylediği gibi (vahşi kırın, soylu vahşinin, büyülü Doğu’nun, doğal yerlinin ya da masum 
çocuğun özlem nesnesi olduğu romantik tersine çevirmelerde bile) sönük taşradan ışıltılı 
merkeze doğrudur. Sermayenin peşinden gider arzu: yeni malların, pırıltılı nesnelerin, göz 
kamaştıran eşyaların peşinde taşradan sermayenin anayurduna doğru hareket eder. Zaten 
taşrayı taşra kılan, onu “dışarı” yapan da bu anayurda olan uzaklığıdır (124). 
 
Zenginlerin dünyasının dışında kalan fakirin, erkeklerin dünyasının dışında kalan 

kadının, yetişkinlerin dünyasının dışında kalan çocuğun, şehrin dışında kalan taşranın, 

Batı’nın dışında kalan Doğu’nun intikam senaryosudur sahnelenen. Önce arzuyu 

başlatan bir eksiklik sergilenir (dilsizlik, yetimlik, öksüzlük, tecavüz ya da kayıp) ve 

ardından kahraman merkeze doğru hareket eder. Mühendis babanın taşralı kızının züppe 

olanından, köşkün hizmetçisi ya da şoför kızının kendisini kandırıp kirleten, köşkün 

şımarık oğlundan, fakir erkeğin zenginlerden intikamı, bir başkasına dönüşmesiyle, kimi 

zaman bir başka isimle, merkeze yerleşip en gözde evlat, herkesin hayran olduğu kadın, 

köşkü ele geçiren, toplumsal kabul ve tanınmanın en tepesine çıkan kahraman olmasıyla 

gerçekleşir. Şüphesiz bu intikam fantazisi, sınıfsal, cinsel ve kültürel farkın açtığı yarayı 

tamir etme çabasıdır. Bir aile romansı olarak da karşımıza çıkar bu fantazi. Kökenlere, 

cinselliğin ortaya çıkışına, cinsel farkın keşfedilmesine dair soruların cevaplandığı 

sahnede züppe bir baba ve taşralı bir anne vardır. Biz-seyirciye sunulan da “modern” ve 

“yerli” olanın birleşmesinden doğan çocuğun bakışıdır. Heteroseksüel simgesel normun 
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üretilmesini, erkek ve kadını ikili karşıtlıklarla ayırabilmeyi sağlayan bu fantazi, babanın 

“züppeliğinin”, annenin “taşralılığın” ve çocuğun “piçliğinin” ortadan kaldırıldığı bir 

çekirdek aile vaad eder. 

Kendilikle ilgili problemlerin Batılılaşmayla birlikte harekete geçmesi, bu 

problemlerin kaynağına cinselleşmiş-Batılılaşma sahnesinin yerleşmesi, biçim-içerik, 

beden-ruh, züppe-taşralı gibi bölünmelerin, cinsel fark ve sınıfsal farklılıklara dair temsil 

çıkmazlarının bu sahnenin içine taşınmasına sebep olur. Züppeyi ve taşralıyı bünyenin 

dışına atmaya çalışan, modern ama milli kimlik arzusunu daimi kılan bu fantazi, hedefi 

sürekli ıskalayan, var olduğuna inandığı bir şeyin etrafında sürekli dönen, bu kapalı 

döngüsel hareketin tekrarında öz-tatmin bulan öznellikle ilişkili olarak düşünülmelidir. 

“Kendi”ni anlatmayı hedefleyen anlatı, hedeflediği amaca ulaşmaktaki başarısızlığına 

geri döner. Kahraman ve anlatı, tıpkı bir araba gibi hiçbir yerde fazla kalmadan yer 

değiştirir. Züppe olmak ve taşralı kalmak: Anlatı gibi kahraman da varolduğuna 

inandıkları ulusal kimliğin çekirdeği, “ruhu” etrafında dönerek, bu iki halden hızlı bir 

kaçış içindedirler. Bu nedenle, “şeklen değişme”, eksiği tamlığa, acıyı mutluluğa 

dönüştürme, (ötekinin karşısında) kendini-görünür-kılma, kendini-seçilir-kılma bu 

kaçışın tekrar eden temaları oldu hep. Oysa, asimetrik iktidar ilişkilerini tersine çevirme, 

yer değiştirme yoluyla aşma, taklit olanı, sahici, özgün bir ses adına yargılama kolaylığı, 

otoritesini ahlaki yargılardan alabilen romantik bir yanılsamadan ibarettir. 

Sadece taklit edip taklit edeni yargılayan kahraman için değil, sadece başka 

sinemaları taklit ederken züppeyi esas düşmanı haline getiren Yeşilçam için değil, 

Yeşilçam’ı, taklit etmekle yargılayan eleştiri için de aynı romantik yanılsama geçerlidir. 

Modelin gölgesi altında ezilen kimlik, modeli tanrıya ya da canavara dönüştürmekte ve 
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kendi taklit bünyesini gizlemeye, bundan kaçmaya, kısaca süperegoyu aldatmaya 

çalışmaktadır: “Şeklen değiştim.” Kendisine “Batılı” olmadığını her defasında hatırlatan 

Yeşilçam’ı kendi dışına atmaya çalışan eleştiri de, karakterlerini züppelikle yargılayan 

Yeşilçam da, züppeliği cinselleşmiş- Batılılaşma sahnesinin içine yerleştiren temel 

fantaziden mustariptir. Boyun eğme/tabiyet içeren, acı ve ıstırap dolu bu fantazi de, 

öznelliğin hareket ettiği üç safha vardır: Modelin ezici konumunu paylaşma, modelin 

kendini ezdiğini hayal etme ve modelin herhangi birini ezdiğini seyreden konum. 

“Model birini eziyor”,  “Model beni eziyor”, “Biri eziliyor.” Bu temel fantazinin 

sahneye koyduğu Batılı model karşısında akamet, küçük düşürülme, ıstırap ve 

aşağılanmayla tanımlanan pasif ve atıl konum, özneye varoluşunu mümkün kılan bir 

destek sunar. Modelin ezen konumuyla özdeşleşmenin ya da birinin ezilişini seyretmede 

işleyen duygusal yatırımın gerisinde modeli kendisine acı çektirirken, aşağılarken hayal 

etme edimi vardır. Dolayısıyla kendisine acı çektiren modeli sonra yerin dibine geçiren 

ahlaki zafer duygusu gibi modelin ezen konumunu paylaşan otorite arzusu da hep aynı 

temel fantaziyi, bu pasif tabiyet mizansenini aktif bir şekilde idame ettirmekten sağlanan 

libidinal tatmindir. Burada ilksel olarak bastırılmış, bilinçdışına itilmiş safha, “Model 

beni eziyor”dur. Birinci ve üçüncü safhayı birbirine bağlayan bu ara-safha temel 

fantazinin asıl cümlesidir. Burada pasiflik içselleştirilir ve donuk bir şekilde boynunu 

eğme mizanseni aktif bir biçimde tahayyül edilir. Batılı modelin, bu yabancı ebeveynin, 

kendini dövdüğünü hayal eden özne, bu boyun eğme ve ıstırap sahnesinin donuk 

gözlemcisidir.75 

                                                 
75 Temel fantazinin içerdiği tabiyet sahnesinin bu analizi için bkz. Zizek (2005: 336-345). 
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Hem eleştiri hem de sinema çoğu zaman bu temel fantazinin ürettiği öz-tatmin 

duygusundan vazgeçemedi; çünkü temel fantazi, ulusal benliğe kendini var edebildiği 

bir cümle sundu: “Model beni eziyor.” “Bizde roman yok, sinema yok” ya da 

“Kendimize dönelim” ya da “Modele benzeyelim ama kendimizi de kaybetmeyelim” 

cümlelerinin gizli menşei bu cümledir ve buradaki mizansen hep modelin biricikliğine, 

tamlığına, dopdoluğuna geri gönderir özneyi. Model ortadan kalktığında, model yok 

edildiğinde ya da modelin yerine geçildiğinde kendisini bekleyen keyif, tamlık vaadi 

tarafından esir alınır özne. Bu nedenle temel fantazinin meselesi, ulusal benliğin 

varoluşuyla ilgilidir. Kendini fark etmenin kendiliğin yarasıyla birlikte ortaya çıkışının 

geriye dönük olarak, öz-düşünümsel bir dönüşle model-ben, ben-öteki, züppe-taşralı 

ayrımlarının tesis edildiği bir mizansen içinde sahnelenebilmesi, kısaca orijinal Türk 

ruhunun en büyük işkencesi olan Doğu-Batı bölünmesi, ilksel narsistik yarayı, öznenin 

varolamayışının boşluğunu maskelemeyi sağlar. 

Pasif, ıstırap dolu tabiyet sahnesi, öznenin varlığını tehdit ederek varlığını idame 

ettirir: “Madem ruhun büyük bir işkencesi var, o halde bir ruhum var. Ruhumu geri 

alabilirim, ruhumu kaybetmeden değişebilirim” ya da “Bak, acı çekiyorum o halde 

varım.” (Zizek, 2005: 338). Kahramanları, yönetmenleri ve eleştirmenleri ulusal benliğin 

varlığının çekirdeği etrafında biteviye döndüren ve her defasında açmaza vardıran, ruhun 

en büyük işkencesini tekrar hareketiyle hazza dönüştüren bu temel fantazi, Koçak’ın 

(1996) sözünü ettiği çifte-açmazı tekrar tekrar üretir; çünkü film kahramanları gibi 

yönetmenleri ve eleştirmenleri de mutlak özgünlüğün peşine düşürür. Eksikliğin, 

köksüzlüğün, dış-mahremiyet boyutunun kaynağına cinselleşmiş-Batılılaşma sahnesi 

yerleştiğinde, ulusal benliğin bu temel fantazisi öznel ve toplumsal imkânsızlıkları 
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perdeler; ama başka toplumsal rüyaların imkânına da kör eder. “Orijinal Türk ruhu 

nerede” sorusu bir cevap gibi işlemeye başlar; bir türlü kavuşulamayan ulus imgesinin 

yerinde durup özneye bakan ya sakil, gülünç, biçimsiz bir içerik ya da taklit, özenti, 

içeriksiz bir biçimdir.76 Açmazın yol açtığı perspektif hatası da buradadır: Taşralılığın ya 

da züppeliğin değil ulusal benliğin kendini konuştuğu, kendini görünür ve seçilir kıldığı 

bir hayalin peşine düşmek. Bu bölünmeyi kapatma çabası, özgünlüğü eleştirinin temel 

ölçütü haline getirirken, ilksel suçu da taklit, özentilik, eksantriklik, züppelik olarak 

işaretler. Orijinal Türk ruhunun peşinde/etrafında züppelik ve taşralılıktan kaçmaya 

imkân veren bu dairesel hareket hep başarısızlığa geri dönecektir. 

Züppe olmadan taşralılıktan kurtulma hikâyesi, sinemayı da tıpkı roman gibi, 

“romantik gurura” geriletir. Ötekine doğru akan, buharlaşan, dağılan modern öznellikten 

kaçan sinema ahlaki yargıya yüzünü çevirir. Taklit eden, başkası olan, başkasının yerine 

geçen Yeşilçam kahramanları, arzunun taklitçi doğasını, başkası olma arzusunu, yani 

kendilerini anlatan değil, taklit olanın arkasındakine, sahici, özgün, yerli bir kendiliğe, 

taklit perdesinin arkasına, kendiliğin sırrına işaret eden kahramanlardır. Ben-öteki ayrımı, 

kahramanı, başkası olma arzusunun yol açtığı suçluluk duygusundan kurtarır. 

Kahramanların kimliğinde, süperegoya tekrar tekrar söylenen, “Züppe ben değilim, 

züppe öteki”dir (Gürbilek, 2004b: 69). Bir “suç ve ceza” sahnesinde züppenin züppeliği 

                                                 
76  Sorunun bir cevap gibi işlemeye başlaması, nesnenin bir türlü bulunamayışının, nesnenin sürekli 
ıskalanışının bir tatmine dönüşmesiyle ilişkilidir; çünkü nesnenin kendisi bölünmeyi anlatmaktadır zaten: 
Orijinal Türk Ruhu, modern ama milli. Fuat Köprülü’nün sorduğu soruyu aktarır Gürbilek: “ ‘Milli zaferi’ 
kazanan, ‘milli inkılabı’ yaratan asil ve orijinal Türk ruhu, binlerce senelik istiklal ve hakimiyet hayatının 
yoğurduğu o hürriyetine müştak, yabancı harsların esaretinden müteneffir Türk seciyesi edebiyatımıza 
niçin daha girmedi? Bize Anadolu’nun saf ve temiz Türk halkının hayatını ve esrarını anlatacak ve gayr-ı 
meş’ur duygularımızı şuurlu bir hale sokacak milli ‘şaheser’e ne zaman nail olacağız?” (2001a: 99-100). 
Milli inkılap dendiğinde dile giren “orijinal”in hemen ardından yabancı esaretinden müteneffir olma 
uyarısı, saf ve temiz Türk halkının ardından ise duyguları terbiye etme uyarısı gelir. 
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yargılanırken kahraman da taşralılığından kurtulur. Bu filmler, başkası olabilen, kendisi 

olarak da kalabilen kahramanlarıyla öznel ve toplumsal imkânsızlıkları mutlak yer 

değiştirmeyle temsil etmeye/aşmaya çalışırken, sinemayı sinema yapan modern öznelliği, 

arzulayan öznelliği sahneleyebilme deneyinden de bir o kadar uzaklaşırlar. 

Züppeleşmeden taşralılıktan kurtulma çabası, züppe olmadığını sürekli telaffuz ederek 

ve züppeyi kendinden ayırarak süperegoyu aldatmaya çalışan, böylelikle sürekli yer 

değiştirebilen kahramanlar yaratır. Aynı zamanda anlatının da kendini başlatan arzuya 

ihanet etmesine sebep olur. Züppelik ve taşralılık kendiliğe musallat olan davetsiz 

misafirler gibidir. Bunları hızlıca kendi dışına atmaya çalışan kahraman, yönetmen ve 

eleştirmen “ben”in bölünmüşlüğünden, arzu ve suçluluk, utanç ve gurur arasında gidip 

gelmekten kendini kurtarmaya, ayna-imgesinin içkin yabancılığını bertaraf etmeye, 

bakışın tekinsizliğini evcilleştirmeye çalışır. Züppelik ve taşralılık ise tekrar tekrar ayna-

imgesine musallat olur. Gürbilek’in (2001a) ifadesiyle, “Türklük denen kapılma ve 

kendine dönme çağrısının kendini özerk, orijinal bir ruh olarak kurarken, hep bu iki aşırı 

tiple uğraşması, bu aşırılıkları bünyenin dışına atma telaşına kapılması da tesadüf değil. 

Kendi bünyemizi tanımlayan iki tatsız karikatürdür bu ikisi ve sanıldığının aksine, biri 

diğerine dönüşüverir aniden” (125-126). 

Bu iki hali birbirinin zıttı olarak algılama ve her ikisinden de kurtularak özgün, 

özerk bir milli benlik yaratma çabası, mutlak özgünlüğün peşine düşen modern ama 

milli kimlik hayalinin yarattığı perspektif hatasıyla ilişkilidir. Kendiliği fark etmekle 

kendilikle ilgili problemlerin eş zamanlı ortaya çıkışının, Doğu-Batı bölünmesi ya da 

Batılılaşma deneyimi tarafından aşırı-belirlenmesi ve bunun sonucunda Türkiye’de 

kültürün bir toplumsal seferberlik alanı haline gelmesi, köksüzlük, yabancılık ya da 
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sıradanlık, sakillik gibi modern özneye içkin antagonizmaların Batı’yla 

ilişkilendirilmesine, Batı’yla dolayımlanmasına neden olmuş gibidir. Bir yandan Batı, 

bir özle, mutlak bir tamlıkla, ulaşılamaz, erişilemez ve yetişilemez bir dolulukla 

yüceltilir, diğer yandan kendiliğin kaybının kökenine yerleştirilerek nefret nesnesi haline 

getirilir. Kendine bakmanın, kendini anlatmanın, kendine uygun bir temsil bulamamanın, 

kısaca kendine dönmenin imkânsızlığının bir “yabancı”laşma endişesine dönüşmesi, 

bünyevi temsil çıkmazının kökenine Batı’nın yerleştirilmesi, kökensel narsisistik yarayı 

perdeler. Acıyı hazza dönüştüren bu perde, modern deneyimle ilişkili olarak yatay 

bağların kurulmasını da engeller. 

Oysa, züppelik ve taşralılık aslında modern öznelliğin iki yüzünü anlatma biçimi 

gibidir: Bir başkası olmayı arzulamak ve bir türlü bir başkası olamamak. İkisini bir araya 

getirirsek: Kendiyle dolaysızca özdeş olamayan özne açısından başkası olmak imkânsız 

olduğu için başkası olma arzusu daimidir. Züppelik ve taşralılık bize, öznelliğin bir 

şeyin peşinden giderken bir şeyden de bir türlü kurtulamama, dayanılmaz bir yoksunluk 

ve boğucu bir yakınlık yoluyla kurulduğunu anlatır. Özne, bir hayalin, bir imgenin, bir 

nesnenin peşine takılıp sürüklenen arzulayan öznedir; ama diğer yandan özne ne yapsa 

kurtulamadığı, sürekli üzerine yapışan bir şey tarafından da hareketsiz bırakılan 

dürtünün öznesidir. Öznenin bu bünyevi eksik ve fazlalığı, züppelik ve taşralılık 

biçimlerinde de işler. Modern öznelliği temsil eden bu iki biçime imkân veren, öznelliği 

temsil etmenin bünyevi başarısızlığıdır. Kendi üzerine dönmenin imkânı, kendiyle 

yüzleşmenin imkânsızlığından türer. Öznenin kendi üzerine düşünebilmesi ve “Ben 

züppeyim”, “Ben taşralıyım”, “Ben Doğuluyum”, “Ben Batılıyım”, “Ben Türküm” ya da 

“Ben bir başkasıyım” diyebilmesi, kendiyle dolaysızca özdeş olamamasıyla mümkündür. 
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Diğer yandan öznenin, “Öteki züppe”, “Öteki taşralı”, “Öteki benim” diyebilmesine 

imkân veren de budur. 

Gerek Girard gerekse Gürbilek’in ifade ettiği gibi, romanlarda ve sinemada 

gezinen modern öznellik, bu temsil çıkmazının, ayna-imgesinin bünyevi ötekiliğinin 

farkındalığıyla ortaya çıktı. Onu modern yapan, özgünlüğü değil özgünlüğün kaybını, 

sahici bir deneyimi değil arzunun taklitçi doğasını, el değmemiş bir taşra hayalini değil 

şehir-taşra hattındaki asimetriyi  kaydedebilmesidir. Tıpkı roman gibi sinema da tam ve 

tek olmanın, yabancı maddenin ve davetsiz misafirlerin nüfuz etmediği sahici, özerk, 

özgün bir öznelliğin, kendiliği dolaysızca ifade edebilmenin, toplumsal çelişkilerden, 

kategorilerden muaf bir iç dünyanın ve kişiliğin birliği mitinin imkânsızlığından hızlıca 

kaçmayı tercih etmediği yerde başlamaktadır; ancak bu anda, romantik gurur ve ahlak 

temizliği merdiveni gücünü kaybedebilir ve geride bırakılabilir. Sinemanın romanla 

paylaştığı bu modern zemin, ötekinin ve anlamın istikrarsızlığı ve tekinsizliğinde 

öznenin kendi bölünmüşlüğünü ve kırılganlığını görebilmesiyle harekete geçer.77 Bir 

diğer deyişle, istikrarsızlığın ötekine, sahiciliğin, dolayımsızlığın ise “ben”e yerleştiği 

bir zeminin kaybı söz konusudur burada. Ötekinin istikarsızlığı, “ben”e kendi 

istikrarsızlığını unutturmak üzere değil hatırlatmak üzere oradadır. Bunun sinemasal 

karşılığı nesne-olarak-bakıştır. Ötekinin bakışının belirsizliğini ya da tekinsizliğini 

                                                 
77 Roman ve sinemanın paylaştığı bu zemin, kimi zaman sinema dolayımıyla romanı kavramaya imkân 
verir. Zizek’in ifadesiyle, “[o]n dokuzuncu yüzyıl romanlarındaki bütün bir anlatı süreçleri dizisi yalnızca 
standart anlatı sinemasını (Emily Bronte’deki ‘geri dönüşler’in karmaşık kullanımı, Dickens’daki ‘almaşık 
kurgu’ ve ‘yakın çekimler’in kullanımı) değil, bazen modernist sinemayı (Madame Bovary’de ‘boş alan’ın 
kullanımı) haber verir –sanki yeni bir hayat algılaması varmış, ama sonunda sinemada buluncaya dek 
doğru eklemlenme yolunu bulmak için hala mücadele ediyormuş gibi. Burada karşı karşıya olduğumuz bir 
tür futur anterieur’ün (tamamlanmış gelecek) tarihselliğidir: Sinema ancak standart prosedürlerine 
ulaştığında ve onları geliştirdiğinde Dickens’ın harika romanlarının veya Madame Bovary’nin anlatı 
mantığını gerçekten kavrayabiliriz” (2001a: 66). 
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pozitif bir senaryoya bağlayarak, cisimleştirerek bertaraf etmek yerine bu bakışın 

sessizliğine, belirsizliğine tahammül edebildiğinde film-metin, bu tuhaf ve tekinsiz 

bakışta “ben”in, kahramanının kendi köksüzlüğü, yabancılığı, dış-mahremiyet boyutu 

olduğunu kaydedebilir. Diğer bir deyişle sinema, özneye nesneyi kontrol altında tuttuğu 

ya da tamir ettiği tam ve bütünlüklü bir bakış, bir bakış huzuru verdiğinde değil, 

sinemanın kendi imkânlılığının koşulu olan narsisistik yaranın etrafını 

çevreleyebildiğinde, tekinsiz bakışta öznenin ilksel olarak bastırdığı tanıdıklığın, 

kökensel arızanın yerine işaret edebildiğinde derinleşmektedir. Bu derinlik, ötekinin 

bakışının belirsizliğine tahammülsüzlüğün menşeinde öznenin kendi kırılganlığına, 

hadım edilmişliğine tahammülsüzlüğü olduğunu, erkekliğin kadınlık, Batı’nın Doğu, 

züppeliğin taşralılık uçurumuna düşebildiğini gösterebilmekle oluşur. 

Dolayısıyla roman ve sinemanın paylaştığı modern zemin, bir ifade bütünlüğünü, 

anlam sabitliğine kavuşmuş bir deneyimi ve ikili ayna oyunlarına dayalı bütünlüklü 

bakış ve sesleri vaad eden imkânlar mekânının yokluğuyla mutsuz karşılaşmanın 

gerçekleştiği, bu karşılaşmanın göze alınabildiği yerdir.78 Kökendeki davetsiz misafirin, 

ayna ilişkilerine hep musallat olan üçüncü unsurun, ayna-imgesine içkin körlüğün, 

kısaca bir ifade ve temsil imkânının değil, imkânsızlığının fark edildiği bu “hiçbir yer”, 

simgeselleştirmelere özgü alanı kapatan ya da ket vuran değil, daimi kılan ve hep açık 

tutan imkânsız-sahnedir. Farklı algı ve farklı biçimlere, kısaca “film biçiminin zaferine” 

imkân veren de, özerk “ben” yanılsamasının ve imgenin vaad ettiği dopdoluluğun 
                                                 
78 Gürbilek’in (2001a) ifadesiyle, “Türkiye’de modern romanın bir zaafından söz edilecekse eğer, bence 
kendine dönmemiş olmasında değil, kendine yeterince dönmemiş olmasındadır. Kendiliğinden olamadığı, 
kendi kıymetlerimize, şu özgün Türk ruhuna dönüp özerk bir ses yaratamadığı için değil, kökenindeki 
kaçınılmaz özgünlük yoksunluğuyla, kendi kaçınılmaz taklitliği, kaçınılmaz gecikmişliğiyle, kendine 
döndüğünde orada bulacağı sayısız davetsiz misafirle, bunun da ötesinde kendine dönmek için zaten her 
yerde her zaman çoktan geç kalındığı gerçeğiyle yeterince yüzleşmemiş olmasındadır esas zaaf” (131). 
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ardındaki sırrın yokluğuyla bu mutsuz karşılaşmadır; yönetmen, simgesel iktidar içeren 

asimetrik karşıtlıkları, bastırma, dışarıya atma, tersine çevirme ya da ötekini kendine 

benzetme yollarıyla aşmaktan, bu romantik yalanı sürdürmekten vazgeçtiğinde, bu 

karşıtlıkları kuran simgesel çerçeveye kölelikten de kurtulma imkânı bulabilecektir. 

Yönetmen, güvenli bir mesafeden bak(a)madığını, kurguladığı imgeler bütünlüğünde 

hep ona geri bakan lekeyi, yani, bir türlü simgeselleştiremediği, aynasallaştıramadığı 

bakışın mevcudiyetini, unutmak, bastırmak, dışarıya atmak, ötekine yansıtmak, 

evcilleştirmek yerine, bu bakışın ona hep hatırlatacağı temsil başarısızlığını 

sahneleyebildiğinde sinemasal bir anlatım biçimine kavuşur. 

Bir başkası olabilen ama kendisi olarak da kalabilen kahramanlar, modern 

öznelliğin imkânsızlıklarından yer değiştirme ve ahlaki yargılar yoluyla kaçarlar. Onları 

derinliksiz kılan da budur. Başkası olmanın imkânsız, kendine dönmenin çok geç 

olduğunun, öznenin onu ileriye, ışıltılı merkeze doğru hareket ettiren kurucu bir 

yoksunlukta ve hep aynı nokta etrafında dönmeye mahkum eden, bir türlü kurtulamadığı 

bir fazlalıkta temellendiğinin, kısaca, öznenin ta kendisi olan negatifliğin, varolamayışın 

boşluğunun fark edildiği yerde kendi üzerine dönmek, öz-bilinç, kısaca öznellik 

mümkün olur. Diğer bir deyişle, temsilin başarısızlığı öznelliğin koşuludur; öznenin 

temsili hep çok fazla ya da çok eksik olacaktır. Gerçeğin dolaysız, apaçık, şeffaf 

temsilini üretir gibi görünen sinema, içkin dolayım ve mutlak hakikat kaybı üzerine 

kuruludur. Saf algıyla temsilin, görmenin belirsizliğiyle ehlileştirilebilirliğinin, 

seyircinin imgenin içine çekilirken imgenin dışında düşünen şey olarak 

konumlanabilmesinin çakıştığı yer, hakikatle temsili arasındaki muazzam çatlaktır. Bu 

nedenle sinema bize bir ayna rolünü de oynayabilir; aynanın anlattığı aşılamaz sınıra da 
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işaret edebilir. Sinema kendini var eden bu sınırda/çatlakta kendi üzerine düşünmenin 

imkânını bulur. Dolayısıyla yönetmenin sinemaya sadakati, özgün, özerk bir bakış ve 

sesin peşine düşmesinde, ötekinin ya da “ben”in sırrını çözmüş görünen bir sahne inşa 

etmesinde değil, sinema arzusundan vazgeçmemesinde, bu arzuda kendi sıradanlığını, 

kendi karanlığını/hiçliğini görebilmesinde, anlattığı meseleyi bakışın ve sesin bünyevi 

ötekiliğinin gölgesinden kurtarmaya değil, bu gölgenin giderilemezliğini anlattığı 

meselenin içinde taşıyabilmesinde ortaya çıkar. Bu nedenle öz-bilinç, öz-şeffaflığın ya 

da öz-mevcudiyetin tam tersidir; yönetmen tanrısallıktan vazgeçtiği, bakışın dış-

merkezliliğinin ürettiği belirsizliği, kayıp ve boşluk deneyimini kabul ettiği yerde 

modern öznelliği anlatabilme imkânı bulur. İki farklı öznellik tasavvuruna açılacaktır bu 

imkân: Arzunun öznesi ve dürtünün öznesi. “Arzunun öznesi o kurucu yoksunlukta 

temellenmişken (yalnızca kayıp nesne-nedeninin peşinde oldukça kendi-dışında-

varolabilirken), dürtünün öznesi o kurucu fazlalıkta temellenmiştir –yani, içsel olarak 

‘imkânsız’ olan ve burada kendi gerçekliğimizde bulunmaması gereken (tabii en 

nihayetinde öznenin ta kendisi olan) bir Şey’in aşırı/fazladan mevcudiyetinde 

temellenmiştir” (Zizek, 2005: 368-369). Bu nedenle öznellik, temsilin 

başarısızlığında/öznenin negatifliğinde temsil imkânına kavuşur. Sinema, eksiklik ya da 

fazlalık duvarına çarpan temsil kazalarıyla, bünyevi temsil çıkmazı yoluyla, simgesel 

Yasa tarafından bölünmüş, “Varlık düzeninde eksiğim, aralığım,” diyen arzulayan 

özneyi ya da varlığının çekirdeğiyle yabancı şeyin mutlak dışsallığının çakıştığı, görmek 

dahi istemediği travmatik nesne-şeyde kendini gören dürtünün öznesini sahneleyebilir.79 

                                                 
79 Zizek’e göre “[k]endi varlığımın çekirdeği ile Yabancı Şey’in mutlak dışsallığının çakışmasının en nihai 
örneği, babasının katilinin peşinde koşarken aradığı hainin aslında ta kendisi olduğunu öğrenen” 
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Kahramanını züppelikle yargılayan yönetmen gibi yönetmeni taklit etmekle ya da 

ilkellikle yargılayan eleştirmen de otoritesini özgünlüğü dayatmaktan alır. “Bizde 

sinema yok olamaz da”, “Psikolojik derinlik Batı kültürüne içkindir” ya da “Kendimize 

dönelim”, “Kendimizi, kendi sahici ruhumuzu anlatalım” sözleri hem Batılı modeli, hem 

onun karşısında yenik düşmüş Doğu’yu bir özle donatmaktadır. Her ikisi de Batı gibi 

olamamanın imkânsızlığından yola çıkarak iki farklı yoldan bu imkânsızlığa geri döner. 

Biri kendisinde görmek dahi istemediği taşralılığı ötekine yansıtarak, onu yoklukla baş 

başa bırakır; diğeri ise kendi kökensel züppeliğinden kaçarak, arzusuna ihanet ederek 

gurura geriler. Biri Batılı özün, diğeri ise Doğulu özün peşindedir. Bu çifte-açmazın 

kendini feshetmesinin yolu, çifte-açmaz kılığına giren bünyevi temsil çıkmazında, bu 

narsisistik yarada öznelliğin temsil imkânı bulduğunu görebilmekten geçer. Yönetmen 

sinemayı, tehditkar ve baştan çıkarıcı bu nedenle kontrol altında tutulması ve tamir 

edilmesi gereken bir nesne olarak algılamaktan, her durumda onu evcilleştirmekten 

vazgeçtiğinde, peşinden koşup cezalandırdığı züppenin ya da kurtulmaya çalıştığı sönük, 

sakil taşralının kendisi olduğunu fark ettiğinde, ilksel olarak bastırılmış “Model beni 

eziyor” cümlesinde, modele duyulan hayranlık ya da öfkenin menşeinde kendini 

görebilir. Bu kendi üzerine dönüş, Doğu-Batı arasındaki asimetrik bölünmenin yol açtığı 

anlam ve temsil açmazlarını perdelemek, tersine çevirmek, kendi dışına atmak yerine 

öznelliğini bu açmazda tanır. Doğu ve Batı arasındaki asimetriyi, buradaki simgesel 

şiddet içeren hiyerarşiyi anlatabilmenin, bu bölünmenin acısını çeken öznelliği ifade 

edebilmenin yolu da bu açmazı, aşırı-cinselleştirilmiş aşırı Batılılaşma sahnesi içine 

                                                                                                                                                
Oedipus’tir (2005: 367). Arzunun öznelliği kelimelerin akışını harekete geçirirken, dürtünün öznelliği 
sessizliğin başladığı anda belirir; özne Canavar olarak gördüğü Şey’in aslında ta kendisi olduğunu fark 
eder (369). 
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yerleştirerek bertaraf etmeye çalışmakla değil onu ilksel narsisistik yaradan türeyen 

ifade yetersizliği ve temsil çıkmazıyla diyaloga sokabilmekle mümkün olacaktır. Batı ve 

Doğu’nun “sırrı”nın olmayışını kabul, aynı zamanda,  modernlik deneyimiyle ilişkili 

olarak (ulus-ötesi) yatay bağların kurulmasına, modernlik ve kapitalizmin “aşırılıklarını” 

Batılılaşma sahnesi içine yerleştirmek yerine, bunların ürettiği deneyim evrenini 

gündelik ve maddi bir dünya algısıyla sahnelemeye imkân verir. 

Bakışın tekinsizliği ve film-metnin kendini başlatan arzuya sadakati, özgünlüğü 

sinema eleştirisi için bir ölçüt olmaktan çıkarır. Sinema, temsil etmeye koyulduğu 

meseleye içkin anlam istikrarsızlığını bakış ve ses ekseniyle sürekli kılabilmekte, bakışın 

belirsizliğini tanıdık bir sahne içine yerleştirerek çözmek yerine, bu belirsizliğe 

tahammülde –ki bu öznenin kendi belirsizliğine tahammüldür- kısaca özerk bir bakış ve 

sesin imkânsızlığında modern öznelliği temsil etmenin imkânını bulur. Birinci bölümde 

ve bu bölümde Kanun Namına’nın Kardeş Kurşunu, Kanlarıyla Ödediler ve Namus 

Uğruna gibi filmlerle paylaştığı toplumsal fantaziden ve bu fantazinin öznel ve 

toplumsal antagonizmaları aşırı-cinselleştirilmiş aşırı-Batılılaşma sahnesi içine 

yerleştirerek cisimleştirdiğinden, ötekinin bakışının tekinsizliğinin, dolayısıyla öznenin 

bölünmüşlüğünün hep bu sahne yoluyla giderilmeye çalışılmasından bahsedilmişti. 

Ancak Kanun Namına’yı diğerlerinden ayıran özellik de göz ardı edilemez. Bu özelliği 

sinema eleştirisi için yukarıda çizmeye çalıştığım çerçeveyle görünür kılabiliriz. Diğer 

filmlerin aksine Kanun Namına’da kapılanı, sürükleneni, arzunun yol açtığı suçluluğu 

yargılayan, bölünmeden kalabilmiş saf bir eril ses, arzunun bulaşmadığı bir eril anlatıcı 

bu filmde yoktur. Kahraman, suç ve cinayetle sonlanan kendi hikâyesini anlatır. Geriye 

dönük olarak yaşanan deneyimi anlatısallaştıran, bu deneyime hiç bulaşmamış babanın, 
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kocanın ya da erkeğin sesi değil, kahramanın kendi deneyimden türeyen sestir. Bu ayırt 

edici özellik, kahramanın yazgısına kameranın hareketinin ortak edilmesiyle sürdürülür. 

Kamera, caddeleri, sokakları, insanlarıyla birlikte, bunların içinde/arasında hareket 

ederek İstanbul’u görüntüler; böylelikle kahramanının ev ve dışarısı, yasak ve sokak, 

cemaatin telkini ve sokağın daveti, suçluluk ve arzu arasında yaşadığı bölünmüş 

deneyime, arzunun peşinde sürüklenmesine ve tecrübe kaybına İstanbul mekân yapılır. 

Diğer filmler gibi Kanun Namına da, anlatıyı başlatan arzuyu aşırı-cinselleştirilmiş aşırı-

Batılılaşma sahnesine yerleştirerek arzunun belirsizliğinden ahlaki yargılara kaçsa da, 

yönetmenin kahramanını yargıladığı bir eril anlatıcının yokluğu sokağın davetini 

bütünüyle reddetmeyen bir üsluba imkân tanır. Adeta yönetmenle kahramanın yazgısı 

çakışmaktadır. Kahraman felç olan babanın yol göstericiliği ortadan kalktığında sokağın 

davetine kapılır. Yönetmen için de, kamerasıyla onu sokağa çağıran sinema arzusu 

vardır. Kahraman suçlulukla sokaklarda polisten kaçarken, yönetmen de kamerasıyla 

biçim denemeleri yapmakta, sokağın gündelik, sıradan, akışkan bünyesine çekilmektedir. 

Yönetmenin biçim denemeleri yapma imkânı, erkek kahramanın suçlu olarak İstanbul 

sokaklarında dolaşmasıyla mümkün olur.80 Böylelikle bir yandan ulusal kimliğin temel 

fantazisine sadık kalan, diğer yandansa sokağın sesini, sokak satıcılarını, şehrin 

hareketini görünür kılarak anlam açıklığı yaratan sahnelerle karşılaşırız. Şevket Bey’in 

                                                 
80 Akad (2004), bu filmde kameranın ilk kez sokağa çıktığını, sokakta çekim yapabilmek için değişik 
yöntemler kullandığı anlatırken, suçlu kahramanın polisten kaçtığı çekimlerde yaşadığı heyecanı, hatta 
kahramanla kurduğu özdeşliği de dile getirir: “Çok heyecanlı oluyor bu tür bir çalışma, zaman zaman 
yüreğimin ağzıma geldiği oluyor. Kimi zaman çocuklar gibi tepiniyorum keyiften. Hele çocukluk 
yıllarımda, köprü üstünden seyrettiğim römorkörlerin çektiği buğday yüklü şişman mavnalara atlama 
hayallerimi gerçekleştirdiğimde! Gerçi Ayhan Işık’ın polislerden kaçarken köprü üstünden atladığı, 
buğday yüklü bir mavna değil bir takaydı ama hiç fark etmiyor, ben ‘Atladım, en sonunda atladım!’ diye 
bağırıyorum. Osman Seden de aynı coşku içinde, isteklerimin hiçbirini esirgemiyor, beş altı motosikleti 
bir araya getiriyor, tramvay kiralıyor, iki üç günlüğüne bir taka tutuyor” (172). 
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felç olduğu sabah İstanbul görüntüsü, deniz kıyısında bir bankta uyanan adamın 

çekimiyle sonlanır. Esas hikâye, sokaktan geçen insanların, sokak satıcılarının sesleriyle, 

kimi zaman bir reklam afişinin çekimiyle kameranın gündelik ve sıradan evrene yönelik 

dikkatiyle tökezler. Nazım’ın hikâyesinin başladığı sahne bu anlamda özellikle ayırt 

edicidir. Gençlerin eğlendiği, Nazım ve Ayten’in deniz kıyısında öpüştüğü, tango sesinin 

eşlik ettiği bu sahneyi Şevket Bey’in Klasik Türk Müziği gecesi takip eder. İki sahne 

arasında bölünmüşlük, kahraman gibi yönetmen için de geçerlidir: Arzu/sinema arzusu 

ve utanç/suçluluk duygusu/gelenek. 

Bütün bunların yoğunlaştığı esas sahne ise filmin başlangıç sahnesidir. Film, 

deniz kıyısında duran gemilerin çekimiyle başlar. Anlatıcı sesin sahibi uzunca bir süre 

gösterilmez. Tamirhanenin etrafında toplanmış kalabalığı, polisleri görürüz; silah 

seslerini duyarız. Kalabalık nesnel çekimlerle gösterilir; buna karşın dükkanı örten 

kepenk ve ortasındaki deliğin arkasında kim olduğu gösterilmez. Böylelikle nesnenin 

(kepenk ve ortasındaki delik) bakışı, filmin başında belirli bir bakışa sabitlenerek 

öznelleştirilmez. Sadece dükkanı örten kepengi ve ortasındaki deliği içine alan (insansız) 

çekimin ardından kamera tamirhanenin içine girer; mekândaki nesnelerin, otomobil 

resimlerinin, küçük bir otomobil maketinin çekimleri sesin sahibi Nazım’ın çekimiyle 

tamamlanır. Uzun sessizliklerin yer aldığı, anlatıcı sesle sesin sahibinin hızlıca 

buluşturulmadığı, çerçevenin kimi zaman sadece kepenk ve ortasındaki delikle insansız 

boş bırakıldığı bu anlatım, kahramanın sözleriyle birlikte bir ifade bütünlüğünden çok 

yetersizliğini, anlam sabitliğinden çok istikrarsızlığını öne çıkarır. “İşte birgün aramıza o 

girdi” gibi anlatıcının kendini akladığı, istikrarsızlığı bütünüyle kendi dışına atmaya, 

belirsizliği ortadan kaldırmaya yönelik romantik bir biçim ve içerikle değil, tam tersine 
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bir deneyim kaybını, tam olarak ifade edememeyi ve nihayet kahramanın kendi 

suçluluğunu söze döken bir üslupla karşılaşırız. Öznelliğin geleneğin dayanağı 

kaybolduğunda ortaya çıktığını, sinemanın da kahramanının anlatısının da burada, 

karanlıklarla dolu boşluğa düşmekle başladığını, öznenin nesneye bağımlılığını ve sahici 

kendiliğin bıraktığı boşluğa nesnenin yerleştiğini sezdirmiştir Akad. Kanun Namına’yı 

diğer filmlerden farklı kılan, onu sinemanın modern zeminine yaklaştıran da bu 

özelliğidir. Kahramanının yazgısıyla yönetmenin yazgısı da burada kesişir. Bir deneyim 

ve ifade bütünlüğünün yerini bölünme almıştır. Nazım’ın sözleri: 

İsmim Nazım, 32 yaşındayım. İstanbul’da doğup büyüdüm. Otomobil tamircisiyim. Şu 
anda boşluğa düşen bir taş gibiyim. Karanlıklarla dolu bir boşluğa. Havasında yaşamaya 
alıştığım bu şehirde sonu gelmeyecek bir saadet içindeydim. İnsan nasıl da farkına 
varmadan kaptırıyor kendini. Bunda kimsenin kabahati yok. Suç bende! Eğer biz köleysek 
kabahat yıldızlarda değil kendimizde. Saadetimi kendim yıktım. Olsa olsa buna yardım 
edenler oldu. Vahşi bir hayvan gibi kıstırdılar beni. 

 



III. MELODRAM, ÖZNELLİK ve FARKLILIK: Hafıza, Beden ve Ses 
 

Düşüncenin iki türü: Yaraların içine yerleşenler ve evlere yerleşenler.1 
 

Gecikmiş modernlik ve Doğu-Batı bölünmesi içinde deneyimlenen kimlik, öznellik ve 

yabancılaşmayla ilgili meselelerin kendilerine bir yer buldukları melodram, ulusal-

popüler muhayyilenin ana biçimi olarak kavranabilir. Melodram, gecikmişliğin ve 

Doğu-Batı bölünmesinin yol açtığı hayal kırıklıkları, hüsran, hınç ve intikamın ama aynı 

zamanda başkası olma arzusunun, yetimlik ve yersiz-yurtsuzluktan kurtularak bir yere 

ait olma hissinin, modern/milli olma çabasının ürettiği çatışmalı duyguların içinde 

oluşan bir öznelliğe ev sahipliği yapar. Bu yönüyle de melodram biçimi, öznenin kendini 

ifade ve temsil etme olanağı bulduğu, kendine ait bir “ev” gibidir. İşaret, iz, hafıza, rüya 

ve model peşinde koşan kahramanları, kayıp geçmişin eşyaları ve manzaralarla 

çerçevelenen cemaat, eksiklik, ayrılma ve arzu sahneleriyle, yer ve kılık değiştiren ya da 

belirli bir anlama sabitlenen, işaretli, lekeli ve hapsolmuş sessiz bedenleriyle melodram, 

kolektif hafızaya “biz” olarak yerleşen imge ve seslerin üretildiği ana biçim, bunlara 

kucak açan ana-mekândır. 

Melodramın bu özelliği, öncelikle sinema gibi onun da modern bir biçim 

olmasıyla, modern öznellikle ilişkisinde aranmalıdır. Sadece gecikerek modernleşen ve 

“Doğu” olarak işaretlenen toplumlar değil, modernlik ve kapitalizm deneyimini yaşayan 

bütün toplumların, modern hayat içinde yaşadıkları gerilimleri tarif ve temsil edebilme 

imkânı bulabildikleri bir biçimdir melodram. Cinsiyet, sınıf, etnisite farklılıklarının, 

hukuk ve adaletle ilgili problemlerin, şiddetli bir yersiz-yurtsuzluk duygusunun, modern 

                                                 
1 (Canetti, 2004: 322). 
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hayatın “trafiğini” tecrübe etmenin ürettiği korku ve heyecanların, en temel düzeyde bir 

dil ve ifade yetersizliği duvarına çarptığı yerde melodram ortaya çıkar. Melodramı bu 

denli güçlü ve etkili kılan özelliği de budur. Melodram sürekli seyahat eder ve yer 

değiştirir; orijinali olmayan sonsuz kez çoğaltılabilecek bir kopyadır. Buna karşın, her 

gittiği yerde, en “orijinal”, en “bize ait”, “bizi en iyi ifade eden” şeymiş gibi algılanır. 

Dahası, bu nedenle melodram, “biz” imgesinin yara aldığı durumlarda, hayal 

kırıklıklarında, arzu edilenin bir türlü olamamasında bir günah keçisi de olur. Gururla 

sahip çıkılan “bize ait şey”in boğucu bir yakınlığa ya da dayanılmaz bir yoksunluğa 

dönüştüğü yerde de melodram vardır. 

Bu bölümde ve dördüncü bölümde, Doğu-Batı arasındaki asimetrik bölünmeyle 

ilişkiye geçerek (“Batı” karşısında çocuk/ilkel/taşralı kalmışlık) oluşan 

çocukluk/yetişkinlik, ilkel/uygar, taşra/şehir ikiliklerin, yarılmış öznelliğin, toplumsal 

cinsiyete ve ehlileştirilmeye çağrılan mahpus bedenlerin yer aldığı melodramatik 

muhayyileyi, diğer bir deyişle melodram ve ulusal kimlik arasındaki bağı tartışacağım. 

Bu bölümde Zeki Müren’in rol aldığı üç film, melodram ve ulusal kimlik arasındaki bağı 

tartışmamıza ve kaydetmemize imkân veren metinler olacaktır. Jusdanis’in sorularını 

devralacak olursak, buradaki temel amacın, modernlikle birlikte ortaya çıkan toplumsal, 

siyasal ve ekonomik dönüşümlere paralel olarak Türk sinemasının kolektif bir kültürel 

kimliği nasıl yarattığını, ortak duygu ve deneyimlerin imgesel alanı haline gelişini 

araştırmak, milli kültürün icat edilmesinin kaçınılmazlığıyla bu imgesel alanın gördüğü 

işlev arasındaki bağın izini sürmek (9-10) olduğu söylenebilir. Böylelikle, kolektif 

kimliklerin üretiminde temel bir yeri olan bu anlatıların nasıl toplumsal mutabakat aracı 

haline geldiklerini görmemiz mümkün olacaktır. 
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III.A. Modernlik ve Melodram 

 

Melodram, öznellik ve modernlik arasındaki ilişki, melodram biçiminin gücünü ve 

etkisini izah edebilmemize imkân verir. Close Up’ta 1920’lerin sonu ve 30’larda Hanns 

Sachs2 ve Barbara Low3 melodramı psikanalitik bir yaklaşımla eleştirirler. Kiç ile sanat 

olarak film arasında bir ayrım kurmaya çalışan Sachs’e göre (1998b [1932]) neyin kiç 

neyin kiç olmadığı ancak psikanalizin araştırdığı psişik süreçlerin temel yasalarından 

çıkarılabilir (263). Kiçi meydana getiren niteliği tarif etmek hiç de kolay değildir; ne 

aşırı duygusallık, ne gerçekliğin acı ve tiksinme duygusu yaratan yönlerinin reddi, ne de 

orijinalliğin yokluğu bu biçimi açıklamaya imkân verir. İçeriğe dayalı analizler de 

                                                 
2 Sachs, hukuk eğitiminin ardından Freud’un psikanaliz çalışmalarını ve derslerini takip etmeye başlar ve 
Freud çevresinin üyesi olan bir psikanalist olur (Donald vd., 1998: 317). Psikanalizle, 1904’te Freud’u 
(Düşlerin Yorumu) okuyarak tanışan Sachs, yaratıcı süreçlere ve sanat eserlerinin alımlanmasına dair 
psikanalitik yorumlardan, sanatın “kolektif gündüz-düşü” (Freud) olarak ele alınmasından etkilenir ve 
kolektif-toplumsal gündüz düşleri olabileceği fikrini keşfeder (Marcus, 244). Sinemayı da psikanalitik bir 
yaklaşımla ele alan Sachs, sinema aygıtının ürettiği öznelliğin nesneye bağımlılığını sinema ve tiyatro 
arasındaki farkta bulur. Şeylerin yüzü tiyatro ve sinemada farklı biçimlerde açığa çıkarılmaktadır. 
Tiyatroda şeylerin yüzü, oyuncunun yüz ifadesi vasıtasıyla sinemada ise oyuncuyla cansız şeyler 
arasındaki özdeşlikle açığa vurulur (Marcus, 241). Sachs’e göre, yönetmen ya da seyirciler, psikanalitik 
kuramın farkında ve bilincinde olarak Freudcu yapıları ve kavramları kurmazlar; bu yapılarla ilişkileri 
bilinçli bir tanışıklık değildir. Simgesel ve semptomatik temsil çalışması, sinema ve seyretme deneyimine 
içkindir (Marcus, 243). Sachs (1998a [1928]), sinemada oyuncunun cansız şeylerle özdeşliğinde, “dile 
gel(e)meyen” psişik olayları ifade edebilme potansiyelini bulur. Freud’un semptomatik eylemler olarak 
tarif ettiği bu özne-nesne ilişkisi, kendi başına önemsiz ve değersiz, küçük hareketlerin (bir nesneyi 
düşürme ya da kaybetme, küçük bir eşyayla bilinçsizce oynama, mekanik bir biçimde sürekli olarak 
yapılan herhangi bir eylemi unutma ya da ihmal etme gibi), öznenin kendisinin dahi farkında olmadığı 
arzularının ve duygularının en bariz işaretleri olabilmesinde kendini gösterir. Bu, sinematografinin 
bünyevi tekniğidir. Bu tekniği kavrayan bütün yönetmenler, (sinematik) ifadenin vazgeçilmez araçları 
olan bu türden ayrıntıları kullanmışlardır; üstelik bir çoğu bu ayrıntıların “somut” önemi hakkında en ufak 
bir kuramsal bilgiye kesinlikle sahip olmaksızın (251). Sachs böylelikle, bütünüyle “yönetmenin niyeti”, 
“yönetmenin bilgisi”, “psikanalitik yapılara yönelik bilinç ve farkındalık” etrafında oluşan eleştirileri, çok 
erken bir tarihte sinema eleştirisinin karşısına koymuştur. Modern psişeyle sinema arasındaki bünyevi 
diyalog, yönetmenin, meselesini sinema dolayımıyla anlatışına her zaman nüfuz eder. 
3 Melanie Klein, Joan Riviere, Mellita Schmideberg gibi birçok önemli kadın analisti bir araya getirmiş 
British Psychoanalytic Society’nin bir üyesi olan Low’un Psychoanalysis: A Brief Account of Freduian 
Theory kitabı, 1921’de International Journal of Psychoanalysis dergisinde, tahrif edilmiş tek bir sözcüğün 
bulunmadığı bir metin olarak değerlendirilerek Low, Freudçu kanonun tasdik edilmiş ortodoksisine içine 
yerleştirilmiştir (Donald vd., 316). 
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yanıltıcıdır; ergenlik çelişkisi Oidipus kompleksinin olduğu kadar Hamlet’in de üzerinde 

temellendiği şeydir; terkedilmiş çocuğun hikâyesi, kiç filmlerde olduğu kadar pek çok 

ihtişamlı mitte de karşımızdadır. Kiç ve sanat arasındaki farkı, uysal, güvenli ve tanıdık 

etkiye bel bağlamakla -mesela, mavi gökyüzünün altında çiçek açmış ağaç güzel, bir 

çocuğun ölümü dokunaklıdır-, içsel deneyimin bilinmeyen olasılıklarını keşfetmek 

arasında bulur Sachs. (264). Kiç ve sanat arasındaki bu ayrım, suçluluk duygusunun 

varlığı/yokluğuyla ilişkilidir. Sanatçı, kendisine musallat olan suçluluk duygusuyla 

yaratıcı eyleme sürüklenirken, kiçi üreten kişinin açıkça mücadele ettiği hiçbir suçluluk 

hissi yoktur (264). Barbara Low (1998 [1927]) ise, melodramla sihir ve büyü inancı 

arasında bir ilişki kurar. Bu inanç, Macar psikanalist Sandor Ferenczi’ye göre insan 

yaşamının erken dönemlerine, yaşam ve yaşamın bütün ihtiyaçlarının, isteklerinin 

gizemli bir dış güç tarafından, insanın emeği ve gayreti olmaksızın temin edildiği 

koşulsuz iktidar dönemine aittir (248). Yaşamın erken dönemlerine ait bu özelliği çocuk 

geride bırakmalı, muvaffakiyet ve kazancın sadece emek ve gayretle elde edilebileceği 

acı zorunluluğu öğrenmelidir. Beklenen bu olsa da, mutlak iktidar isteği bütünüyle 

geride bırakılamaz ve arta kalan, yaşam boyunca korunmaya devam eder; kumara, fala, 

kehanete, şansa duyulan evrensel ilgide bu isteğin biçimlerini görürüz (248-249). Low’a 

göre bu durum, “düzenli” bir gelişimi esaslı bir biçimde etkiler; çünkü bu artık, haz 

ilkesinde temellenir ve gerçeklikle çatışma içindedir. Nevrotiğe özgü bu yarılma, 

benliğin gelişmiş kısmıyla haz ilkesine takılı kalan artık arasındadır. Mutlak iktidar 

safhasına takılıp kalanlar, bu safhaya her zaman eşlik eden ego-merkezcilikle birlikte, 

bilinçdışı irrasyonel isteklerinden feragat etme çabasıyla asla barışık olmazlar; dışarıdan 

gelen en hafif etken, kendilerini kaba davranılmış, küçümsenmiş, hor görülmüş, 
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aşağılanmış hissetmelerine neden olur. Dışarıdan geleni küstahça bir saldırı ve kışkırtma 

olarak yorumlayan bu zayıf ve kırılgan benlik, kendini kaderin, talihin, alınyazısının 

üvey çocuğu gibi görür. Kuşkusuz bu hissiyatta, kaderin (annenin) tek çocuğu ya da en 

gözde ve sevilen çocuğu olarak kalamamanın -elbette kalma isteğinin de- payı büyüktür 

(249). Sadece bebeğe özgü bir duygusal tüketim, -dış gerçeklikle ilişkili olmayan ve 

kolaylıkla kazanılan narsisistik duygunun tüketilmesi- duygusal yaşamı gelişmemiş 

bırakır. Duygusal yaşamın gelişmemişliği aynı anda hem eksik hem fazla, hem yetersiz 

hem mübalağalı olmasıdır (249). Mutlak iktidar istemi, hem en gözde çocuk olma 

arzusunu hem üvey evlatmış gibi hissetmeyi, kendini hem herşeye kadir hem de aşırı 

güçsüz görmeyi doğurur. Bu duygusal evrenden beslenen melodramatik film, boşlukları 

doldurur, köşeleri yuvarlaklaştırır; insanları ve olayları tamlık, bütünlük ve tutarlılık 

içinde sunar. Filmin zamanla ve onun ikiz yoldaşı ölümle kurduğu ilişkide de regresif 

temayülü kaydeden Low, zaman düşüncesinin zihinde en derin bir biçimde bastırılan 

malzeme olduğunu ve ancak yetişkin olma sürecinin zamanı tasavvur etmeyi ve 

kabullenmeyi mümkün kıldığını ifade eder. Kuşkusuz bu, gerçekliğin kabulüyle at başı 

giden bir süreçtir.4 

Önemli psikanalitik tespitleri içermekle birlikte her iki yaklaşım da, suçluluk 

duygusunun varlığı-yokluğu, çocukluk-yetişkinlik, ilkellik-olgunluk gibi katı karşıtlıklar 

ve mutlak kategoriler kurdukları için problemlidir. Melodramın öznelliği, mutlak 

                                                 
4 Low, sinemanın “ilkelliğini” görsel özelliğine de bağlayacaktır. Filmin, seyirciden sadece görsel dikkat 
talep etmesi, görme, bakmayla gelişen ve tatmin edilen bebekliğe ait biçimleri geri çağırır. Bu nedenle, 
sinemanın cazibesi, seyircinin tatmininin sağlayıp sürdürüldüğü bebeğe ait merak düzeyidir (250). 
Marcus’a göre, sinemanın “ilkel” bir biçim olarak tasavvur edilmesi, 20. yüzyılın erken dönemlerinden 
beri süregiden tartışmalarda sıklıkla yer almıştır. Marcus, Virgina Wolf’un “The Cinema” yazısının, 
sinemanın olasılıklarının keşfine rağmen (sürrealizm), “resimleri seyreden yirminci yüzyılın yabanılları” 
açıklamasıyla başladığını belirtir (336). 



 192

iktidarın kaybedildiği yerde, ilksel bir suçluluk duygusunun taarruzu altında ortaya 

çıkar. Dolayısıyla, melodram, bu kategorilerin iç içe geçtiği, bir arada bulunduğu bir 

biçimdir. Melodramı, başka biçimlere, başka ifade olanaklarına açık kılan da bu 

özelliğidir. Büyüme ve ağır bir suçluluk duygusunun yanında çocuk kalmışlığın, bir 

türlü büyüyememenin ve suçluluk duygusundan kurtulma çabasının varlığını birlikte 

düşünmek melodram ve modernlik arasındaki ilişkinin de kaydedilebilmesine imkân 

verir. Sachs ve Low, insanın ruhsal gelişimini doğrusal ve sürekli daha iyiye doğru giden 

bir yol olarak kavradıkları, mutlak iktidar isteminden bütünüyle kopmuş bir ideal-

yetişkin insan varsaydıkları için, melodramın öznelliğini tek bir boyut içine 

sıkıştırmışlardır. Daha önemlisi ise melodramın öznelliğinin, tam da öznellikle ilgili 

kendilerinin ifade ettiği meselelerin ağır bir biçimde yaşandığı bir dönemde ortaya 

çıktığını göz ardı etmişlerdir. 

Hemen hemen aynı yıllarda Freud (1999 [1930]), Uygarlığın Huzursuzluğu’nda, 

çocukluk-yetişkinlik, ilkellik-olgunluk karşıtlıklarını yerinden eden eşsiz bir tartışma 

yapmıştır. Tartışmanın temel meselesi insanın eğitebilirliğinin sınırlarıdır. Dini bir 

yanılsama olarak gören Freud, kendisini eleştiren dostunun (Romain Rolland) 

fikirlerinden etkilenmiştir. Dostuna göre Freud, dindarlığın esas kaynağını takdir 

etmemektedir: “ ‘Ebediyet’ duyumu olarak adlandırmak istediği, sınırsız, uçsuz bucaksız, 

adeta ‘okyanusvari’ bir duygu. (...) İnsan tüm inanç ve yanılsamaları reddetse de salt bu 

okyanusvari duygu nedeniyle kendini haklı olarak dindar sayabilirmiş” (25-26). Buradan 

yola çıkarak Freud, olgunluk çağının daha dar ve daha keskin sınırlı ben-duygusunun 

yanında ilksel ben duygusunun da bir çiftin diğer parçası olarak yer aldığı fikrine doğru 

ilerler (28). Dostunun söz ettiği okyanusvari duygu ilksel ben’le ilişkilidir. 
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Birçok kültürel pratik ve davranışta insanın haz edinme isteğinin acıyı azaltma 

isteğine yenik düştüğünü gören Freud’a göre, din, sevgi ya da yaşamı çekilir hale getiren 

müsekkinler mutluluğu garantileme ve acıya karşı korunma isteğinin biçimleridir. 

Acılarımızın üç kaynağı vardır: Doğanın üstün gücü, kendi bedenimizin zayıflığı ve 

insanların bir arada yaşama ilişkilerini düzenleme sistemlerinin yetersizliği. İlk iki acı 

kaynağı hakkında verilecek yargı bellidir; “kararımız bizi bu acı kaynaklarını 

kabullenmeye ve kaçınılmaz olana boyun eğmeye zorlar” (45). Üçüncü (toplumsal) acı 

kaynağı üzerine düşündüğünde Freud, uygarlık hakkındaki radikal tespitine doğru yol 

almaya başlar. Bu acı kaynağını kabullenmeye yanaşmamızın, kendi yaratımımız olan 

bu düzenlemelerin bize acı yerine koruma ve saadet kaynağı olduğuna inanmamızın 

sebebi, uygarlığın başarısızlığının arkasında uygarlığa ait, lakin uygarlığın gideremediği 

ve hâkim olamadığı bünyevi bir şey olmasıdır (45).5 

Acıyı engelleme yöntemlerinin (sevgi, sanat, din, çalışma hayatı, insan ilişkileri, 

müsekkinler gibi) hepsi son kertede başarızlığa mahkumdur.6 Peki o halde en temel 

düzeyde insanların birlikte yaşaması demek olan uygarlık nasıl ayakta durur? Freud için 

                                                 
5

 Freud, burada uygarlık eleştirisini kesinlikle, uygarlık ve uygarlık-öncesi doğa zıtlığı üzerinden kurmaz. 
Doğa, uygarlıktan geri gittiğimizde kavuşacağımız bir bütünlük değildir. “Doğaya dönmek” gibi şaşırtıcı 
bulduğu iddiaları şöyle eleştirir: “ ‘Sefaletimizin büyük bir bölümünden kültür / uygarlık dediğimiz şey 
sorumludur; uygarlıktan vazgeçip ilkel koşullara geri dönersek çok daha mutlu oluruz.’ Bu iddiaya 
şaşırtıcı diyorum, çünkü –uygarlık kavramını nasıl tanımlarsak tanımlayalım- acı kaynaklarından gelen 
tehdide karşı kendimizi savunmaya çalışırken kullandığımız araçların hepsi de söz konusu uygarlığa aittir” 
(46). 
6

 Freud’a göre ne sanat, insanın gerçek sefaletini unutturacak kadar güçlüdür; ne de sevgi, çalışma hayatı, 
insan ilişkileri kaderin oklarına karşı delinmez kalkanlar olabilmektedir; hele de acı kaynağı insanın kendi 
bedeniyse. (40-41). Herkese kendi acısından korunma ve mutlu olma yolunu dayatan, bunun bedeli olarak 
da ruhsal bir çocuksuluğu zorla sabitleştiren, böylelikle insanları bireysel nevrozlardan kurtaran, kitlesel 
nevrozlar olarak dinler bile vaadini yerine getiremez: “Söylemiş olduğumuz gibi, insanları mutluluğa 
götürebilecek pek çok yol vardır, ama insanı mutluluğa götüreceği kesin olan hiçbir yol yoktur. Din bile 
vaadini yerine getiremez. Mümin ‘takdir-i ilahi’den bahsetmek zorunda kaldığında, acı karşısında 
kendisine son avuntu olanağı ve haz kaynağı olarak yalnızca koşulsuz boyun eğmenin kalmış olduğunu 
itiraf etmiş olur. Eğer bunu kabullenmeye zaten hazırsa, dolambaçlı yollara hiç girmesi gerekmeyebilirdi” 
(44). 
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uygarlığın ilk talebi adalettir; bireyin gücünün yerine topluluğun gücünün geçirilmesi, 

“bir kez kurulmuş hukuk düzeninin bir daha tek bir bireyin yararına bozulmayacağının 

garantisidir” (53). Dahası, “[d]üzen, bir kez kurulduktan sonra insanın bir şeyi ne zaman, 

nerede, nasıl yapması gerektiğini belirleyen ve böylece benzer durumlarda tereddüt ve 

kararsızlığı engelleyen bir tür tekrarlama takıntısıdır. Düzenin sağladığı yarar 

yadsınamaz” (51). Bu kez yukarıdaki sorunun tam tersi sorulmalıdır: Peki o halde 

uygarlık neden sürekli çökme tehdidi altındadır? Uygarlığın ilk talebi olan adalet, 

bireysel tatminin ve özgürlüğün sınırlanması/bastırılması talebidir de aynı zamanda. 

Dolayısıyla bireysel ve kültürel-kitlesel talepler arasında her zaman bir çatışma 

mevcuttur. Uygarlık, içgüdülerin tatmin edilmeyişi, bastırılması ve dışlanması üzerine 

kurulu olduğu için, uygarlığın mücadele ettiği düşmanca tutumlar, yine uygarlığın talep 

ettiği “kültürel engellenme”yle ilişkilidir (55). İnsanın ve uygarlığın huzursuzluğu, acıyı 

azaltma kaynaklarının sunduğu şefkat, mutluluk ve güvenin bünyevi başarısızlığındadır. 

“Uygarlığımızda, gereksinimlerimizi daha iyi tatmin edecek ve bu eleştirilere muhatap 

olmayacak değişiklikleri adım adım hayata geçirmeyi umabiliriz. Ama belki de 

uygarlığın özünde yer alan ve hiçbir reform çabasıyla giderilemeyecek güçlüklerin var 

olduğu fikrine kendimizi alıştırmamızda yarar vardır” (71). 

Freud, uygarlığın bu bünyevi huzursuzluğunu önce saldırganlık daha sonra ölüm 

içgüdüsü olarak adlandırır. Uygarlık, şefkat ve sevgi ilişkilerini yöneten, bireyleri, 

aileleri, halkları, ulusları büyük bir birlik içinde bir arada tutmaya çalışan yaşam 

içgüdüsüyle, onu başlangıçtaki inorganik duruma geri götürmeye çabalayan karşıt bir 

içgüdü, ölüm içgüdüsünün birbirleriyle ilişkileri ve çatışmaları üzerine kuruludur. 
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Yaşam içgüdüsü ile yıkım içgüdüsü arasındaki çatışma, yaşamın temel içeriğidir.7 O 

halde şimdi şu sorulmalıdır: Uygarlık, bu yıkım içgüdüsüyle nasıl başeder? “[U]ygarlık, 

bireyin tehlikeli saldırganlık arzusunun üstesinden, bireyi zayıf düşürerek, 

silahsızlandırarak ve bireyin, tıpkı ele geçirilmiş bir şehirdeki işgal kuvvetleri gibi, bir iç 

merci tarafından gözetlenmesini sağlayarak gelir” (79). Ama vicdanın kökensel, çocuksu 

aşaması süperegonun yanında onunla birlikte varolur; hiçbir zaman bütünüyle 

kaybolmaz (81). Vicdanın sertliği ile itaat arasında doğrusal bir ilişki değil, döngüsel bir 

ilişki vardır. İnsan ne kadar çok yadsırsa süperego da o kadar çok katılaşır. Süperegonun 

şüpheciliği ya da ben’in cezalandırılma arzusu da itaat ettikçe artar (80-83). İnsanın 

çiftdeğerliliği, (yetişkin/çocuk, uygar/ilkel, yaşam içgüdüsü/ölüm içgüdüsü, 

vicdan/süperego) bütünüyle uygarlaşmış ve bütün yönleri ehlileştirilmiş bir insan 

topluluğunun imkânsızlığını gösterir. Suçluluk duygusu temelinde yükselen uygarlık, 

kırılganlığı ölçüsünde saldırganlığı da içinde barındırır. 8  Bu nedenle modernlikle 

şiddetlenen uygarlığın bu bünyevi huzursuzluğunun bütünüyle giderilebileceği, 
                                                 
7

 Freud, insanı, sadece yumuşak ve sevgiye gereksinim duyan, mutluluğun kaynağını düzen ve birlikte 
bulan bir varlık olarak kavrayan yaklaşımların insandaki bu saldırganlık içgüdüsünü yadsıdığına işaret 
ederken “Komşunu kendin gibi sev” talebini bu anlamda şaşırtıcı ve garip bulduğunu söyler. Bu söz 
aslında farzedilen mutlak sevgi durumunun imkânsızlığını göstermektedir: “[İ]nsanın gözünde komşusu 
yalnızca olası bir yardımcı ve cinsel nesne değil, aynı zamanda saldırganlığını onun üzerinde tatmin 
edebileceği, iş gücünü karşılığını vermeksizin sömürebileceği, rızası olmaksızın cinsel açıdan 
kullanabileceği, malını ele geçirebileceği, aşağılayabileceği, acı verebileceği, işkence edebileceği ve 
öldürebileceği birisidir. Homo homini lupus (insan insanın kurdudur); yaşamın ve tarihin bütün 
deneyimlerinden sonra, kim bu söze karşı çıkacak cesareti gösterebilir ki? Bu korkunç saldırganlık, kural 
olarak, ya bir kışkırtma kollar ya da kendini, hedefine aslında daha yumuşak yöntemlerle de erişebilecek 
bir davanın hizmetine koşar. Koşullar elverişli olduğunda, kendisini normalde ketleyen karşıt ruhsal güçler 
ortadan kalktığında, saldırganlık kendiliğinden ortaya çıkıverir; insanı, kendi türüne karşı merhamet nedir 
bilmeyen vahşi bir canavar olarak ortaya çıkarır” (67-68). Kötülük, ben için zararlı ya da tehlikeli bir şey 
olmak bir yana, ben’in arzu ettiği, keyif aldığı bir şeydir (79). 
8

 Freud’un sözleriyle, “[u]ygarlık, insanların birbirine sıkı sıkıya bağlı bir kitle halinde bir araya gelmesine 
yol açan içsel, erotik bir itkiye boyun eğdiği için hedefine ancak suçluluk duygusunun sürekli artırılması 
yoluyla ulaşabilir. Babayla ilişki içinde başlayan şey, kitleyle ilişki içinde tamamlanır. Eğer uygarlık 
aileden insanlığa uzanan zorunlu gelişim süreci ise, çiftdeğerliliğin yol açtığı doğuştan çatışma, sevgi ve 
ölüm çabası arasındaki ebedi kavganın bir sonucu olarak suçluluk duygusuyla çözülmez bir bağ içindedir” 
(87). 
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çocukluktan yetişkinliğe giden doğrusal bir yolun olduğu, çocukluktan mutlak bir 

kopuşun gerçekleşebileceği varsayımları mümkün olmayan bir toplumu arzuladıkları 

için değil, uygarlığın karmaşık ve çatışmalı bünyesini göz ardı ettikleri için sorunludur. 

Bünyevi huzursuzluğun rasyonel bir sistem içinde bütünüyle eriyip gittiği, kaybolduğu 

varsayımı, insanların ve toplumların bu huzursuzlukla baş etme biçimlerini tanımanın, 

çocukluk ve yetişkinlik arasındaki salınımın çok boyutluluğunu görmenin üstünü 

kapatır.9 

Uygarlığın bünyevi huzursuzluğu modernlik ve modernliğin harekete geçirdiği 

meselelerle nasıl eklemlenmiştir? Soruyu bir başka soruyla devam ettirecek olursak, 

modernlik, bu huzursuzlukla başedebilecek ne tür popüler formlar geliştirmiştir? 

III.A.1. Melodramatik muhayyile 

 

Freud’un insan psişesinin gelişimine ilişkin olarak sunduğu çerçeve, Low’un ya da 

Sachs’in popüler filmlerde kaydettiği çocuk kalmış benlik ve suçluluk duygusundan 

yoksunluk tespitlerini insan psişesinin çiftdeğerliliği ekseninde ilerletmeyi, böylelikle de 

                                                 
9 Nesne ilişkileri kuramcılarından D.W. Winnicott, çocukluk ve yetişkinlik arasındaki bu salınımın çok 
boyutluluğundan yola çıkarak önemli tespitlerde bulunur. Winnicott (1998), insan deneyimini kurucu 
paradoksun kabul edilmesinin, çözülmeden bırakılmasının, paradoksa saygı duyularak tahammül 
edilmesinin insanı geçmiş ve gelecekle kültürel bağı sayesinde sonsuz bir biçimde nasıl 
zenginleştireceğini (16) açıklar. Paradoks, iç gerçeklik ve dış gerçeklik arasındaki gerilimin giderilmesinin, 
gerçekliği kabul etme işinin, hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmemesidir; ne iç gerçekliğe ne de dış 
gerçekliğe ait olmayan “üçüncü bir mekân”, bir “ara deneyimleme bölgesi”, aslında olmayan bir mekânın 
varlığıdır söz konusu olan (21). Çocukların oyun oynama deneyimiyle ilişkili olarak çıkarılan bu tez, 
insanın deneyimsel varoluşunun mekânı olan bu “ara bölge”yi, yetişkin olabilmenin ve yaratıcı etkinliğin 
kaynağı olarak kabul eder. Bu potansiyel mekân sayesinde çocuk, nesnelerin dünyasından kendiliğini 
ayırmayı başarır. Özneyle nesnenin, bebekle annenin ayrılığı bu potansiyel mekânın geliştirilmesine 
bağlıdır. Şöyle der Winnicott: “Güvenin ve güvenilirliğin olduğu yerde bir potansiyel mekân vardır; 
sonsuz bir ayrılık alanı haline gelebilen; bebeğin, çocuğun, ergenin, yetişkinin yaratıcı bir biçimde oyunla 
doldurulabileceği zamanla kültürel mirasın tadını çıkarmaya dönüşen bir potansiyel mekân” (135). 
“Mahrum bırakılmış çocuğun huzursuzluğu”, iç gerçeklik ve dış gerçeklik arasındaki paradoksun, benliğin 
dışarısı tarafından ele geçirilmesiyle çözülmesinin, bir diğer ifadeyle “potansiyel mekân”ın dışarıdan 
dayatılan şeylerle dolmasının, dışardan gelen herşeyin zulmedici bir niteliği bürünmesinin, çocuğun ise 
buna hiçbir biçimde karşı koyamamasının sonucudur (129). 
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sorunlarından arındırmayı mümkün kılmaktadır. En temel düzeyde “üvey çocuk olma” 

hissiyatına yaslanan büyüme fantazilerini, popüler ve hâkim bir kategoride, melodram 

içinde ele alırsak eğer, öncelikle modernlik10 ve melodram arasındaki bağı vurgulamak 

gerekir. Melodramın modern bir biçim oluşunun ve modernliğe geçişle olan bağının 

görünür kılınması, melodramı kuramsallaştıran kurucu bir metinle, Peter Brooks’un  

Melodramatic Imagination’ıyla (1976) başlatılsa da, Ben Singer’a göre Brooks’un 

melodramı semptomatik okumasının yankılarını daha önceleri, 60’larda ve hatta 20. 

yüzyılın ilk yıllarında bulmak mümkündür (2001: 133). Brooks bu metinde, klasik 

melodram modelinin temellerini, Fransız devrimi sonrasında Fransız tiyatrosunda 

bularak melodramın modern bir biçim oluşuna işaret ederken aynı zamanda bu ilişkiyi 

psişenin Freudcu anlatısıyla birlikte kurar (Bratton vd., 1994: 1-2). Kodları ve 

motifleriyle melodram yapısı, Fransa’dan, İngiltere, Amerika ve başka yerlere, 

tiyatrodan, edebiyat ve sinemaya taşınmıştır (Brooks, 1994: Browne, 1994: 168; 11-12; 

Gerould, 1994: 185; Gunning, 1994: 53; Singer, 131-132). Melodramın bu hareketliliği 

ve sonsuz yeniden üretilebilirliği, modernliğin ve şehir yaşamının kaza ve ölüm 

tehlikesini şiddetli bir biçimde artırmasıyla da ilişkilidir. Singer, modernliğin erken 

                                                 
10 Birçok yazarın da vurguladığı gibi modernlik, modernleşme kuramlarının çerçevesini çizdiği ilerleme, 
gelişme ve doğrusal dönüşüm merkezli değil, “siyasal ekonomik oluşumlardaki yapısal değişimlerin 
yanısıra bilginin, dillerin, uzam ve iletişim ağlarının muazzam yeniden örgütlenmesini ve öznelliğin 
kendisini de kucakla[yan]” (Crary, 2004: 22) bir süreç olarak düşünülmelidir. Modernlik, hızlı kentleşme 
ve göç, yeni teknolojilerin ve ulaşım sistemlerinin hızlı yayılışı, ulus-devletlerin, popüler milliyetçiliklerin 
yükselişi, kamusal alanın heterojenleşmesi ve büyümesi, rasyonelleşme, hesap, arşiv, kamusal gözetim 
gibi sistemler, çalışma ve ev hayatının birbirinden ayrılması, bireyselleşme, üretimin en küçük biriminin 
geniş aileden fabrikaya kaymasıyla nitelenmenin yanısıra yerleşik olanı kökünden söken hareketliliğin, 
biricik olanın değiş-tokuş edilebilir hale getiren “hale” kaybının, kültürel süreksizliğin, duyusal 
karmaşıklığın ve yoğunluğun, aşırı uyarımın yaşandığı bir süreçtir. Bu süreç, bedenleri, göstergeleri, 
imgeleri, dilleri, akrabalık ilişkilerini, dinsel uygulamaları ve ulusları, mallar, zenginlik ve işgücünün 
değişimini de içine almıştır (Crary, 22). Kast toplumlarının, feodal ya da arkaik toplumların göstergeleri 
koruyan ve onlara mutlak bir netlik kazandıran yapıları yerini, “gösterilenin büyüsü bozulmuş dünyasına” 
bırakır (Crary, 24). 
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döneminin karikatür, poster ve ilanlarında, gazete haberlerinde gündelik yaşamın çarpıcı 

bir biçimde değişiminin ürettiği popüler korkulara ve heyecanlara yaslanan 

“melodramatik imgelemin” izlerini bulur (59-99). Pathos (güçlü bir acıma ve merhamet 

duygusunun sergilenmesi), ahlaki ikili karşıtlıklar, aşırı yüklü duygular/fazlalık 

(anlatının tam ifadeyi, tatmini ve çözümü bloke ederek bastırdığı, psişik enerjilerin 

belirli unsurlara aşırı bir biçimde yöneltilmesi, soy/aile/miras gibi) ve heyecan 

uyandırma melodramın özellikleri olarak sayılabilse de, Singer’a göre melodramın temel 

özelliklerini ve kurucu faktörlerini, melodramın soykütüğünü çıkarmak son derece 

sorunludur (44). Fakat melodramatik imgelem bir mise en scene olarak düşünüldüğünde 

(Browne, 168), zaman ve mekân koordinatları modernlik deneyimiyle çizilmiş ortak bir 

evrenden söz edebiliriz. Ana-babalarına kavuşan yetimler, vahşi çocuklar, mazlumun 

mutlak masumiyetinin en sonunda ortaya çıktığı bir çeşit kozmik ahlaki yargının 

kesinliği, ilahi adaletin kaçınılmazlığı, içinden çıkılmaz bir kördüğümün ürettiği geçici 

bir hareketsizlik, tutukluluk hali ve duyguların kendini bütünüyle telaffuz etmeyi 

başardığı bir doruk noktası bu evrenin has unsurlarıdır. Melodramda yer bulan şans, 

kader ve talih, modernliğin ürettiği kaygılarla istek tatmininin bir arada örülmesini 

mümkün kılar (Grimsted, 1994: 199-211; Singer, 37-57). Melodram, türler ve ülkeler 

arasında taşınıp bulaşıcı hale gelebilmesiyle, her zaman bir “ilk kopya” olmasıyla, 

orijinalliğin kaybolduğu bir momente aittir ve her zaman arafta kalmış, melez bir 

konumun, bir şeyler arasında sıkışıp kalan bir öznelliğin ifade biçimidir.11 

                                                 
11  Klasik melodramın yaratıcısı olarak kabul edilen ve 1800’den 1820’lerin ortalarına kadar etkisini 
sürdüren Guilbert de Pixerecourt, halkın erdemlerini yücelten, Devrim’in insanları vatanseverlik ve askeri 
kahramanlıkla eğiten didaktik amacını paylaşan, mahkemelerde kötünün cezalandırıldığı ve ilahi adaletin 
haklı çıkarıldığı melodramlar üretmiştir. Melodram, bu dönem için Devrim’in moralitesidir (Gerould, 185). 
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Modernliğin “bulaştığı” her yere “bulaşan” melodram, dini ve feodal geleneksel 

otoritelerin aşındığı ve modern kapitalizmin yükselişe geçtiği modernlikle ilişkisi içinde 

tarihselleştirilebilir. Melodram, kutsal-sonrası, feodalite-sonrası, inancını yitirmiş bir 

dünyanın ahlaki belirsizliği ve maddi kırılganlığı içinde insanların kendilerini çaresiz ve 

kimsesiz buldukları modern yaşamın şiddetli güvensizliklerini taşımakta ve ifade 

etmektedir (Singer, 2001: 132). İyi insanları kendi kontrollerinin dışında baskı altına 

alan güçlerle, modern dünyanın zorluklarına ve güvensizliğine dramatik bir biçim veren 

melodramatik çelişkilerde modern şehir hayatının deneyimleri yankılanır. Açlık, sınıfsal 

bölünme, sömürülme, iş güvensizliği, çalışma hayatının tehlikeleri, ev ve borç almanın 

kalpsiz kontrat sistemleri, kısaca, yaşamı yöneten eski feodal-cemaatçi yapıyla şiddetli 

bir biçimde çatışan yeni kapitalist toplumsal düzenin bütün bileşenleri, klasik melodram 

anlatılarında meşhur roller oynadılar. Melodramın en bilinen “klişeleri”, -tren raylarına 

                                                                                                                                                
Melodramın sadece bir tür olarak değil, bir muhayyile biçimi olarak ele alınması, melodramla siyaset 
arasındaki ilişkinin kurulmasını da mümkün kılmıştır. A.B.D’de 19. yüzyılın ortalarında yazılmış “eşkıya 
vakayınameleri”nde (vigilante chronicles) anlatılan hikâyelerin retorikleri, “melodramatik siyasetin” 
ipuçlarını taşır (Grimsted, 1994). Melodramın, gündelik siyasetle olan ilişkisini anlamaya imkân veren bu 
hikâyelerde, kahramanlar, ahlaki düzeni tehdit eden kötücül güçlerle savaşırlar; vurgu her zaman, 
ahlaksızı öldürme coşkusuyla kahramanın erdeminin ispatlanmasında, topluluğun temizlenmesinde, kısaca 
kendi haklılığının hazzında, tazmin ve hınç talebindedir. Grimsted’e göre, bu melodramatik retorikte 
çarpıcı olan bunun, derin bir ahlaki çöküş korkusuyla bütün kötülerin imhasına yönelen Amerika’nın 
hakim siyasi retoriğine oturmasıdır. Richard Maltby (1994), A.B.D’de 1890-1915 arasında “İlerlemeci 
Reform”un melodramatik muhayyilesine odaklanır. Bu baskıcı reform, anti-semitizmi, anti-fahişelik 
kampanyalarını içermiştir. Anti-fahişelik kampanyasının ana senaryosu, “beyaz esaret” kavramında 
cisimleşen ırkçı tonlarla fahişeliği, yabancı şehir tarafından kirletilen ve çürütülen “kaybedilen taşra” 
anlatısı içine yerleştirir. Bu senaryonun has figürü baştan çıkarılan saf taşralı kızlardır. Daha da ilginci ise, 
reformun kaygı unsurlarından birinin, sinema salonları olmasıdır. Filmlerin içeriğinden bağımsız olan bu 
dert, sıcak ve karanlık salonların, toz ve kalabalıkla birlikte hastalıkların bulaşmasına imkân verdiğini 
iddia eder. Elbette hastalık, “toplumsal düşman”lardan rahatsızlığın genel bir metaforu gibidir. 1914’le 
birlikte A.B.D’de, “toplumsal düşman” hakkında milyarlarca sayfanın üzerinde araştırma ve ilan 
yayınlanmıştır. Bütün bu tartışma, melodramatik muhayyilenin, yeni toplumu, “milleti” bir arada tutan 
ulusal-popüler biçim oluşunu göstermektedir. D.W. Griffith ve melodram örnekleri hakkında ayrıntılı bilgi 
için ayrıca bkz. Abisel (2003). Sovyetler Birliği’nin 1917’de başlayıp 1928’de sona eren “devrimci-
melodram” serüveni, melodramın formunu koruyup mutlaklarını değiştiren devrimci melodram üretme 
çabaları ve melodram-trajedi tartışması için bkz. Gerould (1994). Çin’in etik sisteminin (Konfüçyanizm) 
beklentileriyle politik sisteminin (sosyalizm) talepleri arasında sıkışan öznelliğin temsil tarzı olan politik 
melodramlarda Çin modernleşmesinin temel açmazlarını kaydeden bir çalışma için bkz. Browne (1994). 
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bağlanan hayatlar ve kahramanlar, parasızlıktan ölen ebeveynler, yoksul ve kimsesiz 

kalan çocuklar- hızlı teknolojik/toplumsal değişimle karakterize olan bir toplumun gizli 

korkularının sembolleri oldu (Singer, 133). Hem biçim hem de içeriğiyle melodram, 

geleneksel hürmet biçimlerinin ve paternalizmin yıprandığı, 19. yüzyılın istikrarsız pazar 

kültürü içinde işçi sınıfının istikrarsız ve kırılgan yaşamını andırmasıyla, onlar için en 

uygun tür oldu. Gerçeklik düzeninin gerisinde şiddet ve irrasyonellikle beklenmedik bir 

biçimde patlamaya hazır duran “korkunç” sır, melodramatik anlatının yasanın ve 

adaletin işleyişi meselesine seslenen yapısında kendini gösterdi. Melodramatik öyküler, 

ezici bir biçimde, insanın kontrolünün dışında kalanı kader duygusunu anlattı (134). 

Modernliğin “aşkın yurtsuzluğu” (Lukacs), dini kader anlayışının ve patriarkal 

geleneğin durağanlığını, kesinliğini ve basitliğini de aşındırmıştır. Bu nedenle Singer’a 

göre, melodramın ortaya çıkışı, bu toplumsal ve psikolojik dayanakların kaybının bir 

semptomudur (134). Melodram, kutsal olanın dünyevileştiği, hiyerarşik olarak 

kaynaştırıcı organik toplumun çözüldüğü, bu toplumsal yapıya ait mitlerin parçalandığı 

epistemolojik bir momente doğmuştur. Etik ve hakikate dair geleneksel yargılar şiddetli 

bir biçimde sorgulanmaya başlarken, bunların bir yaşam tarzı olarak yeniden 

düzenlenmesinde yerleri, şimdinin, bugünün ve siyasal olanın içine taşınmıştır. Böyle bir 

evrende melodramın modernliğe reaksiyonunun paradoksal olduğu söylenebilir. 

Melodram, bir yandan, modern kapitalizmin zalim, haşin ve kestirilemez maddi 

yaşamında bireyin kudretsizliğini sahnelerken, diğer yandan kozmik ahlaki bir gücün 

yukarıdan hala dünyaya baktığı inancıyla seyircilere güven vererek yarı-dini ıslah edici 

bir işlev üstlenmiştir. Dolayısıyla, melodram, ahlaki düzenin geleneksel biçimlerinin 

toplumsalı bir arada tutma işini yerine getiremediği korkutucu yeni dünyanın harekete 
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geçirdiği kaygıyla başlar ve bunu ifade eder; ancak bu kaygının gücünü zalimin apaçık 

zaferiyle sahnelerken erdemli ve faziletli olanın en sonunda kazandığı zaferle de bu 

kaygıyı giderir. Diğer bir deyişle, erdemin yüceltimi ve nihai şiirsel adaletiyle melodram, 

insanlara, modern yaşamın değişimleriyle baş etmelerine yardımcı olan bir çeşit tazmin 

edici inanç teklif etmiştir (Singer, 134-135). Bu nedenlerden ötürü Singer, 

melodramların altmetninin kapitalist modernlik olduğunu ifade eder. Maddi nesnelerin 

cazibesinin egemenliği altında kalan kahramanlardan, gizli şansa rehberlik eden nesneler 

(evraklar, kimlikler, miras, define vb.) ve elden ele dolaşan, kaybedilen/kazanılan fetiş 

nesneler etrafında yapılanan anlatılara, geleneksel, patriarkal otoritenin kayboluşunun 

baba figürünün kudretsizliği ya da öldürülmesiyle, sınıf çatışmasının cinsel sömürü ve 

tecavüzle temsiline kadar bir dizi unsurda bu alt metin devrededir (Singer, 144-145; 

Shepherd, 1994: 35). 

Melodramın bu yeni kavranışıyla Sachs’in ve Low’un yaklaşımları arasındaki 

temel fark, melodram ve modernlik arasındaki bağın ortaya çıkarılmasıdır. Böylelikle, 

Türk sinemasının melodramatik muhayyilesinin modernlikle diyalogunu 

çözümlememizi mümkün kılacak bir çerçeve açığa çıkmış oldu. Ancak bu çerçeve hala 

sorunludur. Melodramı, bütünüyle tarihselleştirdiğimizde uygarlığın bünyevi 

huzursuzluğunun üzerini kapatmış oluruz. Diğer bir deyişle, melodramda sadece modern 

huzursuzlukları görmek, melodramın “kaderin oklarına delinmez bir kalkan” olduğunu 

kabul etmek anlamına gelecektir; ki Freud’un eşsiz tartışmasında bunun imkânsızlığını 

görmüştük. Dolayısıyla melodramı, insanın ve uygarlığın bünyevi antagonizmalarıyla 

ilişkili olarak, modernliği ise insanın dışında değil insanı da içine alan bir değişim süreci 

olarak düşünmek gerekir. Aksi takdirde melodram, insanın kendi dışında olan bitene 
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verdiği bir tepkiden, geçmişte kalana yönelen çatışmasız ve çelişkisiz bir talepten ibaret 

kalacaktır. Bu nedenle yukarıdaki çerçeve, hem insana hem de insanın melodramla 

kurduğu inanç ilişkisinin kaynağına dair sadece kaygının giderilmesi ekseninde bir 

kavrayış sunmaktadır. Melodramı, tarihsel olanın, modernliğin içine bütünüyle gömerek 

analiz ettiğimizde, tarihsel olana bir türlü dahil edilemeyen, giderilemeyen bünyevi 

unsurun etkisini kaybetmiş oluruz; bu aynı zamanda melodramın sunduğu hazzın da 

tarihselleştirilmesi anlamına gelmektedir. Melodramın seyirci-özneyle kurduğu ilişkinin 

sadece “çağırma boyutu”nda bırakılması demek olan bu durum, melodram metninin ima 

ve manipüle ettiği hazda insanın ve toplumun bünyevi huzursuzluğunu bulup çıkarmanın 

önüne geçer. Böylelikle de melodramın gücünü ve etkisini tutarlı bir anlamlandırma 

faaliyetine indirgemiş olur. 

III.A.2. Mahpus bedenler, hapishane ruhlar 
 

Simon Shepherd (1994), 19. yüzyıl İngiliz melodramları örneğinden yola çıkarak 

melodramın hâkim kavranışının eleştirisini yapar. Brooks’un metninin literatür içinde 

kazandığı ortodoks statü iki anlamda sorunludur. İlkin, melodramın ortaya çıkış 

koşulları her yerde devrimci Paris’te olduğu gibi olmayacağı için melodram ve toplum 

arasındaki ilişki hala incelenmeye muhtaçtır. İkinci ve daha önemlisi ise, melodramı, 

ahlaki fantazi kavramıyla ele almak, melodramın unsurlarını sorgulamaya değil, kabul 

etmeye yol açmaktadır. Bu, melodramın ahlaki duygularının ve fantazi çözümlerinin 

varsayılan basitliğiyle ilişkilidir (25-26). Shepherd, melodramı niteleyen üç özelliğe 

odaklanır: Üçgen ilişkiler, askıya alma, kişisel tarihe, kimliğe, şiddete ve aile romansına 
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dair keşifler. Shepherd’a göre melodram, bir mütekabiliyet ilişkisi içinde olan, birbirini 

karşılıklı kışkırtan özne ve nesneden, özne ve nesnenin bilgiyle ilişkili olarak yerlerinin 

değişiminden oluşur. Bedenin özelliklerinin iktidar ilişkileri içinde bir rolle yazıldığı 

melodramda, bireyin bedeni kendi varoluşunu belirleyen bir nedensellik zinciri içinde 

işaretlenir ve kalıba sokulur (27). Kahramanın bilmediği fakat seyircinin geçici olarak 

bildiği bilgi, askıya almanın esasıdır. Seyirci, karakterlerin bilgiyi konuşacakları anın 

peşindedir; bu an herşeyin tutarlı, bildik, düzenli, tamlık içinde göründüğü andır. 

Melodram bu arzuyu üretmek ve bloke etmek için çalışır (29). Melodramın korkularının 

büyük bir kısmı bakışın karşı konulmazlığındadır. Melodram, gözetimin iktidarın 

metaforlarından biri olduğu bir toplumun korkularını sonsuz bir biçimde tekrar eder. 

Erken melodram, insanı en korkutucu bulduğu şeyle yüzleşmeye yönelten bir bilgi 

araştırması toposunu kullanır. Bu, bir kez daha, öznenin korkularını ve sınırlarını 

sahneleyen bir senaryodur; çünkü bu senaryo içinde insan, her zaman bir sığınak olarak 

düşündüğü yerde şiddeti bulur, kendi tarihinde yıkmayı planladığı ötekinde kendisini 

tanır (28-29). 

Shepherd, seyirci-melodram ilişkisinde, modernliğe “bakan”, modernliğin dışında 

bir öznellik değil, modernlikle karşılıklı kışkırtma ilişkisi içinde oluşan bir öznellik 

bulur. Melodramın, doğa-Yasa karşıtlığı ya da vahşi çocuğun ehlileştirilmesi meselesi, 

askıya almanın çözülmesiyle bir düzenin kurulmasına bağlansa da, vahşi olanı 

normalleştiren bir düzen teklif etse de aslında bu teklifin kendisi “doğal” açıksözlülüğün 

şiddeti tedavi edebildiği, iyilik ve hayırseverlikle düzenlenmiş duygusal bir toplumsal 

fantazinin ölümü meselesine işaret etmektedir (31). “Hakikati” söyleme edimi, tek 

başına, mükemmel bireylerden oluşan reforme edilmiş bir topluma yol açmayacaktır; 
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çünkü dünyaya kendini temize çıkarmak sadece yasa dolayımıyla mümkündür. 

Shepherd’a göre, melodram, “hakikatin” yasaya tabi oluşunun, insanın masum güvenli 

konuma hiçbir zaman geri dönemeyeceğinin farkındalığı üzerinde işler. Dolayısıyla 

melodramın en temel yapısı olan “hakikat” ve onun askıya alınışı, aslında tekrar tekrar 

en sonuçta ulaşılan noktanın bir türlü bir tamlık noktası ol(a)mayışıyla ilişkilidir. Bu 

nedenle, anlatının nihai olarak sunduğu düzen ve bunun özne açısından ima ettiği tamlık, 

hep eksiklik etrafında yapılanmaktadır (31). 

Shepherd’a göre, açıksözlülük, saklı olanı konuşmanın peşindedir. Bu nedenle, 

insanlar arasındaki gerçek kökensel ilişkileri, kökenleri anlatma mecburiyeti içindedir. 

Kuşkusuz kökenler anlatısı bir kategorileştirme süreci olarak işler ve bu süreç, doğru bir 

biçimde doldurulmuş olan kategorilerin bütünlük imgesiyle, nihai düzenle tamamlanır. 

Erken melodram anlatıları bir yandan, demokratik hakikat ve doğru kategorileştirme 

üzerinde temellenen bir düzeni vaad ederken, diğer yandan “hakikatın” sınırları ve 

kategorileştirilemeyenler hakkında kaygılıdır. Dolayısıyla Shepherd’ın temel argümanı, 

melodramların özneyi tertibe sokma biçimlerinin, öznenin bütünüyle düzene 

sokulamayacağının da farkındalığıyla ilişkili olduğudur (31). Bu farkındalık, melodram 

anlatısının, doğru kategori ve kimlik üzerinde temellenen bir düzene doğru ilerlerken 

kimliklerin potansiyel karmaşıklığına, öznelerin geçmişlerinden çıkan düzensizliğe 

yaklaşmasında kendini gösterir. Melodramatik askıya alma işini niteleyen ritm, kişisel 

tarihle kişisel olasılık arasındaki gerilimi birbirine eklemler (33). Vaad edilen düzen ve 

kimliğin potansiyel istikrarı, düzene ve kimliğe içkin “vahşiliğin” içinden geçilmesiyle, 

geçmişten geri gelmesiyle gerçekleşir. En sonunda kurulan düzen, sadece askıya alış ve 

ihlalle mümkündür. 
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Hem toplumsal cinsiyet hem de kimlik meselesini dert edinen üçgen ilişkiler 

Shepherd’a göre, varsayılan normal bağların tahrif ve ihlal edildiği krizleri tatmin ve 

zevk verici bir biçimde tahayyül eden bir toplum hakkındadır; çünkü annesel ve ailesel 

ilişkilerin görünüşte vaad ettiği istikrar, bu ilişkilerin her zaman az çok başarılan alt-üst 

oluşuyla gölgelenmektedir (34). Dolayısıyla melodramlar, bir erkek ya da bir kadın 

olmanın, anne ya da baba imgesinin karşılığı olmakla kolayca çözülemediğinin, 

toplumsal cinsiyet ve kimliğin (öteki tarafından) kışkırtılmaktan bağımsız 

olamamasından türer. Shepherd’a göre bütün bu yönleriyle melodram, psikanalizin 

senaryosuyla muntazam bir biçimde aynı hizadadır (34). Bu şekilde kavrandığında 

melodram, modern kültürün vahşi çocuğunun ebeveyni olur (35). Toplumsal cinsiyet ya 

da aile kimliğinin tanınmasına giden sürecin sahnelenmesi aynı zamanda toplum içinde 

bir yer edinmeyi, özneyi toplumun içine yerleştirmeyi de sağlar. Güç bela kazanılan 

istikrarlı aile imgesi, düzene içkin vahşiliğin, potansiyel şiddetin farkındalığından, iyilik 

ve hayırseverlikle düzenlenmiş toplum fantazisinin çözülüşünden türer. Dahası, anlatının 

ritmi, aile romansıyla hakikati keşfetmek ve her zaman eksiklikle yüzleşmeyi barındıran 

kimliğe çıkmak arasında salınarak kurulur (36). Başka türlü söylersek, anlatının kimlik 

düzeyinde sunduğu istikrar, keşfettiği hakikat, bu temel eksikliğin içinden geçilerek 

yapılanır. Shepherd’a göre erken dönemin popüler melodramları istikrarlı bir biçimde, 

daha sonraları “Ödipal” olarak adlandırılacak bu türden meseleleri dert edinmiştir (36).12 

                                                 
12  Türk sinemasının 50’li ve 60’lı yıllarında, aile romansı yoluyla benliğin hakikatinin keşfedildiği 
melodramlar, Shepherd’in örneklerine benzerdir. Babasını ya da annesini bulan çocuk kahramanlar, 
ehlileştirilip toplumun içine yerleştirilen vahşi/dilsiz kadın kahramanlar, iki erkek kardeşi birbirine 
düşüren, aileyi parçalayan kadın kahramanların yer aldığı üçgen ilişkiler, biri şiddet dolu ve zalim diğeri 
sevgi dolu ve şefkatli iki baba, kaba, bayağı, taşralı kadının şehirli ve modern kadına dönüşerek bir başka 
kimlikle kendisini beğenmeyen erkekten intikam alması gibi figür ve temaları barındıran bu melodramlar, 
bir yandan istikrarlı bir kimlik vaad ederken diğer yandan bu kimliği kapılma ve kışkırtılma içinden 
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Daha geç tarihli bir makalesinde Brooks (1994), önceki melodram yaklaşımındaki 

sorunlarla birlikte melodramı yeniden tartışır. Norbert Elias ve Michel Foucault’nun 

çalışmalarından yola çıkan Brooks, disiplin ve kontrol tekniklerinden hapishane rejimine 

modernlikle birlikte bedene çizilen yeni sınırlar ve bedenin kazandığı yeni anlamlarla 

melodrama bakar. Melodram ve psikanaliz arasındaki yakınlaşmanın anahtar işareti 

histerik bedenler ve melodramın bedenle kurduğu ilişkidir. Modernlikle birlikte bedenin 

bir anlamlandırma alanı olarak kazandığı yeni anlam, melodramda karşımıza 

çıkmaktadır. “Melodramatik beden anlam tarafından gasp edilmiş, tutuklanmış 

bedendir” (18). Hiçbir melodram, erdemli bedeni, masumiyetin anlamının taşıyıcısı 

olarak açıkça kabul ettirmeden kapanmaz. Melodramın performatif retoriği, hakikatin, 

ahlaki cümlelerin canlandırılması yoluyla beyan edilmesine dayalıdır. Zalimin “lekeli” 

bedeni, bir yargılama sahnesiyle kamusal olarak teşhir edilip insan toplumundan 

uzaklaştırılırken, zulme uğramış erdemlinin bedeni, histerik bir tersine çevirmeyle, 

kamusal kabulün ve tanınmanın bütün işaretleriyle ödüllendirilir, onurlandırılır, süslenir 

ve hatta evlendirilir. Bedenin bir gösteren olması, bir anlam taşıyıcısı olması, kimi 

zaman bedendeki gerçek bir lekeyle karşımıza çıkar. Sonuçta leke, erdemli kimliği 

kamusal olarak tanımaya imkân verir (18-19). Brooks’a göre, bedenin ruh adına 

“konuştuğu” bu durum, yeni bir cisimleştirme estetiğidir. Melodramatik beden, 

cezalandırmanın, ehlileştirmenin ve uygarlığın dışına atılmanın göstereni olduğu gibi, 

bastırmanın barikatı altında kalmanın, sözlü olarak ifade edilemeyenlerin de gösterenidir. 

Burada, modernliğin kaygılarını gideren bir toplumsal yapıştırıcı olan melodram 

                                                                                                                                                
geçerek kurarlar. Böylelikle, bu melodramlar, bedenleri ehlileştirip ulusal kimlikle giydirirken bu kimliğin 
bünyevi eksikliğinin içinden geçmek zorunda kalırlar. 
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kavrayışını değil, modernlikle, modernliğin gideremediği, gidermeye çalıştığı bünyevi 

huzursuzluklarla ilişkili bir melodram tahlili vardır. Brooks’a göre, melodram meselesi, 

beden meselesinin ta kendisidir; bir diğer deyişle, mahpusluk, sınırlanma, bastırma ve 

arzu meselesidir. Melodram bizi, bütünüyle çözümlenemez ve eninde sonunda gizemli 

kalacak bedene götürür; beden, açıkça ifade edilemeyen en derindeki anlamların 

gösterenidir (23). 

Bu noktada bir başka soru belirir: Melodramın sınırını nasıl çizeceğiz? Diğer bir 

deyişle, neyin melodram neyin melodram olmadığına nasıl karar vereceğiz? Melodramın 

gücünü ve etkisini çağırma boyutuyla sınırladığımızda, melodramın özellikleri içinden 

geçerek melodramın sınırlarını zorlayıp aşan örneklerin nasıl ortaya çıktığına bir cevap 

bulamayız. Shepherd’ın melodram kavrayışından yola çıkarak ilerlersek, melodramın, 

kimliğin ve toplumun bünyevi eksikliğinin farkındalığını kimlik vaadinin bedeli olan 

ehlileştirme yoluyla kapatma girişimi olduğu söylenebilir. Dolayısıyla melodramın 

ritmini kuran askıya alma işi, yani melodramı mümkün kılan açıklık, hem melodramların 

kendi içindeki farklılıkları hem de melodramdan başka metinlere hareketi mümkün 

kılabilir. 13  Büyüme fantazileri ve melodramatik bedenler, bir yandan “çocukluğu” 

                                                 
13  Singer, melodramın sınırını nasıl çizeceğiz sorusunu Visconti’nin Death in Venice filminden yola 
çıkarak tartışır. Ölmek üzere olan ve gençliğin, güzelliğin, imkânsız erotik tamlığın yasını tutan 
kahramanın hikâyesi dokunaklı ve patetiktir. Film, gerçekleştirilemez aşk arzusunun, irade dışı güçlerin, 
geri kazanılamayan kaybın, zamanın geri döndürülemezliğinin sebep olduğu ebedi acı patosu etrafında 
döner; ama yine de melodram değildir. Evrensel anlamı olan meseleleri kışkırtan bir trajedidir. Sadece 
spesifik karakterlerle değil, bir bütün olarak insanlıkla ilişkili bir trajedidir. Kahramanın durumu, içsel 
kaygılarının, korkularının, tutku, şüphe ve çelişkili dürtülerinin karmaşıklığından kurulur. Böylelikle de 
bölünmüş, çelişkili dürtülerle zorunluluklar arasında yarılmış, en önemlisi ise deneyimlediği problemleri 
bir dış güce değil kendi yazgısına ait olan trajik bir kahraman yaratılmıştır (57-58). John Orr (1997) ise 
aynı meseleyi modern sinemanın hep başvurduğu ikiz ötekilerle kurulan ilişki üzerinden tartışır. Modern 
sinemada Freud’un tekinsiz (uncanny/unheimlich) kavramının çiftanlamlılığı yankılanır. Heimlich, hem 
yakınlık hem de gizlemek anlamına gelmektedir. Bu ikinci anlamıyla, garip, esrarengiz, korku uyandırıcı 
unheimlich ile iç içe geçer. Tekinsiz, bastırılmış olan ve gün ışığına çıkan bildik sırdır. “Bu gerçek, 
eğretilemeli anlamda, bir yuvaya dönüştür; bilinmeyen koşullarda bilinenin, yabancı bir ülkede yuvanın, 
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ehlileştiren disiplin ve iktidar mekanizmalarıyla diğer yandansa kimliğin ve toplumun 

bünyevi eksikliğinin, kimliği sabitlemenin, otantik bir çekirdeğe, orijinalliğe değil 

ötekinin kışkırtmasına, ötekine kapılmaya bağımlı oluşunun farkındalığıyla ilişkilidir. 

Tom Gunning’in (1994) deyişle, melodram sadece bir ahlaki düzen, bir kutsallık arzusu 

değil, şeffaf ve saydam ol(a)mayışın ürettiği korkuyu da sahneler. Melodramatik 

bedenler, saklı olandan, derinlerde olandan büyülenen, herşeyi bilme arzusu içindeki 

bedenlerdir (54). Melodramdaki görsel fazlalık, sadece ifade edilemez şeyleri 

göstermenin bir yolu değildir. Sessizlik, sözcüklerin yetmediği bir anlam tamlığını 

jestlerle açığa vurmanın bir yolu olarak da, anlamın boşluğunu ve yoksunluğunu açık 

eden, dünyanın anlamını kurutan korkutucu sessizlik olarak da karşımıza çıkabilir (57). 

Ama her durumda melodram, bir şeyler arasında sıkışıp kalan, bölümüş/yarılmış bir 

öznelliğin ve bastırmanın barikatı altında mahpus bir bedenin kendini ifade ve temsil 

çabasıdır. 

 

                                                                                                                                                
Ötekinin dünyasında benliğin bulunmasıdır. Daha geniş anlamda bastırılanın geri dönüşüdür” (57). Orr’a 
göre, modern sinemanın birçok tekinsiz-ikiz örneğinde (Persona, Vertigo, The Passenger gibi), 
melodramın benliğin kendi dışındaki tehdit edici öteki, zalim-ikizlerinden farklı olarak içerideki öteki, 
yani benliğin ötekine bağımlılığı karşımızdadır: “Burada merkezden yoksun benlik, uygarlığa dışarıdan 
gelen tehditten çok, içerdeki ekonomik ve kültürel sermaye arasındaki çatışmayı, vahiysel bir çözümü 
bulunmayan, burjuva kültüründeki değişmez ve çözülmeyen çatışmayı yaşar” (59). Yine melodramların 
aksine modern sinemada ikiz imgesi, “egoyu yıkıma ve ölüme sürükleyen sabitlikten bir kaçıştır” (59). 
Carly Flinn ise (1994), 70’lerle birlikte güçlenen psikanalitik melodram eleştirisinin, iç-dış, yüzey-derinlik 
gibi sınırlara yaslandığını ve bir tür sabit öznellik farzettiğini vurgulayarak, bu modelin  melankoli, 
performans ve kimlik oluşumu gibi nosyonlarla yeniden düzenlemesi gerektiğini ifade eder (115). 
Freud’un “Mourning and Melancholia” yazısından yola çıkarak, melankolinin, yasın aksine kayıp nesneye 
bağımlı kalışının ve kayıp nesnenin gidişini reddedişinin melodramda yankılandığını ifade eden Flinn’e 
göre, melankoli gibi melodram da mutlu sona dikilerek temizlenip düzenlenemeyen geçmişle çatışmalı ve 
pürüzlü bir ilişki içindedir. Her ikisinin de performatif ve dışavurumcu yönleri, bugünü etkisi altına alan 
geçmiş ve kayıplarla anlaşmaya vararak tatmin eden stratejiler dizisi sunar (115). 
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III.B. Eksik Beste, Kırık Plak: Öznellik ve Maduniyet 
 

Zeki Müren’in rol aldığı filmlerde, Doğu-Batı bölünmesinin ve modernliğin harekete 

geçirdiği arzu ve endişeler, erilleşme mücadelesiyle, eril haysiyet ve gururu kazanma 

çabasıyla ilişkili, babaya ait bir mesele olarak sahnelenmez. Şehir imgesi manzaralar 

biçiminde üretilirken, ne sokağın ve şehrin baştan çıkarıcı bir daveti ne de bu davete 

karşı bir cemaat telkini kaydetmek mümkündür. Ulusal-cinsel endişenin, “baba”nın bu 

yokluğu ve “züppe” özellikler taşıyan Zeki Müren’in filmin kahramanı olması bizi 

yanıltmamalıdır. Heteroseksüel normun altını oyarak bünyevi yabancılaşma ve 

narsisistik yarayla yüzleştiren, “Doğu” ve “Batı” fantazilerinin ardındaki boşluğu 

gösteren filmler değildir bunlar. Bu bölümde, bu filmlerdeki dört özelliği takip edeceğim: 

Mitik bir geçmiş yoluyla icat edilen gelenek (klasik Türk müziği/Türk sanat müziği), 

anneye ait bir evren ve kadınsı bir kültür alanı, hayali bir köken ve geleneğin Zeki 

Müren’in sesinde radyo tekniği yoluyla ulusal bütünlüğü ve toplumsal mutabakatı 

yaratması, Zeki Müren’in kimliğinde en yüksekle en aşağının çakıştırılması. 

Modern ama milli bir kültür hayalinin, “disipline edilmiş bir Batılılıkla 

içeriklendirilmiş bir milliliği” (Ahıska, 2005: 115) bütünleştirme çabasının mühim 

nesnelerinden biri müziktir.14 Hem bir bölünmeyi (alaturka-alafranga) hem de toplumsal 

                                                 
14 Füsun Üstel’e (1994) göre siyasal iktidar ve seçkinler, “Anadolu’ya belirsizliğin de getirdiği bir endişe 
ile yönelirken karşılaştıkları çokkültürlü, heterojen yapı karşısında denetimi kolaylıkla ellerinden 
sıyrılabilecek popüler kültürü kendi haline bırakmak yerine ‘onlar gibi’ yapıp söz konusu kültürün kimi 
parçalarından bir bütün oluşturdular ve nihayet onu ‘devletleştirdiler’” (49). Musiki İnkılabı’nın yer aldığı 
tarihsel kesit, tek parti döneminin kurumsallaşma çabalarının, kültür politikasında düzenleyici yönlendirici 
politikalarının en üst noktaya vardığı dönemdir. Milli ve türdeş ama aynı zamanda medeni bir ulus 
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iktidar, kontrol ve denetim mekanizmalarıyla kurgulanan bir bütünleşmeyi, yeniden bir 

araya getirmeyi (Doğu-Batı sentezi) anlatan bu nesne, ulusal kimlik ve aidiyete dair bir 

dış sınırdan çok bir iç sınır çizme pratiğiyle ilişkilidir. İmparatorluktan ulus-devlete 

dönüşen bir toplumun kültüründe nelerin ulusun içine alınacağını ve nelerin dışarı 

atılacağını işaretlemeye çalışan bu sınır idaresi, bedenlerin ve duyguların, kimi hazların 

tahliyesi aracılığıyla terbiyesini, bedenlerin ulusal anlamlarla tutuklanmasını ve ulusal 

sesin üretilmesini amaçlar. “Batı”yla aynı ama ondan farklı, hem “Batılı” hem “Batı”ya 

karşı bir ulusallık arayışının, 1930’larda milliliği tikel bir içeriğe teğellemeye çalışan 

seyri içinde tıpkı imge gibi ses üzerinde kurulmaya çalışılan kontrol ve iktidar 

söyleminin de temel kavramı terbiyedir. Müziğin işaret ettiği bedenselliğin –duygu, haz 

ve ritm- terbiyesi, Batılı bir adlandırma olan alaturkayla ilişkili olarak ortaya çıkan 

endişelerden beslenmektedir (Ahıska, 122-123). Doğu-Batı bölünmesinin bir “dışkı”ya, 

artığa dönüştürdüğü alaturka müzik, ona bakıştaki Batılı kaymayla birlikte aşağılayıcı 

bir görünüm arz etmeye başlamıştır. 1930’larda seçkinler için radyoda dinledikleri 

alaturka müzik utanç vericidir. Üstelik bu müziğin, Türk müziği olmadığını, Arap ve 

Bizans kırması olduğunu, bu nedenle de ulusal musikimiz olamayacağını da ifade 

ederler. Alaturka müziğe yönelik eleştirilerde kullanılan betimlemeler, hastalıkla, 

cinsellikle, bağımlılılık ve aşırı düşkünlükle, (“Doğulu”) marazlarla, irrasyonellikle 

ilişkilidir: “Ucuz hazlar”, “kadere boyun eğme”, “cinsi hevesler”, “ alkolizm” (Özbek, 

151; Ahıska, 123). Alaturka müzik kimi zaman gülünç ifadelerin, “zurnanın en 

çatlağından, darbukanın en patlağına kadar sesin en ciyaklısından, gazelin en 

                                                                                                                                                
yaratma, kimlik ve aidiyet oluşturma çabasıyla müzik alanın düzenlenmesi, dolayısıyla heterojen yapının 
homojenliğe kavuşturulması, “muhafaza” ile “imha”nın birlikte işlediği bir süreçtir (53). 
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öksürüklüsüne tıksırıklısına kadar” (Özbek, 151), kimi zamansa kaba beğeninin ve 

bayağılığın, “bunlarda bir yayık ağız şivesi, bir kapıp koyuverme üslubu, bir 

serdengeçtilik, bir patavatsızlık, bir hayvanlık, bir şey var” (Ahıska, 124), nesnesidir. 

Türk müziğinde utanç verici, tarif edilemeyen bu fazlalık, bu Şey, Batı karşısında 

Doğulu kalmış olmanın, buradaki bölünmenin ürettiği narsisistik yaradır. Bu sözler,  

Doğu’nun haysiyet ve gururunu korumaya, ruhunu Batı’dan geri almaya, eril yarayı 

onarmaya çalışan Peyami Safa’ya aittir. Bu yönüyle de, “Doğulu” haysiyetin de zilletin 

de “Batı”nın bakışında kendini “marazi bir şekilde Doğulu” (Ziya Gökalp) olarak 

görmekten türediğinin iyi bir örneğidir. 

Alaturka müziğe yönelik ilk müdahale 1925’de tekke ve zaviyelerin 

kapatılmasında kendini göstermiştir.15 Böylelikle tekke müziğinin bestelenmesi durur ve 

bu müziğin mekânsal ve kurumsal yeniden üretim imkânı zayıflar (Özbek, 140). 1926’da 

resmi kurumlarda Türk müziği öğretimi kaldırılır ve 1976 yılına kadar hiçbir resmi 

kurumda klasik Türk müziği öğretimi yapılmaz. Bununla ilişkili olarak, 1926 sonrasında 

müzisyenler, ustalardan ders alarak, piyasaya atılarak ya da yerel dernek ve cemiyetlerde 

bu müziği öğrenirler (144). Alaturka müzikle ilgili olarak çokça aktarılıp tartışılan bir 

başka olay, radyo yasağıdır. 1934 yılında başlayıp iki yıl süren bu yasağın ortaya çıkma 

                                                 
15 Müzikte alaturka-alafanga ayrımının izleri, Osmanlı İmparatorluğu’nda II. Mahmut dönemine kadar 
gitmektedir. Özbek, bu dönemden Cumhuriyet dönemine kurumsal süreklilik ve süreksizlikleri şöyle 
aktarıyor: “Aslında Klasik Türk Müziği’ne ilk devlet müdahalesi 1826’da II. Mahmut’un Yeniçeri 
Ocağı’nın bir parçası sayılan Mehterhane’yi kapatıp yerine ilk Batı Müziği Okulu sayılabilecek Mızıkay-ı 
Hümayun’u kurmasıdır. Ama bu olay, 1920’lere dek Klasik Türk Müziği’nin Enderun ve tekkeler olmak 
üzere başlıca kurumlarda üretilmesini engellemiyor. Mızıkay-ı Hümayun’un Batı müziği kısımları 
1924’de Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti, sonra da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına 
dönüştürülüyor. 1914’de yeniden kurulan Mehteran, 1935 yılında kapatılıp, 1952’de yeniden kuruluyor. 
1913’de kurulan ve hem Batı hem Türk Müziği kısımları olan Darülbedayi savaş koşullarında 
gelişemeyince yerine 1917’de benzeri bir kurum olan Darülelhan kuruluyor; bu da sonradan İstanbul 
Belediye Konservatuvarına dönüştürülüyor. 1926 yılındaki Türk Müziği Eğitimi yasağının ardından, 1976 
yılında dek Türkiye’de hiçbir resmi kurumda Klasik Türk Müziği öğretilmiyor” (141). 



 212

ve kaldırılma nedenleri hakkında belirsizlikler vardır.16 Ahıska’ya göre, bu belirsizlikler, 

yaratılmaya çalışılan milli kimliğin, “kendi”liğin sınırlarının muğlaklığıyla ilişkilidir. 

Burada, ulusal kimliği kuran ve yaran Doğu-Batı bölünmesini kaydetmek mümkündür. 

Tıpkı züppe arzuları dışarıya atma, ötekine yansıtma ısrarı gibi alaturka musikiyi 

sevmeye, sevmiş olmaya rağmen bu musikiyi sevilmesi-imkânsız-nesne haline 

getirmedeki inkar da kimlik bölünmesiyle baş etme çabasıdır. Bu bölünme, geçmişle 

gelecek, bedenle zihin, arzuyla görev arasındadır (Ahıska, 129). Kuşkusuz kimlik 

bölünmesi bünyevidir; ama burada tanık olduğumuz bu bölünmeyi hayali olarak 

yamayacak bir yüceltim nesnesine bağlılığın, sevilecek bir idealin sağlanamamasıdır. 

Sürekli bir endişeye neden olan sınırların bu keyfiliği ve muğlaklığı, iktidarın 

beslendiği bir kaynaktır aynı zamanda.17 Bu nedenle Ahıska, alaturka müziğin radyoda 

yasaklanıp daha sonra bir başka isimle radyoya geri dönmesinde bu keyfiliği ve bu 

keyfilik üzerinde işleyen iktidar yapısını görür (127). Önce “alaturka” sıfatıyla dışarıya 

atılan sonra yüceltilerek içeriye alınan Türk müziği, Türk halk müziği ve klasik Türk 

                                                 
16 Yasak, Atatürk’ün meclis açılış konuşmasında musiki inkılabıyla ilişkili sözlerine dayalı olarak başlar. 
Yasağa yönelik açıklamayı aktarır Ahıska: “[İçişleri Bakanlığı] Gazi hazretlerinin alaturka musiki 
hakkındaki irşaatlarından ilham alarak, bu akşamdan itibaren radyo programlarından alaturka musikinin 
tamamen kaldırılmasını ve yalnız Garp tekniği ile bestelenmiş musiki parçalarının Garp tekniğini bilen 
sanatkarlar tarafından çalınmasını alakadarlara bildirmiştir” (127). Yasağın kaldırılma nedeni olarak, 
Osmanlı Pehlivan’la Atatürk arasında geçen ve üç farklı versiyonlarla anlatılan bir hikâyeden söz 
edilmektedir (Özbek, 147-149; Ahıska, 127-129). 
17  Bu durum sinema alanında da karşımıza çıkar. Çoğu filmin yurt dışında gösterimi yasaklanır, bu 
yasaklar karşısında yönetmenler de filmlerini gizlice yurt dışına çıkarırlar. Akad (2004) anlatıyor: “Filmin 
[Beyaz Mendil, 1955], bir de sansürle başı derde giriyor. Karara göre ‘yurtdışına çıkarılmaması koşuluyla 
gösterilmesine’ izin veriliyor. Süreyya Duru orasından burasından keserek birkaç kere daha başvuruyorsa 
da ancak on yıl sonra yurt dışına çıkma yasağını kaldırabiliyor. Aslında yasağın kaldırılması kararı Metin 
Erksan’ın çevirdiği, sansürü atlatarak yurtdışına çıkarılan Susuz Yaz filminin Berlin Film Festivali’nde 
büyük ödül ‘Altın Ayı’yı alması üzerine doğan havanın etkisiyle alınıyor. Karar aynen şöyle: ‘İlk kararda 
filmin yurtdışına çıkarılmaması için gerekçe gösterilmeden karar alındığı: Filmin bu haliyle harice 
çıkarılmasında Türk filmcilik sanatı bakımından faydalı tesirler yaratacağı müşahade edildiğinden, bu kez 
yurtdışına çıkarılması karar altına alındı.’ Bu büyük hoşgörü, kısa süren bir bahar havasıdır. Bir süre sonra 
her şey durulup olay küllenince sansür gene abus suratıyla ‘ibrikçi başlığı’nı sürdürmeye devam 
edecektir” (225-226). 
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müziği olarak ayrışıp, düzenlenip modern tekniklerle “ıslah edilerek” ulusal kimliğin 

yeniden üretildiği alanlardan biri haline gelir. Bu sürecin altı çizilmesi gereken unsuru, 

alaturka müziğin içinden “Araplığın” çıkarılarak bu müziğin milli adlandırma ve 

düzenlemeye tabi tutulmasıdır. Radyodaki alaturka müzik yasağı süresince Arap 

radyolarının dinlenmesinden duyulan hoşnutsuzluk, Cumhuriyet dönemi boyunca 

“piyasa” müziği eleştirisinde “Arap etkisi”, “Arap müziği” ve “Arabesk” 

adlandırmalarının suçlayıcı ve aşağılayıcı kullanımında da karşımıza çıkar. Benzer 

şekilde 1938’den 1948’e kadar Mısır filmlerinin Türkiye’deki popülerliği de Türk 

sinemasını “yozlaştıran”, “geri” ve “ilkel” kalmasını sağlayan nedenlerden biri olarak 

işaretlenecektir. Bu nedenle, “Türk müziği”nin icat edilip yeniden üretilişinde 

“Araplıkla” kurulan bu sınır ilişkisi önemlidir. Bu ayrım, milli mirasın boş yerinin 

doldurulmasına ve “kendi” sesinin ayrıştırılmasına imkân verir. Ahıska’nın ifadesiyle, 

Radyoda müzik tartışmalarında ifade bulan Garbiyatçılık, milliyi sadece Batı ile 
ilişkilendirmeye değil, Doğu’nun simgesi olan Araplıktan da ayrı tutmaya yaramıştır. 
Radyoda “Türk müziğinin” yayınlanmadığı ya da çok sınırlı kaldığı iki yıl boyunca, 
“halk”ın Arap radyolarını dinlediği bilinmektedir. Peyami Safa bu tehlikeye işaret eder, 
“Türk halkı Mısır Radyosu’ndan gelen Arap sesini kendi sesi zannetmeye devam 
ediyor,” diye yakınarak Ankara ve İstanbul radyolarında halk türkülerine ayrılan yerin 
artırılmasını ister. Bu ayrımlar hem geçmişin mirası olarak hayali bir Batı süzgecinden 
geçirilerek millileşen Türk müziğini, hem de Türk halkının değişmez özü olarak görülen 
halk türkülerini tanımlamada yol gösterici olmuştur. Radyonun devletleşmesiyle bu 
süreç radyo bünyesinde özlenen okulu yaratmaya çalışmış ve daha kurumsal bir  nitelik 
kazanmıştır (131). 
 
Geleneğin icadı ve kültürün millileştirilmesinin bu seyri, ulusun muğlak ve ikili 

yapısıyla ilişkili olarak düşünülmelidir. Burada sözü edilen muğlaklık, ulus fikrinin, bir 

yandan kültürel mirasın biricikliğinin tanınması diğer yandan ise bu biricikliğin sadece 

ötekiler yoluyla ve modern koşullar içinde inşa edilmesiyle ilişkili olduğu gibi ulus 

fikrinin çelişkili doğasına da bağımlıdır. Zizek’e (2002f) göre, ulus, bir yandan 
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geleneksel bağları çözen modern bir toplum tasarımını anlatır. Ancak, öte yandan ulus 

hiçbir zaman saf bir biçimde simgesel bağlara da indirgenemez. “Ulus”a yapışan her 

zaman belirli bir Gerçek artığı vardır. Bu nedenle, ulus, bir ve aynı zamanda hem 

geleneksel, organik bağların çözüldüğü bir duruma hem de modernlik içinde modern-

öncesi artığa göndermede bulunur (20).18 Dolayısıyla ulus açısından neyin biricik miras 

olarak tanınacağı, reddedilen, dışarıya atılan modern-öncesi artıkların istisnasının ne 

olacağı mühim bir sorudur. Bu içleme/dışlama diyalektiğinin işlediği bir diğer unsur 

“halk”tır. Ulus fikri içinde “halk” bir yandan soyut bireyler olarak tasavvur edilir. 

Vatandaşa işaret eden “halk” diğer yandan alt sınıflara da işaret eder. Giorgio 

Agamben’in (2001) ifadesiyle “ ‘halk’, parçası olduğu bütünün içine giremeyen ve zaten 

daima içlendiği kümeye ait olamayan şeydir. ‘Halk’ daima zaten kendisi olan, ama yine 

de gerçekleştirilmesi gereken şeydir” (231). Gerek Türk müziğinin milli miras haline 

gelişinde gerekse halk türkülerinin Türklüğün saf, organik özü olarak işaretlenip icat 

edilişinde “ulus”a içkin bu dinamiği görürüz. Bu süreçte radyonun mühim rolü vardır. 

Radyoyu millileştirme kararı 1936’da alınır. 1938’de Ankara Radyosu devlet radyosu 

olarak yayına başlar. Bir süre sonra kapatılan İstanbul Radyosu ise 1949’da yeniden 

açılana kadar ara ara yayın yapar. Milletin sesini temsil etme iddiasıyla Ankara Radyosu 

“Burası Türkiye Radyosu” sözleriyle açılır (Ahıska, 134). Bu milli konumuyla radyo, 

                                                 
18 Zizek’e (2001b) göre ulus, birlikte yaşamın apaçık, normal biçimi değil, modern bir “sapma”dır. Bu 
anlamda ulus, her zaman “ertelenmiş”, “geciktirilmiş” ulustur (24). Belirli bir ulusu onun ideal ulusundan 
ayıran aralık, ulus nosyonun kendisine içkindir; bu aralık, ulusun bünyevi iç yarılması ve engelidir (24). 
Aynı kavrayışı ulusal özdeşleşmede de sürdürür Zizek. Hiç kimse bütünüyle “Türk”, “İngiliz”, “Fransız 
olamaz. Bu anlamda, Türklük, İngilizlik ya da Fransızlık bir “iç sınır”dır; ampirik Türk’ü, İngiliz’i ya da 
Fransız’ı kendileriyle tam olarak özdeşliğe ulaşmalarını engelleyen erişilmez kertedir (2002f: 110). Benzer 
şekilde “ulusal uyanış” mücadelesi, köklerin boşluğunu fantazi inşalarla doldurma (ulusal mitler), sadece 
kaybedilmiş ya da tehlikeye düşmüş olarak deneyimlendiğinde hakiki olabilen bir şeyin savunulmasıdır 
(2002f: 213). 
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milli birleşmeyi, milletin bütünleşmesini ve milletin kaynaşması önündeki engelleri 

aşarak halka gitmeyi sağlayan teknolojik bir çözüm olarak düşünülmekteydi (135). 

Musiki terbiyesi ve eğitimi, bedenlerin milli anlam ve seslerle “gasp edilmesi” de bu 

teknolojik çözümün kurucu bir parçasıdır. 1926-1929 yılları arasında İstanbul Belediye 

Konservatuvarı’nda başlayan halk oyunlarını ve türkülerini derleme faaliyeti, 19 

millileşen radyo, Ankara Devlet Konservatuvarı, Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla 1936’dan 

sonra hız kazanır. Aynı yıllarda Bela Bartok da Adnan Saygun’la birlikte halk müziği 

derlemeleri yapar. Halk müziği repertuvarının oluşmasındaki esas isim ise, 1940’larda 

Ankara Radyosu halk müziği çalışmalarının sorumlusu Muzaffer Sarısözen’dir. “Yurttan 

Sesler” korosu ve aynı adlı radyo programı, Türk halk müziğinin belirli kalıplar, kurallar 

ve sınırlar yoluyla oluşmasında ve sunulmasında etkili olur. Halk müziği derlemeleri, 

çeşitli etnik gruplara ait türkülerin Türkçeleştirilmesi yoluyla ulus-altı bağların 

silinmesine (Ahıska, 140-141), yöreselliği ve bireyselliği kaybettiren notaya alma ve 

söyleme tarzı gibi icra özellikleriyle de halk müziğinin standartlaştırılmasına (Özbek, 

142) imkân verir. Böylelikle kural ve bu kural yoluyla orijinal, otantik gelenek inşa 

edilerek kültür millileştirilir. Muhafaza ederken unutturma, otantik olanı modern 

tekniklerle ehlileştirme yoluyla tesis edilen kural/saf gelenek, halk müziğini değişime, 

yorum açıklığına, melezleşmeye, “bugün”e ait sızıntılara karşı da sürekli korumaya 

çalışacaktır.20 

                                                 
19 İstanbul Belediye Konservatuvarı’nın aynı yıllarda tekke ve mevlevi müziği hakkında da “defter” adı 
altında seri kitaplar yayımladığı aktarılmaktadır. Bu bilgiye göre, 14 defter halinde derlenen bu 
malzemeler, Türkiye’deki ilk resmi derlemelerdir. www.tufak.org.tr/halkbilimvefolklor. 1.08.06. 
20 Özbek’in Orhan Gencebay’la yaptığı söyleşide Gencebay bu durumu örneklerle izah eder. Mesela 
bölgesel bir özelliğe sahip olmayan, Türkiye’nin yedi bölgesinden türküleri icra eden Ahmet Sezgin’in 
aksine, Nuri Sesigüzel Güneydoğu/Urfa karakterini yansıtır. Bu nedenle, Nuri Sesigüzel’in parçaları, 
resmi Halk Müziği ölçülerine göre aranan özellikleri taşımıyordu (340). “Yurttan Sesler” sanatçısı 
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1940’lar klasik Türk müziğinin ve sonraki adıyla “Türk Sanat Müziği”nin de 

milli miras olarak kurallara kavuşturulduğu yıllardır. Ankara Radyosu’nun yayına 

başlamasından sonra Mesut Cemil yönetiminde “Klasik Türk Müziği Korosu” kurulur. 

“Böylelikle Türk müziğine alaturkaya karşı ‘Klasik Türk Müziği’ adı altında ‘klasik’ 

statü kazandırılmaya çalışıl[ır]” (Ahıska, 142). Türk müziğinin “geçmişin mirası olarak 

hayali bir Batı süzgecinden geçirilerek millileşmesi” ifadesini açacak olursak eğer, 

burada eserlerin Batılı nota sistemine aktarılmasının yanısıra Türk müziği icrasının 

sahnelenişinde de Batılı bir bakışın devreye girmesinden söz edilmektedir. Paris’te bir 

yıl şan, solfej ve piyano dersleri alan Münir Nurettin Selçuk’un 1930 yılında 

gerçekleştirdiği Türk müziği konseri bu anlamda önemlidir. Eşlikçilerin dizilişi, 

kıyafetler ve sahne düzeni Batılı bir anlayışla yapılmış, Münir Nurettin’in kendisi de 

frak giymiş ve şarkıları ayakta okumuştur. Bu konserleri daha sonraki yıllarda da 

sürdüren Münir Nurettin, İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi İcra 

Heyeti’ne katılır. Konservatuvar arşivi için klasik repertuvarın 15 seçkin yapıtını plağa 

                                                                                                                                                
olmayan Sesigüzel ve benzeri “serbest” örnekler hakkında şunu söyler Gencebay: “Aslında Urfa’da birçok 
serbest örnekler vardır. (...) Bunlar arasında gazelhanlar, türkü okuyanlar, sanat müziği yorumu yaptığını 
düşünenler, böyle serbest çalışması olanlar vardır, plakları yayınlanmıştır ama TRT’de kesinlikle 
çalınmamıştır. Neden çalınmamıştır. Kurallara uymuyor diye çalınmamıştır. Yalnız Urfa’da değil bu. Her 
tarafta var da Urfa’da daha yoğun demek istiyorum. (...) Nuri Sesigüzel, halk türküleri okuyan birisiydi, 
fakat ortaya çıkışı, TRT içindeki kuralların içinde olan bir halk müziği yapısıyla değildi” (341-342). 
“Yurttan Sesler”in halk müziğinde oluşturduğu “orijinalitenin”, “melodide değişiklik yapma, yorum 
icraatta değişiklik yapma!” (329) kuralıyla bugün hala devam ettiğini ifade eden Gencebay, bu 
“orijinalite” takıntısının yeni türkülere yönelik tutuculuğunu da şöyle eleştirir: “Tabii ki yeni ürünler 
gelecek, başka kaynaklardan etkilenecek çünkü bütün dünya artık birbirini dinliyor. (...) Yeni ürünlerin 
işte bu formlara uymaması şu anlama geliyor: Resmi müzik politikamızın dışında kalmak anlamına 
geliyor. Resmi müzik politikamız ne olmuş bu durumda: Sarısözen’in ilk koymuş olduğunu demiyorum 
çünkü daha koyulan bir şey yoktur tam anlamıyla, getirmiş olduğu özellik orijinalliği getirmiş olduğu yapı 
oluyor. Ama ne zaman ki orijinallik özelliği 500, 400, 300 sene evvelki. Bu yapıyı ısrarla aramak bir kural 
koymak anlamına geliyor adeta. Ben bunun karşısında olduğumu söylemek istiyorum. Ve hitap özelliğini 
yitirmiş olduğunu söylüyorum bu gibi eserlerin. Resmi müzik politikasının dışına çıkan kişilerin 
dışlandığını görüyoruz. İşte bu dışlamanın örneklerinden bir tanesi de Nuri Sesigüzel’in okumuş olduğu 
türkülerdir. Okuduğu ezgilerin çoğu türkü formunda olduğu halde radyoda çalınmıyordu: Neden? Dediğim 
özelliklerin dışında herhangi bir gerekçe yok” (346-347). 
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okur. Türk müziğinin bu biçimle “derlenişinde” ve yeniden üretilişinde bir başka önemli 

kurum İstanbul Belediye Konservatuvarı’dır. 1943 yılında Hüseyin Sadeddin Arel 

başkanlığında Türk müziği bölümü açılır. Bu bölümde, Münir Nurettin, Şefik Güvenç, 

Emin Ongan, Halil Bedii Yönetken, Nevzat Atlığ gibi hocalar yer almıştır. Ayrıca, Türk 

müziğinin Hamiyet Yüceses gibi birçok önemli icracısı da konservatuvardaki Türk 

Musikisi İcra Heyeti’nde bulunmuştur. Sadeddin Arel, 1948 yılında buradan ayrılıp İleri 

Türk Musikisi Konservatuvarı Derneğini kurar. 1953 yılında İstanbul Belediye 

Konservatuvarı Türk musikisi bölümünde hoca olarak çalışmaya başlayan Münir 

Nurettin ise, ertesi yıl İcra Heyeti’nin başına geçerek toplulukla 1976’ya kadar 300’e 

yakın konser verir.21 

Türk müziğinin kurallarının oluşturulduğu 1940’lı yıllarda ve sonrasında bir 

terbiye ve eğitim aracı olarak milletin sesini kurgulayan, milli-pedagojik bir ebevyn, 

otorite rolünü üstlenen radyonun kültürel alanda kendine açtığı bu (milli) yer, karmaşık, 

iç içe geçmiş, amorf bir kültürel alanın sınırlar çizilerek sınıflandırılması ve 

düzenlenmesiyle mümkündür. Dolayısıyla, bu (milli) yerin nelere karşı sınır çizilmesi 

suretiyle açıldığı mühimdir. Bu sınırı kavramamıza imkân veren iki hususa Ahıska işaret 

eder. Biri, 1927-1936 arasında şirket radyosu olarak yayın yapan İstanbul ve Ankara 

radyoları arasındaki farktır. Diğeri ise, radyonun millileştirilme sürecinde milletin 

sesinin kurgulanması işinin Ankara Radyosu’na verilmesidir. 1936 öncesinde ağırlıklı 

olarak müzik yayını yapan bu iki radyo arasındaki fark, müziğin üretimi ve bu üretimin 

kentle ilişkisinde ortaya çıkmaktadır: 

                                                 
21 Burada aktardığım bilgiler için bkz. www.kuzeymavi.com/extra/m.nurettin. 
www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/kitaplar/turkiye2003/content/turkey/462-463. 1.08.06. 
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İstanbul Radyosu’ndaki müzik yayını bir yandan radyo için özel olarak örgütlenen 
müzik orkestraları ve topluluklarıyla yürütülürken bir yandan da kentteki müzisyenlerle 
ve eğlence hayatıyla daha yakından ilişkiler kuruluyordu. Örneğin, “Telsiz Telefon 
Stüdyo Alaturka Musiki Heyeti” fasıl müziğinin yayınını üstlenmişti. Batı müziği 
yayınları ise “Telsiz Telefon Stüdyo Orkestrası” tarafından yürütülüyordu. Ayrıca 
İstanbul Radyosu’ndaki müzik yayınlarından sorumlu olan ve hem “Türk musikisi” hem 
de “Batı müziğini” iyi bilen Mesut Cemil yönetiminde klasik koro çalışmaları 
yapılıyordu. Müzik yayınları içinde çok sık olmasa da sonradan Türk halk müziği diye 
adlandırılacak türkülere de rastlanıyordu.[22] Safiye Ayla, Hamiyet Yüceses, Zehra Bilir 
gibi dönemin bütün ünlü müzisyenleri İstanbul Radyosu’nda dinlenebilirdi. Ayrıca 
kentteki saz ustalarının çoğu da yine İstanbul Radyosu tarafından çalıştırılırdı. Öte 
yandan, bu dokudan oldukça farklı olarak Ankara Radyosu, müzik programlarının çoğu 
için Riyaseticumhur Müzik Takımı adındaki devlet tarafından resmi olarak örgütlenen 
ve hem Batı, hem de Türk müziği çalan askeri bandoya bağlı durumdaydı. “Fasıl” adı 
verilen Divan müziğinin de aynı “Müzik Takımı”nın bünyesindeki “İncesaz Heyeti 
tarafından gerçekleştiriliyor olması ilginçtir. Bandonun şefi Veli Kanık aynı zamanda 
Ankara Radyosu’nun da müdürüydü. Ankara ve İstanbul radyoları o sırada bağlı 
oldukları kentin politik-kültürel yapısıyla şekilleniyorlardı. Eğlence açısından ayrıcalıklı 
durumda olan İstanbul Radyosu’ydu (114). 
 
Hem modern olmaya hem de modernliğin “aşırılıklarını” törpülemeye, bedenleri 

milli/modernlik eleğinden geçirerek ehlileştirmeye çalışan millilik hayali için İstanbul, 

sadece saf, homojen millet tasavurrunun bastırdığı kozmopolit geçmişi değil aynı 

zamanda modernlik deneyiminin ürettiği akışkan, dinamik, hareketli, melez bir kültürel 

ve toplumsal yapıyı da ifade ettiği, bu olasılık ve belirsizliği saklı tuttuğu için de 

tehditkardı. Bu nedenle seçkinlerin milli söyleminde, bütün arzu ve özlemlerine rağmen 

İstanbul, başkent Ankara’nın karşısında kirli ve saflığını kaybetmiş bir şehir olarak 

işaretlenmiştir (Ahıska, 116). 1930’lardan itibaren radyonun, özellikle İstanbul 

Radyosu’nun ağır bir dille eleştirilmesinde (Ahıska, 117), milletin sesinin üretimi için 

Ankara Radyosu’nun tercih edilip yeniden düzenlenmesinde ve bu dönemde Türk 

müziğinin adlandırma ve çağırmalarla millileşmesinde, milli ses ve içeriğe dair sınırın 

                                                 
22 Daha önce de belirtildiği gibi bu dönemde, Türk müziğine yönelik bir ayrışma, adlandırma ve “ıslah” 
söz konusu değildir. “Müzeyyen Senar yorumunu değiştirerek hem şarkı hem de türkü okurdu. Ayrıca 
radyo dışında gazinolarda çok popüler olan ve ardından Bülent Ersoy’u da etkileyen ‘esrik’ yorumuyla 
şarkılarını okurdu” (Özbek, 170). 
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“yoz” ve “bozulmuş” popüler kent eğlencesine, karmaşık ve melez biçimlere karşı saflık 

ve terbiye kavramlarıyla çizilmesi önemlidir. Modern milllik hayali, seçkinlerin 

kendileri için de, milli görevler adına kozmopolit zevk ve anlayışların disiplin altına 

alınıp bastırılmasını gerektirmiştir (Ahıska, 117). Ahıska’ya göre, “anılarda sık sık dile 

gelen ‘radyo bir okul olmuştur’ sözleri halkın terbiyesi kadar seçkinlerin kendi 

terbiyesini de hedefleyen bu disiplin temasını yansıtır” (117). Faruk Yener (1999), 

anılarında, Ankara Radyosu’ndan ve bu radyonun Türk müziğini yüceltmesinden şöyle 

bahsetmektedir: 

Ankara Radyosu’nda sonraları Batı’da tanık olacağım gibi, katı bir disiplin geçerliydi. 
Tam bir aydın olan Vedat Nedim Tör radyo konusunu ciddiyetle ele alıyor, uygarca bir 
sistem ve düzen uyguluyordu. Bütün müzik türlerinin hakkını veriyordu bu değerli 
düşün adamı. ‘Türk Sanat Müziği’ onun sayesinde ve Mesut Cemil yönetiminde üstün 
niteliklere kavuşmuş, Muzaffer Sarısözen’in güdümündeki ‘Türk Halk Müziği’, sevgi ve 
ilgi toplar olmuştu (13). 
 
Yener’e göre, Sarısözen’in korosu “bir tür okul karakteri kazanan topluluk” (74), 

Ankara Radyosu, Türk sanat müziğinin “bir tür beşiği[dir]” (74). “Okul” benzetmesi 

Türk sanat müziği için de geçerlidir: “Mesut Cemil gibi bir öğretmenin yönetimindeki 

programlar daima beğenilmiş, onun yönetimindeki bölüm bir tür okul sayılmış, bu 

okuldan daha sonraları pek çok sanatçı yetişmişti” (74). Ankara Radyosu hakkındaki bu 

mitik ifadeler, kimlik ve aidiyetin oluştuğu bu dönemi kısıtlı ama sıcak bir samimiyet 

ortamı olarak hatırlamada da devrededir: “O yıllarda Ankara Radyosu’nda oturup birkaç 

cümle sohbet edilecek yer zemin katındaki pek de geniş olmayan kantindi. Bu yakınlık 

ve içtenlik daha sonraki yıllarda yavaş yavaş gidecek, hele İstanbul Radyosu’nda hemen 

hiç kalmayacaktı” (61). 
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Radyoda Türk müziği icrasında her defasında ihlale karşı tesis edilen kural, her 

ulusa içkin yarılmayı, yani ideal ulusla mevcut ulus arasındaki bünyevi/iç yarılmayı, 

ideal millet tasavvuruna sadakat yoluyla doldurmaya çalışan bir biçimle ortaya çıkar.23 

Gerek Türk halk müziği gerekse klasik Türk müziği/Türk sanat müziği için 1940’larda 

tesis edilmeye başlayan ve 1960’larda yerleşen kural, kendini farklı biçimlere, deneylere, 

belirsiz ve karar verilemez unsurlara kapatmak suretiyle muhafaza edilip üretilecektir. 

Paradoksal bir biçimde, kural kendi içinden ihlalleri ayıklayarak 

belirginleşir/oluşur. Radyodaki terbiye ve ıslah edilmiş, törpülenmiş Türk müziği 

icrasının kendini karşısında konumlandırdığı “öteki”, sinema, plak ve gazinodan oluşan 

popüler kültür alanıdır. Hem sinema ve popüler müzik arasındaki bağın hem de 

sinemanın popüler bir biçim haline gelmesinin temel dinamikleri de burada oluşur. 

1938-1948 yılları arasında şarkılı Mısır filmlerine beste yapan bestekarlar yerli filmler 

için de, resmi müzik çevrelerince “piyasa müziği” ya da “yoz müzik” olarak işaretlenen 

ve radyo denetiminden geçmeyen şarkılar üretirler (Özbek, 155).24 Sinemada bir yandan 

modernlik deneyiminin ve Doğu-Batı bölünmesinin ürettiği dil ve ifade yoksunlukları, 

kırılganlığa, yetimlik, gariplik, üvey çocukluk hissiyatına melodram biçiminde tercüme 

edilirken, öte yandan “kendi”ne ait bir ses arayışına da bir cevap bulunur. Özellikle 
                                                 
23  Ahıska’nın çalışmasında gösterdiği üzere, sadece Türk müziğinde değil diğer alanlarda da (radyo 
oyunları, konuşmalar) işleyen bu biçim, radyo yayıncılığının, “millet”i çerçeveleyen ve çerçevelediği 
içeriğe dahil olan çerçevesidir. Diğer bir deyişle ancak bu çerçeve yoluyla millilik 
içeriklendirilebilmektedir. Ahıska’nın ifadesiyle, “radyo yayıncılığının yarattığı yer ve zaman, tarihin 
yüküne karşı, Batılı güçlerden gelen etkilere ve yaptırımlara karşı, sınırsızca Batılı olma isteğinin 
tehdidine karşı, ama aynı anda modern ve milli olmak için sarfedilen çabaların sınır idaresinin alanıdır. 
Dönemsel olarak farklı şekillerde çizilen bu sınırların kesiştiği yerde milletle ilgili söylem oluşur” (147). 
“Ulus”a içkin yarılma, saf, ideal millet tasavvuruna sadakatle örtülmeye çalışılmakta, bu nedenle de 
“mevcut olan”ın “ideal olan”a yönelik tehdidinin, bundan duyulan endişenin şiddeti de artmaktadır. 
Dolayısıyla burada işleyen duygusal yatırım, yadsımanın daha fazla kontrol ve denetim talebiyle geri 
dönmesine benzer bir yapıdadır. Sadakatin şiddetiyle endişenin şiddeti döngüsel bir biçimde artmaktadır. 
24 Mısır müziğinin, Arap ve Bedevi halk müziklerini, Türk musikisini ve Batı müziğini içine alan karma 
özelliği ve Türk sanat müziğinin “serbest” icrası üzerindeki etkileri için bkz. (Özbek, 157-171). 
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1950’den sonra Türk sanat müziğinin, Türk halk müziğinin farklı arayışlarla karma, 

melez biçimlere kavuştuğu şarkılar, Türk sinemasının oluşturduğu ulusal-popüler 

muhayyilenin has unsurlarından biri olur. 

Dolayısıyla radyonun Türk müziği icrasında oluşturmaya çalıştığı kalıplar, kendi 

dışına attıklarıyla, reddettikleriyle belirginleşirken, “ihlal”lerin popüler kültür alanında 

yer bulduğu bu süreçte sinema ise, bir ulus hayaline bağlanmanın, kolektif hafıza ve 

imge üretiminin, “bizi biz yapan hikâyeleri” anlatmanın popüler biçimi haline gelir. 

1940’lardan 60’lara doğru müzik alanındaki iki yolun altını tekrar çizmek gerekiyor.  

Biri, “Batı müziğinin karşısına konan, kah aşağılanan kah baş tacı edilen ‘Türk 

müziği’nin oynak da olsa bir sınır idaresiyle” (Ahıska, 129) milli müzik olarak icat 

edilmesidir. Karmaşık tarihi, etnik, dinsel, bölgesel olarak içerdiği kozmopolitliği 

bastırılan bu müzik, bölünme ve yeniden yapıştırmalarla belirli bir kalıba sokularak 

“milli miras” biçimini alır (Ahıska, 129). “Nitekim daha sonraki gelişmeleriyle ‘Türk 

sanat müziği’ ve ‘Türk halk müziği’ olarak çok uzun zaman yaşayacak, kendi 

kurumlarını, usullerini, tekniklerini yaratacak ve arabesk gibi başka türlere karşı 

sınırlarını ısrarla koruyacaktır” (Ahıska, 129). Diğeri ise özellikle 1950’lerden sonra, 

“popüler müzik üretimi içinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği’nde, radyoların 

denetimi ile kendini ortaya koyan resmi müzik kurallarının dışına çıkan ve Batı/Arap 

etkilerine açık olan arayışların görülmesi[dir]” (Özbek, 169-170). Bir diğer deyişle, 

heterojen bir alanın düzenlenmesi ve millileştirilmesinin yanı sıra yavaş yavaş gelişen 

kapitalist piyasa da sinema, plak, gazino ile ülkenin farklı bölgelerinden gelen farklı 
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seslerin karıştığı, “milli müzik”le içlenme/dışlanma ilişkisi içinde oluşan bir popüler 

kültür alanının ortaya çıkmasına imkân verir.25 

Gerek Türk halk müziği gerekse Türk sanat müziği, Ankara Radyosu’nun 

disiplin ve terbiye sürecinden geçerek oluşurken, “klasik”, “hakiki”, “orijinal”, kısaca 

“milli” olarak işaretlenir. Zizek’in ifade ettiği gibi “[g]eçmiş, her zaman tam manasıyla 

‘eş zamanlı’dır, eş zamanlı bir evrenin kendi antagonizmasını düşünme biçimidir” 

(Zizek, 2002e: 252). Dolayısıyla saf geleneğin ya da milli mirasın kuralı ya da kalıbı 

hiçbir zaman kendinde bir şey, kendi başına belirli bir şey değildir. Bir homojenliğe 

kavuşması ancak ihlalle mümkündür; ama bu ihlaller de ancak belirli bir homojenlik 

perspektifinden bu biçimle algılanırlar. Bu nedenle, geçmişin sesinin belirli bir kurala 

bağlanarak üretimi, Arap radyoları, Şarkılı Mısır filmleri ve daha sonra radyonun 

reddettiği “serbest” yorumların, farklı etnik seslerin uyardığı haz, duygu ve ritmlerin 

ihlal olarak işaretlenmesiyle mümkündür.26 

Müzeyyen Senar gibi Zeki Müren de hem radyonun hem de “serbest yorum”uyla 

popüler kültürün içindedir. Zeki Müren’in oynadığı filmler, radyo, plak, sinema ve 

gazinonun kesiştiği, çarpıştığı yerde oluşan ulusal-popüler muhayyileyi anlamamıza, 

                                                 
25 Musiki İnkılabı’nın popüler müziğin oluşumuna etkisi hakkında bir tartışma için bkz. Ayvazoğlu vd. 
(1994). Arabeskin özellikleri ve tartışılması için bkz. Özbek (1991); Stokes (1992). 
26 Gencebay, “arabesk ritm” olarak adlandırılan düyek ritmin, Türk sanat müziği içinde varolduğunu ama 
TRT’deki icrasında ritm aletlerinin kullanılmaması sonucunda ortaya çıkarılmadığını, ilginç bir biçimde 
İsmail Hakkı Güngör, Ekrem Karadeniz, Sadeddin Arel gibi musiki hocalarının ritmden kuramsal olarak 
bahsetmelerine rağmen, icrada ritmin kullanılmadığını ifade eder. Ayrıca, Türk müziğinin TRT’deki 
icraatında orta seslerin hakimiyetinin olduğunu, bu seslerin altının ve üstünün yer almadığını vurgular 
(Özbek, 257-280). TRT’de Türk müziği icrasında belirginlikten, hançere yapısının, gırtlak yapısı gibi 
yorum farklılığı üreten unsurların reddedilmesinden, “böyle okuyacaksın!” zorlamasından söz ederken 
Gencebay, Müzeyyen Senar’ın serdengeçti, kuraldışı üslubunun, serbest icra şeklinin, “Bu ne sevgi ah bu 
ne ızdırap”, “Ölürsem kabrime gelme” gibi çok sevilen eserlerin sahibi Abdullah Yüce’nin, Mısır 
filmlerine beste yapan Saadettin Kaynak’ın, Kadri Şençalar’ın, Zeki Duygulu’nun, Haydar Tatlıyay’ın 
eserlerinin TRT denetiminden geçmemesine, bunların resmi müzik kurallarının dışında oluşuna işaret eder 
(332-352). 



 223

Türk sanat müziğinin yüceltiminde işleyen toplumsal fantazinin kaynağı olan 

antagonizmaları işaretlememize imkân verir. Öncelikle, Türk sanat müziği, Zeki 

Müren’in sesi ve radyo tekniği yoluyla, mitik bir geçmişin ve toplumsal bütünlüğün 

kurgulanması, daha sonra ise bu yüceltim ve bütünlüğün, küçük düşürülme, hayal 

kırıklığı, aşağılanma ve utanç yaratan eksiklik sahnelerine bağımlılığı üzerinde 

duracağım. Böylelikle, Zeki Müren’in ses ve imgesinde, “Doğu” ile “Batı”nın, geçmiş 

ve geleceğin, modern ve milli’nin, yüksek ile aşağı’nın duygu, arzu ve hazların terbiyesi 

yoluyla bir araya getirilişini, ulusal-popüler muhayyilenin oluşabilmesi için gerekli 

toplumsal mutabakatın radyo ve sinemanın buluştuğu yerde nasıl sağlandığını görmemiz 

mümkün olacaktır. 

III.B.1. Milli dil, milli beden ve milli ses 
 

Beklenen Şarkı (Arıburnu ve Ayanoğlu, 1953), aynı adlı şarkının notalarının yazılı 

olduğu kara tahta ve önünde duran bir viyolanın görüntülendiği jenerikle başlar. 

“Batı”yla terbiye edilmiş bu görüntüye, Zeki Müren’in sesiyle “Beklenen Şarkı” eşlik 

eder. Film, ihtişamlı, eski bir binanın iç çekimiyle açılır. Binanın içinden, merdivenlerin 

gösterilmesiyle yukarıdan geldiği anlaşılan sesin peşinden giden kamera, konser 

salonunun kapısından içeri girer. Buradaki kamera hareketi ve sesle birlikte oluşan 

anlam, filmin başka sahnelerinde de karşımıza çıkacaktır. Böylelikle ses, etkileyici ve 

gizemli kılınarak yüceltilirken sesin çekim alanına giren özne de bir şeyi tanımaya, 

bilmediği bir hikâyeyi öğrenmeye, bir “hakikatin” keşfine doğru hareket eder. Filmin 

başında peşinden gidilen ses, koronun icra ettiği Dede Efendi’nin eseridir. Aynı kamera 
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hareketi, koroda yer alan Türkan’ın odasında ayna karşısında saçını tararken duyduğu 

sesin peşinden gitmesinde de işler. Konağın bir başka odasından gelen piyano sesi takip 

edilir, kapı açılır. “Beklenen Şarkı”yı çalan Seniha’dır. Ayrılıkla biten bir aşktan geriye 

kalan yarım kalmış bir bestedir bu. Geçmişten arta kalan bu eksik parça yoluyla geçmiş 

mitik bir anlatıya kavuşur. Seniha’nın sesiyle geçmiş, anlatılmaya, hayal edilmeye başlar, 

imgeye dönüşür. Geriye dönük olarak kurgulanan bu geçmiş hikâyesi, bir tamlık ve 

mutluluk durumunu anlatan aşkın kaybedilmesidir. Kayıp geçmişten/aşktan geriye kalan 

ise kısmi bir nesne, yarım kalmış bir bestedir. 

Geçmiş sahnesi, içindeki eşyalar, duvardaki resimler değişse de yine konaktır. 

Seniha’nın piyanosunun yerini kanun alır; odanın içine de aşkın ifade ettiği tamlık 

durumunu anlatan bir ayna yerleşir. Seniha ve kendisine ders veren musiki hocası 

arasındaki aşkın dolayımcısı musikidir; meşktir. Genç adam Seniha’ya “Al sazını 

sevdiceğim”i söyleyeceğiz diyerek kanunu uzatır. Seniha kanunu çalmaya, genç adam 

da söylemeye başlar. Bu aşkın ayrılıkla sonuçlanmasının faili, ailenin uzak 

akrabalarından olan bu fakir gençle kızının evlenmesini uygun görmeyen Seniha’nın 

babasıdır. “Musiki muallimiyim, müzisyenim” diyen genç adamı “Bir kelimenin 

alafrangasını söylemekle işin mahiyeti değişmez, çalgıcısın işte!” sözleriyle aşağılar. Bu 

geçmiş kurgusundaki tarihsel yerleştirme önemlidir. Babanın aşağılayıcı sözleri 

karşısında genç adamın aldığı haysiyet yarası Anadolu’ya direnişe gitmesiyle tamir 

edilecek, erkekliği onarılacaktır. Yağmurlu, fırtınalı bir günde Seniha’nın son kez 

gördüğü sevgilisi, konağın aşk ve musiki dolu dünyasından atıyla uzaklaşırken, aşkının 

yarım kalmış bestesini de geride, Seniha’ya bırakır. Böylelikle, geçmişten arta kalan 

kısmi nesne olarak yarım kalmış beste, yarım kalmış bir aşkın, “kırılan sanatkar ruhun”, 
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konağın aşk ve musikiyle dolu tamlığının kaybedilişinin hüznüyle, “ulus”un geçmişini 

bünyesinde çakıştırır. Ulusal-simgesel düzenin ortasındaki boşluğu dolduran bu hayali 

nesne, ulusun bir bütünlüğe kavuşabilmek için muhtaç olduğu hayaletvari eki, geçmiş 

fantazisini sunar. 

Bestenin hikâyesi de aşk gibi yarım kalmıştır: “O da aşkımız gibi yarım kaldı. 

Sonra yıllar geçti, memleket güzel günlere kavuştu. İşte bu yarım besteyi kendi hayatıma 

benzetirim.” Bestenin, kırılan ruhları anlatan, geçmişten gelen bu hüzünlü hikâyesi ve 

yarım kalmışlığı, gizem de içerir. Savaşa giden sevgiliye ne olmuştur? Bestenin bir 

devamı var mıdır? Filmin Zeki Müren’in sesi ve imgesiyle çözüme kavuşturduğu da bu 

muamma olacaktır. Geçmişin “hayal edildiği”, Türkan’ın, annesine ait bir hakikat 

parçasını öğrendiği bu sahnenin devamına, yoksul ama musikiyle dolu Zeki ve annesinin 

evi yerleştirilir. Kanun çalan bir kadının ellerinin üst-açılı çekimiyle başlayan sahnede, 

Zeki, annesine piyanoyla eşlik eder. Çalınan, yarım kalmış bestenin devamıdır. 

Seniha’da sonrası olmayan bestenin, Zeki’nin annesinde de öncesi yoktur. Beste, iki 

eksik parça olarak, iki farklı yerdedir. 

Bir kapının ardından gelen büyülü, gizemli sesin yarattığı etki, bestenin tamlığa 

kavuştuğu anda da işlemektedir. Sahne, kimsesizlere, muhtaçlara yardım derneği olan 

Seniha’nın, Zeki ve annesinin yaşadığı evin bir odasında kiracı olarak oturan 

Makbule’ye yardım etmek üzere kenar mahalleye gidişiyle başlar. Araba sokağa 

girdiğinde “Aç kapıyı bezirgan başı” oyununu oynayan çocukları görürüz. Bu 

çocuklardan biri olan Makbule’nin kızı, Seniha’yı oturdukları eve götürür. Beklerken bir 

sigara yakan Seniha, salonda kül tablasına bakınırken, kaybettiği sevgilisinin duvardaki 

resmiyle sarsılır. Resmin hemen altında duran piyanoda yarım kalmış besteyi çalmaya 
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başlar. Bestenin tamlığa kavuşacağı bu anda Seniha’nın suretini de piyanoda görürüz. 

Seniha, bestenin ilk yarısını bitirdiğinde, salona açılan kapının ardından bestenin devamı 

kanun sesiyle duyulur. Odanın içinde, sigarası tüten Zeki’nin annesi kanun çalmaktadır. 

Seniha sesin peşinden gider. Kapıyı açmak ister; ama cesaret edemez ve ağlamaya başlar. 

Hem Seniha hem de Zeki’nin annesi için, bestenin eksik parçasının bu mucizevi ortaya 

çıkışı geçmişin hayaletiyle beklenmedik bir karşılaşma gibi sahnelenir. Zeki’nin annesi 

heyecanla dışarıya çıkar; önce piyanonun üzerinde yanan sigarayı, arkasına döndüğünde 

ise Seniha’yı görür: “Bana mazinin aziz bir hatırasını getirdiniz. Bugüne kadar 

çözemediğim bir muammayı çözdünüz.” 

Sesi, bir kapının ardına yerleştirerek özneyi bu sese çağıran üslup, böylelikle sesi 

yüce bir nesneye dönüştürür. Geçmişin “boş” yerinde Türk sanat müziği vardır. Bu 

yüceltimin özne üzerinde yarattığı duygusal etki, kapının ardının boş olmamasıyla, bir 

ses gelmesiyle, sahici, hakiki, tamlık ima eden bir sesin orada olmasına duyulan inançla 

ilişkilidir. Dolayısıyla, buradaki nesne boyutu, “öznede-özneden-fazla-olan şeyi”, 

öznenin “gizli hazinesini” cisimleştirir. Yarım kalmış beste, öznenin içindeki eksiğe, 

bünyevi boşluğa yerleşerek, hem boşluk kuşağını uyaran hem de bir “iç hazinenin” 

olduğu inancını yaratan kısmi nesnedir. Ses/nesne dolayımıyla Türk sanat müziğinin 

kazandığı bu artı-keyif boyutu, kayıp geçmişin ulusal öznellik içine çekilmesiyle 

ilişkilidir. Böylelikle geçmişin boş/heterojen yeri, kırılan sanatkar ruhu, yarım kalmış bir 

aşkın hüznünü ve çözülemeyen bir muammayı içeren bir hatırayla doldurulurken tikel 

bir içeriğe de, “mazide hatırlanmaya, hürmet edilmeye değer bir hatıraya” da dikilmiş 

olur. Peki, Türk sanat müziği “bugün”e ve modern olana nasıl “yapıştırılır?” 
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Türk sanat müziğinin bayağı, sıradan, gündelik bir nesne olmaktan çıkarak yüce 

bir nesne statüsünü kazanması, geçmişi ulusal kimlikle uzlaştırırken, mevcut 

antagonizmaları perdeleyen bir toplumsal fantaziyle mümkün olur. Yarım kalmış 

bestenin tamamlandığı sahneyi hatırlayalım. Piyanoyla başlayan eser, gizemli bir kanun 

sesiyle beklenmedik bir buluşmayla tamamlanır. Kanunla piyanonun, alaturkayla 

alafranganın, “Doğu”yla “Batı”nın, ikinciden geriye dönük olarak sabitlenmesiyle 

oluşan Türk sanat müziği, buradaki ters çevirmeyle saf, kendi sesine, iç sesine kavuşma 

olarak karşımıza çıkar. Türk sanat müziğinin, saf duyum, saf beğeni, yüksek kültür 

olarak yüceltilmesi, manevi geleneğin kayıp, metafizik merkezini ima edebilmesi, 

terbiye edilmiş, ehlileştirilmiş bir milli duygu evreni içine yerleştirilmesiyle mümkündür. 

Bu yerleştirmede, birbiriyle ilişkili iki temel unsur vardır. Saf beğeninin, manevi alanın 

kadınsı olarak işaretlenmesi ve bu alana eğitim ve radyo yoluyla kültürel bir otorite 

verilirken karşısına piyasanın, terbiye edilmemiş duygu ve hazların (şiddet, cinsellik, 

alkol), “bayağı” alaturkanın, “eril” ve “vahşi” kitlenin kaba eğlencelerinin konulmasıdır. 

Beklenen Şarkı’da kadınların “musiki iptilası”, erkekler tarafından hiç anlaşılmaz. 

Türkan’ın babası ve kuzeni Güngör spor karşılaşmalarından bahsetmekte, bu iptilayı, 

onun içerdiği hüznü ve yüksek ruhu anlamamaktadırlar. Güngör ve Türkan arabanın 

içinde feribotla karşıya geçerlerken, Türkan koroda söyledikleri eserlerden nasıl 

büyülendiğini, (“Itri’nin yürük semaisi dev gibi eser, sonra Kar-ı Natık...”) Güngör ise 

“Arap” basketçilerin, “zenci”, Harlemli basketçilerin nasıl dev gibi olduklarını, ne 

muhteşem oynadıklarını anlatır. Basketçi Itri’den söz eden Güngör, Türkan’ın Türk 

müziğine olan duygusal bağı, bu müziğin onda yarattığı duygusal etkilenme tarafından 

içerilmez; bu müziğin “çağırmadığı” öznedir. Türkan’ın “Ben de trompetçi Itri’den 
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bahsediyorum” sözlerindeki alayı fark etmeyip “Onu tanımıyorum” diyecektir. Konakta 

Güngör’le sohbet eden Türkan’ın babası da karısıyla kızının musiki iptilalarını bir türlü 

anlayamamaktan şikâyetçidir. Bu ayrımın, Türk sanat müziğinin toplumsal yarılmaları 

kapatan bir toplumsal fantazi olarak yüceltiminde ikili bir işlevi var. Bir yandan bu 

müzik, geçmişe, Anne’yle ilişkili bir evrene ait kılınmakta, Baba’nın yokluğunun yerine 

Anne’nin arzusu geçirilmektedir; diğer yandan ise bu, sınıf antagonizmasına karşı 

işleyen bir bütünlük tasarımına imkân vermektedir. Filmin başında koroyu izleyenler 

arasında hem konservatuarda hademe olarak çalışan hem de imtihanlara hazırlanan Zeki 

vardır. Ders bittiğinde kız öğrencilerden biri Zeki’nin yanına gelip nota bilgisi sorar. 

“Bak sen notadan da anlarmış” diyerek Zeki’yi aşağılayan erkek öğrencilere karşı kız 

öğrenciler Zeki’yi korur. Sınıfsal bölünmenin erkekler yoluyla temsili, Güngör’ün 

Zeki’nin eline para tutuşturmasında, Türkan ve Zeki’yi birlikte gördükten sonra Zeki’yi 

Türkan’ın babası yanında, hademe olduğunu itiraf etmeye zorlayarak küçük 

düşürmesinde (Zeki: “Ben fırsat düşkünü değil hayatını kazanmak için konservatuarda 

çalışan bir hademeyim!”) ve Türkan’ın babasının, kızından uzak durması için Zeki’ye 

para teklif etmesinde de korunur. Kanunla piyanonun kenar mahalle ile konağın, 

geçmişte kalmış bir hatıra, Türk sanat müziği dolayımıyla bütünleştikleri bu fantazi 

evreninde, Zeki’in sesi ve imgesi, bu hatıraya bugünde yer açarak, geçmişle geleceğin, 

modernle millinin uzlaştırılmasını sağlar. Bir yandan Seniha’nın konağa/geçmişe 

bağlılığıyla, konağın işaret ettiği zenginlik ve yüksek kültürle yüceltilen Türk sanat 

müziği, diğer yandan bu yüceltimin milli bir bütünleşmeye imkân verebilmesi için de 

kenar mahalle insanlarının “yüksek ruhu”nu gösteren unsur olarak işaretlenir. Seniha’nın 
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bakışından Zeki’nin annesi “çok asil”, Zeki’nin annesinin bakışından Seniha “yüksek 

ruh”ludur. 

Türk sanat müziğinin içine yerleştirildiği millilikle terbiye edilmiş kültürel alanın 

“tipik” figürü, ideal Türk kadınıdır. Kadın figürünün, milli söylemdeki kurucu yerini 

biliyoruz. Tıpkı çocuksulaştırılan ve toplumsal tabiyete çağıran “halk” kategorisi gibi 

“kadın” da milli söylem içinde hem her zaman zaten kendisi olan hem de 

gerçekleştirilmesi gerekendir. Bu “kadın” figürünü sahneleyen toplumsal fantazide, 

değişim ve özün çelişkili biraradalığı söz konusudur. Bedenleri toplumsal cinsiyete 

çağıran milli söylem içinde “kadın”ın içeriklendirilmesi ve toplumsal iktidar tarafından 

sınırları çizilmiş belirli bir “tipik”e indirgenmesi, aynı zamanda cinsel fark çıkmazıyla 

baş etme çabasını da içerir. Kadını belirli bir değişimle modernleştiren milli söylem, ona 

bir “kadınlık özü” de atfetmelidir ki erkekliğin kadınlık uçurumuna düşmesine engel 

olabilsin. Dolayısıyla bu “kadın” figürü, modernliğin sınırlarını çizdiği gibi erkek 

kimliğinin de sınırını çizerek, milliliği tikel bir içeriğe teğeller. Bu tikel içerik, milletin 

bir aile olarak tasavvur edilmesini, cinselliğe karşı sevginin yüceltimini, kadınlığa has, 

doğal bir “özün”/ “içgüdünün” (şefkat, fedakarlık, arzusundan vazgeçme gibi) özellikle 

annelik yoluyla icat edilmesini sağlar. Milli söylemin “tipik” kadını, “Batı”yla aynılık ve 

farklılık sınırını çizer. Bir yandan modernleşmenin, değişimin göstereni diğer yandan 

“zamansız, tarihsiz ve doğal”dır (Ahıska, 206). Beklenen Şarkı’da Seniha, hakiki 

muhtaçlara, özellikle kadınlara yardım eden, çiçekli şapkası ve tayyörüyle bir 

Cumhuriyet kadını, radyo müdürünün, Türk müziği hocalarının saygı duydukları bir 

hanımefendidir. Zeki’nin annesi ve Seniha da tıpkı Zeki Müren gibi İstanbul 
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Türkçesi’yle konuşurlar27; beden hareketleri ise aşırı ölçülü ve mesafelidir. El ele verip 

Zeki’yi bir an evvel yükseltmeye karar vererek milli sesi bütünlüğe kavuşturan iki anne-

kadın da hem moderndir hem de mazide kalmış bir hatıraya bağımlıdır. Bu hayali köken, 

bir bütünlüğe ve ortak bir ideale bağlanmaya imkân verir. Son Beste (Alyanak, 1955) ve 

Kırık Plak (Seden, 1958)’ta da Zeki’nin sevgilisi olan kadınlar, kimsesiz olup kenar 

mahallede yaşamakla birlikte musiki sevgisiyle dolu ve modern görünümlüdürler. 28 

                                                 
27 Zeki Müren’in mükemmel bir İstanbul Türkçesi’yle konuşması adeta mitik bir nitelik kazanmıştır. 
Sözcüklerin tane tane, “apaçık” bir biçimde kullanımıyla pekişen, ihlale ve aksana kapalı bu dil, “lekesiz”, 
“defosuz”, anlam, yorum ve vurgu açıklığının yerini homojenlik ve şeffaflığın aldığı, bir ulusal bütünlük 
kurgusunun da Ana-Göstereni’dir. Diksiyona büyük özen gösteren Zeki Müren’in Türkçe’sinin güzelliği 
onun ayırt edici üstlünlüğü olarak sıklıkla ifade edilir. İstanbul Türkçesi, ulus kurgusu içinde Türkiye’nin 
milli lisanıdır. Lehçe ve kozmopolitliği inkar etmeye imkân veren bu dil anlayışı, apaçıklık, şeffaflık, 
lekesizlik gibi özellikleriyle de homojen bir toplumsal/simgesel düzen arzusunu anlatır. Bedenleri, milli 
eğitim, terbiye ve disiplinden geçiren radyoda, ülkeye milli ses’i yayan taşıyıcılar olan spikerlerde aranan 
vasıflar arasında  anadilini iyi bilmek, iyi telaffuz etmek ve iyi okuyabilmek sıralanır. Bu vasıflara dair 
açıklamalar, apaçıklık ve anlaşılırlığı öne çıkararak lehçe ve kozmopolitliği silmeye, “Türkleştirmeye”, 
yöneliktir: “İmaleli kelimeleri ermenileştirmeyecek kadar dile hakim olmak”, şive bozukluğunun 
olmaması, “her kelimenin hakkını vererek, noktalama işaretlerine, vurgulara dikkat ederek, kekelemeden 
rahatça sökmek” gibi (Radyo Dergisi’nden aktaran Ahıska, 248). Zeki Müren’in “güzel Türkçesi”nde daha 
sonraları tekrar tekrar övülen özellikler de bunlar olacaktır. Aslında radyo spikeri olmak isteyen Zeki 
Müren’in kendisi de bu ayırt edici özelliğini anlatırken, aynı kavram ve betimleme zincirine başvurur: 
"(Bursa'dayken) Bütün şarkıları ezbere biliyordum. Belleğimde yüzlerce şarkı vardı Ankara Radyosu 
İstanbul Radyosu'ndan daha net olarak dinleniyordu Bursa'da. O zamanın sanatçılarının okuduğu şarkıları 
ezbere biliyordum. Büyük bir şarkı defterim vardı. Fakat çoğunu dinlerken, özellikle 'meyan' dediğimiz 
üçüncü dizeleri anlayamıyordum. Anlayamamak beni çok üzüyordu. Aylarca sonra aynı şarkıyı başka bir 
sanatçıdan dinlerken, anlamak için çırpınıyordum, ama yine anlayamıyordum. Diyordum ki, günün birinde 
ben sanatçı olursam, o kadar güzel okumalıyım ki, bu dizelerde geçen kelimeleri beni dinleyenler anlasın, 
rahatça yazabilsin. Şarkıları tane tane okuyabilmek için özel bir eğitim görmedim. Bu benim bir 
tutkumdur. Çalışmamın, çabamın sonucudur. Çünkü bu eğitimle olsa, Türkçe'yi çok güzel konuşan birkaç 
kişi gibi yüzlerce kişi bunun okuluna gider, öğrenir, konuşurdu. Kanımca bu bir yetenek işi. örneğin ben 
on bir - on iki yaşlarındayken bana 'Büyüyünce ne olacaksın?' diye sorulduğunda, ben 'Spiker olacağım' 
yanıtını verirdim. Yani şarkıcılıktan önce spikerliği tuttuğum birkaç yıl olmuştur. Ben güzel Türkçeyi çok 
seviyorum. Güzel konuşanları seviyorum. İşte onun için iyi konuşmaya çalıştım. Böyle bir iddiam yok. 
Ama toplumun bir yargısıdır, sanırım İstanbul Türkçesi’ni rahat konuşabiliyorum.” 
www.kalan.com/scripts/Dergi. 1.08.06. İstanbul Türkçesi, ulus kurgusu ve homojenlik arzusu, halk 
kültürüyle İstanbul Türkçesi’ni bir araya getirme çabası ve hatasız Türkçe takıntısının kültür ve edebiyat 
üzerinden tartışılması için bkz. Koçak (2000); Baker (1999). 
28 Modern adab-ı muaşaretle biçimlendirilmiş bu kadın bedenlerinin sokakla irtibatlarının kesilmiş olması 
dikkat çekicidir. Yalnız başlarına görüntülenen Türkan ve Seniha üst sınıfa ait kadınlardır. Seniha 
arabasıyla kenar mahalleye gider, Türkan da bisiklet kullanırken gösterilir. Işın, Cumhuriyet dönemi adab-
ı muaşereti üzerine yazısında, modernleşme tarihimizde gelenekçi ve yenilikçileri özgürlükten çok 
yasaklar üzerinde birleştiren unsurun “kadın” olmasına ve sokak adab-ı muaşeretinin kadınlara koyduğu 
yasaklara işaret ederken, aynı sayfada yer alan bisikletli bir kadın fotoğrafının altında şu satırlar yer 
almaktadır: “Üst tabaka kadının yaşam tarzı, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde genel kabul gören 
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Kadınların bedenleri, milli terbiyeden geçmiş, ehlileştirilmiş, bastırmanın barikatı 

altında tutuklu, melodramatik bedenlerdir. Bu anne-kadın figürü, toplumsal cinsiyetin 

belirsizleşmesine ve kayganlaşmasına, modernlik ve kapitalizmin toplumda açtığı 

antagonizmalara karşı organik, kaynaşmış bir toplum hayalini, kolektif olarak 

özdeşleşilebilecek hayali kökeni var(dı) ederek sunar. Böylelikle, bu figür, toplumsal 

denetimin, toplumsal iktidara tabiyetin, toplumsal gerçekliğin sınırlarının üretimini 

sağlar.29 

Jusdanis, milli kültürün icat edilişinde “özerk” bir sanat/estetik alanının 

yaratılmasına dikkat çeker. Bu, saf haz ile kitlelerin kaba eğlencesi arasında bir ayrımın 

tesis edilmesine, saf olmayan duyumların reddedilmesine bağımlıdır. Dolayısıyla yüksek 

kültür alanının var edilebilmesi ve saf beğeninin kaydedilebilmesi saf olmayan 

beğeniyle ilişkiseldir. “Saf duyum”un “kaba beğeni” karşısında bir kültürel otorite 

kazanarak güçlenmesi farklılık yoluyla mümkün olur. Diğer bir deyişle, saf haz, incelik, 

çıkar gözetmezlik gibi değerlerin kendilerini ayırt edebilmeleri için eğlence, ayartma ve 

kabalığa ihtiyaçları vardır. Estetik tüketim ile sıradan tüketimin arasındaki farklılığın 

                                                                                                                                                
modernleşme analyışlarının daima bir adım önündeydi. Önce bu kışkırtıcı kimliğin eylemi mevcut 
modernleşme kurallarını bozuyor, ardından kurallar yeni duruma gore tekrar düzenleniyordu” (161). Bu 
anlamda Türk sanat müziği sevgisi, kadınların modern görünümlerini tehditkar olmayan bir biçime 
sokmada da bir toplumsal mutabakat imkânı verir. Araba ve bisiklet modern kadın imgesini tamamlarken, 
sınıfsal ayrıma da işaret eder; oysa ev içindeki radyo ve Türk sanat müziği sevgisi, modern kadın imgesini 
sınıfsal ayrımın yarattığı kırılmadan kurtarır. Radyo dinleyen kadın imgesi bu filmlerde bol miktarda yer 
almaktadır. 
29  Ahıska, 1940’lardaki radyo oyunları ve radyo konuşmaları örnekleri üzerinden milli söylemde 
yüceltilen kadının, toplumsal sınırların üretimine ve milletin özünün/ hayali kökenin yaratılmasına imkân 
veren bir figür olarak konumlandırılmasını tartışır. “Millet hayalini besleyen Garbiyatçı fantazi, zamanın 
ve değişimin öncesinde bir köken tasarlayarak, bunu da anne figüründe cisimleştirerek kendini var 
kılmıştır” (303). Anneliğn bu kurucu rolüne dair çarpıcı bir örnek radyo konuşmalarındandır. “[Kazım 
Nami Duru], [k]endisini dinleyen ‘bütün Türk annelerini’ birleşmeye çağırıyordu: ‘Birleşiniz Türk 
anneleri! El ele birleşince sevginiz bütün dünyanın önünde baş eğeceği ilahi bir kudret olur” (241). 
Toplumsal cinsiyetin belirsizleşmesinden duyulan korkular, milli söylemin “değişmeden değişim” arzusu, 
ideal Türk kadını figürünün sunduğu toplumsal istikrar ve düzen için ayrıca bkz. (239-242; 276-304). 
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tesis edilmesi sonucunda oluşan “özerk” sanat, kendini, kapitalizmin, piyasa iç 

güdülerinin kirletmediği, huzur ve aşkınlığın bulunduğu ütopik bir alan, bir sığınak 

olarak olarak ayrıştırır (153). Gerek Beklenen Şarkı’da gerekse Son Beste ve Kırık 

Plak’ta bu ayrışma işlemektedir ve burada aynı zamanda gecikmiş modernlikle ve Doğu-

Batı bölünmesiyle oluşan bir milliliğin dinamiklerini görürüz. “Batı”nın bakışında 

gülünç, sakil, utanç verici bir nesneye dönüşen “alaturka” musikinin millileşirken, 

“klasik” ve “sanat” statüsüne yüceltiminde modernlik/millilik fantazisi, “Batı”yla aynı 

ve “Batı”dan farklı olma arzusunun bölünmüşlüğünü hayali bir bütünlük alanıyla 

doldurur. Türk sanat müziğinin “yüksek ruh”, saf duyum, görgü ve terbiye, asalet, 

incelik ve hürmet edilmeye değer bir mazi olarak yüceltiminde karşısına konulan 

unsurlar, modernlik ve kapitalizmin/piyasanın “aşırılıklarıyla”, Türk sanat müziğinin 

dışına atılan “alaturka”nın “aşırılıklarının” bir araya getirilmesinden oluşur. Beklenen 

Şarkı’da Türkan’ı terk etmek zorunda kalan Zeki, kiracıları Makbule’nin çalıştığı 

gazinoya gider. Filmde Türk sanat müziği için uygun-olmayan-yer olarak işaretlenenen 

bu mekânın nasıl içeriklendirildiği mühimdir. Itri’nin “Tuti-i Mucize Guyem” eserini 

okuyan Zeki’yi dinleyen patron, elinde tespih, bağdaş kurmuş nargile içmektedir. 

Sahnede ve sahnenin önünde Zeki’nin etrafında bikinili kızlar oturmaktadır. “Dede 

Efendi, Baba Efendi’yle olmaz piyasa şarkıları söyle!”, “Çekil lan!”, “Artık bu dükkanın 

malısın!” gibi sözleriyle ve Zeki’ye boş kağıt imzalatarak şantaj yapmasıyla, patron, 

terbiye edilmemiş “alaturka”nın ve “piyasa”nın bedenselleştirilmesidir. Zeki, burada fes, 

bıyık ve bastonla sahneye çıkıp etrafındaki kızlarla birlikte dans ederek bir İstanbul 

türküsü olan “Telgrafın Telleri”ni söyler. Mekânın Türk sanat müziği için uygun-

olmayan-yer olarak içeriklendirilmesinde bir başka unsur, kuliste yaşlı bir tuluatçının bu 
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mekâna ait sözleridir. Geçmişte konaklardan davetler, lavanta kokulu mektuplar almış, 

şimdi ise sarhoş sofralarına meze olmuştur. Bu sahnenin tozunu bir kere yutmak ondan 

bir daha kopamamak demektir. Yaşlı adam Zeki’ye ve seyirciye attığı bu “tuluatı”, 

“Burası sanat yeri değil yavrum, dükkandır dükkan!” sözleriyle bitirir. Son olarak, kızını 

ve karısını yoksulluk içinde terk edip, üstelik de karısından içki parası koparmaya 

çalışan Makbule’nin kocası da bu mekânın içine yerleştirilecektir.30 

Türk sanat müziği için uygun-olmayan-yerin bu içeriklendirilmesinde, sahneyi 

dolduran unsurlar, ulusun simgesel kurgusunun tüketemediği fazlalıkları cisimleştirir. 

Toplumsal fantazideki bu cisimleştirme çelişkili bir biraradalık arz eder. Hayali bir Batı 

bakışından görülen alaturkaya ait unsurlarla kapitalist piyasanın parçalayan, satın alıp, 

tüketip atan acımasız yönleri birleştirilmiştir. Ulusal bütünlüğü yaran antagonizmaların 

cisimleştirilmesiyle modernlik/millilik hayali de imkânlı hale gelir. Dışarıya atılması 

gereken unsurlar, Batılılıkla/modernlikle terbiye edilmemiş duygu ve bedenlerle, 

piyasanın millilikle sınırlandırılmamış “yoz”luklarıdır. Nargile, tesbih, fes ve bıyık, 

kabalık, bayağılık ve köksüzlük, cinsellik, alkol ve şiddet, sıradan, bayağı, ticari ve 

acımasız tüketim aynı sahne içine alınıp uygun-olmayan-yeri cisimleştirirken, Türk 

sanat müziği bütün bunların karşısında sanatın, yüksek ruhun, saf, manevi tüketim ve 

hazzın, yabancılaşmamış bir bütünlük alanının içine yüce nesne olarak yerleşir. 

Kapitalist piyasanın işleyişinin, acımasız tüketimin, gözden ve alkışlardan uzak 

düşmenin, saman alevi gibi sönen alkışların acısını anlatan, sanat için uygun-olmayan-

yerin içine düşmüş ve kurtulamayan tuluatçının sözleri de milli terbiyenin, geçmişteki 
                                                 
30 Filmin başlarında bu adam, gece yarısı, gazinoda dans etmeye giden Makbule’yi sokakta bıçakla 
sıkıştırıp, tehditle para ister ve sokağa gelen bekçinin düdük sesiyle kaçar. Zeki’nin gazinoda sahneye 
çıktığı ilk akşam ise kulise gelip Makbule’i bıçaklayacaktır. 
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kültürel duygu ve hazların ehlileştirilmesinin bir parçasıdır. Tuluatçının, geçmişte kalmış, 

kaybetmiş, sönmeye yüz tutmuş bir kültürün uyandırdığı acıyı “piyasa”dan duyulan 

hoşnutsuzluğa bağlayan, sanatı yücelten pedagojik sözleri, geleneksel kültürün 

milli/modern terbiyeden geçmiş halidir. Bu filmler, sinemanın milli terbiyeyle Zeki 

Müren dolayımıyla uzlaştığı bir evren yaratır. Bu çatışmalı birliktelik, milli-pedagojik 

dil ve üslubun popüler alanın içine sızarak hareket etmesine, bu dil ve üslubun kendi 

dışına taşarak hem açılmasına hem de belirsizleşerek yayılmasına, bir tür görünmezlik 

kazanmasına imkân verir. Dolayısıyla, Tek Parti döneminin popülerleşmesi mümkün 

olmayan milli kültür içeriğine 31  karşın, 1950 sonrası sinemanın, ulusal-popüler 

                                                 
31 Necmi Erdoğan (1998), Kemalist modernlik projesinin, popüler anlatılara pedagojik biçim vermek 
suretiyle  milli kültürel geleneği icat edişini tartışır. Derlenen, düzenlenen ve yeniden yazılan türkülerin, 
masalların, hikâyelerin altına “Türk imzası” atılmak suretiyle toplumsal, etnik, yerel dil ve üslup 
çeşitlilikleri tek ve homojen bir halkın icadına hizmet etmiştir. Ayrıca bu derleme ediminin bizatihi 
kendisi, muhayyel cemaat adına yapıldığı için geriye dönük olarak milli mirası icat eder. Bu bir hafıza 
üretiminin yanı sıra ayıklama, seçme, tertip ve terbiye yoluyla oluştuğu için bir unutturma sürecidir aynı 
zamanda. “Geri” ve “yabancı” öğelerden arındırılmış özsel bir milli kültürün yaratılması, popüler 
anlatıların Kemalist pedagojiye tabi kılınmasıyla gerçekleşir. Birkaç örneği aktarmakta yarar var. “Kerem 
ile Aslı hikâyesinde, Kerem’in dağlara seslendiği yere dağların nasıl kelleştiği anlatan parçalar eklenir ve 
böylece halka ormanı sevme ve koruma duygusu aşılanmış olur! Dahası, Şirin’e olan aşkından dağları 
delen Ferhat halka ‘trenin sembolü’ olarak sunulur” (120). Masalların grotesk kahramanı Keloğlan ise 
çalışkan, üretken ve ileri kafalı biri haline getirilir. Adı da “Çelikiş” olarak değişen Keloğlan, kahveye 
adım atmaz, içki ve sigara içmez. Çalışma ahlakının, üretken faaliyetin, öz disiplinin, ileri kafalılık ve 
yeniliklere açıklığın yüceltildiği bir modern/milli masal evreni yaratılmaya çalışılır (120). Yine grotesk bir 
tahayyüle sahip olan Karagöz ise modern/milli terbiyeden geçirildiğinde, saf ve erdemli Türk halkının 
protipi olarak karşımıza çıkar. Ahlaklı, terbiyeli, dürüst, çalışkan ve ilericidir; küfür etmek, yalan 
söylemek, hile yapmak, kadınlar hamamıma gitmek, cinlerden korkmak, her söylenen sözü yeme içmeyle 
ve cinsellikle ilişkili anlamak gibi özellikleri ise muhayyel cemaat olan Türk milletinin dışına atılır (123). 
Modenleşen Karagöz, “Batı”ya haddini bildirerek de milli içeriğe teğellenir. Karagöz Ankara’da 
oyununda  “Karagöz, Hacivat’ın ve Şarlo’nun soytarı rolünde sinemada oynması teklifini ‘benim de 
kendime göre bir onurum var’ diye reddeder; Şarlo’ya sanat, Tarzan’a ahlak kaideleri ve medeniyet dersi 
verir ve ‘Türklerin sanat kahramanı olduğu” için koltukları kabarır” (124). Karagöz’ün İstanbul yerine 
Ankara tercih ettiği bu oyunda, Hacivat Arapça ve Farsça sözler söylediği için anadil Türkçe konusunda 
uyarılır. Ankara’nın milli mekân, dil’in öz Türkçe olduğu bu Karagöz evreni, geleneksel tecrübenin iflas 
edişinin (Karagözcülerin sürünmesi, ortaoyuncuların ekmek parası bulamaması, meddahların 
dinlenilmemesi gibi) karşısına “Batı”lı figürlere modernlik/millilikle had bildirmeyi çıkarır (Öztürk, 2005 
113-114). Karagöz ve Şarlo arasında geçen diyalog, hayali  Batı’nın bakışında alaturka görünmenin 
yarattığı ezikliği, Şarlo ve sinema karşısında Türk’ün sanat gücünü had bildirerek ispat etme çabasından 
ibarettir: “Şarlo: Ben bir film çevirmek istiyorum ya; orada bir aptal, miskin, avanak, soytarı lazımdır; olur 
musunuz lütfen siz? Karagöz: Lütfen tokat yer misin siz? (Tokat) Ş: Alaturka tokat başka bir cins tokattır; 
bu bizim role uymaz, sinema sanatında bu kadar çok tokat yoktur. K: Karagöz’de vardır bu cins tokat. Ş: 
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muhayyilenin üretilmesinde, özdeşleşilecek bir “biz”in üretiminde kurucu bir rolü vardır. 

Hiç şüphesiz bu “biz” çatışmalı ve çelişkili bir birliktelik arz ettiği gibi tarihsel olarak da 

değişir. Ama sinemanın popülerliğe imkân veren bu açıklığı, mutlak tabiyetin 

imkânsızlığında, tabiyetin tüketemediği artıklarda aranmalıdır. Bu artıklar, Zeki Müren 

filmlerinde olduğu gibi ehlileştirme ve terbiyeye tabiyetin, bu tabiyete yönelik rızanın 

üretimine de tabiyetin çizdiği toplumsal sınırları işaretleyen biçimsel dönüşümlere de 

imkân verir. 

Kitlenin kaba eğlencesiyle milli kültür arasındaki ayrım Kırık Plak’ta daha sert 

bir biçimde karşımıza çıkar. Sesini kaybeden ve cinayetle suçlanan Zeki Müren’in kendi 

arabasıyla yaptığı kazada öldüğü sanılır. Zeki kaçmak için yoksul birinin kıyafetlerini 

giyerek yük vagonuna biner. Hıçkırarak ağlamaya başlar. Birden bire saman yığınlarının 

arasından teker teker yoksul, taşralı erkekler çıkar. Büyük lokmalar ısırarak, kaba saba 

ellerindeki ekmeği yiyen bu erkekler bir yandan da konuşurlar. Biri Zeki Müren şarkısı 

söyler, diğeri bağırarak onu susturur: “Otomobilde yanarken de bu havayı mı söylüyordu 

acaba?” Tren durduğunda Zeki de diğerleriyle birlikte aşağı atlar. Toz, toprak yol içinde 

etrafına bakar. Uzaktaki kasabayı görür. Kasabada “Şen Anadolu Tiyatrosu”nun 

çadırında geçirdiği gece, rüyasında sayıklar. Sesini duyan tiyatronun sahibi, Zeki Müren 

olduğunu herkese söylemekle tehdit ederek onu sahnede Zeki Müren’in taklidini 

yapmaya zorlar. Türk sanat müziğinin yüksek kültürüyle taşranın, kalabalıkların kaba 

eğlencesi arasındaki ayrımın tesis edildiği bu sahneler, “alaturka”, “Doğu” ve “piyasa” 
                                                                                                                                                
Olabilir; biz Amerikalılar bu Karagöz sanatını o kadar çok beğenmiyoruz. K: Biz Türkler çok beğeniyoruz, 
Çarpık Bacak. Ş: Niçin ama? Demek siz sanattan anlamıyorsunuz mu? K: Çarpık Bacak; dinle bak, biz 
sanattan ne kadar iyi anlıyoruz. Sizin sinemadan asırlarca önce bizim Karagöz vardı bir. Sonra siz ezberler, 
oynarsınız; biz ezbersiz, içten gelme oynarız, etti iki. Sonra, sonra, siz elektrikle oynarsınız; biz mum ışığı 
ile, etti üç. Sonra siz makine halindesiniz biz sanat, etti dört. Anladın mı şimdi, Çarpık Bacak?” (aktaran 
Öztürk, 114-115). 
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ile içeriklendirilir. “Şark’ın eşsiz sanatkarlarını” sunan kumpanyanın sahnesi ve seyircisi 

bir taşkınlık hali olarak görüntülenir. Önce hepsi erkek olan yoksul ve taşralı kalabalık 

üst-açılı çekimle gösterilir. Sahnede dansöz vardır. İçki içen, yüksek sesle kahkahalar 

atan, kaba sözler söyleyen erkekler, bu eğlence sahneleriyle “taşkın bir kalabalık” olarak 

çerçevelenir. Sahnedeki dansöze bağırırlar ( “Bana da bana da!”, “Helal olsun şuraya 

bak!”), biri sahneye şişe atar. Tiyatronun sahibinin “Hangi zurna attı o şişeyi sahneyi” 

sorusuna, bir başkası “Namusuna mı dokundu geyik bırak kız oynasın” diyerek cevap 

verir. Kitlenin kaba eğlencesinin “taşkınlık”la çerçevelenmesinde, üst-açılı çekimle 

kurulan mesafenin yanı sıra, yakın çekimlerde sadece küfürün, bağırış çağırışın, 

yuhalamanın gösterilmesi etkilidir. Böylelikle hepsi birbirinin aynısı olan taşkın bir kitle, 

kalabalık kurgulanmış olur. Zeki’nin kısık sesiyle kendini taklit ettiği ve ibiş kıyafetiyle 

sahneye çıktığı bölümlerde, taşkınlık zillete dönüşür. Kalabalığın genel, yakın ve üst-

açılı çekimlerle gösterildiği bu sahnelerde, Zeki yuhalanır. Kalabalığın kahkahaları, 

taşkın bedensel hareketleri (ayağa kalkma, sahneye bir şeyler atma, bağırma, çağırma, 

alkışla tempo tutma gibi) uzun uzun gösterilir. 

Kitlenin kaba eğlencesinin karşısına yerleştirilen Türk sanat müziğinin mekânı 

ise radyo, konservatuvar ve konser salonudur. Radyodan ülkeye yayılan Zeki Müren’in 

sesi, toplumu tek bir seste bir araya getirip bütünleştiren, kulakları ve gözleri radyoya 

bağlayan bir ulus tasavvuru yaratır. Beklenen Şarkı’da Zeki’nin radyoda ilk okuduğu 

akşam, stüdyodan yakın çekim bir radyo imgesine geçilir. Ardından Seniha gösterilir. 

Radyonun yakın çekimle ve öznel bakışla gösterilmesi, nesneyi belirli bir öznelliğe 

bağlar. Bu hem radyonun ürettiği hem de radyoyla kurulan ilişkiye nüfuz eden 

öznelliktir. Zeki, Sadi Işılay’ın “Ben de Hicran Yarası” ve Zeki Müren’in “Bir Yaz 
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Yağmuru” eserlerini okurken stüdyodan ev içindeki radyoya geçiş, Seniha ve radyo 

arasında kurulan bağdan Zeki’nin annesi ve Makbule’nin radyo başındaki görüntülerine 

geçişle tamamlanır. Konak ve kenar mahalle, radyo dolayımıyla evlere giren Zeki 

Müren’in sesinde bütünleşir. Böylelikle radyo ve radyodan duyulan ses, belirli bir 

öznelliğe bağlanır.32 

Kırık Plak’ta Zeki Müren’in sesi ve radyo dolayımıyla kurgulanan ulusal 

bütünlük daha da belirgindir. Parlak takım elbisesi ve papyonuyla gazinoda sahne alan 

Zeki, şarkısını okurken (“Bir tatlı tebessüm vuslata bedeldir, Gözlerin, gözlerin, İnan 

sevgili sana benden başkası eldir, Gözlerin hayat verir aşkın ise eceldir, Her gün yeniden 

kanar bağrımdaki yaralar”) şarkı yoluyla sağlanan kurgu devamlılığıyla gazinodan ev 

içindeki radyoya geçilir. Farklı evler, farklı radyolar, farklı mekânlar arasındaki geçişte 

devamlılık radyoyla ve Zeki Müren’in sesiyle sağlanır.33  Mütevazi bir ev, çay içen 

başörtülü iki yaşlı kadın ve ekose örtülü masanın üzerinde radyo; çerçevenin en önünde 

bir masada yüksekte duran bir radyo, masada bir rakı kadehi ve masaya dayanmış köylü 

şapkalı, ağızlıkla sigara içen bir adam ve geride erkeklerin radyoya baktığı dumanlı bir 

meyhane; yoksul bir ev, biri Türk kahvesi biri sigara içen baş örtülü üç kadın, ağızlıkla 

sigara içen bir erkek ve hepsinin baktığı radyo; zengin bir ev, askısız, şık tuvaletler 

içinde üç zengin kadın, beyaz perdeler ve geride siyah bir radyo; orta halli bir ev, üç 

kadın, üzerinde dantel örtü olan radyo; geniş bir aile, takım elbiseli genç adam, baş 

                                                 
32 Sadece Zeki Müren’in sesi değil radyo spikerlerinin sesi de filmlerin içine alınmıştır: “Zeki Müren’den 
şarkılar dinlediniz. Çalanlar, Cevdet Çağla, Sadi Işılay, İzzettin Ökte, Yorgo Bacanos, Burhanettin Ökte. 
Şimdi dans ve caz müziği dinleyeceksiniz” ya da “Alo, alo. Burası Zeki Müren konserinin naklen 
yayınlandığı....” gibi. 
33 Sesin sürekliliği ve birleştiriciliğiyle ima edilen tamlık, süreklilik, bütünlük imgesi sinema tekniğiyle 
sağlanır. Radyoyu içine alan sinema, bakış ve sesin bünyevi tekinsizliğini, ses ve imgenin sürekliliği ve 
bütünlüğüyle gidererek (ulusal-) kimliğin özdeşliğini ima eder. 
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örtülü yaşlı bir kadın, dolabın üzerinde aynanın önünde duran radyo ve dolaba yaslanmış 

radyo dinleyen takım elbiseli yaşlı bir adamla döpiyesli genç bir kadın; megafon, 

hapishane ve çoğu köylü şapkalı ve kıyafetli erkekler; çocuklu geniş bir aile, geride eli 

yanağında radyoya yaslanmış takım elbiseli genç bir adam, bütün bu imgeler Zeki 

Müren’in sesiyle bir araya getirilir. Son Beste’de Faik Paşa’nın çiftliğine kızına ders 

vermek üzere giden Zeki şarkı okuduğunda, sesi yine bir bütünlük kurgusu yaratacak 

biçimde kullanılır. Çiftliğin yoksul, köylü çalışanları ve onlara ait mekânlar, zengin ve 

şımarık Semra’nın bu sese duyduğu ilgiyle birleştirilir. Zeki’nin radyodan duyulan sesi, 

hastanede, takside, ev içinde, arabada, hapishanede, meyhanede, konakta, kenar 

mahallede, yoksulların ve zenginlerin evlerinde ortak bir sese bağlılık yoluyla ulusal-

popüler muhayyileyi üretir. Filmlerin sonunda çatışmanın çözülüşünü ve güç bela 

kazanılan bir tamlık durumunu anlatan konser sahnelerinde, kitlenin kaba eğlencesindeki 

kılık kıyafetlerin aksine seyircinin ve sanatkarların kıyafetleri, takım elbise, smokin ve 

tuvalettir. Yakın çekimin az kullanıldığı, Batılı ve Doğulu sazlarla ses sanatçısının 

bütünlüklü bir resminin tercih edildiği bu sahnelerde, Zeki’ye piyanoda sevgilisi eşlik 

eder. Terbiye edilmiş bedenler, terbiye edilmiş sesle buluşur. Bestenin tamamlandığı, 

sevgililerinin birbirine kavuştuğu modern/milli konser sahnesinde, piyanoyla kanun, 

kadınla erkek bir araya gelir. Sahnenin duygusal gücü, kaybedilmiş (ama hala beklenen) 

bir şeyin beklenmedik ortaya çıkışındadır; Beklenen Şarkı’da babanın en kıymetli 

eserinin kayıp parçası, Kırık Plak’ta öldüğü sanılan sevgilinin birden bire salonu 

dolduran sesi, Son Beste’de kayıp sevgilinin ilanihaye kaybedilmek üzere son bir kez 

ortaya çıkışı gibi. Milli Şey’in boş yeri, nihayet doğru zamanda doğru kimlikle çıkan 

çıkan şeyle doldurulur. Türk sanat müziği böylelikle, ulusun üyelerini birbirine bağlayan 
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manevi bağ olarak mitik ve yüce bir statü kazanır. Beklenen Şarkı’nın finalinde 

Seniha’nın Zeki’ye sözlerinde dile geldiği gibi: “Seninle aramızda musiki nağmeleri gibi 

temiz ve elle tutulmaz bir bağ var.” 

III.B.2. Sesin iktidarı, iktidarın sesi 
 

Kitlenin kaba eğlencesine, piyasanın yozluğuna karşı radyo, Türk sanat müziği ve Zeki 

Müren’in sesi arasında kurulan eş değerlik zinciri yoluyla milli ile modern, geçmiş ile 

gelecek birbirine yapıştırılırken ortak bir sese/ideale bağlı, milli terbiyeyle ehlileştirilmiş 

bedenlerden oluşan bir ulusal bütünlük kurgulanır. Bu filmlerde, bu toplumsal bütünlük 

fantazisinin içerdiği mühim bir diğer unsur, radyo tekniğinin de görünür kılınmasıdır. 

Zeki Müren’in radyodan ülkeye yayılan sesinin oluşturduğu ulus tasavvuruna, modern 

teknikle milli mirasın/sesin radyo stüdyosunda birleştirilmesi eşlik eder. Ses kayıt 

odasının, ses kaydı yapanların ve cihazların farklı çekimleri, stüdyodaki ışık ve 

mikrofonlara yakın çekimler ve radyonun teknik ortamının genel çekimleri bu 

sahnelerde bol miktarda kullanılır. Burada, radyo teknolojisiyle milli ses ve imgelemin 

kurgulanmasında işleyen garbiyatçı fantazinin (Ahıska, 2005) dinamiklerini görürüz. 

“Milli”nin eksiği modern teknikle doldurulurken, “Batı” ile “milli” arasında da bir 

uzlaşma sağlanır. Bu bölümde esas olarak üzerinde duracağım husus ise bu filmlerde 

radyo tekniğinin yanısıra modern iktidar ve gözetim mekanizmalarının anlatının temel 

unsurlarından biri olarak karşımıza çıkmasıdır. Suçun itiraf edilmesinde, masumiyetin 

ispatlanmasında, toplumsal düzenin sağlanmasında ve terbiye edilmiş/ehlileştirilmiş 

bedenlere, seslere bir kültürel otorite verilmesinde, mikrofon ve kayıt yoluyla 
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“gözetleme/dinleme” gibi modern teknikler kullanılır. Türk sanat müziğini kitlenin kaba 

eğlencesinin karşısına saf, yabancılaşmamış, hayali bir bütünlük alanı olarak yerleştirip 

ulusu birleştiren manevi bağ olarak yücelten fantazi evreninde modern teknikler yoluyla 

modern iktidar mekanizmalarının da yüceltiliyor olması, bizi Türk sanat müziğini içine 

alan disiplin ve terbiyeden daha geniş bir toplumsal iktidar ve tabiyet analizine 

götürebilir. 

Ses kayıt cihazlarına, mikrofon ve teybe yakın çekimlerin, suçsuzluğun ya da 

suçluluğun ispatında ses kaydına yönelik aşırı vurgunun yer aldığı bu filmler, bir yandan 

şeffaf ve saydamlığın olmadığı, masumiyetin açık sözlülükle değil yasa yoluyla 

ispatlanabildiği gözetlenme, gizlice dinleme gibi modern toplumun korkularını 

anlatırken öte yandan sesleri ve bedenleri tertibe sokan tekniğin yüceltimiyle 

toplumsal/kültürel otoriteye tabiyeti, yasaya çağrılmayı sahneler. Herşey, cinsellik de 

dahil “kayıt” altındadır. Kırık Plak’ta Leyla, Zeki’nin evinde musiki dersini teypten 

dinlemektedir. Yakın çekimle ve öznel bakışla gösterilen teypte dersle ilgili sesler birden 

değişir. Leyla kendi sesini duyar: “Zeki yapma, rahat dur, rica ederim yapma, 

görecekler!” Ses kaydının ifade ettiği bu dolayımı, bu filmlerde sesin birbirine zıt 

görünümleriyle birlikte ele almak gerekir. Ses, bir yandan peşinden sürükleyen bir 

hakikat parçası, bir iç hazine, kayıp bir hatıranın izi, geçmişte yaşanmış bir tamlık 

durumundan arta kalan nesnedir. Eksik kalmışlığı, aşkını kaybetmeyi, kırık dökük, 

kimsesiz bir düşkünlük halini, hastalığı ve ölümcülüğü anlattığı gibi mutluluğun, 

yüceltimin, besteyi tamamlamanın, sevgiliye kavuşmanın, kaybı telafi etmenin, kısaca 

bir tamlık imkânının da ifadesidir. İç dünyaya ait bu duygularla birlikte müstehcenliğin 

ve utancın, suçluluk duygusunun, masumiyetin ve itirafın toplumsal kaydıdır aynı 
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zamanda.  Sesin varlığı ve yokluğuna bağlı diyalektikle ifade bulan tamlık ve eksiklik, 

sesin iktidar olduğu ve iktidarın sesle vücut bulduğu bir evren yaratır. 

Beklenen Şarkı’da Seniha’nın Zeki’ye uzattığı gizli yardım eli, modern iktidar 

tekniğiyle buluşur. Zeki’nin çalıştığı gazinonun acımasız patronu ona boş bir kağıt 

imzalatmıştır. Zeki’yi yükseltmeye karar veren Seniha, onu çalıştığı bu yerden de 

kurtarmalıdır. Patronu derneğine çağırır; Zeki’nin kontratını feshetmek üzere para teklif 

eder; fakat adam elinde imzalı boş kağıt olduğu için daha fazla para isteyerek şantaj 

yapar. Muhtaçlara yardım eden Seniha’nın aksine “kimsesizleri istismar etmeyi iyi 

öğrenmiş” olan bu adam karşısında Seniha’nın otoritesi, vazodaki çiçeklerin arasına 

yerleştirilmiş mikrofondur. Adam, mikrofonu görünce ve şantajının dışarda bekleyen 

memurlar tarafından (gizlice) dinlenmiş olduğunu öğrenince kağıdı yutar. Seniha’nın 

elini bile sıkmaya tenezzül etmediği ve taahhüt ettiği parayı verdiği adam, “Kadının 

fendi erkeği yendi. Erkekmişsin be abla!” diyecektir. 

Kırık Plak’ta Zeki, yükselmesinde büyük payı olan Nermin’in ve kocasının 

kaçakçılık işine, yurt dışına giderken eline tutuşturdukları çanta nedeniyle istemeden 

ortak olmuştur. Polis korkusunun, polisin bakışında suçlu görülmenin (Zeki: “Bilmeden, 

istemeden kanun nazarında suçlu oldum”) ve masumiyetini bir türlü ispat edememenin 

kaygısı filmde ağır bir biçimde hissedilir. Filmin başında Zeki konsere hazırlanırken 

telefon gelir. Haber veren kişi, arayanın polis olduğunu söyler. Zeki korkuyla telefona 

sarılır. Karşı taraftan uzun süre ses gelmez. En sonunda bunun Nermin’in bir şakası 

olduğu anlaşılır. Zeki, suçluluk duygusuyla Nermin’in şantajlarına maruz kalır ve onun 

taleplerine boyun eğer. Hayatını kendi başına tanzim etmeye, herşeyi polise anlatmaya 

karar veren, sevgilisi Leyla’yla nişanlandığını açıklayan Zeki, vereceği konser öncesinde 
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Nermin’in içkisine ilaç atmasıyla sesini kaybeder. Bunu yapanın Nermin olduğunu 

anlayıp onu görmeye gider. Evin içinde silah sesi duyulur. Zeki yatak odasına girdiğinde 

Nermin yerde yatmaktadır. Silah elindeyken hizmetçiler içeri girer. Korkuyla kaçıp 

arabasına atlar. Arabayı süratle kullanırken arka koltukta sarhoş bir hayranının olduğunu 

fark edip kaza yapar. Arabada ölen Zeki’nin hayranıdır; fakat Zeki’nin öldüğü sanılır. 

Zeki, cinayetle suçlandığı için kaçar. Taşrada, Zeki Müren’in taklidi olarak zorla 

sahneye çıkarıldığı süre içinde ona kendini “tuluatçı Ali” olarak tanıtan kişi aslında bir 

polistir. Bütün bu süreçte polis tarafından takip edilmiştir. Sesini geri kazanıp, en yakın 

arkadaşıyla nişanlanan Leyla’yı son bir kez uzaktan görmeye gittiğinde karanlıkta 

polisler birden bire etrafını çevirir. Korku içinde gösterilen Zeki, merkeze götürülür. 

Korkusunun yersiz olduğunu, suçsuzluğunun anlaşıldığını öğrenecektir. Ancak karısı 

Nermin’i öldüren Asım’ın suçunu itiraf etmesi gerekmektedir. Asım’ın oturduğu 

apartman dairesinde konuşulanları dinlemek için gerekli tertibat alınmış, içeriye 

mikrofon yerleştirilmiştir. Evde bir süredir hizmetçi olarak bir kadın polis çalışmaktadır. 

Polis konuşulanları dinler ve Asım’ın Zeki’yi silahla tehdit ettiği sırada içeri baskın 

yapar: “İnkara kalkışma bütün konuşulanları ve itiraflarını banda aldık.” 

Yasanın nazarında suçlu görülme korkusu, suçluluk duygusu ve vicdanın 

yüceltimiyle modern iktidar ve gözetim tekniklerine tabiyet arasındaki ilişkinin 

sahnelenmesi bu filmlerde, Türk sanat müziğinin yüceltimine eşlik eden bir alt-metin 

gibidir. Beklenen Şarkı’da Makbule’yi gece yarısı sokakta bıçakla sıkıştırıp tehdit eden 

kocası, bekçinin düdük sesiyle irkilir ve bekçiyi gördükten sonra kaçar. Yasanın sesinin 

uyandırdığı suçluluk ve “çağrılma”, Kırık Plak’ta Zeki’nin polis tarafından telefonla 

aranmasının uyandırdığı korku da da takip edilebilir. Bununla ilişkili olarak, 
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yasadışılığın ve cinsellik gibi bilinçdışı arzuların ürettiği suçluluk duygusuna karşı 

vicdan yüceltilir. Özneyi suça iten, suçlulukla dolduran figürün karşısında başvurulan 

savunma sözcüğü vicdandır. Son Beste’de Semra’nın cinsel arzularıyla, fakirleri hakir 

görmesi arasında kurulan eş değerlik zincirinin karşısında sevgi, gurur ve vicdan zinciri 

yüceltilir. Kırık Plak’ta, “Ben kanun nazarında tamamiyle temiz ve masumum” diyen 

Asım’a karşı Zeki’nin savunması “Vicdanına karşı da mı?” olur. Polisin sesleri dinlediği 

ve kayıt altına aldığı bu sahne, Asım’ın itirafı için değil, Zeki’nin masumiyeti için 

oynanır aslında. Tabiyet ve vicdan oluşumuyla ilişkili olarak Judith Butler’ın (2005) 

ifade ettiği gibi, “egemen ideolojinin kurallarına ‘boyun eğmek’, suçlama karşısında 

masumiyeti kanıtlama zorunluluğuna boyun eğmek, bu kanıtın uygulanışına boyun 

eğmek ve özne statüsünü, sorgulayıcı yasanın kavramları içinde ve onlarla suç ortaklığı 

yoluyla elde etmek olarak anlaşılabilir. O halde ‘özne’ haline gelmek, suçlu varsayılmış 

olmak ve ardından masumiyeti uğrunda çaba gösterip bunu ilan etmektir” (113). Zeki, 

yasanın önünde, yasanın kurallarıyla ve yasayla suç ortaklığıyla kendini “vicdanen 

aklar”, masumiyetini ispatlar ve boyun eğme yoluyla “özneleşir”; toplumsal statüsünü 

(geri) kazanır. Özne olabilmek için “herhangi bir performans kapsamında olan şey, 

‘kendini aklamak’ mecburiyetidir” (Butler, 115).34 

                                                 
34 İktidar kuramıyla psişe kuramını birlikte düşünen Butler, buradaki iktidar kavrayışını, özneye dışarıdan 
baskı kuran, onu madun eden ve aşağı bir konuma yerleştiren iktidar anlayışının yetersizliğinden yola 
çıkarak geliştirir. Althusser ve Foucault’da bu iktidar kavrayışının değişimine tanık oluruz. “ ‘Tabiyet’ 
yalnızca iktidar tarafından madun bırakılma sürecini değil, aynı zamanda özne olma sürecini de ifade eder. 
Gerek Althusser’ci anlamda bir çağırmayla, gerekse Foucault’cu anlamda söylemsel üretkenlik 
dolayımıyla özne iktidara ilksel bir boyun eğişle yaşama başlar” (10). Fakat bu iktidar kavrayışının da 
yetersizlikleri vardır. Althusser, çağırma-ötesi boyutu, diğer bir deyişle çağırmanın başarısızlığını göz ardı 
etmiştir. Burada tabiyet, vicdanın kısıtlamalarıyla ve yasanın sesine yönelmeyle, çağrıya boyun eğmeyle 
oluşur. Özneyi simgesel olarak bütünüyle kurduğu farz edilen bu çağrılma kuramı, özneleşemeyen 
artığı/kalıntıyı göz ardı ederek öznenin kendisiyle özdeş olabildiği bir durum varsayar. Foucault’nun 
iktidar kavrayışı ise, özneyi madun kılarken üreten iktidar yapısının içeriden bölünmüşlüğüyle, özneyi 



 244

Bu anlamda, Kırık Plak’ı, ses ve gözetim teknikleri, vicdanın ortaya çıkışı 

(kendini suçlama ve cezalandırma), kendini yasanın nazarında aklama, yasanın sesine 

dönme ve yasayla suç ortaklığı ve bütün bunların dilsel, performatif boyutu, diğer bir 

deyişle dilsel beceri ve uygun konuşma üslubu (İstanbul Türkçesi) gibi unsurlarıyla 

Altusser’in ifade ettiği anlamda bir “çağırma” sahnesi olarak okumak mümkündür. Hem 

cezalandırıcı hem de kısıtlayıcı bu toplumsal sahne, suçluluk duygusuyla yasanın sesine 

dönmeyi ve bu kurucu boyun eğmenin vaat ettiği tanınma ve kimlikle özne olabilmeyi 

anlatır. Butler’a göre, Althusser’in, özneleşmenin yasa karşısındaki savunmasızlığına 

dayalı çağırma kuramı, öznenin yasaya dönüşünü, dolayısıyla suçun kabülünü önceleyen 

fakat kuram içinde açıklanmamış bir vicdan doktrinini varsayar görünmektedir (105). 

Bir tür dönüşlülük, kendi üzerine dönüşünü ifade eden vicdan, öznenin olabilirlik 

koşuludur. “Vicdan, vatandaş-öznenin üretim ve düzenlenmesinde temeldir; çünkü 

bireyi kendisi etrafında döndürüp özneleştirici tekdire uygun hale getirir” (111). 

Kırık Plak’ın anlatısını suçlu öznenin yasayla kucaklaştığı “çağırma”sahnesi 

olarak yeniden düşünelim. Sahnedeki ilk yerleştirme, özneleşmenin yasa karşısındaki 

savunmasızlığıdır. Zeki’nin polisten/yasadan korkusu, bilmeden suç işlemiş olmasıyla, 

yasayı çiğneyen Nermin ve Asım’ın tuzağına düşmesiyle açıklanır. Yasanın bilgisine 

öncel bu suç, yasaya dönüşe de önceldir; diğer bir deyişle öznenin yasaya karşı açıklığı 

ve savunmasızlığı, aslında yasaya dönüşe öncel olan yasaya yönelik arzuya bağlıdır. 

Butler’ın ifadesiyle, “[a]slında yasayı çiğnemek yasayı kabul etme ihtimaline önceldir; 

dolayısıyla ‘suç’ yasanın bilgisine önceldir; bu anlamda daima tuhaf bir şekilde 

                                                                                                                                                
boyun eğdiren psişik mekanizmaların işleyişini açıklamakta yetersiz kalır. Aşağıda bu tartışmaya yeniden 
döneceğiz. 
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masumdur” (104). Anlatıda bu ilksel savunmasızlığı, yasanın nazarında suçlu görülme 

ve yasanın çağrısı takip eder. Zeki’nin yasanın nazarında katil olmasıyla öldü sanılması 

çakışır. Çakışan sadece suçlu sanılmakla  toplumsal varoluşun kaybı değildir; toplumun 

dışına itilmek, ses kaybıyla, taşraya hapsolmakla, taşkın, bayağı, “alaturka” hazların 

nesnesi olmakla ve aşağılan, hor görülen, alay edilen bir taklide, bir soytarıya 

dönüşmekle çakışır. Yasaya dönük arzuyu kuran da, suçlanmışlıkla öznenin 

toplumsallığının kaybolması arasında kurulan bu çakışmadır. Dolayısıyla anlatı, yasaya 

dönüş, öznenin yasayla kucaklaşması ve bu kucaklaşma yoluyla özneleşerek varoluşunu 

garanti altına alması üzerine kuruludur. Bu nedenle temel çatışma da yasayla 

kucaklaşmanın geciktirilmesi ve askıya alınmasıyla yaratılır. 

Nermin’le ilişkisinde benliğini kaybeden, suistimallere açık, bağımlı ve tabi bir 

kimliğini bedenselleştiren Zeki’nin sesi de Nermin tarafından yok edilir. Ses kaybı, 

suçluluk ve ölüm eş değerlik zinciri, aslen bir kimlik kaybını alegorize eder. Yasadan 

uzaklaşma, sesini kaybetmekle başlayıp adını, sevenlerini, toplumsal varoluşunu 

kaybetmekle devam eder. Bütün bunlar, öznelliğin sahnesinin değişimiyle gösterilir. 

Konser salonunun alkışlarla dolu, ışıltılı, parlak ve modern sahnesi yerini gülünç, sakil, 

taşkın bir taşra sahnesine bırakır. Yasayla kucaklaşma ertelenirken, öznellikle ilgili 

korkular sahnelenir. Bu korkular, bir türlü koparılamayan bir bağlılık, ödenemeyen bir 

borçla başlayıp ötekinin/toplumun bakışı karşısında utanç duymayla, suçlu görülmeyle, 

küçük düşürülme, alay ve hor görülmeyle sürdürülür. Zeki’nin sesinin bir türlü 

çıkmaması konser sahnesinde gösterilir. Kalabalık bir seyirci topluluğunun önünde 

sahnede sesin çıkmaması, kastre edici etkisiyle eksiklik duygusunu ve bunun uyandırdığı 

(ötekinin bakışı önünde sergilenmesiyle) utancı canlandırır. Kimlik ve öznellikle ilgili 
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bu “arıza”, yine ötekinin bakışında katil görülmekle, araba kazasıyla (öznenin kendisi ve 

nesne üzerinde iktidar kaybının, kontrolsüzlük korkusunun cisimleşmesi) ve “kimliğin” 

ölümüyle devam eder. Filmin bundan sonraki bölümünde kaybettiği sesinin ve imgesinin 

ifade ettiği tamlığa uzaktan bakan ve artık Zeki Müren olmayan yoksul kıyafetler ve 

taşra mekânı içinde bir başka Zeki karşımızdadır. Kendisinin oynadığı Izdırap Bestesi 

filminin afişine bakar, sonra sinemaya girer. Perdede kendi imgesini görür, kendi sesini 

duyar (“Geçti artık güzel günler, elveda sevgili sana, bitti aşkım, söndü rüyam, hayat 

zindan oldu bana”) ve ağlar. Meyhanede rakı içerken duvarda Fenerbahçe posterinin, 

Osmanlı illüstrasyonlarının yanında kendi resmi vardır, çalan plakta kendi sesini duyar 

(“Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu”). Ses ve imgenin özneden 

koparılmışlığının, bunların öznenin dışında olan nesneler haline gelişinin uyandırdığı 

bünyevi yabancılığın bu temsilinde mekânın taşra olması önemlidir. Öznenin kendi 

kendisinin efendisi olamayışının uyandırdığı eksiklik duygusunun, kimliğin 

yoksunluğunun ve yoksulluğunun mekânsallaştırmasını sağlayan taşra sahnesinde, 

öznellik ve ulusal kimlikle ilgili korkular birbirine bağlanır. Taklitten ibaret kalma, 

toplumun en altına, en dibine itilme, gülünç düşme ve aşağılanma, toplumsal sahneye 

ibiş rolünde çıkma korkusu, “alaturka”dan ve gölgeden, kaba, bayağı, vahşi erkek ya da 

cinsel zevklerin nesnesi olan dansöz-kadın imgesinden ibaret kalma, geçmişin sahnesine 

sıkışıp kalma korkusu eşdeğerlik içindedir.35 Taşra sahnesi, öznel düzeyde yetersizlik, 

yoksunluk, kısıtlanmışlık duygusuyla ulusal kimlik düzeyinde modern dünyanın 

                                                 
35 “Hisseli Şen Anadolu Kumpanyası”nın sahne arkasındaki çekimlerinde, çerçevenin gerisinde, perdede, 
sahne önündeki dansöz, ona eşlik eden klarnet ve udun gölgesi yer alır. Geleneksel tiyatro oyuncuları da 
sahne arkasında gösterilir. 
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taşrasına düşmekten, kıyıda kalmaktan, sahneye geç çıkmaktan, “Batı”nın bakışında 

alaturka görülmekten duyulan utanç ve küçük düşme korkusunu birbirine yapıştırır. 

Yasayla kucaklaşmanın ertelenmesiyle sahnelenen bu korkular, yasaya dönüşle 

giderilecektir. Zeki’nin ameliyatla sesi yerine gelir. Sahneye çıktığında önce taklit 

yapmaya devam eder. Kahkahalar, taşkınlık devam ederken biri Zeki’nin yüzüne 

domates fırlatır. Dayanamayan Zeki, geri kazandığı sesiyle şarkısını okumaya başlar 

(“Yeter artık bu hasret, gönül boş, gözüm yaşlı”). Salon derin bir sessizliğe gömülür.  

Kamera kaydırma hareketiyle seyircilerin arasında Zeki’ye bakan iki polise doğru 

yaklaşır ve durur. Sesin geri kazanılmasıyla yasaya tabiyetin çakıştığı bu andan sonra, 

çatışma çözülecek, Zeki, kanun nazarında ve vicdan dahilinde masumiyetini 

ispatlayacaktır. 

Zeki, sesiyle birlikte “kendi”ne dönerken yasaya da döner.36 Bu anlamda, anlatı, 

kendiliğin kaybı korkusunu ve bununla ilişkilendirdiği diğer korkuları suçluluk 

dolayımıyla yasaya bağlar. Sesin varlığında cisimleşen kimlik vaadi, yasaya dönüşle, 

“iyi” bir vatandaş, sevilen sanatçı olarak toplumun içine yerleşmeyle gerçekleşir: 

[Ö]zne olmak kişinin kendisini sürekli itham edilmekten kurtarma ve aklama sürecidir. 
Özne olmak, bir meşruluk timsali olmak, iyi statüye sahip, ancak bu statünün sağlam 
olmadığını bilen, -bir şekilde ve bir yerlerde- bu statüye sahip olmamanın ve dolayısıyla 
da suçlu olarak dışlanmış olmanın ne olduğunu bilen bir yurttaş olmaktır. Ancak bu 
suçluluk özneyi koşullandırdığı için öznenin üretilmesini sağlayan yasaya tabiyetin 
tarihöncesini oluşturur. Althusser’de kötü öznelere bu kadar az gönderme olmasının 
nedeninin, “kötü özne” kavramının iki çelişkili sözcükten oluşması olduğunu düşünmek 
faydalı olabilir. “Kötü” olmak henüz özne olmamak, henüz kendini suçluluk ithamından 
aklamamış olmaktır (Butler, 114). 
 

                                                 
36 Butler’ın ifadesiyle “[y]asaya doğru dönmek sonuç itibarıyla kişinin kendisine karşı dönmesidir; vicdan 
devinimini oluşturan bir geri dönmedir bu. Ancak vicdanın geri dönüşü yasanın eleştirel sorgulamasını 
felç eder ve aynı zamanda özneleşmenin koşulu olarak öznenin yasa ile eleştiri dışı ilişkisini figürleştirir.” 
(104). Zeki, taklidi devam ettirmeyerek kendine karşı döner; yani yasadan gizlenmeyi sona erdirir. 
Öznenin yasa tarafından tanınması kimlik vaadiyle birlikte işler. 
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Zeki, yasadan kaçtığı dönem içinde tuluatçı Ali figürüyle yasanın gözetimi 

altındadır. Zeki’yle birlikte ağlayan, onu yemek yemeye zorlayan, duygu yüklü bir anaç 

otoriteyle donatılmış bu polis, Zeki’nin kucaklaştığı yasadır. Sesi yerine geldiğinde 

birbirlerine sarılırlar; nişanlanan Leyla’ya beyaz gül götürerek ona Zeki’yi hatırlatan bu 

polis, filmin sonunda Zeki ve Leyla kavuştuklarında ağlarken gösterilir. Bu figür, hem 

kendi üzerine dönüşü hem de yasaya doğru dönüşü sağlayan vicdan figürü gibidir; 

varoluşu da yasanın sesinden çok vicdanın sesiyle ilişkilendirilmiştir. Taşrada tuluatçı 

Ali kılığında ortaya çıkışı ve Zeki’yi gözetim altında tutmak için onu kumpanyaya 

bağımlı kılmasıyla, yoksunluk ve kısıtlılık içinde sevgi, merhamet, bağışlanma gibi 

duygularla yüklenip bu duyguları harekete geçirmesiyle vicdanın özkısıtlamalarını 

sahneler. Zeki’yi trene bindirip İstanbul’a geri götüren ve onu Zeki Müren adıyla 

buluşturup, özneleştiren de bu figürdür. 37  Trende Zeki ağlayarak onunla vicdan 

muhasebesi yapar: “Bu kadar kötü mü bu dünya, bu kadar hissiz mi bu insanlar? Sevgi, 

insanlık, arkadaşlık, güvenilecek hiçbir şey mi kalmadı yeryüzünde?” Leyla’ya beyaz 

gül götüren bu figür, ona, bu çiçeği cebindeki son parayla yoksul bir gencin aldığını 

söyler. Vicdan, bir dönüşlülük, özkısıtlama ve yasaya tabiyet yoluyla özneleşmeyi sağlar; 

                                                 
37 Buradaki özkısıtlama ve geri dönme kavramlarını, halihazırda mevcut bir öznenin kendini kısıtlaması ya 
da kendine geri dönmesi olarak düşünmek yanıltıcıdır. “Vicdanın bir özkısıtlama şeklinde 
kavramsallaştırılması –tabii eğer özkısıtlama önceden verili bir dönüşlülük ve elde var olan bir öznenin 
kendine dönmesi şeklinde anlaşılıyorsa- mümkün değildir. Vicdan bundan farklı bir geri dönüş –bir 
dönüşlülük- ifade eder ve bu, oluşacak olan öznenin olabilirlik koşulunu meydana getirir. Dönüşlülük 
vicdanın bu momenti yoluyla yasaya doğru dömekle eş zamanlı olan kendi üzerine geri dönüş yoluyla 
oluşur. Bu özkısıtlama dışsal yasayı içselleştirmez: İçselleştirme modeli ‘içsel’ ve ‘dışsal’ olanın önceden 
oluşmuş olduğunu verili kabul eder. Bunun yerine, özkısıtlamanın özneye öncel olduğunu söylememiz 
gerekir. Özkısıtlama öznenin başlangıç niteliği taşıyan dönüşselliğini hazırlar. Bu dönüş ise yasa uyarınca 
pratiğe geçirilir, dolayısıyla yasa tarafından belirlenir ve yasanın tarafgir bir tarzda önceden bilinmesiyle 
mümkün olur” (Butler, 110-111). Daha öncede vurguladığım gibi, filmde sahnelenen yasaya tabiyet 
yoluyla öznenin varoluşudur. Dolayısıyla, özkısıtlama ve “özne”nin kendi üzerine geri dönüşü sonucunda 
özneleşme mümkün hale gelir. Anlatı, varoluşa yönelik tehditler yoluyla tabiyete yönelik arzuyu kurar; 
çünkü tabiyet, suçluluğun giderildiği yasayla mutlak uyumun gerçekleştiği, ad ve toplumsal tanınma vaad 
eder, bütünlüklü bir kimlik ve varoluş sahnesi sunar. 
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öznenin yasaya tabiyeti ve kendi maduniyetini arzulaması, bu tabiyette bir varoluş vaadi, 

kendiyle özdeş olma imkânı bulmasıyla ilişkilidir. Anlatı içinde kurulan öznellik/arzu, 

yasayla suç ortaklığına bağlı olarak kurulur. Filmin sonunda sağlanan yasaya tabiyet, 

kimlik ve öznellikle ilişkili eksiklik ve yetersizliklerin içinden geçilerek sağlanır; 

böylelikle tabiyet, kendiyle özdeş bir kimlik imkânı olarak algılanır. Sonuç olarak, filmi 

bir çağırma sahnesi olarak şu satırlarla özetleyebiliriz: 

Yasanın sesine doğru bu dönüş, onsuz öznenin toplumsallığının elde edilemeyeceği bir 
yanlış tanımaya izin veren, sesli bir sahnenin görsel temsili olan –ayna evresi veya belki 
de daha doğrusu “akustik ayna” olan- ve otoritenin yüzünü görmeye ve onun tarafından 
gözetlenmeye yönelik belli bir arzunun işaretidir. Bu özneleşme Althusser’e göre bir 
yanlış tanıma, yanlış ve geçici bir bütünselleştirmedir. Peki yasaya dönük bu arzuyu ve 
özneleşmenin bedeli olan maduniyeti kuran azarlamada karşımıza çıkan yanlış 
tanımanın yol açtığı cazibeyi harekete geçiren nedir? Bu açıklamanın ima eder 
göründüğü üzere toplumsal varoluş, özne olarak varoluş ancak yasanın suçlu tarafından 
kucaklanışı yoluyla kazanılabilir. Burada suçluluk yasanın müdahalesini, dolayısıyla 
öznenin varoluşunun devamlılığını garanti altına alır. Eğer özne varlığını ancak yasa 
açısından garanti edebiliyorsa ve yasa özneleşme [subjectivation] için tabiyeti 
[subjection] gerektiriyorsa, kişi ters bir biçimde varlığını garantilemeyi sürdürmek için 
(her zaman halihazırda) yasaya baş eğebilir. Yasaya baş eğmek kişinin süreğen varlığına 
narsise özgü bir şekilde bağlanmasının zorlayıcı sonucu gibi okunabilir (Butler, 108). 

 
III.B.3. Yüce ve gülünç: Çağırma-ötesi 
 
Öznenin tabiyet yoluyla üretiminde çağırma sahnesi açıklayıcı olmakla birlikte yetersiz 

kalmaktadır. Zizek’in psikanalitik ideoloji kavrayışında ifade ettiği gibi, çağırma sahnesi, 

çağırmanın mutlak başarısını, bütünlüklü bir iktidar yapısını ve simgesel düzenle 

bütünlüklü bir özdeşleşmeyi varsayar. Oysa hem özne, bir türlü özneleştirilemeyen, 

özneye sürekli musallat olan bir artıkla engellenir, hem de büyük Öteki/simgesel düzen 

bünyevi bir imkânsızlıktan mustariptir. Bu nedenle burada, çağırmanın başarısızlığını ve 

bu başarısızlığın iktidar ve tabiyetle ilişkisini yine Kırık Plak anlatısı içinde takip 

edeceğim. Bunun için reddedilmeye, bastırılmaya, dışarı atılmaya çalışılan figürler, 

tabiyetin ve öznelliğin üretiminde bu figürlere neden ihtiyaç duyulduğu, dışarıya 
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atılan/bastırılan şeyle dışarıya atma/bastırma arzusu arasındaki ilişki, kısaca iktidarın 

aldığı psişik biçim üzerine odaklanacağım. 

Kırık Plak’ta ulusal kimliği bozan unsurlardan biri taşradaki kaba, vahşi, bayağı 

eril kitleydi. Diğeri ise sevgi ve şefkat dolu Leyla’nın aksine zengin, züppe, her 

istediğini elde etmek isteyen, cinsel arzularını açıkça ifade eden, kötücül kadın 

Nermin’dir. Burada çarpıcı olan, bu kadının Zeki’yle olan ilişkilerinde toplumsal 

cinsiyet sınırlarının belirsizleşmesi, “kadın” ve “erkek” kategorilerinin kayganlaşmasıdır. 

Nermin, içki ve sigaraya, gece eğlencelerine, partilere ve cinselliğe düşkünlüğünün yanı 

sıra, kocasını aldatan ve onunla alay edip iktidarsızlığını yüzüne vuran, kısa saçları ve 

Zeki’ye emreden, hükmeden tavırlarıyla “erkeksi” bir kadın olarak resmedilir. Filmde, 

taşradaki kaba ve taşkın erkek kitlenin “alaturka” hazlarla ilişkilendirilerek yarattığı 

tehdit, Nermin figüründe kitlenin kadınsı tehdidiyle iç içe geçen bilinçdışı korkusu 

olarak karşımıza çıkar. Andreas Huyssen (1998)’in ifadesiyle, “kitle korkusu aynı 

zamanda bir kadın korkusudur, denetimden çıkmış doğa korkusu, bilinçdışı korkusu, 

cinsellik korkusu, kimliğin ve sabit ego sınırlarının kitlenin içinde yitirilmesinin 

korkusudur” (245). “Sen benim bir parçam oldun Zeki, seni elimden kimse alamayacak” 

diyen Nermin, karanlık, ayartıcı, kuşatıcı, boğucu ve suçluluk yaratan güçtür. Emir verir, 

hükmeder ve sevişmeye zorlar; benliğin sınırlarını belirsizleştiren, tabiyet talep eden bu 

efendi konumu, Zeki’yi boyun eğmeye ikna ettiğinde yatağın baş ucundaki abajura 

uzanan uzun parmaklarının yakın çekimleriyle gösterilir. Kuşatan, saran ve madun 

ederek karanlığa çeken bu güç, Zeki’ye hükmeden cinselliğiyle, her fırsatta Zeki’nin 

üzerine düşen bakışının tekinsizliğiyle, Zeki’yi aldatarak, kandırarak suç işletmesiyle ve 

ne istediğinin bilinemezliğiyle, bir türlü koparılamayan ve giderilemeyen bir bağlılılık 
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ve borçluluk yaratmasıyla (Zeki: “Benden istediğin ne? Borcumu milyonlarca defa 

fazlasıyla namusum, hayatım, şerefimle ödedim. Yeter artık! İstediğin aşksa tehditle, 

şantajla sevgi olmaz Nermin.”) kitle korkusuyla iç içe geçen bilinçdışı korkusunu, 

kimliğin ve benliğin sınırlarını kaybetme korkusunu ve cinsellik korkusunu cisimleştirir. 

Buradaki iç içe geçişin en bariz ifadesi Zeki’nin sözlerinde kitle ve Nermin’in 

birbirlerinin yerine kullanılmasıdır. Çocukluğunu, gençliğini ve Nermin’in kendisine 

dersler aldırarak onun yükselmesindeki büyük payını anlatırken şunu söyler: “Halkla 

daha ilk karşılaşmamızda kaynaştık. Önümdeki kitlenin hayranı, esiri olmuştum. Ama 

benim içim ezikti Leyla. Bütün elde ettiklerime mukabil benliğimi kaybetmiş Nermin’in 

esiri olmuştum.” Her istediğini elde eden, zorla, tehditle, emirle aşk isteyen ve Zeki’yi 

içinden çıkılmaz bir ağa düşüren Nermin, iktidar ve tabiyetle ilişkili olarak hem öznel 

hem de toplumsal korkuları cisimleştirir. Bir yandan toplumsal cinsiyetin kayganlığı ve 

kırılganlığı, özerklik kaybı, madun eden güce bağımlılık, bakış ve sesin tekinsizliği, 

“kendi” sesine tam olarak sahip olamama, kontrolsüzce suça sürüklenme gibi benliğin 

sınırlarının bulanıklaşmasıyla, tabiyetle ilişkili korkular, diğer yandan kontrol 

edilemeyen, denetlenemeyen, aşırı-cinselleştirilmiş aşırı-Batılılaşma sahnesi içine 

yerleşen kitle korkusu, bu figürde iç içe geçer.38 

Bu kadın figürü, Kanun Namına, Kanlarıyla Ödediler’de olduğu gibi karşısında 

erkek kimliğinin tesis edildiği fantazmatik bir ekran değildir. Burada ne eril şiddet 

                                                 
38 Son Beste’de Semra, fakir ama sevgi dolu ve gururlu, kırılganlığı sıhhatinin bozukluğuyla vurgulanan 
Zeki’nin nişanlısı Nermin’in karşısına yerleştirilerek hem sınıf farklılığı hem de toplumsal cinsiyetinin 
belirsizleşmesinden duyulan korkuyu cisimleştirir. Cinsel arzularını açıkça ifade eden, kibirli ve 
aşağılayıcı sözler sarf eden, kısa saçları ve at bindikleri sahnelerdeki “erkeksi” görünümü ve kıyafetleriyle 
bu figür, ayartıcı ve emredici güçtür. Zeki’nin “Her isteğiniz benim için bir emirdir Semra Hanım” dediği 
bu kadın, arzusu reddedildiğinde, “Gidin burdan kendi muhitinize, layık olduğunuz insanların yanına” 
diyerek Zeki’yi aşağılayacak, “felaket getiren bir kara çalıya” dönüşecektir. 
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yoluyla geriye dönük olarak üretilen “erkeklik” ne de patriarkal yasanın ayrılmaz ihlal 

yapısı vardır. Yine bu filmlerden farklı olarak burada temel problem eril kimlikle ilişkili 

değil, ulusal bir ideale aşkla bağlanmak, idealin yüceltimi ve yasaya tabiyettir. Ulusal 

kimliğin kuruluşunun, Doğu-Batı bölünmesi ve gecikmiş modernlik nedeniyle ulusal-

cinsel endişeyle iç içe geçtiğinden, erilliği kaybetme, çocukluğa, eksikliğe, muhtaçlığa 

çakılıp kalma korkusunun aşırı ve şiddetli bir erkeklik vurgusuna, toplumsal cinsiyetin 

belirsizleşmesinin yarattığı endişenin, aşırı-Batılılaşmayla, ayna ve anne bağımlılığıyla, 

efeminelikle ve eşcinsellik korkusuyla içeriklendirilen bir züppe düşmanlığını harekete 

geçirdiğinden söz etmiştik. “Batı” karşısında ulusal kimliğin kendini var edebilmesinde 

sahip çıkılan bu katı “erkek” kimliği ve erilleşme mücadelesi, ulusal öznelliğin, 

özneleşmenin temel toplumsal fantazilerinden biri olmakla birlikte, toplumsal iktidarın 

bütünlüklü bir yapı olarak işlediğini düşünmek yanıltıcıdır. O halde, toplumsal psişede 

toplumsal iktidarın bastırma, engelleme ve özsansür mekanizması nasıl işlemektedir? 

Toplumsal iktidar ve yasayı arzulamakla reddedilen, dışarıya atılan figürler arasında 

nasıl bir ilişki vardır? 

Zeki Müren’in filmlerdeki imgesi, Türkiye’de edebiyat ve kültürel hayat içinde 

olumsuzlanan, reddedilen züppenin özellikleriyle yüklüdür.39 Zeki, babanın yokluğunda 

annenin arzusuna bağımlı kalmış genç erkek, bir türlü erilleşememiş oğuldur. Beklenen 

Şarkı’da ona musiki sevgisini aşılayan, onun musiki eğitimi almasını arzulayan annesidir. 

Nitekim, annenin arzusu, bir başka annenin (Seniha’nın) yardımıyla gerçekleşecektir. 

Bağımlılıktan bir türlü kurtulamamanın acısını çeker. Beklenen Şarkı’da Seniha’nın, 

Kırık Plak’ta Nermin’in yardımıyla yükselir. Seniha’nın karşısında gözleri yaşlar içinde 
                                                 
39 Edebiyattaki züppe figürünün tartışılması bkz. Gürbilek (2001a; 2004a; 2004b). 
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bir çocuk gibi ağlayıp sitem eder: “Ne hakkınız vardı? Ne hakkınız var? Benim 

haysiyetimle oynamak cesaretini size kim verdi? Bunu niçin yaptınız? Kendi gayretimle 

yükselmek benim harcım değil mi zannettiniz? Hangi hakla bu gizli yardım elini 

uzattınız? Hangi hakla tazminatımı ödemek cesaretini gösterdiniz? (...) Beni yalnız 

sevdiğimden değil, en tabi hakkım olan kendi kendimi muvaffakiyete eriştirme 

zevkinden de mahrum ettiniz. Bari bıraksaydınız da bu salonun kapılarını kendim 

açsaydım. (...) Hayatım ve istikbalim pahasına olsa da konsere devam etmeyeceğim. Bu 

satın alınmış ses benim değil!” Kırık Plak’ta babasını küçük yaşta kaybeden ve annesi 

tarafından babaannesine terk edilen Zeki, çıraklıktan ayakkabı boyacılığına türlü işlerde 

çalışmış, aç, fakir, ümitsiz ve acılarla dolu bir çocukluk geçirmiştir. Onu görüp beğenen 

ve bu hayattan kurtaran Nermin’in ilgisini önceleri “züppe bir kadının geçici hevesi” 

sanmıştır. Oysa Nermin Zeki’nin peşini bırakmamış, hocalardan ders aldırarak, ilgi ve 

şefkatiyle Zeki’yi yükseltmiş ve ağır bir minnet borcu altında bırakmıştır. 

Ötekine bu bağımlılık, yukarıda tartıştığım gibi öznellikle ilgili korkularla 

birlikte işler: Kendi sesine, benliğine tam olarak sahip olamama, başkasının arzusuna 

bağımlılık, kendi hayatının dizginlerini başkalarına kaptırmak, alay edilme, küçük 

düşme ve hor görülme, ötekinin bakışında eksik ve yetersiz görülme ve bundan duyulan 

utanç. Bütün bunlar, Zeki’de bedenselleştirilen ıstıraplı kimlikte temsil edilir: 

“Görünüşte isteyen, arzulayan ben. Ama aslında beni yöneten, ipleri oynatan başkası. 

İnsan bi defa o çarkın içine düşmeye görsün. Dizginleri kendi elinden çıkıp başkalarının 

eline geçiyor. Görünüşte isteyen arzulayan benim hakikatte ise beni oynatan, istedikleri 

yere sürükleyen başkaları.” Bölünmüş bir kimliktir bu. Bir yandan modernlik/millilik 

hayalinin gerçekleştiği, milli ses, milli beden ve milli dilin yüceltildiği, saf, 
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yabancılaşmamış, bütünlüklü, mitik bir evrene aittir. Diğer yandan ise, “Batı” karşısında 

erilliği kaybetme endişesiyle milliliğin haysiyet ve gururu tekrar tekrar kazanmaya 

kilitlenmiş erkek kimliğiyle yeniden üretildiği hatırlanacak olursa, Zeki’de 

bedenselleştirilen kimlik, milliliğin yeniden üretilemediği bir kimlik-sizlik, 

özneleşememe halini anlatır. Gösterişçi kostümleri, kıyafet düşkünlüğüyle, elinde 

aynayla makyajını silerken gösterilmesiyle, toplumsal cinsiyetin belirsizleştiği sahneler 

içine kadınlar üzerinde denetim kuramayan bir figür olarak yerleştirilmesiyle Zeki, 

“züppe” özelliklerle yüklüdür. “Ödünç kıyafet” giyme ve “ödünç cinsiyete” dönüşme 

korkusu (Gürbilek, 2004b: 56) onun kimliğinde sahnelenir. Son Beste’de ödünç aldığı 

smokini ayna karşısında giyerken gösterilir. Musikiyi seven Prenses Ruhsar’ın yalısında 

bestesini çalıp söyleyecektir. Zengin, seçkin davetlilerin yer aldığı ihtişamlı binanın 

(Pera Palas) içine girer. O sırada arkasında duran iki erkeğin ona güldüğü gösterilir; 

yakın çekimde Zeki’nin smokinin arkasında asılı duran kiralık etiketini görürüz. Aynı 

sahne içinde Zeki, piyanoda bestesini çalarken birdenbire zengin genç bir kadın kahkaha 

atar. İzzet-i nefsi ve haysiyeti yaralanan Zeki, piyanoyu kapatır ve çekip gider. 

“Züppe” özelliklerle yüklü Zeki’nin kimliği, hem erkeğin züppeleşme-

kadınsılaşma endişesinin yansıtıldığı hem de taşralılıktan, eksiklik ve yetersizlikten 

duyulan utancın ve aşağılanma korkusunun yansıtıldığı fantazmatik bir ekrandır. Bu 

kimliğin her zaman iki sahnesi vardır. Biri heteroseksüel bir normun içine yerleştiği, 

kadın ve erkeğin, modern ve millinin bir araya geldiği ideal sahne, diğeri ise utanç, 

aşağılanma, suçlanma ve itham edilmeyle dolu kırıklık, eksiklik ve kayıp sahnesi. Züppe 

ve taşralının, yüksek ve aşağının, yüce ve gülüncün çakıştığı yerde oluşan bu kimliğin, 

ulusal kimlik ve öznellikle ilgili korkuları temsil edebilmesini, Zeki Müren’in kamusal 
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söyleme taşmayan eşcinselliğinin bu bölünmüş kimlik ve sahnesinin fantazmatik arka 

planında işlemesiyle ilişkili olduğu söylenebilir. Ancak bu, bastırılan ve reddedilen 

eşcinsellik de dahil olmak üzere, bu filmlerde, yasaya tabiyet yoluyla öznelliğin 

kurulmasının ve yüceltimin sağlanmasının engellenen, kabul edilmeyen ve bastırılan 

duygusal yatırımlara bağımlılığını açıklayamayacaktır. 

Açıklayabilmek için Kırık Plak’taki efendi figürlerini ve yasaya tabiyetin 

sağlanmasında bu figürlerin işlevini yeniden düşünmemiz gerekecek. Efendinin üç farklı 

görünümü vardır filmde. Biri, kendi sesine çağırarak kimlik ve varoluş vaad eden, 

kamusal dil ve simgesel düzendir. Bunun içerimlerini yukarıda aktarmıştım: İstanbul 

Türkçesi, radyo, Türk sanat müziği, modern gözetim teknikleri, polis, konser salonu ve 

heteroseksüel norm. Diğer iki efendi figürü ise, yasaya tabiyetin sağlanması için 

bastırılması gereken unsurları cisimleştirir. Biri, Nermin, “aşırı-Batılılaşma”yla, 

züppelikle ilgili endişelerin sahnesini kuran züppe efendidir: Toplumsal cinsiyetin 

belirsizleşmesi, cinsellik, yasadışılık, benliğini kaybetme ve borçlanmışlık, hükmedici, 

bağlayıcı, tutsak eden ve kuşatan, kandıran ve tehdit eden bilinçdışı arzu. Diğeri ise, 

“Hisseli Şen Anadolu Kumpanyası”nın sahibi, taşralılıkla ilgili endişelerin sahnesini 

kuran taşralı efendidir: Eksiklik, yetersizlik, kısıtlılık, kaba ve bayağı alaturka hazlar, 

hor görülme, gülünç düşme, merkezin dışına itilme ve özneleşememe korkusu. Kimliği 

ıstırap içinde bırakan her iki figür de güçlerini varoluşu tehdit etmelerinden alır. Zeki’yi 

canını almakla tehdit eden Nermin, onu sefil hakikatinden kurtaran ve yükselten, ona 

yeni bir hayat veren güçtür (Nermin: “Hangi hayatından bahsediyorsun? Şimdikinden mi 

yoksa çamurda solucan gibi süründüğün günlerden mi? Kim yarattı bu Zeki’yi? 

Gerekirse canını da alırım, seni ben yükselttim ben!”). 
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Kamusal dil ve simgesel düzenin efendisinin bu iki efendiyle, züppe ve taşralı 

efendilerle ilişkisi nedir? Bastırılan ve reddedilen bu iki figür, (simgesel otoriteye) 

tabiyete yönelik arzuyu kurarlar; bu yönleriyle de çağırmanın başarısız kaldığı, çağırma-

ötesi boyutta, bir diğer deyişle toplumsal iktidarın eksik olduğu yerde ortaya çıkarlar. Bu 

nedenle bu iki figür, simgesel otoritenin zıttı olarak değil, simgesel otoritenin işleyişini 

(bütünlüklü bir ulus hayaline bağlanmak) garanti altına alan libidinal yatırım kaynakları 

olarak okunmalıdır. Bu iki figürün cisimleştirdiği negatifliğe gönderme sayesinde pozitif 

tutarlılık mümkün hale gelir. Toplumsal bütünlük ve kimliğin özdeşliği, istikrarlı 

toplumsal kimliği bozan bu iki güçle kurulan negatif ilişki yoluyla yapılanır. Dolayısıyla 

iktidar söylemiyle bu iki güç arasındaki ilişki sadece dışlama ve bastırma değil aynı 

zamanda bağımlılıktır. Yine bununla ilişkili olarak, bastırmaya ve toplumsal iktidara 

tabiyete yönelik libidinal yatırımın, dolayısıyla öznelliğin üretimi de, çağırmadan arta 

kalan, özneleşmeye direnen artığın bu iki efendi figürüyle ima ve manipüle edilmesine 

bağımlıdır. 

İktidar söyleminin bastırdığı, reddettiği, sansürlediği libidinal içeriğe bağımlılığı, 

Butler ve Zizek’in iktidar kuramıyla psişe kuramını bir araya getiren ve iktidara 

tabiyetin üretiminde negatifliğin içerdiği libidinal yatırımı kurucu unsur olarak kaydeden 

yaklaşımlarında açıklığa kavuşur. Bu yaklaşımlardan yola çıkarak, züppe ve taşralı 

efendilerin, iktidarın beslendiği libidinal yatırım kaynağı olmalarını açıklayabiliriz. 

Öncelikle, olumsuzlanacak olan unsurun, olumsuzlama etkinliği tarafından istemsizce 

korunduğunu, bastırmanın, bastırılmaya çalışılan libido tarafından desteklendiğini ifade 

etmek gerekir: 
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Libidonun bastırılması her zaman libidinal yatırıma dayalı bir bastırma olarak 
anlaşılmalıdır. Dolayısıyla libido, bastırma yoluyla mutlak bir şekilde olumsuzlanmaz, 
daha ziyade kendi tabiyetinin aracı haline gelir. Bastırıcı yasa, bastırdığı libidoya dışsal 
değildir; bu yasa bastırma libidinal bir etkinlik halini aldığı ölçüde baskı altına alınabilir. 
Dahası, ahlaki yasaklamalar, özellikle de bedene yönelik olanlar, gem vurmaya 
çalıştıkları bedensel etkinlikler tarafından ayakta tutulur (Butler, 78). 
 

Bu kavrayışla, özneleşmenin başarısızlığa uğradığı, züppe ve taşralı efendilerin 

hakimiyetindeki sahnelerin içine yerleştirilerek olumsuzlanmaya, bastırılmaya çalışılan 

(libidinal) içeriği düşünelim. Radyoyla, Türk sanat müziğiyle, Zeki Müren’in sesiyle 

kurgulanan modern ulus imgesini bozan unsur Nermin’dir. Toplumsal iktidara tabiyetin 

ve öznelliğin üretimi için bu unsurda cisimleşen arzunun bastırılması gerekir. Bastırmak 

içinse bu arzu sahnelenmelidir. Nermin’in hükmettiği sahne, toplumsal cinsiyetin 

belirsizleşmesi, erkeklikten düşme, kontrol ve denetimi kaptırma, benliğin sınırlarının 

istikrarsızlaşması gibi korkuları içererek olumsuzlanırken züppe arzuların efendiliğini de 

tesis eder. Dolayısıyla züppe arzuların esiri olmuş öznenin bu sahnesi, yasaklı arzunun 

dünyasıdır. Butler’ın ifadesiyle, “[y]asaklı arzunun ‘öbür dünyası’, yasaklamanın içinde, 

yasaklamanın özneyi vazgeçmeye zorladığı arzuyu hem desteklediği hem de bu arzu 

tarafından desteklendiği yerdedir. Bu anlamda feragat tam da feragat edilen arzu yoluyla 

vuku bulur; yani arzudan asla vazgeçilmez, ancak arzu feragatin yapısı içinde korunup 

yeniden tesis edilir” (58). Bu nedenle, toplumsal iktidara tabiyetin züppe efendinin 

sahnesi yoluyla sağlanması, züppelikten muaf tutulan simgesel otorite ve kamusal dilin, 

züppe arzular tarafından desteklendiğini ifade etmemize imkân verir. Taşra sahnesi de 

benzer şekilde düşünülmelidir. Yokluk, yoksunluk, kabalık ve bayağılık içeren bu sahne, 

ulusal bütünlük kurgusu içinde engellenen ve inkar edilen taşralılığın/alaturkalığın 

korunup yeniden tesis edildiğini göstermektedir. Taşra sahnesinde, taşralılıktan, 
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alaturkalıktan, çocuk kalmışlıktan duyulan utanç, sevgi ve erdemle yerdeğiştirerek 

vicdanın yüceltimine imkân verir. 

Dolayısıyla, çağırmanın ve özneleşmenin başarısız olduğu yeri dolduran züppe 

ve taşralı efendilerin sahnesi, yasaya tabiyet yoluyla öznelliğin üretiminin libidinal 

yatırım kaynağıdır. Tabiyete duyulan arzunun kaynağında züppe arzular ve taşralı utanç 

vardır. Her ikisi de kastre edici olan züppe ve taşralı efendinin sahnesi yoluyla, züppeliği 

ve taşralılığı bastırmanın kendisi libidinal yatırım kaynağı haline gelir. Züppe ve taşralı 

efendi iktidarın aldığı psişik biçimlerdir. İktidar söyleminin üzerinde hakimiyet kurmaya, 

sınırlamaya ve bastırmaya çalıştığı bu iki yıkıcı güç, iktidar söyleminin kendisini 

içeriden böler; bir diğer deyişle iktidar söylemi kendi libidinal temeli olan bu iki yıkıcı 

gücü dışlamak suretiyle işler. Zizek’in ifadesiyle, 

İktidar yapısının kendisi içeriden yarılmıştır; yani kendisini yeniden üretebilmek, 
Öteki’sini kontrol altında tutabilmek için, kendisini temellendiren bünyevi bir fazlaya 
dayanmak zorundadır. Hegel’in spekülatif özdeşlik terimleriyle söylersek, İktidar her 
zaman çoktan kendi kendisinin ihlalidir; işleyebilmek için bir tür müstehcen ilaveye 
dayanmak zorundadır –özsansür jesti, iktidarın uygulanmasıyla aynı hamurdandır. 
Nitekim, libidinal bir içeriğin “bastırılması” geri dönüşlü olarak “bastırma” jestinin 
kendisini erotikleştirir demek yetmez –iktidarın bu “erotikleşirilişi”, nesne üzerinde 
uygulanmasının tali bir sonucu değil, iktidarın normal biçimde işlemesi için görünmez 
kalması gereken tekzip edilmiş temeli, iktidarın “kurucu suçu”, kurucu jestidir (2002b: 
267). 

 
Ulusun üyelerini birbirine bağlayan bağın kilit bileşeni sansürlenen ve dışarıya 

atılmaya çalışılan züppelik/taşralılıktır. Züppe ve taşralı efendi, iktidarın toplumsal 

psişede işleyiş biçimini görünür kılar. Öznenin varoluşunun bedeli olan maduniyeti, 

iktidar karşısındaki ilksel savunmasızlığı ve iktidarın suistimallerine açıklığını 

sahneleyen züppe efendi de, gülünç düşüren, alay, horgörülme ve aşağılanmanın nesnesi 

kılan, özneyi taklitten ibaret bırakan sakil sahnenin taşralı efendisi de, iktidarın kendisini 
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temellendiren ve iktidarın dayanağı olan bünyevi fazlalıktır. Züppe efendi, iktidarın, 

alenen kabul edilmeyen züppeliğe bağımlı olduğunu, iktidarın kurucu suçu züppeliği 

reddetmeye imkân verirken, taşralı efendi, öznenin sefalet, ıstırap ve acıya bağlılığının, 

iktidarın kurucu jesti olarak tanınmasına engel olur. 

Son olarak, heteroseksüel, modern ve milli iktidar söylemine tabiyetin Zeki 

Müren’in kimliğiyle sahnelenmesi üzerinde durmak gerekir. Daha önce de belirttiğim 

gibi, Zeki Müren’in kamusal görüntüye taşmayan eşcinselliği filmin fantazmatik arka 

planında işlemektedir. Bu gizlilik, bir yandan efendilerle ilişkide kadınsılaşma, 

erkeklikten düşme, çocukluğa çakılı kalma gibi korkuların sahnelenmesine imkân 

verirken diğer yandan tıpkı züppelik ve taşralılık gibi eşcinselliği de alenen kabul 

edilmeyen bir libidinal yatırıma dönüştürür. Milliğin üretiminin eril haysiyet ve gururu 

kazanma/onarma yoluyla sağlandığı, kadınsılaşma, “erkeklikten” düşme, haysiyet 

figüründen zillet figürüne dönüşme endişesinin, erilleşme mücadelesine kilitlenmiş aşırı 

ve şiddetli bir erkek kimliği vurgusuyla bertaraf edilmeye çalışıldığı düşünülecek olursa, 

milliliği kuran bu erkek-bağın eşcinsel libidinal ekonomiyle kırılgan bir biçimde yan 

yana varolduğu söylenebilir.40 

                                                 
40 Gerek Butler gerekse Zizek, eşcinsellik korkusunun temelinde eşcinsel libidinal ekonomini bulunmasını 
açıklarken ordu örneğini verirler. Önemli olduğu için herkesinin de ifadelerini aktaracağım. Butler’a göre, 
“eşcinselliği inkar etme eylemi paradoksal bir şekilde eşcinselliği güçlendirir, ancak bunu yaparken onu 
inkarın gücü olarak güçlendirir. İnkar, tatminin amaç ve aracı haline gelir. Amerikan ordusundaki erillik 
gardiyanlarını bu kadar çok dehşete düşüren şeyin tam da eşcinselliğin bu inkar döngüsünden kurtulması 
korkusu olduğunu söyleyebiliriz. Onu oluşturan bu saldırgan inkar döngüsü olmaksızın erillik ne ‘olurdu’? 
Ordudaki eşcinseller erilliği bozma tehdidi taşırlar, zira bu erillik inkar edilmiş eşcinsellikten yapılmıştır” 
(136). Zizek de aynı psişik ekonomiden bahseder: “Ordu eşcinselleri saflarına alenen kabul etmeye niye 
bu kadar güçlü bir biçimde direniyor? Bunun tek olası tutarlı cevabı vardır: Eşcinsellik, Ordu 
topluluğunun ‘fallik ve ataerkil’ libidinal ekonomisini tehdit ettiği için değil, tam tersine, Ordu 
topluluğunun kendisi askerler arasındaki erkek-bağının kilit bileşeni olarak engellenen/kabul edilmeyen 
bir eşcinselliğe dayalı olduğu için. (...) Aşırı ve şiddetli homofobinin engellenmiş, yani alenen kabul 
edilmeyen, ‘yeraltı’ eşcinsel libidinal ekonomi ile böyle kırılgan biçimde yan yana varoluşu, askeri 
topluluğun söyleminin ancak kendi libidinal temelini sansürleyerek işleyebileceğine tanıklık eder” (2002b: 
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Sonuçta, toplumsal cinsiyetin belirsizliği ve kayganlığının giderildiği konser 

sahnesinde heteroseksüel-ulusal kimlik performe edilir. Zeki Müren’in gerçek hayattaki 

eşcinselliğinin bastırılması da dahil olmak üzere, sahnede performe edilen toplumsal 

iktidara tabi milli/melodramatik bedenlerdir. Sadece bu nedenle değil, ulusal kimliğin 

narsisistik yarasını, dış-merkezliliğini, “bestenin eksik, plağın kırık oluşunu”, Zeki 

Müren kimliğinde anlatmayı tercih ederek eril kimliğin bu yaraya mesafe almasını 

sağladığı için,41 Zeki Müren’in eşcinselliğini gizlilikle ima edip görüntüde onu ithamdan 

ve suçlanmışlıktan aklayarak heteroseksüel normu ürettiği için bu filmler iktidar ve 

tabiyet ilişkisini, iktidara dönerek sahnelerler. Varoluşun bedeli olan maduniyetin bu 

sahnelenişi, bizi, ulusal-heteroseksüel çerçevenin içine yerleştirir. 

 

                                                                                                                                                
265). Butler, bu döngüsel psişik ekonomiyi, vatandaşlık ve vicdan formasyonu ile eşcinselliğin 
bastırılması arasındaki ilişkide de takip eder. Burada Freud’un eşcinsel dürtülerin bastırılmasıyla 
toplumsal duyarlılığın üretimini ilişkilendiren açıklamalarını aktarır. “Ben ideali”nin toplumsal yanıyla 
ilişkili olarak şunu söylemiştir Freud: “Bu aynı zamanda ailenin, sınıfın ya da ulusun ortak idealidir. 
Yalnızca narsist libidoyu bağlamakla kalmaz, aynı zamanda önemli sayıda kişinin eşcinsel libidosununun 
önemli bir miktarını bağlayarak ben’e dönmesini sağlar. İdealin yerine getirilmemesinden kaynaklanan 
tatminsizlik, suçluluk hissine (toplumun korkusuna) dönüşür” (79). Eşcinselliğin yasaklanmasıyla eşcinsel 
libido, suçluluğa ve toplumsal duyarlılığın temeline dönüşerek, vicdanı psişik bir olgu biçiminde kurar 
(79). Zeki Müren’in filmlerinde suçluluk ve vicdanın kurucu rolü, ulusal ideale bağlılığın yüceltimi 
düşünülecek olursa, milli özneler arasındaki erkek-bağın inkar edilmiş eşcinsellikten yapıldığı, 
sansürlenen eşcinsel libidinal ekonomiyle desteklendiğini söylemek mümkündür. 
41 Karşı bir örnek vermek gerekirse, Gürbilek’in (2004e) Halid Ziya’nın romanları üzerine yaptığı tespiti 
hatırlayabiliriz: “Evet ayna bağımlısı kadın ve erkeklerin yazarıdır Halid Ziya, ama yetimlikle birlikte 
ruhsal yapıya damgasını vuran ayna bağımlılığının, ayna bağımlılığının içerdiği müebbet çocukluğun, 
marizlikle ve nazeninlikle özdeşleştirilmiş bir etkilenmişliğin aynı zamanda kendi romanının da yazgısı 
olduğunu, kendi ‘edebiyat marazı’nın da nasıl bir ayna bağımlılığı içerdiğini görebilecek kadar uzun süre 
bakabilmişti romanlarında aynaya. (...) Halid Ziya’da gerçekten bir ustalık söz konusuysa eğer, (...), kendi 
hayatının da bir ‘kırık hayat’ olduğuna ilişkin bu sezgidedir” (167). 



IV. MELODRAM, ÖZNELLİK ve FARKLILIK: Kayıp, Melankoli ve İstanbul 
 
Türk Sineması, 1960’lar boyunca ve 1970’lerin ortalarına kadar popüler sınıf 

ittifaklarının gerçekleştiği bir toplumsal bütünlük fantazisi üretti. Modernlik ve 

kapitalizme içkin organikçilik/bireycilik paradoksundan enerjisini alan bu fantazi, 

modern/milli terbiyeyle taşra/sokak kültürünü uzlaştıran ulusal-popüler muhayyilenin 

kurgulanmasına ve bir “biz” hayaline bağlanmaya imkân verdi. 1  Dilsiz, kimsesiz, 

horgörülen taşranın temsilcisi kadının merkeze yerleşip intikam aldığı ve merkezdeki 

erkekle bütünleştiği Kezban (Alyanak, 1961; Aksoy, 1969) ya da Kınalı Yapıncak 

(Aksoy, 1969) gibi filmlerle, çocuksulaştırılmış taşranın temsilcisi çocukların aileyi bir 

araya getirdiği filmlerde işleyen toplumsal fantazi, şehre akan taşranın enerjisinin 

kontrol ve denetim altında tutulduğunu gösterir. Taşrayı ve taşralılığı fantastik bir 

                                                 
1  Bu toplumsal fantazinin başlangıç ve bitişinin popüler temsilcileri olarak Zeki Müren ve Orhan 
Gencebay’ı düşünebiliriz. Radyo ve sinemayı buluşturan Zeki Müren, modern/milli terbiyeyi yukarıdan 
aşağıya yayan, Orhan Gencebay ise, aşağıdan yükselen toplumsal hareketliliğin sonucunda hızlanan ve 
şiddetlenen toplumsal değişim talebini seslendiren figürdür. Özbek, 1968-76 yılları arasında Orhan 
Gencebay arabeskinin, Batsın Bu Dünya, Bir Teselli Ver gibi popüler adlandırma içeren, halk-iktidar 
bloğu çelişkisini ifade edebilen (211), şehre göç edenlerin, şehrin periferisinde kalanların şehirde 
yaşadıkları modernlik deneyiminin aşağıdan yukarıya yükselen melez, karmaşık ve sentetik sesi olduğunu 
belirtir. Gürbilek (1993), 1970’lerde Orhan Gencebay’ın sesini, kimliğini ve müziğini “henüz açılmaya 
başlamış bir hikâyenin” (99), toplumsal alanda hareketliliği sağlayan, başka, farklı toplumsal rüyalara 
imkân veren açıklığı içinde değerlendirir. Bir yandan çilenin, garipliğin, yetimliğin içinden konuşan bu ses, 
diğer yandan yaşanan anın ihtiyaçlarına cevap verme arayışını da anlatır (101). Sadece bastırılmış ve 
sindirilmiş bir isyanın şikâyete ve sızlanmaya dönüşmüş ifadesi değil, bundan daha çok, bunları içine alıp 
dönüştüren, bir “yırtılmayı”, “alışılmış müzik terbiyesinin bozulmasını”, böylelikle de bastırılmış bir sese 
açılmasını sağlayan sentetik bir müziktir bu (100-101). 70’lerdeki Orhan Gencebay arabeskinin bu 
müphem sesi, 70’lerin toplumsal hareketliliği ve muhalefeti içinde, toplumsal bütünlük fantazisinin 
çözülüşünün ve yeni toplumsal rüya imkânlarının sesidir. Gürbilek’e göre Gencebay, “[ş]ehrin müziğini o 
zamana kadar bu müzik terbiyesinin içermediği bir yaşantıya, bastırılmış bir sese açmıştı. Seçkinliğe 
alışmış bir müziğe, şehrin yeni sakinlerinin dertlerini, sokağın sesini sokmaya çalışmıştı. Ya da tersinden 
söylersek, sokağın sesini şehir müziğinin imkânlarıyla buluşturmaya çalışmıştı. Sonuç olarak yaptığı 
müzik, hiçbir müzik terbiyesinin tanımayacağı bir müzikti” (101). Bütün bunların yanında Gencebay’ın 
müziğini bir toplumsal muhalefetle buluşturan, sokağın sesinin şikâyetten ibaret kalmasına engel olan 
unsuru ise Özbek ve Gürbilek’in de işaret ettiği gibi tekniktir. Sadece vicdanın sesi olmak, vicdanın 
yüceltilmiş yargıları, sokağı, mazlumu, taşrayı dilsiz bırakır; oysa burada, geleneğin vicdan biçimine 
bürünerek hesap sorduğu, suçluluk yarattığı, böylelikle de bastırılmış, sindirilmiş bir isyanın dili değil, 
milli terbiyeyi bozan, sokağın sesiyle tekniği buluşturan bir dil vardır. “Bastırılmış sesi içerecek bir 
teknik” (Gürbilek, 107) ya da “popüler adlandırma” (Özbek, 211) keşfedilmiştir. 
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biçimde inkar eden, kadınsılaştırılmış ve çocuksulaştırılmış bu kitle imgesinin duygusal 

etkisi, erdemli, iyi ve doğru ahlaklı bedenlerin ödüllendirildiği, “evlendirildiği”, 

kimsesizlikten kurtarıldıkları, toplumsal tanınma ve kabulle merkeze alındıkları bir 

öznellik sahnesi üretmesindedir. Bu kadın ve çocuk figürünün birlikte yer aldığı Sana 

Dönmeyeceğim gibi filmler, bu toplumsal fantazinin “duygusal çekirdeğini” daha 

belirgin bir biçimde görünür kılar. Bir aile romansı olarak karşımıza çıkan bu toplumsal 

fantazinin meftun ettiği bakış, çocuğun bakışıdır; çünkü taşralı annenin züppe baba 

tarafından baştan çıkarıldığı “ilksel sahne”yi2 içerir bu filmler. Babanın züppeliğinin 

                                                 
2 Psikanalizde, aile romansı kavramı, yaratıcı hayal gücü ediminin erken biçimlerini anlatır; çocuk, aşağı 
gördüğü gerçek ebeveynlerin yerine ideal ebeveynlerini geçirme fantazisi kurar. Bu çeşit fantaziler, 
ebeveyn ilişkilerinin çeşitlemesini içerir; ana babası tarafından terkedilmiş çocuk olma, sokakta ya da 
başka bir yerde (cami avlusu gibi) bulunan çocuğun aslında zengin, soylu bir babasının olması ya da yine 
soylu bir babayla annenin yasak ilişkisinden doğan gayri meşru, “piç çocuk” olmak gibi. Ödip 
kompleksinde temellenen bu fantazilerin, Ödipal durumun özneye uyguladığı basınç kaynaklı oldukları 
söylenebilir. Her iki çeşit aile romansı da egoyu geliştiren yapıların diğer süreçleriyle birleştirilir. Buluntu 
çocuk olma aseksüeldir ve basitçe mevcut ebeveynlerle ideal olanların yer değiştirilmesini içerir. “Piç 
olma” fantazisi ise cinsel farkla ilişkilidir ve cinselliği, kökenlerin kurgusal üretimi içine katar. 
Psikanalitik teoride ilksel sahne, çocuk açısından travmatik bir deneyim olan çocuğun ebeveynlerinin 
cinsel ilişkisini gözlediği bir görme senaryosunu gösterir. Bütün diğer ilksel fantaziler gibi bu da gerçek 
olayda temellenmek zorunda değildir. Aslında özne açısından onun gerçeklik statüsü, öznenin yaşamında 
bu fantazilerin sahip olduğu dramatik etkide temellenir. Kolektif mitler gibi ilksel fantaziler de çocuk için 
en büyük muammayı içeren her ne ise ona bir çözüm sunar. Kökenlerle ilgili sorunlara tepkileri dramatize 
eder. İlksel sahne, bireyin ortaya çıkışını sahneler. Baştan çıkarılma fantazisini (zengin baba tarafından 
baştan çıkarılan anne gibi) içine alan bu sahne, cinselliğin ortaya çıkışını da dramatize eder. Bu sahnede 
işleyen kastrasyon fantazileri de (mesela Kınalı Yapıncak’da annenin sağır ve dilsiz olması dolayısıyla 
babanın tecavüzü karşısında sessiz kalması gibi) cinsel farklılığın kökenlerini temsil eder. Ebeveynlerin 
cinsel birleşmesi, çocuk tarafından babanın tecavüzü, saldırganlık ve hücum olarak yorumlanır. Sana 
Dönmeyeceğim, ödip kompleksinde temellenen bu fantazinin işlediği tipik bir örnektir. Köşkte şoför 
olarak çalışan Arif’in kızı Leyla köşkte hizmetçidir. Köşkün, Avrupa’dan gelen şımarık oğlu tarafından 
baştan çıkarılan Leyla, hamile kaldığında babasıyla birlikte köşkten kovulur. Aradan yıllar geçer. Küçük 
çocuk, okul çağındadır. Babasından nefret eder. Annesinden sürekli babasını anlatmasını ister: “Sana 
yaptıklarının hesabını bir bir soracağım. Bir gün karşıma çıkarsa vururum onu. Acımadan vururum hakiki 
bir tüfekle. Anlat bana anne babamı anlat. Ondan nefret ettikçe baba hasretini unutuyorum. Anlat bana 
nasıl bir adamdı?” Leyla da oğluna babasını anlatır: “Kapılı verdim yalanlarına. Sormazdı bana hiç ister 
misin, sever misin diye? Emrederdi hep. İste derdi, yap derdi, sev derdi. Beni sev diye emretti boncuk 
gözlüm. Allah biliyor ya sevdim. Bir daha bir daha yaşasam gene severdim.” İlksel sahnenin üretimi ve 
çocuğun bakışından sahnelenmesi üzerine kurulu filmin, bu sahneyle cinsel farkın üretimi arasındaki 
ilişkiyi açığa vuran bölümlerinden biri, Leyla’nın gazinoda çalıştığını oğlu Ali’den gizlemesiyle başlar. 
Murat’ın nişanlısı Belma, Murat ve Leyla’nın bir araya gelmesine engel olmak için Ali’ye annesinin kötü 
bir kadın olduğunu ve babasının onu bu yüzden terk ettiğini söyler. İnandırmak için de onu gazinoya 
götürür. Baştan çıkarıcı bir kadın olarak sahneyi dolduran Leyla, erkeklerin bakışları altındadır. Çocuğun 
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törpülendiği, annenin taşralılığının geride bırakıldığı mutlu aile tablosu, kökenlere dair 

ilksel sahneyle birlikte düşünüldüğünde çocuğun bakışı için sahnelenmektedir. Gerek 

başkası olma, başkasına özenme ve sınıf atlama gibi arzuları gerekse horgörülme, 

aşağılanma, dışlanmanın yarattığı acı ve utancı ailenin içine sıkıştırıp çözen bu filmler, 

“dışarıya” kapalı ve çocuksu bir duygusal evrene aittir. 

Aile romansına dayalı bu filmlerin de içinde yer aldığı melodramatik muhayyile, 

her durumda, çatışma içindeki unsurları ulusal-popüler bir “biz” yaratmak suretiyle 

çözmek üzerine kuruludur. Çatışmanın çözülüşü asimetrinin tersine çevrilmesiyle 

gerçekleşir. Diğer bir deyişle, bütünleşme, mahalle kültürünün/taşranın/halkın hep bir 

adım öne çıkarılmasının, zengin muhit karşısında zafer kazanmasının kısaca taşranın 

yüceltiminin ardından gelir. Sokak Kızı (Seden, 1962)’nda, resim yapan, trompet çalan, 

bütün vaktini bu Batılı zevklerle geçiren ama zengin muhitinden hoşlanmayan Nihat, 

yoksul köfteci Sabri’nin mahallesine kılık değiştirerek yerleşir; bu yeni hayatında seyyar 

satıcılık yapar, futbol oynar, kahveye, meyhaneye gider ve mahallede yaşayan, tavuk 

hırsızı Fıstık’a aşık olur. Filmin sonunda babasının mahallelinin evlerini yıkmasına da 

                                                                                                                                                
bakışından annenin cinselliğinin fark edildiği bu sahnenin peşi sıra Ali, annesini terk edip (“Nefret 
ediyorum senden. Kötü kadınsın sen!”) babasına gidecektir. Ama bu sahneyi tamamlayan esas unsur, 
Belma’nın Leyla’ya sözleri olacaktır: “Artık ne yapsan inandıramazsın onu. Bir hizmetçi parçasının 
haddini bilmesi için yaptım bunu. Eğer peşlerini bırakmazsan Ali’ye piç olduğunu söylerim. İyi bir üvey 
anne kötü bir anneden daha iyidir.” Bu yönüyle bütün fantazinin meftun ettiği bakış, çocuğun bakışıdır. 
Ali, annesinden koparak zengin babasıyla kucaklaşır ve “piçlik”ten kurtulur: “Affet beni babam. 
Rüyalarımda bile nefret ediyordum senden.” Çocuğun bakışının kuruculuğunu anlatan bir diğer unsur, ana 
kucağından tam bir kopuşun gerçekleşememesidir. Ali, ana kucağına geri dönecektir: “Kuzucuğu kaçtı 
anasından, kandırdılar onu. Özlemedi mi sanki, rüyalarında koklayıp öpmedi mi sanki, şimdi niye geldi ki 
sanki”, “Bu misafir kötü bir çocuksa, annesini üzmüşse gene de alır mısın evine?”, “Beni affet anne, 
istersen döv razıyım!” İlksel sahnenin, aile romansının işleyişine eşlik eden toplumsal metinde ise, 
köşkten kovulan Leyla’nın, ünlü ve zengin olup, eziklikten, horgörülmüşlükten, taşralılıktan kurtulma ve 
intikam hikâyesi devrededir. Film, toplumsal ve öznel muammaların, gerilimlerin çözüldüğü çekirdek 
ailede bütünleşme fantazisiyle biter. Bu aile romansı ve çekirdek ailede bütünleşme fantazisi, Güneşe 
Giden Yol (Refiğ, 1965), Buruk Acı (Saydam, 1969), Oyun Bitti (Elmas, 1971), Kızım ve Ben (Aksoy, 
1969) filmlerinde de farklı versiyonlarıyla tekrar eder. 
Aile romansı için bkz. (Stam vd., 157-164). 
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engel olacaktır. Aşk Yarışı’nda ise milli/modern terbiyenin temsilcisi öğretmen Zeynep, 

İstanbul’da yoksul bir mahalleye gelip futbolcu Fikret’e aşık olur.3 

Türk sinemasının popüler kültür olduğu bir dönemde üretilen bu filmler, çelişkili 

bir sentez yaratmak suretiyle toplumsal bütünlük hayalini inandırıcı kılmışlardır: Bir 

yandan ahlakçılığı yeniden üreten, çoğunlukla zengin ve sarışın bir kadın figürüyle 

cisimleştirilen yoz-Batılı zevk ve anlayışların dışlanması, diğer yandan Batılı zevk ve 

anlayışları içine alan melez bir popüler kültürün kucaklanması 4  ve son olarak da 

yoksulluğun, taşralılığın erdemlilik, iyilik ve doğrulukla yüceltildiği milli/pedagojik bir 

dil ve üslubun içerilmesi. Ulusal-popüler muhayyile, bu çelişkili/tutarsız toplumsal 

fantaziyle kurulur. Filmlerin birinden diğerine bu özelliklerden birinin öne çıktığına, bir 

başkasının silikleştiğine tanık olsak da, toplumsal çatışmaların temsili, her durumda bir 

ittifak, uzlaşma ve bütünlük arayışının gölgesi altındadır. Bu ittifak arayışına bir 

toplumsal cinsiyet sözleşmesi de eşlik eder. Taşradan kente gelip modernleşen, kadın 

olmalıdır. Kadının intikamı, modern kültürü ve terbiyeyi giyinerek bir başkasına 

                                                 
3 Filmde, okul müdürü de dahil bütün mahalleli futbol tutkunudur. Kadınlar, yaşlılar, çocuklar, genç kızlar 
radyodan pür dikkat maç yayınını dinlerler. Mahalleye bir okuma derneği açan idealist öğretmene aşık iki 
mahalleli gençten biri, Işıklıbahçe futbol takımında oynayan futbolcu Fikret diğeri ise bir mimar Nihat’tır. 
Öğretmen, okumuş yazmış olanı değil futbolcuyu tercih edecek futbolcu ise mahallede top oynayan 
çocukların kitap okumaları için elinden geleni yapmaya söz verecektir. Filmde, takımındaki bütün 
futbolcuları derneğe üye yapan Fikret’in okuma tutkusuna kapıldığını gösteren sahnelerde yer alır. Bir 
sahnede bütün futbolcuların elinde (Kırmızı ve Siyah, Suç ve Ceza gibi) kitap vardır. Filmin pedagojiyle 
direnme arasında bütün bir film boyunca sürdürdüğü bu gerilim, Zeynep ve Nihat’in aşklarıyla, 
birbirlerine kavuşmalarıyla çözülür. Futbolun ulusal-popüler muhayyilenin oluşmasında kurucu bir rolü 
vardır. Sokak Kızı’nda mahallenin erkekleri kahvede Fikret’in resim yaptığını öğrenince ondan milli bir 
resim yapmasını isterler; lakin resmin içeriği konusunda bir türlü uzlaşamazlar. En sonunda mahallenin 
futbol takımının resmini yapmasında karar kılarlar. 
4 Katı kimliklerin ve ahlakçılığın gevşediği hatta tutarsızlıklarıyla arzunun perdeye düştüğü, seyirciyle bu 
arzuyu buluşturan sahneler, bu filmlerin fantazmatik dayanağının çoğul ve tutarsız yapısını görünür kılar. 
Sevgiliye olan aşkın ve arzunun ifadesi, sözlerin yanısıra öpüşme, mimik ve jestler, bu filmlerin seyirciyi 
içine almasına, buradaki aşk hayaline kapılmaya ve bu kapılma yoluyla öznelliğin üretimine imkân verir. 
Cemaatten, maneviyettan, taşranın gururundan taraf olunsa da sinema, nasıl modern olunacağının, dans 
etmenin, öpüşmenin, aşkı ve arzuyu ifade etmenin öğrenildiği yerdir. Bütün red ve inkara rağmen sinema, 
“şehrin ışıkları”dır; “taşralı ruhu” imgenin ve hayalin içine çeken cazibe kaynağıdır. 
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dönüşmesiyle gerçekleşirken, erkeğin intikamı, güç ve para sahipliğiyle olur. Halk 

Çocuğu (Ün, 1964)’nda taşralı erkek kahramanın şehir kültürü karşısında yaşadığı 

eziklik ve hor görülme bütünüyle metnin dışına atıldığı gibi kahraman şehir kültürüne ait 

her şeyi mükemmel yapan, milli-taşralı hayalinin ideal figürüdür. Zengin babasının 

kendisine bıraktığı mirasla Anadolu’nun bir kasabasından İstanbul’a gelen melek Ahmet, 

tuhaflığıyla bütün şehirlileri şaşırtır. Atlarla konuşan, yangın gördüğünde kendini 

tutamayıp söndürmeye giden bu adam, “memur mu, bandocu mu, itfaiyeci mi, yoksa 

avanak bir taşralı mı” olduğuna karar verilemeyen tuhaf bir figürdür. Gazetecilerin, 

“Dağdan İndim Şehire”, “Çarıklı Milyoner” diyerek dalga geçtiği Ahmet, mükemmel 

dans eder; Batılı müzik enstrümanların hepsini mükemmel çalmasının yanısıra, 

babasının konağının bahçesinde tubasıyla müzik yapar. Tüy siklet boks şampiyonudur, 

engelli koşuda da çok iyidir. Şehirlilerle kavga ettiğinde, “İstanbul yumruğuna”, “taşra 

oturtmasıyla” karşılık verir. Modern/milli terbiyenin bu ideal figürü, aşırılıkların 

törpülenmesinden ibarettir. Batılılaşma/modernleşmeyi ölçülü miktarda alırken taşra 

ruhunu da kaybetmez (“Nasıl olsa barınamayacağım burda! Nasıl olsa bu düzen beni 

itecek. Onun için kasabadaki zevklerimi, alışkanlıklarımı kaybetmemeye çalışıyorum”). 

Kapitalizmsiz bir kapitalizm arzusunu dile getirir: Önce işçileri gazetesine ortak eder; 

sonra herşeyini (fabrika, gazete, işhanları) onlara dağıtır.5 Deli gömleği giydirilen Ahmet, 

                                                 
5 Ahmet figüründe halk ve lider kaynaşmıştır. Gazetenin kapatılmasının ardından işsiz kalan işçiler ve 
aileleri Ahmet’in konağının önüne gelirler. Arbade olur, küçük bir çocuk yaralanır. Bu sırada Ahmet, 
konağın balkonundan “halk”a seslenir. Bütün malını mülkünü onlara dağıtır. Kapitalizmin yapısal 
dengesizliğini ortadan kaldırma arzusunu sahneleyen film, bu yapısal dengesizliği, tamahkarlıkta, 
dizginlenmemiş modern şehir hayatında bulur. Yapısal dengesizliği ortadan kaldırma çabası filmde bir 
sahnede bariz bir biçimde açığa çıkar. Fatoş ve Ahmet yoksul bir mahalleden geçerler. Ahmet’in 
bakışından yoksul çocuklar gösterilir. Ardından zengin bir mahalleye gelirler. Bir apartmanın önündeki 
çocuk arabasının içinde küçük bir çocuk biberonla süt içmektedir. Ahmet, çocuğun elinden biberonu alır 
ve çöpe atar. Tek başına bu sahne, filmin, kapitalizme içkin antagonizmayla baş etme biçimini ele verir. 
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mahkemede, “bu makinalaşmış şehirden, hırstan gözleri dönmüş insanlardan kaçmak 

istiyordum. Tek arzum saf temiz insanlarla dolu kasabama dönmekti. Buna bile izin 

vermediler.” Filmin sonunda Fatoş ve Ahmet birlikte kasabaya dönerler.6 

Modern/milli pedagojinin daha silik olduğu heteroseksüel aşk melodramlarında 

birleşmenin önündeki engeller bir yanda toplumsal cinsiyetin üretimine diğer yanda ise 

şehir/taşra ilişkisine bağımlıdır. Yoksul, taşralı, merkezin dışına itilmiş olanın 

temsilcisinin kadın olduğu bu melodramlarda, bu bölümde takip edeceğim meseleyle 

ilişkili olarak vurgulanması gereken üç temel nokta vardır. İlkin, buradaki taşra imgesi, 

merkezin gözüne girmek, merkeze yerleşmek ya da merkezle bütünleşmek isteyen, ama 

aynı zamanda cemaatin, dayanışmanın, tokgözlülüğün, merhamet ve vicdanın yeniden 

üretildiği bir taşradır. Bununla ilişkili ve ikinci olarak (dişil-) taşra, (eril-) merkezi, 

melodramanın da kurucu özelliğinden yararlanarak ehlileştirir ve evcilleştirir; cinsel 

                                                                                                                                                
Biberona eklenen artı-keyif boyutu (anne memesiyle bağı düşünülecek olursa daha da belirginleşir) 
kapitalizmin kesip atılması gereken “aşırı” unsuru, “fazlalılığı”dır. Yoksulluğu ya da taşralılığı temsil 
etmekten geri duran film, bunları zenginliğin bakışından anlatmayı tercih eder. Kapitalizmin aşırılıklarının 
kesip atıldığı istikrarlı bir toplumsal bünye hayalidir peşine düşülen. Aslında şehrin, kapitalizmin, 
modernliğin ışığının düşüp sönük ve eksik bıraktığı taşranın merkeze doğru hareketi, şehir hayalinin 
peşine düşme, filmde, saf, temiz kasabaya dönme arzusuyla yer değiştirir. Bu nedenle film, geleneksel 
organik bağlara sahip cemaat ve bütün organik bağları çözen “yabancılaşmış” toplum, 
Gemeinschaft/Gessellschaft (Cemaat/Toplum) çiftinin gediğini (Zizek, 2002e: 225), taşranın eksiğini 
kapatarak, şehrin aşırılığını kesip atarak yamamaya çalışır. Filmde kurgulanan kendine yeterli, kendine 
dönen, saf ve temiz (imkânsız-) taşra hayali, toplumsal bütünlük hayalidir aynı zamanda. Bu hayal, her 
düzeyde, mekânsal olarak taşrada ya da şehrin içinde, kapitalizmin harekete geçirdiği libidinal ekonominin 
aşırılığını dizginlemeye çalışır. Filmin başındaki konumuna, taşrasına geri dönen Ahmet’in yanında şehirli 
bir kadın, Fatoş vardır. Fatoş’a doğru ve erdemli olmayı öğreten de Ahmet’tir. Fatoş günlüğüne, “Büyük 
şehrin şımarık kızı köy çocuğunu paçavraya çevirecekti aklı sıra” diye yazar. Bu tersine çevirme, aslında, 
taşradaki (eril-) yarayı açanın (dişil-)şehir olduğunu da ele verir. Fatoş figürüyle şehrin aşırılıkları 
dizginlendiği gibi taşraya haysiyeti de geri iade edilir. Ahmet’i uydurduğu, acıklı hayat hikâyesiyle 
kandıran gazeteci Fatoş, Ahmet’e aşık olduğunda “iyi” ve “doğru” yolu da bulur. Gürbilek’in (2004b) 
ifadesiyle, “[y]arayı kim açmışsa o iyileştirebilir. Batılılaşmayla birlikte erkekliğinden olan, Batı’ya 
açılmış kadının gözünde sakil bir taşralıya dönüşen Doğulu erkeği bir dava adamı olarak yeniden 
yüceltecek olan da yine o kadının hayranlığını kazanmaktır. (...) Maneviyattan yana yapılan tercih aslında 
küçük düşmüş yerliliğe, gururundan başka sermayesi kalmamış kudretsiz delikanlıya yapılmış bir haysiyet 
iadesinden başka bir şey değildir” (66). 
6 Ahmet, köylü şapkası ve papyonuyla Fatoş eşarbıyladır. Saman taşıyan at arabasının arkasındadırlar. 
Atın adı Cafer’dir. Ahmet’in elinde tuba vardır. “Ha bu diyar”ı söylerler. 
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zevk ve arzularını törpülediği gibi tamahkarlığından ve aşırılıklarından arındırarak 

cemaate yakınlaştırır. Üçüncü olaraksa, şehir/taşra ve merkez/çevre arasındaki bu gel-git, 

birbirini takip eden hız ve fren, hareket ve hareketsizlik, süreklilik ve kesintiyle 

sürdürülerek en sonunda aşk dolayımıyla bir bütünlüğe kavuşturulur. Dolayısıyla 

buradaki toplum hayali, ortasından yarılmış değil, belirli bir merkez etrafında 

kümelenmiş bir toplum topografisine daha yakındır.7 

Buruk Acı (Saydam, 1969) ve Ateş Parçası (Yılmaz, 1971)  bu anlamda tipik 

örneklerdir. Milli bir başlangıcı vardır Buruk Acı’nın. Valiliğin emriyle genç kızlar 

“dışarıdan” gelen misafirlere “ev sahipliği” yaparlar; Silifke folklor gösterisiyle. 

Dışarıdan gelenlere “ev”lerinin güzelliğini ve misafirperverliğini tanıtan milli duygularla 

terbiye edilmiş milli bedenlerin gösterisi, duygusal etki uyandıracak yakın çekimlerle 

uzun süre sahnelenir. Gösteri bittikten sonra, bir söylemsel yerdeğiştirmeye tanık oluruz. 

Folklor gösterisinde yer alan, milli görevini tamamlayan Ülker, onu iltifatlarıyla başı 

döndürecek İstanbullu doktor Haldun’la dans eder. Evden İstanbul’a kaçarken babasına 

yakalanan Ülker onun onayını alır: “Hiçbir şey söyleme, herşeyi biliyorum. Yapmayı 

tasarladığın şeyleri günlerdir gözlerinde okuyordum. Tanrı yardımcın olsun. İstanbul çok 

büyük bir yerdir. Her köşesinde karşına binbir kötülük çıkacak. Ama buna rağmen sana 

                                                 
7  Bu, kesinlikle toplumsal antagonizmaların algılanma biçimiyle ilişkilidir. Zizek’in (1996) Levi-
Strauss’un kitabından verdiği örnek açıklayıcıdır. “Burada Büyük Göller kabilelerinden biri olan 
Winnebago’da kulübelerin mekânsal dağılımını anlatır. Kabile iki alt-gruba ayrılmıştır (“moiety”): 
‘yukarıdan olanlar’, ‘aşağıdan olanlar.’ Bir bireyden bir kağıt parçası ya da kuma köyünün planını 
(kulübelerin mekânsal dağılımı) çizmesini istediğimizde onun hangi alt-grupta olduğuna bağlı olarak 
oldukça farklı yanıtlar alırız. Her iki taraf da köyü bir çember olarak algılar; ama bir alt-grup için bu 
çemberin içinde merkez evlerin oluşturduğu ikinci bir çember vardır, böylece içiçe iki daire vardır. Diğer 
alt-grup içinse çember açık bir çizgiyle ikiye bölünmüş durumdadır. Diğer bir deyişle, ilk alt-grubun bir 
üyesi (buna muhafazakar grup diyelim) köyün planını merkez tapınağın çevresinde aşağı yukarı simetrik 
olarak dağılmış bir evler halkası olarak görürken, ikinci (devrimci-antagonistik) grubun üyesi köyü 
görünmez bir ufkun ayırdığı iki ayrı ev öbeği olarak görür” (73). 
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güveniyorum. Yolun açık olsun.” Babanın bu “hayali” sözleri, arzuyu devam ettirmek 

üzere oradadır. Folklor gösterisinin taşrada kalmaya, taşrayı yüceltmeye yetmediği yerde, 

arzuyu sürekli kılacak fantazi devreye girer. Filmin bundan sonraki kısmı, tutarsız bir 

dizi unsuru birbirine yapıştırarak merkezle bütünleşmeye imkân verir. 8  Otobüsle 

İstanbul’a giden Ülker, doktorun verdiği kartvizitte yazılı olan adrese gider. Karşısına 

bir başka doktor çıkar; içki içen bu adamın saldırısından kaçmayı başarır. Fantazinin 

temel gerilimi de bu olacaktır. Arzu sürekli kesintiye uğrayacak, şehrin ışıltılı merkezine 

hareket, hızlandığı yerde ahlakçılıkla, vicdan ve merhametin yüceltimiyle, heteroseksüel 

norm ve patriarkal otoriteyle durdurulacaktır. 9 Yoksulluğun ve taşralılığın masumiyetini, 

                                                 
8  Şehrin ışıklarına doğru çekilmenin, kapitalist modernleşmenin yaşandığı evrenin temsilinin sürekli 
kesintiye uğraması sonucunda, anlatı da ilerlemek istediği yere doğru hareket edemeyip sürekli bir 
çemberin içine çekilir gibidir. Bu hareket/hareketsizlik ikilisinin en belirgin örneklerinden biri de Bir 
Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri (Saydam, 1963)’dir. Jeneriği bir anahtar deliği görüntüsü olan film, küçük 
yaşta kimsesiz kaldığı için köyden şehre gelip hizmetçi olarak çalışan bir kızın hikâyesidir. Jeneriğin 
gözetleme/dikizlemeyle anlattığı başka hayatlara merak ve özenme, film başladığında, genç kızın 
sözleriyle tamamlanır: “Dünyayı bilmem ama belki de Türkiye’de ilk hatıra defteri tutan hizmetçi kız 
benim.” Zeynep, hizmetçi olarak çalıştığı evlerden birinde kolejli bir kızın hatıra defteri tutmasına 
özenmiştir. Fakat anlatı, bu özenmeyi daha fazla sürdürmez; buradan Zeynep’in okuma yazma öğrendiği 
sahnelere geçer. 10 yaşında evlatlık alınan Zeynep, bu kez, öğrenmenin ne güzel şey olduğunu söyler. 
Fakat bu okuma sevdası da bir yere doğru ilerlemez. Film boyunca, farklı farklı evlerde çalışan ve anahtar 
deliğinden zenginlerin hayatını dikizleyen Zeynep’in başkası olma arzusu, bu imgeden başka bir biçimde 
anlatılamaz. Zengin bir adamla evlenen ama onunla hiçbir şekilde birlikte olmayan Zeynep Çileli bu 
evlilikle Zeynep Kent olur. Filmin sonunda bu adamın karısını öldürmüş olduğu anlaşılacak, artık 
hizmetçilik yapamayacak Zeynep ise onu “Zenginim” diyerek kandıran, içki içirip onunla birlikte olan 
şoförün evlenme teklifiyle evinin kadını olacaktır. Mutlu son. Anlatının ve kahramanın karşısına dikilen 
her engel, çarptığı her duvar, komediyle ya da ahlakileştirilerek uzaklaştırılmaktadır. Aynı gözetleme 
teması ve hizmetçi-şoför ilişkisi, Küçük Hanımın Şoförü’nde çevrede duran bir hikâye olarak 
karşımızdadır. Sevda romanları okuyan hizmetçi, anahtar deliğinden özendiği hayatları dikizler. Her iki 
film de kendilerini başlatan bu arzuya sahip çıkmak, onun peşinden gitmek yerine ya bu arzuyu sürekli 
bloke eder, ya da bu arzuyu komik ve yoksul ötekine ait bir şey olarak işaretler. 
9 Ülker, tıp fakültesine kaydolur ve bir otelde kalmaya başlar. Kahvaltı etmek için gittiği yere, dans, müzik, 
yüksek ses, bağırış, çağırışla gelen züppe gençler, onunla aynı otelde kalan kör kemancıyı sıkıştırırlar, 
keman çalmasını isterler ve onu aşağılayıp tartaklarlar. Kemancı, “Alçaklar, vicdansızlar, merhametsiz 
köpekler” diye bağırırken Ülker de “Adamı rahat bırakın, kendizine gelin, çıldırmış bunların hepsi” 
sözleriyle müdahele ederek kemancıyı korur ve onu kurtarır. Bu sırada, kemancı merdivenlerden düşüp 
yere yuvarlanır. Burnundan kan akmaya başlar. Bu mazoşist, ıstırap dolu tabiyet fantazisi, gençlerin 
hatalarını anlayıp özür dilemeleriyle tamamlanacaktır. Ülker’in aşık olacağı İlhan da bu gençlerin 
arasındadır. Kendisini koruyan Ülker’in merhametinden etkilenen kemancı “Buruk Acı”yı besteler. İlhan, 
Ülker sayesinde “Babasının parasına güvenen bir sürü asi genç”ten biri olduğunu, “gerçeğin 
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yoz-zenginin bakışından anlatan filmin, bu nedenle merhamet, hayırseverlik ve yardıma 

çağıran, erdemle terbiye edilmiş bir yoksulluk imgesi vardır. Buradaki temel mekanizma, 

arzunun vicdan, merhamet, suçluluk duygusu ve cezalandırmayla sakatlanması, 

kesintiye uğratılmasıdır. Taşra, merkeze iyiliği ve doğruluğu öğretirken taşranın şehre 

akan enerjisi de kadının cinselliğinin kontrol ve denetim altında tutulmasıyla yer 

değiştirir. Sonuçta merkez ve çevrenin bütünleştiği yerde oluşan denge, heteroseksüel 

bir normun üretimiyle eş değerlik içinde oluşur. 

Ateş Parçası, Türk sinemasının taşralılık ve züppelik arasında kurduğu denge ve 

bütünlük anlatısının, “biz” hayalinin, sıradanlaşıp popülerleşmiş örneklerinden biridir. 

Filmin başlangıcında karşıtlık kurulur: Bir tarafta şehrin kıyısındaki lunaparkın içindeki 

çadır tiyatrosunda yoksul ama mutlu bir grup insan, diğer tarafta ise rock müzikle dans 

eden bikinili kızlar, hızlı araba kullanan erkeklerden oluşan zengin gençler vardır. 

Şarkıcılık yapan Azize, parasızlıktan ameliyat olamayan sakat çocuk Mine, niyetçi 

tonton amca ve palyaçoların yer aldığı ilk grubun hüzünlü ve çocuksu evreni sevgi, 

fedakarlık, dayanışma ve dostlukla dolu ama kısıtlıdır. Buna karşın, ikinci grubun evreni, 

merkez ise, enerji, çılgınlık ve arzu dolu ama sevgiden, maneviyattan yoksundur. Radyo 

ve sinemayı bir araya getirirken kitlenin kaba eğlencesini dışarı atan Kırık Plak’ın aksine 

                                                                                                                                                
korkunçluğunu” anlar (İlhan: “Beni doğru yola getiren, iyilik aşılayan gözleriniz var!”, “Sen beni arzuların 
güç elde edilen değerler olduğuna inandırdın”). 

Ülker’in dışarı çıktığı ve eğlendiği gece otele baskın yapılır; polisler tarafından karakola 
götürülecektir. Bu sırada kör kemancı Mahmut, “Bu kız namusludur!” diye bağırırken merdivenlerden 
yuvarlanır ve ölür. Polis, ahlakçı ve patriarkal otoriteye tabiyete suçluluk duygusuyla çağıran sestir 
(“Üzerinde dekolte bir gece kıyafeti var. Üstelik içkilisin, buna ne diyorsun? “Tahkikattan sonra seni 
babana teslim edeceğiz”). Yasa korkusu, suçlanmışlık karşısında kendini savunup aklayamama, otorite 
karşısında dil-sizleşip kendini ifade edememe Mahmut’un ölümüyle yerdeğiştirmiştir. İstanbul’dan 
ayrılacaklarken İlhan’ın babası onları durdurur. Ülker’i babasından ister.  Bu hız-fren dengesi film 
boyunca sürdürülür. Filmin sonunda Ülker bir kez daha İstanbul’dan ayrılmaya karar verir (“Acıların en 
büyüğünü mutlulukların en güzelini yaşadım. Bu kadarmış”). Tam otobüse binecekken kızı ve kocası 
gelip onu durdurur. Çekirdek aile olarak İstanbul’da kalırlar. 
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burada popüler eğlence ehlileştirilmiş bir biçimde anlatının karşıt iki evreninden biridir. 

Azize şarkı söylerken, çadır tiyatrosunun yoksul ya da orta halli seyircilerinin ıslıkları, 

alkışları, bağırmaları, ayağa kalkıp oynamaları gösterilir. Eksikliği, yoksunluğu, gülünç 

düşme ve utancı anlatan ibiş ise bu filmde, Azize’nin kucağında, sürekli konuştuğu, 

duygularını paylaştığı bir oyuncağa dönüşmüştür. 

Yoksul Azize’yle zengin Tarık’ın karşılaşması, çadır tiyatrosundan memnun 

olmayan, zengin olmak isteyen, köşk, villa, apartman, inci, mücevher isteyen dansöz 

Ayla sayesinde olur. İbişle “Ne dersin medeniyetin çok mu gerisinde kaldık yoksa?” 

diye konuşan, namusuna düşkün Azize’nin şehre doğru hareketini sağlayan Ayla’dır. 

Azize figüründe ifade edilemeyen arzu, Ayla figürüne kaydırılır. Azize gibi masum, 

namusuna düşkün ve iyi kalpli olmayan Ayla, sonra pişman olsa da, Tarık’ın eski 

nişanlısıyla ortak bir plan yapıp, Tarık’ın Azize’yi terk etmesine sebep olacaktır. Tarık 

ve Azize, karşılaştıktan sonra bir dizi aksiliğin sonucunda Tarık’ın köşküne birlikte 

giderler. Eliyle tavuk yiyen, erkek pijamaları giyen, “moruk”, “kaldırım yosması”, 

“salak hizmetçi”, “yılışık karı” sözleriyle kaba, küfürlü konuşan Azize, Tarık’ın uşağının 

çabaları sonunda Tarık’la birlikte bir davete katılır. Davette, terbiye edilmiş ve modern 

haliyle Tarık’ı büyüler. Türlü dansları ettikten sonra davetin sonunda, halay müziği 

çaldırıp davetlilere halay bile çektirir. Taşrayla şehir, kadınla erkek arasındaki bu 

uzlaşma ve mutluluk fantazisinin ardından Azize, bu birlikteliğin sadece bir gecelik 

davet için olduğunu hatırlayıp (“Sen bir budalasın. Hadi dön çadır tiyatrosuna.”) yoksul 

hayatına döner. Taşralılıktan duyulan utanç ve aşağılanma, taşrayla şehir, kadınla erkek 

arasındaki birlikteliğin imkânsızlığı, Azize’nin, Tarık’ın nişanlısı Selma’nın doğum 

gününe palyaço olarak davet edilmesiyle sergilenir. Niyetçi tonton amcanın bu duruma 
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engel olma çabasına karşın (“Bunlar bizim seyircimize benzemez. Bunlar yürekten 

gülmeyi bilmezler”) Azize, partiye palyaço olarak gider (“Sen benim kadar maskara 

olamazsın. Soytarı değil miyim ben?”). Alay, kahkaha, tartaklama ve aşağılama dolu 

davranış ve sözlerin (“Hadi bakalım maskara güldürsene bizi”) yer aldığı bu sahnenin 

peşi sıra Tarık ve Azize, deniz ve gemileriyle İstanbul manzarası eşliğinde birbirlerine 

kavuşurlar. Tarık’ın tatlı-sert babasının onayıyla iki sevgili evlenmeye karar verir. Azize, 

çalıştığı yeri ve yaptığı işi ne Tarık’a ne de babasına söyleyebilmiştir. Çadır 

tiyatrosundaki dostları, sakat Mine için biriktirdikleri parayı harcayarak kendilerine 

güzel kıyafetler alırlar ve Azize’nin “eski İspanya sefiri”, “eski Aydın valisi” akrabaları 

olarak Tarık’ın babasının karşısına hayali bir senaryoyla çıkarlar. 

Herşey tam yoluna girmiş, Azize ve Tarık evlenip Paris, Londra ve Amerika’ya 

gidecekken, bütün dostlarına hediyeler getiren ve artık hayırsever bir zengine dönüşmüş 

Azize’nin çadır tiyatrosunda çalıştığı son gece hayal yıkılır. Ayla’nın ve Selma’nın 

planıyla Tarık, Azize’yi sahnede dansöz olarak görür. Azize ertesi gün heyecanla köşke 

gittiğinde Tarık’ın soğuk ve aşağılayıcı bakışlarıyla karşılaşır. “Ne oldu fakir kızın 

rüyası bitti mi?” diye soran Azize çadır tiyatrosuna bir kez daha geri döner. Rüyanın 

imkânsızlığını dile getirirken kendisinin sosyete değil halk kızı, erkek Azize olduğunu 

söyler. Azize’yi terk ettiği için Tarık’a kızgın olan uşak da köşkü terk eder; “insanca 

yaşam, dostluk, sevgi” için Azize’nin yanına gitmeye karar vermiştir. Bu defa ibiş onun 

kucağındadır. Ayla ve Mine ise köşke gelip Azize’nin masumiyetini Tarık’a anlatırlar. 

Filmin sonunda Azize, palyaço olarak sahnededir; ama kimseyi güldüremez. Bütün 

seyirciler gider, bir tek Tarık kalır ve palyaçoya, “İnsanca yaşamaya, dostluğa, sevgiye 

ihtiyacım var. Ne olur yardım edin bana,” der. Palyaço Azize sahneden gider, yerine 
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dostlarının takdimi ve mehter marşı eşliğinde beyaz gelinlikli Azize gelir. Tarık ve 

Azize koşarak çadır tiyatrosunu terk ederler. Azize, “İbişi unuttun!” diyerek arkasından 

bağıran yoksul dostlarına, “Sizde kalsın, artık ona ihtiyacım yok,” der. 

Film, şehir ışıklarının değdiği ve ortasında gedik açtığı yoksul dünyayı Azize 

figürüyle anlatmak suretiyle hem bu dünyanın şehrin ışıklarının uyardığı arzularla 

bölünmüşlüğünü perdeler, hem de ancak bu anlatı sayesinde geriye dönük olarak çizilen 

yoksul dünyanın sınırlarının sevilmesini sağlar. Açıktır ki bu filmler, yoksul dünyanın 

sınırlarının sevilmesini, arzulanmasını bu sınırın ardına yerleştirdikleri kurtulma 

vaadiyle üretirler. Yoksulluğu, taşralılığı, gülünç düşme ve alay edilmeyi sevilebilir 

kılan, yoksulun, taşralının, mazlumun yüce, erdemli ruhunu bedenselleştiren nesne, 

kıyıda kalmışlara anlatıdan arta kalan şey de “ibiş”tir. 

Türk sinemasının ürettiği “biz” hayaline dair tarif etmeye çalıştığım bu genel resmin 

anlattığı duygu, sadece kucaklanan ve sahip çıkılan bir sığınak değil, aynı zamanda 

kurtulmak istendikçe içine düşülen bir girdaptır da. Bir “biz” hayali üreten, bu hayale 

bağlanmayı sağlayan ve zamanla bir tekrar döngüsüne sebep olan bu duygunun, bazı 

sevgileri üretirken bazılarını dışarıda bırakıp men eden toplumsal düzen içinde var olan 

ve hayata başlayan öznellikle nasıl bir ilişkisi vardır? Toplumsal iktidar ve öznelliğin 

üretimi arasındaki bağı bu duygunun kendini gösterdiği imge ve dilde bulabilir miyiz? 

Bu duygu, arzunun (iktidara) tabi kılınmasıyla tabiyete duyulan arzunun nasıl kurulduğu 

sorusuna (Butler, 26) bir cevap vermemizi sağlayabilir mi? Burada, Butler’ı takip ederek, 

“melankoli”den yola çıkmanın ve melankoliyi psişik bir süreç olarak okumanın Türk 

sinemasının melodramatik muhayyilesini izah etmemize imkân vereceğini düşünüyorum. 

“Psişik yaşamın temsil edilme imkânını üret[en]” melankoli (Butler, 166), ulusal 
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kimliğin ve özdeşleşmenin kırılganlığından, ıstırabından türeyen, özneleşmenin 

sınırlarını gösteren bu filmlerin duygusal etkisini kavramamıza imkân verebilir.10 

Buradan yola çıkarak aşağıda, Üç Arkadaş (Ün, 1958) ve Ah Güzel İstanbul (Yılmaz, 

1966) filmlerini metinlerarası bir düzlemde tartışıp bu filmlerin kayıpla, öznenin 

bölünmüşlüğüyle ve ötekinin bakışına bağımlılıkla ortaya çıkan melankolik anlatılarını 

göstermeye çalışacağım. Melankolinin arzuların güç elde edilen değerler olduğuna 

inancı ve feragat yoluyla tatmini nasıl ürettiği, şehrin ışıklarına doğru hareketi nasıl 

erteleyip askıya aldığı sorularını, varoluşun ve maduniyetin temellendiği melankoliyi 

psişik bir süreç olarak okuyarak cevaplarken üç temel unsur öne çıkacak: Ulusal-

melankoli, İstanbul manzaraları ve Türk sanat müziğinin hüznü. 

 
IV.A. Öteki’nin Bakışı ve Şehrin Işıkları 

 

Türk sinemasının kurguladığı ve popülerleşerek sahiplenilen ulusal-biz imgesini 

kültürel-psikanalitik bir okumaya tabi tutmak için Üç Arkadaş ve Ah Güzel İstanbul 

filmlerini tercih etmemin temel sebebi, İstanbul imgesinin bu filmlerde kahramanların 

hikâyelerine eşlik etmenin ötesinde hikâyenin kurucu unsuru olmasıdır. Her iki film de 

göçüp gitmiş bir uygarlığın kalıntıları üzerinde yükselen yeni hayatı bize anlatır. Bu 

filmlerde, yıkıntıların içinde tesis edilmeye başlayan yeni hayat, bu geçiş döneminin bize 
                                                 
10 Mesela Buruk Acı’da hız-fren dengesini sağlayan buruk acı temsilini düşünelim. Buruk acı, bir kayıpla, 
anne kaybıyla ortaya çıkmıştır (Ülker: “Ben buruk acıyı kendimi bildiğim en küçük yaşlarımda tanımaya 
başladım. Annem öldüğünde altı yaşındaydım”); sonra, cinsel arzuları denetleme, merhamet ve vicdanın 
sesine, en sonunda ise, annenin sesine kavuşmayı, çocukla anne arasındaki bütünlüğü, bağlılığı anlatan bir 
ninniye dönüşür. Buruk acı, yetimlik, üvey evlat olma, kimsesizlik, evsizlik, körlük, eksiklik, kayıp ve 
annenin sesine bağlanma eşdeğerlik zinciri içinde temsil edilir. Ateş Parçası’ndaki ibiş de ulusal-biz’in 
etrafında biteviye döndüğü, yanına yaklaşılmayacak kadar sıcak Şey’inin boş yerini dolduran kısmi nesne 
(Ateş parçası) değil midir? Güzellik, erdem ve iyilikle yüceltilen toplumsal değerlerle utancı, gülünç 
düşmeyi, kıyıda kalmışlığı anlatan eksik-nesne (ibiş) Türkan Şoray’ın oynadığı Azize imgesinde 
birleştirilir. 
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bakan siyah-beyaz İstanbul’u, gravür, resim, edebiyat, fotoğraf ve İstanbul üzerine 

yazılardan örülü metinlerarası ve tarihsel bir ağın içinde oluşmuştur ve ulus hayaline 

bağlayan bir “biz” kurar; bu İstanbul imgesi ulusun ortaya çıkışını, çocukluğunu ve 

hatıralarını içeren ilksel bir imge olduğu için de her dönemde dokunaklı olmuştur. Üç 

Arkadaş ve özellikle Ah Güzel İstanbul, İstanbul’a dair kayıp hikâyeleri gibidir. Diğer 

yandan, bu iki film ve siyah-beyaz birçok Türk filmi sonraları, bu kez anlattıkları 

dönemdeki İstanbul imgesinin hatırlattığı kayıp nedeniyle sevilmişlerdir. Bu bölümde, 

İstanbul imgesine, bu imgenin anlattığı melankoliye ve bu melankoli dolayımıyla ulusal 

öznenin kendi üzerine konuşmasına, kendi üzerine dönüşüne odaklanacağım. Bunun için, 

kaybın melankolik anlatısının özelliklerini izah etmek gerekir. 

Melankoli, kimlik ve özdeşleşmenin varoluş vaad ederken talep ettiği 

bedellerden, ama aynı zamanda çağrılma ve özdeşleşmeye içkin başarısızlıktan türer. 

“Süreğen, görünür ve yerleşmiş olarak üretilmiş durumdaki özneye, her şeye rağmen, 

asimile edilemez bir artı[k], özneleşmenin sınırlarını gösteren bir melankoli musallat 

ol[ur]” (Butler, 35). Bu nedenle, kaybın melankolik anlatısı, reddetme, dışlama ve 

sevginin faaliyet gösterdiği simgesel düzen içine yerleşmeye ve özdeşleşmeye içkin 

engelle, asimile edilemeyen, normalleştirilemeyen, özneleştirilemeyen artıkla ilişkili 

olarak okunmalıdır. Butler, özellikle Freud’un matem ve melankoli ayrımından yola 

çıkarak, öznenin kayıpla kurduğu psişik ilişkinin temsili olan ve öznenin üzerinde 

temellendiği melankoli biçimlerinin, kimlik ve özdeşleşmenin katı biçimleriyle nasıl bir 

bağı olabileceğini tartışır. Freud’un ayrımında melankoli, matemin aksine, nesnenin 

(öteki ya da ideal) kaybının inkar ve reddedildiği, kayıp nesneye bağlılığın sürdüğü, 
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nesne kaybının, kişinin psişik yaşamının bir parçası olarak korunduğu bir durumu anlatır 

(157). Kayıpla kurulan bu ilişki biçiminin izahı, psişik ve toplumsal alanların 

birbirleriyle ilişkilerini izah etmemize imkân verdiği için mühimdir: 

Toplumsal dünya melankoli içinde kararmış görünür ve ikircikli bir şekilde yapılanan iç 
dünya bunun sonucunda ortaya çıkar. Melankolinin toplumsal yaşam açısından, özellikle 
de psişik yaşamın toplumsal düzenlenişi açısından nasıl okunabileceği ilk anda açık 
değildir. Ancak melankolinin açıklanışı psişik ve toplumsal alanların birbirleriyle ilişki 
içinde nasıl üretildiklerinin açıklanışıdır. Genel anlamıyla melankoli toplumsalın 
sınırlarının nasıl kurumsallaşıp sürdürüldüğü konusunda potansiyel bir anlayış sunar, 
bunu da yalnızca psişik yaşam pahasına değil, aynı zamanda psişik yaşamın melankolik 
ikirciklilik biçimlerine bağlanması yoluyla yapar (Butler, 157-158). 
 
Bu noktada hemen şu soru belirir: Eğer özne, her zaman bünyevi bir kayıptan 

mustaripse ve aynı zamanda bu kayıpla kuruluyorsa, o halde melankoli neden katı 

kimlik biçimlerinin zorunlu üretimiyle ilişkili olsun? Soruyu başka sorularla devam 

ettirecek olursak: Kaybın olmadığı bir toplumsal dünya var olmadığına göre, 

heteroseksüelliğin zorunlu üretimiyle ortaya çıkan toplumsal cinsiyet gibi katı kimlik 

biçimlerinin gücünü melankoliyle açıklamak ne ölçüde mümkündür? Melankoliye özgü 

olan nedir ki, kayba verilen melankolik yanıt, öznenin kendisini var eden toplumsal 

kiplere bağlılığını sürekli kılar? Çağrılma ve özdeşleşmeye içkin başarısızlıktan türeyen 

melankoli, özneyi nasıl temellendirir ve madun özneyi kendi maduniyetine nasıl bağımlı 

kılar? 

Soruları cevaplayabilmek için psişik yaşamın toplumsal düzenlenişinin 

melankolik anlatıdaki izlerini takip etmemiz ve toplumsal düzenlenmenin iki temel 

mekanizması olan vicdan ve özsuçlama üzerine düşünmekle başlamamız gerekir. 

Butler’a göre, “[k]ayda değer bir şekilde, Freud, abartılmış vicdan ile özsuçlamayı 
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melankolinin bir işareti ve tamamlanmamış hüznün koşulu sayar” (Butler, 29); çünkü bu 

iki temel mekanizma öznenin varoluş koşulu olan kayıpla ilişkili olarak ortaya çıkar: 

Sevginin bazı biçimlerinin dışta bırakılması, özneyi temellendiren melankolinin (ve bu 
temeli daima yerinden etme ve rahatsız etme tehdidinin) tamamlanmamış ve 
çözümlenemez bir hüzne işaret ettiğini ima eder. (...) Melankoli özneyi yarar, ona neyin 
üstesinden gelebileceğinin sınırlarını gösterir. (...) Bir dışta bırakma olarak anlaşılan 
kayıp, özneyi hem hayata başlatır, hem de onu yok etmekle tehdit eder (30). 
 
Özneyi mümkün ve imkânsız kılan kaybın öznenin oluşumundaki bu kurucu 

rolünü nasıl anlamalıyız? Kayıp, hem “bazı sevgi nesnelerinin toplumsal üretim alanına 

girmekten men edilmesini” (31) hem de “belli bir sevginin dışta bırakılmasının 

toplumsal varoluş için olabilirlik koşulu oluşturmasını” (30) anlatır. 

Simgeselleştirilemediği, dolayısıyla da özneleştirilemediği için kayıp, kayıp olarak fark 

edilemeyen, var olma hakkı olmayan, bu nedenle de uğruna hüzünlenilemeyendir. Şu 

halde, “[ö]znenin olabilirlik koşulunu oluşturan, ama düşünülemeyen, sahiplenilemeyen, 

hüzünlenilemeyen” (Butler, 30) bir kayıptan söz ediyoruz. Bu durumda öznenin bu 

kayıpla ilişki biçimi, kaybın kaybı (30) olacaktır. Öznenin var olabilmesi için dışta 

bırakılan şey, kayıp, simgesele dahil edilemediği için bilinemez olarak kalandır. Özneyi 

temellendiren melankolinin işaret ettiği tamamlanmamış, çözümlenemez ya da 

sahiplenilmemiş hüzünle kast edilen de kaybın, simgesel alandan dışlanmış bu statüsüyle 

ilişkilidir: 

Burada sözü edilen, basitçe bir nesnenin ya da bir grup nesnenin kaybı değil, sevginin 
kendi olanağıdır: Sevme yeteneğinin kaybedilmesi ve bu kayıp için hüzün 
duyulamayacak olması özneyi kurar. Melankoli bir yandan kırılmış, gitmiş ya da 
imkânsız bir bağlılığın yerini alan bir bağlılıktır, diğer yandan da yerini aldığı bağlılığa 
ait olan imkânsızlık geleneğini bir anlamda sürdürür (30). 

 

Şayet melankoli kırılmış, gitmiş, imkânsız bağlılığın yerini alırken aynı zamanda 

bu bağlılığı koruyorsa bu, melankolide bağlılığın özdeşleşme biçiminde kapsanmasının 
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sonucudur. Ben’e musallat olan nesne kaybı, ben’in oluşturucu özdeşleşmelerinden biri 

olarak ben’in içine alınır. Kaybın mutlak bir kayıp olmamasına imkân veren de, 

nesnenin melankolik kapsanması, yani dıştan içe döndürülmesidir. Dolayısıyla, 

melankolide kayıp, psişe içinde muhafaza yoluyla inkar edilir; “daha kesin bir ifadeyle 

kaybın içselleştirilmesi inkar mekanizmasının bir parçasıdır. Eğer nesne artık dış 

dünyada var olamayacaksa içeride var olacaktır. Ve bu içselleştirme kaybın inkarının, 

kaybı köşeye sıkıştırmanın, kayıptan mustarip olma ve kaybın farkına varma durumunun 

havada bırakılmasının ya da ertelenmesinin yolunu açacaktır” (128). Böylelikle, 

melankolinin katı kimlik biçimleriyle üretimini anlamaya yaklaşmış bulunuyoruz. 

Heteroseksüel norma ait ikili kategorilerle özdeşleşmek suretiyle “erkek” ve “kadın” 

olmak, dolaysızca erkek ve dolaysızca kadın olmaktan vazgeçmekle, tam bir erkek ve 

tam bir kadın olmanın kaybıyla mümkündür. Heteroseksüelliğin üretimi, aynı zamanda 

bu kaybın reddi üzerine kuruludur. Heteroseksüel kimliğin lekesiz tutarlılığında ısrar 

eden bu katı kimlik biçimi, tam da bu nedenle, reddettiği kaybın sürekli tehdidi altında 

olacaktır. Bu durum, kadın için, “kadınlığını kaybetme, kadın olmama, artık uygun bir 

kadın olmama, erkek olmadığı halde erkeğe benzeyerek bir şekilde tiksindirici olma 

paniğine” (Butler, 129), erkek içinse “dişil olmak, dişilleşmiş olmak, artık uygun bir 

erkek olmamak, erkeklikten ‘düşmüş’ olmak ya da bir anlamda ucube gibi görülen ya da 

tiksinilen bir figür olmak” (129) dehşetine neden olacaktır.11 

                                                 
11 Butler, heteroseksüel melankoliyi, eşcinsel arzunun reddedilişi ve kaybı üzerinden tartışır. Zizek’in 
(2005) bu konuda Butler’a yönelik eleştirisi önemlidir. Butler, “kadın” ve “erkek” kategorileriyle 
özdeşleşmeyi mümkün kılan kaybı, eşcinsel arzu olarak sabitler. Buna göre, “kadın” ve “erkek” olmanın 
öncesinde eşcinsel bağlılık vardır. Oysa Zizek’in de ifade ettiği gibi, eşcinsel ya da heteroseksüel 
toplumsal cinsiyetleri kuran kayıp, toplumsal cinsiyetle özdeşleşmeye içkindir; bu özdeşleşmeden önce 
toplumsal cinsiyetlerden söz edemeyiz. Bu nedenle kayıp, reddedilen eşcinsel bağlılık kabul edildiğinde 
dahi giderilebilecek bir şey değildir (325-331). Bir diğer deyişle, “cinsel farkın temel gizemini, mevcut 
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Butler’a göre heteroseksüel melankoli kültürünün psişik ekonomisi, katı 

toplumsal cinsiyet özdeşleşmeleriyle üretilir. Şayet, toplumsal cinsiyetin içsel bir özünün 

bulunduğu yanılsamasını geriye dönük olarak üreten toplumsal cinsiyet performansı ise 

(137), melankolide performe edilen şey, yaygın bir inkarın belirtisi ve işaretidir (140). 

Paradoksal bir şekilde, melankolinin psişik ekonomisi ve katı kurallarının baskısı, 

hepimizi daha fazla kırılgan yapar (142). Katı ve abartılmış vicdanla özsuçlamanın, 

içinden çıkılmak istenen ama her defasında yeniden içine düşülen girdabın gücü de bu 

kırılganlıktadır. Türk sinemasının popüler melodramlarına hâkim  psişik ekonomi, ham 

maddesi kırılganlık ve abartılmış vicdan olan bu melankolik girdaptır. Suçlanmış, 

ezilmiş ya da terk edilmiş kırılgan kahramanın en sonunda bir varoluş elde ettiği yer, 

kayıptan mustarip olmayı, kaybın farkına varmayı askıya alıp erteleyen melankolik 

                                                                                                                                                
kurulu simgesel farklılık kipi (yani heteroseksüel normativite) olarak değil de, normatif simgeselleştirimin 
elinden ilanihaye kaçıp gitmekte olan bir şey olarak koyutlamak çok daha üretici olacaktır” (325). Eşcinsel 
bağlılığı kurucu bir kayıp olarak düşünmek yerine eşcinselliğin neden güçlü bir tehdit olarak algılandığını 
kavramak toplumsal cinsiyet kurgusunun aldığı psişik biçimleri görmemize imkân tanır. Butler ve 
Zizek’in buluştuğu noktayı burada buluruz: Eril özdeşleşme ne kadar abartılı ve savunmacı olursa eşcinsel 
yatırım da o kadar haşin olacaktır (Butler, 132). Diğer bir deyişle, aşırı ve şiddetli eşcinsellik korkusu ve 
inkarı, bu inkarın devamlılığı için eşcinselliği zorunlu kılar. Zeki Müren’in rol aldığı filmlerde 
özsuçlamanın, suçluluk deneyiminin ve suçtan aklanmanın ne denli kurucu olduğunu izah etmeye 
çalışmıştım. Butler, reddedilen eşcinsel bağlılığın suçluluğun ham maddesi oluşundan ve toplumsal fazilet 
idealinin eşcinsellik üzerinden ve eşcinselliğe karşı tanımlanmasından söz eder. Bu anlamda, Zeki Müren 
filmleri, toplumsal mutabakatın ve toplumsal ideale bağlılığın, eşcinselliği inkar edip bastırırken eşcinsel 
yatırıma bağımlı olduğunu gösterir. Düğün Gecesi (Seden, 1966), züppe erkekten intikam alan taşralı kız 
hikâyesinin tipik bir örneği gibi gözükse de onu benzerlerinden ayıran özelliklere dikkat etmek gerekir. 
Taşralı kızın, güzelleşip/modernleşip intikam aldığı ve Zeki’yi kendine aşık ettiği tipik hikâyeye bu tür 
filmlerde olmayan bir fazlalık eklenmiştir: Tülin, Zeki’yi yeterince erkek bulmadığını söyler. Zeki, boks 
ve karate yapar, halter kaldırır. En sonunda Tülin’in gözleri önünde bir kaç erkeği döver. Kadının değiştiği 
ve “kadın” olduğu bu melodramlarda bu kez “erkek” olmakla da karşılaşırız. Bu tür melodramlarda 
kadının erkekten intikam alışının, dolayısıyla erkeğin iktidarıyla alay edişinin sahnelenmesinin her zaman 
sınırı, erkeğin haysiyetidir. Kadın, bu sınırda tokat yer ve intikam biter. Kadının bu sınırı aşabilmesini 
sağlayan figür Düğün Gecesi’nde Zeki Müren’dir. Şiddetli bir inkar ve red üzerine kurulu eril-ulusal 
kimlik, reddettiği özdeşleşmeye bağımlıdır. Erkeğin kadının bakışına bağımlılığının, erkeklikle ilgili 
korkuların (yeterince erkek bulunmama, kadınsı görülme gibi) erkek kimliğinde sahnelenmesi men 
edilerek, bu korkular eşcinselliği gizlilikle ima edilen figür dolayımıyla, müstehzi bir alayla temsil 
edilmektedir; ama bu aynı zamanda abartılı ve savunmacı eril özdeşleşme içinde eşcinsel yatırımın 
korunduğunu, inkarın gücünü bu yatırımdan aldığını da ele verir. Böylelikle, eril kimliğin içinde korunan 
eşcinsel arzu erkeklikle ilgili korkulara, bu korkular ise süreğen ve yinelenen, şiddetli ve savunmacı bir 
eril özdeşleşmeye neden olur. 
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girdabın ta kendisidir. Bizi daha değişken kılan, bizi var eden toplumsal kipleri 

dönüştürmemize imkân verense üzerimizdeki kaybın izini kabullenmektir. Butler’ın 

ifadesiyle, “ikirciklilik ve kayıp, içinde birtakım şeyleri dışavurabildikleri dramatik bir 

dile sahip olduklarında daha değişken oluyoruz” (142). 

Adam Philips (2005), Butler’ın heteroseksüel melankoli tesbitini tartışırken, 

bütün toplumsal kimlik ve cinsiyetlerin bedel ve mahrumiyet içerdiğini, bu nedenle de 

ıstırapsız bir kimliğin hiçbir zaman olmadığını ve olamayacağını vurgular (147). 

Toplumsal kimlik ve cinsiyetin bünyevi ıstırabı, her zaman, kaybın olmadığı bir dünya 

özlemi ve arzusunu doğuracaktır: “Her çocuk, haklı olarak, dışlama, fark ya da ayrılığın 

ötesinde bir konum –sınırların, dolayısıyla aşağılamanın olmadığı bir toplumu 

amaçlayan ve farklı bir biçimde ütopik sosyalizmden alınan bir fikir olan terk etmenin 

ve terk edilmenin olmadığı bir dünyanın- olup olmadığını bilmek ister” (150). Bu 

nedenle Philips’e göre, toplumsal cinsiyet ya da kimlik denen şey üzerine konuşurken, 

dışlama fikrine muhtaç olmayan bir resim bulmak artık aşırı derecede zor göründüğü 

için, karşılıklı dışlamanın ve bizi dilsiz, kalın kafalı ve tekrarcı yapan aynılığın dili, 

yerine paradoksların, farklılığın dilini konuşuyor olmamız gerekir (150). Burada, terk 

etme ve terk edilme, dışlama ve dışlanma olmadan kimliğin kuruluşunun 

imkânsızlığından yola çıkarak Philips, toplumsal kimlik ve cinsiyet üzerine anlatıların 

sadece bunlar üzerine kurulu olmasının hareketsizleştirici etkisini ifade ettiği gibi, 

bunların olmadığı bir dünya arzusunu, yani aynılığın dilini de eleştirir. “Toplumsal 

cinsiyet hakkındaki öykülerimizi tasarlarken sınır ve konturlar yerine tedrici değişim ve 

müphemliklerden konuşmak daha faydalı olabilir” (150); çünkü farklılığın dili, kimliğin 
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ıstırabının er geç biteceği, ıstırap kaynağının ortadan kaldırılacağı bir hayalin peşindeki 

tekrarcı dili kırar. 

Terk etmenin ve terk edilmenin olmadığı bir dünyayı kabul etmek zorunda 

olduğumuz, inkarlar ve feda edişler olmadan arzunun belirli bir yöne akıtılmasının 

imkânsızlığı konusunda Philips’in yorumunu destekleyen Butler, buna rağmen, kimliğin 

kuruluş anlatıları arasında ayrım yapmamız gerektiğinde ısrarcıdır. “belki de şiddetle 

reddedilip dışta bırakılan ile daha az şiddetle ya da kalıcı olarak reddedilen arasında 

ayrım yapabileceğimiz bir ‘reddediş’ ve ‘dışlama’ tipolojisi geliştirmenin bir yolu 

vardır” (154). Bu nedenle Butler için, melankoli ve matem arasındaki ayrımı, kayba 

karşı verilen yanıtların kimliği oluşturucu etkisini kaydedebilmek, farklılığın dilini 

konuşabilmek için elzemdir. 

Şayet melankolik anlatı, kaybın psişe içinde muhafazasıyla, kırılıp gitmiş 

imkânsız bir bağlılığın sürdürülmesi, kaybın reddedilip ertelenmesi, askıya alınmasıyla 

izah ediliyorsa, İstanbul’a dair melankolik anlatı bize ulusal kimlik hakkında ne 

söylemektedir? Yitip gitmiş bir medeniyetin yıkıntıları üzerinde kurulan ulusal kimlik, 

Doğu-Batı bölünmesinden türeyen asimetrinin yol verdiği yoksullaşmayla, kendi ortaya 

çıkışını mümkün kılan kayıpla (“Doğu”) ne türden bir hayalin üretimiyle baş etmeye 

koyulmuştur? 

Bu hayalin mühim bir parçası, Zeki Müren filmlerinde, Türk sanat müziğinin 

kaybı ve ayrılmayı çağrıştırırken geleneğin metafizik merkezinin boşluğuna 

yerleşmesiyle, toplumsal fazilet ideali ve vicdanın yüceltimiyle karşımıza çıkar. Ancak 

bu filmlerde bizi melankolik anlatıyla buluşturan başka izler de vardır. Bir yanda kırıklık, 

kırılganlık, yarım kalmışlık ve tamamlanmamışlık hissi hüküm sürerken, diğer yanda 
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kimi zaman kaybedilmiş ve hatırlanan, kimi zamansa içinde yaşanılan aşkın ima ettiği 

tamlık İstanbul manzaralarıyla ve Türk sanat müziğiyle anlatılır. Kırık Plak’ta 

meyhanede kendi sesini duyan (“Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu”) Zeki, 

hatırlayarak ağlamaya başlar. Hatırada, sevgili, İstanbul ve aşkları vardır. Beklenen 

Şarkı’da konak, geçmiş ve bugünü birbirine bağlayan mekânsallaştırmayı sağlar. Aşçısı, 

hizmetçisi, bahçıvanı, dadısıyla ama aynı zamanda Türk sanat müziği aşkıyla ve bu 

aşkla birbirine bağlanan sevgililerle dolu konak, Seniha’nın daha sonraki hayatında 

vazgeçmediği, onun geçmişe bağlılığını gösteren ve bütün ihtişamıyla ayakta duran 

mekândır. Bu filmler arasında kayıpla ilişkili en çarpıcı sahne ise Son Beste’dedir. 

Filmin jeneriğinde bir Osmanlı-İstanbul resmi (Boğaz manzarası, sandallar ve kayıklar) 

yer alır. Film başladığında, kameranın hareketi, yaşlı bir adamın bu resmi elinde 

tuttuğunu gösterir. Mendiliyle terini silen adam yürümeye başlar. Diğer elinde de 

semaver vardır. Bomboş caddede karşıdan karşıya geçmeye hazırlanırken, çerçeveyi 

ağaçların arasındaki Sultanahmet Camii doldurur. Yaşlı adamın gittiği yer eski eşyaların 

satıldığı bir dükkandır. İçerisi, kayıp geçmişin eşyalarıyla, kaftanlar, udlar, nargileler ve 

Osmanlı-İstanbul resimleriyle doludur. Dükkana şamdanını satmaya gelen bir başka 

yaşlı müşteri, verilen fiyattan memnun olmadığını söyleyince dükkan sahibi sitem eder: 

“Madem o kadar kıymetli neden satıyorsun?” Yaşlı adam ise hüzünlü bir iç çekişle 

söylenir: “Orasını bir ben bilirim bir de Allah.” Filmin kahramanı Zeki de tanburunu 

satmak üzere dükkana gelecektir. 

Bir yanda kayıp geçmişin satılan eşyaları, yitip gitmiş bir bağlılık, yarım kalmış 

beste, kaderi ölüm ya da ayrılık olan bir aşk varsa diğer yanda ise şehrin manzaralarının, 

doğasının ve yapılarının ima ettiği bir tamlık imgesi ve sesi, kışkırtıcı, ayartıcı, baştan 
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çıkarıcı arzulara, şehrin giderek parlaklaşan ışıklarına karşı gururla sahip çıkılan fakirlik, 

onur, erdem imgesi vardır. Ulusal öznelliği hayata başlatan ama aynı zamanda onu yok 

etmekle tehdit eden kayıpla ilişkili bu hayal, bir “biz” yaratabildiği ölçüde popülerleşmiş 

ve paylaşılmıştır. Ah Güzel İstanbul’da yalıda doğup büyümüş daha sonra yoksullaşıp 

medeniyetin dışına düşmüş Haşmet’in geçmişin eşyalarıyla ve ruhuyla dolu kulübesi, Üç 

Arkadaş’ta şehirde tutunmaya çalışan yoksullara ev sahipliği yapan, zengin ve soylu 

geçmişin yıkık dökük bir kabuktan ibaret kalmış ahşap konağı ve her iki filmde de bu 

mekânların içine yerleştiği İstanbul anlatısı/imgesi de paylaşılan bu hayalin farklı 

versiyonlarıdır. Köşegenlerinde “kayıp”, “İstanbul” ve “ulusal-biz” olan bu hayali 

üçgenin metinlerarası ortaya çıkışına ve içerdiği melankoliye daha yakından bakmak 

gerekir. 

IV.A.1. İstanbul, hayal ve “biz” 
 

Üç Arkadaş, İstanbul’un kuşbakışı görüntüsüyle açılır. Ağır bir kaydırma hareketiyle 

görüntülenen manzarada, Haliç, geride Galata kulesi ve Galata köprüsü yer alır. Köprü 

üzerinde seyrek bir trafik, denizin üstünde sandallar ve gemiler vardır. Bu manzarayı 

yıkık, dökük, camları kırık ahşap bir konağın dış çekimi takip eder. Konağın çerçeveyi 

dolduran görüntüsünden konağın içine geçilir. Sonra, yıkık, döküklük, yoksunluk, 

yoksulluk ve terk edilmişlik duygusu bir mahalle kavgasına bırakır yerini. Terakker Ali 

Paşa’nın kucağında, aşçılar, hizmetçiler, bahçıvanlarla büyüdüğünü iddia eden Saraylı 

Şehnaz’ın kedilerinden biri, Murat’ın kuşlarından birine dadanmıştır. Uyanıp kediyi 

kovalayan Murat, Şehnaz’la ağız dalaşına girer. Bütün mahalleli balkonlarına çıkıp 
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onları seyreder. Kedilerinin saraylı olduğunu bağıra çağıra söyleyen Şehnaz, “Böyle 

serserilerden laf işitecek kadın mıyım ben?” diyerek komşularına yakınır. Terk edilmiş 

konak, şimdi, şehirde tutunmaya çalışan yoksul sakinlere ev sahipliği yapmaktadır.12 

Anlatı, manzaranın uzak ve bütünleştirici güzelliğiyle, konağın yakın ve 

parçalayıcı yıkık döküklüğü arasındaki uyumsuzlukla başlar. Şehirde başlayan yeni 

hayatın hikâyesi, kendine bakış, terk etme ve terk edilmenin yaşandığı bir mekânda ve 

bu mekânın uyardığı kayıp duygusuyla ortaya çıkar. Üç arkadaş, konaktan sabah işe 

gitmek üzere çıktıklarında İstanbul resminin içine yerleşirler. 13  Deniz kenarında 

yürürlerken, parke taşlı yol, yoldan geçen arabalar, martılar çerçevenin içindedir. 

                                                 
12 Üç Arkadaş’la Beklenen Şarkı arasındaki farklardan biri de burada belirir. Beklenen Şarkı’da konak, 
geçmişe bağlılığı sürekli kılan bozulmamışlığıyla ve haşmetiyle ayaktadır. Konak, anakronik bir biçimde 
milliyetçi bir anlatının içine yerleşmiştir. Konağın çalışanları, (diğer bir deyişle ev sahibi olmayanlar) 
İstanbul Türkçesi’nin ve Türklüğün dışındadır. Ya şiveleri vardır, ya Arap’tır ya da gayrimüslimdirler. 
Oysa Üç Arkadaş’ta şehrin tutunamayanları arasında kurulan dayanışma ağı içine bir Ermeni, Mösyö 
Artin Dartanyan alınmıştır. Türk sinemasının melankolisini, daha doğru bir deyişle bir ulusal melankoliyi 
yerleşikleştiren unsurlardan biri de, milliyetçilikle birlikte ortaya çıkan kayıpların temsil edilemezliği ve 
üzerine konuşulamazlığıdır. Merkezine Müslüman-Türklüğü alan melankolik anlatının, yoksul, yoksun ve 
kısıtlanmış görünmesinde, kayıp ötekinin ulusal ben’i karakterize eden eksik haline gelmesinin, kayıp 
üzerine konuşmanın men edilmesinin payı büyüktür. Türk sinemasında, Türk sanat müziğine dönüşen 
Osmanlı musikisinin icra edilmesinde, Cumhuriyet’ten önce temelleri atılan Türk tiyatrosunun kurucuları 
arasında, çok sayıda Ermeni ve Rum sanatçı yer almıştır. Bimen Şen, Arşavir Alyanak, Alyanak’ın babası 
ve Zeki Müren’in ders aldığı hocası, kemani Agopos Efendi, Udi Kirkor, Yorgo Bacanos bu sanatçılar 
arasındadır. Memduh Ün, Arşavir Alyanak’la birlikte çalışmalarını anlatırken şunları söyler: “ [Arşavir 
Alyanak] da Ermeni tiyatrolarında oyunculuk yapıyordu. O da benim gibi sinemaya çok meraklı birisiydi. 
Yönetmen olmak istiyordu. Onunla konuşur, dünyalar kurardık. 1951 yılında Alyanak’ın tanıdığı, bir 
Ermeni, bir Yahudi bir Rum Ceylan Film’i kurmuştu. Bu üç kişi, Saba Melikesi Belkıs adında bir film 
getirmişlerdi. Çok iyi para kazanmışlardı, yerli film de yapmak istiyorlardı. Ama azınlık oldukları için 
korkuyorlardı. En sonunda Doktor [Arşavir Alyanak] bunlarla bir anlaşmaya vardı” (Akpınar, 2005: 28). 
Daha sonra yolları ayrılır: “Emin olun, doktorla hiçbir hesap-kitap yapmadık. Çok iyi bir adamdı. Babası 
da bestekar Agop Efendi’ydi. Çok muhterem bir insandı. Dostlukla ayrıldık” (32). (Ulusal-) melankolinin 
kaybı konuşulamaz kıldığı bir örnek için Nubar Terziyan’ın anılarına, özellikle de 6-7 Eylül olaylarını 
anlattığı bölümdeki dil ve üslubun dolambaçlı ve dolaylı oluşuna bakılabilir. Bkz. Terziyan (1995: 104-
123). 
13 Ün, Üç Arkadaş’taki figürlerin kendi hayatından, çocukluğundan çıktığını söyler: “En iyi bildiğim şey, 
küçük insanların –bu lafı sevmiyorum ama başka bir kavram da bulamıyorum- hayatını anlatmak. Üç 
Arkadaş öyledir. Şimdi bakın, Üç Arkadaş filmindeki fotoğrafçı, benim Kumkapı’da oturduğum evin 
karşısındaki Nişan Efendi’dir. Babam beni ekmek almak için Çemberlitaş fırınına gönderirdi. Oraya 
gitmek için bazen Nuriosmaniye Camii’nin avlusundan geçerdim. Orada bir niyetçi vardı. Tavşanları, 
güvercinleri vardı. Üç Arkadaş’taki niyetçi oradaki niyetçidir. Muhterem Nur da benim aşık olduğum bir 
kadındı. O zaman film benimle bütünleşmişti. Filmin başarılı olmasının sebebi budur” (Akpınar, 36). 
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Çerçeveyi tamamlayacak son unsurdan, gemiden, bir sonraki sahneye geçilir. Ortaköy 

Camii’nin yakınında “İstanbul Hatırası” yazılı fon bezinin önünde fotoğrafçı Mösyö 

Artin, iki askerin fotoğrafını çeker (“Askerparem, şu kolunu az bir buçuk öne al kim 

rütben görünsün”). Niyetçi Murat, İstanbul’un kenar mahallelerinden birinde uzaktan 

belirir. Çerçeve, parke taşlı yolları ve tahta iskemlelerde oturan kahve müdavimlerini 

içine alır. Eski, bakımsız, sıvası dökülmüş bir binanın demir parmaklıklı en alt katında 

başörtülü bir kadın Mustafa’yı çağırır ve oğlu için niyet çektirmek ister. Sahne, 

mahallenin tamamlayıcı unsuru koşuşturan çocuklarla kapanır. Ayakkabı boyacısı 

Mıstık ise, boyacıların ve küçük esnafın karşılıklı dizildiği caddededir. Manavdan 

alışveriş yaparken yoldan geçen güzel, alımlı bir kadına baka kalan yaşlı adam cüzdanını 

düşürür. Mıstık koşup, cüzdanı yaşlı adama uzatır. Adam, Mıstık’a teşekkür edip ısrarla 

beş lira verir. 

Filmin birçok sahnesinde kahramanlara deniz kıyısındaki martılar, sandal ve 

gemiler, arkalarında ya da önlerinde camiler, tahta iskemleli kahveler eşlik eder. 

Kahramanlar, İstanbul manzarasının içine yerleşmişlerdir. Çınar ağaçları, uçuşan 

güvercinler, iskele ve tekneler bu resmin diğer parçalarıdır. Kahramanları içine alan, 

onunla bütünleştikleri İstanbul manzarası, manzaranın sevgiliyle yer değiştirmesine, 

İstanbul’un güzelliğinin sevgilinin güzelliğine, manzaraya bakışın, sevgiliye bakışa 

dönüşmesine, arzunun metonimik kaymasına imkân verir. Gül ve Mustafa, Bebek 

sırtlarındadır. Göremeyen Gül, manzaranın güzel olup olmadığını sorar, Mustafa 

manzarayı anlatır: “Karşıda Küçüksu, Anadoluhisarı, Kanlıca koyu, uzakta Beykoz. 

Şimdi, dünyanın en güzel, en tatlı şeyini görüyorum. Seni görüyorum Gül. Pırıltılı 
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saçlarını. Alnını. Görmesini can dilediğim gözlerini. Burnunu. Ağzını. Sevdiğim kızı 

görüyorum.”14 

Gül’ün ameliyat olması ve gözlerinin açılması için hırsızlık yapan Mustafa, 

polise teslim olmadan önce Gül’e veda eder. Konağın denizi gören küçük 

balkonundadırlar. Ayrılmalarına yakın, çerçevenin gerisinde hareket eden bir vapur, sesi 

ve dumanıyla birlikte sahneye dahil olur. Arnavutköy Nahiye Emniyet 

Başkomiserliği’ne teslim olmak üzere Mıstık ve Mustafa’nın konaktan ayrılmalarının 

görüntülendiği çerçeve, yine İstanbul manzarasıyla dopdoludur. Çerçevenin iki tarafında 

karanlık, kopkoyu gözüken iki duvar, soldakinin üzerinden sarkan yine kopkoyu ağaç 

yaprakları, Murat ve Mıstığın karanlık gölgeleri, geride konağın daha alçakta duran 

demir parmaklıkları ve en arkada aydınlık, ışıklı deniz, dumanıyla birlikte hareket eden 

vapur ve sesi. 

Filmde, İstanbul’u melankoliye mekân yapan esas unsur ise, kayıp sevgiliyi 

İstanbul sokaklarında, caddelerinde arama sahnelerdir. Kahramanın kimi zaman içinde, 

kimi zaman dışında olduğu İstanbul resminin, manzarasının hüznü bu sahnelerle, kayıp 

sevgilinin geride bıraktığı boşluğu hatırlatırken bu kaybın içe çekilmişliğini de gösterir; 

                                                 
14  Ün’ün İnsanlar Yaşadıkça (1969) filminde de benzer bir sahne vardır. Üstelik, erkeğin kadının 
bakışından görülme korkusu da burada filmin temel gerilimidir. Film, Orhan’ın hapisten çıkmasıyla başlar. 
Geçmiş hikâyesinde bir namus davası vardır: “Arap Kemal’le Mustafa kızkardeşini zorla kirletmeye 
kalkışınca hazmedemeyip ikisini de vurdu. Kızkardeşi de kahrından öldü.” Hapisten çıktıktan sonra 
kandırılıp bir soygun planına karıştırılan Orhan, arabayla kaza yapar; terzi Ayşe’ye çarpar ve Ayşe’nin kör 
olmasına neden olur. Daha sonra tekrar karşılaştıklarından birbirlerine aşık olurlar. Boğaz’dan sandalla 
geçtikleri gün aralarındaki diyalog şöyledir: 
Ayşe: Anlatsana nerden geçiyoruz? 
Ahmet (Orhan): Rüyalar aleminden. İstanbul’un en güzel yerinden. Eski sultanların saraylarının önünden. 
Koca imparatorluktan arta kalan bir yığın güzellik sıralanmış denizin kıyısına.  
Ayşe: Biliyor musun bazen seni dinlerken gözlerimin açılmasını hiç istemediğim bile oluyor, dünya her 
zaman senin anlattığın kadar güzel değil!  
Ahmet: Ama gözlerin açılınca belki nefret edeceksin benden. Belki hiç istemeyeceksin  
Ayşe: Sanki gözlerimin açılmasından korkuyormuş gibi bir halin var! 
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mutlak bir kayıp, bu kaybın kabulü değil, bir arayış vardır burada. Kayıp sevgili, resmin, 

manzaranın bir yerinden her an yeniden ortaya çıkabilir. Bu yüzden Murat, şehirde 

durmamacasına dolaşır; bütün şehri kendi bakışına hapsetmek ister. Yüzünü çevirdiği bir 

an, Gül’ün arkasından geçip gitmiş olmasından korkar. Bakışı şehrin her yerini 

dolaşmalı, bakışının değmediği tek bir yer kalmamalıdır ki Gül’ü bulabilsin. 

Murat ve Mıstık’ın Üsküdar Ceza ve Tevkifevi’nden çıktıklarını gösteren 

çekimin peşi sıra gelen sahnede üç arkadaş, yıkık, dökük, hatta bir kısmı enkaz halindeki 

şehir surlarının önündedirler. Murat da sevgilisini kaybetmiş olmanın, ne yapacağını, 

nereye gideceğini bilemez olmanın verdiği yıkık döküklük, hüzün hali içindedir. Onu 

aramaya karar verdiğini söyler, ayağa kalkar. Diğerleri de ona yardım edecektir. Murat, 

şehrin kalabalık, hareketli merkezinde öğlene kadar sokak ilanları (konser, müzayede, 

gazino ilanları) asar. Öğleden sonra ise İstanbul’da Gül’ü arar. Filmin bu bölümünü, 

Murat’ın hırsızlık yapmasıyla kırılmaya uğrayan ilk bölümle birlikte düşünmek gerekir. 

Eski, bakımsız, terkedilmiş, içinde tek tük eşyalar bulunan ahşap konakta yaşayan üç 

arkadaş, günlük kazandıkları üç beş kuruşla geçinirler. Gül’ün aralarına katılmasıyla 

birlikte, bir hayalin içine çekilirler. Gül, yoksul olduklarını anlayıp gitmesin diye onu 

zengin ve asil olduklarına inandıracak hayali bir dünya kurarlar. Bu dünyada Murat 

ressamdır, Mıstık ise mühendislik okur. Konağın duvarlarında ecdadlarının resimleri 

asılıdır. 

Gül’ü ameliyat ettirecek parayı bulamayınca onu hayal kırıklığına uğratmamak 

için, yardım istedikleri ama onları azarlayıp kapısından kovan zengin adamı tehdit 

ederek ameliyat parası için gerekli olan 800 lirayı çalarlar. Murat ve Mıstık hapse girer. 

Gül ameliyat olur. Hastanenin kapısında zengin bir adamı Mösyö Artin sanarak koşan 
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Gül, kapının önünde duran Mösyö Artin’i ise görmez: “Beni tanımadı bile. Lüküs bir 

araba durordu orda. Yanında da şişman kalantor bir adam. Ona doğru koştu. Utandım, 

kendimi tanıtamadım ona.” Filmin ilk bölümünde kendi halinde, kendine yeten, bir 

hayal dünyası kurup onun içinde yaşayan, kısıtlı, eksik, yoksun ama mutlu olan 

bütünlüklü dünya, bir imkânsızlık duvarına çarpar: Öteki’nin bakışına bağımlılık. 

Bu anlamda, Murat’a eşlik eden mekân değişimi önemlidir. Artık şehrin 

merkezinde, modern sahnenin içindeyizdir. Mekân ve mesleğin değişimi, bunlara eşlik 

eden kayıp sevgili arayışıyla filmin bu bölümünde melankoli, sevgiliyi kaybetmiş 

olmayla “şehrin ışıkları” arasındaki bağdan türer. Ağzında sigarası, elinde fırçasıyla, 

şehrin imgesinin bir parçası olan sokak ilanlarını asan, şehrin manzarasında kayıp 

sevgiliyi arayan Murat’ın görüntülendiği sahneler, şehrin ışıklarının vaad ettiği umutla 

geride bıraktığı yoksunluk duygusunu, kayıp sevgiliye yeniden kavuşma ümidiyle onun 

bakışında kendi eksiklik ve yoksunluğuyla yüzleşme korkusunu birlikte anlatır. Murat’ın 

İstanbul’da dolaştığı sahnelerdeki İstanbul imgesi, kimi zaman kahramanın bakışıyla 

onun hikâyesinin hüznüne bağlanır, kimi zaman da kahraman İstanbul imgesinin bir 

parçası olur, bu imge içinde kaybolur. Martıları içine alan İstanbul silueti, dev gemilerin 

demir attığı iskeleye, kalabalıklara ve Galata köprüsünden İstanbul’a bakan kahramana, 

yüksekteki dev ilanlar, Eminönü Camii’nin içinden görüntülenmiş, kahramanın da 

kaybolduğu şehir imgesine bağlanır; yere üşüşmüş kuşları, sokak lambası, hareketli 

insanları, gemisi ve dumanı, arka planda şehrin karşı yakasının siluetiyle imge, kayıp 

sevgilisini arayan kahramanın duygusunu, İstanbul manzarasıyla temsil eder. Bir başka 

sahnede Murat, Sultanahmet Camii’nin yakınında dolaşırken gösterilir. Caminin 



 288

minaresinden elektrik tellerine konmuş kuşlara, sonrada avludaki kuşlara geçilir. 

İmgenin içinde kuşlara yem veren Murat da vardır. 

Murat’ın şehrin merkezinde sokak ilanları astığı ve Gül’ü aradığı sahnelerde, 

şehrin duygusuyla kahramanın duygusu, şehirle kahraman ve şehirle kayıp sevgili 

arasında geçişlilik ve süreklilik vardır. Şehir ışıklarının vaatleri ve uyandırdığı eksiklik 

duygusundan kayıp sevgilinin geride bıraktığı duyguya, onu arayıp bulma ümidine ya da 

bütün ümitlerin tükendiğini gösteren çaresizce bir dolaşma-arama duygusuna geçeriz. 

Bu sahnelere eşlik eden evsizlik, yersizlik-yurtsuzluk, parklarda, bahçelerde buluşma, 

bekleme, yemek yeme hali de (üç arkadaş, konağı terk etmiştir ve bu sahneler boyunca 

nerede yaşadıkları hiç gösterilmez) sevgiliyi bulma ümidini şehirde var olmayla, kendine 

kapalı dünyada açılan eksiği/gediği doldurma arzusunu şehre bağlanmayla tamamlar. 

Nitekim, şehrin ışıkları, en sonunda, kahramanın arzusu için de parıldayacaktır. Önce, 

meyhanede plaktan duyulan sesiyle ortaya çıkan sevgili sonra Murat’ın duvara astığı 

afişlerden biri olarak, imgesiyle belirir. Murat’ın fırçayla ıslatarak açtığı ve duvara 

yapıştırdığı ilanda birdenbire Gül’ün yüzü karşısına çıkar. Elinde afişler, İstiklal 

Caddesi’nde koşmaya başlar. İnsanlara çarpar, ilanların bir kısmı yere düşer. Kuşbakışı 

çekimler, caddenin hareketliliğiyle Murat’ın mutluluğu arasındaki bağı belirginleştirir. 

Kayıp sevgilinin imgesiyle karşılaşma sahnesini modern yapan, sadece imgeyle 

karşılaşmanın işaret ettiği yakınlık-uzaklık diyalektiği değil, karşılaşmanın içinde 

yaşandığı bulvardır. Zeki Müren’in Altın Kafes filminin sinema önündeki resimli büyük 

bilbordu (fener), hareket halinde otobüs ve arabalar, vitrinler, çok sayıda karşılaşmanın 

yaşandığı şehrin kalabalığı ve caddenin ortasında son gücüyle koşan Murat, şehrin 

ışığında bir yer bulma arzusunu harekete geçiren, devingen bünyesi, göz kamaştırıcı 



 289

vaatleri ve uçuculuğu, ayartıcılığı, peşinden sürekleyiciliğiyle modern sahnenin 

içindedir.15 

Murat, Küçük Çiftlik aile gazinosuna vardığında, gazinonun bahçe duvarında 

Gül’ün resminin olduğu çok sayıda ilanı görünce durur. Onunla birlikte müzik de 

kesintiye uğrar. Tek bir imgenin yarattığı heyecan ve ümitten hayal kırıklığına geçiş 

imgelerin çoğulluyla sağlanacaktır. Sevgilinin sadece ona baktığı ve sadece onun olduğu 

zaman geride kalmıştır. Çoğalan imgesiyle Gül, hem herkesin hem de hiç kimsenin 

sevgilisidir. Murat, gazinoda temizlik yapan çalışana Gül’le görüşmek istediğini söyler; 

ama ona ulaşması mümkün değildir. Gül’ün hayranlarının gönderdiği çiçekleri taşıyan 

çalışanların arkasında hayal kırıklığıyla hareketsiz kalır. 

Buraya kadar, yıkıntı, yoksulluk ve yıkım içinde mutluluk hayalinin, onur ve 

erdemin korunması, yoksulluğun paylaşılması ve şehrin ışıklarının değip bozmadığı bir 

dayanışma kültürüyle sergilenişinden, hem bu mutluluk hayalinin hem de kayıp ve hayal 

kırıklığının temsil edilebilme imkânını üreten İstanbul manzalarından söz ettim. 

Butler’ın ifade ettiği gibi, melankoli olmadan ben’in var olması mümkün değildir; kayıp, 

ben için kurucudur (161). Bu kurucu kayba melankolinin verdiği yanıt, aksi takdirde 

temsil edilemeyecek olan psişik yaşamı, kaybın yol açtığı ikircikliliği, kısaca içsel 

topografiyi masallaştırarak temsil etme yoludur. Bu masallaştırıcı sahnenin bir diğer 

özelliği de manzaradır: “Walter Benjamin, melankolinin mekânsallaştırdığına ve onun 

zamanı askıya alma ya da tersine çevirme çabasının, imza etkisi olarak ‘manzaralar’ 

ürettiğine değinir” (Butler, 164). Eski, yıkık dökük bir konağın içinde görmeyen gözler 

                                                 
15 Filmin müziklerinin tamamı, Gül’ün söylediği “Geceleri Yıldızlar” dışında, “Batılı” müziktir. George 
Gershwin’in “The Man I Love”ı ve Mercer-Kosma’nın “Autumn Leaves”i sahnelere eşlik eden müzikler 
arasındadır. 
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için bir İstanbul hayali yaratan Üç Arkadaş’ın melankolik anlatısını, Orhan Pamuk’un 

İstanbul: Hatıralar ve Şehir kitabıyla birlikte okuyarak, ulusal kimliği kuran kayba karşı 

melankolik anlatının mekânsallaşmış manzaralarının ürettiği “biz” hayalini metinlerarası 

bir düzlemde kavrayabiliriz. 

Pamuk (2003), kişisel tarihini ve hatıralarını anlattığı bu kitap boyunca, kendi 

kimliğinin de bir parçası olduğunu söylediği şehre hâkim yenilgi, yıkım, eziklik, hüzün 

ve yoksulluk duygusunun takipçisi olur: “Ben doğduğumda İstanbul, dünyadaki görece 

yeri bakımından iki bin yıllık tarihinin en zayıf, en yoksul, en ücra ve en yalıtılmış 

günlerini yaşıyordu. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkım duygusu, yoksulluk ve şehri 

kaplayan yıkıntıların verdiği hüzün, bütün hayatım boyunca, İstanbul’u belirleyen şeyler 

oldu. Hayatım bu hüzünle savaşarak ya da onu, bütün İstanbullular gibi en sonunda 

benimseyerek geçti” (15). Üç Arkadaş’ın yıkık dökük ahşap konağı şehrin hüzün 

duygusunun en belirgin temsilcilerinden biridir. Bakımsızlıktan boşalan, yanıp yıkılan 

bu konaklar onlarla birlikte yaşayanlara her daim medeniyet kaybını ve değişimini 

hatırlatır. Cam kırıkları, devrik merdivenleri, eğrelti otları ve incir ağaçlarıyla çevrili 

yanık ve yıkık konaklar, Osmanlı Devleti’nin de çürüyüp, dağılıp gitmesiyle aklımızda 

özdeşleşmiş gibidir (33-34). Pamuk, bu konakların kendisinde hala derin bir hüzün ama 

aynı zamanda çocukluk fikri uyandırdığını söyler (33). 

Osmanlı-İstanbul resminin satılmasıyla, geçmişin eşyalarının elden 

çıkarılmasıyla başlayan Son Beste, kendi köşelerine çekilip ölüme terk edilen geçmişin 

eşyaların uyandırdığı hüzün duygusunu, zenginlik ve baştan çıkarıcılık karşısında 

kaybetmeye mahkum hasta sevgilinin ölümünün ardından mezarına çiçeklerle gidilerken 

söylenen son besteyle tamamlar. Toplumsal hikâyeden öznel hikâyeye bu geçiş, 
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paylaşılıp popülerleşen ulusal melankolinin anlatısıdır. Pamuk’un ifadesiyle, “ölen 

kültürün, batan imparatorluğun hüznü her yerdeydi. Batılılaşma çabası, modernleşme 

isteğinden çok, yıkılan imparatorluktan kalan keder verici, acıklı hatıralarla yüklü 

eşyalardan kurtulma telaşı gibi gelmiştir bana: Tıpkı birden ölüveren güzel bir sevgilinin 

yıkıcı anısından kurtulmak için elbiselerinin, takılarının, eşya ve fotoğraflarının telaşla 

atılması gibi” (36). Bu güçlü reddediş ve unutma çabası, melankolik bir içe çekilişi 

tetikler. “Şehrin içine gömüldüğü ve bir türlü çıkamadığı hüzün duygusu” (36), sıkıntı 

ve kasvet, kendini anlatma ve geçmişi hatırlamanın ham maddesi gibidir. 

Adeta siyah-beyaz bir dokudan ibaret kalan şehir, siyah-beyaz bir hatıraya 

dönüşmüştür. Şehrin siyah-beyaz havası, şehrin ayrılmaz parçası olan hüzün duygusunu 

vurguladığı gibi İstanbullular tarafından da bir kader gibi paylaşılmaktadır (49). Pamuk, 

şehri siyah-beyaz kılan, İstanbul’un siyah-beyaz bir hatıra olarak tasavvur edilmesini 

sağlayan unsurlardan söz eder. Bu siyah-beyaz duygusu, şehrin yoksulluğuyla, tarihi ve 

güzel olanın eskimiş, solmuş, gözden düşmüş ve bir kenara itilmiş olmasıyla ilişkilidir 

Pamuk’a göre. “Bir büyük imparatorluktan artakalmanın hüznüyle coğrafi olarak hiç 

uzakta olmayan Avrupa’ya göre İstanbulluların bir çeşit ezeli yoksulluğa, onulmaz bir 

hastalığa yakalanmış gibi mahkum olmaları da şehrin bu içe dönük ruhunu besler. (...) 

Son yüz elli yıldır, şehre ağır ağır çöken yenilgi ve kayıp duygusu, yoksulluk ve yıkıntı 

izlerini siyah-beyaz manzaralardan İstanbulluların kıyafetlerine kader her şeyde 

gösterir” (48-49). Parke taşlar, yoksulluk ve ihmal yüzünden kararmış ahşap konak ve 

evlerin yıkık döküklüğü, cami kubbelerine yerleşmiş martı sürüleri, soba borularından 

çıkan dumanlar, yıkık şehir surları, soluk sokak lambaları, şehir hatları vapurları ve 

bacalarından çıkan dumanlar, şehrin kar altındaki manzaraları siyah-beyaz dokunun 
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parçalarıdır. Üç Arkadaş ve aşağıda göreceğimiz gibi Ah Güzel İstanbul’daki İstanbul 

manzaraları ve manzarayla iç içe geçen içsel topografi de bize bu siyah-beyaz dokuyu 

sunar. Bunlar arasında martı ve gemi sesleri, özellikle gemilerin dumanı manzarayı 

tamamlayan ve melankolinin imzasını da taşıyan hâkim unsurlardır: “İskelede bekleyen 

bir geminin, rüzgarsız bir günde koyuverdiği ince, ama koyu kömür rengi dumanın, bir 

yoksul evinin küçük bacasından tüten ince duman gibi hüzünlü bir yanı olurdu” (Pamuk, 

265). 

Bu siyah-beyaz hatıra imgesi, Bazin’in imgeye dair ifade ettiği kayıp ve 

yokluğun gerçekçiliği tarifiyle de ilişkilidir. Zamanın trajedisinin, geçicilik ve faniliğin 

fark edildiği modern bilinçle medeniyet kaybının ve ulusal kimliğin ortaya çıkışının bu 

çakışması, kendisini en iyi Üç Arkadaş ve Ah Güzel İstanbul’un “İstanbul Hatırası” 

çeken seyyar fotoğrafçıları öne çıkarmasında gösterir. Kaybı ve ayrılmayı çağrıştıran bu 

filmler, kayıp, artık olmayan bir İstanbul için hüznü taşırlar. Diğer yandan tıpkı 

“İstanbul Hatırası” gibi, İstanbul manzaralarını kaydeden yönetmen de bizim bilincimize 

dışsal bir hatırayı canlandırmanın, geçmişin izlerini yeniden üretmenin, kısaca kayıp 

zamanı yakalama çabasının bizi her defasında yeniden kayba götürdüğü, zamanın 

trajedisinin imgede fark edildiği modern evrenin içindedir. Kayıp İstanbul’a dair hüzün 

duygusunu taşıyan bu siyah-beyaz filmlerin kendilerinin daha sonra siyah-beyaz bir 

İstanbul hatırasına dönüşmelerindeki paradoks da buradadır. Bu kez bu filmler, artık 

olmayan bir İstanbul imgesini hatırlatıp, bu imgenin çağrıştırdığı kayıp için 

hüzünlenmemizi sağlarlar. Pamuk’un ifadesiyle, “hepsi yeniden gösterilen bu siyah-

beyaz filmlerdeki sokak sahnelerini, eski bahçeleri, Boğaz kıyılarını, yıkılmış konak ve 

apartmanları, tam onları yaşadığım ve hatırladığım gibi siyah-beyaz olarak görünce, 
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kimi zaman seyrettiğim şeyin film değil hatıralarım olduğu duygusuna kapılır, bir an 

hüzünden sersemlerdim” (42) 

Pamuk’un metninin esas önemli kısmı, şehri manzara olarak gören bakış ve 

manzaranın anlattığı hüzünden oluşan bu melankolik anlatı değil, aynılığın dili yerine 

farklılığın dilini konuşabilmemizi sağlayan dramatik bir dille, bizi kırılgan yapan bu 

melankolik anlatıyı kırmasıdır. Bunu, tarihe, Osmanlı Devleti’nin yıkılışının sonuçlarına 

ve bu tarihin İstanbul’un manzaralarında ve insanlarında yansıyış biçimine bakarak 

yapar (93). Pamuk, bir yandan “biz”i “biz” yapan, şehri şehir yapan malzemenin ima 

ettiği bu duyguyu ayrıntılı bir biçimde tarif ederken (melankolinin özneyi hayata 

başlattığını hatırlayalım) diğer yandan bu duygunun dışlama, reddetme ve inkarla 

ilişkisini, bu duygudan bir türlü kurtulamamanın ıstırabını ya da bu duygudan 

vazgeçmemenin sebeplerini (melankolinin özneyi yardığını ve özneleşmenin sınırlarını 

çizdiğini hatırlayalım) irdeler. Ulusal kimliğe musallat olan bu melankolik artık, onu var 

ederken sınırlar. Bir cemaat olarak paylaşılan ve gururla içselleştirilen hüzün, son 

yüzyıllık İstanbul müziğinin, yerel müziğin ruh hali, modern Türk şiirinin hem kalıp 

kelimesi hem de duygusu, günlük hayatta başarısızlık, isteksizlik, içe çekilişle kendini 

gösteren hayata bakış açısıdır (93). Sefalet, beyhudelik, ilgisizlik tınısıyla katmerlenen 

bu hüzün duygusunun ham maddesi, kayıp, yıkım ve yoksulluktur (103). Bu duygunun 

şehir imgesiyle karıştığı, buluştuğu yerlerde yıkık döküklük, yoksulluk, taşradan ibaret 

kalmışlık, siyah-beyazlık, eksiklik ve yetersizlik, geçmişin eşyalarının, nesnelerinin, 

yapılarının zamanın dışına düşmüşlüğü, boşluğu ve terk edilmişliği manzaraya hakimdir 

(95-96-97). Her şeyin kırık dökük, eskimiş olması ve hayatın kırılganlığı bu duyguyu en 

iyi anlatan iki şeydir. (102). Bu hüznün yaşanma biçimini irdelemeye başladığında, 
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melankolik anlatıyı kıran ilk tespiti yapar Pamuk. Hüznün yaşanışında, melankolik 

anlatıda gurur ve mağrurca bir böbürlenme, hayat karşısında geri çekilme, isteksizlik 

vardır. Hüzün, hayatla özne arasında bir tür buğulu cam gibi durmaktadır: 

Cumhuriyet sonrası modern Türk şiiri de hüzne, aynı anlayışla kaçınılmaz bir kader ve 
insan ruhunu kurtararak ona derinlik veren bir duygu gibi sarılır. Bu duygu aynı 
zamanda şair ile hayat arasında bir çeşit buğulu cam gibidir. Hayatın hüzünlü bir 
izdüşümü, şair için, hayatın kendisinden çekicidir. Benzeri içe çekilmeyi, kendi 
yoksulluk ve eziklikleri için İstanbullular da yapar. Hayat karşısında bilinçli bir çekilme 
anlamına gelen bu duygu bir yandan hüznün tasavvuf edebiyatında kazandığı itibardan 
yararlanırken, bir yandan da şehirde yaşayanların başarısızlık, kararsızlık, yenilgi ve 
yoksulluklarının bilinçle ve gururla seçilmiş bir nedeniymiş gibi gözükür. Bu anlamda 
hüzün hayattaki eksikliğin, büyük kayıpların yalnızca sonucu gibi değil daha önemlisi 
asıl nedeni gibi de sunulur. Çocukluğumun ve gençliğimin Türk filmlerinin 
kahramanları, tıpkı o yıllarda tanık olduğum, işittiğim pek çok gerçek hikâyenin 
kahramanı gibi, sanki doğuştan içlerinde taşıdıkları bu hüzün duygusu yüzünden 
sevgililerine, paraya, başarıya karşı istekli davranmazlardı: Hüzün İstanbulluyu hem 
tutuk yapar, hem de tutukluğuna bir mazeret olur (104). 

 

Hem sınırlayan, hapseden hem de bu sınırlanmışlığı, kısıtlılığı, hareketsizliği 

sevmeyi sağlayan melankoli, Pamuk’un da ifade ettiği gibi Türk sineması’nın ağlamaya 

hazır kahramanlarının gözlerini dolduran yaş ve buğu arkasından gördükleri manzarayı 

da dolduran esas duygudur. Bu “kara duygu” (94), 

cemaatin değerlerine ve biçimlerine karşı her türlü yaratıcılığı köreltir ve azla 
yetinmenin, herkese benzemenin ve alçakgönüllü olmanın ahlakına destek olur Yokluk, 
yoksulluk zamanlarında hayatta kalabilmek için gerekli dayanışma duygusunu 
şereflendiren hüzün, hayatın ve şehrin tersinden okunmasına yol açar. Yenilgi ve 
yoksulluğu bir sonuç değil hayata başlamadan önce şerefli bir ön kabul olarak gösterdiği 
için, hem itibarlı hem de yanıltıcı bir tutumdur. İstanbul hayatına onulmaz bir hastalık 
gibi sinmiş olan, bir türlü yenilemeyen ve bir kader gibi yaşanan yoksulluk, akıl 
karışıklığı ve siyahla beyazın hakimiyeti böylece bir başarısızlık ve beceriksizlik olarak 
değil, bir şeref olarak yaşanır (105). 
 
Siyah-beyaz Türk filmlerinin kahramanlarıyla edebiyatın kahramanlarını, şiirle 

yerel müziği buluşturan bu duygu, mekânsallaşmış manzaralar üretir. İç dünyayı temsil 

etme imkânı veren bu İstanbul manzaralarının, arzuyu sakatlayan, iradeyi kıran, 

hareketsizleştirici ve durgunlaştırıcı bir etkisi vardır. Sınırlar, tutuk kılar; bu sınırları, 
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kısıtlılığı ve yoksunluğu kendisine ait esaslı, sahici bir şeymiş gibi sevmeyi, ondan 

vazgeçmemeyi sağlar: 

İstanbul ile ilgili modern Türk edebiyatının, şiirinin ve müziğinin bu duyguyu 
önemseyerek, gururla sahiplenerek ve bir zafer haline getirerek yaptığı şey, hüznü, bir 
cemaat olarak şehri tarif eden, birleştiren bir merkez olarak kurmaktır. İstanbul hakkında 
yazılmış romanların en büyüğü olan Huzur’da kahramanlar şehrin tarihinin, yıkım ve 
kayıp duygusunun kendilerine verdiği hüzün yüzünden kırık iradeli ve yenilgiye 
mahkumdurlar. Aşk hüzün yüzünden, huzurla sonuçlanmaz. Siyah-beyaz İstanbul 
filmlerinde, en içe işleyen ve hakiki gözüken aşk hikâyesi, esas oğlanın daha baştan 
verili, doğuştan ‘hüznü’ yüzünden, melodramla sonuçlanır. 
Bu siyah-beyaz filmlerin çoğunda da, Tanpınar’ın Huzur romanında olduğu gibi, içe 
çekildikleri, yeterince kararlı ve girişken davranmadıkları ve tarihin ve çevrelerinin 
onlara dayattığı şartlara boyun eğdikleri için mutlu olamayan hüzünlü kahramanlara 
kendimizi özdeşleştirdiğimiz an, İstanbul’un manzaraları da, ne kadar ‘güzel’, eşsiz, 
pitoresk ya da tanıdık görüntüler olurlarsa olsunlar aynı hüzünle titreşmeye başlarlar. 
Bazan televizyonda kanal değiştirirken, ortasından bir yerden gelişigüzel seyretmeye 
başladığım bu filmlerdeki siyah-beyaz sokak sahnelerini görünce aklıma bir düşünce 
takılır. Kenar mahalledeki ahşap evin aydınlık pencerelerine bakarak başkasıyla 
evlenmekte olan sevgiliyi düşleyen kahramanın yürüdüğü parke taşlı sokakları 
gördüğümde ya da zengin ve güçlü fabrikatör karşısında alçakgönüllük ve kanaatkarlığı 
bir gurur ve irade gösterisine dönüştüren kahramanın kırık ve acıklı hikâyesinden ya da 
sevgiliyi elde edememiş olmasından değil, manzaranın, sokakların, İstanbul 
görüntülerinin içinden çıktığını ve kahramanın iradesini kırdığını düşünürüm. O zaman 
yalnızca manzaraya, arka sokak görüntüsüne bakarak, kahramanların hikâyesini anlayıp 
hüznünü hissedebileceğimi de geçiririm aklımdan. Bu popüler filmlere göre çok daha 
‘yüksek sanat’ ürünü olan Tanpınar’ın Huzur adlı romanının kahramanları da, aynı 
şekilde ilişkileri ne zaman bir tıkanıklığa doğru ilerlese, ya bir Boğaz gezine çıkar ya da 
İstanbul’un arka sokaklarına gidip yıkıntıları seyrederek hüzünlenirler (106). 

 

Üç Arkadaş’ta zengin ve güçlü olmadığı için sevdiğini kaybeden Murat’ın hayal 

kırıklığı, yenilgi ve yıkım duygusu, Ah Güzel İstanbul’da zamanın ve medeniyetin dışına 

düşmüş yoksul ama soylu Haşmet’in iradesizliği, tembelliği ve miskinliği, modern 

zamanlara ayak uyduramamasından türeyen çaresizliği, hep şehrin manzaralarıyla 

perdeye düşer. İstanbul’da sevgilisini arayan Murat’ın manzaraya dalıp gitmesi gibi 

Haşmet de hayata katılma ve değiştirme iradesinden, karar alma ve sonuçlarıyla baş 

etme geriliminden, şehrin ışıklarının uyandırdığı arzudan Boğaz’da sandal gezintisine 

çıkarak kaçar. Bu hüzünlü İstanbul hayali, Pamuk’a göre, “dört hüzünlü yalnız yazarın”, 
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Abdülhak Şinasi Hisar, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Reşat Ekrem 

Koçu’nun paylaştıkları ulusal bir kurgudur. Osmanlı medeniyetinin, “Doğu”nun hiç geri 

gelmemecesine çöktüğünü, yıkıldığını, derin bir şekilde kavrayan bu yazarlar, 

kendilerini, kaybın izlerinin yıkıntı halinde yaşandığı İstanbul’a, yıkım ve yıkıntının 

hüznüne vererek özgün bir ses bulacaklarını da sezmişler, kendilerinin de bir parçası 

olduğu Osmanlı’nın yıkımında hakiki ve şiirsel bir şey görmüşlerdir (112). Pamuk, bu 

yazarları saldırgan bir milliyetçilikten koruyanın da bu seziş olduğunu ifade eder: 

“ ‘Yıkıntıların hüznü’ diyebileceğim bu şiirsel ve seçmeci bakış bu yazarları hem baskıcı 

devletin istediği gibi milliyetçi yaptı, hem de tarihe meraklı diğer çağdaşlarının kapıldığı 

ucu hep saldırganlığa varan, otoriter, buyrukçuluktan korudu” (113). Sadece yıkıntıların 

hüznünü değil bize Beklenen Şarkı’yı hatırlatan bir tamamlanmışlık, yarım kalmışlık, 

kabul görmeme duygusunu da içine alır bu tasavvur: “Yahya Kemal dışındakiler 

ölürlerken eserlerini istedikleri gibi tamamlayamadıklarını, kitaplarının parçalar halinde 

yarıda kaldığını ya da istedikleri okuru bulamadıklarını da acıyla hissediyorlardı. 

İstanbul’un en etkili şairi Yahya Kemal ise, hayatı boyunca kitap yayımlamayı zaten 

reddetmişti” (114). Doğu ile Batı arasında geri dönüşsüz bir yolculuğa cesaretle çıkan bu 

dört hüzünlü yazarın, eserlerinin en güzel ve en derin sayfaları Pamuk’a göre, “bedeli 

yalnızlık, ödülü özgünlük olan bu iki dünya arasında kalmış sayfalarıdır” (163).16 

Şimdi, bu dört hüzünlü yazarda bulduğumuz, popülerleşerek sahiplenilen ve 

kucaklanılan, “biz” duygusunu üreten ulusallık tasavvuruna odaklanmalıyız. Pamuk’un 

İstanbul anlatısının, melankoliyi kıran ayırt edici bir diğer özelliği, İstanbul’a 

                                                 
16 Benliği üzerindeki kaybın izini kabulün, melankoliden mateme geçebilen bir estetiği, yaratıcı bir dili 
nasıl yarattığını Sonuç bölümünde tartışacağım. 
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bakışımızın “kendi” bakışımız olmadığını, olamayacağını, bizim dediğimiz şehir 

imgesinin tam olarak bize ait olmadığını hep hatırlatmasıdır. Bu bakışlar çoğullunu 

Melling’in gravürlerinde, Nerval ve Gautier’nin yazılarında kaydeder Pamuk. Böylelikle 

de İstanbul’un Türkleştirilmesinin, İstanbul’a dair milliyetçi anlatının sorgulanmasının 

önünü açar. Nerval ve Gautier’in yazılarının Tanpınar ve Yahya Kemal’in geliştirdikleri 

İstanbul imgesi üzerindeki etkisinin izahı, metnin en çarpıcı bölümlerinden biridir. 

Nerval’in bakışını, camileri, hamamları, saraylarıyla İstanbul’un turistik 

manzaralarına değil, mahallelerine yöneltmiş olmasına dikkatimizi çeker Pamuk. Nerval, 

“dış görünüşü dünyanın en güzel manzaralarını veren İstanbul’un bazı mahallelerinin 

sefaletinden”, “şehrin kulislerine girilmeden salondan seyredilmesi gereken bir tiyatro 

dekoruna” benzeyişinden bahsetmiştir (209-210). Pamuk’a göre, daha sonraları, 

yazılarıyla ve şiirleriyle İstanbullulara seslenen bir İstanbul imgesi geliştirecek olan 

Yahya Kemal ile Tanpınar’da da, Nerval’in bu İstanbul imgesinin uzaklık-yakınlık 

uyumsuzluğu ve birlikteliğini görürüz. İstanbul imgesi, manzaranın güzelliğiyle 

kulislerin sefaletinin birleşmesinden oluşacaktır (209-210). 

Nerval’den sonra Gautier de şehrin kulislerine, kenar mahallelere, yıkıntılara, 

karanlık ve pis sokaklara girer. Fakir ve ücra İstanbul’da melankolik yürüyüşlere çıkar. 

Manzara, yaklaştıkça çekiciliğini kaybetmekte, yıkıntı halindeki ahşap evler, kırık dökük 

kör çeşmeler, damı çökmüş bakımsız türbeler, taş duvarlar, boş sokaklar, mezarlıklar, 

serviler, Bizans’tan kalan yıkık duvarlar (216, 217, 218) onlara bakan da ağır bir 

melankoli duygusu yaratmaktadır. Şehrin kenar mahallelerinde, yoksul ve ücra 

semtlerinde yaptığı yürüyüşten sonra şunu söyler Gautier: “Dünyanın başka herhangi bir 

yerinde, bir yanı yıkıntılarla, diğer yanı mezarlıklarla kaplı bu üç buçuk millik yol kadar 
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melankolik başka hiçbir şey yoktur” (219-220). Bu İstanbul imgesi ve imgenin 

uyandırdığı duygu, Üç Arkadaş’ta, Ah Güzel İstanbul’da ve siyah-beyaz birçok Türk 

filminde (burada Kanun Namına, Beklenen Şarkı, Son Beste’yi de hatırlayabiliriz) 

karşımıza çıkacaktır. Üç Arkadaş’ın anlatısını başlatan manzaranın uzaklığı ve yıkık 

dökük ahşap konağın yakınlığından oluşan muhayyile, film boyunca, sokak satıcısı 

kahramanların yoksulluğu ve yoksunluğu, kenar mahalle, şehrin yıkık surları gibi kıyıda 

köşede kalmışlık, mahrumiyet ve sefalet imgesinin İstanbul manzarasının güzelliğiyle iç 

içe geçmesinde kendini gösterir. Ah Güzel İstanbul ise bir zamanın geride kalmışlığını, 

bir medeniyetin yıkıntıları, kalıntıları içinde ortaya çıkan yeni hayatı anlatmaya 

çalışırken, bakışını İstanbul’un yeni çehresinden ve ışıklarından uzak tutarak, kıyıda 

köşede kalmış olanla, yoksul ve yoksunlaşmış olanla manzaranın güzelliğini 

birleştirmeyi tercih eder. Filmin temel gerilimi, vitrinlerin vaad ettiği parıltıya, ışıltıya 

doğru çekilmek ve başkası olma arzusuyla geçmiş medeniyetten arta kalanların kendi 

yerlerinde, köşelerinde yıllanması arasındadır. Bu çatışma, yoksulluk, kırık döküklükle 

manzaranın güzelliğinin birleşmesinden doğan İstanbul imgesiyle giderilecektir. 

Şehrin güzel görüntülerinden çok, yoksullaşma ve tarihin dokusundan yapılmış 

bu İstanbul imgesini Nerval ve Gautier’nin İstanbul yolculuğu notlarını dikkatle okuyan 

Yahya Kemal ve Tanpınar keşfedip geliştirir. Kendilerinden sonraki kuşaksa, gazete ve 

dergilerin yardımıyla İstanbulluların da benimseyeceği bu imgeyi ve edebiyatı 

basitleştirerek yaygınlaştırır (210, 221). Tanpınar ve Yahya Kemal, fakir, ücra, uzak 

semtlere uzun yürüyüşlere çıkarlar. Yangın yerleri, harap eserler, fakir ve yıkıntı 

mahalle, imalathane, depo, yıkılmakta olan ahşap konaklarla (231-232, 234) dolu bu 

kenar semt manzarasının keşfi, Türkiye ve İstanbul’un da kenar mahalle olmasına, 
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dünyada fakir ve ücra bir yere dönüşmesine ruhsal bir hazırlıktır aynı zamanda (231). 

Böylelikle, şehrin ücra mahallelerinin, yıkıntılarının, izbeliğinin ve şehir surlarının 

Nerval ve Gauiter’de uyandırdığı melankoli, yerli bir hüzne dönüşür (232-233). 

Pamuk’a göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin ne olduğuna karar veremediği kendi 

Türklüğünden başka bir şey göremediği ve dünyadan koptuğu, İstanbul’un ise yavaş 

yavaş tek sesli, tek dilli bir yere dönüştüğü (225) bir dönemde bu yazarlar, emir ve 

zordan uzak bir güzellikle Türk milliyetçiliği fikrini geliştirmek (236), “İstanbul’un 

yıkıntıları içerisinde Türk milletini ve Türk milliyetçiliğini keşfetmek” (235), “zaferler 

kazanmış büyük millet olarak Türk milletini kurgulamak” (236) ve bir “Türk İstanbul” 

imgesi inşa etmek arzusu içindedirler. Kayıpların uyandırdığı melankoli-hüzün 

duygusunun bir “saf şiir” arayışına dönüşmemesinin sebebini de bu ulusal muhayyile 

arzusunda bulur Pamuk. 

Yahya Kemal ve Tanpınar gibi milliyetçi İstanbulluların yenik, ezik, yoksul İstanbul’un 
Müslüman nüfusunu vurgulayacak, onun varlığını ve hala kimliğini hiç kaybetmeden 
yaşadığını kanıtlayacak ve kayıp ve yenilgi duygusunu ifade edecek hüzünlü bir güzelliğe 
ihtiyaçları vardı. Bu yüzden kenar mahallelere yürüyüşlere çıktılar, şehirde yaşayan 
insanla eskinin, yıkıntının, geçmişin hüzünle buluştuğu güzel görüntüleri aradılar ve 
Gauiter gibi gezginlerin yetmiş yıl önce keşfettiği (ve çok iyi okudukları) melankolik 
kenar mahalle manzaralarını buldular. Bütün milliyetçiliğine rağmen Tanpınar Batılı bir 
gezgin bakışıyla kimi zaman ‘pitoresk’, kimi zaman da ‘peyzaj’ dediği kenar mahallelerin 
geleneksel, bozulmamış ve Batı etkisine girmemiş bu yanını anlatmak için ‘haraptı, fakir 
ve biçareydi, fakat kendine göre bir hayatı ve üslubu vardı’ diye yazmıştı (237-238). 
 

Temel unsurları, yıkım, milliyetçilik/Batılılaşma ve manzara olan ve Türk 

sinemasının da ruhunu oluşturacak bu imge ve hayale, “yıkıntıların hüznü” diyen Pamuk, 

bu hüznün ifade bulduğu manzaraları da, bu yıkıntılara dışarıdan bakan birinin bakış 

açısını içerdiği için, “pitoresk” olarak adlandırır (238). Zaman içinde değişim ve 

rastlantısallıkla oluşan bu pitoresk güzellik, Üç Arkadaş’ta yıkık dökük ahşap konağın 
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yoksul sakinlerince yoksulluğun paylaşıldığı ve Gül’ün görmeyen gözleri için hayalle 

yüceltilen ve sevilen bir mekâna dönüşmesinde karşımızdadır. Ah Güzel İstanbul’da ise 

kayıp geçmişin eşyalarıyla doğup büyüdüğü yalının gölgesi altındaki kulübede yaşayan 

Haşmet’in kendisi ve hayatı pitoresktir. Sinema arzusuna kapılmış yönetmen için olduğu 

gibi senaryo yazarı için de Haşmet’in hayatı, yitip gitmiş imkânsız bir bağlılığı anlatır. 

Filmin hüzünlü jeneriği boyunca, Boğaz’ı dolaşan bakış, eskimiş yalılar, yıkıntılar, 

depolar, tarihi dokunun içinde asılı çamaşırlarla buluşturur bizi. 

İlk başta, arka mahallelerin ya da yıkıntılarla ağaçların, otların ve doğanın bu rastlantısal 
güzelliğinden tat alabilmek için o mahalleye, yıkıntılarla kaplı o yoksul yere ‘yabancı’ 
olmak gerekir. Yıkık bir duvar, yasaklamalar yüzünden boşalmış ve bakımsız kalmış 
ahşap bir tekke binası, musluğu akmayan bir çeşme, artık üretim yapmayan seksen yıllık 
bir imalathane, milliyetçi baskılarla Rumlar, Ermeniler, Yahudiler kovalandığı için 
boşalmış evler, kırık dökük yapılar, perspektife meydan okur gibi hepsi bir başka yana 
hafifçe yatmış (ya da kimileri, karikatüristlerin çok sevdiği gibi, birbirlerine yaslanarak 
eğilmiş) evler, çatıları, cumbaları, pencere pervazları yamulmuş yapılar, oralarda 
yaşayanlarda sağlamlık ve güzellik duygusu değil, yoksulluk, imkânsızlık, çaresizlik ve 
ihmal duygusu uyandırırlar. Kenar mahallelerin bu yoksulluk görüntüleriyle, bakımsız 
tarihi köşelerin sunduğu rastlantısal ‘güzellikten’ zevk alanlar ya da yıkıntılardan pitoresk 
tatlar çıkaranlar bu yerlere dışarıdan gidenlerdir” (242). 
 

Pamuk’un, pitoreskin uyandırdığı duygunun dışarıdan bir bakışla ilişkisinin altını 

çizmesi mühimdir; çünkü bu tespit, bizi kaybın izini kabullenmeye götürür. Yitik 

medeniyetten arta kalanları, “Doğu”yu, artık, onun içinde yaşayanlar gibi 

sevemeyeceğimizi, aslında bize hüzün verenin de yitip giden bu bağlılık ve sevgi 

olduğunu, bakışımızın “dışarıdan” yapılanmışlığını gösterir Pamuk. Bu anlamda hüzün, 

bir hüzünlenememe halinden, nesneye ulaşımın dolayımsızlığının yitip gidişinden, 

çözülen bir bağlılıktan ve bakışımızın efendisi olamamamızdan, “aynanın 

körleşmesinden” türer. Yahya Kemal ve Tanpınar’ın İstanbul’un Batılılaşmış Pera’sında 

yaşarken şehrin eski mahallelerinde güzel, hüzünlü, pitoresk ve hepsinden önemlisi milli 
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görüntüler keşfetmeleri (244) de hüznü doğururken öznelliği de üretenin bu hayal ve 

imgenin içkin yabancılığı, artık sadece bir imge olarak bakılabilen bu kayıp dünyayla 

mutlak özdeşliğin imkânsızlığı olduğunu gösterir. Şehir hakkında benimsenen ve 

arzulanan bu ortak hayal, “kenar mahalle hayali”, 1930’larda ve 1940’larda muhafazakar 

gazete ve dergilerde sık sık yayımlanan Batılı ressamların kopye edilerek 

anonimleştirilen gravürleriyle ve bunlara eşlik eden İstanbullu ressamların siyah-beyaz 

kenar mahalle desenleri, karakalem arka sokak manzaralarıyla yaygınlaşır (244). 

Turistlerin ilk anda dikkat ettikleri İstanbul’un gösterişli siluetine, camileriyle sularının 
arasındaki ışık oyunlarına değil de, şehrin Batılılaşmış ya da modernleşme gayreti yarıda 
kalmış sokaklarına ressam Hoca Ali Rıza’nın on dokuzuncu yüzyılın sonunda ve yirminci 
yüzyılın başında gösterdiği bu dikkati, daha sonraları Ara Güler fotoğraflarıyla gösterdi. 
İstanbul’u, bir Batılılaşma gayreti içinde olsa da, geleneksel hayatın sürdüğü, eski ile 
yeninin bir yıpranma, yoksulluk ve alçakgönüllülük müziğiyle birleştiği ve manzaraları 
gibi insanlarının yüzü de aşırı hüzünlü bir yer olarak gösteren Ara Güler’in siyah-beyaz 
fotoğrafları; özellikle 1950’ler ve 60’larda, geçmişin şaşaası ve Osmanlı Batılılaşmasının, 
banka, han ve devlet yapıları artık iyice yıpranıp kabuk kabuk dökülürken ortaya çıkan 
özel dokuyu çok şiirsel bir duyarlılıkla saklamıştır. Ara Güler’in Kayıp İstanbul 
albümünde yanyana getirdiği harika fotoğraflar çocukluğumun Beyoğlu ve İstanbul’unu, 
travmayları, parke taşı kaplı caddeleri, sokak ilanları ve siyah-beyaz havasıyla şehrin 
yorgunluğunun, yıllanmışlığının ve hüznünün altını çizerek kenar mahalle pitoreskiyle 
birleştirdi (245).  

 

Türk sinemasının ikonografisini ve ruhunu oluşturan bu hayal, kahvesi, meyhanesi, 

dışarıya kapalı musiki ve eğlence geceleri, yoksulluğun ve yoksunluğun paylaşılması, 

gururla sahiplenilmesinden oluşan, şehrin ışıltılı merkezinin, cazibesinin tehdidi 

altındaki kırılgan kimlikli kenar mahalleyle kenara itilmiş, yıllanmış, bitkin, kırık, 

suskun geçmiş kültürü bir araya getirir. Kanun Namına, Kanlarıyla Ödediler, Namus 

Uğruna’dan Beklenen Şarkı ve Son Beste’ye Üç Arkadaş ve Ah Güzel İstanbul’a, siyah-

beyaz birçok Türk filmini buluşturan da bu ortak hayaldir. “Bu siyah-beyaz, kırık dökük, 

yıpranmış, ‘fakir ama onurlu ve kimlik sahibi’ ücra kenar mahalle imgesi” (245), 
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geleneksel kimliğin mahfazası olarak kurgulanır; böylelikle de özdeşleşilecek bir “biz” 

üretir. Bu nedenle de fakir oluşu utanılacak bir şey olmanın aksine gururla sahip çıkılıp 

yüceltilecek bir şeydir. İstanbul’un silueti dışında tamamını temsil eder hale gelen bu 

tikel parça, “İstanbul hayali ve imgesi”, kenar mahallenin Batılılaşmış ama halis Türk-

Müslüman yanını vurgulayan, bütün gerilimlerin bir “biz” havasıyla yumuşatıldığı 

mahalle ve sokakları, kalabalık, modern ama milli büyük aileleri, cemaat duygusunu 

anlatan bir edebiyatla birlikte gelişir (246). Sinemayla da popülerleşip, ulusal-popüler 

muhayyilenin has unsurlarından biri olur.17 Bir yandan bir temsil imkânı ve öznellik 

üreten bu imge diğer yandan içerdiği organik toplum ve milliyetçi kimlik düşü nedeniyle 

bu özneleşmenin sınırlarını da çizerek, hem yoksulluğun anlatımında hem de modernlik 

ve kapitalizmin ürettiği arzuların dilinin konuşulabilmesinde kırılması ve aşılması zor 

bir duvar-imge halini almıştır: 

Arkasında yıkım ve hüzün olan arka sokak hayali ya da pitoresk, izbe ve ücra İstanbul 
düşü İstanbul yazarlarınca bilinçaltının tehlikeli, karanlık ve kötücül yaratıklarıyla hiçbir 

                                                 
17 Agah Özgüç, Türlerle Türk Sineması kitabında, “Türk filmlerinde Eski İstanbul” başlığıyla, İstanbul 
imgesini bir tür oluşturan ortak bir unsur olarak ele almıştır. Mürebbiye’de (Ahmet Fehim, 1919) Gülhane 
Parkı’nın, İstanbul’da Facia-ı Aşk’ta (Ertuğrul, 1922) fesli, hasır fötr şapkalı erkeklerle, başörtülü, çarşaflı 
ya da modern giysili kadınlarla dolu eski Galata köprüsünün görüldüğünü söyler (374-375). Muhsin 
Ertuğrul’u bir “İstanbul sevdalısı” olarak tarif eden Özgüç, Boğaziçi Esrarı’nın dış sahnelerinin 
Rumelihisarı’nda ve Bebek’te çekildiğini, Kız Kulesinde Bir Facia’da Marmara’nın kirletilmemiş 
sularının Sözde Kızlar’da Şişli ve Şehzadebaşı semtlerinin görüntülendiğini aktarır (375). Siyah-beyaz 
İstanbul imgesinin ürettiği melankoli Özgüç’ün satırlarında da karşımızdadır: “Ne yazık ki o yıllardaki 
tarihi dokusunu ve güzelliğini çoktan yitirmiş bu semtler” (375). Kaçakçılar’da (Ertuğrul, 1932) eski 
İstanbul sokaklarını, Karım Beni Aldatırsa’da (Ertuğrul, 1923) Moda’yı görürüz. Bunlara karşın ilk 
İstanbul görüntüleri Allah’ın Cenneti (Ertuğrul, 1939) filmindedir: “Ertuğrul’a göre ‘Allah’ın Cenneti’ 
Boğaziçi’dir. Boğaziçi doğal güzelliği, filmin baş oyuncusu Münir Nurettin Selçuk’un içli sesiyle, 
şarkılarıyla İstanbul görüntüleri bambaşka anlam kazanır” (376). Şehvet Kurbanı’nda (Ertuğrul, 1940) 
Galata köprüsü, manzarası, insan kalabalığı ve vapurlarla karşımızdadır; ayrıca Haydarpaşa Garı da ilk 
kez bu filmde görüntülenmiştir (376); daha sonraları Gurbet Kuşları (Refiğ, 1964) gibi birçok filmde arzu 
ve korkuların ilk ortaya çıktığı ve ifade edildiği, şehre giriş, şehrin güzelliğinden büyülenme, şehri 
fethetme arzusunun “başlangıç” mekânı olarak tekrar tekrar kullanılır. Diğer örnekler için ayrıca bkz. 
(Özgüç, 376-377). Özgüç, siyah-beyaz bu İstanbul imgesini şu satırlarla bitirir: “Ya daha sonraki yıllarda 
çekilecek olan film karelerine yansıyacak günümüz İstanbul’unun görüntüleri. Hava kirliliğiyle, çöp 
yığınlarıyla, kazıklı yollarıyla, araba parkı haline gelen kaldırımlarıyla, çirkin yapılaşmasıyla, yağmalanan 
İstanbul artık bizim değil” (377). 
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zaman birleştirilemedi. Çünkü milli ve geleneksel olan aynı zamanda masum ve evimize 
uygun bir şey olmalıydı. Kenar mahalleli öksüz, yoksul ve iyi kalpli çocukların yazarı 
Kemalettin Tuğcu, on yaşlarımdayken çok sevdiğim melodramatik ve İstanbul’u iyi 
anlatan çocuk hikâyelerini, insanın en ücra sokakta da yaşasa, çalışkanlık ve iyi ahlakla 
(çoğu zaman bütün milli ve ahlaki değerlerin kaynağı zaten kenar mahalledir) bir gün 
mutlu olabileceğini (…) bizlere anlatırdı (248). 

 

Sevgi, gurur, erdem ve vicdanı yücelterek mutluluk imkânı sunan yoksulluk, 

yenilgi ve yıkım dolu bu İstanbul imgesi ve hayali, Üç Arkadaş’ın ve daha sonra bu 

filmin oluşturduğu anlatı gramerini tekrar edecek birçok Türk filminin de temel fantazisi 

oldu.18 Ancak diğer yandan, Üç Arkadaş’ın, kaybın melankolik anlatısından çıkmaya 

çalışan, bu anlatının özneye çizdiği sınırlara çarpan ve geri dönen bir yapısı da var. Filmi, 

bu denli tekrar edilir kılan özelliği de bir türlü aşılamayan bir eşiğe hem işaret edip hem 

de bu eşikten rüyaya geri dönmesi olarak düşünülebilir. Kayıp sahnesindeki ikircikliliğin 

sinematik temsille ifade bulduğu, böylelikle de modern öznelliği bölünmüşlüğü ve 

eksikliğiyle anlatabilecek bir üsluptan, ikircikliliğin geri çekilmesiyle rüyaya ve “biz” 

hayaline de geri döneriz. Bu hayal iki şeye bağımlıdır: İstanbul imgesi ve Gül’ün gözleri. 

Yıkık dökük konak içindeki mutluluk fantazisiyle başlayan, hayal kırıklığıyla devam 

eden ve rüyaya geri dönüşle biten anlatıdaki ikirciklilik ve geri çekilmeyi aşağıda 

tartışmaya çalışacağım. 

                                                 
18 Burada Üç Arkadaş’ın yanısıra, modernlik ve kapitalizm deneyimine dair bir anlatı grameri oluşturan 
Yalnızlar Rıhtımı (Akad, 1959) ve Acı Hayat (Erksan, 1962) filmlerini de hatırlamamız gerekir. Alt metni 
kapitalizm olan bu filmler, evsizlik, terk etme, terk edilme ve kayıp duygusunu, arzuların “kirletmediği”, 
masum ama kaybedilmiş nesneye sadakatle birlikte sahnelerler. Yalnızlar Rıhtımı’nın karanlık, puslu, 
buğulu atmosferinin alt metni, ev, anne, masumiyet kaybı, “yabancılaşma rıhtımı”dır. Acı Hayat’ta biri 
işçi diğeri kuaför olan iki sevgilinin ev arayışlarının sürekli hüsranla sonuçlanışı, bu hüsranın ilk olarak, 
kahramanların onları bölen tren rayları üzerinde yürüdükleri filmin “kült” sahnesinde karşımıza çıkışı, 
kadın kahramanın bir başkasına kapılması, intiharı ve filmin erkeğin mezarlık ziyaretiyle bitişi de aynı 
evsizlik, yurtsuzluk duygusuyla birlikte, kaybedilmiş nesneye ölü, taklit, temsil olarak ebediyen sahip 
olma (kayıp sevgilinin büyük resmi) arzusunu, nesneyi “tutma tutkusu”nu sahneler. 



 304

IV.A.2. Yoksulluk, yoksunluk ve sevgilinin gözleri 
 

Marshall Berman’a (1994) göre, Baudelaire, Paris yazılarında başka hiçbir yazarın bu 

kadar iyi göremediği bir şeyi, “şehrin modernleşmesinin, hemşehrilerinin ruhlarının 

modernleşmesini nasıl esinlediğini ve zorladığını” bize gösterir (186). Baudelaire 

modern gündelik hayatın ürettiği deneyimleri öylesine modernist bir dille anlatmıştır ki 

Berman, bu dille temsil edileni “birincil modern sahneler” (187) olarak adlandıracaktır. 

Modern hayatın arketiplerine dönüşecek denli, ilksel, birincil, mitik olan bu sahnelerden 

biri, “Yoksulların Gözleri”dir. Eski şehrin bağrında açılan bulvarların onları dolduran 

insanlara neler yaptığını gösterir Baudelaire (192). Bulvarın sonsuz akıntısına kapılma, 

aşkların yabancı gözlere sergilendiği, fantazi peçelerinin aralandığı (“Kimdi bu insanlar, 

nereden geliyor, nereye gidiyorlardı; ne istiyor, kimi seviyorlardı?”) bir birincil sahne 

yaratır (192). Bu sahne, başkalarını gören ve kendini onlara gösteren, kısaca “gözler 

ailesine” katılan bir öznelliği üretir aynı zamanda (192). Ama birincil sahne, gözün 

hükümranlığından ibaret değildir. Baudelaire için, daha sonra Freud için de birincil 

sahnelerin hiç de boş olmadığını belirten Berman, bu sahnelerde her zaman bastırılmış 

bir gerçekliğin çatlaklardan sızdığını da ekler (193). Bu sızıntı, yoksulların gözleridir. 

Şehir, sadece ışıklarla değil yıkıntılarla da doludur. Şehrin iç kesimlerindeki eski, 

karanlık, yoğun, sefil, korkutucu mahalelerinin yıkıntıları da en az şehrin ışıkları kadar 

yer üstündedir. “Baudelaire’in paçavralara bürünmüş ailesi yıkıntıların arasından 

çıkagelir ve sahnenin orta yerine yerleşir. Sorun onların öfkeli ya da hevesli olmaları 

değildir. Sorun çekip gitmemeleridir sadece. Onlar da ışıkta bir yer istemektedirler” 

(193). Şehirde yaşayanları geniş bir gözler ailesinin parçası kılan sahne aynı zamanda bu 
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ailenin dışına itilmiş olanları da ortaya çıkarır (193). Yoksulluğu, yıkık döküklüğü 

gözden uzaklaştırmaya çalışan ışıklı, parıltılı sahne, yoksulluğu merkeze sürükleyerek, 

onu yeniden herkesin gözü önüne getirir; çünkü bulvarlar ya da şehrin ışıklı merkezinin 

inşası için yapılan yıkımlar, geleneksel kent yoksullarının içe dönük ve dışarıya kapalı 

dünyasını da yıkar: 

En yoksul mahallelerin ortasında kocaman delikler açan bulvarlar yoksulların bu 
deliklerden geçip kendi yıkık dökük mahallelerinden çıkmasını, ilk kez şehrin ve hayatın 
geri kalan kısmının neye benzediğini keşfetmelerini sağlar. Ve görürken görülürler de: 
görüntü, tezahür iki yönlüdür. Büyük mekânların ortasında, parlak ışıkların altında 
görmezden gelmek mümkün değildir. Işıltı, yıkıntıları aydınlatır, bu parlak ışıkların 
bedelini ödeyen insanların karanlık hayatlarını ortaya serer (193-194). 
 

Baudelaire’i modernist kılan, onun, modern şehir hayatının dayatmalarını, 

sınıfsal bölünmelerini gösterirken paradoksal bir biçimde, bu hayatının dayattığı yeni 

özgürlük tarzlarını da sergileyebilmesidir (201). Bulvarların gücünden hale kaybına, 

şehrin sınıfsal bölünmelerinden modern benlikteki bölünmelere, kahramanın halesini 

süpürüp götürürken onu yeni bir zihinsel duruma sürükleyen modern trafiğe ve 

modernliğin açtığı psişik yaralara, moderliğin karmaşıklığıyla boğuşan Baudelaire, 

modern hayatın korku ve güzelliği içinde kendini bulma ve yaratma azmine sahiptir 

(214). 

Baudelaire’in ironik ve çelişki dolu birincil modern sahnesi, görme arzusuyla 

görülme korkusunun, araba kazasıyla hayal kırıklığının, sınıfsal bölünmelerle öznel 

yaraların, şehrin ışıklarıyla yoksulluğun çakıştığı, üç yoksulu kahramanı kılan, onların 

yıkık dökük hayatlarıyla şehrin ışıklarının karşı karşıya gelmesinden türeyen Üç 

Arkadaş’ı tartışmak için de ilksel bir sahne olarak düşünülebilir. 
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Üç Arkadaş, yoksulun “ışıkta bir yer” arzusunu, erdemle, vicdanla, zenginin 

hayırseverliği ve yardımıyla bastırmak, yer değiştirmek yerine bu arzunun kendisini 

tanımayı tercih eder. Filmin adında yer almayan Gül, aslında yoksul üç arkadaşın 

arzularını temsil etmenin bir yolu gibidir. Gül’ün körlüğü, gözlerinin açılmasını ve 

aydınlığa kavuşmayı istemesi, bu arzunun karşısına dikilen maddi engeller, bu arzuyla 

beliren korkular ve hayal kırıklıkları, yoksul erkeği modern şehir sahnesinin ortasına 

yerleştirmeye imkân verir. Gül’ün gözlerinin açılması için gerekli paranın bir türlü 

bulunamamasıyla kendine yeterli dünyanın ortasında bir gedik açılır; bu aynı zamanda 

eril öznelliğin halesinin düşüşüdür. Üç arkadaş, kahvede diğer erkekler tarafından 

aşağılanıp, oyuna getirilirler. Kahvenin müdavimlerinden olan kabadayı Ayı Recep, 

İstanbul’un bilinen zenginlerinden Osman Büyükbulut’un hayırsever bir adam olduğunu 

ve onlara yardım edebileceğini söyler; aslında adam cimriliğiyle ün salmış bir zengindir. 

Ayı Recep’e inanan Murat ve Mıstık, Osman Büyükbulut’un Emirgan’daki villasına 

giderler. Bir hayır işi için ondan 800 lira talep ederler ve kollarından tutulup villadan 

kapı dışarı atılırlar. 19  Saflıklarıyla kandırılıp alay edilen üç arkadaşın para bulma 

hikâyesi hazin bir biçimde sona erer. Murat’ın çok sevdiği kuşu Mahmure ablayı satmak 

üzere gittikleri ve reddedildikleri kuşçu Abdülrezzak Efendi’nin dükkanından itiş-kakış 

içinde çıkarlarken, kafes Mıstık’ın elinden fırlar ve arabanın tekerinin altında kalır. 

                                                 
19 Murat ve Mıstık’ın aşağılandıkları bu sahnenin öncesinde modern resme dair sinik bir alay da vardır. 
Türk sinemasının ürettiği ulusal-popüler muhayyilenin kurucu ögelerinden biri olan bu “sanat için sanat”ın 
reddi, kültürel yoksunluğu sevmenin bir yolu olduğu gibi bu yoksunluktan türeyen ezikliği de alayla 
tersine çevirir. Murat ve Mıstık, zengin adamın evinde ellerine tutuşturulan soyut resmin duvara nasıl 
asılacağına bir türlü karar veremezler. En sonunda çerçevenin arkasındaki çiçekli kartonu görüp resmi ters 
asarlar. Türk sinemasında dışarıya atılan, reddedilen züppe ressamlar da sık sık karşımıza çıkar Bkz. 
Karanlıkta Uyananlar (Göreç, 1964), Meleklerin İntikamı (Seden, 1966), Kezban (Alyanak, 1961). 
Karanlıkta Uyananlar’da feminist ve burjuva fikirleriyle topluma yabancı, züppe ressam Nevin figürü 
hakkında bir çözümle için bkz. Daldal (2005: 135-143). 
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Mahmure abla ölür ve konağın bahçesinde, gözyaşları içinde toprağa gömülür. Bu kayıp 

ve imkânsızlığın sonunda Murat hırsızlık yapmaya karar verir ve öfkeyle haykırır: 

“Bıktım artık! Niye kahvede alay ettiler bizlen. Neden kolumuzdan tutup evlerinden 

attılar bizi. Mahmure ablayı neden öldürdüler? Ne yaptık onlara? Zavallı Mahmure abla 

ne yaptı? Artık yalvarmak, rica etmek yok! Düpedüz istemek, zorla almak var!” 

Gül, yoksulluk ve erkekliği, hale kaybını anlatabilmeye, uzağa itilen, bastırılan 

yoksulluğun, yıkık dökük evlerden şehrin merkezine sızmasına, şehrin ışıklarının göz 

kamaştırıcılığını anlatmaya imkân veren nesnedir. Gül, bir yandan erkeğin dünyasını 

mutlulukla doldurup kapatırken diğer yandan imkânsızlıkla da böler. Erkeği şehrin 

ışıklarına iten, görme arzusunu ve görülme korkusunu harekete geçiren, erkek kimliğini 

bölen ve onu kendi eksikliğiyle yüzleştiren kadındır. Sevgilinin kaybedilmesinin 

ardından erkeğin, kaybın peşinde İstanbul’un içine düştüğü sahneler, şehrin ışıklarının 

cazibesini ve yoksun bırakışını erkek kimliğinde anlatır. Üç Arkadaş’ın modernist ruhu 

da buradadır. Ötekinin bakışına bağımlılıkla ortaya çıkan kendilik kaybını, Doğu-Batı 

bölünmesiyle değil modernliğin içinde anlatabilme imkânının yaratılmasıdır bu. Kayıp 

geçmişle ya da haysiyet ve gururla yüceltilen eril-ruh burada, eksikliği ve yoksunluğuyla 

modern sahnenin içindedir; ötekinin bakışında nasıl görüldüğünü bilememe korkusu 

yaşamaktadır. 

Annesiz büyümüş Gül, çok küçük yaşta bir yangında gözlerini kaybetmiş, üvey 

annesine dayanamayıp evden kaçmıştır. Murat ve Mıstık, kendileri gibi seyyar satıcı 

olan, elinde taşıdığı tezgahta çengelli iğne ve firkete satan Gül’ü bir akşam parkta yalnız 

başına uyurken bulurlar. Aç ve açıkta olan bu kadını konağa götürürler. Eskimiş 

sütunları, bakımsız, çatlak, harap duvarları, merdivenlerin kenarındaki kırık trabzanları 
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ve eşyasız odalarıyla terk edilmiş konağı, zengin ve soylu oldukları yalanıyla Gül’ün 

bambaşka bir biçimde hayal etmesini sağlarlar. Gül’ü konakta gezdirirken, konağın 

perdeye düşen imgesiyle sözler (“Şu konağın haşmetine bakın insana huşu veriyo”, 

“Boğaz’ın fevkalade şairane bir manzarası”) arasındaki uçurum gülünç ve komik bir 

biçimde temsil olunur.20 Üç arkadaş ve Gül’ün konakta paylaşma ve dayanışmayla dolu 

görüntülerinde, Gül’ün görmeyen gözleri, kısıtlılığı, sefaleti, yıkık döküklüğü 

perdeleyen bir mutluluk ve iyilik hayaline bağlanmaya imkân veren nesnedir. Şerefine 

konakta yemek verdikleri gece Gül, kadehini kaldırarak ne kadar mutlu olduğunu, 

dostluklarının onun için önemini ifade eder. Filmin bu bölümünde yoksulluğa ve 

yoksunluğa katlanmanın temel biçimi sahnelenir. Yoksulluk içinde iyiliğe inanma (“Bu 

dünyada iyi insanlar varmış. İyilik yeryüzünden silinmemiş”) ve zenginliği hayal etme, 

yoksul ama mutlu olmanın temel biçimidir. Bu evrende, Gül’ün görme arzusu çatlak 

açacaktır. Hıçkırıklarla ağlayan Gül, artık görmek istediğini haykırır. 

Gözleri açıldıktan sonra Gül, konağı arar ve bulur. Deniz kıyısından karşıya, 

parke taşlı yoldan geçer, konağın bahçe kapısını açar. Ağaçların arasından kafasını 

kaldırdığında haşmetiyle hayal ettiği konağın, yıkık döküklüğüyle karşı karşıya kalır. 

İçeri girer. Üç arkadaşın terk ettiği konakta, Murat’ın niyetçi sandığıyla karşılaşır. 

Yukarı çıkar. Ecdadlarının resimleri olarak tanıttıkları keçi resmini görür. Resmin 

karşısında önce kahkahalarla güler, sonra hıçkırıklarla ağlamaya başlar. Gül’ün gözleri, 

hayal kırıklığı ve bölünmenin nesnesidir. Hayal perdesi kaybolmuş, konağın ve konakla 

birlikte erkeğin de sefaleti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. 

                                                 
20 Bu sahnede ilginç olan, Gül’ün fantazisinde kurduğu hayali konağı gösterir gibi, konağın üst katında, 
geride, bütün perdeyi kaplayacak boyutta dev bir ev resminin bulunmasıdır. Resimde, etrafı ağaç ve 
çiçeklerle kaplı, adeta bir masal kitabından alınmış gibi bir ev vardır. 
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Filmin son sahnesinde, ünlü bir şarkıcı olan Gül’e artık ulaşamayacağını anlayan 

Murat, onu en azından uzaktan görüp sesini duyabilmek için Mıstık ve Mösyö Artin’le 

birlikte Çiftlik Gazino’suna gider. Gazinonun dışında, sahneyi gören tepededirler. 

Arkalarında bir sürü “gözüyle” ezici büyüklükte modern bir bina (Hilton Oteli) vardır. 

Yanlarında onlarla birlikte sahneyi seyreden yoksul ve taşralı erkekler, kaydırma 

hareketiyle görüntülenirler. Gül, sahneye çıkar. Konak’ta Mıstık’ın mızıkası eşliğinde 

söylediği, daha sonra meyhanede plakta duydukları Abdullah Yüce’nin “Geceleri 

Yıldızlar” şarkısını söyler (“Geceleri yıldızlar/Sanki derdimi sorar/ Dünya geniş bir 

mezar/Sensiz hayatta ne var Karanlık dünyam benim/Her yerde ışık arar/Görmeyen 

gözlerimden ümitsiz yaşlar akar”). Konser bittikten sonra gazinonun kapısında iki tarafa 

yığılmış erkek kalabalığı arasında üç arkadaş da vardır. Bir an arbede olur ve Mıstık 

erkeklerden birine bağırır. Oradan ayrılırlar. Gül durur ve “Kimdi konuşan 

seslensenize!” diye heyecanla aramaya başlar. Uzaklaşan üç erkeği görür ve 

arkalarından bağırır. Murat’la kucaklaşırlar. Gül, “Hadi gidelim artık. Deniz kenarındaki 

kahkaha çiçekleri, hanımelleri, mine çiçekleriyle bezenmiş küçük beyaz evimize. 

Rüyalarımızın evine gidelim,” der. Kol kola girip şarkı söyleyerek uzaklaşırlar. 

Kalabalık da arkalarından el sallar. Gül’ün gözleri, en dışta olanın merkeze, en aşağıda 

olanın tepeye yerleşme hayalini, ötekinin (kadının) bakışında mutlak kabul ve tanınmaya, 

kendiyle saf özdeşliğe kavuşma rüyasını anlatır. 

Filmde, ikircikliliğin ve kaybın kendini dışavurabildiği dramatik dil kaybın 

reddiyle rüyanın diline geriler. Üç Arkadaş’ın modernist ruhu, ötekinin bakışına 

bağımlılığı, yüceltilen fantazi nesnesinin, arzu nesnesinin ona ulaşıldığında yarattığı 

hayal kırıklığını, erkeğin kadının bakışından görülme korkusunu sahneleyebilmesindedir. 
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Zaafı ise, bütün bunları telafi edecek bir geri çekilmeyi, melankolik dönüşü 

içermesindedir. Üç Arkadaş’ın Chaplin’in Şehir Işıkları filminden esinlenmiş olduğu, bu 

iki film arasındaki benzerlikler sıklıkla ifade edilmiştir.21 Ama bu iki film arasındaki 

benzerlikten çok farklılık önemlidir. Bu farklılık, sadece sinema ve modern öznellik 

arasındaki bağı görünür kılması açısından değil aynı zamanda Türk sinemasının 

melankolik anlatısının, karanlık, kötücül, ayartıcı, cazibe-tuzağı şehrin ışıklarıyla 

doldurulan evrenin eşiğinde durarak, hep belirli bir imgeye, hayale ve rüyaya geri 

dönüşünü, bu anlatının belirli bir öznelliği üretirken onun sınırlarını da belirleyişini 

görebilmemiz açısından da dikkate değerdir. Şehir Işıkları’nın hikâyesi de avare, 

derbeder, yoksul bir adamın şehrin caddelerinden birinde çiçek satan kör bir kıza aşkı ve 

bu kızın yoksul adamı zengin biri sanmasından doğan gerilim üzerine kuruludur. 

İçkiliyken ona son derece iyi davranan ayıkkense onu tanımayan zengin bir milyonerle 

yaşadığı gel-gitli ilişkinin sonunda yoksul adam, milyonerden kör kızın ameliyatı için 

gerekli parayı alır; sonra da hırsızlıkla suçlanarak hapse atılır. Hapisten çıktıktan sonra 

şehirde yalnız ve aylak aylak dolaşırken bir çiçekçi dükkanında gözleri açılmış kızı 

görür. Dükkana gelen her yakışıklı müşteriyi o sanarak heyecanlanan genç kız, sesi ve 

                                                 
21 Özön (1995), “uzaktan uzağa Şehir Işıkları’nı anımsatan” Üç Arkadaş’ın o zamana dek çevrilmiş en iyi 
Türk filmi olduğunu belirtir (30). Ona göre bu filmin önemli yanı, “Türk toplumunun karanlık bir 
döneminde, kötülükler, güçlüklerle dolu bir çevrede sıradan insanlar arasındaki dayanışmayı, sevgi ve 
umudu, iyimserliği, yönetmeninden, görüntü yönetmenine, oyuncusundan kurgucusuna dek titiz ve 
uyumlu bir işbirliğiyle yansıtmasıydı” (31). Film hakkındaki, Şehir Işıkları’ndan esinlenmiş ve “umut 
dolu” olma yorumunu Giovanni Scognamillo (1998) da tekrar eder: “[Film], melodramatik, ama iyimser 
ve duygulu bir öyküyü mutlu bir sona bağlıyordu, en önemlisi, belirli çatışmaları, belirli kalıpları –pembe 
bir iyi niyetle- kendi ölçüleri içinde zorluyordu” (179). Scognamillo, filmi, “umut dolu popülizm” (180) 
ya da “pembe simgesellik” (284) gibi kavramsallaştırmalarla tarif eder. Film hakkında uzlaşılan bu 
“iyimserlik” yorumu, yukarıda tartıştığım gibi filmin bir “biz” hayali, bir toplumsal fantazi üretebilmesiyle 
ilişkilidir. Bu fantaziyi en iyi özetleyen sahnelerden birinde Murat’ı sevdiğini söyleyen Gül, konağın kırık 
camlı penceresinin kenarında oturmaktadır. Dışarıda ona bakan, dinleyen Murat ve Mıstık’ın varlığından 
habersizdir. Murat’ın bakışından fantazi penceresini/çerçevesini dolduran Gül’dür. Bu pencere, onları 
birbirinden ayıran bir perde olmak bir yana, Gül’ün sözleriyle birlikte onları birbirine bağlar. 
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elinin dokunuşu dışında hiçbir şeyini bilmediği yoksul avareyi tanımaz. Vitrin camından 

gördüğü bu gariban adamın o olduğunu aklına bile getirmez. Filmin sonuna doğru, genç 

kız bu yoksula gül verip bozuk parayı eline tutuşturduğunda, ellerinin buluşmasından, 

elinin dokunuşundan onu tanır. Şaşkınlıkla “Sen?” diye sorar. Genç kızın gözlerine 

bakan yoksul adamın “Artık görebiliyor musun?” sorusuna genç kız, “Evet, artık 

görebiliyorum!” diyerek cevap verir. Film, garibanın endişe ve umut dolu gözlerinin, 

mahcup gülümsemesinin yakın çekimiyle biter. 

Üç Arkadaş ve Şehir Işıkları arasındaki temel fark da bu belirsiz sondadır. 

Yoksul ve garip erkek, kendini bütün çıplaklığıyla genç kızın bakışına sunmuş 

beklemektedir. Genç kızın tepkisinin ne olacağının belirsizliğiyle, genç kızın son bir 

bakışının gösterilmemesinin yarattığı güvensizlikle film biter. Bu belirsiz sona dikkat 

çeken Zizek (2001c), genç kızın son sözlerinin (“Evet, artık görebiliyorum!”) ikili bir 

anlama işaret ettiğini belirtir (4). Düz anlamıyla yeniden kazanılmış görme edimini 

anlatan bu sözler, hayal edilen çekici prensin gerçekte sefil bir avare olduğunun 

görülmesini de ima eder. Oyun ve hayalin bittiği filmin son sahnesinde, yoksul avare 

kendini bütünüyle açığa vurarak sadece kendisi olarak reddedilmeyi ya da kabul 

edilmeyi beklemektedir. Fakat film bu sorunun, -“Kız onu kabul edecek mi yoksa 

etmeyecek mi?”- cevabını vermez (7). Üç Arkadaş’taki kucaklaşma, “Rüyalarımızın 

evine gidelim!” haykırışı burada yoktur. Zizek, filmin klasik bir mutlu sonla bitebilmesi 

için son sahnede bir karşı çekime ihtiyacımız olduğuna dikkat çeker (7). Mutlu son için, 

genç kızın bakışının kabule dönüşünü gösteren bir çekimin ya da Üç Arkadaş’ta olduğu 

gibi kucaklaştıkları bir çekimin olması gereklidir. Bu türden bir çekimi bütünüyle 

dışarıda bırakan film, mutlak bir belirsizlik ve açıklıkla biter. Üstelik sorular sadece 
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genç kızın aşkı için değil, garibanın aşkı içinde geçerlidir. “Genç kızın rüyalarında bu 

yoksul, sefil adama bir yer var mıdır” sorusunu aynı zamanda yoksul erkek için de 

sormak gerekir: “Artık sağlıklı olan ve yeni bir işe kavuşan bu genç kızın yoksul adamın 

rüyalarında hala bir yeri var mıdır?” (Zizek, 7). Yoksul erkeğin bu genç kıza böyle 

tutkulu bir aşk hissetmesinin nedeni, tam olarak onun yoksul, kör, yardıma ve korumaya 

muhtaç olması değil midir? Ona hükmetmek için artık her sebebe sahip bu kızı hala 

kabul etmeye hazır mıdır? (7). 

Üç Arkadaş, bu soruları türeten karanlık evrenden, şehrin ışıklarından bir “biz” 

rüyasıyla geri çekilir; ama bu geri çekilme özneleşmenin sınırlarını da belirler. Sevilen, 

kucaklanan rüya, kurtulunmak istenen yoksulluk ve yıkımdan başka bir şey değildir. 

Anlatı sanki hiç ilerlememiş aynı yere dönmüş gibidir. Filmin başıyla sonu arasındaki 

perspektif değişimini yaratan unsur, Gül’ün gözleridir. Kabullenen, kucaklayan ve 

onaylayan bu gözler, yoksul ama gururlu erkeği sevilmeye değer kılan, onda ondan fazla 

olan bir iç hazinenin varlığına inandırır. Anlatı, hayal kırıklığı yaratan durumdan, bir 

imkânsızlık duvarına çarpmaktan sürekli geri döner. Erkeğin yoksulluğu ve sefaletiyle 

Şehir Işıkları’ndaki gibi bir karşılaşmanın yer almadığı filmde, bu karşılaşma erkeğin 

yerini konağın almasıyla sağlanır. Gül’ün konağın yıkık döküklüğüyle, hayal ettiği 

dünyanın çöküşüyle karşılaştığı yerde daha fazla ilerleyemeyen anlatı, Gül’ü ünlü ve 

zengin bir şarkıcı yaparak hem bir başka rüyaya geçer hem de yoksul erkekle kadın 

arasındaki mesafeyi büyütür. Böylelikle, fantazi nesnesinin yarattığı hayal kırıklığından, 

nesnenin sefaletiyle yüzleşmeye zorlayan yakınlığından kurtulmuş oluruz. Sevilen ve 

yüceltilen yoksul dünya, Gül’ün kör gözleri için ne kadar uzağa itilmişse şimdi de o 

kadar uzaktadır; bu nedenle de hala sevilebilir, kucaklanabilir ve yüceltilebilirdir. Filmin 
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son sahnesinde Gül, Murat’ı yoksul ve sefil gördüğünde hiç şaşırmaz. Aksine hep 

beklediği, yıllardır aradığı, kucaklamak için sabırsızlandığı rüyalarının yerini dolduran 

fantazi nesnedir yoksul erkek. Dolayısıyla Gül’ün bakışı, filmin de yoksulluğu anlatmak 

için tercih ettiği esas bakıştır. Yoksulluğun ona yaklaşıldığında güzelliğini ve yüceliğini 

yitirmesinden geri çekilerek bir iç hazineyle, gurur ve erdemle yüceltilen yoksulluk 

hayaline dayalı film, sefalet, şiddet ve acısıyla yoksulluğu, şehrin ışıklarının ayartıcı, 

endişe verici ve karanlık evrenini anlatabilecek bir bakıştan da geri dönmüş olur.22 

Zizek’e (2001c) göre Şehir Işıkları, simgesel özdeşleşme ve artık (simgesel 

özdeşleşmeden arta kalan, kaçan nesne-dışkı) arasındaki ilişkiyi sahneler. Gariban, 

bütün simgesel desteğini kaybetmiş, bütün varoluşu bir nesne artığa dönüşmüş halde 

ötekinin bakışı karşısındadır. Belirsizlikle sonlanan bu karşılaşma, öznenin simgesel 

özdeşleşmesi olan (ben) ego idealiyle nesne arasındaki ayrılmaya işaret eder. Ötekinin 

bakışı, simgesel desteğimizi kaybettiğimiz ve sadece bu artık-nesneden ibaret 

kalmışlığımızla karşılaşır ve bizi de, ötekinin fantazisindeki boş yeri dolduramayışımızla 
                                                 
22 Bu fantazi ve “biz” hayali, hem Ün’ün Ayşecik (1960), Kırık Çanaklar (1960), Avare Mustafa (1962), 
Ağaçlar Ayakta Ölür (1964) gibi filmlerinde, hem de Türk sinemasının başka pek çok örneğinde 
yinelenecektir. Ün, Üç Arkadaş’ı renkli olarak yeniden çekmiştir. İlki gibi olmadığını söylerken, ilk filmin 
kurduğu siyah-beyaz hayalin bir kez daha altını çizer: “İlk Üç Arkadaş’ı siyah beyaz çektim. İkincisini ise 
renkli. Ben hala siyah-beyaz filmleri seviyorum. Bambaşka bir atmosfer sağlıyor siyah-beyaz. Evet, renkli 
de güzel ama siyah-beyaz daha gerçek. Renkler yok olmuş ve her şey siyah-beyaza dönüşmüş, müthiş 
güzel bir şey bu” (Akpınar, 36). Özön, Ün’ün bir türlü aşamadığı bir tekrara düşmesini, “Üç Arkadaş 
kompleksi” olarak adlandıracaktır: “Ün’ün Üç Arkadaş kompleksinden bir türlü kendini kurtaramadığı, 
dönüp dolaşıp aynı tiplerin değişik serüvenlerinde karar kıldığı, günlük gerçeklerin dışında kalan dar ve 
küçük dünyasının gittikçe tekrara dayandığı, Üç Arkadaş’tan sonraki birkaç filmde hızla gelişen sinema 
dilinin gerçekte hep Üç Arkadaş’taki ögelerin genişletilmesinden ibaret olup bunun sınırına vardığı 
görülmektedir” (aktaran, Scognamillo, 287). Kemalettin Tuğcu’nun romanından uyarlanan Ayşecik’te 
çocuksulaştırılıp masalsılaştırılan şehir hayatından, Kırık Çanaklar’da kadının fabrikada çalışmaya 
başlamasından aile bütünlüğüne geri dönüşe (ailenin dağılışının eşiği kadının fabrikada çalışmaya 
başlamasıdır), Avare Mustafa’da şehrin ışıklarının uyardığı arzunun mertlik, dürüstlük dersiyle 
bastırılmasından Ağaçlar Ayakta Ölür’de köşkte yaşayan büyükanneyi mutlu etmek için söylenen 
yalanının doğru, erdemli, iyi ve sevgi dolu olma yolunu bulmaya dönüşmesine kadar tekrar eden, sadece 
Ün’e ait kişisel bir şey değil, Türkiye’nin modernlik deneyimini ve ulus olma hikâyesini kuran melankolik 
anlatıdır. Sadece filmlerde değil filmlere yönelik eleştiride de dilin hep aynı şey tarafından soğurulmasının 
sebebi de bu olmalıdır. 
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karşılaştırır. Ötekinin “açılan gözleri”, bize bünyevi imkânsızlığımızı gösterir (2-9). Üç 

Arkadaş, simgesel destekle, simgeselleştirmeye direnen nesne arasındaki bu ayrılmanın 

müphem ve karanlık evreninden geri çekilerek, yoksul erkeği simgesel desteğinden, 

simgesel özdeşleşmesinden koparmaz. İçeriği gurur, erdem, saflık, masumiyet ve yerli-

mahalli değerler olan bu simgesel destek, ötekinin fantazi nesnesi olmayı, onun 

fantazisinde birinci yere sahip olmayı mümkün kılar. Ötekinin bakışının bu 

evcilleştirilmesi, sadece yoksulluğun anlatımını değil, sinemanın bakışla şehrin 

ışıklarının modern öznellikle girdiği diyalogta türeyen karanlık, tutku ve arzu dolu 

farklılığın dilini de sınırlar. Oysa sinema, ötekinin bakışının tekinsizliğini, bu bakışın 

öznede yol açtığı endişeyi sahneleyebildiğinde ikircikliliğin, saklı anlamların, bastırılmış 

arzuların alanı olur. 

 

IV.B. Hatıra, Şehrin Aynaları ve Arzu 
 

Ulusal öznelliği üreten İstanbul imgesi ve hayali, özneyi hayata başlatan kaybın 

melankolik anlatısıdır. Bu anlatıda şehir, aynasallaştırılmış bir imgedir; öznenin 

kendisini gördüğü ve tanıdığı bir tamlık imgesi sunar. Şehrin manzaralarında, şehrin 

aynalarında kendini görmek ve tanımakla ötekinin bakışı arasında bir ilişki olmalıdır. 

Başka türlü söylersek, kaybın melankolik anlatısı şehri aynasallaştırarak terk edilmiş 

bağlılığın ben’in içinde korunup sürdürülmesiyle kaybı erteler, askıya alır, inkar eder. 

Bu bölümde, kayba verilen melankolik yanıtı, şehrin aynalarıyla şehrin ışıkları 

arasındaki gerilim, melankolinin temel mekanizması olan vicdanın üretimi ve özerk ben 

yanılsaması üzerine odaklanarak tartışacağım. Bu tartışma, A. Ş. Hisar’ın Boğaziçi 
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Yalıları kitabıyla başlayıp Ah Güzel İstanbul’la devam eden metinlerarası bir okumayı 

içermektedir. 

A. Ş. Hisar’ın (2006 [1954]) Boğaziçi Yalıları kitabını ve Tanpınar’ın (2000 

[1945]) Beş Şehir kitabının “İstanbul” bölümünü okuduğumuzda hemen fark edilen bir 

ikirciklilikle karşılaşırız. Her iki yazar da öznel geçmişleriyle toplumsal geçmişin iç içe 

geçtiği bu metinlerde, bir yandan “bize” ait olan milli bir geçmiş, kültür inşa ederken öte 

yandan kayıp geçmişin, kayıp medeniyetin yeniden diriltilemeyeceğini ifade ederler. 

Kaybın bu geriye dönük anlatısında dikkat çekici olan husus, medeniyet kaybıyla 

öznellikle ilgili meseleler arasındaki geçişliliktir. Zamanı tasavvur etme, fanilik ve 

geçiciliği fark etme, tamamlanmamış hülya ve rüyaların bıraktığı eksiklikle yaşama, 

çocukluktan yetişkinliğe geçiş, bu kayıp İstanbul anlatısına hep eşlik eder. Kayıp 

medeniyetin kalıntılarına bakarak hüzünlenen yazar, orada aynı zamanda kendi 

çocukluğu ve geçmişini görür. Bitmemiş bir hüzünlenme süreci olan melankoli, ben’i 

meydana getiren özdeşleşmelerin oluşumunda merkezidir (Butler, 126). Ben’in 

karakterini oluşturan bu özdeşleşmeler, terk edilmiş nesne yatırımının tortusunu, nesne 

tercihlerinin tarihini içerir. Butler’ın ifadesiyle, ben’in karakteri, “sevilen ve kaybedilen 

nesnelerin tortulaşması, bir anlamda dağılmayan hüznün arkeolojik kalıntısıdır” (127). 

“Ulusal-biz”in karakteri de, nesne tercihinin değiştiği bir bakışla, yani başka nesnelere 

duyulan sevginin bir zamanlar sevilmiş nesnelere olan bağlılığı çözmesinin uyandırdığı 

hüzünle ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, İstanbul imgesi ve hayali, bu öznelliğin içine 

çekilmiş, terk edilmiş nesne yatırımının tortusunu, dağılmayan hüznün arkeolojik 

kalıntısını anlatır. 
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Şu soruya cevap aramalıyız: Özneyi hayata başlatan ona bir ses kazandıran kayba 

verilen melankolik yanıtın sürekliliğini nasıl açıklayabiliriz? 

IV.B.1. Boğaziçi ve akustik ayna 
 

A. Ş. Hisar, kendi çocukluğunun da geçtiği Boğaziçi’ni mitik bir tamlık olarak anlatır. 

Coğrafyası, mekânları, insanları ve musikisiyle kendi içine kapalı, kendine has, milli, 

mahalli bir medeniyetin yaşandığı bu alem, ruh, hüviyet ve hazine doludur. Kayıptan 

geriye dönük olarak kurgulanan bu hayal, manevi bir rabıta ve ahlakla ahenk içinde 

yaşayan organik bir toplumu müslüman-Türk bir geçmiş olarak da inşa eder. Boğaziçi 

yalıları eski Türk’ün aşığı olduğu su sesleriyle doludur (14). Boğaziçi kayıkları, yalnız 

Türk ve İstanbullu Boğaziçi zevkinin bir hülasasıdır (19). Her mahallenin camiinden 

günde beş defa gelen ezan sesi merhamet, rahmet, şefkat ve şefaat hisleriyle birlikte bir 

medeniyet de dağıtır (9). Bu eski, güzel Boğaziçi, “hayat, manzara ve gönüllerin bir 

bütün olduğu hususi bir terbiye”, “bir şive”, “bir terkip”, “bir üslup”, “bir kıvam”, “bir 

makam” yaratmıştır (10). Yalıları, geceleri, mevsimleri, gurupları, gün ve saatleriyle 

Boğaziçi, “ruhun ihtiyacı olan hüzünlü sesin” vücut bulduğu yer (25), “hülyalar ve 

hatıraların mahrem noktası” (40), “mahrem bir hayatın mahfazası” (13), “milli ve Şarklı 

bir terbiye”, “milli saz ve milli bir çehre”dir (22). Boğaziçi, “mahrem bir lisan”, 

“sevdiğimiz ve bize bir aşk vaat eden bir yüz”, “sevgilinin doyulmamış parlak, ıslak ve 

uzak bakışları”dır (28-29).  Boğaziçi, “anne şefkati”, “çocukluğumuzun his ve hülya 

dolu saatleri”, “dünyanın bize iyi olduğu zamanlar”dır (41). 

A. Ş. Hisar’ın kayıp anlatısındaki kelime ve imgelerle bunlar arasındaki 

geçişlilik, medeniyet kaybıyla öznellik arasındaki bağı görünür kılmak açısından 
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mühimdir. Boğaziçi’nin bir zamanlar sahip olunmuş şimdi ise kaybedilmiş tamlığı 

akustik bir ayna gibi kurgulanır. “Mahrem” kelimesi gibi “su” ve “ses” de metin 

boyunca tekrar tekrar karşımıza çıkar. Bu üç kelime ve imge, başka kelime ve imgelere 

açılırken değişmeyen bir iç hazinenin varlığına işaret eder. Akışkan ve değişken bir 

denizden çok durgun, şeffaf ve yansıtıcı bir göl gibidir Boğaziçi (7). Mavi suları, beş yüz 

sene boyunca duyulan sesleri ruhtan ruha, kalpten kalbe boşaltmış ve bir medeniyet 

bütünlüğü yaratmıştır (10). Suyla hemhal yalıları, sükut ederken bile musikisi duyulan 

bir ud imgesine, bir Boğaziçi aletine benzetir A. Ş. Hisar (13). Altlarındaki 

kayıkhanelerle suları sanki içlerinde duyan yalıların, daha çok ve daha yakından bu sesi 

duymak için de havuzlu odaları vardır (14). Aşkın ve güzelliğin inleyen yalnız suları 

muhteşem musikileriyle parıldar (29). Su, ses ve bunların mutlak uyumundan oluşan 

mahrem/iç hazine, hülyalara açılır: Boğaziçi, başıboş hülyaların, hayal içinde büyümüş 

hislerin güzel, yüksek ve hüzünlü yeridir (24), ruhun ihtiyacını söyleyen güzel ve 

hüzünlü bir ses gibi sihirli güzellikler duyurur (25). Boğaz’ın suları ve mırıldanışları en 

mahrem şiiri taşırır, en galeyanlı hisleri coşturur (38); kaybedildiği için de bütün ömrün 

en sihirli, mucizeli hatıraları olarak kalır (22). 

A. Ş. Hisar’ın bu akustik aynası, Boğaziçi’nden İstanbul’a, İstanbul’dan milli 

kültürün iç hazinesine ve öznenin mahrem dünyasına geçtiğimiz iç içe geçen aynalara 

açılır.  Boğaziçi’nin mavi ve sihirli, nazlı, mırıldanıcı, akıcı, ahenkli ve romantik suları 

gönülden geçer. Özne ve nesnenin bu mutlak uyumlu ve tamlık içindeki dünyasını tarif 

ederken hayal, hülya ve rüyanın yanısıra en çok tekrar edilen kelimelerden biri de 

“ruh”tur. “Ruhun içi”, “ruh derinliği”, “maneviyatı doldurma”, “ruhun metafizik bir 

güzellikle dolması”, “ruhu dolduran aksi sedalar uyandıran sesler”, Boğaziçi’ni hayal 
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eden ve hatırlayan A. Ş. Hisar’ın akustik aynasında “mahrem bilme”, “mahrem kelime”, 

“mahrem derinlik” ve “hislerin kökü”, “güzellik, şiir ve romantizm banyosu”, 

“maneviyat ve ruh kuvveti” gibi tamlamalarla birlikte tekrar tekrar karşımıza çıkar.  Bu 

ayna tasavvuru, sadece su ve ses imgelerinde, özne-nesne bütünlüğü ve öznenin mahrem 

çekirdeğini görmesi-duymasında değil betimlemlerin aynayı çağrıştırmasında da 

kaydedilebilir. Boğaziçi hayali, “parıltılı, tılsımlı alem”, “ihtişam ile parıldama”, 

“güneşin sularda kaynaşan parıltısı”, “müphem ümit ve meçhul saadet vaad eden 

güzelliğin sihir gibi yayılması”, “mucizeli birleşme, tılsımlı bütünleşme ve benin 

tamamlanması”, “suların üstünde ihtişam ve tamamlığın duyulması” gibi benzetmelerle 

sahnelenir. Tamlık imgesi uyandıran bir kadının bakışı, “tadına doyulamayan parlak ve 

ıslak gözler”, Paris’in bin bir cazibesi içinde bile hasretle hatırlanan, ruh için bir türlü 

modası geçmeyen, “uzak sevgilinin doyulmamış nazarları” olarak hayal edilir. “Tılsım” 

ve “füsun” akustik aynanın harekete geçirdiği kelimelerin ilk sıralarındadır. Her şeyin iç 

içe geçtiği bu aynada “benzemek” de has kelimedir: “Hakikat bir hayale benzer, insanlar 

birer evliyaya benzer, saatler birer çalgıya benzer, günler gelip geçen nazlı, vefasız 

kadınlara benzer, mevsimler birer hatıraya benzerdi. Ruhumun içinde, mavi sularıyla 

Boğaziçi muttasıl geçer giderdi” (31). 

A. Ş. Hisar’ın yalının en çok sevdiği odası olan, “bir gönlün, gönlümün içi gibi 

bir yer” (58) dediği havuzlu oda da bu akustik hayali tamamlar. Sanki, dışarıda çağlayan 

zamanın bir parçası burada toplanmış, eski zaman buraya sinmiş, havuzda duran su gibi 

havuzun içinde kalmıştır (55). Sanki, eskiden çalınmış bir musikinin bekleyen büyük bir 

aleti gibi susmuş sesleri onun içinde yankılanmaktadır (56). A.Ş. Hisar, burada kendini 

hülyalarının tadına dadanmış bir hayal çocuğu olarak görür (56); hakikat perdesinin 
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yırtıldığı bu fantazide, ikinci bir şahsiyetle, mahrem kalan ve asıl kendisinin olan iktidar 

ve zevk dolu bir başka hayatı yaşamaktadır (57). Ruhunu ve hayalini açan bu odada, 

“güneşin vurduğu bir deniz üstünde suya düşmüş ışık parçalarının milyonlarca 

elmaslarıyla parıldayan sütununu” görür gibi geleceğinin de önünde açılıp serildiğini 

hayal eder (57). Aynalaşmış su, ses ve bakışlarla kurulan geçmiş anlatısının kayıpla 

ortaya çıktığını en bariz biçimde açığa vuran da havuzlu odanın anlatıldığı satırlardır. 

Öznenin hülya, hayal, fantazi evrenini başlatan, iç dünyayı kuran bir kayıpla birlikte, 

“sanki”lerin, iktidar ve zevkin yaşandığı mahrem bir evren (havuzlu oda) ortaya çıkar. 

Zamanı tasavvur etme, susmuş seslerin aksini duyma, akıp giden suların içinden bir 

kısmını muhafaza edip aynasallaştırma ancak kayıpla mümkün olur. 

A. Ş. Hisar’ın metninde kayıpla ilişkili olarak ortaya çıkan ikirciklilik, zaman 

zaman kaybı kabulün bir ifade imkânı bulmasını bazen de kayba sadakati getirir. Bütün 

metin boyunca medeniyet kaybıyla insanın faniliği ve zamanın geçiciliği hep birbirini 

çağırır. Ulusun çocukluğuyla yazarın çocukluğunu, ulusun akustik aynasıyla yazarın 

aynasını iç içe geçiren de budur. Müslüman mezarlıklarından bahsederken birden bire şu 

cümleleri telaffuz eder: “Bütün medeniyetler de, mezarlardaki insanlar gibi fanidir. Ve 

biz, ölmüşlerimizin olduğu kadar, devirlerini tamamlamış medeniyetlerin de geri 

dönmeyeceklerini biliriz” (10). Bir zamanlar tam bir kıvam, güzel ve mükemmel bir 

alem olan Boğaziçi’nin, ölmüş akraba ve sevgililerimiz gibi ancak yad edebileceğimiz 

aziz bir hatıradan ibaret kaldığını kendine ve okura söyler (11). Ama metnin ilerleyen 

bölümünde kaybın kabul edilemezliği, kayıp nesnenin ben içine geri çekilmesiyle belirir: 

Ne de olsa, duyulan inkıraz hisleri ve yaşanan bir inhitat zamanıydı. Bilmeden bir 
imparatorluğun son günlerini yaşıyor değil miydik? Eskiden bir medeniyet burada belki 
son afyonlu çiçeklerini açıyordu. 
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Ancak bunları sonradan duydum, öğrendim ve anladım, diyebilirim. 
Fakat derin yaşanmış bir hayat ve bir zamanın öyle bir kuvveti var ki, onu yaşamış ruh 
için artık hiçbir zaman büsbütün mahvolmuyor. Böyle bir mazinin ziyan olduğuna bir 
türlü inanamıyorum. Ve gönlümün hatıralarını karıştırsam görüyorum ki o şefkatli, aşklı, 
şiirli günler içinde hala güller açılıp soluyor; bu sabah güneşlerinin, bu aylarının ışıkları 
yine bin hazla parıldıyor; Boğaz’ın mavi suları ve ikindilerin mavimtrak saatleri bin 
nazla kayıp, akıp geçiyor; arka dağlarda öten bülbüller mehtapta bilenmiş seslerini 
kalbimin en mahrem noktalarına eriştirerek içimde hala romantik davetler tutuşturuyor; 
hala inanılmaz ve imkânsız lezzetlere, mahrem hulyalara doğru yanık vaitlerini, 
bakışlarını, çağırışlarını duyuruyor. Ve tekmil hatıralarım birer birer öyle canlanıyor ki 
kendimi hala o zamanlarda sanıyor, o zamanların içimde hala yaşadığına inanıyorum! 
(33). 
 
Sonra kendi çocukluğuna, hülyalar içinde yüzen, tattığı alemin ve saadetin 

geçiciliğinin henüz farkında olmayan kendisine seslenir: 

Sen tattığın bu anın ne büyük bir ahenk mahsulü olduğunu bilmiyor ve bu saadetin bir 
rüzgar gibi geçici olduğunu duymuyorsun! Halbuki sonraki ömründe bir daha saadeti 
böyle vaat olunmuş sanacak değil ve bir daha bu havayı, rüzgarları, bu sesleri böyle 
emin dostlar gibi duyacak değilsin! Zira bu zamanlarına dönmen için şimdi gönlünde 
yaşayan ölülerin – hiç bu mümkün müdür?- dirilmesi ve geçmiş hayatı kurması lazım 
gelirdi! (43). 

 

Burada melankoli, zamanı tersine çevirip imgesel geçmişi şimdi gibi eski haline 

döndürme arzusunda, nafile bir şekilde geçmişte söylenememiş şeylerin söylenmeye 

çalışılmasında, kendisine kendisinden ayrılmış gibi gönderme yapılmasında (Butler, 170) 

saf haliyle tezahür eder. Kaybın reddi, öznenin iki pozisyonu birden işgal etme 

arzusunda, hem kaybı yaşamış hem de bu kayıptan türeyen deneyimle henüz kaybı 

yaşamamış kendisine seslenme arzusunda belirir. Oysa, öznenin yeni sevgi nesneleri ve 

özdeşleşmelerle başkalaştığını, bu başkalaşma nedeniyle Boğaziçi aleminin bir akustik 

ayna olarak hatırlanabildiğini ele veren satırları da vardır A. Ş. Hisar’ın. Boğaziçi 

alemine duyulan sevgiyi anlayabilmemiz için o zamanlar, Avrupa seyahatlerinin, 

edebiyat ve matbuatla alakamızın, gözlerimize çıplak vücutlar seren plajların, radyo, çay, 
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dans, parti gibi eğlencelerin olmadığını hatırlamamız gerektiğini söyler (43).23 A. Ş. 

Hisar’ın metninin sınırı da buradadır. Bu duygusal ikirciklilik yerini şehir hayatının 

duygusal fakirliğinden yakınmaya bırakır (44). 

Ne var ki bu akustik ayna anlatısının içinde ışıltı, parıltı, tamlık imasının yanı 

sıra, anlatının geriye dönük olarak kurgulandığını gösteren “manzara”, “hüzün”, “hasret” 

ve “hatıra” kelimeleri de hep tekrar eder. Kayba ve kökendeki kaybolma jestine 

bağlılıkla oluşan hatıra şehrin şimdisini, bugününü de belirleyen melankolik bir anlatıdır. 

A. Ş. Hisar, huzur, haz ve hayal dolu bir alemi hatırlayıp ve imgesel geçmiş anlatısını 

kurarken, bir yandan bu geçmiş kültürün hiç geri gelmemecesine öldüğünü ilan eder, 

diğer yandan ise bu hatıranın şehrin manzaralarında, manzaranın anlattığı hüzünde, 

manzaraya bakan öznenin içinde, kalbinin mahfazasında yaşadığı bir dil, sihirli bir 

kapıdan eski bir aleme geçmiş gibi, kendini eski seslerin duyulduğu eski zaman ve 

hatıraların içinde bulabilen (42) bir öznellik üretir. 

Melankoli, nesne kaybının büyülü bir şekilde kişinin psişik yaşamının bir parçası 

olarak korunduğu, yatırım ve bağlılığın nesneden ben’e döndüğü, ben’in içine çekildiği 

bir süreci anlatır (Butler, 157-158). Bu süreç, kayba karşı melankolik yanıtı gösteren bir 

“dönüş”ü içermek zorundadır (158). Nesneden ben’in kendisine kayan bağlılık, ben’in 

kendisi üzerine geri döndüğü, diğer bir deyişle kendi kendisini nesne olarak alan bir 

“kendilik” üretir (158). Diğer bir deyişle, ikircikli bir şekilde yapılanan iç dünyanın 

ortaya çıkışı, “içsel”, psişik alanın temsil edilebilmesi bu melankolik dönüşe bağlıdır 

                                                 
23 Bu başkalaşmış bakışın uyandırdığı ikirciklilik, ona şu soruyu da sordurur: “Bu günlerin ve gecelerin 
şiirini yaşayan, bu şiiri tatmayı ekmek yemek ve su içmek gibi tabii ve gündelik bir adet haline koyan 
insanlara, hayatın keyfini çıkarmayı iyi bilmiş akrabalarımıza biz nasıl ‘Cahiller!’ diyebiliriz, yahut 
diyebilirdik!” (45). 
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(159). “Dolayısıyla melankolide hem ben nesneyi ikame eder, hem de bu ikame etme 

eylemi ben’i zorunlu bir yanıt olarak ya da kayba karşı ‘savunma’ olarak kurar” (159). O 

halde psişik bir ekonomi olarak düşünebileceğimiz melankoli (136), nesne kaybının 

yerini alan ben’i ve psişik yaşamın temsil edilme imkânını üretmektedir. İstanbul 

hatırası ve hayalinde, bu anlatının içerdiği medeniyet kaybında gördüğümüz gibi, 

melankoli, özne oluşumunun mecazi başlangıçlarını sahneler. A. Ş. Hisar’ın Boğaziçi 

medeniyetini anlatırken kurguladığı akustik aynasında içsel dünya ile dışsal olan, psişik 

ile toplumsal arasındaki geçişlilik, bize, melankolik dönüşün bunlar arasında bir sınır 

başlattığını da gösterir. Bu anlamda, özne-nesne bütünlüğünün olduğu alemden içsel 

olana geçişin, “havuzlu oda” gibi bir tür ara-mekânla, haz ve iktidarın yaşandığı bir oyun 

alanıyla anlatılması mühimdir. Bütün metin boyunca medeniyet kaybından öznenin 

faniliğine, zamanın geçiciliğine geçiş de melankolinin bir sonucudur. Melankoli, 

“psişeye atıfta bulunabilmemizi sağlayan içsellik mecazları”, “psişik yaşam için bir dizi 

mekânsallaştırıcı mecazlar, koruma meskenleri ve sığınakların yanı sıra mücadele ve 

zulüm alanları üretir” (Butler, 161). Şu halde, nesne kaybıyla doğan melankoli, ulusal-

toplumsal benliğin ortaya çıkışını da başlatır. Diğer bir deyişle, “iç dünya” denilen yeri 

açan, nesnenin gönlün içindeki yerini üreten, daha da önemlisi ben’in içsellik 

mecazlarıyla bir içi olduğu inancını üreterek ben’i hayata başlatan kaybın ta kendisidir: 

“Nesneden ben’e dönüş, bu ikisi arasındaki ayrımı mümkün kılan, bölünmeyi, ayrılmayı 

ya da kaybı gösteren ve her şeyden önce ben’i oluşturan harekettir” (Butler, 160).24 

                                                 
24  Bu nedenle Butler, Freud’un melankolik özdeşleşmenin nesnenin gitmesine izin vermek için bir 
öngereklilik olabileceği düşüncesinin altını çizer. Nesneye bağlılık özdeşleşme biçiminde kapsanır ve bu, 
nesneyi korumanın psişik ve büyülü bir biçimidir: “Özdeşleşme nesnenin psişik olarak korunması olduğu 
ve böylesi özdeşleşmeler ben’i biçimlendirdiği sürece, nesne kaybı, ben’e musallat olmaya ve ben’in 



 323

Ulusal öznelliğin dil ve temsil imkânı bulduğu, toplumsal benliğin olabilirlik 

koşulunu oluşturan melankolik anlatıda, ben’e musallat olmaya devam eden kaybın 

mecazi sahnesinde yine ayna ve bu aynayla ilişki olarak kadın-anne vardır. A. Ş. 

Hisar’ın anılarının “Aynalar Karşısında Hanımlar” bölümünde anlattığı çocukluk 

hikâyesinde, bütün metnin neden melankolik bir anlatı olduğunu ve melankolik bağı 

kıramadığını görürüz. Bizi metin boyunca bu hikâyeye, sınıra doğru götüren 

benzetmelerden bahsetmeliyiz önce. Yalıları canlı mahluklara, mahalli, şarklı, 

gönüllerinde bize eski gelen bir alem taşıyan, ömürleri hülyalarına uymamış ihtiyar 

hanımlara benzetir A. Ş. Hisar (12). İçli, ruhlu mahluklar olan yalılar, kucaklayan bir 

anne, daha çok da büyükanne gibidir (47). Bu yönüyle Boğaziçi’nin, çocukluğun ve 

ulusun çocukluğunun akustik aynasına, hülya ve rüyaların tamamlanmamışlığı, arzu ve 

hakikat arasındaki uçurum, terk etme ve terk edilme hep musallat olur. Daha doğru bir 

ifadeyle, A. Ş. Hisar’ın akustik ayna hayali, “ben”in yeri, aslında bağlılığın terk ettiği, 

kaybın ortaya çıktığı yerdir. Bu hayal, hayal kırıklığından, yıkım ve terk edilmişlikten 

türer. 

Bu anlamda melankolide, nesnenin ben tarafından ikame edilmesi her zaman 

yetersiz bir ikamedir. Melankolinin içerdiği ikircikliliğe sebep olan da kaybın 

ikamesinin içkin başarısızlığıdır (Butler, 159). Melankolik dönüşün telafi etmeye 

çabaladığı kaybın üstesinden gelmeyi başaramaması, ben’in doğuşu için saydam 

                                                                                                                                                
oluşturucu özdeşleşmelerinden biri olarak ben’in içinde bulunmaya devam eder. Bu anlamda nesne kaybı, 
ben ile aynı yer ve zamanda var olur. Aslında melankolik özdeşleşmenin dış dünyadaki nesnenin ortadan 
kalkmasına izin verdiği, zira nesne’nin ben’in bir parçası olarak korunması ve böylece kaybın mutlak bir 
kayıp olmaması için bir olanak sağladığı düşünülebilir. Burada nesnenin gidişine izin vermenin anlamının, 
paradoksal bir şekilde, nesnenin tam bir bırakılışı değil, nesnenin statüsünün dıştan içe döndürülmesi 
olduğunu görürüz. Nesneden vazgeçmek, yalnıza melankolik içselleştirmeyle [internalization] ya da (…) 
melankolik bir kapsama [incorporation] ile mümkündür” (128). 
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olmayan koşul halini alan kaybın, kurucu bir niteliğe sahip olarak ben’e sürekli musallat 

olmasına neden olur (159). A. Ş. Hisar’ın metninin bir yanda parıltılı, tılsımlı bir akustik 

aynayı, öte yanda ise yıkım, hayal kırıklığı, hülya ve rüyaların tamamlanmamışlığını 

anlatan bir hüznü içermesinde de bu ikirciklilik kaydedilebilir. Yıkım ve hayal 

kırıklığıyla ortaya çıkan ve ben’i oluşturan kayıp, ben’in içine çekilmiştir. A. Ş. Hisar, 

yıllar sonra Boğaziçi’nde yıkılan yalıyla karşılaşmasını anlattığı bölümde, geçmiş ve 

geçen zamanla yaralı olduğunu, gönlünden geçen bu zamanla birlikte kendisinin de 

sürüklendiğini söyler (75). Tamlık anlatan alem özneyi kendi faniliğiyle de yüzleştirerek 

kayıp gitmiş, ama öznenin içinde de bir yer edinmiştir. Arzular ve hülyalarla dolu kayıp 

zamanın ruhunu sardığını ama faniliğini de içinde duyduğunu, yarasını bilen bir mahluk 

olduğunu bütün ikircikliliğiyle peş peşe ifade eder A. Ş. Hisar. Yıkılan yalıyı görmeye 

gitmek, hem maziye abanıp gitmek hem de bir mezarlık ziyaretidir (75). Bu ikirciklilik, 

yıkılan yalıyla karşılaşmanın anlatıldığı satırlarda hep kendini duyurur. Bir an, eski 

zamanın içinde yüzdüğünü söyleyen A. Ş. Hisar, biraz sonra hatıralarının doldurduğu, 

çürüdüğü mezarlığı, bıraktıkları harabeyi ziyarete geldiğini, rüyaların, hülyaların 

bittiğini, ışıkların söndüğünü, çalgıların sustuğunu acıyla ifade eder (78). Akustik 

aynanın körlüğüyle, karanlığı ve yabancılığıyla bu karşılaşma, öznenin içini, tamlığı 

kuran mahrem dünyanın dağılması ve ötekinin bakışına açılmışlığı anlatan “yabancı 

gözlere açılmış bu mahremiyet” (77) sözlerinde en belirgin ifadesine kavuşur. Fakat 

hemen ardından, “Burası gönlümün içinde varlığı olan bir yerdir, biliyorum” diyecektir 

A. Ş. Hisar (79). İzzet-i nefsine dokunan terk edilmiş haliyle fakir bir akrabaya 

benzettiği yıkık dökük yalıyı hiç yadırgamadığını, onun hiç yabancısı olmadığını da 

ekler. Dolayısıyla bağlılığın terk ettiği yer olan yıkık dökük yalı, bağlılığın ayrılma 
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noktasına geri dönüşünün melankolik yeridir. Ben’in bu yeri, bağlılığın melankolik 

çerçevelenişidir. Diğer bir deyişle, yıkılan yalı, bir yandan tamamlanmamışlığı, eksikliği, 

terk edilmişliği temsil ederek ben’in oluşumunu başlatan kaybın mekânsallaşmış mecazı, 

diğer yandan ise harap olmuşluğu, yıkık döküklüğü, ezilmişliği ve kırıklığıyla, 

yadırganan ve yabancısı olunan değil terk edilmiş, imkânsız bağlılığın korunup 

sürdürüldüğü melankolik dönüşün, ben’in yeridir. Nesneyle bağlılığın çözülüşünün bu 

askıya alınışı, “geri dönüş, geri çekilme, gerileme ya da geriye doğru çekilme” (Butler, 

165), yas tutarak nesneyi dönüştürmek yerine (165) nesneye yönelik duygusal yatırım ve 

bağlılığı, ayrılışının ve dışarı çıkışının yerine geri çeker. Ben’in melankolik yeri olan 

yıkılan yalı, kayıp zaman ve aleme duyulan bağlılığın ben’in içine geri çekildiğini, terk 

edilmiş bağlılığın sevgi ve merhametle kendi ayrılma noktasına geri çekilerek 

korunduğunu anlatır. Bu nedenle A. Ş. Hisar’ın, yıkılan yalıya bakışını ve duygularını 

anlattığı satırlarda, yalının uzun uzun tasvir edilen yıkık döküklüğü topyekun bir veda 

gibi değildir. Yıkılan yalı, yitip giden bağlılığın bu mezarı, bağlılığın kırılıp gitmesinin 

reddidir aynı zamanda: “Suların, rüzgarların hür, ebedi gençliği yanında, mazisini 

bildiğimiz, kendi iklimimizden bir harabe! Ruhumuzun uyuklayan bütün kuvvetlerini 

coşturmak için bundan dokunaklı bir manzara bulunmuyor” (79). 

Kayıptan geriye dönük olarak kurgulanan akustik ayna hayali, iç dünyanın, bize 

ait olanın masallaştırılmış topografisi, bağlılığın kırılmasının reddedildiği yerden, 

“yıkılan yalının dokunaklı manzarasından” türemektedir. Dolayısıyla kaybın melankolik 

anlatısı, akustik aynanın körleştiği, sustuğu ve yabancılaştığı yerde ortaya çıkar. 

Melankolide kayıp reddedildiği için, aynı imgenin tekrar tekrar ortaya çıkışını, arzu ve 

hülyalarla hayal kırıklığı döngüsünün kırılamayışını, başka imge ve kelimeleri ketleyen 
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hareketsizliği, kısaca melankolinin sınırını, akustik aynanın suskunluğu ve körlüğünden 

geri çekilme çizecektir. Eski zaman eşyaları arasında en esrarlı bulduğu şeyin, parıltıları 

ve tılsımlarıyla aynalar olduğunu söyledikten sonra, aynalar karşısında süslerini bozan, 

saçlarını çözen kadınların bu hallerinin dokunaklılığını anlatır A. Ş. Hisar. Nigar 

Hanım’dan alacağı bir kitabı beklediği bir gün onu ayna karşısında seyrederken ihtişamlı 

güzelliklerin faniliğini derinden duymuştur. Ayna karşısında süslerini bozan, çıkaran 

Nigar Hanım’ı dağılan bir alemin, karanlıklar içinde kendi kendini dağıtan perisi gibi 

görür. Adeta bu ayna karşısında uzak, çorak bir mevsimi, gelecek ve geçecek zamanları 

görür gibi olmuştur. Bu solan aynada, her şeyin solarak yokluğa inkılap ettiğini, kainatın 

sanki ta içinden bozulup dağıldığını, en sağlam sandığı temeller ve köklerin hafif 

dumanlar gibi havaya karıştığını, her şeyin solduğunu, söndüğünü, uçtuğunu, dağıldığını, 

karanlıkta kaybolduğunu gösteren bir bakış bulmuştur. Öyle ki akustik ayna olan 

Boğaz’ın suları bile baş döndürücü bir hızla akmaktadır: “Boğaz’ın bütün suları 

ruhumun içinden geçiyor, akıyor, ademe doğru kayıyor ve ben onları tutamıyordum” 

(68). 

Nigar Hanım’ın yanından ayrılıp yalıya döndüğünde diz kapakları erimiş, kolları 

kırılmış, gözleri sönmüş ve ruhu donmuştur: “Bu geçmiş zamanların, mevsimlerin 

ölüsünü taşıyor ya da taşımış gibi idim.” (69). “Nen var, ne oldun?” diye soran annesine 

verecek cevap bulamaz. Ama yıllar sonra bu satırları yazarken de “Ademi gördüm ve 

anladım!” sözlerinden başka bir cevabı yoktur: 

Ruhuma bu anın verdiği buhranı belki hala tanzim ve hazmedememişimdir. Bu acıyı o 
kadar şiddetle duymuşum ve ruhuma öyle derin işlemiş ki, şimdi kalbimin üstüne eğilmiş, 
belki elli sene evvel anneme veremediğim cevabı buraya telaşsız bir itina ile yazmaya 
çalıştığım halde bana bu sahifelerde bile istediğim gibi açılmamış ve bu hissimi olanca 
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çıplaklığı ile ifadeye hala cesaret edememiş ve bütün söylediklerimle onu olduğu gibi 
anlatamamış, bitirememişim gibi geliyor! (69). 

 

Demek ki bütün metnin sınırı, daha fazla ilerleyip kelimeleri hareket ettiremediği 

yer burasıdır: Solan, körleşen, sessizleşen akustik ayna. Kendi karanlığından bu geri 

çekilme, solan aynanın ve ima ettiği kaybın kendi üzerindeki izini reddetme, geçmişi, bir 

zamanlar sahip olunmuş, şimdi kaybedilmiş bir tamlık durumu, bir akustik ayna olarak 

hayal etmenin sebebi ve sonucudur. Geri dönüşlü dairesel yapı içinde geçmişin 

imgesiyle bağlılığın çözülememesi kaybı sürekli bir tehdite, tamlık hayalini ise kaybı 

telafi edecek sürekli bir ikameye dönüştürmektedir. Bu ikamenin içkin başarısızlığı 

kayıp tehdidine, kayıp tehdidi ise tamlık hayaline bizi geri götürür.25 

                                                 
25  Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kayıp İstanbul’u da akustik bir ayna gibidir. “İstanbul güzelleştikçe 
kendilerini sihirli bir aynadan seyreder gibi güzel ve asil bul[an]” İstanbullulardan (150); İstanbul’un “eski 
el aynalarını andıran” (152) sularından, musikisinden; Dede Efendi’nin kendine has melankolisinden, bu 
melankolinin belki de kesif kader duygusundan geliyor olduğundan (227); Dede’nin bestelerinde “Boğaz 
ve İstanbul peyzajının”, “büyük resmin” parlayışından (“Dedenin bazı bestelerinde Boğaz ve İstanbul 
peyzajı bazı büyük mücevherlerde ve kıymetli taşlarda yüzbinlerce sene evvelki oluş devrinden kalmış 
filigranlar gibi parlar”) (229); geçmişteki İstanbul’un “mazi hatıralarının ve hasretlerinin aydınlığı” 
oluşundan (151); eski İstanbul’un bir yığın unsurun birbiriyle kaynaşmasından doğduğundan, gümrükten 
geçen herşeyin Müslümanlaşmasından (157); Tanburi Cemil’in ninnisinin “[i]ktisadi denkliği bozulmuş, 
mihrabı çökmeye yüz tutmuş, gururunu yapan geleneklerin duvarı çatlamış bir topluluğun iç benliğini en 
canlı yerinden veri[şinden]” (160); bir zamanlar kendi kendine yeten bir toplum olmaktan (“Bütün Şark’ın 
gözü, milli hayatın en küçük pas lekesi değmemiş aynası olan ve zevkinde tamamıyla milli olan 
İstanbul’da idi”) (171); bu akustik aynada, bütün Şark’ın “en halis mücevher ve madenlerden sızdırılmış 
bir iksir gibi” (228) orada duruşundan söz eder Tanpınar. Ama sadece bir akustik ayna değil, artık kırık, 
sönük, sessiz, zavallı ve itici, kurtulmak istenen bir aynadır da bu. Medeniyet değiştirmenin, merkezden 
uzağa, taşraya itilmenin (“Paris, Hollywood, -hatta dünkü Peşte ve Bükreş- İstanbul’un ışıklarını içimizde 
her gün biraz daha kıstılar”; “Büyük müstekliklerin küçük müstahsilin şehri oldu”) (153, 156), İstanbul’un 
peyzajını nasıl değiştirdiğini; eski hüviyetin nasıl kaybedildiğini; “kendine yetebilen değerler dünyasının”, 
“ruh bütünlüğünün” kaybolmasıyla, İstanbul’un da nasıl bölündüğünü (Üsküdar-Beyoğlu) (152); 
İstanbul’da kaybettiklerimizi; bu kayıp duygusunun getirdiği kendiliğinden hüznü ve aynı zamanda “bir 
zamanlar vardı” duygusunu (Fakat ne de olsa vardı ve etrafımızdaki havayı elle dokunulacak şekilde 
kesifleştiriyordu. Onu kaybettiğimiz zaman kendimizi çıplak bulmamız, sarsılmamız da hayatımızda 
büyük bir yeri olduğunu gösterir”) (160); eski İstanbul mahallelerinin bir hatıraya dönmesini; sinemanın 
zevkimizi dışardan idare ettiği bir devirde yaşadığımızı (162) anlatan Tanpınar bu imgelere, geçmişin ve 
çocukluğun oyuncaklarının, “bir rüyadan arta kalmış parçalara”, “zaman mahzeninde bir nevi cüzzama 
tutulmuş gibi zavallı ve halsiz” nesnelere dönüştüğünü (164); hüzün bir yana yangın seyretmenin verdiği 
acaip zevki (193); imparatorluğun yıkılıp kaybolarak batık bir nesneye benzemesini (“Ve yıkılan 
imparatorluğu, ay ışığının altın bir uçurum yaptığı sularda saz sesleri arasında batan bir masal gemisine 
benzetirim”) (233) de tereddüt etmeden ekleyecektir. Tanpınar, şu karanlık soruyu sorar: “Ne kadar çok 
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IV.B.2. Melankolik girdap 
 

A. Ş. Hisar’ın melankolik anlatısı, Ah Güzel İstanbul’da da işler. Filmde İstanbul, 

kaybedilmiş geçmişe melankoliyle bağlı kahramanın duygusunun, hüznünün yansıtıldığı 

mekândır. Kahramanın hayattan geri çekilişini, içe çekilmiş bir kayıpla yaşayışını 

anlatan İstanbul manzarası, filmin kendisinin de modern hareketi erteleyişinin, modern 

öznelliğe içkin imkânsızlıklardan geri çekilişinin bir yolu gibidir. Film, şehrin 

bulvarlarını, caddelerini, göz kamaştırıcı ışıklarını ve vaatlerini, bu ışıkların geride 

bıraktığı yoksunluk duygusunu anlatmayı değil, manzarayı, bu manzaraya dalan 

kahramanı, zamanın dışına düşmüş olanın hüznünü ve bu düşkünlüğün kabulünü tercih 

eder. Kaybetmiş, yenik düşmüş bir dünyayı, muhafaza edilemeyeni saklama, buradan bir 

yüceltim imkânı çıkarma çabası, kaybın harekete geçirdiği ikircikliliği de bertaraf etme 

çabasıdır aynı zamanda. Bu nedenle iki İstanbul karşımıza çıkacaktır filmde. Biri, 

geçmişe bağlı, bugüne ayak uyduramayan ama ihtişamlı bir geçmişe sahip melankolik 

                                                                                                                                                
hatıra ve insan...Niçin Boğaz’dan ve İstanbul’dan bahsederken bütün bu dirilmesi imkânsız şeylerden 
bahsettim. Niçin geçmiş zaman bizi bir kuyu gibi çekiyor? İyi biliyorum ki aradığım şey bu insanların 
kendileri değildir; ne de yaşadıkları devre hasret çekiyorum” (233). Sorunun kayıp ve yokluğu kabullenen 
cevabını seslendiren de odur: “Boğaz’ın mazisi belki de aradıklarımızı yerlerinde bulamadıklarımız için 
bizi öbürlerinden daha fazla çekiyor. (...) Heyhat ki yaldızlı tavandan, gümüş eşyadan ve geçmiş zaman 
hatırasından çok çabuk bıkılıyor. Hayır muhakkak ki bu eski şeyleri kendileri için sevmiyoruz. Bizi onlara 
doğru çeken, bıraktıkları boşluğunun kendisidir. Ortada izi bulunsun veya bulunmasın, içimizdeki 
didişmede kayıp olduğunu sandığımız bir tarafımızı onlarda arıyoruz” (234-235). Gürbilek (2004f), 
Tanpınar’ın, yazı ve romanlarında su ve ayna imgelerinin inatçı bir biçimde tekrarıyla beliren tamlık 
ısrarını, aynı zamanda içeriden nasıl yıktığını gösterir. Mazi, Tanpınar için sadece bir ideal değil, aynı 
zamanda “zalim çehresiyle beliren”, “gayri iradi olarak hatırlanan bir ölü geçmiş, bir uğursuz mirastır” 
(121). Tanpınar’ın muhafazakar yorumlarının görmezden geldiği şey de bu ikilikle ve bunun anlattığı 
imkânsızlıkla ilgilidir Gürbilek’e göre: “Tanpınar’da şu çok açık: Sudaki hayali, yani kayıp bakışı yeniden 
elde etmek imkânsızdır. (...) Tanpınar’da pınar kurumuş, ayna körleşmiş, Şark ölmüş, saltanat kayığı 
çoktan batmıştır. Tanpınar estetiğinin temel özelliği de burada aranmalıdır. Tanpınar’da muhafazakarlığın 
da uzviyetçiliğin de kırıldığı, narsisizmin yara aldığı, en azından yaranın açığa çıktığı yer. Bir kayıp 
estetiği: Aslında tam da pınar kuruduğu, Şark’ın içinden hayatın suyu çekildiği, suyu aynalaştıran güneş 
karardığı için asal imgeye dönüşmüştür Tanpınar’da su.” (131). Melankolik bağlılığı kırarak matem 
sürecini başlatan, özerklik kaybını, aynanın körleşmesini anlatabilen Tanpınar’ın “konuşması”, kayıp 
nesnenin bıraktığı boşluğa bakışın ortaya çıkışıdır: “Kurumuş pınar, kayıp Şark ya da ölü anne” (133). 
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kahramanın içinde yaşadığı/yaşayan İstanbul, diğeri de modern kurumların sıkıcı, 

boğucu havasının, kapitalizm ve modernliğin yıkıcı, yok edici akışkan mekaniğinin, 

halenin sokağa düşüp sıradanlaşmasının, vitrin, tüketim, başkası olma ve başkası gibi 

davranma arzusunun sahnesi olan kadınsı-İstanbul, modern zamanların, şehir ışıklarının 

İstanbul’u. 

Bir iç mekânla açılır film. “Gündüz Çorbacı Gece Meyhaneci Rıfkı”da, fötr 

şapkası, ekose atkısı ve paltosuyla Haşmet yalnız başına oturmakta ve çorba içmektedir. 

Haşmet’in arkasındaki pencereden deniz ve gemiler görülür. Bütün filme hâkim  iki 

sesten biri, vapur sesi işitilir. Geleneksel kültüre ait iç mekân, mekândaki yalnızlık 

duygusu ve pencerenin çerçevelediği İstanbul manzarasıyla içe çekilmişlik, Haşmet’in 

kameraya bakıp kendini anlattığı hikâyesiyle tamamlanır: “Ben deniz Haşmet 

İbriktaroğlu. Dedemin dedesi Osmanlı sarayında ibrikçi başıymış. Dedem paşa, amcam 

süferadan, babam da zengin bir hovarda hem de tüccar. Beylerbeyi’nde bir yalıda 

dünyaya gelmişim.” Validesi, Haşmet bir yaşındayken yakışıklı bir zabite kaçmış, pederi 

de içkide iki hanı, bir köşkü yiyip bitirmiştir. Haşmet’in kendisi de tüccarlığın zamane 

sanatı olarak inceliklerinden anlamadığı için parasını teslim ettiği madrabazlar yüzünden 

iflas etmiş, en sonunda doğup büyüdüğü yalıyı da satmak zorunda kalmıştır. Şimdi 

mütevazi bir mesleği vardır. Seyyar fotoğrafçıdır.  

Esneyen, uykulu Haşmet, mekândan, çorbacının gösterdiği hürmetle ayrılır. 

Mahalleye çıktığında da kahvede oturanlar, balıkçılar onu hürmetle selamlarlar. Haşmet, 

ailesinin namının mahallede hala sürdüğünü söyler. Deniz kıyısına geldiğinde, İstanbul 

manzarasıyla ilk buluşma bütün film boyunca duyulan hâkim iki sesle, martı sesleri ve 
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vapur sesiyle, gerçekleşir. Haşmet, ağzında Sipahi Ocağı sigarasıyla İstanbul’a bakar ve 

düşünür: 

Aaah güzel İstanbul! Nasıl da bozulmamış o binyıllık güzelliğin. Ey canım Boğaziçi bir 
zamanlar dedelerimiz de içlenmiş bu güzelliğinin karşısında. Nasıldı o Bimen Şen’in 
eski bestesi [“Al sazını sevdiceğim” arkadan duyulmaya başlar]. Ah ah! Atalarımız da 
geçmiş bu sulardan mağrur ve akıncı. Nerde Orta Asya, Nerde Viyana kapıları... 

 

Haşmet’in arkasında eski evler vardır. Bakışını dolduran ise Boğaz manzarasıdır. 

Vapurun iskeleye yaklaşması onun bakışından gösterilir. İstanbul manzarasına dalmış 

düşünürken çekme iskelenin sesiyle irkilir. Esner ve film boyunca kendisine tekrar 

tekrar söyleyeceği sözleri söyler: “Ah yorgun Haşmet, miskin Haşmet!” Kalabalığın 

arasına karışıp vapura biner. Vapurun hareketiyle birlikte jenerik akmaya başlar. 

Boğaz’daki bu gezintiye, Bimen Şen’in sultan-ı yegah makamında “Al sazını 

sevdiceğim” bestesi eşlik eder. Yol boyunca, yalıları ve tarihi yapıları, çatılarında 

uçuşan güvercinleri, deniz üstündeki martıları, deniz üstünde sallanan tekneleri, kimi 

zaman yakın çekimin verdiği yakınlık duygusuyla, kimi zaman uzaktan, eskimiş, kırık 

dökük yalıların çatılarında ya da balkonlarında asılı çamaşırları, ağ atan balıkçıları, 

minareleri, gemileri ya da yıkılmış bir evden geriye kalan boşluğu, yıkıntıları, vinçleri, 

depoları görürüz. Jenerik ve yol, şehrin üzerine düşen aydınlık siluetiyle Sultanahmet 

Camii’nde biter. 

Haşmet’in Boğaziçi ve İstanbul’u da tıpkı A. Ş. Hisar’ınki gibi yüksek ruhlu, 

hüzünlü bir asaleti olan ve ruhu acıtan bir manzaradır. Bu manzara bir yandan kaybın 

bıraktığı boşluk kuşağını uyarır öte yandan ise kayba melankolik bağlılığı sürekli kılar. 

Dağılmayan hüznün arkeolojik kalıntısı olan bu yer, ben’in yeri, bu kayıpla hayata 

başlayan özne için kayıp nesne değil, bağlılığın terk ettiği yerdir. Yıkık döküklüğüyle 
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ruhu coşturması ve sevilmesinin nedeni de özneyi kaybettiği zamana bağlayan, bu 

zamanı ve bu zaman içinde yaşadığını hayal etmesini sağlayan son parça, kısmi bir 

nesne işlevi görmesidir. A. Ş. Hisar’ın Boğaziçi’nde yıkılan yalıyı anlattığı satırlarda, 

ben’i hayata başlatan kaybın geri getirilebileceği, yeniden yaşanabileceği bir hayalin 

ortaya çıkışına imkân veren şeyin, bağlılığın terk ettiği yere, kaybolma jestine sadakat 

olduğunu en bariz biçimiyle görürüz: 

İlk önce Boğaziçi’ndeki bütün yalılar ihtiyarlamış gibi geldi. Fakat bu Anadolu sahili, 
şiirini nispeten daha fazla kuvvet ve tesirle muhafaza ediyor! Bu, kilometrelerce süren bir 
şiir! Burada hala yaşayan eski saatler vardır. Onların mucizesi yavaş yavaş beni sararak, 
beni kendilerine bağlayarak bir haşhaş gibi tesir ediyor. Ve Boğaziçi’yle bu hava içinde 
yaşayan mazimi devam ettiriyor. Birden, görünmez, hatırlanır gibi çiçeklerden gelme ince, 
nazlı bir koku duyuyorum. Eski bir aşk günümün bir anını koklamış oluyorum. Bir martı 
haykırıyor ve sanki gönlümde bir zar yırtılarak içindeki geçmiş zaman bana geri veriliyor. 
Uzaktaki bir Şirket-i Hayriye vapuru ötüyor. O kadar eskisi gibi ki bu sesi duymuyor, 
hatırlıyor gibiyim. Yalnız Boğaziçi’nde değil, eski zamanım içinde de yüzdüğümü 
duyuyorum (76). 
 
Zizek’in (2006) ifadesiyle, 

Melankolik hala metafizik bir hasretle zamansal çözülme ve çürümeye açık kendi sıradan 
gerçekliğimizin ötesinde bir başka mutlak gerçekliğin peşine düşer; bu melanetten çıkışın 
tek yolu, sıradan duyumlara açık, maddi bir nesneyi (diyelim ki sevilen kadını) alıp onu 
Mutlak seviyesine yükseltmektir. Melankolik özne, böylece, kendi özlem nesnesini 
cismani Mutlak biçimindeki tutarsız bileşime yükseltir; ancak, bu nesne çürümeye açık 
olduğundan, kişi ona ancak kaybolduğunda, onun kaybında kayıtsız şartsız sahip olabilir 
(136). 
 
Değişim, çözülme, çürüme, solma ve her şeyin karanlığa, yokluğa karışması A. Ş. 

Hisar’ın metninin, ama aynı zamanda İstanbul melankolisinin de sınırıdır. İstanbul’un ve 

Türk musikisinin kayıp bir nesne statüsüne çıkarılmasında melankolik özdeşleşmenin 

mantığı işler. Burada, kayıp nesnenin kayıtsız, şartsız, geri döndürülemez kaybı, onu 

fazlasıyla mevcut hale getirmektedir (Zizek, 2006: 136). Nasıl? Melankoli, sanki 

nesneye bir zamanlar sahip olunmuş ve sonra kaybedilmiş gibi arzu nesnesinin kökensel 

eksiğini kayıp olarak yorumlar (135). Böylelikle nesnenin en başından beri eksik olduğu, 
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nesnenin ortaya çıkışıyla eksikliğinin her zaman çakıştığı gerçeği karanlıkta bırakılarak, 

eksik, kayba hatalı bir biçimde tercüme edilmiş olur (135). Bize nesneye sahip 

olduğumuzu söyleme fırsatı tanıyan bu tercüme paradoksaldır: “Asla sahip olmadığımız 

bir şeyi kaybedemeyeceğimizden, melankolik, bu kayıp nesneye kayıtsız şartsız 

takıntısında, kaybın bir tür sahibi olur” (135). Bu anlamda melankoli, nesnenin 

kökendeki kaybolma jestine bağlılığını sürdürür (136). İstanbul melankolisinde, yenilgi, 

yıkım ve yoksulluğa bağlılık, İstanbul’un kayıp bir nesneye dönüşerek mutlak seviyesine 

yükseltilmesi, “olumsal ve sonlu bir evrene fırlatıldığımız fikrini” (133) askıya alma, 

öznenin ve nesnenin bünyevi eksiğini karanlıkta bırakma çabasıyla ilişkili olmalıdır.26 

Zizek’e göre melankoliğin manevrası budur: “Hiç elimizde olmamış, daha başlangıçta 

kaybolmuş nesneye sahip olmamızın tek yolu, halen tamamen sahibi olduğumuz bir 

nesneye sanki zaten kayıpmış muamelesi yapmaktır” (137). 

Bu anlamda İstanbul imgesinin ya da Türk musikisinin uyandırdığı hüzün, 

hayranlık ve sevgi bu kayıp nesnenin, sadece bir zamanlar sahip olunmuş, saf, samimi, 

mahrem arzu ve hülyaları, organik bir tamlık durumunu ima etmesinde değil, zaten belli 

bir kayıp içermesindedir. Diğer bir deyişle, bu imge ve sesin etrafında kümelenen 

duygular, “zaten tehlikede olan, modern dünyada artık ‘kendi evinde olmayan’ 

geleneğimizin bir parçasını umutsuzca kurtarma girişimin[den]” (Zizek, 137), yani tam 

da kaybın kendisinden türemektedir. Dolayısıyla, İstanbul imgesinde ya da Türk 

musikisinde yeniden ele geçirme özlemini çektiğimiz şey, bunların ima ettiği organik 

samimiyet ve mahremiyetten çok, “artık erişimimize kapalı olan kaybın kendisinin 

                                                 
26 Zizek, “Melankoli ve Edim” bölümünün başına şu notu düşer: “bu bölümde okur melankolik olmayan 
veya olumsal ve sonlu bir evrene fırlatıldığımız fikrine katılmayan herhangi birinin ‘totalitarizm’ şüphelisi 
olabileceğini öğrenip şaşıracaktır” (133). 
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organik-samimi deneyimidir” (Zizek, 137). Melankolide kaybın içe çekilmişliği, 

nesnenin kökensel eksiğini perdeleyerek özneyi tamlık hayaline, kaybın organik-

mahrem deneyimine mıhlar. 

Ah Güzel İstanbul’da Haşmet, Sultanahmet’te üzerinde “İstanbul Hatırası” yazılı, 

parlak taşlarla, denizkızı ve cami desenleriyle süslenmiş fon bezini asarken şunu söyler: 

“Bu da İstanbul hatırası. Gerçekte kaldı mı bilmem ama benim kalbimde hala bir güzel 

İstanbul yaşar.” Üç Arkadaş’taki Mösyö Artin gibi, Haşmet’in de filmdeki ilk fotoğraf 

çekimi iki askerinkidir. “Ben sizden beterim. Ne bitecek, ne başlayacak bi işim kaldı bu 

dünyada” diyen Haşmet, iki askerden ifadelerini bozmamalarını ister: “Aman bozmayın 

ha! Şaşkınlık yakışır bizim memlekette adama.” Film, temel çatışma noktasını, 

Haşmet’le temsil edilen dünyayla Ayşe’yle temsil edilen dünyanın karşılaşmasından 

türetir. Köklü geçmişe sahip, zenginliğini tüketmiş, Türk musikisi ve İstanbul sevgisiyle 

dolu, duygularını kimi zaman divan şiiri dizeleriyle anlatan, yorgun, hüzünlü ve ruh 

adamı Haşmet’le, İstanbul’a artist olmaya gelen, magazin dergilerine tutkun, ünlülerin 

hareketlerini, pozlarını taklit eden, onlara özenen ve onlar gibi olmak isteyen Ayşe, 

Sultanahmet’te karşılaşırlar. Ayşe, Haşmet’ten fotoğraflarını çekmesini ister. Bu iki 

dünyanın nasıl ve neden karşı karşıya getirildiğine, bu karşılaşmanın ima ettiği imkânsız 

aşkın nasıl mümkün kılındığına bakmamız gerekir. Bu dünyaların birbirine zıt ve kapalı 

olarak tesis edilmesi ancak karşılaşmanın, çatışmanın ve ötekinin kışkırtmasına açıklığın 

temsilinden geriye dönük olarak mümkün olabilir. Dolayısıyla film, aşk imkânıyla 

sonlandığında, film boyunca Ayşe’yle temsil edilen dünyayı da Haşmet’in dünyasından 

çıkarmış olur. Bu nedenle, çatışma Haşmet’te bedenselleştirilen kimliğin kendi içinde 

bir çatışmadır aynı zamanda. 
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Üç Arkadaş’tan farklı olarak Ah Güzel İstanbul’da İstanbul, bütün film boyunca 

kahramanın kayıp duygusuna uygun mekânsallaştırmayı sağlamakla kalmaz kayıp bir 

nesne olarak da konumlanır. İstanbul, geçmişte kalmış bir hayalin, içine çeken bir 

güzelliğin, zamana ayak uydurmayı engelleyen ve tutkuyla bağlı olunan bir hatıranın, 

bakışı ve boşluğu dolduran hüznün temsilidir. Film boyunca kendisiyle sürekli konuşan, 

hesaplaşan Haşmet’in kalbinde yaşayan bir güzel İstanbul gibi, iç sesinde de, tanıdığı ve 

sevdiği bir İstanbul vardır. 

Bütün filme Türk musikisi eşlik eder. Filmin açılış ve kapanışında “Al sazını 

sevdiceğim”, film boyunca ise “Şehnaz Longa” (Santuri Ethem Efendi), “Dök zülfünü 

meydane gel” (Tanburi Mustafa Çavuş), “Ey büt-i nev eda, olmuşum müptela” (Dede 

Efendi) filmin müzikleri olur.  Haşmet, her akşam, duvarında eski İstanbul tablosu asılı 

meyhaneci Rıfkı’ya gider; kadir kıymet bilen balıkçı, esnaf arkadaşları ve kendisi gibi 

Galatasaray’da okumuş ama yeni zamanlara ayak uyduramamış, filmlerde ancak figüran 

rolleri bulabilen oyuncu arkadaşıyla rakı içer, muhabbet eder. Geçip gitmiş bir zamanda 

yaşayan Haşmet, ahşap yalıdan, içi geçmişten arta kalan eşyalarla dolu ahşap 

gecekonduya düştüğü gibi zamanın da dışına düşmüştür. Doğup büyüdüğü yalının 

hemen yanıbaşında “kulübe-i ahzan”, hüzünler kulübesi dediği gecekondusunda yaşar. 

Gecekondunun içini, genelevden kurtardığı Ayşe’yi kendisiyle kalması için eve 

getirdiğinde, Ayşe’nin bakışıyla birlikte görürüz. Duvarlarda büyükanne ve dedesinin 

resimleri, eski İstanbul tabloları, içlerinde kitapların dizili olduğu raflar vardır. Ayşe, 

içeriyi, yangınlardan kalmış eski eşyaları satan bir dükkana benzetir. Haşmet’e göre ise 

kendi hayatı da koskocaman bir yangındır zaten. Geçmişten kalmış kıyafetlerin 

bulunduğu sandıktan büyükannesinin sırma, el işlemesi meştahını çıkarır ve Ayşe’ye 
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verir. Sonra yine kendi kendine söylenir: “Yazık daha ne güzel şeyler vardı ama hepsi 

satıldı.” 

Haşmet’in İstanbul’u, hayatın ve zamanın akışına karşı durulan ve dalıp öylece 

bakılan, her yerinden Türk musikisinin duyulduğu, geçmişte kalmış bir suretin ve sesin 

içine çeken akustik bir ayna gibidir. Öyle ki manzara, çatışmayı ve bölünmüşlüğü giderir, 

ötekinin bakışının tekinsizliğini, kaybın ve yenilginin bıraktığı boşluğu perdeler, özneyi 

kendi bakışına sahip olduğuna inandırır. Haşmet’in Ayşe’yi “Gel bende kal. Koskoca 

saray yavrusu,” sözleriyle evine davet ettiği, birlikte simit yedikleri sahnenin gerisinde 

Boğaz manzarası vardır. Martı sesleri ve vapur sesleri de manzarayı tamamlar. Ayşe’nin, 

daveti gözleriyle onaylamasıyla birlikte vapur sesine Türk musikisi eşlik etmeye başlar. 

Bütün bu seslere tren sesi de eklenir. Ayşe’nin gösterildiği çekimde arkasında hareket 

eden treni görürüz. Sahne, Boğaz manzarasıyla kapanır. Ayşe, Haşmet ve arkadaşlarının 

rakı içip muhabbet ettikleri gece konağın gölgesi altında, dumanı tüten, içeriden gelen 

Türk musikisi sesiyle ahşap gecekondu, sabahleyin önünde top oynayan çocuklar, deniz 

kıyısında yürüyen ve birden uçan güvercin, Sultanahmet’in ve İstanbul’un kar altındaki 

manzarası, vapur, martı ve sesleri, Haşmet’in İstanbul’unun tamamlayıcı parçalarıdır. 

Haşmet, ifade çıkmazına düştüğünde gecekondusundan dışarı çıkıp Boğaz 

manzarasına bakarak konuşur: “Ben sana şimdi hakikati nasıl anlatıcam. Ah ihtiyar 

medeniyet! Çocuklarına sağlam, yepyeni bir dünya kurmaktan bunca aciz misin? Bizi 

yabancı diyarlardan getirttiğin aşağılık mecmualar, kötü filmler, pis efsaneler, süslü 

yalanlarla mı besleyeceksin?” Son sözlere denizin kirli görüntüsü eşlik eder. Geride 

duyulmaya başlayan “Ey büt-i nev eda”, Haşmet’in içeride piyanoyla bu besteyi çaldığı 

ve söylediği sahneye geçişi sağlar. Haşmet, Ayşe’yi züppe muhite kendi elleriyle 
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ittiğinde duyduğu suçluluktan kaçmak için de Boğaz’da sandal gezintisine çıkar. Hayal 

ettiği dünya için Haşmet’i bırakıp giden Ayşe, onu Boğaz’da sandalda şarap içerken 

bulur. Önce Ayşe’nin kendisini özlediği için geldiğini sanan Haşmet, Ayşe’nin 

kendisinden beste istediğini öğrenince yıkılır, ağlar (“Bi Ayşe vardı, saftı, fakirdi, 

güzeldi onu kaybettim ona ağlıyorum, bas hadi, defol!”). Boğaz’da geçen bu sahne, 

bütünüyle Haşmet’in bakışı için kurgulanmıştır. 27  Bu mazoşist aşağılanma fantazisi, 

manzarasıyla ve içeriğiyle Haşmet’in ruh adamlığını güçlendirdiği gibi, Ayşe’nin yaptığı 

hatayı anlayarak intihar etmesiyle ve yalan ve sahtelikle dolu olduğunu söylediği şehrin 

ışıklarına kapılmaktan vazgeçip Haşmet’ten af dilemesiyle tamamlanacaktır. 

Filmin son sahnesinde birlikte olan iki sevgili Boğaz’da gemidedirler. Manzaraya 

bakarlarken, geride “Al sazını sevdiceğim” duyulur. Haşmet’in bakışı, “Şu güzelliğe bak! 

Dünyanın hiç bir memleketinde bu güzellik yok biliyor musun” sözleriyle manzaradan 

sevgilinin yüzüne bakışa geçer. Otururlar. Şimdi ne yapacaklardır? Film, Haşmet’in 

sözleriyle biter: “Birlikteyiz, birbirimizi seviyoruz. Korkma, dünyada inanılacak sağlam 

şeyler her zaman bulunur.” 

Üç Arkadaş’takine benzer bir dönüşlülük Ah Güzel İstanbul’da daha sert bir 

biçimde karşımızdadır. Geçmişten kalan son parçayla, Haşmet’le, yeni ortaya çıkan 

dünyanın, Ayşe’nin karşılaşması ve çatışmasından ortaya çıkan anlatı, ne ileriye ne 

geriye doğru hareket edilen, manzaranın uyandırdığı hülyalara dalıp gidilen bir 

hareketsizlik haliyle sonlanır. Haşmet’in son sözleri bununla ilişkili olarak okunmalıdır. 
                                                 
27 Bu sahne bütün içerimleriyle bir manzara resmi gibidir. Kayıkta ayakta duran Ayşe’nin boğazına asılı 
uzun şal denizin sularına değmektedir. Haşmet’in arkadaşı onu ilk gördüğünde “Bu tavuskuşu da kim?” 
der. Tavuskuşu benzetmesi Boğaziçi hatırasının bir parçasıdır. A. Ş. Hisar, bir zamanlar güzel, mükemmel, 
tam kıvamında bir alem olan Boğaziçi’nde şimdi yitip gidenleri sıralarken, hanımların kadife veya atlas 
feracelerinden, kayıklarının arka tarafından sulara sarkan birer tavuskuşu kuyruğu gibi şallarından söz 
eder (10). 
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Bir idealin kaybıyla başlayan melankolik anlatı bir başka ideal tesis edemeden kapanır. 

Bu kapanma, şehrin ışıklarının karanlık ve ayartıcı evrenini, başkası olma arzusunun 

gerilimlerini dışarıya atarak, nesne kaybının yol açtığı ikircikliliği geri çekerek 

gerçekleşir. Böylelikle anlatıya kalan tek şey, bütün gerilimlerin bir “biz” duygusuyla, 

bu “biz”i de üreterek çözülmesidir. Şu halde kaybolma jestine sadakat ve kayıp nesnenin 

içe çekilmişliği, bağlılığı kıran arzuları, nesne tercihinin değişimini ve başka nesnelere 

duyulan sevgiyi bastırma mekanizması olarak işlemektedir. Burada melankolinin bir 

başka kurucu özelliğiyle karşılaşırız: 

Melankoli, köken itibarıyla dışsal olan bir nesnenin ya da idealin kayıp olduğu ve böylesi 
bir nesne ya da ideale bağlılığın kırılmasının reddedilişinin nesnenin ben içine geri 
çekilmesine, nesnenin ben tarafından yer değiştirmesine yol açtığı ve içinde eleştirel failin 
ben’den ayrılıp ben’i nesnesi gibi alarak ilerlediği bir iç dünyanın kurulduğu bir süreci 
tarif eder (Butler, 168). 

 

Butler’ın tarifinin son bölümü önemlidir. Eleştirel fail ve onun yargı nesnesi haline 

gelen ben arasındaki yarılma hem melankoliyi ayırt edici kılan ikircikliliğin aldığı psişik 

biçimi kavramamıza hem de melankolide nesneyle ilişkili olarak ortaya çıkan mücadele 

alanının melankolik girdabı tekrar tekrar nasıl tesis ettiğini izah etmemize olanak tanır. 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, melankolide kayıp nesnenin “şey-sunumu”, mesela 

İstanbul manzarası, yıkık dökük harap olmuş yalı imgesi, nesnenin kendisi değil, 

yatırıma dönüşmüş izi, nesneyle ilişkisi itibarıyla hali hazırda bir ikame ve türevdir 

(Butler, 163). Dolayısıyla matemle melankoliyi ayıran şey, matemde nesnenin izlerinin 

ve sayısız bağlantılarının yavaş yavaş devreden çıkarılmasına karşın, melankolide kayıp 

nesneyle ilişki olarak ortaya çıkan ikircikliliğin sonucu olarak nesneye yönelik duygusal 

yatırımın matemde olduğu gibi ilerici bir şekilde koparılamamasıdır (168). Bu nedenle 
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melankolide, şeylerin bellek izleri alanında sevgi ve nefretin didiştiği, bunlardan birinin 

libidoyu nesneden koparmaya çalışırken diğerinin bu saldırıya karşı libidonun 

konumunu korumaya çalıştığı sayısız mücadele verilir (168). 

Açıklayabilmek için Ah Güzel İstanbul’da geçmiş bir zamana bağımlılık içinde 

yaşayan ve yüceltilen Haşmet’in kendini sık sık, yorgun, tembel, miskin olmakla, bütün 

ömrü boyunca çalışmamanın yollarını aramakla suçlamasına ya da Haşmet ve Ayşe 

arasındaki mücadeleye yakından bakmalıyız. Ayşe, Haşmet’e miskinliğini, tembelliğini, 

zamanın dışına düşmüşlüğünü göstererek kayıp nesneye bağlılığı koparmaya çalışan, 

Haşmet ise Ayşe’nin başkası olma arzusunun, değişim ve hareketin, kısaca şehrin 

ışıklarının, kayıp nesneye bağlılığa yönelik saldırısını engelleyen figürdür. Haşmet, 

şehrin ışıklarını söndürmeye çalışacak, Ayşe ise onları yeniden yakacaktır. Ayşe köksüz, 

görgüsüz, ama saftır. Haşmet’in evindeki eşyalar onun için bir şey ifade etmez. Hızlı 

hızlı sakız çiğner; bazen sakızını eliyle uzatıp sonra çiğnemeye devam eder. Haşmet’e 

göre ise Ayşe, eski zaman zarafetini bilmeyen zamane kızlarındandır; üstelik 

olduğundan başka görünmeye çalışmaktadır. Haşmet, onun arzusunu sürekli frenlemeye 

çalışır. Bölünmüşlüğü, kaybı ve arzuyu anlatan, Ayşe’nin İstanbul’udur. Karşımıza 

çıkan ilk imge, Ayşe’nin kaldığı Sirkeci’deki Medeniyet Pansiyonu olur. Haşmet, 

Medeniyet Pansiyonu’nun bir genelev olduğunu öğrenince Ayşe’yi oradan kurtarmaya 

gider. Önce, kapıdan kovulur. Ne yapacağını düşünüp pansiyonun adıyla alay ederken 

(“Medeniyetin dışında kalmak sana yakışır mı Haşmet?”), zengin geçmişinden tanıdığı 

şimdi geneleve düşmüş olan zambak Düriye’yle karşılaşır. Birlikte içeri girerler. Düriye 

soyunmaya başlar ama Haşmet onu reddeder ve derdini anlatır. Cinsel arzunun bıraktığı 

boşluğu kaybedilmiş zengin geçmişi hatırlayan melankolik ruh dolduracaktır. Düriye’nin 



 339

donuk ve dalgın bakışlarına eşlik eden “Pera Palas’ta bir balo gecesi ayaklarıma kolyeler 

takmaya kalkmıştın. Ne yapalım düştük işte! Har vurup harman savurduk” sözlerine 

Haşmet, “Ah ah hepimiz” diyerek karşılık verir. Zenginlikten düşmenin bu denli güçlü 

bir tema olması, satma ve satılma, her şeyini kaybetme ve en sonunda yaşanan 

düşkünlük haline yönelik aşırı-vurgu, “iç” hazinenin geçmişte, sahiciliği ve 

bozulmamışlığıyla durduğu inancıyla ilişkilidir. Kayıp sanki hiç olmamış gibi, “iç” 

hazine geride, derinlerde bir yerde bütün saflığıyla durmaktadır. Medeniyetin dışına 

düşmüş, zamana direnen, geçmişten arta kalan eşyalarla dolu dünyasıyla, Haşmet figürü 

de bu geçmiş kurgusundan türer. 

Haşmet’in Ayşe’yi kurtarma çabası hep başarısız olacaktır. Geneleve gittiğinde 

baskın yapılacak ve pantolonunu Ayşe’ye vermek üzere çıkarmışken yakalanacaktır. 

Ayşe’nin namusunu koruyayım derken kendisi rezil olacak, karakolda, ne soylu aileden 

gelmesi, ne de içtimai mevkisi bir işe yaramayacak, seyyar fotoğrafçı olduğunu 

söylediğinde ise herkes kahkahayla gülecektir. Ama Haşmet’in kendisi de kendi düşkün 

haline kızıp, kendiyle alay eder. Zührevi hastalıklar hastanesinin kapısında uzun süre 

beklediği Ayşe’yle karşılaştıklarında ona nasihat ettiği için kendisine kızacak (“Tembel 

Haşmet, miskin Haşmet!”), onu bırakıp giden Ayşe’nin peşinden var gücüyle koşacaktır. 

Bütün ömrünce çalışmamanın yollarını aradığı için yorgun olduğunu söyleyerek kendine 

kızan da Haşmet’tir. 

Bu sayısız gel-gitin, “tuhaf savaş alanının” (Butler, 163) yaşandığı melankolik 

anlatı, ayna karşısında yaşanan hayal kırıklıklarını içerir. Ayna karşısındaki imge bir 

türlü huzur ve mutluluğa kavuşturamıyordur. Haşmet, Ayşe’nin arzusunun karşısına bir 

vicdan figürü olarak dikiliyor, ayna karşısındaki hayal parçalanıp, hüsran ve suçluluğa 
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dönüşüyordur. Haşmet’in Ayşe’ye artist olmaktan vazgeçmesini telkin ettiği sahnede, 

aynadaki görüntüde Haşmet piyanoda “Ey büt-i nev eda”yı çalar ve söylerken Ayşe 

hıçkırıklarla masaya kapaklanarak ağlar. Pis kokulu, pis yüzlü fabrikaya gitmek 

istemediğini haykırır. Haşmet’e bir mektup bırakarak kaçan Ayşe, şehrin ışıklı, hareketli 

merkezine gider. Ayşe’nin bakışı, vitrinlerde, ruj ve ayakkabılarda, moda dergilerindeki 

şapkalı, uçuşan etekli, ince modellerin resimlerindedir. Haşmet’ten çaldığı parayla 

kıyafetini, saçlarını değiştirir. İstiklal Caddesi’nde erkeklerin laf atan, rahatsız eden 

bakışları arasında, topuklu ayakkabılarıyla zar zor yürür. Bir gazinoya gider ve gazinoda 

çalışan dansözle aynı evde kalmaya başlar: Şarkıcılılık yapacaktır. Odasındaki aynada 

kendine baktığı bir sahnede, peruk takar, dansöz kıyafetleri giyer, dans etmeye ve hayal 

kurmaya başlar: Sahnededir. Dans ederken karşısında Haşmet’i görür. Peşinden 

koşmaya başlar, onu kaybeder. Haşmet yeniden karşısına dikildiğinde ise ona, 

“Utanmıyorum, utanmıyorum işte! Daha bi diyeceğin var mı?” diye bağırırken kendine 

gelir. Ayşe’nin gazinoda şarkıcılığı da hayal kırıklığıyla sonuçlanacak, kendisine 

saldıran erkeklerden zor kurtulup yeniden Haşmet’in evine sığınacaktır. 

Ama burada üzerinde esas durulması gereken Haşmet’in yeni hayata katılma 

arzusunu neyin engellediğidir. Ayşe ve Haşmet arasındaki bölünme, Haşmet’in kendi 

bölünmüşlüğünü gizlemenin, bu bölünmüşlüğü dışarıya, kadınsı olana atmanın bir yolu 

gibidir. Bu nedenle metinde, Haşmet’in iç çatışmasının, ikircikliliğin kendini gösterdiği 

yerler üzerinde durmamız gerekir. 

Ayşe’nin şarkıcılık hayalinin hüsranla sonuçlanmasının ve Haşmet’in evine 

sığınmasının ardından iki sevgili yeniden bir araya gelirler. Evlenmeye karar 

vermelerinin ardından Haşmet bir iş bulmaya karar verir. Ayşe ile ayna karşısındadırlar. 
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Haşmet, lacivert takımını giymiş, Ayşe de kravatını düzeltmektedir. Yeni hayata katılma 

arzusu hüsranla sonuçlanır. Önce bankaya giden ve arkadaşını beklerken makinelerden, 

para sayma faaliyetinden, seslerden ve insan kalabalığından boğulan Haşmet, kendini 

zar zor dışarı atar. Diğer gittiği yerde ise, arkadaşı onu tanımadığını söyler. Sabah evden 

çıkarken sigarayı bırakmaya karar vermiş Haşmet, bütün bu başarısız girişimlerin 

sonunda sigaraya yeniden başlar. Bir bara gidip bir şeyler içmeye karar verir. Ama barda 

da rahatsız olur. Akşam yeniden meyhanededir. 

Her ne kadar başkası olma, başkası gibi davranma arzusu, “olduğundan farklı 

görünme” çabası Ayşe’yle temsil olunsa da aslında Haşmet’in iç sesi de bölünmüştür. 

Haşmet’in mitik bir tamlıkla yücelttiği geçmişte “yabancı” bir nesne vardır. Rahmetli 

büyükannesinin çok güzel piyano çaldığından, yalının üst katındaki müzik odasında, 

gözyaşları görülmesin diye, özellikle akşamüstü, karanlık çöktüğünde piyano çalmayı 

tercih ettiğinden söz eder Haşmet. Türk musikisine tutkun Haşmet’in kendisi de kanun, 

tanbur değil piyano çalar. Fotoğraf makinesi de Paris’ten gelmiştir. Ama bütün bunlarla 

birlikte, kozmopolitizm eleştirisi yapar. Meyhaneci Rıfkı’ya Galatasaray’dan eski bir 

arkadaşı, iki kadın ve genç bir adamla birlikte gelir. Kadınların biri Paris’te yaşayan bir 

ressam, diğeri de Antonioni’nin dördüncü asistanıdır. Genç adam ise sanatsever bir 

işadamıdır. Haşmet’in arkadaşı, yerli müziği alaturkalıktan, bayağılıktan kurtarmak, 

alafrangalaştırmak için sosyal etütler yaptıklarını söyler. Bir plak uzatır ve çalınmasını 

ister. Kasketi ve eski kıyafetleriyle taşralı bir adam öfkeyle yanlarına gelir, bu müziği 

dinlemek istemediklerini söyleyerek Haşmet’in arkadaşının üzerine yürür. Araya giren 

Haşmet’in hatırıyla ortam sakinleşir. Haşmet, meyhaneden ayrılan arkadaşının 
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arkasından, “Kültür hizmeti ha! Ah anası babası belli olmayan kozmopolit maskaralar,” 

diye söylenecektir. 

Ayşe’nin artist olmaktan vazgeçtiği ve Haşmet’e geri döndüğü, onun 

kıyafetlerini giymeyi kabul ettiği anda bu kez Haşmet, meyhaneye gelen arkadaşının 

içine düşürdüğü arzuya kapılacak, Ayşe’deki başkası olma hayalini de yeniden 

başlatacaktır: “Arabalara, kürklere, saraylara layıksın sen. Zengin olmanın, kolay zengin 

olmanın yolunu buldum!” Alaturka müziği alafrangalaştırma modasından yararlanarak 

para kazanmak ister. Gamlı, insanı dertlendiren Şehnaz Longa’yı Batılı ritmlerle yeni bir 

hale sokup üzerine toplumsal sözler yazmaya karar verir (Haşmet: “Elimizde canını 

okuyacağımız, maskara edeceğimiz bir müzik hazinesi var. Buna toplumsal sözler de 

yazdık mı?). Ayşe de, “O züppelerin hoşuna gidecek bir takım numaralarla” bu şarkıları 

söyleyecektir. 

Bu melez müziğin üzerine yazılmış, “Ayşe benim adım, gecekonduda yaşarım” 

sözleriyle başlayan şarkıyı Ayşe, başında baş örtüsü, şalvar ve eteğiyle söyler. Bardaki 

zengin seyircilerin çok beğendiği şarkıyı Haşmet kuliste dinlerken ayna karşısında kendi 

kendine konuşur yine: “Galiba yanlış bi iş yaptın Haşmet! İyilik edeyim derken Ayşe’ye 

en büyük kötülüğü yaptın. İnsan en çok sevdiği şeyi çamura atar mı?” Bu kez Ayşe’yi 

kendi elleriyle şehrin ışıklarına itmiştir. Ne yapacağını bilemez bir haldedir; kendini 

“Hiddetlenme” diye telkin eder. Bu çıkmazdan balıkçı arkadaşıyla Boğaz’da sandal 

gezintisine çıkarak kurtulmaya çalışır. Döndüğünde, Ayşe’yi kendisi için verilecek 

partiye gitmemeye ikna etmeye çalışır. Onu bu muhitle tanıştırdığı, Ayşe’nin bir hayale 

kapılmasına sebep olduğu için kendini suçlu hisseder. Haşmet gibi yalılarda, 

hizmetçilerle büyümediği için tokgözlü olamadığını söyleyen, kürk ve gece elbiselerini 
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göstererek “Ömrüm boyunca hayal kurdum hep bunlar için,” diyerek ağlayan Ayşe’nin 

gitmesine engel olamaz. Yine kendine kendine konuşur: “E ne yaparsın? Ava giden 

avlanır. Bu Şehnaz Longa’nın senden intikamı Haşmet?” 

Yeni nesnelere duyulan arzu, kayıp medeniyetin nesnelerine olan bağlılığı 

çözmekte, bu bağlılığın çözülüşünün uyandırdığı hüzün ise vicdan biçimini alarak 

arzuyu frenleme mekanizması olarak işlemektedir.28  Haşmet’in geçmiş anlatısına ve 

bugününe yerleşen piyano, kayıp medeniyetin nesneleriyle ilişkili olarak ortaya çıkan 

ikircikliliğin en belirgin gösterenidir. Daha da önemlisi, Haşmet’in kolay yoldan zengin 

olma fikrinde, “canı okunacak, maskara edilecek bir müzik hazinesi” betimlemesinin yer 

almasıdır. Önce bunu yapan, sonra pişman olan ve suçluluk duyan Haşmet, geleneğin 

kendisinden intikam aldığını düşünür. 

Melankolide ikircikliliğin psişik eklemlenmesi, ben ile eleştirel faillik arasındaki 

bir çatışmanın, süperegoyla ego arasında bir yargılama ilişkisinin oluşumuna sebep olur 

(Butler, 163). Nesne kaybedilir ve ben, nesneyle birlikte ona yönelik aşkı ve öfkeyi de 

içine çeker. Dolayısıyla eleştirel failin ben’e yönelttiği ithamlar, ben’in kayıp ideale ya 

da nesneye yönelik suçlamalarının benzeridir (168). Sürekli kendisiyle konuşan Haşmet, 

kendisini tembellikle, miskinlikle, yorgunlukla suçlarken bütün bu suçlamalar 

                                                 
28 Zizek (2006), yeni bir çevreye fırlatıldığında hüzünlenen kahramanı hüzünlü kılanın, terk ettiği mekânla 
bağını yitirme korkusu olduğunu belirtir: “Beni hüzünlendiren, er veya geç –kabul etmek isteyeceğimden 
daha erken- şu anda benim için çok şey ifade eden mekânı unutup kendimi yeni bir toplulukla 
bütünleştireceğimi biliyor olmam gerçeğidir. Kısacası, beni üzen (şu anki) evim için beslediğim arzumu 
yitireceğimin farkında olmamdır” (140). Bu farkındalıktan doğan hüzün, vicdan ve merhamete dönüşerek 
bağlılığın terk ettiği yere bağlanır. Böylelikle, bağlılığın bütünüyle çözülüşü engellenmiş, nesneyle ilişki 
yeniden ortaya çıkmıştır. A. Ş. Hisar’ın yıkılan yalıya dair son satırları bir son bakış hiç değildir: “Zira 
bütün hüzünlerin beni sürükleyerek derin sular haline geldikleri bir noktaya götürdüklerini ve benim 
burada bu kayan şeylere, akan zamanlara bir vicdan ve izan hizmeti gördüğümü duydum. Ve gördüm ki, 
bu yerlerde geçmiş bütün o fani alemden, uçmuş o manevi iklimden artakalabilmiş bu ağaçlar da, benim 
gibi, başlarının yüksekliğinden, geçmiş zamanın sonuncu şahitleri olduğumuz bu harabeye merhametle 
bakıyorlardı” (80). 
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ihtiyar/kayıp medeniyete yöneltilmiş suçlamalardır aynı zamanda. Haşmet, hem 

geleneğin canını okumak, onu maskara etmek ister hem de geleneğin dönüp kendisinden 

intikam aldığını düşünerek kendini eleştirip suçlar. Melankolide ikircikliliğin bu psişik 

eklemlenişi, melankolinin içsel, psişik topografisini oluşturur. 

Ben’in içine çekilen nesne, yitip gitmiş olan nesnenin kendisi değil, temsilcisidir; 

bir tür iz olarak bu nesne her zaman masalsıdır (Butler, 168). A. Ş. Hisar’ın akustik 

aynası, Haşmet’in ihtişam, zenginlik, asalet ve zarafetle dolu geçmiş anlatısı, kayıp 

medeniyetin kendisi değil, temsil olarak, temsil içinde yeniden doğuşu, bir diğer deyişle, 

kayıp nesnenin masalsı izidir. Ben bu melankolik özdeşleşme yoluyla, nesneyi soğurmak 

suretiyle başkalaşır. Böyle bir özdeşleşmenin bedeli ise ben’in eleştirel fail ile eleştiri ve 

yargının nesnesi olarak bölünmesidir (168). Bu psişik topografi, özdeşleşme yoluyla 

başkalaşmış ben’le, egoyla, ben’in eleştirel etkinliği konumunu alan süperego arasında 

bir yarılma olarak da tarif edilebilir. Bu nedenle, nesneyle ilişki melankolik özdeşleşme 

yoluyla oluşan, başkalaşan ben içinde bir özsuçlama sahnesi olarak yeniden ortaya çıkar; 

bu sahne psişik temsili yapılandıran içsel bölünme ve yargılanma fantazisidir (168). 

İkirciklikle ilişkili olarak ortaya çıkan ego/süperego yarılması, “[b]en’in, kendi kendisini 

yargılayabileceği içsel bir perspektif kazanabilmek için kendi kendisini böldüğü bir 

ahlaki dönüşlülük biçiminin üreti[miyle]” (169) oluşur. Dolayısıyla vicdan, egonun en 

temel kurumlarından biri halini alarak, özsuçlama ve özcezalandırma sahnesini kuran 

süperegoyu üretir ve güçlendirir. Peki, kayıp ötekini (nesneyi) içine alan ben ne ile 

suçlanır? 

Ah Güzel İstanbul’da Haşmet, Ayşe’yle temsil olunan, kayıp nesneye bağlılığı 

çözen ve başka nesnelere yönelik arzuyu harekete geçiren toplumsal dünyanın karşısında 
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ahlak ve vicdan temsilcisi olan bir süperego figürü gibidir. Ayşe’nin arzusundan dolayı 

kendisini suçlu hissetmesini sağlayan ve intihar yoluyla kendini cezalandırmasına sebep 

olan da Haşmet’tir. Haşmet, Ayşe için suçlulukla hesap verdiği ve af dilediği, kayıp 

medeniyete bağlılığın çözülüşünü erteleyerek şehrin ışıklarına doğru hareketi durduran, 

geçmişten arta kalan son iz, son parça gibidir. Ayşe’nin hayal dünyasında Haşmet, bu 

hayalden dolayı suçluluk uyandıran ve yargılayan bakışla belirir. İç dünyaya yerleşmiş 

bu bakış karşısında kendini savunma ve suçluluktan kurtulma çabası (“Utanmıyorum, 

utanmıyorum işte!”), arzuyu sakatlayarak hayalin bozulmasına sebep olur. İntihar 

ettikten sonra Ayşe, hastane odasında, gazetecilerin ve Haşmet’in bakışları önünde, 

herşeyinin yalan ve sahte olduğunu söyleyerek suçluluğunu “itiraf edecektir.” Bu 

sahnenin sonunda Haşmet’ten af dileyip, ona bir daha böyle arzulara kapılmayacağına 

dair de söz verecektir. Burada melankoli performasını en belirgin biçimiyle görürüz. 

Melankoli yoluyla bir sese sahip olarak figürleşen öznenin özsuçlamasını, sadece 

kendisine karşı değil başkalarının önünde de dile getirmesi zorunludur (Butler, 169). 

Başkalarının önündeki özsuçlamayı utanıp sıkılmadan seslendirmek biçimindeki 

melankoli performansı, melankoliyi kayıp ya da geri çekilmiş toplumsallığı ile 

birleştiren bir dönüşe yol açar (169). Haşmet’e peş peşe gelen cümlelerle hesap veren, af 

dileyen bütün hayatı boyunca sadece onu sevdiğini söyleyen Ayşe, ailesinin yanına 

döneceğine de yemin eder. Ayşe’yi bağışlayan Haşmet’se onu bir kez daha hüzünler 

kulübesine geri döndürür. Ayşe’nin Haşmet’e ve Haşmet’le temsil olunan geri çekilmiş 

toplumsallığa bu geri dönüşüyle melankolik anlatı tamamlanır. Film, Boğaz’da vapurun 

içinde manzaraya bakıp hülyalara dalan iki sevgilinin birbirlerinden başka bir yerde 

bulamadıklarına inanılacak sağlam şey beklentisiyle, hareketsizlikle biter. 
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Haşmet’le Ayşe arasındaki bu bölünme (yargılayan ve yargının nesnesi), 

Haşmet’le bedenselleştirilen kimlikte de tekrar eder. Haşmet, melankoli yoluyla bir sese, 

“kendi” sesine sahip olarak figürleşmiştir. Bu ses, bir yandan kayıp geçmişten kalan bir 

iz, diğer yandan bu kayıpla ortaya çıkan bir sestir. Sürekli kendi kendine ve seyirciye 

konuşan Haşmet, bu iç sesi yoluyla figürleşir. Bir zamanın geride kaldığını, bir kaybı ve 

yenilgiyi anlatan bu ses, aynı zamanda içe çekilmiş bu kayıp nesneyi temsil olarak, 

temsil içinde korur. Bununla ilişkili olarak tezahür eden özsuçlama Haşmet’in sesinde, 

hem kayıp nesnenin ben’e ithamda bulunduğu tekdirler, hem de kayıp nesneye 

yöneltilmiş olup şimdi ben’e geri dönen tekdirler (Butler, 169) olarak karşımızdadır. İlki, 

müzik hazinesinin canının okunması, maskara edilmesi ve bu kayıp hazinenin ben’den 

intikam alması ise, ikincisi Haşmet’in kendisini sık sık yorgunluk, miskinlik ve 

tembellikle suçlamasıdır. 

Filmde Haşmet figürünün aşırı konuşkanlığı ve özifşaatı da melankolik anlatının 

bir özelliği olarak okunmalıdır. Haşmet’in zor durumlara düşmesinden türeyen 

pişmanlığı ya da çaresizliği, ya sinik bir kahkahayla ya da hayatla arasına buğulu bir 

cam koyan gözyaşlarıyla ve manzarayla giderilir. Her iki yol da kendi terk edilmişliğini, 

kırık döküklüğünü ve yoksunluğunu sevmeyi sağlayan fantazilerdir. Özne kendisiyle 

alay edildiğini, kendisine hata yapıldığını, kendisinin acımasızca kırıldığını hayal eder. 

Böylelikle, bu özcezalandırma, kendini savunmayı, suçtan ve pişmanlıktan kurtarmayı 

mümkün kılan bir sahne kurar.29 Butler, melankoliğin toplumsal olarak fark edilen ve 

                                                 
29 Zizek (2003), ahlaki mazoşizmin bildik sahnesini tasvir eder: “Mazoşistik özne, gündelik hayatında, 
derinden bağlı olduğu birinin bir hata görmekle kendisini yanlış yere suçladığını veya benzer bir hatalı 
suçlamada bulunduğunu hayal etmekten derin bir tatmin duyar; bu tatmini, kendisini bilmeden incitmiş 
olan o sevgili ötekinin yöneltmiş olduğu haksız suçlamadan ötürü derin bir suçluluğa düşüp nedamet 
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konuşkanlığının da dahil olduğu bazı özellikleri nedeniyle melankolinin asosyal bir 

psişik durum olmadığını belirtir (169). Pişmanlıkla kedere boğulan bir kişi gibi 

davranmayan melankolik tam aksine, özifşaatta tatmin bulan ısrarcı bir konuşkanlık 

özelliğine sahiptir ve utanıp sıkılmadan kendini ifşa edip, özsuçlamayı seslendirir (170). 

Ah Güzel İstanbul’un gülünç düşmeyle aşırı-duygusallaşma arasında gidip gelen bir 

anlatıya sahip olmasının sebebi de bu olmalıdır. 30  Pişmanlıkla kedere boğulmak 

sessizliği ya da kaybı üzerine düşünmeyi gerektirir. Oysa filmde, bunu gerektirecek her 

durum ya özifşaatla, ya komediyle, ya da yenilgi ve terk edilmişlik fantazisiyle 

geçiştirilir.31 

                                                                                                                                                
getireceği o gelecek sahneyi hayal etmekten alır. Mazoşistik mizansende de aynı durum söz konusudur: 
Mazoşistin pasifliği, aktifliğini gizlemeye yarar (sahneyi düzenleyen odur ve ona hükmetmekte olan figüre 
ne yapacağını söyleyen de yine o dur); ahlaki acı, ötekiyi yerin dibine geçiren ahlaki zaferden alınan aktif 
hazzı zar gizler” (337-338). Haşmet’in pantolonunu Ayşe’ye vermek üzereyken genelevi polisin basması 
ve Haşmet’in bu halde fotoğrafının çekilmesi, polis tarafından yanlış yere suçlanması, karakolde 
kendisiyle alay edilmesi, bu türden sahnelerden biridir. Ayrıca, terk edilmiş ve yenik Haşmet’in Boğaz’da 
sandalda şarap içerken Ayşe’nin onu bulduğu sahne de benzerdir. Ayşe’nin beste istemeye gelmiş olması 
Haşmet’i yıkar, onu ağlatır, ahlaki acı çektiğini anlatan sözler sarf ettirir; ama Ayşe’nin af dilemesiyle 
gelecek olan ahlaki zaferi de hazırlayan bu sahnedir. 
30  Zizek (2006), Butler gibi, Freud’un yas (kaybın başarıyla kabullenilmesi) ve melankoli (öznenin 
kaybedilen nesne ile narsisistik özdeşleşmeden vazgeçmemesi) ayrımını korumak gerektiğinde ısrarcıdır. 
Bu ayrım, kayıpla, baskılanmayla oluşan bütün kimliklerin tartışılmasında yası ayrıcalıklı kılacak bir 
biçimde korunmalıdır. Kayıp nesneye sadakati savunan, yas tutmayı bir tür ihanet, kayıp nesnenin 
toplumsal katli olarak gören yaklaşımları (mesela etnik gruplar için, “kapitalist modernleşme süreci 
tarafından yutulma tehdidi altında kaldıklarında geleneklerini yas tutma ile bir kenara atmamalı ve kayıp 
kökleri ile melankolik bağlarını korumalıdırlar” gibi) eleştirir Zizek (133). Kayıp köklerimize bu sadakat 
görüntüsü ve bu melankolik rehabilitasyonun ortaya çıkardığı nesnel siniklik reddedilmelidir (134). Bu 
siniklik, melankoli ve alayı (sadakatle bağlı olunan “köklere” aynı zamanda ironik bir mesafede durma) 
aynı madalyonun iki yüzü yapan şeydir (134). Burada, bir “biz”, “Türklük” kuran ulusal melankolinin 
anlatılarında, kendini aşağılama ve gülünç düşürmeyle aşırı-duygusallığın hep yan yana durduğunu 
hatırlayabiliriz. Aslında bu birliktelik melankoli anlatısının bir parçasıdır. Melankoli, nesne kaybolmadan 
sergilenen aşırı ve yüzeysel bir yas tutmanın sahte gösterisidir (137). Bu sahte-trajiklik varolduğu sürece, 
melankolik henüz kaybetmediği şey için yas tuttuğu sürece, melankoliye içkin bir komik tahripkarlık da 
her zaman işbaşında olacaktır (138). 
31 Filmin senaryosunu yazan Safa Önal, Haşmet isminin geçmiş günlerde kalmış olsa da belirli bir ihtişamı 
anlattığı için tercih edildiğini söyler. Önal’a göre Haşmet, “Bir büyük zamanı arkasında bırakmış, artık 
yoksulluğa düşmüş ama eski saltanatıyla yeni yoksulluğunu ortalayabilmiş bir adamdır.” Haşmet figürü, 
belirli bir kültüre sahip, “Tük musikisini, Türk şiirini, Türk mutfağını, Türk mimarisini” bilen insanları 
temsil etmektedir. İçtiği Sipahi Ocağı sigarası da geçmiş kültürle bu bağın bir örneğidir. Önal, Haşmet gibi 
insanların mütehammil olduğunu yenikliklerine de müstehzi, acımtırak, gülerek baktıklarını söyler. 
Filmde Haşmet’i oynayan Sadri Alışık’ın da Boğaziçi’nde büyümüş bir çocuk ve bir kaptanın oğlu olması 
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Buradan yola çıkarak melankolinin neden toplumsal iktidarın aldığı psişik biçim 

olarak düşünülebileceğini açıklayabiliriz. Melankolinin bir içselleştirme süreci olarak 

göründüğü açıktır. Yukarıdaki tartışmada melankolinin sonuçlarının bir psişik durum 

olarak da okunabileceğini gördük. Diğer bir deyişle, melankolinin sonucu, “fiilen 

kendisini içine yerleştiği dünya için verimli bir şekilde ikame etmiş olan psişik bir 

durum” (Butler, 168) üretmesidir. İçine yerleştiği toplumsal dünyanın ikamesinin 

üretilmesi tespiti mühimdir. Yukarıda, Haşmet ve Ayşe arasındaki bölünmenin ve 

Haşmet figürünün kendisinin şehrin ışıklarına doğru hareketi durdurup ertelediğinden 

söz etmiştim. Filmde Sultanahmet’te fotoğraf çeken Haşmet’e müşteri olarak Ayşe 

dışında bir başka genç kızın da geldiği gösterilir. Fakat o, Ayşe’den farklı olarak, iş 

bulma kurumuna vesikalık çektirmek istemektedir. Bütün anlatının ertelediği hikâye de 

bu kızın hikâyesidir. Kuşkusuz bu genç kızın hikâyesiyle birlikte kapitalizmin ve 

modernliğin arzu ve endişe evreni de ertelenir. Dolayısıyla melankolide sadece kayıp 

değil, kaybı mümkün kılan toplumsal dünya da reddedilmektedir: 

Melankolide yalnızca ötekinin ya da bir idealin kaybı bilinç tarafından kaybedilmiş 
değildir. Böyle bir kaybı mümkün kılan toplumsal dünya da kaybolur. Melankolik 
yalnıza nesne kaybını bilinçten çekmez, toplumsal dünyanın bir düzenlenişini de psişeye 
geri çeker. Dolayısıyla ben bir yönetim biçimi halini alır, vicdan ise onun ‘en önemli 
kurumları’ndan biri olur. Çünkü psişik yaşam, toplumsal bir dünyayı, dünyanın talep 
ettiği kayıpları fesheden bir çaba ile kendi içine geri çeker. Melankolide psişe, içinde ne 
kaybın ve aslında ne de olumsuzlamanın bulunduğu yer halini alır. Melankoli kaybı 
kabullenmeyi reddeder ve bu anlamda nesne kayıplarını psişik etkiler olarak “korur” 
(170). 
 

                                                                                                                                                
nedeniyle çocukluğundan Haşmetleri tanıdığını, bu nedenle Haşmet’i başarıyla oynadığını belirtir (TRT 
2’de Erman Şener’in hazırlayıp sunduğu “Çarşamba Sineması” programında Şener’in Safa Önal’la yaptığı 
söyleşi, A. Ü. İLEF Film Arşivi). Kayıpla ortaya çıkan ve bu kaybın melankolik anlatısıyla bir sese sahip 
olarak figürleşen Haşmet, geleneğin icadının, geriye dönük olarak kurgulanan mitik geçmişin bir 
parçasıdır. Kayıpla kurulan ilişkinin sinik bir kahkaha ya da gözyaşı dışında bir başka biçimde 
kurulamayışının sebebi de özneye bir ses verirken özneleşmenin sınırlarını (öznenin gücünün ve 
yapabileceklerinin sınırı) çizen melankolik anlatıdır.  
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Ah Güzel İstanbul’da arkadaşına “Senin dediğin milli hastalığımız. Herşeyin 

kolayına kaçmak!” diyerek yakınan Haşmet, Medeniyet Pansiyonu’nun tabelasına 

bakarken de “Herşey biz gayret etmeden yolunda gitse!” sözlerini sarf edecektir. 

Birbirine zıt gibi görünen bu iki cümle, melankoliye müptela olmuş bir toplumsallığa 

aittir. Kaybın ifşaatına yönelik yasaklama, vicdanın ifşaatını güçlendirmiştir. İkinci 

cümle toplumsal dünyanın talep ettiği kayıpları feshetme çabasının sesiyse ilk cümle 

eleştirel failin sesidir. Ah Güzel İstanbul’da belirgin bir biçimde karşımıza çıkan bu 

(ulusal-) melankolinin Türk sinemasının hâkim anlatısı olduğunu söylemek mümkündür. 

Özne oluşumunu başlatan bünyevi kayıpla ortaya çıkan melankolik anlatı, 

küçümsenme, hayal kırıklıkları ve toplumsal ideallerin kaybının hep bu bünyevi kayıpla 

ilişkiye geçtiği bir psişik süreci anlatmaktadır. Bu yönüyle Doğu’nun kaybıyla, 

imparatorluktan ulus-devlete dönüşmenin ürettiği ve modernliğin talep ettiği kayıplarla 

kurulan ilişki biçiminin özne oluşumunu başlatan bünyevi kayıpla kurulan ilişki biçimini 

de nitelediğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla melankolinin sonuçları üzerine 

düşünmek, hem belirli bir toplumsallığın kurulup sürdürülme biçimini, hem de bu 

toplumsallığa öznelerin bağlanma biçimini anlamamıza yardımcı olur. 

Melankolide nesne kaybının bilinçten geri çekilmesi, kaybın kendisinin kayıp 

olduğu ve kayıp nesnenin psişik yaşamın askıya alınmış zamanına geri çekilip 

korunduğu –Haşmet figüründe olduğu gibi- bir psişik durum yaratır (Butler, 171). 

Kaybın dile getirilemezliği ve temsil edilemezliği vicdanın yüceltimine dönüşür (171). 

Toplumsal iktidarın işlediği yer de burasıdır. Belirli kayıplar için hüzünlenilmesinin 

toplumsal iktidarca dışarıda bırakılması ya da yasaklanması, vicdanın içsel şiddetini, 
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psişenin ahlakçılığını kışkırtır (171). 32  Ah Güzel İstanbul’da geçmiş zamanı ve 

medeniyeti kaybetmeyi, kayıplar üzerine konuşmayı reddetme, içinde yaşanılan 

toplumsal dünyanın gerilimlerini anlatmanın tek yolu olarak ahlakçılığı bırakır. Haşmet, 

Ayşe’nin bakire olduğunu öğrendiğinde Türk musiki eşliğinde duygulanır. Filmin, 

Ayşe’nin kapıldığı şehrin ışıklarıyla, modern medeniyetle ilişkili olarak ortaya çıkan 

antagonizmaları Ayşe’nin geneleve düşme tehdidine sıkıştırıp gidermeye çalışmasının 

sebebi de, bu toplumsal dünyanın dayattığı kayıpları reddeden ahlakçılık olmalıdır. 

Belli kayıpların hüzünlenilemez kılınmış olması sonucunda ben’e geri çekilmiş 

ithamlar, vicdanın psişik şiddetini kışkırtmaktadır (Butler, 173). “O halde dünyadaki ilan 

edilemeyen kayıp, öfkelendirir, ikirciklilik üretir ve ben ‘içindeki’ adsız, dağılmış ve 

kamusal özsuçlama ritüellerini teşvik eden bir kayıp halini alır” (173). Yenilgi, yıkım ve 

yoksulluk manzaralarını sevme ve sahiplenmede kendini gösteren İstanbul 

melankolisinde “kayıp İstanbul”, her dönemde ve her kuşak için dile getirilemeyen ve 

tarif edilemeyen, adsız ve dağılmış bir kayıp halini almıştır.33 Kimileri için ulusallaşma 

sürecinde kaybedilenleri, kimileri için mitik bir geçmişi, kimileri için çocukluğu, arzu ve 

hülyaların hakikate çarpmadığı bir zamanı anlatan bu kayıp, melankolinin 

yerleşikleşmesiyle birlikte neyin kaybedildiğinin üzerine konuşulmadığı ve kaybın ilan 

                                                 
32 Bu kayıplar, çok-etnili imparatorluktan Türk-ulusa dönüşmenin ve milliyetçiliğin ürettiği travmalarla 
ilişkili olduğu gibi gecikmiş modernliğin bir sonucu olarak dışarıda bırakılan ve içe çekilmiş Doğu’nun 
kaybıdır. Modernliğe içkin organikçilik-bireycilik antagonizması hüzünlenilebilen bir “kayıp cemaat” 
fantazisiyle perdelenirken bu toplumsal fantazi bütün bu kayıpları da, müslüman-Türk “biz”in içinde 
konuşulamaz ve temsil edilemez bırakmıştır. Bu anlamda kaybı kabul etme ve konuşabilme, neyi ve nasıl 
kaybettiğini öğrenmektir aynı zamanda. 
33  Akad (2004), anılarında, Ermeni oyuncuları, Kriton ve İlyadis kardeşlerin sinemamıza katkılarını, 
Nubar Hamparyan’la, insanın zaaflarını, hoşgörüyü ve bağışlamayı tartıştıklarını, birlikte Beyoğlu’nun 
bilmediği köşelerini, mimarisini, lokantalarını keşfetmelerini, Haçaturyan’ın plağını ilk defa onun evinde 
dinlediğini anlatır (198, 204, 227-228, 257). 6-7 Eylül olaylarında İstanbul’un kaybını dile getirir: “Tarihe 
‘Altı-Yedi Eylül Olayları’ diye geçen o iki günden bugüne İstanbul bir daha asla o İstanbul olmadı” (231) 
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edilmediği bir suskunluğun toplumsal olarak paylaşılmasının hemzeminine 

dönüşmüştür.34 

Bu çözülmemiş hüznün tuhaf ve belirsiz semptomlarından biri, vicdanın psişik 

şiddetinde, psişenin kendisini kendi değersizliği yüzünden suçlamasında kaydedilebilir 

(Butler, 172). Diğer bir deyişle, kaybı kabullenmenin reddedilmesi ve kayıp ötekinin 

ben’e geri dönüşü ben’in mahrumiyetiyle sonuçlanmaktadır (172). 35  Ben’in 

melankolideki bu yoksullaşması, özsuçlamanın işleyişi yoluyla ben’in yoksul 

görünmesinin bir sonucudur (134). Zengin ve ihtişamlı bir geçmişten, bunun kıymetini 

bilemeyerek yoksulluğa düşme hikâyesinin, mirasyediliğin ve değersizleşmenin 

melankolik anlatıyı başlatan ilksel bir sahne olduğunu Ah Güzel İstanbul’da en açık 

biçimiyle gördük. Ben’in süperego tarafından yargılandığı ve suçlandığı bu süreçteki 

özsaygı düşüşü, “eleştirel failin ben’i kendine duyduğu güvenden mahrum kılma 

yönündeki müthiş çabalarından kaynaklanır” (172). Ancak diğer yandan, ben’in 

oluşumunun kayıpla başladığını ve ego/süperego bölünmesine öncel bir saygıdan söz 

edemeyeceğimizi hatırlayacak olursak, ego, süperego ve süperegonun egoyu yargıladığı 

idealin birlikte ortaya çıktıklarını, bu nedenle de özsaygının onu potansiyel olarak yok 

eden eleştirel fail, süperego tarafından üretildiğini söylemek gerekir (172). 

                                                 
34 Matem, nesnenin öldüğünü ilan ederek egoyu nesneden vazgeçmeye zorlarken, melankoli “böyle bir 
şeyi ilan etmeyi reddeder, konuşmayı kabul etmez, ‘nesnenin artık varolmadığına dair gerçeklik hükmü’nü 
askıya alır” (Butler, 173). Melankolik, kesin bir biçimde beyan edici, ilan edici ve hüküm verici değil, 
dolaylı ve dolambaçlıdır: “Melankoliğin ilan etmediği şey, melankolik konuşmayı idare eden şeydir; 
konuşulabilirliğin alanını organize eden bir konuşulamazlıktır bu” (173). 
35 Özne ötekinin kaybını kabul etmediği için, ötekinin temsil ettiği kayıp dönüp ben’i karakterize eder. 
Dünyada acı veren kayıp, ben’de karakteristik bir eksik haline gelerek ben’i fakir ve yoksullaşmış bırakır 
(174). Özne ötekinin temsil ettiği kaybın yerinde kendini kayıp, yoksullaşmış, eksik bulur; ötekinin 
yokluğunu daraltır (175). 
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Melankolide yoksullaşan ve fakir düşen ben, nesne kaybından ben kaybına 

dönüşmüş gibidir (172). Ben’deki bu kayıp idealin kaybıdır -Ah Güzel İstanbul 

inanılacak sağlam şeyler bulma ümidiyle biter- ve vicdanın yargıları da süperegonun 

egoyu bu ideale göre ayarlamasıyla ilişkili olarak işlemektedir; idealin yanında 

yoksullaşmış görünen ben’le ideal arasında açılan uçurum, ben’e acı veren bir mukayese 

kaybını doğurur (172). Ego, kendisini kendisinde eksik bulduğu ideallerle yargılar, bu 

toplumsal ideallerle kıyaslar. O halde, Doğu-Batı bölünmesiyle ve gecikmiş modernlikle 

ortaya çıkan ulusal öznellik açısından ideal, hep Batı olacak, bu idealin yanında 

yoksullaşmış bulunan egonun özsaygısını yok eden ve aynı zamanda üreten süperegoda 

ise “kayıp medeniyet”, “Doğu”, “gelenek” vicdan biçiminde ortaya çıkacaktır. Bu 

anlamda süperego ikirciklidir; egoyu idealle kıyaslayıp yoksul bularak onu ideale doğru 

hareket ettirecek sonra kaybın içe çekilmişliğinin sesi olan vicdanın sesiyle onu 

durduracaktır.36 

Dolayısıyla melankolide kaybın ilan edilemezliğinin sonucu, melankoliği 

soğuran şeyin ne olduğunun bilinemez, belirsiz kalmasıdır. Melankolik özne, içinden 

çıkmak istediği girdaba her defasında yeniden düşmekte, sanki hep aynı şey tarafından 

soğrulmaktadır. Türk sinemasının melankolik anlatısı, doğrudan söylenemeyen, görüşten 

gizlenen ve melankoliyi organize eden görsel alanda olmayan bu şey üzerine kuruludur. 

                                                 
36  Burada, kamusal özsuçlama ritüellerini teşvik eden bu psişik durumun züppelik ya da taşralılıkla 
suçlanmak olarak karşımıza çıkışını hatırlayabiliriz. Ulusal ben’i kuran bölünme sonucunda, Koçak 
(1996)’ın ifadesiyle “[a]lafranga, kendi acıklı ve gülünç alaturkasını yaratmıştır. (…) İdeal açısından 
bakıldığında ego her zaman gülünç ve sakil görünecek ve her zaman da zorunlu olarak ideal açısından 
bakılacaktır” (134). Melankolik anlatı yerleştiğinde ve ben bir sese sahip olarak figürleştiğinde ben’le 
eleştirel fail arasındaki bölünmede gerçekleşmiştir: “Çaresiz kaldığı için yenileşmeyi başlatan gelenek, 
süper-ego konumunu tekelinde tutarak yenileşmenin uç örneklerini cezalandırmakta, üstelik bu yeniliğin 
‘sahte ve taklit’ olduğunu da yine kendisi ilan etmektedir: Çifte-düğümleniş” (146). Geleneğin suçluluk ve 
borçluluk uyandırarak ego içinde ortaya çıkışı için ayrıca bkz. (Koçak, 143). 
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Kaybın ilan ve temsil edilemezliği, hareket-hareketsizlik, hız-fren, gülünç düşme-aşırı 

hüzün ikililerinden oluşan, arzunun sakatlandığı ve cezalandırıldığı bir anlatı çemberi 

yaratmıştır. Daha da önemli olan ise, melankolinin kendisinin, “ne görülen ne de ilan 

edilen, açığa çıkarılmaya direnen, görüntüye eşlik edemeyen bir şey tarafından” 

soğurulması ve görüşten uzak tutulmasıdır (Butler, 173). Melankoliyi doğuran kaybın 

inkarı, konuşmayı başlatır, özneyi bir sese sahip kılar ama bu kaybı (dolayısıyla inkarı 

da) konuşulamaz bırakır. Dolayısıyla melankolik bağın kırılabilmesi, öncelikle kayıpla 

ilişkili olarak ortaya çıkan melankolinin görünür kılınmasıyla mümkündür. 

Ah Güzel İstanbul, ulusal ben’e musallat olan kayıp karşısında aşırı dışadönük, 

özifşaata dayalı, hüküm verici ve ilan edici olamayan melankolik bir konuşmadır. Kayıp 

hakkında konuşamadığı için de, özdeğersizleştirme ve özsuçlama bağlılığı terk etmenin 

yerini alır. Ayşe figürüyle bağlılığın terk edilme çabası, ikirciklilik, Ayşe’nin Haşmet’in 

dünyasına geri çekilmesiyle giderilir. Kaybı tanımlamanın başarılamaması, vicdanın 

yüceltilmesiyle kaybın kabul edilmemişlik statüsünü onaylarken, ben’i de ahlakileştirir 

(Butler, 174). Bu koşullar altında, kayıplar üzerine konuşamayan filme kalan tek şey, 

melankoliğin “değişmez bir şekilde yanlış yola sevkedilen şikâyetleri” (171) ve 

organikçilikle bireycilik geriliminin ahlaki zaferle giderildiği bir ahlakçılıktır. 

Yargılayan ve hesap soran intikamcı süperego, şehrin ışıklarına doğru hareketi, bu 

hareketten türeyen kozmopolit ve melez deneyimi durdurur. Toplumsal iktidarın, 

vicdanın yüceltilmesi biçimine bürünerek görünmez kaldığı bu psişik durum, bize, 

melankoliğin eleştirel failinin “psişik ve toplumsal bir araç” olduğunu (178) 

göstermektedir. Vicdan, hareketi ertelemenin, askıya almanın ve hatta durdurmanın 

iktidarını kullanmaktadır. Bu nedenle Ah Güzel İstanbul ve benzeri Türk filmlerindeki, 
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şehre hareketten, şehirde yaşanan modernlik ve kapitalizme ilişkili olarak ortaya çıkan 

gerilimlerden türeyen melankolinin “bastırılmış, sindirilmiş bir isyan” (177) olduğu 

söylenebilir. 

Bütün bunların sonucunda Ah Güzel İstanbul’dan geriye kalan, Beylerbeyi 

semtinin geçmişteki halinden, yalnız ya da dostlarıyla rakı içen erkeklerin bulunduğu 

meyhane ortamından, ahşap yalının yanında kirli, soba dumanı tüten ahşap 

gecekondudan, zengin geçmişten kalan eşyalarıyla yaşayan Haşmet’ten, Sultanahmet’te 

“İstanbul hatırası” yazılı fon bezi ve körüklü makineden, karla kaplı Sultanahmet’te 

sakat, dilenci çocuktan, karla kaplı İstanbul’dan, bu görüntünün içine yerleşen Haşmet 

ve Ayşe’den, Boğaz’dan geçen gemiler ve dumanlarından, Boğaz gezintisinden, vapurun 

denizde bıraktığı beyaz köpüklerden oluşan hüzünlü bir manzara ve İstanbul hatırasıdır. 

Kayba karşı savunma olarak ortaya çıkan ve ulusal ben’i hayata başlatan bu melankolik 

anlatıdır. 

 



V. ULUSUN HUZURSUZLUĞU: Melankolik Bağlılığı Kırmak 
 

Söylemesi ne kadar kolay! Kendini bulmak!  
Ve gerçekleştiğinde insan için ne kadar korkutucu!1 

 
Buraya kadar Türk sinemasının ulusal-popüler muhayyileyi üreten temel biçimini, 

modernlik ve kapitalizm anlatısını tartışmaya çalıştım. Bu temel biçim, şehrin ışıklarının, 

merkezin harekete geçirdiği arzuyu ve geride bıraktığı yoksunluk duygusunu uzağa 

itmeyi, uzaklaştırmayı, arzu ve eksiklik duygularını bütünlük vaadiyle perdelemeyi 

sağlamaktadır. Temel biçim, psişik bir süreç olarak okunduğunda, ulusal öznelliği bir 

sese sahip kılarak var ederken, özneleşmenin sınırlarını da belirleyen, öznenin gücünün 

sınırını çizen (ulusal-) melankoli karşımıza çıkar. Melankolide sahnelenen psişik, içsel 

topografinin analizi, sadece öznenin kendini madun eden koşullara bağımlılığını 

kavrayabilmemizi değil ulusal-popüler muhayyileyi üreten temel biçim ve anlatının 

sürekliliğini, bunlarla bağlılığın kırılamamasının sebeplerini keşfedebilmemizi de 

sağlamaktadır. 

Kaybın inkar edilmesi, askıya alınması ve ertelenmesi, vicdanın psişik terörünü, 

ahlaki dönüşlülüğü artırmakta, eksikliğini, yoksunluğunu, yıkık döküklüğünü gururla 

yücelten ve sahiplenen özne, bu eksiklikten duyduğu nefretten de giderek daha mustarip 

olmaktadır. Beri yandan bu psişik süreç, sevgi ve nefretin birbiriyle didiştiği, 

huzursuzluğun dolambaçlı ve dolaylı yollarından oluşan bir içsel topografi yaratır. Üç 

Arkadaş ya da Ah Güzel İstanbul’un anlatıları, huzursuzluk şiddeti artmış bir 

melankoliden çok psişik yaşamın temsil edilme imkânını üreten/başlatan melankolidir. 

Yıkıntıların içinde başlayan hayatın, kayıpla ortaya çıkan ulusal öznelliğin kayıp 

                                                 
1 Canetti (2004: 109). 
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karşısındaki ikircikliliğinin temsil imkânı bulduğu melankoli, bu anlamda, kaybın temsil 

içinde ve temsil olarak yeniden doğduğu bir başlangıç sahnesi kurar. Psişik 

topografilerin masalsılaştırılarak temsil edildiği bu sahne, psişenin “ikirciklilik ve içsel 

antagonizmayı eklemleyen temsilinin” de (Butler, 167) ortaya çıkışıdır. Her iki film de, 

ulusal ben’i hayata başlatan kaybın içe çekildiği melankoliyi sahneler. Kayıp 

karşısındaki ikirciklilikten, ben’i yaran içsel antagonizmadan türeyen melankoli, masalsı 

sahnesinde hem bunları temsil eder, hem de bunların yarattığı gerilime karşı koruma ve 

sığınak alanları sunar: “Sevilen ve kaybedilen nesnelerin tortusundan”, “dağılmayan 

hüznün arkeolojik kalıntılarından” oluşan ben’in karakterinin yansıdığı manzaralar ve 

ötekinin bakışının tekinsizliğinden, şehrin ışıklarının uyandırdığı arzudan yoksul, 

hüzünlü ama masum ve erdemli bir “biz” hayaline, “ev” rüyasına geri çekilme. 2 

                                                 
2 Burada vurgulamak istediğim bir nokta var. Bu temel biçimin yanısıra, yalnızca toplumsal güvensizlik ve 
belirsizliği bertaraf etmeye çalışan ve eril otorite arzusunu seslendiren filmlerin tercih ettiği, modern 
toplumsallığın ve siyasetin reddi üzerine kurulu bir yoldan da söz etmek mümkündür. Mesela, gençlikle 
polisi karşı karşıya getiren ve yalnızca polisin iktidarını seslendirerek totaliter bir toplum tasavvuruna 
yönelen filmlerin, 12 Eylül darbesi sonrasında toplumsal disiplinin dışına çıkan her şeyin metaforu haline 
gelen uyuşturucu, cinsellik ve kötü yola düşme temsilleriyle dolu örneklerini hatırlayabiliriz (Beyaz Ölüm, 
Refiğ, 1983; Kayıp Kızlar, Elmas, 1974 gibi). Bu filmler her zaman, ahlakçılığın iktidarının hep 
fazlalığıyla, yani başarısızlığıyla işlediğini ele vermektedir. Daha erken tarihli örneklerden biri, Peyami 
Safa’nın aynı adlı romanından uyarlama Sözde Kızlar’dır (Saydam, 1967). Bütün film polis otoritesine 
sadakati sağlamak üzerine kuruludur ve bunu bütün bir film boyunca “ahlaksızlık” görüntülerini 
pornografik bir dille sergileyerek yapar. Jeneriğinde polis baskını ve gençlerin eğlence haberlerinin (“Asi 
Gençlik”, “Ye-Yeci gençlik”) yer aldığı film, kenar mahalle evlerinin çatıları ve Boğaz görüntüsünün 
üzerindeki şu yazıyla başlar: “Sözde Kızlar İstanbul’un çeşitli köşelerinde ve kenar mahallerinde yaşayıpta, 
özledikleri yüksek hayatın sihrine kapılıp, yoldan çıkan genç kızların, gerçek hayattan alınmış 
hikâyeleridir. Bu filmi, şerefli genç Türk kızlarımıza ve iyi evlat yetiştirme savaşının büyük öncüleri olan 
ana babalara, bu yolda büyük fedakarlıklarla çalışan ahlak zabıtası mensuplarına ithaf ederiz” Sonra üst-
ses, teker teker, İstanbul’un kenar mahallelerinden çıkan “sözde kızları” ev adresleriyle tanıtır. “Beşiktaş, 
Şenliktepe, Çeşme Sokak. No: 33” gibi. Beşiktaşlı Hatice’nin evden çıkınca Belma’ya, Kasımpaşa’lı 
Zehra’nın Güzin’e, Topkapı’nın Ayşe’sinin Ayla’ya, Kazlıçeşme’nin Saliha’sının Nur’a dönüştüğü 
söylenir. Sokaklarda geçen zaman, günah saatleri olarak adlandırılır. Genç kızların bu “yoldan çıkmış” 
hallerini bize anlatan, bu dünyayı tek bir ses ve tek bir bakışla bize gösteren filmin bu görüntülerine rock 
müzik eşlik eder. Bir an duyduğumuz marşın ardından üst ses, “Ve büyük şehrin polisi gece gündüz 
demeden bu kötülüklere karşı mücadele ediyor” diyecektir. Genç kızların, gözetleme ve disiplin 
bakışından bu tanıtımının ardından filmin bu “tek” sesinin, Atatürk resmi önünde konuşan Ahlak Zabıtası 
Şefi olduğunu öğreniriz. Şef konuşmaya devam eder. “Şehrin bilhassa Beyoğlu, Şişli ve Boğaz 
kesimlerindeki fuhuş yuvalarına yapılan baskınlardan”, kapatılan randevuevlerinden, zührevi hastalıklar 
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Şurası açıktır ki, ben her zaman kayıp bağlılıklardan oluştuğu için kaybın 

melankolik bir biçimde içselleştirilmesi olmadan ben’in olması mümkün değildir (Butler, 

180). Dolayısıyla, matemi melankoliden nihai olarak ayırmak ya da melankoliye 

bulaşmamış bir matem ediminden söz etmek de imkânsızdır (180). Ancak bu bizi, Türk 

sinemasının bu melankolik anlatı sayesinde bir “biz” yarattığı, bu nedenle melankolinin 

Türk sinemasının çekirdeği olduğu sonucunu da götürmemelidir. Üç sebeple: İlkin, 

kayba karşı verilen melankolik yanıtın özneye bir ses vermekle birlikte, toplumsalın 

sınırlarının kurumsallaşıp sürdürülmesini de sağladığını, arzunun tabi kılınmasının 

tabiyete yönelik arzuyu da kurduğunu unutmamalıyız. Bunun bir anlamı, melankolinin 

toplumsal iktidarın psişik yaşamı olarak kavranma zorunluluğu ise diğer anlamı 

melankolik bağlılığı kırma imkânının melankolik anlatının içinden çıkmasıdır. İkinci 

olarak, melankoli özne açısından sadece mutluluk, sevgi ve sığınak alanları değil, 

mücadele ve zulüm alanları da üretmektedir (161). Bu nedenle de melankolik bağlılığın 

kırılamaması, müsamahasızlığın, huzursuzluğun, vicdanının abartılmış yargılarının 
                                                                                                                                                
hastanesine gönderilen kadınlardan ve hapishaneye gönderilen suçlulardan söz eder. Film boyunca 
ahlakçı-milliyetçi dilin iktidarı, pornografik dilin iktidarıyla sağlanır. Bir sahnede Mebrure’nin eski 
Bağdat caddesi’nde oturan akrabalarının evinde çalışan gayrimüslim hizmetçi iç çamaşırlarının gözüktüğü 
bir gecelikle açar kapıyı. Bir başka sahnede Emniyet Müdürlüğü’nün önünde asılı Türk bayrağından 
İstanbul manzarasına geçilir. Rock müziğin eşlik ettiği partiler bütün film boyunca uzun uzun gösterilir ve 
bu partilerin de neredeyse tek “çekimi” vardır: öpüşme ya da sevişme. Filmde, “Gençlik nereye gidiyor?” 
adlı doktora tezini yazan, “Bence dünyanın bütün ahlakçıları toplanıp buna bir çare bulmalı” diyen fakir 
genç Fahri’ye “sözde kızlar” bir şaka yapar. Kaldığı pansiyona gizlice girerler. Fahri odanın içinde nereyi 
açsa, neyi kaldırsa, neyin arkasına baksa karşısına bikinili, iç çamaşırlı, onu cinselliğe çağıran bu kızlar 
çıkar. Sahnenin sonunda onu ortalarına alıp etrafında dönerler; bu arada kamera genç kızların bacaklarını 
görüntüler. Bu “şaka”, ahlakçılığın da bilinçdışıdır. Yok etmeye, ortadan kaldırmaya çalıştıkça her yerden 
çıkan cinsellik, paradoksal bir şekilde pornografik görüntüyle bastırılmaya çalışılır. Filmin sonunda 
Mebrure ve diğer kızlar, ahlak zabıtası, Fahri ve mahalle delikanlılarının işbirliğiyle kurtarılır. Fahri ve 
Mebrure’nin el ele tutuştuğu son görüntülerde, ahlak zabıtası şefi ve diğer kızlar da bir zincir oluşturacak 
biçimde el ele yürürler. Rüzgarın savurduğu ağaçları içine alan doğa manzarasıyla biten filmin “tek” 
sesinin son sözleri de şunlardır: “Kızların hepsi yaptıklarına pişman oldular. (...) Ahlak zabıtası öteki 
kızlara da iş buldu. Onlar da şerefli Türk kızları gibi namusları için yaşıyorlar. Bu kısa hikâyeler anne ve 
babalara doğru yolu gösterirken yeni yetişen genç kızlara bir ibret vesilesi olacaktır. Son sözümüz gecesini 
gündüzüne katarak en ufağından en büyüğüne kadar bu davaya kendini adayan Türk polisine minnet dolu 
bir teşekkür olacaktır.” 
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şiddetlendiği bir psişik topografi kurgusu üretmektedir. Başlangıçta kayba karşı verilen 

melankolik yanıt giderek kaybın izini silen bir anlatıya dönüştüğünde özne de özerklik 

vaadine hapsolur. Dolayısıyla, heteroseksüel melankoli kültürünü içine alan ulusal 

melankoliye bağlılığın kırılamaması katı kimlik biçimlerinin üretimine evrilir. Üçüncü 

ve son olaraksa, melankolik bağlılığın kırılamaması, yönetmen ya da eleştirmen için, 

tasarlananla gerçek arasındaki mesafeyi büyüttüğü ölçüde hırçınlığa ve katı kimlik 

arzusuna sebep olur. Bu anlamda Türk sinemasının melankolik bağlılığı kıran 

yönetmenleri, bize, melankolik anlatının mateme dönüşebilmesinin sinema arzusuna, 

sinemanın bünyesine (ötekinin bakışının tekinsizliğine tahammül, kaybın izini 

kabullenme ve şeffaf, saydam olamayışa, opaklığa bakabilme) sadakatle mümkün 

olduğunu gösterir. 

Özellikle 1965 sonrası, yoksul, masum, erdemli, hüzünlü, evimize uygun “biz” 

hayalinin, kapalı bir kimlik oluşturmanın imkânsızlığının şiddetlenmesi ya da bu 

imkânsızlığa çarpılması, modernlik ve kapitalizmin yıkıcı enerjisinin yaygınlaşmasıyla 

birlikte Türk sinemasının da özerklik vaadine ve ahlaki dönüşlülüğe hapsolan huzursuz 

bir melankoliyle, kayıpla bağlılığı ilerici bir şekilde koparan farklılığın trajik dili 

arasında bölündüğünü söylemek mümkündür. Bu bölüm, ulusal özneye sürekli musallat 

olan kayıp ve bu kaybı kabullenmeye zorlayan gerçeklik hükmü karşısında ulusun 

huzursuzluğunun katı bir kimlik savunusuna kilitlenen bir melankolik dönüşle nasıl 

giderilmeye çalışıldığını göstermeyi amaçlıyor. Burada yapacağım tartışma aynı 

zamanda, gecikmiş modernlikten ve Doğu-Batı arasındaki bölünmeden türeyen yaraların 

kaybın reddi ve inkarıyla kapatılma çabasının hem sinema yapmayı nasıl imkânsız 

kıldığını hem de toplumun kendi içindeki bölünme ve antagonizmaları perdeleyen bir 
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iktidar mekanizmasına nasıl dönüştüğünü de görmemizi sağlayabilir. Diğer yandan, 

melankolik dönüşle iktidarın yinelenebilirliğini yaratan huzursuzluk, başka türden bir 

dönüşlülüğe imkân veren açıklıktır. Bu anlamda Türk sinemasında 1965 sonrası yaşanan 

kırılma, toplumsal iktidarın psişik yaşamında da bir kırılma olarak okunabilir. Bu süreçte 

karşımıza bir yandan melankoliye müptela olmuş bir ulus anlatısı çıkarken, diğer yandan 

melankoliyi “görünür kılan” ya da özcezalandırma ve özkısıtlamaya dönüşmüş öfkeyi, 

vicdanın yargılarına, kayıp nesnenin kendisine, dolayısıyla toplumsal iktidara çevirerek 

melankolik bağlılığı kıran bir anlatı da çoktan devreye girmiştir. Öncelikle, Halit 

Refiğ’in “ulusal sinema kavgası”nın neyle ve kiminle “kavga” ettiğini, bu “kavga”dan 

türeyen sinemanın neden kaçınılmaz bir biçimde “kendi kısıtlılığını” sevmekten ibaret 

kaldığını ve engellenmişlik-hınç döngüsüne yol açtığını tartışacağım. Daha sonraları 

Ayşe Şasa, Sadık Yalsızuçanlar gibi yazarlar tarafından da dile getirilen ve sinema 

arzusunu sakatlayan bu milli-mahalli sinematografi arzusunun, “Doğu”nun kaybının 

inkar edilmesinin, modernlik ve kapitalizmin bedelleriyle karşı karşıya kalmayı askıya 

aldığı ve ertelediği ölçüde ulusal ben’i yoksullaştırdığını, dinmeyen bir engellenmişlik-

hınç döngüsüne, bitmeyen bir melankoliye bağımlılık ürettiğini göstermeye çalışacağım. 

 

V.A. Kendilik İddiası ve Bedelsiz Modernleşme 
 

1965 sonrasında, daha önce yaptığı filmleri de Batılılaşmacı bulup eleştirerek Batı 

karşıtlığını, “Kendimize dönelim!” çağrısını şiddetli ve sert bir şekilde seslendiren Halit 

Refiğ, Ulusal Sinema Kavgası adlı kitabında bu “kendiliğin” nerede bulunacağını, ulusal 

sinemanın dil ve üslubunun nasıl olması gerektiğini anlatır. Sinematek Derneği ve 

eleştirmen çevresinin Türk sinemasına yönelik yokluk tesbitinden öteye geçemeyen 
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eleştirilerine karşı Halit Refiğ, bir yandan Türk sinemasının neden Batılı olmadığını, 

halk sineması olduğunu ispat etmeye çalışır, diğer yandan da Türk toplumunun 

Tanzimat’la birlikte yaşadığı “yabancılaşmaya” karşı ulusun “öz”, “sahici” değerlerine 

dönen bir sinemanın savunuculuğunu yapar.3 Refiğ’in bu metindeki öfkeli dili, sadece 

Batılılaşmacı aydınlara değil, kendine yönelik öfkesinden de türemiş gibidir. Sinema 

arzusuyla kayıp nesneye bağlılık arasındaki bölünmüşlüğün çaresi yoktur.4 Melankolik 

bağlılığı bir türlü kıramayan yönetmen, melankolik girdabın ta kendisinin sinema 

arzusunun ürettiği bölünmüşlüğe bir çare bulduğuna inanır. Burada (ulusal-) melankoli 

artık, sadece ve sadece Doğu-Batı bölünmesinin ima ettiği özerklik kaybının reddi 

olarak işler. Bu bağlamda, aşağıda, Refiğ’in Bir Türk’e Gönül Verdim (1969) filmini 

tartışıp, özerklik ve kendilik iddiasının, sinemayı evcilleştirme ve “biz”e ait kılma 

çabasının “mahalli sinematografi” arzusunun problemleri üzerinde duracağım. Bu öfkeli 

ve huzursuz psişik topografide, Doğu-Batı bölünmesinden türeyen melankolinin, “ruhsal 

işkenceye”, kendi kendine karşı koymaya, “kendi kendine yapılan işkenceye” (Butler, 
                                                 
3  Refiğ’in “ulusal sinema kavgası”nı harekete geçiren güçlü dinamiklerden biri 1965 sonrası, 
yönetmenlerle eleştirmenler (Sinematek Derneği çevresi) arasındaki kopuştur. Bu kopuşta yaşanan 
tartışmalar ve Sinematek çevresinin Türk sinemasına bakışına yönelik eleştiriler için ayrıca bkz. 
Behçetoğulları (2002). Refiğ (1971) bu kopuşu, kimi zaman “Türk düşünce ve sanatlarında bir yol 
ayrımına gelip dayanılması” (58), kimi zamansa “cephelerin artık açıktan açığa belli olması” (57) olarak 
tarif eder. Burada yaşanan kutuplaşmanın Türkiye’de sadece sinemaya özgü olmadığını, farklı tarihsel 
dönemlerde tekrar tekrar ortaya çıkışını ve nedenlerini birinci ve ikinci bölümde tartışmıştım. Türkiye 
modernliğini kateden “züppelik-taşralılık” bölünmesinin bu yönüyle “tarihselleştirilemeyen” bir “niteliği” 
vardır. Diğer yandan ise bu bölünmenin 1965 sonrası Türk sinemasında kristalize olmuş bir biçimde 
ortaya çıkışı, “tekrar”daki değişimin tarihselliğini gösterir. Burada, bölünmenin yeniden üretimiyle, buna 
karşı dönüş birlikte gerçekleşir. Sinematek çevresinin eleştirileri karşısında Metin Erksan, Lütfi Akad, 
Halit Refiğ birlikte hareket ederken, bu sürecin sonunda, Refiğ “Kendine dön” çağrısına döner. Erksan ve 
Akad ise, ya bu bölünmeyi aşma çabasına bir “son bakış” (Sevmek Zamanı) ya da bu bölünmenin 
kendilikte çoktan varolduğunu kabullenen, bedelleriyle yüzleşebildiğimiz bir modern bakış (Vesikalı 
Yarim, Gelin-Düğün-Diyet) geliştirirler. 
4 Melankolide, ben’e geri dönen kayıp nesne, çifte arzu üretir. Bir yanda nesnenin ölüp gitmesi yönünde 
bir dilek, diğer yanda ise kayıp ötekinin ben içinde korunması yönünde bir dilek söz konusudur (Butler, 
176). Geleneğin kayıp, metafizik merkeziyle, ölmüş olanla bağın yaşama arzusu tarafından kesilememesi, 
kayıp ötekine yönelik öfke ve saldırganlığın, ben’e yönelmesine neden olur. Vicdanın sertliği biçiminde 
ortaya çıkan öfke, özcezalandırma mekanizmasına dönüşür (Butler, 176). 
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176) nasıl dönüştüğünü ve bu ruhsal işkencenin ilksel narsisistik yarayı örtebildiği 

ölçüde süreklilik kazandığını görmek mümkündür. 

V.A.1. “Yabancı”nın bakışı 
 

İçerik düzeyinde bakıldığında Halit Refiğ’in “ulusal sinema” döneminden önceki 

filmleriyle bu dönemindeki filmleri arasında bir zıtlık olduğu söylenebilir. Bu zıtlığı 

Refiğ, “benim Türkiye’ye ve sinemamıza bakışım batılı gibi toplumcu bir açıdandı” 

(1971: 19) sözleriyle dile getirir. Toplumcu bakışla kast edilen, modernlik ve kapitalizm 

deneyiminden türeyen toplumsal meseleleri gerçekçi bir dille anlatma arzusudur. Başka 

ülke sinemalarında, mesela İtalyan yeni-gerçekçiliğinde ya da Amerikan gerçekçi 

sinemasında gördüğümüz türden bir toplumsal sinemayı savunduğunu ifade eder Refiğ 

(18). Buna karşın, Batı hayranlığına karşı çıkan “ulusal sinema” dönemindeki bakışı, 

Batı karşısında Doğu insanın maneviyatını yücelten, Batılılaşmanın/modernleşmenin 

gerilimlerinden muaf bir cemaat arzusunu dile getirir. Dolayısıyla siyasi içerikleri 

itibarıyla, ilk döneminde “toplumsal gerçekçi” olarak adlandırılan filmleriyle (Şehirdeki 

Yabancı, Gurbet Kuşları, Şafak Bekçileri) ikinci dönemindeki “ulusal sinema” örnekleri 

arasında (Bir Türke Gönül Verdim, Fatma Bacı) şüphesiz bir zıtlık vardır.5 Ancak diğer 

                                                 
5 Refiğ, Yön Hareketi içinde yer aldığı ilk döneminde çektiği Haremde Dört Kadın filmini daha sonra 
“ulusal sinema” örneği olarak sayar. Yapıldığı dönemde Nijat Özön tarafından çok beğenilen ve bir “çağ 
filmi” olarak adlandırılan filmin, Refiğ tarafından ulusal sinema anlayışına uygun bulunması kendinde 
gördüğü ideolojik tutarsızlığı giderme çabası gibidir; çünkü Sadık Paşa ve çevresini yozlaşmışlıklarıyla 
olumsuzlayarak, bu çevrenin karşısına Jön-Türk ideallarini yerleştiren film, geç Osmanlı karşıtı söylemi 
ve filmin sonunda verdiği gericilik-ilericilik mesajıyla Kemalist milliyetçiliğin perspektifine sahiptir. 
Filmin senaryosunu yazan Kemal Tahir, daha sonra kendini ve filmi ağır bir biçimde eleştirir: “(...) 
Senaryo çalışmalarımda en büyük yanlışlığa Harem’de Dört Kadın’da düştüğüme eminim...O zamanki 
görüşlerim, kötü Batılılaşmanın etkisiyle, Osmanlı’yı toptan inkar etme alışkanlığımızı aşamadığı için 
yüzde yüz Osmanlı olan bu konuya, ben de, birer ULUSAL YÜZ KARASI-ULUSAL REZALET olan ve 
bugün hala ‘gericiliği taşladığı’ sanısıyla tekrar tekrar oynanan, Müsahip Zade’nin eserleri, sözgelimi Bir 
Kavuk Devrildi maskaralığı açısından bakmışım. Antalya Film Festivali’nde bir jüri üyesinin ‘Kemal 
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yandan Refiğ’in her iki dönemdeki filmlerine baktığımızda, modernliği, modern 

deneyimin ürettiği gerilimleri ve Doğu-Batı bölünmesini sinemaya tercüme etme 

biçiminin aynı kaldığını görürüz. İster, kitlenin, taşranın, yukarıdan aşağıya, aydınlar, 

mühendisler ya da ordu tarafından modernleştirilmesini savunsun, isterse kitlenin, 

taşranın, öz ve saf değerlerini Batı’nın maddiyatçılığına karşı koyarak yüceltsin, her 

durumda biçim, sınırlı ve kontrollü bir modernleşme arzusundan türemektedir. 

Yönetmen için sürekli hayal kırıklığı demek olan bu sınırın aşılamaması, Batı’ya yönelik 

hıncı da tetiklemektedir. 

Halit Refiğ’in sinema serüvenindeki bu dönüşümü, kişisel bir ideolojik 

tutarsızlık, “toplumsal gerçekçi” bir bakıştan “gerici” bir bakışa dönme gibi topyekun bir 

siyasi fikir zıtlığı gibi okumak yerine sadece Halit Refiğ’de değil Türkiye’nin 

entelektüel dünyasında daha sonraki yıllarda da karşımıza çıkan bu engellenmişlik-hınç 

döngüsü üzerine düşünmek ve bu döngüyü ortaya çıkaran hayal kırıklığını ve 

huzursuzluğu da tartışmak gerekir.6 Bütün Batı karşıtı söylemine rağmen, gerek Ulusal 

Sinema Kavgası’nda gerekse daha sonraki yıllarda sarf ettiği öfkeli sözlerinde Refiğ’in, 

Batı’nın bakışına “tutkuyla bağlı” olduğunu görebiliriz. Ulusal Sinema Kavgası’nda 

Tanzimat’la başlayan modernleşme çabasını, “medeniyet kervanına yeni katılmaya 

                                                                                                                                                
Tahir haltetti!’ diye bağırması, son derece haklıydı! Bu kadar açık bir yanılgıyı, bundan birkaç yıl önce 
görememek, gerçekleri görmenin, onlara salt şuurla değil, şuuraltımızla da hükmedebilmenin ne kadar zor 
olduğunu ve bugün varılan gerçekleri anlayamayanlara hoşgörüyle bakma ödevini bana tekrar tekrar 
hatırlatıyor” (aktaran Daldal, 110). 
6 Refiğ’in şu sözleri bu hayal kırıklığına iyi bir örnektir: “1960-65 yılları arasında Türk sineması ilk olarak 
batı dünyasına çıkmayı denemişti. ‘Kırık Çanaklar’ın Berlin Film Festivaline gönderilmesini, ‘Şehirdeki 
Yabancı’nın Moskova Film Festivaline iştiraki, ‘Susuz Yaz’ın Altın Ayı’yı kazanması takib etmişti. Fakat 
Batı ile bu ilk temasların Türk sinemacılarına getirdiği (Altın Ayı kazanan Metin Erksan dahil) büyük bir 
hayal kırıklığı idi. Batı’da umduğumuzu bulamamış ve iki dünya arasındaki geniş uçurumu farketmiştik. 
Ayrıca batıya yaklaşalım derken kendi halkımızdan da ne kadar uzaklara düştüğümüzü gözden 
kaçırmıyorduk” (50). 
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çabalayan bazı ilkel kavimlerle aynı sırada her şeye sıfırdan başlamayı kabul etme 

çılgınlığı” (68) “geri kalmışlık ve azgelişmişlik damgasına gönüllü olarak alnımızı 

uzatma” (69) olarak tarif ederken, “yabancılaşma” demek olan bu kopuşun bize ne 

kazandırdığını sorar: “Batının bütün değerlerini olduğu gibi kabul etmemize karşılık batı 

bizim hangi değerimizi kabullendi? Nazım Hikmeti mi?” (69).7 Belirli bir sınırın bir 

türlü aşılamaması, bunun yarattığı hayal kırıklığı, kabul görmemekten türeyen yenilgi ve 

mağduriyet duygusu sonucunda, yönetmenin modele yönelik hayranlığı modele yönelik 

hınca dönüşür. Oysa aşılamayan sınırı çizen, Doğu-Batı bölünmesinin açtığı narsisistik 

yarayı kapatma çabasıdır. Refiğ, modern/milli olma hayalinin, Doğu-Batı arasında hayal 

edilen mutlu evliliğin imkânsızlığa dönüştüğü yerde, bu imkânsızlığın anlattığı kayıptan, 

özerklik, özgünlük ve kendilik kaybından geri çekilmiştir. İlk dönemindeki sınırlı 

modernleşme arzusunun açmazlarıyla karşılaştığı yerde, kendi bölünmüşlüğünü, 

züppeliğini, başkası olma arzusunu anlatabilecek, ötekinin bakışının tekinsizliğine 

tahammül edebilecek bir sinema dili yerine, modernlik ve kapitalizm deneyiminin 

üstünü çizen, şehrin ışıklarını kapatan bir güç, arzuların bulaşmadığı bir sığınak, 

aşamadığı sınırı koşulsuzca sevebilmesini sağlayan sahici bir dayanak arayışına girmiştir. 

Kuşkusuz bu, hayal edilen sinemayla yapılan sinema arasındaki mesafeyi açtığı ölçüde 
                                                 
7 Refiğ, Nazım Hikmet’in işçi sınıfının şairi olduğunu, ömrünün sonuna kadar Batılı bir sanatçı olarak 
kaldığını, Türk dilini en iyi kullanan şairlerden biri olmasına rağmen “halkını çeviri yabancı bir şairden 
daha fazla etkileyemedi[ğini]” söyler (69). Kemal Tahir’in Devlet Ana romanını, “doğu medeniyetlerinin 
ortak kamu vicdanına dayanan bir bilgelik eseri” (83) olarak değerlendirip Aziz Nesin ve Yaşar Kemal’i 
“yanlış akıl hocalarının ve batılı gibi yazma çabalarının etkileriyle gittikçe halktan uzaklaşır duruma 
düşmüş” (81) oldukları için eleştiren Refiğ, edebiyat ve sinema eleştirisinde her dönemde karşımıza çıkan 
bir kalıbı seslendirir: “Bizim” için değil, başkası, öteki, Batı için, Batı’nın bakışıyla, bu bakışın 
rehberliğinde yazmak. Şöyle söyler Refiğ: “Bir Aziz Nesin’in Türkiye’de başarı ve ün kazanma yolunun 
Avrupa’dan geçtiğini açık açık söylemesi, bir Yaşar Kemal’in bütün gücünü dış münasebetlere bağlamaya 
çalışması, bu yazarların Türk halkına güvensizliklerini gösteren çok acı gerçeklerdir. Halktan gelmiş olsa 
ve halkın meseleleriyle ilgileniyor görünse bile, Türk yazarlarının büyük çoğunluğunun konularını ve yazı 
türlerini seçerken kendi halklarından çok yurt dışı değerleri göz önünde tutmaları, son yıllarda Türkiye’de 
edebiyat alanında görülen durgunluğun başlıca sebebi olmuştur” (81). 



 364

öfke ve hınca sebep olacaktır; çünkü, temel fantaziye (“Model beni eziyor”) tutkulu 

bağlılık çözülmemiştir. Batı’nın bakışına ve onayına duyulan koşulsuz hayranlık, onun 

büyüyen gölgesi altında koşulsuz inkar olarak karşımıza çıkar. 

Bu anlamda Halit Refiğ’in “erken” dönemiyle “geç” dönemi arasındaki ayrım, 

Türk sinemasının gecikmiş modernlik deneyimini tercüme etme biçimi açısından 

semptomatiktir. “Yabancı” idealle “yerli” gerçek arasında uyumlu ve tutarlı bir bütünlük 

oluşturma gayreti ve çabasının öznelliğe çizdiği sınırların aşılamaması ya bu bütünlük 

arzusunun, “kendi” denen alanın problematize edilmesine sebep olur, ya da dış güçlerin, 

iğreti arzuların, yabancı travmanın değmediği özerk ve sahici bir ulusal kimlik arayışının 

kayıp karşısında tereddüt ve ikircikliliği hepten ortadan kaldırdığı katı bir “kendilik” 

savunusuna dönüşür. İlki, kültürel gecikmişlik ve geri kalmışlığı, sinemanın modern 

öznellikle kurduğu bağla diyalojik bir ilişkiye sokan farklılığın dilini yaratır. İkincisi ise, 

gecikmişliğin, şehrin ışıklarının ve sinema arzusunun yol açtığı bölünmüşlüğü şiddetle 

inkar eden, böylelikle açmazı yeniden üreten, yenilgi ve hayal kırıklığının hınç ve 

öfkeye dönüştüğü aynılığın dilini üretir. 

Refiğ’in Şehirdeki Yabancı (1962), Gurbet Kuşları (1964), İstanbul’un Kızları 

(1964) gibi ilk dönem filmleri şehir-taşra hattı ve geriliminden beslenir. Bu filmlere 

hâkim olan toplumsal fantazi, modernleşmenin yukarıdan aşağıya doğru gerçekleştiği, 

züppeliğin ve taşralılığın aşırılıklarını törpüleyen sınırlı bir modernleşme arzusu kurar; 

bu yönüyle de belirsizliklere ve melezliğe kapalı, şehir-taşra, aydın-halk, züppe-taşralı 

karşıtlığını kurarak bu karşıtlığı modern/milli terbiyeyle gidermeye koyulur. Şehirdeki 

Yabancı’da İngiltere’de okuyup memleketi Zonguldak’a, maden ocağında çalışmak 

üzere dönen mühendis Aydın’ın memleketindeki insanlarla yaşadığı çatışmayı, Gurbet 
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Kuşları’nda İstanbul’a göç eden taşralı ailenin şehirde yaşadığı çözülmeyi, İstanbul’un 

Kızları’nda taşraya tatile giden züppe gençlerle taşralılar arasındaki gerilimi anlatır 

Refiğ. Bu anlamda, kapalı bir dünyanın onu bozan, onda arzu uyandıran bir 

“yabancı”yla karşılaşması temel problemdir. Refiğ’in bu problemi anlatma biçimi, 

karşılaşmanın yol açacağı belirsizliklerin karşıtlıklar yoluyla giderilmesidir. Bu yönüyle 

sınırlı bir modernleşme arzusunun paradokslarını da açık eder bu filmler. Şehirdeki 

Yabancı’da aydının bakışından taşranın ahlakçılığı eleştirilirken8, Gurbet Kuşları’nda 

                                                 
8 Filmde, mühendisin idealleriyle taşra arasındaki uyumsuzluk, Ödipal bir ilişkiye aktarılmış, böylelikle de 
hem dışsallaştırılmış hem de giderilebilir bir şeye dönüştürülmüştür. Selami, babası öldüğünde yetim ve 
yoksul kalan Aydın’a babalık yapmış, onu okutmuştur. Aydın’ın sevgilisi ve onun gibi yetim, yoksul olan 
Gönül, Aydın İngiltere’deyken, Selami’yle evlenmiştir. Filmde, halkla Aydın arasındaki çatışmanın sebebi 
de Gönül ve Aydın arasındaki ilişki olur. Müteahhit Selami gibi, şehrin önde gelenleri de ikiyüzlü ve 
çıkarcıdır; Aydın’ın maden ocağında yapmak istediği değişikliklere engeller çıkarmaya çalışırlar. Ahlakçı, 
cahil ve kolay yönlendirilebilir olarak temsil edilen şehir halkının karşısında Aydın umutsuzluğa kapılır. 
Ona yeniden umut aşılayan maden ocağında çalışan ve babasının da dostu olan ustabaşı Nazif olur. 
Umutsuzluğa düşülen yerde milli pedagoji devreye girer: 
Nazif: Mezardaki babana sevgim saygım olmasa yüzüne bakmazdım senin. O babaya layık evlat 
değilmişsin sen! Bütün yaptıkların bir kadın içinmiş senin. Bunun için mi millet gönderdi seni yabancı 
memleketlerde okuttu? Yazıklar olsun sana!” 
Aydın: Hiç takdir etmediler beni! 
Nazif: Yanılıyorsun oğlum. Maden kömürünü buldu diye Uzun Mehmet’i öldürtecek kötüler de var 
içimizde. Ama bu millet kadir kıymet bilir oğlum! Düne kadar senin yaptıklarını anlamayan cahil 
insanların birgün gözleri yaşaracak Aydın Bey deyince! 
Aydın: Benim elimden artık bir şey gelmez Nazif Çavuş. Ne yapmak istedimse önüme bir engel çıkardılar. 
Elimi kolumu bağlamaya çalıştılar. 
Nazif: Yok böyle bir laf! Bu memlekete her hizmet etmek isteyen bu kadar çabuk bozguna uğrarsa, zoru 
görünce ters yüzü kaçarsa bizim halimiz ne olacak? Yaşamaktan ümidi keselim mi yani? Üstünde 
büyüdüğün topraklara, içinde yaşadığın insanlara sevgin laftan ibaret değilse, çalışacaksın. Herşeye 
rağmen yılmadan çalışacaksın! 
Selami-Aydın karşıtlığında, Selami, hem sınıfsal hem de kültürel çatışma figürüdür. Geleneksel-kültürel 
otoriteyi temsil eden bu figür, filmin sonunda işçiler tarafından öldürülür. Refiğ, bu filmde, “kendi kişisel 
meseleri ile toplumsal inanç ve mücadeleleri arasında bir denge kuramıyan güçsüz aydın tipinin nasıl 
kendi memleketinde bir yabancı duruma düştüğünü, çıkarcılar tarafından kolaylıkla yokedilebilir hale 
geldiğini” göstermek istediğini söyler (26). Senaryosunu Vedat Türkali’nin yazdığı filmin sonunun 
istediği gibi olmadığını ise şu sözlerle anlatır: “Böylece sevmediğim son on dakikası dışında, sağlam 
konulu, fakat bu konuyu derinliğine inemeden şematik bir biçimde anlatan, temasına göre dramatik 
yoğunluğu zayıf kalan bir filim ortaya çıktı. Bütün bunlara rağmen mutlu bir son yerine filmi, halkıyla 
yabancılaşan, uğrunda mücadele ettiği işçiler tarafından linç edilen mühendisin ölümüyle bitirebilseydim 
‘Şehirdeki Yabancı’ çok daha sağlam bir film olurdu” (26). Film, Refiğ’in istediği gibi, yani Aydın’ın 
işçiler tarafından linç edilmesiyle bitseydi ne değişecekti? Aslında Refiğ’in cümlelerinde sorunun cevabı 
var. Uğruna mücadele ettiği insanlar tarafından öldürülme fantazisi, mühendisin idealinin bir başına 
eksikliğini ele vermiyor mu? Refiğ’in filmde bulduğu yetersizlik, filmin çatışmayı çözme biçiminden çok 
kurma biçiminin ta kendisindedir. Aydın’ın bölünmüşlüğü ya da işçilerle yaşadığı gerilim, dışsallaştırılıp 
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taşranın şehirle karşılaşmasında ortaya çıkan bakış belirsizliği, modernliğin ayartan, 

baştan çıkaran, harekete geçiren akışkanlığı, ahlaki bir meseleye dönüştürülür. Taşraya 

modern/milliliğin taşıyıcısı olarak giden figür, yukarıdan aşağıya, merkezden çevreye 

doğru hareketin sağladığı düzen ve kontrol içinde tutuculuk ve ahlakçılık karşıtı bir 

hareketliliğin ve açıklığın temsilcisiyken, hareket yön değiştirdiğinde, çevreden merkeze 

akış söz konusu olduğunda, bunun yol açtığı belirsizlik ve açıklık karşısında ulusal-

cinsel endişe devreye girer. 

Halit Refiğ, Gurbet Kuşları’nda İstanbul’a göçü ahlaki çöküntüden ibaret bırakıp 

filmin sonunda aileyi memleketleri Maraş’a geri döndürür. Gönlünde beldeyi fethetme 

ateşi yanan ailenin, büyük oğlu evli bir Rum kadına, ortanca oğlu bir pavyon kadınına 

kapılır. Ailenin küçük kızı ise, kendisine ayna karşısında güzelliğini gösteren bir başka 

kadının rehberliğinde önce sinemaya gider, sonra kötü yola düşer ve en sonunda ölür. 

Kapılan, baştan çıkan oğullar için erkekliklerini tehdit eden bu şehir, kapılan kız için bu 

nedenle bir mezardır. Şehirde aileden geriye kalan iki kişi vardır: Ölen kız ve tıp okuyan 

küçük oğul. Ağabeyinin bir apartmanın çatısında sıkıştırdığı, korkuyla geriye doğru 

yürürken aşağı yuvarlanıp “kaza” sonucu ölen genç kız, ailenin erkeklerinin haysiyetini 

kurtarır. Oğulları baştan çıkaran, onlarda arzu uyandıran şehir, genç kız için bir mezara 

dönüştüğünde, aile, parçalanmanın eşiğinden, oğullar da erkekliklerini kaybetmenin 

sınırından döner. Refiğ, şehrin ışıklarının uyardığı arzularla öznenin bölünmüşlüğünü 

anlatmayı değil, ulusal-cinsel endişenin şehrin ışıklarını söndürmesini tercih etmiş 

                                                                                                                                                
Ödipal ilişkiye aktarıldığı için ahlaki bir meseleye dönüşür. Bu anlamda, Refiğ’in istediği son, Aydın’ı 
ölümüyle kahraman yapar; halkı da kurtarılması, aydınlatılması gereken cahil kitle olarak bırakır. 
Türkali’nin sonu ise işçilerle Aydın arasında bir ortaklık tesis eder. Fakat her iki son da, filmin 
kahramanının kendisine ait iç çatışmanın dışsallaştırılması nedeniyle filmdeki “ideal eksikliği” duygusunu 
gideremez. 
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gibidir. Aynada kendini seyreden, bir başka kadının rehberliğinde bir başkası olmayı 

çalışırken kötü yola düşen, genç kızdır. Erkeği, narsisistik yaralanmışlıktan, başkası 

olma arzusundan koruyan bu dışsallaştırma, yönetmeni de sinemayla uğraşıyor olmanın 

yol açtığı bölünmüşlükten kurtarır. Şehirde yaşanan deneyimi, modernleşmenin 

bedellerini genç kızın bedeniyle, kapılma, yoldan çıkma, kendini kaybetme ve kirlenme 

olarak cisimleştirme ve arzuyu onun bedenine yansıtma, şehrin ışıklarına, sinemaya, 

arzuya karşı eril haysiyet, gurur ve ahlakın korunduğu eril bir beden hayal edebilmeye 

imkân verir. Şehrin ışıklarına kapılan bu genç kızın ölümü, baştan çıkıp sürüklenen 

oğulları “kendilerine” getirirken, ailenin şehirli, üst-sınıf bir kıza aşık olan, modern ama 

milli bedeni, tıp fakültesinde okuyan en küçük oğul da şehirde kalır. Şehre gömülüp 

geride bırakılan genç kızın bedeni ise, eril öznelliğin reddettiği özdeşleşmenin, inkar 

ettiği kaybın bir semptomudur. Eril kimliğin bu dışlama noktası, ailenin birliğini sağlar; 

toplumsal çürüme ve bozulmayı cisimleştiren ölü genç kız, modernliğin bedelleriyle 

yüzleşmenin, eril kimliğin eksikliğini anlatabilmenin önüne geçer. 

Aynı “ahlak temizliği merdiveni”, İstanbul’un Kızları’nda da yer alır. Züppe 

gençlerle, hem ahlakçı hem dikizci taşralıları karşı karşıya getiren film, bu zıtlığın 

ortasına ne züppe ne de taşralı olan genç kadın ve erkek kahramanını yerleştirirken, 

gençlerin “kontrolsüz” eğlencelerini de bir cinayetle bitirir. İlginç olan, bu “suç” 

sahnesinin baş kahramanlarının kimler olduğudur. Sınırlı modernleşme arzusunun, 

modern/milli terbiyeyle yukarıdan aşağıya modernleşme fantazisinin iki “kötü çocuğu”, 

bu fantaziyi tutarlılığa kavuşturan semptomlar karşımızdadır: Öldürülen genç kadın, yoz 

eğlencenin, yoldan çıkmanın aşırılığının yoğunlaştığı “meşum” kadın, öldüren ise bu 
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kadın üzerinde kontrol ve denetim kuramayan, genç kadının aldattığı zengin ve 

iktidarsız nişanlısıdır. 

Bu anlamda Refiğ, “erken” döneminde, kapalı dünyanın üzerine düşen uzak 

ışıkları, bu dünyanın ortasında gedik açan “yabancı”nın bakışını (şehir, kadın, modern 

nesneler) züppeliğin ve taşralılığın aşırılıklarını törpüleyen bir “eşik bekçisi” 

perspektifinden anlatır. Merkezden çevreye doğru hareketle çevreden merkeze doğru 

hareketin anlatımındaki farklılık da bu perspektifin bir sonucudur. Belirli bir mekânda, 

coğrafyada ya da bir bedende sınırlı tutulduğu sürece taşra, ahlakçılığı, ataerkilliği, 

taassubuyla eleştirilip modern/milli terbiyeye çağrılırken, bu kontrol ve denetimin 

kaybolduğu, taşranın üzerine düşen ışığın şehre akıp karışan bir arzuya dönüştüğü anda 

ise ahlakçılığın iktidarı devreye girer. Dolayısıyla Refiğ’in perspektifi, taşrayı uzağa, 

kendi dışına atıp, kendi çizdiği sınırlar içinde modernleştirme çabasını sahneler. Sınırlı 

modernleşme hayalinin, “kaba”, “bayağı”, “ahlakçı”, “eril” taşrayı modernleşmeci 

güçlerle ehlileştirip “normalleştirilme” çabası, bu modernlik deneyiminin kendi 

sınırlarını aşması ve şehrin ışıklarına doğru hareket etmesinden duyulan korkuyu da 

içinde taşır. Bu açmazı üreten ve bu açmazla beslenen sınırlı modernleşme hayali, 

tutarlılığını, bu açmazı bedenselleştiren semptoma borçludur. Modernliğin harekete 

geçirdiği arzuların belirsizliği, “kapılma”, “kötü yola düşme”, başkası olma arzusu” 

olarak genç kızın bedenine teğellenir. Şehrin dışına atılmayan, içine alınan ve her 

anlamda kabul gören de doktor adayı erkektir. Modernliğin bedelleri ve dayattığı 

kayıplar genç kızın bedenine yansıtılarak dışsallaştırılmış, taşra kendi sınırlarına geri 

gönderilmiş, eğitilen modern/milli beden ise şehrin eşiğinden içeri davet edilerek kabul 

görmüştür. 
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Refiğ’in sınırlı modernleşme hayalinin, yukarıdan aşağıya seçkinci bir 

modernleşme yanlısı oluşunun Yön hareketiyle organik bağı düşünülerek siyasi-

sosyolojik bir çözümlemesi yapılabilir.9 Bu, Refiğ’in “erken” dönemiyle “geç” dönemi 

arasında, siyasi içerik düzeyinde tezahür eden ayrımı görmemize de imkân verir. Ancak 

diğer yandan bu çözümleme, sınırlı modernleşme hayalinin sinema yapmayı nasıl 

sınırladığı ve bu sınırın aşılamamasının “ulusal sinema kavgası”na yol açan psişik 

dinamikleri nasıl yarattığı sorularını cevaplamada yetersiz kalacaktır. 

İlk filmi Yasak Aşk’ta Visconti, Freud ve sürrealizm etkilerinin birbirine 

karıştığını anlatan (Refiğ, 23), Halit Ziya’nın Mai ve Siyah’ını okuduktan sonra romanın 

etkisiyle sokaklara fırlayıp ağlayan (aktaran İleri, 1983: 4), Batılı bir eğitim almış Refiğ, 

üzerindeki Batı etkisini neden topyekun inkar etmeye ve silmeye çalışmaktadır? Kapalı 

bir dünyanın “yabancı”nın bakışıyla karşılaşmasından türeyen gerilim üzerine kurulu 

“erken” dönem filmlerinin aksine “geç” dönem filmlerinde bu gerilim hepten kaybolmuş, 

yerini ise, bütün enerjisini “yabancı” arzuyu bastırmak, yok etmek, Türkleştirmekten 

alan dışarıya kapalı bir dünya hayaline bırakmıştır. Bu dönüşümün sebeplerini iki 

düzeyde açıklamak mümkündür. İlkin, modernlik ve kapitalizmin deneyiminin 

yaygınlaşması, şehrin ışıklarında bir “yer” bulma arzusunun hareketlenmesine, sınırlı 

modernleşme hayalinin dayanaklarının zayıflamasına, aşağıdan, periferiden, şehrin 

                                                 
9 Bkz. Daldal (2005: 103-110). Refiğ’in şehir-taşra hattına bu seçkinci bakışı ve sınırlı modernleşme 
yanlılığı Gurbet Kuşları üzerine söylediklerinde belirgindir: “Aşiret yaşayışından site medeniyetine 
geçmemiş toplumlarda, üretim ekonomisi yerine talan düzeni hakimdir. Bu çeşit topluluklarda sık sık 
rastlanan iç ve dış göçler, üretim münasebetlerinden değil, talan gayelerinden doğar...Gurbet Kuşları 
küçük bir taşra kasabasından İstanbul’a göç eden, kendilerinden hiçbir değer katmadan, sadece taşını 
toprağını altın saydıkları şehrin nimetlerinden istifade etmeye çalışan bir ailenin hikâyesini anlatırken 
toplumumuzun bu ana meseleleri üzerinde durmaktadır” (aktaran Daldal, 107-108) ve “O ailenin de 
kurallara uymasını beceren, kurallara yatkınlığı olan, tıp okuyan ferdi o toplumun kremasına kabul edilme 
şansı yakalıyor” (108). 
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yoksul mahallerinden gelen seslerin duyulmasına ve yükselmesine sebep olmuştur. 

Dolayısıyla, bedelsiz modernleşme talebi, “yabancı” arzularla “yerli” ruh arasındaki 

denge ve bütünlük anlatısı da sarsılmıştır. İkinci olarak, sinema içinden 

düşündüğümüzde, sınırlı modernleşme hayali, kökensel taşralılığı ve züppeliği uzağa 

ittiği ve perdelediği için sinemayı da sınırlar. Taşrayı şehrin eşiğinde tutan bu hayal, 

yönetmenin kendisini de dünyanın, göz kamaştıran modern sahnenin taşrasında, eşiğinde 

tutar. Bir yandan kendini toplumun ilerisinde ve üstünde gören, diğer yandan 

güçsüzleştirici ve boğucu taşradan kurtulmak, evrenselliğe ulaşmak isteyen yönetmen, 

Batı karşısındaki gecikmişliğiyle, içine giremediği ve ışıkları gözünü kamaştıran modern 

sinemanın ona kendi taşralılığını hatırlatan bakışıyla karşılaştığında hayal kırıklığı yaşar. 

Refiğ’in “ulusal sinema kavgası”, bu hayal kırıklığından, gecikmiş modernliğin yol 

açtığı eksiklik ve yetersizlik duygusundan türemektedir. Özgünlük, özerklik, sahicilik 

ısrarıyla bu açmazı aşmaya çalışan Refiğ, bu ısrarın bu açmazdan türediğini, bu açmazın 

bir parçası olduğunu kendi sözleriyle ele verir: 

Türkiye’de hiçbir dış müdahale, ya da devlet desteği olmadan halkın kendi bünyesinden 
doğan sinema 1960-65 devresinde bir aydınlar sineması olmak gayretinde ve dış 
dünyaya açılma çabasında kesin bir başarısızlığa uğramıştır. Bu başarısızlık Türk 
sinemacılarının kişisel yeteneksizliklerinden çok Türkiye’nin tarihi şartlarının bir 
eseridir. Dış dünyadan ve aydınlarından umudunu kesen sinemamızın kaynağına, halka 
dönmesi kaçınılmazdır (41). 
 
Refiğ’in “geç” dönemi, modernliğin bedelleriyle yüzleşmekten, ulusal kimliği 

ortaya çıkaran kaybın izini kabullenmekten geri duran, özerklik vaadine hapsolmuş bir 

dile sahiptir. Gecikmişliğin ve geri kalmışlığın yol açtığı hayal kırıklığını, sinemanın 

bünyevi züppeliğine/taşralılığına tercüme edemediği için de bu dil, yönetmeni, tekrar 

tekrar, hınç, öfke ve anlaşılamamışlık duygusuna götürür. Refiğ, sınırlı modernleşme 
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hayalinin, modernlik deneyimine çizdiği sınırlarla hesaplaşmak yerine -bu sınırların 

kendi arzularını sakat bırakışıyla ve sinema arzusunu doğuran içkin bölünmüşlükle- 

modernlik deneyiminin kendi üzerindeki izini silmeye koyulur. 

Dolayısıyla, yönetmen, aşamadığı sınırın ima ettiği imkânsızlık karşısında kendi 

taşralı sınırlarını sevmeye, kendini dış dünyaya kapatmaya zorlayarak, bozulmuş, 

melezleşmiş olanı saflaştırmaya, yabancının bakışını Türkleştirmeye, şehrin ışıklarına 

doğru durdurulamaz hareketi tersine çevirmeye çalışan bir dile kendini 

hapseder. 10 Yönetmenin kendi taşralı kalmışlığının modern ışıklarla ortaya çıktığını, 

sinema arzusunun da, eksiklik ve yetersizlik duygusunun da bu ışıkların benliğinde 

açtığı giderilemez gedikten türediğini kendilik iddiasıyla inkar eden bu dil, sinema 

arzusunun da hapishanesidir. Halkın bozulmamışlığına övgü, geçmişin mirasını, kültürel 

hazinesini, kayıp Doğu’yu sinemaya rehber kılma çabası, kolektif bütünlük ve cemaat 

arzusu, mevcut toplumsal yarılmaları perdeleyerek devlet otoritesinin, iktidarın sesine 

dönüşür. 

                                                 
10Shayegan, gecikmiş modernlik deneyiminin entelektüelleri kültürel bir klostrofobi, ikili bir yabancılaşma 
içinde bıraktığını ifade eder: “Bu klostrofobinin kökeni ikili bir çıkmazdadır. Bu entelektüeller bir yandan 
kendilerini halk kitlesinin üstünde hissederler, halktaki tarihsel gecikme ve taassuptan yakınırken, sinsice 
halkın bozulmamışlığını överler; öte yandan, kendilerini Batı karşısında aşağı bir konumda hissederler, 
Batı’nın ürünlerine hayrandırlar ve kulakları sağır edici patırtılarına rağmen modernliğin römorkunda 
olduklarını iyi bilirler. Bir yanda kazandıkları avantajı öte yanda kaybederler. Çoğu zaman itiraf 
edemedikleri gizli hırsları, sözüm ona uygarlaşmış dünya tarafından tanınmak, evrenselliğe ulaşmak, 
boğucu ve güçsüzleştici taşralılığı aşmaktır. İki boyutlu klostrofobiyi yaratan rahatsızlık buradan 
doğmaktadır; kendini beğenmiş olunduğunda –çoğu zaman da öyledir zaten- bir tür yıpratıcı kinizme 
vardıran anlaşılamamışlık duygusu da buradan doğmaktadır. ‘İlerisinde’ oldukları bir kültür ile içine 
giremedikleri ve sahne ışıkları göz kamaştıran daha geniş bir dünya arasında kıskaca alınan bu 
entelektüeller iki açıdan da yabancılaşmışlardır” (143). 
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V.A.2. Milli Şey 
 

Gecikmişliğin ulusal benlikte açtığı narsisistik yaradan türeyen modern ama milli olma 

hayalinin içkin başarısızlığı, yönetmeni bir türlü aşamadığı bir yetersizlik duygusuyla 

baş başa bırakırken, bu yetersizlik duygusunu özerklik, millilik iddiasıyla aşma çabası da 

narsisistik yarayı giderek derinleştirmektedir. Refiğ’in Bir Türk’e Gönül Verdim’i bir 

Alman kadının, Türk-müslüman olmasını anlatır. Bu “tersine göç” hikâyesi, Doğu ile 

Batı, ruh ile madde, milli ile modern arasında bir uzlaşma, bütünlük ve denge kurma 

hayalinden çok, bu hayalin kırık bir plağa dönüşmesi, hayali üreten eksik-idealin hayal 

kırıklığına yol açması sonucunda öz-cezalandırmaya dönüşen “milli Şey” arayışıdır. 

Tam olarak bu nedenle, Bir Türk’e Gönül Verdim, milliyetçiliğin çatlağını perdeleyerek 

sinemayı “ulusal kimlik belgesi” yapma çabasının paradokslarını görünür kılmak 

açısından “öğreticidir.” 

Buradaki temel paradoks, milli Şey’in kendisidir. Milli Şey, verili bir topluluğu 

bir arada tutan unsurun simgesel özdeşleşmeye indirgenemezliğini anlatır (Zizek, 2002e: 

212). Ulusal özdeşleşme, ulusal kimliğe dayanak olan değerler kümesinden, ulusun ortak 

“yaşam tarzı”ndan (ziyafet sofraları, çiftleşme törenleri, erişkinlik törenleri gibi) ve 

toplumsal pratiklerden fazla bir Şey’e bağlılığı, cisimleşmiş keyfe yönelik ortak bir 

ilişkiyi içerir (212). Bu anlamda, milletin özgül keyfini var eden ve milli Şey’e inancı 

üreten ulusal fantazi, mitlerdir; bu, ulusun kendi keyfini organize etme ve örgütleme 

biçimidir (214). Milli Şey’in simgesel gerçekliğe indirgenemezliği, onu tarif etme 

çabalarında, bu Şey’in ona yönelik tehditler yoluyla var edilişinde ve bu Şey’e dair 
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inancın öznelerarası alana bağımlılığında, kısaca Şey’in, saf kendiliğin, paradoksal 

varoluşunda kaydedilebilir.  

Milli özdeşleşme, tanımı gereği, Şey olarak Millet’le kurulan bir ilişki yoluyla ayakta 
tutulur. Bu Millet-Şey, bir dizi çelişkili özellik yoluyla belirlenir. Bize “bizim Şey”imiz 
(cosa nostra diyebiliriz belki de), sadece bizim ulaşabileceğimiz bir şey, “onlar”ın, 
ötekilerin kavrayamayacağı bir şey olarak görünür; yine de sürekli “onlar”ın tehdidi 
altında bir şeydir. Hayatlarımıza bolluk ve zenginlik katan bir şey olarak görülür, ama onu 
belirlemenin tek yolu, aynı boş totolojinin farklı versiyonlarına başvurmaktır. Son kertede 
onun hakkında tek söyleyebileceğimiz, Şey’in “kendisi”, “gerçek Şey”, “işin esası”, vs. 
olduğudur (212). 
 
Milli Şey’in, “bizim Şey”imizin tarif edilmesinde ortaya çıkan bu kısa-devre, milli 

özdeşleşmenin simgesel kuruluşunun içkin başarısızlığıyla ilişkilidir. Bir diğer deyişle, 

milli özdeşleşmeye her zaman tüketilemeyen bir fazlalık, milli değerlerle inşa edilen 

bütünlüğü hep açık kılan bir aralık nüfuz eder. Bu anlamda, milliyetçiliğin çatlağını 

perdeleyen ulusal fantazi ve mitler, simgesel özdeşleşmenin başarısız kaldığı yerde, milli 

Şey’le kurulan özgül bir ilişki biçimi yapılandırır. Milliyetçiliğin kendi antagonizmasını 

cisimleştirilmiş keyfe dönüştüren, keyfi örgütleyen ve aktaran milli mit, böylelikle milli 

özdeşleşmenin tam, milli Şey’in ise varolduğu inancını üretir. Dolayısıyla herhangi bir 

yabancının, “öteki”nin tehditi altında olan, kaybedilmesinden korkulan ve muhafaza 

edilmeye çalışılan da sadece milli değerler değil, milli Şey’le kurulan bu özgül ilişki 

biçimi, kısaca fantazidir (Zizek, 212). Millet’in ontolojik bir tutarlılığa kavuşabilmesini 

sağlayan bu keyif çekirdeği (Zizek, 214), fantazi yoluyla ima ve manipüle edilir. Fantazi 

yoluyla üretilen inancın, öznelerarası alana özgü bir aktarım yapısı vardır; milli Şey’e 

inanmak, topluluğun diğer üyelerinin de bu Şey’e inandıklarına inanmaktır (Zizek, 213). 

Milli Şey, topluluğun üyeleri ona inandıkları sürece varolur ve tam olarak bu inancın bir 
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sonucudur (213). Bu nedenle, milli Şey’in, ulusun “hayat tözünün”, saf kendiliğin 

varoluşu paradoksaldır. 

Dolayısıyla milliyetçiliğin keyfin toplumsal alana fışkırdığı ayrıcalıklı bir alan 

(ulusal fantazi ve mitler) sunması (Zizek, 214), milli Şey’in bu temel paradoksundan, 

anlam alanında açtığı boşluktan türer. Bu boşlukta hayaletler, engeller, “yabancı”, 

“öteki” bedenler icat eden milli fantazilerin, milli Şey’le, cisimleşmiş keyifle kurdukları 

ilişki biçiminin sırrı, yokluktur. Engel ortadan kalktığında, “öteki” ele geçirildiğinde, 

geçmişin hesabı ödendiğinde, milli Şey’in, milletin gizli hazinesinin saklı olduğu kapı 

açıldığında, bizi bekleyen keyif vaadi tarafından esir alınırız. Dolayısıyla boşluğu 

kapatan nesnenin ta kendisi cisimleştirilmiş keyiftir. Burada çok temel olarak, milli 

Şey’in mülkiyetine dayalı fantazi-senaryo işler (Zizek, 214). Bu keyif hırsızlığı fantazisi, 

öteki’nin bizim Şey’imizi çalarak, bizi kudretimizin esasından mahrum bırakarak 

ulaştığı aşırı-keyfi ya da bizim hayatımızı mahvederek keyfimizi bizden çalmaya 

çalışma tehdidini, öteki’nin keyfinden duyulan nefreti sahneler. Öteki algısına nüfuz 

ederek onu bir fazlalıkla/tuhaflıkla donatan keyif hırsızlığı fantazisinin temel paradoksu, 

“bizim Şey’imizin hem ötekinin ulaşamayacağı, hem de onun tarafından tehdit edilen bir 

şey olarak kavranmasıdır” (Zizek, 215). Dolayısıyla keyif, kendini her zaman çalınmış 

olarak kurarak, arkada bırakılma yoluyla varolur; böylelikle fantazi, bizden çalınmış 

olduğu vehmine kapıldığımız şeye hiçbir zaman sahip olmadığımız travmatik gerçeğini, 

kökensel eksikliği gizler (216); “her millet, diğer milletlerin onu, sahip olsaydı dolu dolu 

yaşamasını sağlayacak o hayati keyif parçasından nasıl mahrum bıraktığını anlatan kendi 

mitolojisini inşa etmiştir” (216). 
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Bir Türk’e Gönül Verdim, milli Şey’i var eden bu keyif hırsızlığı fantazisini 

sahneler. Burada öteki/yabancı, milleti kudretinin esasından, hayati keyif parçasından 

mahrum bırakan, toplumun çözülmesi ve dağılmasına, Türk’ün yabancılaşmasına sebep 

olan ve ne yapsa Türk’ü kabullenip kucaklamayan “Batı”dır. Milli Şey’in var olduğu 

inancını üreten temel fantazinin keyfi örgütleme biçimi, milli Şey’in boşluğuna nesne-

olarak-Batı’nın yerleşmesidir. Türklüğün içindeki yarılmayı hatırlatan bu nesne, bu 

nedenle büyüleyicidir. Milli Şey’e bağlılık, cisimleşmiş keyifle kurulan özgül ilişki, bu 

nesneyle kurulan ilişkidir. 

Filmin adının da ele verdiği gibi, Türk’ün fark yaratan X’ini tarif edebilmek 

nesne-olarak-Batı’yla dolayımlanmıştır. Refiğ’in geri dönmeye çabaladığı saf kendilik, 

bu nesneyle kurulan ilişkiye bağımlıdır. Bu ilişkinin tekrarcı dilini ve bu nedenle her 

daim yol açacağı hınç ve öfkeyi izah edebilmek için filmi ikiye ayırarak düşünmek 

gerekir. Bu ayrım, filmin kaybetmek istemediği, muhafaza etmeye çalıştığı ilişki 

biçimiyle aşamadığı sınırı nasıl gösterdiğini ve bu sınırın toplumsal, ekonomik ve cinsel 

antagonizmaları perdeleyen organik bir cemaat, halk-devlet özdeşliği fantazisiyle 

çizildiğini kavramamıza yardımcı olur. Refiğ’in kendisi de filmi iki bölümde 

düşünmüştür: 

Filmi iki bölümde düşündüm. Kayseri’de geçen ilk bölüm daha çok değişim halindeki 
bir Orta Anadolu şehrini ve insanlarını, bu çevrenin içine erkeksiz olarak gelen yabancı 
bir kadının karşılaşabileceği durumları gösteriyordu. Erciyes’in eteklerinde kurulmuş, 
Hititlerden beri bir yerleşme bölgesi olan şehir, Romalılardan kalma surları; Selçuk 
Türk-İslam medeniyetinin eserleri olan camileri, medreseleri, kümbetleri; bölgesel 
yerleşme özelliklerini ortaya koyan taş evli mahalleri, pazar yerleri, fabrikaları, küçük 
atelyeleri, yeni mahalleleri, büyük blok binalarıyla; eski ve yeni dünyanın bütün 
unsurlarını karmakarışık bir biçimde bünyesinde topluyordu. Şehrin dış görünüşündeki 
bu karışıklık insanların davranışlarında da aksediyordu (146-147). 
 



 376

Filmin Kayseri’de geçen ilk bölümü, Refiğ’in sözlerinde dile gelen bu 

karmakarışık bünyeyi anlatır. Modernliğin ışığının değdiği, Batı dünyasının taşrası olan 

bu şehri, şehre yabancı Eva’yla birlikte tanırız. Halk müziğinin eşlik ettiği Kayseri’nin 

“kartpostal” görüntüsü, tren garına gelen trenin çekimiyle tamamlanır. Şehre trenle 

birlikte gelen yabancı, Eva’dır. Valizi ve küçük oğluyla birlikte trenden iner. Şehrin 

işlek caddesinde duran, beyaz eldivenli trafik polisine adres sorar. Bez fabrikasında 

çalışan İsmail’i aramaktadır. Almanya’da işçi olarak çalıştığı dönemde Eva’yla birlikte 

olan İsmail, çocuğun babasıdır. Eva’yı terk edip Türkiye’ye dönmüştür. Eva’yı ve 

çocuğu fabrikaya kamyon şoförü Mustafa götürür. 

Filmin Kayseri’de geçen ilk bölümü boyunca, bu yabancı “nesnenin” uyardığı 

(cinsel-) arzuya ve ona yönelik şiddete tanık oluruz. Erkeklerin Eva hakkındaki konuşma 

ve davranışları dolaylı ya da doğrudan cinsellik içerir. Fabrikada, İsmail ve Eva’nın 

bütünüyle Almanca olan tartışmalarından bir şey anlamayan işçiler, bu tartışmayı kendi 

dillerine “Almanya’da boş durmamış”, “Aferin İsmail’e” sözleriyle “tercüme ederler.” 

Eva’nın kaldığı otelin resepsiyonunda duran erkekler de kadını rahatsız edecek bir 

merak içindedirler. Eva otelden çıkarken, onu süzen bakışları görür, “Bu muydu 

dediğin?” sözünü duyarız. Bu rahatsız edici merak, hemen ardından dikizlemeye 

dönüşür. Resepsiyondaki erkekler, anahtar deliğinden Eva’nın soyunmasını seyrederler. 

Ellerinde içki ve yiyecek vardır; kadının kendilerini içeriye alacağını düşünmektedirler. 

Kadın ışığı söndürünce içeriyi göremeyen erkeklerin beklentileri de boşa çıkar: “Tüh be 

ışığı söndürdü, bu gece artık bi şey olmaz!” Aynı erkekler bir başka gün yine Eva’nın 

kapısına gelirler. Ellerinde şarap ve yemek vardır. Onu sıkıştırıp, zorla odasına girmeye 

çalışarak rahatsız ederler. Yabancı karşısında erkeklerin başvurduğu bu cinsiyetçi ve 
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pornografik dil, kahvedeki erkeklerin konuşmalarında da gösterilir. “Türk işçileri için 

Almanca” kitabını okuyan ve diğerleriyle pek ilişkisi olmayan Mustafa kahvedeyken, 

Eva ve İsmail arasındaki ilişkiye dair dedikoduları duyarız. Erkeklerden biri, “Alman 

karıları da pek yaman olurmuş ha!” der. 

Yabancıyı bakış ve sözle taciz eden ya da zor kullanarak onu kendi arzusuna 

boyun eğmeye zorlayan bu ilişki biçimini şiddete dönüştürense İsmail’dir. İsmail’in 

okuyan bir kızı, karısı (Emine) ve geceleri gizlice birlikte olduğu bir emmi kızı (Zehra) 

vardır. Ev içinde karısının İsmail’in ayaklarını yıkadığı, ona kahve yaptığı gösterilir. 

İsmail’in “Dilimizi, dinimizi bilmez bir kadın” diyerek kovduğu, reddettiği Eva, 

İsmail’in evine gider. Aralarında geçen, yine bütünüyle Almanca olan tartışmanın 

sonunda İsmail Eva’ya, “Sus be!” diyerek tokat atar. Eva ve İsmail’in Almanya’da 

birlikte yaşadıklarını ve bir çocukları olduğunu öğrenen karısı ve emmi kızı, Eva’ya 

saldırır. Saçlarını tutmaya, vurmaya çalışırlar. İsmail iki kadını da döverek uzaklaştırır. 

Eva’yı da kovar. Mahallenin gençlerine de talimat verir: “Bulun, yolunu kesin iyice 

korkutun gözünü, bir daha ayak basmasın buralara.” Mahallenin dar sokaklarındaki uzun 

takip sahnesinin sonunda, bu gençler Eva’yı eski bir yapının içinde sıkıştırırlar. 

Görüntüye eşlik eden müzik de tuhaftır. Çığlık, bağırma gibi sesler duyulur. Bu tuhaf 

sahne, Mustafa’nın Eva’yı kurtarmasıyla biter. 

Buraya kadar Refiğ bize, yabancıyla kurulan ve biri ötekine dönüşen iki ilişki 

biçimini göstermiştir. Bunların her ikisi de yabancı algısına eklenen fantazmatik 

boyuttur. İlki, yabancı kadının cinselliğine dair kurulan fantaziler, ikincisi ise yabancının 

“ev”in düzenini bozan unsur olarak konumlanması ve şiddet yoluyla reddedilmesidir. 

Filmin ve Refiğ’in temel paradoksu da buradadır. Bir yandan bu iki ilişki biçimini, “kötü 
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çocuk Türk” (Gürbilek, 2001b) İsmail’le olumsuzlayan film, diğer yandan yabancı 

nesnenin olmadığı bir “ev” tahayyül ettiği için, bu iki ilişki biçiminden 

kurtulamayacaktır. 

Eva’nın eski yapının içinde sıkıştırıldığı ve Mustafa tarafından kurtarıldığı tuhaf 

sahne filmin aşmayı başaramadığı sınırdır. Bu sınır, filmde bir kez daha fakat bir 

perspektif değişimiyle karşımıza çıkacaktır. Hem filmin, hem de Refiğ’in “ulusal sinema 

kavgası”nın temel çıkmazı, ulusal endişeyi, yani “bizim Şey”imizin tarif edilmesinde 

ortaya çıkan kısa-devreyi, “Batı”nın, “yabancı”nın tehdidi altındaki milli Şey’in 

mülkiyetine dayalı bir fantazi-senaryoyla çözmeye çalışmasıdır. Kayseri’nin 

karmakarışık bünyesinin insanların davranışlarına akseden karışıklığını, mahremiyeti 

işgal eden geleneğin modernleşme ve kapitalizm süreciyle dönüştürülemediğini, yabancı 

nesnelerle kurulan ilişkinin mahremiyetin dışında tutulduğunu, özellikle kadın-erkek 

ilişkisinde muhafaza edilen geleneksel yapıyla “yabancı”nın uyardığı arzu arasında 

kurduğu zıtlıkla gösterir.11 Bu, hem filmin hem de Refiğ’in sinema dilinin sınırıdır. 

Filmin ikinci bölümü, ilk bölümde anlatılan “başarısız modernleşmeyi”, Refiğ’in kendi 

bakışını da kuran modernlik ve yabancılaşma deneyimini “geriye sarar.” Türklüğü 

yabancılaşma korkusundan ibaret bırakan bu fantazi-senaryo, yabancıyı Türkleştirirken 

                                                 
11 Filmin bu ilk bölümünde, hem Kayseri’nin hem de Doğu-Batı arasında kalan Türklüğün “karmakarışık 
bünyesini” gösteren iki sahneye dikkat çekmek gerekir. Sahnelerin birinde, Kayseri’nin boş sokakları, 
minare ve ardından cami gösterilir. Ezan sesi duyulur. Daha sonra, sabahın bu erken saatinde Eva’nın 
pencereden dışarıya bakışını görürüz. Sahne fabrika makinelerinin çekimiyle biter. Cami-yabancı (kadın) 
bakışı-fabrika. Bu üçlü, Refiğ’i huzursuz eden, başa çıkamadığı gerilimin ana nesneleri gibidir. Bir diğer 
sahnede, Eva’yı otelde Türkçe öğrenirken görürüz. Bütünüyle halk müziğinin eşlik ettiği filmde, Eva ve 
çocuk oteldeyken Almanca bir müzik duyarız. Öğrendiği Türkçe kelimeleri yazan (sınır, haber, hasta, işçi, 
kadife) Eva’nın okuduğu gazetede Türklüğün Batı’nın bakışı karşısında yaşadığı utanç ve aşağılanmaya, 
Batı’nın Türkleri kabullenmeyişine dair haberler vardır (“Dünyaya rezil olduk. Türk pasaportu Avrupa’nın 
birçok ülkesinde geçmiyor”, “Hilfe die Türken komen” “800 Muselmanen Woliten”). 
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Refiğ’in sinema dilini de kendi mahremiyetinin ortasındaki yabancıyla, sinemayla 

kavgaya kilitler. 

Refiğ’in modernlik ve kapitalizm tasavvurundaki temel problem, kapalı 

kimliklerin yerinden edilişinin yol açtığı “aşırılıklara” tahammülsüzlüktür. Türklüğü, saf 

olmayan aşırılığından kurtarmaya çalışan bu milliyetçi muhakeme, geri dönmeye 

çalıştığı, mahrum bırakıldığı milli Şey’in, saf kendiliğin, en başından modernleşme 

süreci tarafından belirlendiği ve dolayımlandığı paradoksuyla baş edemez. Refiğ, hem 

kendi içsel antagonizmasını hem de toplumsal antagonizmaları, saflık, bütünlük, 

özerklik ve “kendi” kalma ısrarıyla bertaraf etmeye çalışır. Sınırlı modernleşmenin 

başarısızlığını, bu sınırda değil, Milli Şey’in kaybedilmesinde, 

Batılılaşma/yabancılaşmada bulur. Böylelikle, bu yabancılaşmayı, yozluklarından, 

karmakarışıklığından, aşırılığından arınmış bir ulusal kimliğe dönme yoluyla aşmaya 

çalışır. Dolayısıyla burada Doğu-Batı çatışması olarak geri dönen, kapalı kimliklerin 

yerinden edilişinin ürettiği fazlalıkla, modernlik ve kapitalizm deneyimine içkin 

yabancılaşmayla baş etmedeki başarısızlıktır.12 

                                                 
12 Refiğ’in filme dair yaptığı açıklamanın da iki farklı dil konuşması bununla ilişkilidir. İsmail karakterini, 
belirli şeylerden vazgeçemediği için eleştiren, evin, mahremiyet alanının, kadın-erkek ilişkisinin 
dönüştürülemediğini ifade eden Refiğ, bu dille ilerleyemediği yerde bir başka dile geçer. Modernlik ve 
kapitalizm deneyiminin ürettiği yabancılaşmanın, işçileri ve kadınları içinde yaşadıkları geleneksel 
kültürün sınırlamalarına karşı bir mesafe almaya ya da isyana götürebileceğini görmek istemez ya da bu 
algının yol açacağı bedellerle yüzleşmek istemez. Böylelikle, önce İsmail’in Batılı bir işçiden farklı 
olduğunu söyleyerek bu gerilimden kaçar, sonra da dönüştürülemediği için eleştirdiği geleneği köyün 
“kapalı” sınırları içinde kucaklamaya koyulur. Refiğ’in sözleri: “Dört yıl Almanya’da işçi olarak çalışmış 
İsmail Usta’nın kılığı kıyafeti herhangi bir batılıyı yadırgatmayacak gibiydi. Fakat bıyığından 
vazgeçemiyordu. Biriktirdiği para ile bir iş yeri sahibi olmaya, dolayısıyla sosyal düzenini değiştirmeye 
çalışıyor, fakat evdeki yaşayışını hala eskisi gibi muhafaza ediyordu. Karısı da, aralarına davranışlarını 
kestiremediği bir yabancı karışmadıkça, bu ‘harem’ düzenini sürdürmekten şikâyetçi gözükmemekteydi. 
Ama annesiden başka bir tip olarak yetişen küçük kızları herhalde annesi gibi yaşamıyacaktı. Nitekim 
birini bulup evden kaçıp giden genç teyze bunun bir işaretiydi. İsmail Usta’da öyle batılı bir işçi gibi sınıf 
bilinci falan da yoktu. Bir kere çalıştığı fabrika devlet fabrikasıydı. Kimin sömürdüğü, kimin sömürüldüğü 
öyle apaçık anlaşılabilir gibi değildi. Ayrıca işçi olmak oradaki şartlar içinde, sözde mülk sahibi bir köy 
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Ulusun öznelerinin kolektif keyfini örgütleyen ve düzenleyen ulusal mit, milli 

Şey’i erillik, erkek kalma mücadelesiyle var eder. Bir Türk’e Gönül Verdim, modernlik 

deneyimini bu ulusal fantazinin çerçevesi dışında anlatamamanın ürettiği huzursuzluğu 

gidermeye çalışır. Böylelikle, milli Şey, Doğu-Batı, ruh-madde, erkek-kadın karşıtlığı 

içinde oluşan hadım edilme tehdidinin, yabancı nesnenin Türk-müslüman kılınmasıyla 

giderildiği bir fantazi-senaryoda var edilir. Milli Şey ya da cisimleşmiş keyif, yabancının, 

Batı’nın, kadının “bizi” mahrum bırakarak aldığı aşırı-keyfe yönelik şiddetle, bu keyfin 

yok edilmesiyle üretilir. 

Mustafa’nın Eva’yı korkutan erkekleri döverek kaçırdığı sahnenin peşi sıra 

“işlerin tatlıya bağlanmasıyla”, Mustafa ve Eva’yı birlikte tatlıyı yerken görürüz. 

Mustafa, “Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım,” der. Eva’ya baklava kelimesini öğretmeye 

çalışır, küçük çocukla ilgilenir. Bu çocuksu mutluluk resmi, filmin taşra-yabancı 

geriliminden geri çekilme biçimidir. Eva’ya yardım etmeye çalışan Mustafa onu önce 

avukata götürür. Burası sadece filmin ilk bölümünün bittiği yer değil, modernlik 

deneyiminin ürettiği huzursuzlukları ve karışıklıkları, modernlik deneyiminin içinde 

anlatma çabasının da sonudur. Filmin temel çatışmasını (Eva-İsmail) çözme biçimi, 

gelenek-modernlik karışımını cisimleştiren “kötü çocuk Türk” İsmail’in dışarıya 

atılması ve nesne-olarak-Batı’yı cisimleştiren Eva’nın yabancı ve kadın olmasından 

türeyen fazlalığının, aşırı-keyfinin yok edilerek Türk-müslüman olarak içeriye 

alınmasıyla giderilir. Dolayısıyla işçi İsmail’de ve şehirdeki diğer erkeklerde 

                                                                                                                                                
ağasından bile daha üstün bir sosyal statüye sahip olmayı sağlayabiliyordu. Köyde ise toprağın 
verimsizliği üretimi kısıtlıyor, köy ekonomisi pazara açılamadığı için ancak kendine yeterli bir halde 
kalabiliyordu. Bu kapalı ekonomik yapı köy halkını gelenek ve göreneklerine sımsıkı yapışır hale 
getirmişti. Dışarıdan gelecek bir etkinin düzeni sarsması ve topluluğu dağıtması korkusu, onları her 
yabancıyı kuşkuyla karşılamaya yöneltiyordu” (147). 
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cisimleştirilen Türklüğün saf olmayan aşırılığı, Eva’yı Türk-müslüman kılma fantazisi 

olarak geri döner. Modernlik deneyimini kendi bakışına içkin yabancılıkla anlatmanın 

men edilişi ve kaybın bünyeviliğinin reddi, milli Şey’in çalınma tehdidine, hadım edilme 

tehdidine dayalı bir fantazi-senaryo biçiminde karşımıza çıkar. 

Filmin ikinci bölümü, Mustafa’nın Eva’yı köye götürmesiyle başlar. Refiğ’in 

perspektifi de bütünüyle değişmiştir. İlk bölümde eleştirdiğini ikinci bölümde bu 

perspektif değişimiyle savunur. Yabancıyla kurulan arzu ve şiddete dayalı ilişki biçimi, 

saflık ve düzenin bozulmasından duyulan korku biçimini almıştır. Refiğ, filmin ikinci 

bölümünü, köyü anlatırken, köyün kısıtlı ama kendine yeterli kapalılığından, bu 

kapalılık nedeniyle köy halkının gelenek ve göreneklerine sımsıkı yapıştığından ve 

dışarıdan gelecek bir etkinin düzeni sarsması ve topluluğu dağıtması korkusuyla her 

yabancının kuşkuyla karşılandığından söz eder. Modernlik ve kapitalizmin giderek 

yaygınlaştığı, bunun sonucunda modernliğin bedelleriyle yüzleşmeyi giderek zorlayan 

bir toplumsallığın içinde Refiğ, “fethedilmemiş son kale” arayışına girmiştir. Refiğ’in 

köye dair tasavvurunda, bu arayışın temel paradoksu karşımızdadır. Köyün kapalılık 

arzusu, çoktan değmiş modernliğin ışığından, “yabancının” gölgesinden türemiştir. 

“Kısıtlı ama kendine yeterli dünya” tarifi, köyü bir başına anlatmanın imkânsızlığını 

gösterir. Köyü kapalı kılan, kısıtlılığı, diğer bir deyişle şehrin ışıklarına uzaklığıdır. 

Dolayısıyla kapalılık köye içkin bir şey değil, modernliğin ışıklarına uzaklıkla tarif 

edilebilir ancak: “Taşrayı taşra kılan, onu ‘dışarısı’ yapan” bu uzaklık ve kısıtlık 

nedeniyle “kendine yeterli, kendini dinleyen, kendine dönebilen özgün ve özerk bir taşra 

hiçbir zaman hiçbir yerde yoktur. Ne bizde ne onlarda” (Gürbilek, 2001a: 124). Taşranın, 

daima “taşralaştırılmış olan” (124) olma hali,  taşraya atfedilen kapalılığı da, dış etki ve 
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yabancı korkusuna/ tehdidine dönüşmüş bu kısıtlılığı koruma çabasından ibaret bırakır. 

Şüphesiz Refiğ’in de bundan başka çaresi yoktur: 

Almanya’da tanıştığı çocuğunun babası olan Türk işçisini aramaya gelen Alman kadını 
önceleri tipik bir batılı gibi burjuva hukukunu savunmaya çalışır. Fakat belli bir süre 
sonra, sosyal gerçeklere dayanan törelerin, bu gerçeklerin ürünü olmayan batılı burjuva 
hukukundan daha ağır bastığını farkeder. Bu hakkından vazgeçmek zorunda kalır. 
Çaresizlik içinde yerleştiği köyde bütün sefil şartlara rağmen, misafir gittiği köy 
ağasının evinde, (Marx’ın deyimiyle) insanın insandan –kendi toplumunda olduğu gibi- 
göbek bağının kopmadığını sezinler. Bu ona, oğlunun çabucak kaynaşıp karıştığı bu 
toplumda kalmak için umut verir. Fakat bu kalış da kolay değildir. Kendini değiştirmesi, 
çevresine uydurması gerekmektedir. Büyük bir gayret ile, birlikte yaşamaya karar 
verdiği insanların adetlerini ve inançlarını benimsemeye çalışır. Ama insanın değişmesi 
tabiatın değişmesinden de çok zordur. Nitekim büyük acılarla karşılaştığında, unutmaya 
çalıştığı Hristiyan inançları farkında olmadan ağır basar, ilk günah fikri, suçluluk 
duygusu onu insanlardan kaçırmaya, ilk Hristiyan keşişlerinin mağaralarında inzivaya 
çekilmeye yöneltir. Fakat köy törelerinin temsilcisi sayılan Hüseyin Ağa onu yeniden 
hayata ve insanların arasına dönmeye ikna eder; çünkü Mevlana’nın “Fihi mafih”te de 
dediği gibi “müslümanlıkta keşişlik yoktur, topluluk rahmettir. Hz. Muhammed topluluk 
sağlamaya çalıştı. Çünkü canların topluluğunda pek büyük, pek ulu tesirler vardır. 
Teklikle, yalnızlıkla bu elde edilemez..” Eva Bender’in oynadığı Alman kadını sonunda 
daha iyi şartlarında kendi kaderiyle başbaşa kalmaktansa, bir topluluğun çilesine ortak 
olmanın mutluluğa daha yakın bir yol olduğunu anlamıştır (Refiğ, 148). 
 
Köyde var edilmeye çalışılan milli Şey’in, kısıtlılığı sevmekten ibaret olmadığına 

inanabilmek için fantazmatik bir ilaveye ihtiyaç vardır. Bu, Eva’dır. Eva’nın köye 

gelişinde, daha sonra onun Türk-müslüman olmasıyla “kolektif keyfi” akıtacak bir yer 

değiştirme vardır. Köydeki toprağın verimliliğini artırmak için köye su getirilmelidir. 

Bunun için de hem köy halkının imece usulü su inşaatında çalışması hem de devletten 

kredi alınması zorunludur. Köyün muhtarı Hüseyin ağa ve oğlu Mustafa, şehre kredi 

almak üzere giderler. Bu ilk girişim başarısız olur, ama köye Eva’yla birlikte dönerler. 

Köyün kısıtlılığını aşmayı sağlayacak, kurumuş toprağı canlandıracak su ile Eva 

arasındaki zıtlık, Eva’nın müslüman-Türk olmasıyla özdeşliğe dönüşecek, bu ikisi eş 

zamanlı gerçekleşecektir. Ötekinin inancında/ruhunda milli Şey’in varolması, keyfin 

toplumsal alana fışkırmasını (köyün suya kavuşmasını) sağlar. 
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Eva-köy ilişkisinde, Eva başlangıçta öteki/yabancıdır. Mustafa’nın ailesini, 

köylüleri ve en nihayetinde Mustafa’yı rahatsız eden, bu yabancının “yaşam tarzı”, kendi 

keyfini örgütleme biçimidir. 13  Bu, ötekinin/yabancının gözlemlenebilir bir özelliğe 

bağlanamayan, belirsizlik üreten davranışları, ele geçirilemeyen sırrı, fantazmatik 

fazlalığı, artı-keyfidir. Eva’nın bu fazlalığı, köyün “yaşam tarzının” bozulması, milli 

Şey’in, keyfin çalınması korkusunu üretir. 

İlkin Eva’yı misafirperverlikle karşılayan Mustafa’nın annesi (“Safa geldiniz. 

Yorulmuşsunuzdur. Güllü size gayfe yapsın.”), yer sofrasında bulgur pilavı ve sucuk 

yedikleri akşam yemeğinde Eva’nın rakı içmesine içerler. Anne, “Bak şuna rakı da 

içiyor haspam” derken, Eva’ya rakı ikram eden Hüseyin ağa ise yabancı kadının bu artı-

keyfinden söz edecektir:  “Bu frenk karılarının içkiye hayır diyeni yoktur.” Eva’nın köyü 

nasıl bulduğu, çocuğun konuşamamasının sebebi de merak konusudur. Eva, yabancının 

bakışına dair kurulan fantazi gereği köyü, “Oryantal, enteresan” bulurken, çocuğun 

konuşamaması hakkında da aile, “Hangi dili konuşacağını şaşırmış” yorumunu yapar. 

Eva hakkında bir yandan “Tanrı misafiri, başımızın üstünde yeri var” diyen anne, diğer 

yandan, “Konu komşu ne der”, “Çocuklu karı”, “Dil bilmez laf anlamaz bi karı. Daha ilk 

gecede rakıya oturdu. Ben bi evin içinde ne yaparım bununla” diyerek şikâyet eder. 

Hüseyin ağa içinse, “Frenk karısı buraya çok dayanmaz.” Bu nedenle endişe etmeye 

gerek yoktur.  
                                                 
13 Etnik gerilimlerde her zaman ulusal Şey’in mülkiyetinin söz konusu olduğunu ifade eden Zizek (2004), 
bunu şöyle açıklar: “ ‘Öteki’ (‘hayat tarzımızı’ bozarak) keyfimizi çalmak istemektedir ve/veya gizli 
sapıkça bir keyfe ulaşmaktadır. Kısacası, ‘öteki’nin sinirimizi bozan, canımızı gerçekten sıkan yanı, kendi 
keyfini örgütleme biçimidir (yemeklerinin kokusu, ‘gürültülü’ şarkı ve dansları, acayip davranışları, iş 
karşısındaki tavrı –ırkçı perspektifte ‘öteki’ ya işimizi çalan bir işkoliktir ya da bizim emeğimizle yaşayan 
bir aylak). Temel paradoks, Şey’imizin hem ötekinin ulaşamayacağı hem de onun tarafından tehdit edilen 
bir şey olarak görülmesidir; bu, Freud’a göre, ‘gerçekte olamayacak’ bir şey gibi yaşanan, ama yine de 
olma ihtimali bizi dehşete düşüren kastrasyona benzemektedir” (220). 
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Milli Şey’in paradoksu karşımızdadır. “Bizim Şey”imiz hem ötekinin 

ulaşamayacağı hem de onun tarafından tehdit edilen bir şey olarak görülmektedir; çünkü 

bu şey, ancak çalınma tehdidiyle, öteki’nin artı-keyfiyle var edilebilmektedir. 

Ötekine/yabancıya yönelik sevgi ve misafirperverlik onun artı-keyfinin rahatsız edici ve 

can sıkıcılığıyla gölgelenir. Bu gerilimin, bu artı-keyfi ortadan kaldırmaya dönüşmesi ise 

Mustafa ve Eva arasında şiddetle biten tartışmayla olur. 

Fabrikaya giden Mustafa, kendisine “Bizim karıyı kaldırıp nereye götürdün?” 

diyen İsmail’le dövüşür. Bu sırada Eva, köydeki okulda öğretmenlik yapan yedek 

subayla birlikte kayaların içine oyulmuş kiliseleri, peri bacalarını, Bizans resim sanatının 

örneklerini görmek üzere etrafı dolaşmaya çıkar. Eş zamanlı olarak, köyün imamı da 

Hüseyin ağa’ya sitem etmektedir (“Su getireceğiz diye gittiniz frenk karısı getirdiniz”, 

“Frenk insanı bizim edebimizi bilmez, düzenimizi bozar, köyü altüst eder”). Eva ve 

öğretmen köyde birlikte yürürken, köylülerin rahatsızlıkları (“Tövbe yarabbi”) gösterilir. 

Yabancı kadının, köyün “yaşam tarzına”, milli Şey’e yönelik tehdidi (artı-keyfi), 

yabancının (“Batı”nın ve “kadının”) ne istediğinin bilinemezliğinin eril kimlikte açtığı 

narsisistik yara, eril kalma mücadelesiyle, erilliğin ispatıyla yok edilir. 

Eva eve geldiğinde, İsmail’le kavga ettiği için yaralı olan Mustafa’yı görüp koşar. 

Mustafa ise eliyle Eva’yı itip hesap vermesini ister: “Neredeydin? Neredeydin diyorum, 

nereye gittin?” Mustafa’nın neden sinirlendiğini anlayamayan Eva cevap vermeye çalışır. 

Mustafa ise sorgulamayı sürdürür: “Kim götürdü sizi oraya. Kiminle beraber gittin, 

kiminle beraber gittin diyorum sana!”, “Köye rezil mi edeceksin beni?”, “Yabancı 

erkeklerle çıkılmaz burda. Fazla laf etme de başımı belaya sokma. Köye yeni adetler mi 

çıkaracaksın.” Şaşkınlık içindeki Eva, hem Mustafa’nın neden sinirlendiğini 
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anlayamamakta hem de dil engeli nedeniyle konuşamamaktadır.  Mustafa’nın “Tutan 

yok seni. Nereye istersen git” sözlerine Eva, “Sen çok fena Mustafa. İsmail sen aynı,” 

diyerek karşılık verir. Bu karşılığın sonucunda tartışmayı bitiren Mustafa’nın Eva’ya 

attığı tokat olur.14 

Doğu-Batı karşıtlığının erkek-kadın karşıtlığı olarak bu sahnelenişinde ulusal-

cinsel endişe devrededir. Erkek kahraman, ötekinin (“Batı” ve “kadın”) bakışının 

kimliğinde yol açtığı bölünmeyi, onun artı-keyfine yönelik şiddetle gidermeye çalışır.15 

Filmin birinci bölümüyle ikinci bölümündeki perspektif değişimi, İsmail’de 

cisimleştirilen aşırılık algısının, yabancı kadının fantazmatik tehdidi altındaki milli Şey 

algısıyla değişimidir. Dolayısıyla her iki durumda da cisimleştirilmeye çalışılan milli 

özdeşleşmenin içkin antagonizması, Türklüğün kendi keyif fazlasıdır. İsmail’in “Dil 

bilmez, din bilmez bir karı” diye reddettiği Eva, köyde de aynı sebeple reddedilir. 

İsmail’in “Sus be!” diyerek tokat attığı Eva’yı, Mustafa da tokat atarak susturur. Bu 

anlamda, yabancı kadının artı-keyfi, “sırrı”, Türklüğün kendi antagonizmasından başka 

bir şey değildir. Bütün ulusal kimlikler gibi suni, yapay bir özdeşleşmenin sonucunda 

oluşan Türklük, en başından modernleşme süreci tarafından dolayımlanmıştır. Bu 

nedenle, öteki, Türklüğün içindeki yarılmayı cisimleştirerek, kendiyle tam bir özdeşliğe 

ulaşmanın önündeki engel olarak konumlanarak, bu içkin antagonizmanın yok edilebilir 

                                                 
14 Eva-Mustafa arasındaki kavgayı seyreden iki bakış vardır. Biri, Mustafa’nın annesinin, diğeri Eva’nın 
oğlunun bakışıdır. Buradaki anne-oğul “ikilemesi” dikkate değerdir. Mustafa, Eva’ya tokat attıktan sonra 
küçük çocuk korkuyla annesinin eteklerine sarılır. Annesine bağımlı küçük oğulun bakışıyla, oğlunu 
(Mustafa’yı) “onaylayan” annenin bakışını birlikte düşünmek gerekir. Eva ve oğlu arasındaki ilişki, 
Mustafa ve annesi arasındaki ilişkide de içerilmektedir. Anne ve oğul arasında, eril kalma mücadelesiyle 
korunmaya çalışılan bakış bütünlüğü, kökensel kastrasyonu gizler; çünkü bu bakış bütünlüğünü bozan 
unsur, Eva’da cisimleştirilmektedir.  
15 Zizek’in (1996) ifadesiyle, “[e]n radikal düzeyinde şiddet ötekinde kapsanan bu dayanılmaz artık-hazza 
bir darbe indirme çabasından başka bir şey değildir” (67). 
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bir şey olarak algılanmasına sebep olur. Doğu-Batı karşıtlığı, erkek-kadın karşıtlığı 

olarak sahnelendiğinde, kimliğe içkin yarılma, pozitif bir failde (“Batı”) cisimleşen 

hadım edilme tehdidine dönüşür. Bu anlamda, Türklüğün kendisiyle tam bir özdeşliğe 

ulaşamamasının ürettiği huzursuzlukla (antagonizma ya da keyif fazlası) ilişki kurma 

biçimi (kolektif keyfi örgütleme ve düzenlemenin özgül biçimi olan ulusal fantazi), 

yabancı kadının karşısında eril haysiyeti koruma mücadelesidir. Milli Şey’e yönelik 

tehdit de bu ilişki biçimine yönelik tehdit olarak algılanır. Dolayısıyla Refiğ, filmin 

birinci bölümünde bu ilişki biçiminin modernlikle dönüştürülemediğini gösterirken, 

ikinci bölümde milli Şey’i var eden bu ilişki biçimine (tehdit altındaki erkeklik) 

“sığınır.” Türklüğün saf olmayan aşırılığını bertaraf etme arzusu, tekrar tekrar, 

dönüştürmek ve kurtulmak istenen biçimin, kaybedilme tehditi altında geri dönerek 

ulusun öznelerinin keyfini örgütlemesine neden olacaktır. 

Filmin ilk bölümünün sınırı olan tuhaf sahneyi, Eva ve Mustafa arasındaki 

çatışmanın şiddetle giderildiği sahneyle birlikte düşünmeliyiz. Eva’yı eski yapının içinde 

sıkıştıran genç erkekler, onun çok yakınına yaklaşmadan etrafını sararlar. Çığlık ve 

bağırma gibi sesleri içeren tuhaf müziğin eşlik ettiği bu sahne, erkeklerin yabancı 

kadının etrafında ona yaklaşıp uzaklaşan hareketleriyle de “tuhaftır.” Filmin ikinci 

bölümünde Eva ve Mustafa arasındaki çatışma ise bir o kadar “tanıdıktır.” İlkinde, 

suçlanan, bastırılmaya, yenilgiye uğratılmaya ve dışarı atılmaya çalışılan “kötü çocuk 

Türk” ikincisinde, eril-ulusal kimliği kaybetme tehdidi olarak tanıdık biçimiyle geri 

döner. Tuhaflığın/aşırılığın, “kriz” anında bu “geri dönüşü”, ulusal keyfi organize eden 

ulusal fantaziyle asgari bir uzaklığın bırakılamamasıyla ilişkilidir. Ulusal kimliğin 

antagonizmasının bu fantazmatik çerçeve içinden çıkarılamaması demek olan bu durum, 
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bastırılmak istenen “aşırılığı” yeniden üretir. Özneyi hem çeken hem iten, hem arzu hem 

şiddet doğuran “yabancı”yla kurulan ilişki biçimi, “yabancı”nın çalmakla tehdit ettiği 

milli Şey kılığında geri döner. 

Zizek (2002b), saf olmayan aşırılığından kurtulmaya çalışan milliyetçi 

muhakemeyi eleştirirken, psikanalitik tedaviyle bir benzerlik kurar: 

Bu tedavinin amacı, “yaş”ı (sağlıklı Ben çekirdeğini) emniyette tutmak için “kuru”dan 
(semptomlardan, patolojik tiklerden) kurtulmak değil, hastayı kendi “kuru”suyla, 
jouissance’ına yapı veren semptomlar ve fantazilerle yüzleştirmek için “yaş”ı yakmaktır 
(hastanın Ben’ini askıya almaktır). Milli kimlik konusunda da, milli Şey içinde 
jouissance’ı yapılandıran fantazmatik desteği görünür kılmak amacıyla “yaş”ı (milli 
kimliğin tinsel saflığını) atmaya çalışmalıdır (274). 

 

Refiğ, bunun tam tersini yapar. Mustafa’nın kendi semptomuyla, İsmail’le 

yüzleşmesini, bu semptomda kendini tanımasını değil, İsmail’in suçlanıp yenilgiye 

uğratılmasını tercih eder; Mustafa’yla İsmail’in “aynılığını” hatırlatan yabancı kadının 

bakışının tekinsizliğini ise ortadan kaldırır. Sonuçta, eril-ulusal kimliğin “askıya 

alınması” yerine kadının bakışının yol açtığı narsisistik yarayla yüzleşmenin askıya 

alınması, yabancı kadının artı-keyfini ortadan kaldırma ve sırrını ele geçirme fantazisini 

“kuru”suyla birlikte ayakta tutar.  

Eva ve Mustafa arasında şiddetle biten tartışmanın ardından, tıpkı filmin ilk 

bölümündeki tuhaf sahnenin sonrasında olduğu gibi “milli yaşam tarzı” örneği devreye 

girer. İlkinde, baklava yeme, koruma, kollama ve ilgilenme olarak karşımıza çıkan örnek, 

ikincisinde şefkat, ihtimam, sıcaklık ve yakınlık duygusuyla gösterilir. Eva yataktadır. 

Anne ve küçük kız başında beklerler. Dört gündür hasta olduğu için istirahat eden 

Eva’ya çay demlemişlerdir. Bu şefkat ve cemaat duygusuyla dolu sahnede Eva da 

mutluluk içindedir. Resmi tamamlayan son unsur, komşu kadının geçmiş olsun 
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ziyaretine gelip hediye getirmesidir. Tartışma sahnesinin ardından yabancının yol açtığı 

tekinsizlik ortadan kalkmış, köylü Eva’yı kucaklarken Eva da Türk-müslüman olmaya 

başlamıştır. 

Eva’yı önce köylü kıyafetleri içinde patates soyarken görürüz. Kıyafetini çok 

beğendiğini söyleyen Mustafa’ya, “Biz artık yok kavga,” der. Sonraki sahnelerde, Eva, 

çeşme başında çamaşır yıkarken, tarlada çalışırken, namaz kılan kadınlara bakarken 

gösterilir. Oğlu Zafer de köydeki çocuklarla oynamaya, Mustafa’dan Türkçe öğrenmeye 

başlamıştır.16 Eva, İsmail’e açtığı davadan, Mustafa ise Almanya’ya gitmekten vazgeçer. 

Köye gelen İsmail, köy kahvesinde toplanmış cemaatin önünde Eva’yla Almanca 

konuşur. Eva’nın karşılığı ise, “cemaatin diliyle” olur: “Konuş Türkçe İsmail, yok 

Almanca.” İsmail’in oğluyla Almanca konuşma çabası da karşılıksız kalır. Çocuk, “Ben 

burda kalmak istiyorum Mustafa abi. Bırakma bizi,” diyerek Mustafa’nın kucağına kaçar. 

“Kötü çocuk İsmail”in cemaatin “dışına atılışı”, Eva’nın namaz kılarak cemaatle 

bütünleşmesiyle, bu bütünlük ise köye suyun gelişiyle tamamlanır. Eva’nın namaz 

kıldığı sahnenin ardından Mustafa’yla Hüseyin Ağa coşkuyla köye gelirler (“Aldık 

krediyi bankadan”, “Suyu getiriyoruz köye”, “Bütün köy hep beraber çalışırız”). Keyfi 

organize eden ulusal fantazi (Eva’nın Türk-müslüman olması), ulusal keyfi toplumsal 

alana akıtır (köyün suya kavuşması). Davul, zurna, Türk bayrağı eşliğinde çekilen 

                                                 
16 Film, bundan sonraki bölümünde köyün kısıtlılığını sevilebilir, yüceltilebilir kılmaya çalışan bir hayal 
üretir. Filmin bir sahnesinde, bu hayale içkin paradoksu görürüz. Eva’nın oğlu Zafer’in filmin başından 
beri elinde taşıdığı uçağın yakın çekimiyle, ses ve hareketiyle açılır sahne. Sonra uçağa bakan köylü 
çocukları görürüz. Zafer uçağını çocuklardan birine verir, karşılık olarak da eşeğe biner. Taşrayı şehre 
açık kılan ve böylelikle kapalılığını imkânsız kılan, yok edilemeyen bir yabancı nesne hep olacaktır. 
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halayla gösterilen kutlama görüntüleri, ulusal keyfi cisimleştirir.17 Havva’ya dönüşen 

Eva ise köylüler tarafından artık, “köyün nazar boncuğu” olarak çağrılmaktadır. 

“Batı”nın “Doğu”ya, şehrin taşraya, “yabancı”nın “biz”e, kadının erkeğe, 

“öteki”nin “ben”e “tekinsiz” bakışı, Doğu’nun, taşranın, biz’in, erkeğin ve ben’in 

içindeki kurucu eksiklikten, bünyevi kayıptan başka bir şey değildir. Film, bu tekinsiz 

bakışı evcilleştirerek, ulusal benlikten koparılmış, bünyevi olarak yabancı bakışı yeniden 

ulusal ben’e almayı ister. 

Havva ve Mustafa’nın düğünü bir fetihi andırır. Çok sayıda Türk bayrağı, 

kamyonların arkasını dolduran köylüler, davul, zurna ve araba konvoyuyla düğün, “milli 

yaşam tarzının” örneği olarak sahnelenir. Havva’nın İslam dinine kabul edildiği bu 

mutluluk resminin içkin imkânsızlığını film, İsmail’le dışsallaştıracaktır. İsmail, düğün 

konvoyunda Mustafa’yı silahla öldürür. Köylüler İsmail’in peşine düşer. Surların içinde 

sıkıştırıp linç etmeye çalışırlar. Polisler gelir. İsmail’in her tarafı kanlar içinde, üstü başı 

yırtılmıştır. 

Havva’nın mezarlıkta yalnız başına olduğu melankolik sahnede, mezar taşı ve 

Havva siyah bir gölge olarak görüntülenir. Peşi sıra, Havva’yı kaya içlerine oyulmuş 

kiliselerin birinin içinde inzivaya çekilmiş, seccade üzerinde namaz kılarken görürüz. 

Görüntüye ney sesi eşlik eder. Havva’nın bu yalnız kalma isteğine, kendi “karanlığına” 

çekilişine karşı cemaatin sesi galip gelecektir. “Yalnızlığın kötü ruhlarından koruyan 

koza” (Shayegan, 128), kolektif ruh, anonimliğin örtüsü, bir başına kalıp pişmanlık 

duymaya, kendi karanlığı üzerine düşünmeye engel olur. Hüseyin ağa ve diğer köylüler 

                                                 
17 Köy suya, Mustafa Havva’ya, Türklük Milli Şey’ine kavuşurken, Türklüğün “kuru”su İsmail’in evinde 
susuz kaldığı gösterilir. İsmail’in Zehra’dan su istediği sırada, Zehra evden bir başka erkekle kaçar. İsmail 
bağırır: “Biz yanıyoruz burada derman yok mu?” 
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“Havva Hatun”a köye dönmesini söylerler. Bir Türk’e Gönül Verdim’in ve filmin 

sahnelediği ulusal fantazinin, temel çıkmazı, ulusun içkin antagonizmasını sürekli 

dışsallaştırdığı için, kadını tekrar tekrar seçim yapmaya, yabancının bakışı karşısında 

milli Şey’i tekrar tekrar yüceltmeye zorlayan aynılığın diline hapsolmasıdır. Köylülerin 

Havva’yı yalnızlığından kurtarmaya geldiği sırada, filmin birinci bölümünde Eva ve 

çocuğun otel odasında gösterildikleri çekimlere eşlik eden Almanca müzik duyulmaya 

başlar. Öğretmen, “Eva’nın ağabeyi” Hans’la birlikte gelir. Eva’nın babası Almanya’da 

bir yabancıyla yaşadığı için onu reddetmiştir; kardeşi ise dayanamamış ve onu almaya 

gelmiştir. Havva’nın oğlu gitmek istemediğini söyler. Havva da tercihini “Türklükten” 

yana yapacaktır. Ona baba evinde görmediği sevgiyi gösterdiklerini, dileğinin onlarla 

birlikte yaşamak olduğunu söyleyen Havva’ya, Hüseyin ağa’nın karşılığı, “Azla yetinir, 

çileye katlanırsan başımızın üstünde yerin var” olur. Filmin son sahnesinde,  Havva’yı 

beyaz çarşaflar içinde, köylülerle birlikte su inşaatında çalışmaya giderken görürüz. 

Sadece gözleri açıktır ve yanından geçen arabadaki Hans’a el sallar. 

Şu halde, bu ulusal fantazi sahnesi kimin bakışı için sahnelenmektedir? Eva’nın 

Türk-müslüman olduğunu, bu kısıtlı yaşam içinde bir “zenginlik” bulduğunu, tercihini 

bu kısıtlı yaşamdan yana yaptığını görmesi gereken kimdir? Yabancı, Batılı, Hans. 

Refiğ’in ve bu ulusal fantazinin temel çıkmazı, “saf kendiliği”, “sahici özü”, “Türk’te 

Türk’ten fazla olan şeyi”, Batı’ya, yabancıya gösterme arzusudur. 

Bu fantazinin, toplumsal-ideolojik sonucu, “bugüne ait” meseleleri, modernlik ve 

kapitalizm deneyiminden türeyen mevcut antagonizmaları perdeleyen bir “Doğu”, “milli 

miras” icat edilmesidir. Modernlik deneyimini ve kendi kaderiyle başbaşa kalmayı 

Hristiyanlıkla özdeş kılarak huzursuzluğunu gidermeye çalışan bu bakış, modernlik 



 391

deneyiminin öznenin kendi kültürünün kısıtlamalarına karşı durabilecek bir yarılmayı 

ürettiğini top yekun reddeder. Böylelikle, Batı’nın canavar materyalizmine karşı 

savunulan maneviyat, kendini kısıtlayan sınırlardan, azla yetinmekten ibaret kalır. 18 

Daha da önemlisi ise, bu fantazinin, başka toplumların zevk anlayışlarını yasaklayan, 

“hayatın çıkıntılarını anonimliğin gri peçesiyle ört[en]”, “varoluşu ya ölümün kuru 

hıçkırıklarına ya da sıkıntının boğucu tekdüzeliğine indirge[yen]” (Shayegan, 103) 

toplumsal iktidarın sırra kadem bastığı bir psişik süreci anlatmasıdır. Ruhu kaybetme 

korkusu ve Türklüğün yabancılaşma korkusu, toplumu giderilemez bir çocukluğa ve 

muhtaçlığa hapsetmektedir. Paradoksal bir biçimde, iç yoksunluğuna tahammülsüzlük, 

kendi kaderiyle, karanlığıyla baş başa kalma korkusu, ulusal ben’in yoksullaşmasıyla 

sonuçlanmaktadır. 

Bütün bunların sonucunda, (Batı’ya) gösterilmeye çalışılan “Türk 

insanseverliği”19 (Refiğ, 148), içkin toplumsal antagonizmayı örten, kendi kısıtlılığını, 

sınırlarını yüceltmeye ve sevmeye zorlayan, kendi taşrasına hapsolan/hapseden bir 

fantaziye dönüşür. Özerklik iddiasının ürettiği kısıtlı dil, “Batı”dan intikam alma ve 

                                                 
18 Shayegan’ın “yaralı bilinci”nin ifadesiyle: “Cılız kaynaklarıyla yetinen ve huzurunu bozacak her tür 
maceradan kaçınan bir mirasyedi kadar tembelim” (18). Refiğ ise, Bir Türk’e Gönül Verdim’i anlattığı 
yazısının başına Kemal Tahir’in Bozkırdaki Çekirdek’inden şu satırları alıntılar: “Haltetmişsin Bay Aristo. 
Sadece laf etti diye, Sokrates’e baldıran içiren Atina sitesinin sefil vatandaşları hür de, Anadolu insanı mı 
köle? Anadolu insanının gerçekten ne kadar hür olduğunu, biz aydınlardan çok, onun içinde yetişmiş 
ağalar bilir. Hürlüğünün hiç aşınmayan iki dayanağı vardır: Çile çekme gücü. Azla yetinme alışkanlığı. 
Geleceğimizin umudu bu iki zenginliğe bağlıdır” (146). 
19 Refiğ, filmi yapma sebebini şöyle açıklar: “Türk işçilerinin zengin Avrupa ülkelerinde kendilerine iş 
ararken, sınır kapılarında kurşunlandığı sıralarda, ‘Bir Türk’e Gönül Verdim’ filmini, refahını paylaşmak 
istemeyen batılı burjuva hümanistine karşılık, sefaletine bile ortak kabul eden Türk köylüsünün insan 
sevelerliğini göstermek için yapmaya çabaladım. Filmin başına koyduğum Mevlana’nın Mesnevi’sinden 
alınma ‘O köyden bir kafir karısı Mustafa aleyhisselamı sınamak için koşa koşa, eşeğiyle beraber yanına 
geldi, kucağında iki aylık bir çocuk vardı. Çocuk, Peygamber’e; Tanrı sana selam söyledi, ya Resulallah, 
sana geldik işte, dedi’ sözleriyle; Yunus Emre’nin ‘Erenler kapısı, mürvet kapısı –Sıdk ile gelenler 
mahrum dönülmez’ sözleri, bu insanseverliğin 1923’te başlamadığını 700 yıl öncesine kadar uzanan bir 
geleneği olduğunu belirtmek istedim” (148). 
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“Batı”ya kendini gösterme arzusunu güçlendirir. Yönetmen, yabancının bakışında kendi 

bakışını göremedikçe, mahremiyetinin ortasındaki yabancının kendi benliğinde yol 

açtığı bölünmüşlüğü yok etmeye çalıştıkça, kendini göstermek, kendini görünür ve 

seçilir kılmak istediği “Batılı” bakışla özdeşleşmesi ona yönelik hınçla sürer.  

Eva’yı Türk-müslüman yapan, yabancının bakışını evcilleştiren Refiğ’in 

“huzursuzluğu”, giderilemez bir biçimde, Batı’yla mukayesede devrededir: 

İsa’ya ve Hristiyanlığa dair filimler çeviren, benimle aynı zamanda, aynı çevrede 
hazırladığı “Medea”dan medet uman İtalyan rejisörü Pier Paolo Pasolini çağdaş rejisör 
sayılır da, Halit Refiğ Türk düşüncesinin köklerine gitmeye çalıştığı, tasavvufu 
araştırmaya kalkıştığı zaman “çağdışı” olur. İşte buyrun sansür kararını ve işte buyrun 
sinema mollalarının hükümlerini, sansürle kimin işbirliği halinde olduğunu anlayın. Evet, 
bu işte birtakım suçlular olduğu muhakkaktır ve de hiç şüphesiz en doğru yargılayıcı 
tarihtir (150).20 

 

V.B. Melankolik Dönüş ve İbret Nazarı 
 

Toplum tahayyülü açısından düşünüldüğünde, Refiğ’in “ulusal sinema kavgası”, sınırlı 

modernleşme çabasının sarsılması, modernlik ve kapitalizm deneyiminin 

yaygınlaşmasıyla birlikte toplumsal düzeyde ve “ruhlarda” yaşanan dönüşümün bu 

sınırları zorlaması karşısında, bütün enerjisini “Batı”ya yönelik milliyetçi hınçtan alan 

içe kapanmış bir toplumsallık talebi gibi görünür. Bu yönüyle, bir ideal örgütlemenin 

aksine, bir hareketsizlik, toplumsal alanda ve ruhlarda hareketliliğe imkân veren açıklığı 

kapatma çabasıdır. “Modernliğin römorkunda” (Shayegan, 143) olmasına rağmen 

                                                 
20 Filmin yurt dışında gösterilmemesi şartıyla yurt içinde gösterilme izni alması da aynı çıkmazın bir 
parçası değil midir? Sansür mekanizması, bir yandan “Batı”nın bakışında “Şarklı”, “geri kalmış” görülme 
endişesini bertaraf etmeye, diğer yandan ise “içeride”, toplumsal ve öznel meselelerden türeyen farklı 
“rüyaları”, “tek” ve “doğru” bir rüyaya, pedagojik bir dil ve üsluba, milli telkin ve terbiyeye dönüştürmeye 
çalışmaktadır. Refiğ, Nijat Özön’ün filmi çağdışı bulmasıyla, sansür kurulunun kararını birleştirerek, bunu 
kendisine yapılmış bir haksızlık olarak tarif etmektedir. Oysa Refiğ’in filminin problemi, sansürle çatışma 
içinde olan bir fikre sahip olmak değil, “içeride”, “yabancı nesneyi” kontrol ve denetim altında tutmaya 
çalışmaktır. 
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modernliğin bulaşmadığı bir saflık, bozulmamışlık, etkilenmemişlik hali arama çabası, 

yabancı etkilerden muaf bir Türklüğe, “Doğu”ya geri dönme dileği, ne yazık ki, mevcut 

halini koruma çabasından ibaret kalır. Bunun anlamı ise, toplumsal alanda ortaya çıkan 

yarılmayla başka toplumsal rüyalar için açılan boşluğun, “yabancılaşma korkusu”, 

“Türklüğü kaybetme korkusu olarak” cisimleştirilmesinden başka bir şey değildir. 

Yabancı etkiye karşı geleneği, “kendini” koruma çabası, “özerklik” yalanını 

sadece kaybetme korkusuyla var edebilir. Bu nedenle sadece milli Şey’in çalınması 

tehdidine kilitlenmiş bir dil, içkin başarısızlığıyla her karşılaşmasında kendi sınırlarını 

daraltır; paradoksal biçimde, iç yoksunluğunu gizleme çabası, geri dönüp ruhu boğar ve 

ulusal ben’i yoksullaştırır. Bırakılmış toplumsal dünya, kaybedilmiş Doğu, ulusal benliği 

hayata başlatan psişik süreç tarafından çoktan “kirletilmiştir.” Bu anlamda (ulusal-) 

melankoliyle, mesela Abdülhak Şinasi Hisar’ın ya da Ah Güzel İstanbul’un diliyle 

Refiğ’inki arasında bir ayrıma gitmek gerekir. İlkinde, ulusal ben’i hayata başlatan 

kaybın içe çekildiği ve hem kabul hem reddedildiği, kısaca ulusal ben’in “başlangıcının” 

mecazi sahneleri ve mekânsallaşmış manzaralarıyla psişenin temsil imkânı bulduğu bir 

dil söz konusudur. Bu dilin sınırı, bakışın dışsallığı, ayna-imgesinin bünyevi 

yabancılığıdır. Oysa Refiğ’in dili, bu melankolinin sınırını aşamamanın yol açtığı 

huzursuzlukla, kayıp üzerine konuşmayı men eder. Buradaki psişik topografi üzerinde 

durmak gerekir. İlkin, burada kayıp ideale, geleneğin metafizik merkezine duyulan 

hüzün ve öfke (Ah Güzel İstanbul’u hatırlayalım) engellenmiş, “imkânsız” olmuştur. 

Diğer bir deyişle, nesne kaybı bilinçten geri çekilmiştir. “Hem nesne kayıptır, hem de bu 

kaybın kendisi kayıptır ve psişik yaşamın askıya alınmış zamanına geri çekilip 

korunmuştur” (Butler, 171). Bu hal içinde melankolik bize şunu söyler: “Ben hiçbir şey 
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kaybetmedim,” (171). Bu red ve men etme ise, “zaten geçmiş olan zamanı kaybetmeyi 

reddetmenin hizmetindeki saldırganlığı” (171) düzenleyen vicdanın içsel şiddetini, 

psişenin ahlakçılığını kışkırtır (171). 

Hüzünlenilmemiş kayıp koşulu altında, vicdanın merhametsiz şiddetiyle ben’in 

ahlakileşmesi, yoksullaşması ve özsaygı düşüşü gerçekleşir (174). Bir yönetim biçimi 

halini alan ben’in en önemli kurumlarından biri olan vicdan (170), ben’e karşı dönen 

saldırganlık, suçlama ve yasaklamalarla, “yaşama arzusuna muhalefet etme ve onu alt 

üst etme iktidarına sahiptir” (174). Bu anlamda nesne kaybına bağlılığın çözülememesi 

ve idealin kaybının bilinç tarafından kaybedilmiş olması sonucunda, idealin kaybı 

vicdanın içselleştirilmiş idealliğiyle telafi edilmektedir (182). Peki bu psişik topografi, 

toplumsal iktidar ve özne arasında nasıl bir ilişki üretir? 

V.B.1. “Kendine dönüş” 
 

Refiğ, Ulusal Sinema Kavgası’nda “devletin yıkılmaktan toplumun dağılmaktan 

kurtarılmasının şiddetle tartışıldığı” bir dönemde kitabının, “sinemanın bu uğraştaki 

yerini ve karşılaştığı engelleri anlama” çabası olduğunu söyler (12). Kapalı Türk 

ekonomisi, Türk sanatı, Türk düşüncesi kitap boyunca “Batı” karşısında, yabancı etki 

karşısında savunulmaya, geri dönülmesi gereken “kendiliğin” zenginlikleri bulup 

çıkarılmaya çalışılır. Başarısız Batılılaşma çabaları, yabancı türkülerin söylenmesi bir 

yana bırakılmalı, kurtuluş, “bozulmamış” halka dönüşte aranmalıdır.21 Türk düşüncesi 

                                                 
21 Şöyle söyler Refiğ: “Kıbrıs buhranı sırasında tazelenme istidatları gösteren Kürt, Ermeni, Ayasofya 
meseleleri Osmanlı çözülüşünün hala önüne geçilemediğini ortaya koymaktadır. Bu dağılığın önüne 
geçmenin, geride kalan tek yolu, yabancı türküler söylemeyi bırakıp kurtuluş çaresini kendi halkımızda 
aramaktır. Batıcılık, yani sömürgeliğe teşne olmak kanseri aydınlardan halka da bütün bütün bulaştığı 
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ve sanatının yeniden doğuşunun kaynaklarını kendi tarihinde ve halkında araması, iki 

yüz yıllık ihmalin köstekleyici etkilerini giderecek bir bilinci uyandıracak (40-41), bu 

bilinç sarsılan devlet-halk özdeşliğinin yeniden meydana getirilmesini sağlayacaktır (12). 

Hem kendi “toplumsal gerçekçi” dönemini, hem de Batılılaşmacı aydınları eleştiren 

Refiğ, Osmanlı toplumuyla Batı toplumlarının “özsel” farkından, modernlik deneyimiyle 

oluşan toplumsal dünyayı askıya alarak, Batı medeniyetine uymayan bir “Türk bünyesi” 

çıkarır. Bir yandan sosyalizmden, sendikalardan, Türk sinema endüstrisi içindeki 

sendika ve sol düşmanlığından, diğer yandan “Türk bünyesi”nden, Türk sinemasının 

kapalı ekonomisi nedeniyle halk sineması olduğundan söz eden bu karmakarışık metin, 

kendi içindeki çatışmayı çözecek gücü “Türk bünyesi”nde bulur. 

Refiğ’in metni, “Batı” karşısında yaşanan hayal kırıklıkları ve 

küçümsenmelerle 22  doludur. Bu hayal kırıklığı ya da “Türk toplumunu ikiye bölen 

batılılaşma zinciri” (68) ya da “başla gövde arasında korkunç denebilecek bir kopuş, bir 

yabancılaşma” (69), “Batı”nın ekonomik ve toplumsal düzenine, hümanizmasına, sınıf 

bölünmesine, sosyal demokrasisine karşı “kendi” toplumumuzun yapısını savunur. 23 

                                                                                                                                                
zaman, bu çöküntü artık önüne geçilmez bir hal alacaktır. Bu mikroba karşı 200 yıldır belli bir direnç 
gösteren halk çoğunluğundaki dayanıklılığın ne kadar süreceği bilinmez” (40). 
22 Mesela, “Türk sanatları ve Batı” başlıklı yazı. Bu yazıdaki şu satırlara bakalım: “Batı sanat tarihçilerine 
göre Türk sanatı diye bir şey yoktur” (63) ve “Dilimizi bilmedikleri için edebiyatımızı anlamadıklarını, 
saraylarda gizli kalmış resimlerimizi görmediklerini, notalarını temin edemediklerini, musikimizi 
dinleyemediklerini düşünsek bile, her fırsatta Ayasofya’ya methiyeler yağdırdan batılı sanat tarihçilerinin 
onun biraz ötesindeki Süleymaniye’yi görmezlikten gelmelerine, yahut göğe yükselen dört minaresine, 
koskoca külliyesine, tamamen değişik iç mimarisine rağmen onu Ayasofya’nın ikinci sınıf bir taklidi 
saymalarına ne buyrulur? (...) Öyleyse batılı sanat tarihçilerinin bu genellemesine bakarak biz de onlarla 
birlikte Türk sanatı diye birşey olmadığı yargısına mı varacağız. Baki’yi Shakespeare, Dede Efendi’yi 
Bach, minyatürleri rönesans resimleriyle karşılaştırıp aşağılık duygusuna kapılmamız mı gerekecek?” (64-
65). 
23  Özellikle Kemal Tahir, yanı sıra Sencer Divitçioğlu (ATÜT tartışması) Refiğ’in temel aldığı 
kaynaklardır. “Batı” ve Osmanlı-Türk toplumu arasındaki fark nedeniyle Refiğ, Batı’dan alma fikirlerin 
bizim toplumumuzda yerinin bulunmayacağını, bunların bir fantazi gibi sırıtacağını söyler: “Türk halkının 
kendi bünyesinin gereklerinden doğmayan batı özentisi içindeki bir medeniyet anlayışıyla kendisine 
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Çıkmaz da buradadır. Sahici kendiliğe ulaşmanın önündeki engeller gibi duran bölünme 

ve yabancılaşma, kendilikte çoktan iş başındadır. Dolayısıyla “kendine dönüş”, zorunlu 

olarak, engellenmişlik-hınç döngüsünü üreten tabiyete geri dönüştür. Neden? 

Bu “dönüşlülüğü” açıklamanın ilk yolu, Refiğ’in, Osmanlı-Türk toplumu, 

“Doğu” medeniyeti ya da “kendimiz” olarak sahip çıktığı değerlerin nelere karşı 

savunulduğunu göstermektir. Ana hedef, “Batı” hayranlığıdır. “Batı”yı kendi dışına 

atma çabası, bağımlılığının, kendi olamamanın kaynağına “Batı”nın yerleştirilmesi, 

toplumsal-simgesel özdeşleşmenin içkin başarısızlığını, antagonizmasını cisimleştirmeyi 

sağlar. Dolayısıyla “Batı”, toplumun/ulusun kendine içkin blokajıdır. “Türkiye’de 

gerçek toplumsal savaşın sınıflar arası çatışmadan çok, doğu-batı çatışmasına 

dayanması” (50); “halkımızın geleneksel devlet kurucu ve yaşatıcı gücü” (78); 

Türkiye’de roman yazarlığının Batılılaşma çabalarının bir ürünü olmasına karşın Kemal 

Tahir’in Devlet Ana romanının “doğu medeniyetlerinin ortak kamu vicdanına dayanan 

bir bilgelik eseri” olması (83); “Batı”nın ferdiyetçiliğine karşı Türk sanatlarının 

toplumun içinden temsilci tiplerin tasvirini ve kamusal bilinci içermesi (96-97); “kökleri 

kapalı köy ekonomisine dayanan Türk halk sanatlarıyla gene kökü kapalı bir ekonomiye 

dayanan Türk sineması arasındaki deyiş ve duyuş benzerlikleri” (102); Batılılaşma 

hareketlerinin yabancı menfaatlerle ve dış etkilerle yapılması (37) ve Batılılaşma 

fiyaskosu (41); bütün bunlar, ulusal özdeşleşmenin içkin başarısızlığını telafi etme (“dış” 

etkenle, “Batı”yla) çabalarıdır. 

                                                                                                                                                
yakıştırılmaya çalışılan devrimlere karşı koymasının sebebi budur” (74). Bu nedenle, Türk aydınları da 
“düşünce ve sanatta batının sömürge jandarmaları haline geldi[miştir]” (75). 
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Metin ilerledikçe, Refiğ de, kendini ve “ulusal sinema”yı “Batı”dan temizlemeye 

çalışıp, giderek milliyetçi bir dilin sınırları içine çekilir. “Devletin yıkılışını, toplumun 

dağılışını çabuklaştıran hareketler[in]” (143) karşısına Türk düşünce ve sanatlarındaki 

güçlü devlet fikrini (138) yerleştirir. Sonuçta gelinen yer, modern toplumun içkin 

antagonizmasını (organikçilik-bireycilik) “Doğu-Batı” karşıtlığı yoluyla gidermeye 

çalışmaktır. İnsanı kendi kaderiyle başbaşa bırakan “Batı”nın bireyciliğinin panzehiri,  

“doğunun bireyi topluluk içinde eriten sistemi, mutluluğa insanın nefsine hâkim  olarak 

ulaşabileceği düşüncesi, ekonomik bakımdan batı dünyasından ne kadar yoksul olurlarsa 

olsunlar, doğu insanın batılıya karşı manevi sağlamlıkları[dır]” (149). Bu dolambaçlı dil, 

bugünden bakıldığında, Refiğ’in içinde yaşadığı toplumsallıkta yaşanan değişimin, “Batı 

hayranlığı” ile “Batı düşmanlığı” arasında üçüncü bir sesi ortaya çıkaran bir boşluk 

açmasıyla, kendini doğuran ve kuran iktidara karşı dönüşün ürettiği öznellikle ilişkili 

olarak düşünülmelidir. Refiğ’in, bu toplumsal dönüşüm karşısındaki özne konumu ise, 

iktidara tabiyetle tamamlanan bir “dönüşlülük” içerir.24 

                                                 
24 Refiğ, Fatma Bacı’da (1972) bir kez daha şehre göçü anlatır. Kocası kan davası nedeniyle öldürülen 
Fatma, iki kızı ve oğluyla birlikte şehre göç eder ve bir apartman dairesinde kapıcılık yapmaya başlar. 
Başka hayatlardan büyülenen ve kendi yoksunluğundan utanan, başka bir hayatı arzulayıp bu hayata 
kapılan genç kızlardır; erkek çocuk ise babasının intikamını almanın peşindedir. “Aşırı-cinselleştirilmiş 
aşırı-Batılılaşma sahnesi”, burada, modern toplumsal dünyanın antagonizmalarını, bu dünyanın dayattığı 
kayıpları feshetmek üzere devrededir. Şehrin ışıklarına doğru hareket, bu ışıkların uyardığı arzu ve 
eksiklik duygusu psişenin ahlakçılığıyla, vicdanın yargılarıyla değiş tokuş edilir. Kızların iç çamaşırlarıyla 
görüntülendiği, herkesin birbiriyle öpüştüğü ve seviştiği parti sahnesinde, Fatma’nın Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde okuyan küçük kızı Ayşe, bu sahneyle “kapılmaktan” vazgeçecek, annesinin affına sığınmak 
üzere eve dönecektir. Bu parti sahnesinde Ayşe ve Suat arasında geçen diyalogu aktarmakta yarar var: 
Ayşe: Rezalet bu. Korkunç, iğrenç. 
Suat: Sevişmek mi iğrenç? 
Ayşe: Hangisi hangisinin sevgilisi? 
Suat: Herkes herkesin. 
Ayşe: Bir erkek kendisine ait bir kadının başkalarıyla sevişmesine nasıl tahammül eder? 
Suat: Böyle soru mu kaldı artık? Kim kimi arzu ediyorsa o onundur. 
Ayşe: Sen nasıl söyleyebilirsin böyle bir şeyi? 
Suat: Sen nasıl sorabilirsin? Senin gibi aydın, Batı kültürü almış, Batı’nın çağdaş sentezine varmış bir 
sanatçı? 
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Aslında metnin son iki yazısı da, çatışmanın Batı’ya karşı değil, “Batı” olarak 

işaretlenmeye çalışılan bir “iç” çatışma olduğunu açık eder. Yılmaz Güney’in Umut’unu 

Vittoria De Sica’nın Bisiklet Hırsızları’yla karşılaştıran Refiğ, kahramanının 

çaresizliğini ve kaderiyle baş başa kalışını gösteren De Sica’nın “kendi toplumunun 

yapısını ve insan tipini çok doğru bir biçimde ortaya koy[duğunu]” (154), oysa bu 

filmdekine benzer biçimde arabacıyı kendi kaderiyle yapayalnız bırakan Güney’in 

gerçekçi olamayacağını ifade eder; çünkü Güney, “kökleri Hristiyan teolojisine 

dayanan” (154) bu düşünceye başvurmuştur. “Türk toplumunun yapısal gerçekleri ile 

hiçbir ilgisi olmayıp, batılı toplum yapısı ve insan davranışlarının gelişi güzel hikâye 

içine uydurulmaya çabalanması yüzünden filimin gerçekçilik anlayışı sadece tabii 

mekânlarda çekilmiş olmasından meydana gelen bir dış görünüş gerçekçiliğinden ibaret 

kalmaktadır” (152). Modernlik ve kapitalizmin bedellerini, “Hristiyan-Batı”ya yansıtan 

                                                                                                                                                
Ayşe: İğrenç bir çiftlik mi Batı? Bırak beni deyip kendisine sarılıp öpmeye çalışan erkeğe tokat atar. 
Bir başka erkek: Ne oluyor buna ya! Kafası dumanlı galiba. 
Suat: Değil, örümcekli. Batının giyimini almış, geceden beri nefis konyağını içiyor, müziğine hayran, 
batının sanatını okuyor, çiziyor, sonra bir mahalle kızı gibi namus bekçiliği yapıyor. 
Ayşe: Batı bunlar değil! 
Diğerleri: Sen öğret biraz! 
Ayşe: Allahım nasıl da inanmışım. 
Suat: Sana hiç yalan söylemedim dün ne isem yarın da öyle olacağım. Asıl sen yalancısın. 
Ayşe: Ben mi? 
Suat: Evet pis bir böcekten başka bir şey değilsin. Zeminlerde, mahzenlerde, kapıcı katlarında 
yaşayabilirsin ancak! Kapıcının kızı! Bizim vardığımız noktaya asla ulaşamayacaksın sen! Boşuna 
debelenme! Bu yalancı ailesinden utanan inkarcı bir maskara. O gün hizmet eden annesini tanımazlıktan 
geldi. Şimdi de ahlak satıyor bize. 
Ayşe: Batınız buysa Batınız batsın. 
Filmin sonunda hapse giren Fatma’yı üç çocuğu ziyaretine gelir. Birlik, beraberlik, mutluluk içindedirler. 
“Bizi affet anne!” diyerek bağışlanma talep ederler. Fatma’ya göre çocukları, “hayatın akışına 
kapılmıştır.” Şehrin ışıklarına akan arzuyu bloke ederek, toplumsal iktidarla kucaklaşan film de, hayatın 
akışını, bu akışa kapılmayı durdurma çabasıyla, kendi kısıtlılığını, kendi sınırlarını sevmekten ibaret kalır. 
Yücel Çakmaklı’nın çektiği Birleşen Yollar (1970), Zehra (1972) gibi filmlerde de sahnelenen aynı tabiyet 
modelidir. Batılılaşmış, şehirli kızı kendine aşık ederek haysiyetini yeniden ele geçiren “milli” erkeğin 
hikâyesi, horgörülen alaturkayı, yenik düşmüş geleneği yeniden canlandırma çabası, bir “canlandırma” 
olmaya mahkumdur. Mevlana resmi-nargile-ayran-ney yerleştirilmiş bir dekor ya da bir “taşra tatili” 
manzarasından ibaret kalan bu filmler, içinde yaşanılan toplumsal dünyanın antagonizmalarını “milli 
miras”la bulandırmanın ötesine geçemezler. 
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Refiğ, bu bedellerden geri çekilmenin yolunu “Türk bünyesi”ne sığınmakta bulur: “Ama 

bir Türk rejisörü Türk-İslam toplumundan küçük bir kesit vermeye çabaladığında, bunu 

Hristiyan değerleri ve inançları ile yorumlamaya çalışırsa herhalde gerçekçi bir filim 

yaptığı iddia edilemez” (154-155). 

Son yazı ise, Türkiye’de sol ve Marksizmin, “aşırı-Batıcı” olarak 

işaretlenmesidir. “Bizim, Türk toplumunun yapısı, Türk insanının özellikleriyle ilgisiz, 

tatlı su Marxistlerimizin solculuğu”, sayıları hayli artan “büyük şehir salon Marxistleri” 

Batıcılığın aşırı bir biçiminden başka bir şey değildir Refiğ’e göre (158). Zaten Marx da 

“dış yüzündeki evrensel nitelikleri ne olursa olsun”, herşeyden önce Avrupalı bir 

aydındır; araştırma ve çalışmaları da Avrupa’nın iyiliği ve mutluluğu içindir (158). 

Zaten, “Türk toplumunda sınıfsal dayanakları bulunmayan sağcılık ve solculuk 

hareketleri, bütünüyle batıdaki sağcılık ve solculuk hareketlerinin dümen suyudur” (159). 

Zaten, bu ayrım, kendi temel meseleleriyle ilgili olmadığı için halka birşey ifade etmez 

ve zaten “halkın gayet amiyane bir biçimde yaptığı müslüman-gavur ayırımı, doğu-batı 

tezadını en kestirme yoldan göstermektedir” (159). “Hayalperest”, “maceraperest” 

bulduğu solcular için Refiğ, “Lenin, Mao, Guevera, Marcuse ile dumanlanan kafalar 

sisin içinde beliren kayaları görmez hale geldi,” diyecektir (161). Sonuç: Modern 

siyasetin reddi. 

Burada, Gürbilek’in (2001a) işaret ettiği gibi, “[z]üppeye; başkasının arzusunu 

taklit eden bu köksüz ve özenti yaratığa, aşırılığı ve fazlalığı temsil eden bu ucubeye, bu 

gösterişçi müsrife yönelik alayın” politik söylemde kendine sürekli yer açtığını 

kaydetmek mümkündür (106). “Tatlı su frenki”, “salon sosyalisti” (106) 

adlandırmalarıyla da işleyen bu “züppe düşmanlığına” politik söylemde açılan yer, 
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zorunlu olarak, engellenmiş-hınç döngüsünden beslenmekte, bu nedenle de hangi içerik 

zincirini içine alırsa alsın, milliyetçi bir hınç biçimine bürünmektedir. Bu yönüyle 

Refiğ’in “ulusal sinema kavgası”, 

[k]endi özerkliğini ya da sahiciliğini sorgulama, kendi sözlerinin nasıl bir savunma 
refleksi olduğu üzerinde düşünme gereği hissetmeyen, kendini ortaya çıkaran koşullar 
üzerinde düşünmekten hepten vazgeçmiş bir özerklik ve sahicilik beklentisinin  nasıl 
zorunlu olarak milliyetçiliğe (...) ve solcu düşmanlığına vardığını göster[ir]. (...) Burada 
artık Marksizm, Türk aydınlarında bir “iç” hesaplaşmaya yol açmış, aydınların 
kendilerini eleştirel bir mesafeden görmelerini sağlayabilecek bir düşünsel imkândan 
çok, Türk’ün Türk’e yabancılaşmasını yol açan bir yabancı travmanın, bir “dış” 
kontrolün adı olmuştur çoktan (Gürbilek, 2001a: 106).25 

 

Dolayısıyla burada, “Batı hayranlığı”-“Batı düşmanlığı”, “toplumsal gerçekçilik-

ulusal sinema” karşıtlıklarıyla içeriklendirilen “Batı”-“Biz” ayrımı, ulusal kimliği kuran 

bölünmeyi giderme çabasıyla, hem öznel hem de toplumsal düzeyde çoktan işbaşında 

olan bölünme ve yarılmalardan muaf bir “biz”, “kendilik” arayışıdır. O halde, “Kendine 

dön!” çağrısının psişik yargı sesi olarak toplumsal iktidara tabiyeti, kendini madun eden 

koşulları arzulamayı nasıl sağladığı üzerine düşünmek gerekir. Öznenin kendi 

maduniyetine tutkuyla bağlılığının, iktidarın işleyişinin psişik etkileriyle 

açıklanabileceğini öne süren Butler’ın melankolik bağlılık tartışmasına, bu kez iktidarın 

yinelenebilirliği meselesiyle bir kez daha dönmeliyiz. 

V.B.2. “Kendine Dön!” 
 

Şayet kişinin kendi maduniyet koşullarını arzulaması kendi devamlılığının koşulu ise, 

“kişinin kendi varlığını sürdürebilmek için, onu yok etmekle tehdit eden iktidar biçimini 

–iktidarın getirdiği düzenlemeyi, yasaklamayı, baskı altına almayı- kucaklaması ne 
                                                 
25  Züppeliğe tepkinin sol içinde de izleri olduğunu belirten Gürbilek bu eleştiriyi, Türk yazarlarını 
züppelikle suçlayan Adnan Özer’in “Ben Paris’teyken Diye Başlarlar Hep...” adlı yazı-söyleşisine yöneltir.  
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anlama gelir?” (Butler, 17). Sorunun basit görünen ama iktidar-özne ilişkisindeki 

karmaşıklığın kaynağı olan bir cevabı vardır: Kişinin tam da kendini oluşturan iktidara 

bağımlı olması (17). Bu bağımlılık olmadan özne oluşumu imkânsızdır ve yetişkin 

öznenin durumu bu bağlılığı inkar etmeyi ve kabullenmeyi birlikte içerir: 

“Ben”, bağımlılık içinde oluştuğunu inkar ettiği ve kendisinin varlık koşullarını 
reddettiği bir ortama doğar. Bununla birlikte “ben”, tam da bu inkar yüzünden, bu 
inkarın nevrotik tekrarlarla var kalmak için görmeyi reddettiği ve göremediği ilksel 
senaryoları yeniden gündeme getirmesinden dolayı yok olma tehdidi altındadır. 
Şüphesiz bunun anlamı, bilmek istemediği şeye dayandırılan “ben”in, kendinden 
ayrıldığı, kendisi olamadığı, kendisi kalamadığıdır (17). 
 

Fakat diğer yandan iktidarın, özne oluşumdan önce tam ve eksiksiz olması 

imkânsızdır. İktidar ve özne ilişkisinde tabiyetin nasıl işlerlik kazandığını 

açıklayabilmek şu iki tesbite adım atmakla mümkündür: Öznenin kendisinin bir 

ikirciklilik alanı olması, öznenin bölünmüşlüğü (22) ve iktidar koşullarının devam 

ettikleri sürece yinelenmek zorunda olması (23), iktidarın bölünmüşlüğü. Böylelikle 

özne ve iktidar ilişkisine dair bir tanım yapabiliriz: Özne, iktidarın yinelenebilirliğin 

alanı, iktidarın mekanik olmayan bir tekrarıdır (23). İktidarın mekanik olmayan, 

başkalaşan yinelenebilirliğinin, diğer bir deyişle tabiyete ilişkin bir açıklamanın izlerinin 

psişik yaşamın dönüşlerinde sürülmesi gerektiğini öne süren Butler’a göre, 

[d]aha özelde, bu izler, öznenin kendisine karşı döndüğü, toplumsal düzenleme süreçleri 
ile birlikte işleyen kendini küçümseme, vicdan ve melankoli edimlerinde sürülmek 
zorundadır. Bununla birlikte, eğer politik ile psişik olanı birbirinden ayıran ontolojik 
ikiliği reddediyorsak, psişik tabiyetin iktidarın düzenleyici ve üretken etkileri açısından 
eleştirel bir değerlendirmesini sunmamız son derece önemlidir. Eğer düzenleyici iktidar 
biçimleri öznenin oluşumu yoluyla kısmen destekleniyorsa, eğer bu oluşum iktidarın 
gereklerine göre meydana geliyor ve özellikle de normların bünyeye alınması biçimini 
alıyorsa, öznenin oluşum teorisi bu bünyeye alınma sürecini de hesaba katmalı, bünyeye 
alınma nosyonu, edindiği psişik topografyanın anlaşılabilmesi amacıyla sorgulanmalıdır. 
Arzunun tabi kılınması nasıl olur da tabiyete karşı duyulan arzuyu gerektirir ve onu 
kurumsallaştırır? (25). 
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Önceki bölümde, Doğu’nun kaybının, medeniyet kaybının melankoli yoluyla içe 

çekilişini, (ulusal-) melankolinin bu kayıpla hayata başlayan ulusal öznelliğin psişik 

yaşamını temsil etme imkânını ürettiğini, kayıp nesneyle kurulan ilişkinin ulusal “ben” 

içinde vicdan ve özsuçlama olarak “yeniden” ortaya çıkışını tartışmıştım. Kabul 

edilemez kaybın, yitip gitmiş bağlılığın kırılamayışının sonucu olarak ortaya çıkan 

melankolinin ürettiği psişik topografide, koruma ve sığınak alanları, mücadele, zulüm ve 

intikam alanları sunan içsellik mecazları ve mekânsallaşmış manzaralarda, yıkım, 

yoksulluk, yenilgi, fanilik, geçicilik ve kayıp duygusuyla sevgi, onur, erdem ve 

masumiyet duyguları birlikte akar. 

Melakoliyle ilgili olarak şu tespitleri hatırlamakta yarar var. İlkin, kayıpla ortaya 

çıkan melankoli, ikircikli bir şekilde yapılanan bir dünya üretir; bu, ben’in bölünmesi, 

yarılması, parçalara ayrılmasıdır. Diğer yandan melankoli, ben’in olabilirlik koşulunu 

başlatan “dönüşlülüğü”, yani kendi üzerine düşünmeyi, kendi üzerine geri dönüşü içerir. 

Bu nedenle, melankoli olmadan ben imkânsızdır; kayıp ben için kurucudur. Bütün 

bunların sonucu olarak melankoli, toplumsal düzenleme ve sınırlamalarla karşılaşan 

ben’in, vicdan, suçluluk duygusu, özkısıtlama ve özcezalandırmayla kendi üzerine 

dönüşünü, özne oluşumunun mecazi başlangıçlarını sahneleyen psişik bir süreçtir. 

Burada hatırlanması gereken, melankolinin, toplumsal çağırmanın (mesela ulusal 

simgesel özdeşleşmenin)  kontrol edemediği, asimile edemediği psişik artıktan türemesi, 

kısaca çağırmanın içkin başarısızlığıyla ilişkili olarak düşünülmesi gerektiğidir: 

Kişinin kendi varlığını sürdürmesi, kişinin başından itibaren asla tamamen sahibi 
olamayacağı toplumsal kavramlara devredilmiş olduğu anlamına gelir. Bu kavramlar, 
herhangi bir faillik eyleminden önce konuşan “kişi”ye dilsel bir yaşam kurarlar ve hem 
konuşan kişiye, hem de böylesi bir konuşmanın gerekli koşullarına indirgenemez kalırlar. 
Bu anlamda, çağırma başarısızlık yoluyla işler; yani öznesini fail olarak kurması, tam da 
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böylesi bir özneyi tüm ayrıntılarıyla belirleme konusunda başarısız olduğu ölçüde 
gerçekleşir. 
Çağırmanın başlatıcı sahnesi içinde, kurulma konusundaki belli bir başarısızlık kişinin 
kendisini kurmasınının olabilirlik koşulu halini alır. Toplumsal söylem, iktidarını, 
kavramlarını empoze etmek suretiyle özneyi oluşturup düzenlemek için kullanır. Ancak 
bu kavramlar basitçe kabullenilmez ya da içselleştirilmez; ancak gizlenme ve “dönüş” 
hareketiyle psişik hale gelirler. Açık bir düzenlemenin yokluğunda, özne iktidarı bir ses 
olarak gören, sesi de psişenin düzenleyici aracı olarak alımlayan bir kişi olarak doğar 
(Butler, 183).  

 
Bu nedenle, dönüşlülük yoluyla iktidarın ve öznenin üretimi, hem toplumsal 

düzenlemeye hem de bu düzenlemeyle hayata başlayan özneye tekrar tekrar musallat 

olan psişik artık nedeniyle yinelenmek zorundadır. Bu anlamda özneyi hayata başlatan 

melankoli, onun dönüşlülüğünün sınırını çizerek, onu “psişeyi düzenleyen” iktidarın 

sesine döndürür; ama tam tersini, matem sürecini başlatan bir dönüşlülüğü de üretebilir. 

Ulusal özne düşünüldüğünde, ulusal kimlik ve özdeşleşmenin içkin başarısızlığı, 

melankolinin mecazi başlangıç sahnesinde Doğu-Batı bölünmesiyle ulusal özneyi var 

eder. Toplumsal iktidar, Doğu’nun kaybının ben’in içine çekildiği, toplumsal 

düzenlenme ve sınırlamanın, kaybın reddiyle vicdanın psişik yargılarında ortaya çıktığı 

melankolik dönüşle içselleştirilir ve “gizlenir.” 26  Bu nedenle melankolinin ürettiği 

içsellik mecazlarıyla, (bütünlük ve tamlık hali olarak “Doğu” ve kastrasyon faili olarak 

“Batı”), ulusal ben, “bağımlılık içinde oluştuğunu inkar ettiği, kendi varlık koşullarını 

reddettiği bir ortama doğar.” Bu anlamda (ulusal-) melankoli, öznenin “fail” olarak 

ortaya çıkışıdır. “Biz”i hayata başlatan (ulusal-) melankoli, “ben’in ‘ses’inin 

başlangıçtan itibaren başka bir yerden ödünç alındığı” (Butler, 184) gerçeğini hem kabul 

hem inkar etmemizi sağlar. Bu inkar olmadan ulusal öznenin ortaya çıkışı imkânsızdır; 

diğer yandan bu inkar nedeniyle özne, sürekli yok olma tehdidi altında kalacaktır. 
                                                 
26  Burada toplumsal iktidar olarak Türklüğün, “Ben Türk’üm” diyen özneleri, ulusun öznelerini var 
etmesini kastediyorum.  
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Bu anlamda melankolik bağlılığın kırılabilmesi, melankolinin dışında duran bir 

öznellikle değil -bu imkânsızdır-, melankolinin mecazi başlangıç sahnesi içinden 

çıkabilir ancak. Bunun anlamı, Doğu-Batı bölünmesiyle hayata başlayan ulusal ben’in, 

ona sürekli musallat olacak kayıp, yok olma tehdidi karşısında, özerklik yanılsamasıyla 

toplumsal iktidarla kucaklaştığı bir dönüşlülüğün değil, Doğu-Batı bölünmesine 

bağımlılığın, “Doğu”nun kaybının, ulusal ben üzerindeki izini kabullenen, bu izde ilksel 

kaybın mecazını bulan (ben’in kendisinden ayrılmış olması, kendisi olamaması, kendisi 

kalamaması) bir dönüşlülüğün, kendisini doğuran toplumsal iktidara karşı dönüşün 

ortaya çıkışıdır. Doğu-Batı bölünmesinin, ilksel senaryoları (“Baba kaybı” →“özerklik 

kaybı” → “Anne kaybı” → “ses kaybı” →“bakış kaybı“→“geçicilik, fanilik, yokluk ve 

kaybı fark ediş”) gündeme getirmesinin, ilksel bağımlılıkları çağırmasının sebebi de 

budur. 

Şu halde, “Kendine dön!” çağrısının neden toplumsal iktidarla kucaklaşan bir 

öznellik, bir dönüşlülük ürettiğini anlamak daha kolaylaşıyor. “Sahiplenilmemiş ve 

tamamlanmamış melankoli” ya da “tamamlanmamış ve çözümlenemez hüzün” (Butler, 

30), özneyi bağımlı olduğu toplumsal iktidarla, bu bağımlılığın reddiyle (kaybın reddi/ 

toplumsal iktidarın “gizlenmesi”) kucaklaştırır. Kaybı mümkün kılan toplumsal 

dünyanın kaybolduğu bu melankolide psişik yaşam, toplumsal dünyayı, “dünyanın talep 

ettiği kayıpları fesheden bir çaba ile kendi içine geri çeker” (170). Bu anlamda, “Türk’ün 

bünyesine dönmek”, “yabancı türküler söylemekten vazgeçmek”, “Doğu medeniyetinin 

ortak kamu vicdanına dayanmak”, “devlet-halk özdeşliğini yeniden tesis etmek”, 

“sinemada Türk’ün bünyesini yansıtmak” gibi hedefler, modern toplumsal dünyanın 

talep ettiği  kayıpları (yarılma ve antagonizmaları) feshetme çabası, bu dünyayı kendi 
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içine, psişik yaşamın askıya alınmış zamanına geri çekmektir. Burada artık, özne 

oluşumunu başlatan, psişik yaşamın ve ikircikliliğin temsilini üreten melankoli, öznenin 

gücünün sınırından ibaret kalmış, bu nedenle kaybın şiddeti de artmıştır. 

Bu şiddeti, 1970’lerde Refiğ’in, daha sonra ise Ayşe Şasa, Sadık Yalsızuçanlar 

gibi sinema eleştirmenlerinin Türk sinemasına dair yargılarında kaydetmek mümkündür. 

Burada birbiriyle çelişen cümleler ardı ardına gelir. Bir yandan mevcut sinemanın yol 

açtığı hayal kırıklığı, eksiklik ve yoksunluk duygusu seslendiririlirken, diğer yandan bu 

kısıtlanmışlık, “sahiciliği” ve “halk bünyesine” ait oluşu nedeniyle sevilmeye çalışılır. 

Refiğ, “en kaba, en ilkel biçimde de olsa” (90) Türk insanının duyuş ve davranışlarını 

yansıtması ve geleneksel Türk temaşa sanatlarına benzerliği nedeniyle Türk sinemasının 

“halk sineması” olduğunu söyler. Fakat bu “ulusal sinema kavgası”nın “nedeni”ni 

ortadan kaldırır. Refiğ çözümü, -nedenin keşfini-, “halk sineması”nın, “dış tesirlere 

fazlaca açılarak ulusal özelliklerini (tamamem değilse bile) büyük ölçüde 

kaybet[mesinde]” (91) bulur. Öyleyse, ulusal sinema, “bir yandan ‘halk sineması’na bir 

yandan da batı sineması hayranlığına tepkiden doğmuştur” (92). Bu tuhaf birliktelik, 

70’li yıllarda hem sinemada hem de toplumsal düzeyde ortaya çıkan yarılmanın bir 

ifadesidir. Bu yarılma karşısında Refiğ, kaybı dayatan gerçeklik hükmünü askıya almaya 

ve mevcut sinemanın sınırlarını kaybetmemeye çalışır. Önce kapalı bir ekonomiye 

dayanan Türk sinemasının ve Türk halk sanatlarının gelişme ve değişim imkânlarının 

sınırlılığından, bu nedenle Türk sinemasını da öbür halk sanatları gibi baş tacı etmenin 

imkânsızlığından, sonra, Türk sineması ve halk sanatlarının asıl değerinin, halkın görüş 

ve duyuşlarını anlatmasında olduğundan, ulusal sanatların araştırıcıları ve yapıcıları için 

bunların sonsuz zenginlikte bir hazine olmasından söz edecektir (88). Demek, kayıp 
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tehdidi karşısında, “asıl değer”, “zengin hazine”, “milli şey” kendi kısıtlılığını sevdirmek 

üzere “yeniden” ortaya çıkmaktadır. 

Benzer bir “dönüşlülüğü” Şasa’nın eleştirilerinde de buluruz. Yeşilçam 

sinemasını, köylü ve lümpen ama kompleksiz (bir ama daha eklenir hemen: “pişkinliğe 

varan kompleksizlik”) bulan Şasa (1993), “[Yeşilçam’ın] ümmi döneminindeki sanatsız 

sahiciliğin kendine has folklorik ve popüler bir şiiriyeti olduğunu rahatlıkla öne 

sürülebilir. O sahicilik ki bugünün ‘sanatsal’ iddialar taşıyan Türk sinemasında gün 

geçtikçe daha aranır hale geliyor,” diyecektir (40).27 Şasa, Türk sinemasında mahalli bir 

sinematografinin ipuçlarını, kendimizi, kendi sinematografimizi arar; “ölü doğmuş, 

taklitçi bir sinema tekniğini bırakıp kendi kültürümüze özgün bir gözlükle bakma” 

çağrısında bulunur (35). 70’lerdeki yarılma, burada da “heveskarlık”, “taklitçilik”, 

“boğucu bir özenti” biçimine bürünmüştür.28 Yeşilçam’la ilişkili olarak ortaya çıkan 

ikirciklilikse, bir köken sorununa bağlanarak giderilmeye çalışılmaktadır. Yeşilçam’ın 

kuruldu kurulalı dram türünü başaramamasından, “Yeşilçam zenaatçılarının”, dram 

yapmaya çalışırken tekrar tekrar melodram içinde kendilerini bulmalarından söz eder 

Şasa (53). Sebep gelenek yokluğu, bu sebebin ezici mevcudiyeti karşısında çözüm ise 

sebebe geri döndürecek düşünsel çıkmazın ta kendisidir: 

Birincisi, bizde Aristocu bir dram geleneğinin olmayışı. İkincisi, çağdaş bir kritik 
söylem kültürünün gelişmemişliği. –Abdülhak Hamit’ten bu yana Türkiye’de trajediyi 
amaçlayan pek çok yazar, sonuçta yalnızca melodram üretmişlerdir.- Hayatı çatışma 

                                                 
27 Kısıtlı, hayal kırıklığı yaratan, “defolu” nesneyi sevme, yüceltme çabasındaki kelime fazlalılığına, -
“rahatlıkla”- dikkat çekmek isterim. Eleştirmenin, bu konumdaki rahatsızlığını göstermiyor mu? 
28 Şasa’nın sözleriyle: “Günümüz Türk sinemasında, dönem dönem geneli aşan bazı istisnalar dışında, 
boğucu bir özenti ve samimiyetsizlik, köklü bir bilgisizlik ve bunlara paralel olan entelektüel bir sığlık, 
boyutsuzluk ve bayağılık göze çarpıyor. Bu açıdan bakıldığında, 70’ten bu yana, Türk sinemasının ümmi 
dönemine nefretle bakan yeni dönemin küçük burjuva sanatçıları, akıl almaz bir heveskarlıkla taklitçiliğe 
ve özentiye boyandıkları oranda başarısız olmuşlardır. Ne yazık kı bu yeni dönemde sinemanın dört elle 
sarıldığı yalancı değerler, eleştirmenlerce yenilik olarak baştacı edilmiştir” (40). 
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olarak değil uyum olarak kavrayan İslami gelenek, çelişkilerden, özellikle kendi sosyal 
psikolojik çelişkilerini şuurlandırmaktan alabildiğine uzak insan yapısı, Nietzsche, Freud 
yaklaşımlarının bizim kültürümüzle bağdaşmazlığını, bizde dramı, özellikle psikolojik 
dramı olanaksız kılar.  
(...) 
Türk sinemasının dramatik kalıplara her tutunmak istediğinde ırsi bir yatkınlıkla seferber 
ettiği, aslında dramatik değil epik yapıdır. Hayırla şerrin, “iyiyle kötünün” çatıştığı, 
kötünün iyiye galebe çaldığı epiktir. Bu ortamda sürekli olarak melodramı gündeme 
getiren, epik ve dramatik türlerin sanatçı varlığında yükledikleri karşıt çekimlerdir. Bu 
durumun bir türlü kavranamamış olması da bir tür zenaatsal cahillik, bilinçsizliktir (53). 
 
Herşeyi, her farklılıklaşma çabasını içine çeken bu “şey”in yarattığı huzursuzluk, 

“bizde bir türlü Batılı bir dramatürjinin oturtulamaması”nın Türk romanını, Türk 

filmlerini sakatlaması (53) karşısında çare, “kendi idrakine” varıştır. Bu kendi üzerine 

dönüş, tespit edilen açmazın (“epik ve dramatik türlerin karşıt çekimleri) tekrarını 

çözüm olarak ortaya koyar: “Epik kalıbın modern bir bilinçle inceltilmesi” (53).29 

Kaybı psişik ikamelerle çözmeye çalışmak, özneye musallat olan kaybın 

şiddetini de artırmakta, bu yok olma tehdidi karşısında öznenin toplumsal varoluşa 

duyduğu özlem de artmaktadır. Bu haliyle, “melankolik yalnızca zamanı tersine çevirip 

imgesel geçmişi şimdi gibi eski haline döndürmeyi istemekle kalmaz, aynı zamanda her 

pozisyonu işgal etmek ve bu suretle alıcının kaybını engellemek ister” (Butler, 170). 

Türk sinemasına dair yargıların ikircikliliğinde bunu kaydetmek mümkündür. Her 

defasında birbirini takip eden bu yargılar, en azından iki tanedir: Sanatsal yetersizliği, 

estetik ve fikri eksikliği, gecikmişliğiyle boğucu, utandıran ve öteki’nin bakışında bir 

türlü kabul görmeyen Türk sineması ve “Batı”lı kalıplara “direnciyle”, bir türlü 

                                                 
29  Şasa, çelişki değil uyum üzerine kurulu İslami gelenek nedeniyle “biz”de psikolojik dramın 
olanaksızlığını söyledikten hemen sonra, “melodram uçurumuna” düşmemenin çaresini söylerken, 
psikolojiyle tarihi bir araya getirerek aynı açmaza geri dönecektir: “Türk sinemacısı, ancak kendinin 
idrakine varıp Batı sinemasını taklit etmekten vazgeçtiği zaman zihni-zenaatsal açığını kapayabilir. 
Doğuda bir Kurosawa, bir Eisenstein, epik kalıbı modern bir bilinçle ustaca incelterek sinemalarını hem 
tarih hem psikolojiyle donatmışlardır. Tadına doyulmaz bir seyir zevkini tarih bilinci ile temelendirerek” 
(53). 
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evrenselleştirilemeyen “biz”e ait sıcaklığı ve sevecenliğiyle kucaklanan Türk sineması. 

İlkinde beliren boğucu eksiklik duygusu, ikincisinde yerini bu eksikliğin “biz”e ait 

fazlalık olarak algılanmasına bırakır. Türk sineması, bir yandan modernlikle ortaya 

çıkan bakışla eleştirilmekte, diğer yandan bu eleştirinin yol açtığı dayanılmaz yoksunluk 

duygusuyla da kucaklanmaktadır. “Sanatsal açıdan seviyesiz” Türk sinemasında yerli 

eğilimlerle Batı özentisinin gizli bir çatışma içinde olduğunu, bu çatışan kimliklerin ise 

“bulanık”, “kekeme” ve “şizofren” karakteristiklere büründüğünü (22) ifade eden 

Şasa’ya göre, Türk sinemasına “kurşun rengi benliksizlik”, “iç burkutucu kasvet”, 

“muhteva ve şekil arasındaki ürkütücü kopukluk” (81), “yapılan her işin temelinde ivil 

ivil kaynayan, ama kimsenin bir an ayırdına varamadığı o müzmin, içler acısı, yüz karası 

sorun, kimlik sorunu” (82) hükmetmektedir. Dahası bu hükümranlık, bir trajedi 

içermektedir (81). Ama Şasa şunları da söyleyecektir: Türk sinemasının özellikle 50’li 

60’lı yıllarındaki “büyük tevazu, ileriye dönük, sahici bir özün gelişmesi bakımından 

taşığıdığı büyük potansiyel değer” (39-40) göz ardı edilemez. Kozmopolit baskılara 

rağmen bu sinema yerli malı kullanmaya devam etmiştir; bu yönüyle de adeta 

Batılılaşma çabaları tarafından teslim alınamayan Türk evi gibidir (54). Böylelikle 

sahiplenilen ve kucaklanan bir “bizim sinemamız” (169) ortaya çıkar. Bu sinema, 

“bilinçsiz ya da belli belirsiz, içinde doğduğumuz medeniyet dairesinin trajik olmayan 

dram ve sanat anlayışını yansıtmıştır” (169). Burada hem “Batı”ya hem de “biz”e ait 

kökenler keşfedilir. Bu kökensel ayrımla modern deneyim askıya alınarak, bir “biz” ve 

bir de “Batı” ortaya çıkar. Şasa’ya göre Marksizmin de modern bir uzantısı olduğu 

Prometeci görüş, insanın kendiyle, ötekiyle ve kainatla sürekli çatışmasıdır; bu çatışma, 

Batı insanı için kişisel ve toplumsal bir üslup olarak içselleştirilmiş, kader karşısındaki 
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asilik doğallaşmıştır (169-170). Buna karşın “biz”de, kader, cemaat-öteki karşısında 

tevekkül, “bize Batıdan modern zamanlarda gelen Prometeci görüşten her zaman daha 

derin ve baskın olmuştur” (169); “Türk sanatı ve Türk insanı dıştan dayatılan bu 

karamsar ve gerilimli hayat üslubunu hep kusmuştur” (170). Bu ayrımla, “dıştan 

dayatılan” olarak işaretlenen sadece modern öznellik ve toplumsallık değil, kayıp, 

yokluk ve ölümdür. 30  Bir türlü ulaşılamayan, kavuşulamayan, görünür kılınamayan 

geleneğin metafizik merkezi, Türk sinemasının kaynağını masaldan, halk hikâyelerinden 

alan ve trajik olmayan “yerliliğinde” keşfedilir. Şasa’ya göre, Yeşilçam melodramı, 

“trajediye direnen bir dram anlayışı”, “yerli halk masalı ile Batılı dramın garip bir 

karışımı, trajik-olmayan bir dram türüdür” (170). Bu nedenle de “bize has bir 

dramaturjinin künhüne ulaşmak” (170), “silikleşmiş, sulandırılmış ama sürekliliğini 

yitirmemiş” (170) geleneği bu melodramlarda tanımaktan geçmektedir. “Silikleşmiş”, 

“sulandırılmış”, “kitschleşen üslup” gibi tanımlamalar ikircikliliği görünür kılması 

açısından mühimdir. Modern bakışın yol açtığı eksiklik duygusu, bu melodramları 

sevmeyi zorlaştırmakta, bunun yol açtığı ikirciklilik ise “melodramın garip karışımı”nın 

arkasındaki saf, sahici geleneğe ulaşma, bu geleneği ayrıştırma inancıyla giderilmeye 

çalışılmaktadır: 

Tüm kitschleşen üslubuna rağmen Yeşilçam, asli geleneğine hiç ihanet etmemiştir. Onun 
kitsch’in ardında kurmaya çalıştığı ahir-zaman dengelerinden, ahir zaman gizlerinden, 
hem insanımızın hem sinemamızın tarzları için öğrenilecek çok şey vardır. 
(...) 
 Çağlar boyunca silikleşmiş ama kesintiye uğramamış geleneğimiz yeniden 
canlandırılmayı ve zenginleştirilmeyi bekliyor. Bu güçlü temel üzerinde, geleneğin 

                                                 
30 Şunu söyler Şasa: “Bizim yerli filmlerin öykülerindeki arabesk sarkmalar, bu açıdan aslında ‘son’ 
tanımazlar. Tabi olduğu tüm kültürel baskılara ve erozyona rağmen, geleneksel kültürümüzde onca güçlü 
olan ezel ve ebed duygusunu bizim insanımız kaybetmemekte, bu anlamda hayata ‘son’ tanımamaktadır” 
(170). 
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temeli üzerinde, gerçek anlamda –tabir-i caizse- irfani bir sinemanın yapılarını kurmaya 
çalışıyoruz (170). 
 
Fakat bu “güçlü dayanak” psişik bir ikame olmaktan öteye geçemeyeceği ve 

“kitsch”in ardında hayal edilen “giz” hiçbir zaman ele geçirilemeyeceği için, kaybın 

kabulü reddedildiği ve kayıp psişe içinde bir “iz”, bir “temsil”, solgun toplumsal metin 

olarak muhafaza edildiği için, Türk sinemasının ürettiği boğucu utanç ve eksiklik 

duygusuyla sahiplenilen ve kucaklanan “biz” duygusu sürekli birbirine dönüşecektir. 

Türk sinemasında trajedinin hep melodramla sonuçlandığı tespitini yapmaya imkân 

veren modern bakış, bu tespit üzerine ortaya çıkan düşünümsellikte kaybolup 

gitmektedir. Türk sinemasının “garip karışımı”, “kurşun rengi benliksizliğinin içerdiği 

trajedi”, Türk sineması üzerine düşünce içinde belirdiği yerde, tam tersi yöne “bize ait 

şey”in sığınağına doğru yer değiştirir. Modern dünyanın sahne ışıkları altında beliren 

eksiklik duygusu, mili Şey’in boğucu yakınlığından türeyen engellenmişlik hissi, kaybı 

dayatan toplumsal dünyanın kaybolmasıyla, psişe içine çekilmiş modern-öncesi 

geleneğin, sanki modernlik hiç yaşanmamış, sanki ulusal özne bu kayıpla ortaya 

çıkmamış gibi, şimdi ve gelecek biçimini almasıyla saflık, özgünlük, özerklik ve faillik 

hissiyle yer değiştirir. Dolayısıyla, ilk perspektifte engel gibi görünen Şey, ikinci 

perspektifte saf ve sahici Şey’e dönüşür. Böylelikle, Türk sineması üzerine düşünce, 

eleştirdiği Türk sinemasının çemberini aynen tekrar eder. Milli Şey’in boğucu 

yakınlığına, yol açtığı eksiklik duygusuna karşı kazanılan eleştirel mesafe, kaybı tarif 

etmeye yaklaştırırken dayanılmaz bir yoksunluk duygusu üretmekte, vicdanın psişik 

yargılarının sesiyle kendine güvenden mahrum bırakılan özne, “ihanetinin bedelini” 

özsuçlama ve özcezalandırmayla ödemektedir. Öznenin sığınak diye düşündüğü yerde 
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kimliğe içkin şiddeti bulmasına, yok etmek istediği yabancıda kendini tanımasına engel 

olan bu döngüsellik, özneyi yarıp özneleşmenin sınırlarını çizer. Dayanılmaz yoksunluk, 

“kitsch”e yönelik sevgiye, bu sevginin başarısızlığı boğucu bir yakınlık duygusuna, 

bunun yol açtığı huzursuzluk, gecikmişlik, yetersizlik hissi ve dayanılmaz yoksunluk 

duygusu ise, yeniden kendi sınırlılığını ve kısıtlanmışlığını sevmeye dönüşmektedir. Bu 

yüzden kaybın izinin tam tersi yönüne saklanarak özgünlükte ısrar eden Türk sineması 

üzerine düşünce, Türk sineması hakkındaki ikircikliliğe kilitlenecektir: “Kendini tarif 

edememek, kendini idrak edemeyiş” (Şasa, 182) “hakikatten kopuş” (182), kendimize ait 

değerlerin toplumsal blokaj altında kalması (182), “ruhi sakatlanma” (201), “geç kalmış 

bir estetik” (Yalsızuçanlar, 1998: 75), “yapay ve güdük filmler” (76), “aşılamayan 

kronik hastalık melodram” (191) gibi kavram ve betimlemeler bu düşüncenin bir parçası 

ise diğer parçası, “sevecenlik” (198), “garazsız, dolaysız bakış” (199), Doğulu uygarlık 

dairesinin inançları (209), çatışmaya, trajediye karşı tevekkül ve teslimiyet, bireyin 

iradesine karşı kader anlayışı (224-225) gibi kavram ve betimler olacaktır. 

Godard’dan Fellini’ye, Tarkovski’den Agnes Varda, Hitchcock ve Bunuel’e 

kadar sinemanın iyi yönetmenlerinin fikirlerinden yararlanan Sadık Yalsızuçanlar, Türk 

sinemasında “neyin eksik olduğunu”, Türk sinemasının “neden kabul görmediğini” 

metni boyunca tekrar tekrar sorar. İkirciklilik semptomatik bir biçimde işlemektedir ve 

her defasında yorumlanmaya gerek duymayacak bir biçimde yorumunu kendi içinde 

taşır. Şu satırlara bakalım: 

Türkiye sinemasının bugün hala varoluşçu temalara, birkaç örnek dışında insanoğlunun 
yazgısının trajedisine, aklı karışık, parçalanmış, yabancılaşmış bireyin iç çatışmasına, 
tutku, ihtiras, yalan, mutluluk, iyilik ve ölüm düşüncesine eğilen çarpıcı örneklere tanık 
olamayışı Türk modernleşmesinin çoraklaştırdığı bir düşünsel hayata sahip oluşumuzla 
açıklanabilir. Hayat ve ölümün anlamını araştıran görkemli bir eserimiz henüz yok 
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sinemada. Fakat ontolojik manzaradaki bu fakirlik bizi karamsarlığa itmiyor. Artistik ve 
kurgusal düzeyde de olsa Hakikat’e eğilen yazarlar dışında ahlaki alanda bilgi ve sanat 
üreten bir okur-yazara sahibiz (218). 

 

İlkin, trajedinin, yabancılaşmayla, parçalanmışlıkla, duyguların çatışmasıyla 

ortaya çıktığını kabullenen cümleler sıralayan ve bunun yokluğundan şikâyet eden 

(“henüz yok”, “görkemli eser”) yazar, sonra yer değiştirir (“fakat bu fakirlik bizi 

karamsarlığa itmiyor”). İlk perspektif, “neyin eksik olduğu” sorusunu kaybın kabulüyle 

değiş-tokuş edip, askıya alınan gerçeklik hükmünü devreye sokarak başka sorular 

üretebilecekken, buradan Hakikat’e döneriz. Varoluşçu temaların yokluğundan yakınan 

yazar, varoluşçuluğun bize tuttuğu kör aynadan, özne olmanın bünyevi ıstırabından 

psişik ikameye geri çekilir: “Varoluşçu felsefenin anlamsız gördüğü hayat, geçmişin ölü 

ve donmuş, geleceğinse karanlık ve vahşetle dolu olduğu sanısından kalkarak bizi 

mutlak bir ıstırabın kucağına atıyor” (218). “Neyin eksik olduğu” sorusu, bu ikirciklilik 

nedeniyle tekrar tekrar sorulacak, psişik konuşmayı başlatan ve organize eden bu soru, 

bir cevap gibi işleyecektir; çünkü kaybı tarif etmenin başarılamaması, sorunun bizatihi 

kendisini kaybın reddi olarak belirler.31 Görüşten gizlenen kayıp, her pozisyonu işgal 

                                                 
31 Birbirini takip eden şu yargılarda, sorunun bir cevap gibi işleyerek kendine dönmesini kaydedebiliriz: 

Yeşilçam’ın geleneksel temaları ise mutsuz aşklarda yapıldığı gibi bencillik, iletişimsizlik, 
toplumun beklentileriyle çelişen yönelimler ve kötüler/iyiler çatışmasına yaslanmıştır. 
Diyalogların deyim ve atasözlerinden beslenmesi popülist kaygıyla açıklanabilirse de sahici, 
tonlaması yerinde ve konuyu geliştirirken derinleşebilen bir dilden söz edilemez. (...) Oysa katı 
bir ikonografiye sıkışan anonim kişilikler, insan teki olarak kendini önemsemeyen yönetmenlerin 
objektifinde karagöz perdesindeymişçesine aynı sözleri yineleyip dururlar. Kaderciliğin 
çaresizlik ve zorunlu kabullenmişlikle iltibas edildiği Yeşilçam’da bunun sönük bir isyan 
duygusu içermesi de bireyin önemsenmemesine bağlanabilir (230) 
(...) 
Kader inancı insanı edilgenleştirmiyor aksine iradesinin altını çizerek eylemlerinden sorumlu 
olduğunu hatırlatıyor. Buna dayanarak geleneksel toplumun başkalarına bağımlılık ve boyun 
eğme eğilimini kader inancına bağlamanın yanlış olduğunu savunuyorum. Türk filmlerinde 
kadercilikten çok yılgınlık, karamsarlık umutsuzluk ve çaresizlikten söz edilebilir (233). 
(...) 
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eden ve sürekli yer değiştirerek faillik hissini sürekli kılmaya çalışan bir eleştiri dili 

yaratır. Böylelikle nesne-olarak-Yeşilçam, ya sadece eksiği ve defosu görülen ya da 

sadece çok yakınına yaklaşılmadan sevecenliği, sıcaklığı, samimiyetiyle, trajik-olmayan 

gelenekselliğiyle yüceltilen bir Şey halini alır. Kaybın, “ne eksik” sorusuna bu “hatalı” 

tercümesiyle, eleştiri, bu Şey’in etrafında biteviye döner. Soruyu ortadan kaldıracak her 

gerçeklik hükmü, bu baş döndürücü melankolik girdap içinde yutulur. Her defasında 

eksiği tamamlayacak unsurun “bu defa keşfedilmesi”, özerklik ve faillik yanılsamasıyla 

toplumsal iktidar dairesini tamamlayan özneyi kendi sınırlarıyla kucaklaştırır. Her 

defasında toplumsal iktidarın eksiğini kapatan bir öznellik üretilir. 

 

                                                                                                                                                
Kişiselliği önemseyen bir yönetmende de toplumsal gerçekliği öne çıkaranda da kaderin deruni 
anlamına yönelen bir dikkat hissedilebilir. Melodramlarımızda böylesi bir eğilim ne yazık ki göze 
çarpmıyor. İnsanın ruhsal gerçekliğine eğilen filmlerde ise önyargılardan uzak, içtenlikli ve 
sarsıcı bir tavır ortaya çıkmıyor. Cinsel temalarda, sosyal adaletsizliğin yol açtığı yaralarda, 
yalnızlık, ‘yabancılaşma’, şehirleşme, sanatın ve sanatçının doğasına yönelik psikolojik eksenli 
sorgulamalarda, ifade uygun olursa bir ‘takıntı’, filmin kalkış yeriyle ilgisi olmayan bir 
güdükleşmeye varabiliyor (245). 
(...) 
Dram ya da trajedi diye çıkılan yolların neden hep melodrama vardığını anlamak zor olmasa 
gerek. 1960’lı yılların sonları sadece Türk sinemasının değil, Türk şiir ve romanının da atılım 
çağı olmuştur. (...) Bu kuşağın geleneksel Yeşilçam melodramcılığının dışında sahici kategoriler 
içermeleri, bizim el yordamıyla kavramlaştırmağa çalıştığımız rüya sineması olgusunun dikkate 
alması gereken öncü çalışmalardır diye düşünüyorum. Yoksa tümüyle onayladığım bir tutum 
değil onlarınki. Kader düşüncesine ilişkin derinlikli ve gerçekçi bakış açısının bu filmlerde de 
doğmamış olduğunu biliyorum (247). 
(...) 
[Atıf Yılmaz] [a]caba kader meselesine, trajik olana, “binlerce yıllık kültürün kopması”nın yol 
açtığı belalara, sanatçının sorumluluğuna ilişkin ne türden arayışlara girmiş ve hangi sonuçlara 
ulaşmıştır. Soruları çoğaltabiliriz. Seyirciye sunduğu filmlere bakıp cevaplar da bulabiliriz. Fakat 
sanırım şu sorunun cevabını vermekte daima acze düşeceğiz: Bu ülkenin sözgelimi Andrei 
Tarkovski gibi derin acılar yaşamış, hem kendi kültürünü hem de dünyanın ruha değer veren 
uygarlıklarının simgelerini yansıtabilmiş nitelikli bir sinemacısı neden yoktur? (248). 
(...) 
Bu kutba yaklaşan sanatçıları Hızır gibi bekleyen Türk sineması kadercilikten kurtulacak, 
masallarımızdaki, menkıbe ve efsanelerimizdeki, Karagöz, ortaoyunu ve meddahımızdaki, 
minyatür, hat ve tezhipdeki, Füsusu’l Hikem, Telbis ü İblis, Hüsn ü Aşk ve Sözler’deki, Necip 
Fazıl’ın fizikötesi gerilimlerindeki, Sezai Karakoç’un bilgeliğindeki, İsmet Özel’in felsefi ve 
toplumsal tehditleri püskürten kişiliğindeki, Cahit Zarifoğlu’nun dervişane gizemindeki 
nitelikleri çağdaş bir formla yansıtabileceğiz. Doğuyla Batı arasında arafta olmanın acısını 
yaşayan, ruhunu yitirmiş bir toplumun hüzünlü öyküsü bu yolla perdeye aktarılabilecektir (249). 
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Melankolik eğer söyleyebilseydi bir şey söylemiş olurdu, ama söyleyememiştir ve şimdi 
sesin destekleyici iktidarının gücüne inanır. Nafile bir şekilde melankolik şimdi eskiden 
ne söylemiş olabileceğini söyler, kendisine daha önce kendisinden ayrılmış gibi 
gönderme yapar, ama bu özgönderme özcezalandırmaya dayanır. Dolayısıyla 
melankolik, kayıp ötekinin daha taze bir izini bulabileceği yerin tam tersi yönde saklanır 
(Butler, 170). 
 
Kayıp ötekinin daha taze bir izinin bulunabileceği yerin tam tersi yöne saklanma, 

yani “Kendine dön!” sesinin iktidarına inanmak, “Doğu”nun kaybının izini modernliğin 

bedellerinde (ve elbette toplumsal iktidarın dayattığı kayıplarda) bulabilecekken, 

kendilik iddiasıyla bedelsiz modernleşmeye sığınmaktır. Bu durumun bir 

özcezalandırmaya dönüşmesi ise, vicdanın ifşaatının güçlenmesinin bir sonucudur; 

reddedilmiş kayıp, kaybı üzerine konuşmaya yönelik yasaklama, kayıp karşısındaki 

ikircikliliği, özcezalandırma ve özsuçlamaya dönüştürür. Bu nedenle, kaybın sürekli 

musallat olduğu “[m]elankoliğin ‘şikâyetleri’ değişmez bir biçimde yanlış yola 

sevkedilir, ama bu yolda yeni belirmeye başlayan bir siyasi metin bulunur” (171). Hayal 

kırıklığı, engellenmişlik ve eksiklik duygusu, dışarıya, “Batı”ya bağımlılığa bağlanır ve 

ulusal ben, “kendisine verdiği zararı düzeltmeye çalışır” (172). Bağımlılığın kaynağına 

yerleşen, böylelikle de toplumsal iktidarı gölgeleyen “Batı”, kayıpla hayata başlayan 

ulusal ben’in kendi oluşum koşullarını da gölgeler. Mahremiyetinin ortasındaki 

yabancının yerini “Batı”nın işgal etmesi, kaybın reddini ve öznenin faillik/özerklik 

hissini sürekli kılarken, özgöndermeyi, kendi üzerine düşünmeyi de özsuçlamaya, 

özdeğersizleştirmeye, özcezalandırmaya dayandırır. Kişi, kendini suçlayarak “kendine” 

döner: Yanlış yapmış, yanlış yollara sapmış, kendine zarar vermiştir. 

Türklük ve ben’in iç içe geçtiği, başka bir deyişle, toplumsal olanın “yalnızca 

vicdanın sesinde izini bırakmak üzere psişeye ‘geri dön[düğü]’” (Butler, 183) bu süreç, 
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toplumsal iktidarın melankoliyi sürekli kılacak yeni bir siyasi metinle başkalaştığı, 

böylelikle ben’in kendi üzerine dönüşünü, kendini eleştirmesini tabiyet üzerinden 

modelleyen bir melankoliyi “yeniden” ortaya çıkarır. Şüphesiz bu, ben’in kayıp için her 

zaman yetersiz bir ikame olması, kaybın psişik ikamesinin her daim yok olma ve 

başarısızlık tehdidi altında olmasıyla ilişkilidir. “Ben böyle bir ikameyi sağlamakta 

başarısız olduğu ölçüde kendi kuruluşunun hatalarını ifşa eder” (159). Bu nedenledir ki 

kaybın ifşaatına yönelik yasaklama güçlendikçe vicdanın ifşaatı da güçlenir (171). 

Sinemaya girdiği ilk yıllardaki “Batıcı zihniyetini” eleştiren Şasa, 70’lerde Kemal Tahir 

çevresi içinde yer almasının sebebini, “Batı’ya karşı gelirken, ona karşı köklü, yerli bir 

gelenek arıyordum,” (203) diyerek açıklar. Gerek Refiğ’in gerekse Şasa’nın metinlerinde 

konuşmayı başlatan ve sürdürenin gecikmişlik, bölünmüşlük ve kayıp olduğunu, 

“namevcut olanın mevcut kalanın pşisik sesine yerleş[tiğini]” (Butler, 183) görürüz. 

Aranan ve bir türlü bulunamayan köklü gelenek, her defasında, bölünmenin ortaya 

çıkışından geriye dönük olarak var(dı) edilir. Bu nedenle, ben’in kuruluşunun hataları 

(psişik ikamenin içkin başarısızlığı) vicdanın sesi, “Kendine dön!” çağrısıyla ifşa edilir: 

Sinemaya girdiğim ilk yıllarda, en büyük tasam, Türk filmine cahili olduğu Batılı 
dramatürjiyi giydirmek; o günkü Batıcı zihniyetime uygun olarak, onu “adam etmek”ti 
(!) Batılı dramatürjiyi Türk filmine giydirince ortaya çıkan onulmaz sahteliği ve sakaleti 
ancak, sonraları fark etmeye başladım. Yerli malzeme –Türk hayatı Türk davranışı, Türk 
ahlakı, Türk jesti- Batılı sanatın biçim anlayışıyla bağdaşmıyor; ortaya, malzemenin 
sürekli kustuğu bir çirkinlik çıkıyordu. 
Türk sinemasını sahiciliğe ulaştırabilmek için, öncelikle Türk toplumunun özgün 
yapısından, Türk tarihinin özelliklerinden kaynaklanan yerli bir espriyi, Türk nomosunu 
derinlemesine kavramak; onu bütün ayrıntılarıyla nitelemek, açıklamaya, tarife sunmak 
gerektiğini fark ettim (Şasa, 82). 
 
Türk toplumunun, Türk sinemasının ve kendisinin yaşadığı kimlik bölünmesini 

anlatan Şasa, “Doğu ile Batı arasındaki politik, sosyal, kültürel konumunu deşmekte her 

an ayak direyen bir toplumda” benlik parçalanmasının “tüyler ürpertici nitelikler 
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taşımasının kaçınılmaz” (45) olduğunu ifade ettikten biraz sonra, kendi yorumunu içinde 

taşıyan bu tespitin yaklaştırdığı kaybın (kendi bakışının da bu bölünmeyle ortaya çıktığı, 

en başından itibaren bu toplumsallıktan devralınmış olduğu) izinden perspektif 

değişimiyle tam tersi yöne gider. Matem sürecini başlatabilecek gerçeklik hükmünün 

faillik hissiyle bu askıya alınışı, psişik yargı sesinin “geri dönüşü”yle tamamlanır: “Türk 

sanatı –ve bu arada Türk sineması- kendi tarihsel-sosyal ırsiyyetine direnmeye, kendi 

hayat damarlarını kesmeye devam edecek midir?” (48). Ne yazık ki bu “ırsiyyet” de, 

kaçınılmaz bir biçimde, Doğu-Batı bölünmesiyle ortaya çıkan toplumsallığın 

kavramlarından devralınarak tarif edilmeye çalışılacaktır. Bu ırsiyyet ya “özgün bir 

uygarlık zemini” (34), “görmüş geçirmiş medeniyet” (129), “sahici tarih” (182), 

“geleneğin aşkın metafizik engin kaynakları” (185) olarak geçmişte kalmış olana 

referansla ya da çile çekme, nefsini denetim altında tutma, iç terbiye (74), resmi 

Türkiye’ye karşı öteki Türkiye (133), nefs medeniyetine karşı ruh medeniyeti (191), 

kaderle çatışmaya karşı kaderle uyum (192) gibi karşıtlıklar yoluyla kaybın kabul 

edilemezliğinin, kaybın ilanının men edilmesinin ortaya çıkardığı psişik sürecin 

mecazlarıyla tarif edilir.32 

                                                 
32  Buradaki kendi üzerine dönüşlülüğün neden tabiyetle sonuçlandığını belirgin bir biçimde gösteren 
kavram “iç terbiye”dir. Kayıp nesne, “Doğu”, bir iz, bir temsil olarak vicdanın psişik sesine yerleşmiştir. 
Ben’in Türklükle, toplumsal iktidarla karşı karşıya gelmesine, “kendime ait” denilen şeylerin en başından 
bu toplumsal iktidarın kavramlarının devralınmasıyla oluştuğunu görmesine engel olan faillik hissi, 
devralınmış kavramları, dışarıdan dayatılan iktidarı “Batı” olarak işaretler. Böylelikle, (ulusal-) ben’i 
hayata başlatan ve ona kendi kavramlarını dayatan toplumsal iktidarın yol açtığı kayıp reddedilir. Şüphesiz 
ki bu kayıp, sadece “Doğu”nun kaybı değil, ben’in kendi özerkliğinin de kaybıdır. Dolayısıyla çifte-inkar, 
(ulusal-) ben’in toplumsal iktidarla çatışmasına değil, özdeşleşmesine neden olur. Bu yazarların sınıfsal, 
cinsel ve toplumsal antagonizmaları “kaderle uyum” yoluyla perdelemeye çalışmaları, söz konusu 
“ırsiyyet” de en başından işbaşında olan toplumsal düzenlenmenin hem kendi varlıklarına hem de 
toplumsal bölünmelere yönelik psişik şiddetinin “Batı”yla yerdeğiştirmesini sağlar. Şasa’nın Kemal Tahir 
hakkındaki şu sözlerini aktarmak istiyorum: “Hakikate inanılmaz bir alçakgönüllülük ve geniş yüreklilikle 
bakma yeteneği. Kendini, kendi nefsini, hakikatin işleyişi karşısında sürekli denetim altında tutma, 
gerilere çekme becerisi. (...) Kemal Tahir’i erişilmez yapan şeyin bir adab, bir iç-terbiye olduğunu 
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Bu anlamda, psişik konuşmayı sürdüren ve organize eden, her daim ben’in 

kendine yönelik tekdirleri ve bağımlılığının kaynağına yerleştirdiği “Batı”dan kurtularak 

kazandığı faillik hissi olacaktır. Tıpkı “Doğu”nun psişede bir iz, bir temsil olarak ortaya 

çıkması gibi “Batı” da bu içselleştirme sürecinde ben’i yok etmekle, özerklik kaybıyla 

tehdit eden bir temsildir. Dolayısıyla, ben, kendi devamlılığın koşulunda, kendisine 

(kendi arzusuna) karşı koymayı bulur (Butler, 17). Şimdi ben, “ona tutunmak isteyenler 

için ölümcül bir uçurum teşkil eden” (Şasa, 78) “Batı”yı, bu öldürücü arzuyu, iflas 

ettirmek üzere mücadele edecektir. Şasa, senaryosunu yazdığı Utanç (Yılmaz, 1972) 

filminin kendi ruh dünyasının niteliği hakkında derin bir utanç yarattığını, bu filme ve 

aynı zamanda kendisine yönelik suçlamayı üzücü bir biçimde dile getirir: “[K]endi 

eserim olan bu ucube tüylerimi diken diken ediyordu” (104).33 Bu özsuçlama, “Sahici 

                                                                                                                                                
kavrayınca, ulaştığı o delici vizyonun –Doğu-Batı çelişkisinin, Batı yasalarının Doğu üstündeki 
öldürücülüğü konusundaki eşsiz tesbitlerinin- neden pek çoklarınca anlaşılmadığını da kavrıyorum. (...) 
Kemal Tahir’in Devlet Ana’sı; konusu, özü, biçimi itibariyle, Türk sanatını, yüz elli yıldır, acıklı biçimde 
pençesinde debelendiği Batılı trajik hayat görüşünden bütünüyle arıtıp, trajik olmayan yerli hayat 
anlayışına, bu anlayışın beslendiği zengin yerli estetiğe kavuşturmuştu. Bu, yalnız Türk sinemacılarına 
değil, Türk sanatının bütününe sunulmuş, çok geniş spektrumlu ölümsüz bir hayat kaynağıdır” (74-75). 
33  Şasa, bu filmde kendi ruh çelişkilerini okuduğunu ve bunun kendisini ağır bir kimlik bunalımına 
sürüklediğini belirtir (104). Refiğ ile Şasa arasındaki fark da burada devreye giriyor. Modern dünya 
sahnesinin kıyısında kalan bir sanatçının engellenmişlik duygusu burada erkek dilinin kıyısında 
bırakılmanın, kadın olmanın yol açtığı engellenmişlik duygusuyla birleşir. Öfke ve saldırganlıkla dışarıya 
atılamayan bir iç çatışmadan söz edilebilmesi de bununla ilişkilidir. Utanç hakkında da tartıştığım 
meseleyle ilgili birkaç noktayı aktarmakta yarar var. Film, ikisi de yoksul ve işçi olan Bahar ve Kemal’in 
imkânsız aşk öyküsüdür. Bahar’ın her arzusu Kemal için bir tehdit gibidir. Bahar’ın naylon gecelik isteği 
kavgayla, “naylon geceliği kötü kadınlar giyer” yargısıyla sonuçlanır. Sinemaya gitmek isteyen Bahar, 
Kemal’le buluşmak üzere evden çıktığında tecavüze uğrar. Böylelikle evlenmeleri imkânsız olur; Bahar 
kaçar, Kemal ise kolunu fabrikada makineye kaptırır. Bahar kötü yola düşer, Kemal ise ümitlerle geldiği 
ama şimdi kendisini boğan şehirden köyüne döner. Burada aşılamayan ulusal-cinsel endişedir. Şehrin 
ışıkları, modernlik ve kapitalizm, “eksik” erkek-“kirli” kadın özdeşliği dışında anlatılamamaktadır. Kadın, 
birbirini dışlayan iki fantazi çerçevesi dışında varolamamaktadır: Kemal’in dostu, pavyonda çalışan 
Fazilet ve namuslu, azla yetinmeyi bilen Bahar. Gururla var olan erkek, utançla yok olan kadın denklemi, 
modernliğin bedellerini anlatabilmeyi, kaybın kabulüne ilerlemeyi sürekli engelleyen “gizli” toplumsal 
metin olarak işlemektedir. Kadının “düşme” hikâyesi (kadının “sırrı”), eril kimliğin eksiğini kapatmayı, 
yabancılaşma korkusunu gidermeyi sağlar. Bütün anlatı, erkeğin eksikliğiyle kadını hayatta bırakan bir 
hikâyenin ertelenmesi üzerine kuruludur. Sonuçta ölmeyi kadın isteyecek bu edimi gerçekleştiren ise 
erkek olacaktır. Kemal’in Bahar’ı takip ettiği Beyoğlu’ndaki uzun yürüme sahnesinin sonunda, Bahar, 
(“Kemal neredesin? Kavuşalım. Kurtar beni” “Ne olur öldür beni, kurtar beni hayattan” diyen iç sesiyle) 
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Olmayanın İğretiliği” bölümünde, Şasa’nın “biz”i, “iç dünyamızı” tasvir edişinde daha 

belirgindir. Dış görüntüde “vıcık vıcık bir sefalet” (107) vardır; “pırlanta ucuz yalancı 

taşı çağrıştırıyor”dur (107). Sonra, “içinde yaşadığımız manevi evrenin derin, çok derin 

bir özelliği”nden söz eder Şasa. Bu özellik, sırrı çözmeyi (107) sağlayacaktır: 

Bizim iç dünyamızda karanlık ve çok kasvetli bir oyuk gibi duran, dıştaki her türlü 
gösterişi, her türlü ihtişamı gülünçleştiren, kaba bir şakaya dönüştüren bir şey var. 
Prestij objeleriyle varılmak istenen düş, bu yüzden her adımda deliniyor. 
Hafızası lobotomiyle alınmış, toplumun sosyal dokusu hunharca parçalanmış, yerleşik 
değer sistemi hallaç pamuğu gibi atılmış, inanç sistemi ayaklar altına alınmış Türk 
insanının manevi dünyası, ona ne kadar sırt çevrilmeye kalkışılırsa kalkışılsın, engin, 
kasvetli, korkulu bir yangın yerini andırmaktan bir an geri durmuyor. Bu gerçeği bir an 
olsun göz ardı etmenin, yangın yerinde mücevherler takıp kürk giymenin o hayasız 
abesliği, önlenemez bir sakalet oluşturuyor (108). 
 
İlk paragraftaki, “karanlık ve kasvetli oyuk” benzetmesinden ya da “her türlü 

ihtişamı gülünçleştiren bir şey”den, kısaca bu “yerli şey”den, ulusun huzursuzluğundan, 

uygarlığın huzursuzluğuna bir geçiş yapabilirdik. Özne ve toplumsal olan arasındaki 

ilişkinin ürettiği eksiklik ve fazlalık, burada ortaya çıkan bağlılığın yüce ve gülünç 

karakteri, etrafında biteviye döndüğümüz “Türk’ün sırrından”, modern öznenin olmayan 

sırrına geçiş yapan bir dönüşlülüğü sağlayabilirdi. Ama ikinci paragrafta, “Türk’ün 

sırrında” sabitleniriz. Paradoks kaçınılmaz bir biçimde yine devrededir. Enginlik ve 

sakalet aynı şeyden türemektedir. “Engin, kasvetli, korkulu yangın yeri” “önlemez bir 

sakaletin” de sebebidir. Kendi üzerine dönüş, “Türk’ün sırrını” var eden bir toplumsal 

yakınmadan öteye geçememektedir. Türk’ün “deruni özelliği” olarak tarif edilen şey, 

şikâyetle ya da yüceltimle ona ait bir şey olarak algılandığı süreci, ben’in hikâyesini 

toplumsal hikâyeden ayıramamanın yol açtığı huzursuzluk da bir türlü anlatılamamakta, 

                                                                                                                                                
Galata Kulesi’ne çıkar. Arkası dönüktür. Kemal bıçağı çıkarır. Yüzünü dönen Bahar, Kemal’e sarılır. 
Yakın çekimlerle film biter. Şehir ve manzara bir kez daha Kadın’a mezar olmuştur. 
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öznenin dış-mahremiyet boyutunun evrenselliği psişe içinde “Batı” temsiline 

dönüşmektedir. 

Aslında yerli malı medyadaki glamourun, özendirilmek istenen bu ithal malı hayat 
tarzının kökleri ta 60’lı yıllardaki “Küçükhanım” tarzı filmlere kadar uzanıyor. İthal 
malı putların, ucuzluğun, bayağılığın ve sakaletin üstüne kurulu bir kibir dünyası, o 
yıllardan beri karton kapitalizmin karton dekorları ve aksesuarları olarak manevi 
evrenimizdeki yangın yerini süslüyor (!) Karton plastik menşeli operet kapitalizminin 
60’lı yıllarda dar gelirli küçük burjuvazi arasında yaygınlaşmasına sebep olduğu bir 
karşı-kibir akımı, aynı derecede karton, biçimsel ve operet işi bir solculuğun gelişmesine 
yol açmıştı. Modern olmaya çalışan her nesne her akım, her jest, yangın yerinin arkaik 
derinliği ve muhteşem hüznü tarafından kusulup dışlanmaya mahkumdu. O yıllarda 
yapılan “sosyal adaletçe” “eleştirel” filmlerimiz de kartondan ve plastikten payına düşen 
hisseyi bol bol alıyordu. Çatık kaşlı patronla, kürklü patroniçelerden ibaret kılınan şer 
görüntüsü, karşısında hep o kartondan antitezi buluyor; çocuksu, sığ, isterik mi isterik 
bir devrim anlayışını besleyip güçlendiriyordu. 
Şimdilerde sulugöz Pera idealizasyonlarına, levanten hayranlıklarına yönelik, esasta aynı 
derecede modern olan nostalji akımı da kendini bu kartonluktan, özentiden alıkoyamıyor. 
Yangın yerleşik nesneleri silip süpürmüş. Sahiciliğin manevi boyutu 150 yıl önce pılısı-
pırtısını toplayıp göçmüş...Bilebildiği tek güvenlik alanına, müminin kalbine çekilip 
gizlenmiş. Yerini yalanların putperest cehennemine terk ederek (Şasa, 108). 

 

Bu satırlarda dikkat çekilmesi gereken ilk husus, manevi evrendeki yangın yerini 

süsleyen karton kapitalizm tasviridir. Yangını başlatan modernlik ve kapitalizm, burada 

yangına sonradan dahil olmuş ve sahiciliği örten bir kartona dönüşmüştür. Tuhaf bir 

şekilde, kapitalizm eleştirisinin yabancılaşmayı dışlayan, modernliği sınırlamaya çalışan 

boyutu nedeniyle ortaya çıkan “karton görünümü”, yangın yerine uyumsuzluğuyla 

açıklanmaya çalışılmakta, yabancılaşmaya, modernliğin bedellerine, sahiciliğin kaybına, 

toplumsal iktidara karşı dönüşe giden yollar da, “karton” olarak tarif edilerek “karton 

görünümü” korunmaya çalışılmaktadır; çünkü “karton” sahiciliği, milli Şey’i gizleyerek 

var(dı) etmektedir. Bu anlamda, tutkulu bağlılığın kurulduğu yer, yangın yeridir; terk 

edilmiş bağlılığın terk ettiği yer. Yangın yerinin bu satırlardaki yüceltimi de bunu 

anlatmaktadır. Kaybı ima eden yangın yeri kaybın izini siler. Sakalet ve gülünçlüğe, 

kasvet ve korkuya sebep olan yangın yeri, “arkaik derinliği ve muhteşem hüznüyle” 
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modern olmaya çalışan her şeyi dışarıya atmaktadır. Bu ikirciklilik nedeniyle, bir yandan 

yangının her şeyi silip süpürdüğü, sahiciliğin göç ettiği ilan edilir, diğer yandan 

sahiciliğin müminin kalbine çekilip gizlendiği söylenerek kayıp reddedilir.34 Yine aynı 

nedenle, bir yandan geçmişle kurulan ilişkinin kaçınılmaz modernliği, “karton” 

görünümünün bu bağlılıktan türediği ifade edilir, diğer yandan yangın yerinden yara 

almadan kurtulmuş bir “sahiciliğin” canlanacağı ve hayata hükmedeceği an beklenir: 

“İthal malı modernizme arka çıkan, modernde kök bulan her akımın, her tavrın, her 

jestin, karton plastik kitsch cehenneminin ayrılmaz unsuru olarak yalanın ve yalancılığın 

şampiyonluğunu yaptığı ve yapacağı göz önüne alınırsa, şu sorulabilir: Hayatta, sanatta, 

sinemada sahicilik artık hiç olmayacak mı?” (109). 

Bu sahicilik beklentisi ve inancında, ben’e dışarıdan dayatılan, onu bağımlı kılan 

ve özerkliğini almakla tehdit eden iktidarın “Batı” olarak cisimleştirilmesinin payı 

büyüktür. Böylelikle, ben, kendi kuruluşunu başlatan ve ona kendi kavramlarını dayatan 

ulusal-toplumsal iktidarla özerklik ve faillik hissiyle buluşur: “Bizim insanımız”, 

“varoluşuna sahip çıkabilmekte, hala kendi kendisinin efendisi olmayı sürdürmektedir” 

(137). Bu faillik hissinin yol açtığı kayma ve yer değiştirmeler, ben’in içine doğduğu 

toplumsallığa bağımlılığını, toplumsal düzenlemenin (ulusun hikâyesine bağımlılığın) 

içkin şiddetini, ben’in özerklik kaybıyla hayata başladığını anlatabilecek matem sürecini 

sürekli erteler. “Tabaka kesif, etki dehşetengiz, ama aşağıda tertemiz sulardan oluşan 

aydınlık, engin mi engin bir okyanus, hatta tek tek mümin kalplerinden oluşan ince 

                                                 
34 Bu nedenle, sakaletiyle, gülünçlüğüyle utanç yaratan “iç dünyamız”, “Türk’ün sırrı”, aynı zamanda, 
“sahici olan”ın da orada yattığı, uyandırılmayı beklediği yerdir: “[T]asavvuf kültürüyle yoğrulduğu için 
Türk insanı isterse ateist olsun ruhunda büyük derinlikler taşıyor. Acizane benim inancım odur ki; Türk 
insanının gönlünde bir derviş yatar, inancı görüşü ne olursa olsun” (196). 
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okyanuslar var[dır]” (148). Okyanussal duygu, ulusun huzursuzluğudur; karton görünüm 

sadece gizleme yoluyla ardındaki sahici şey’i var eder; özcezalandırma, özsuçlama, 

özdenetim mekanizmaları ise, sahici kimlik-yalancı kimlik ayrımıyla, ilkinin ikinciden 

“öç aldığı” (83) bir anlatıya dönüşür. Oysa bu psişik süreçte, “gizlenen” toplumsal 

iktidar, korunmaya çalışılan ise kaybın izini örten karton görünümden başka bir şey 

değildir. 

Psişenin kendisini kendi değersizliği yüzünden suçladığı bu dolambaçlı yolda 

toplumsal düzenlemenin şiddetini buluruz (Butler, 172) ve bu, “çözülmemiş hüznün 

tuhaf ve belirsiz bir semptomudur” (172). Ben’e sürekli musallat olan, tekrar tekrar geri 

dönen kayıp ve kaybı kabullenmenin inkarı, ben’in mahrumiyetiyle sonuçlanır; psişik 

şiddeti artan vicdan, ben’i kendine duyduğu güvenden mahrum bırakmaya çalışmakta, 

bu ise özsaygı düşüşüne neden olmaktadır (172). Dolayısıyla, kayıp hakkında 

konuşmanın reddi, ben’in kendi değersizliğini ilan etmesine, bu ise kaybı tanımlamayı 

başaramamanın sürekliliğine yol açar (174): “Özsuçlama terk etmenin yerini alır ve 

kendi reddiyesinin simgesi olur” (174). Geçmişteki “yanlışlarını” ve sinemacılardaki 

“yabancı” özentiliğini, “kendi toplumsal/tarihsel hakikatine ihanet etmek” (183) olarak 

yargılayan Şasa, benimsediği trajik görüş nedeniyle “kendi toplumumun geleneksel 

değerlerine karşı kışkırtılmıştım,” diyecektir. 35  Nefsle ruh arasındaki harp, bunların 

birbirinden ayrılması, can çekişme olarak tarif ettiği (196) bu ruhsal çelişki sonucunda 

                                                 
35 “Hataların” ifşası bir başka yerde şöyle dile getirilir: “Biz o ortamın içinden geldik. Evet. Bu şekilde 
Batı taklitçisi sanat yapan arkadaşların bir dramı var ve bu, her zaman oldu. Biz de dahildik buna. 
Elimizde olmadan. Başka bir yol bilmiyorduk çünkü. Biz maalesef İslamiyet’in uzağına düşmüştük. Bu 
arkadaşlar Türk toplumunun dışında bir iş yapıyorlar. Dolayısıyla halk bunları benimsemedi. En büyük 
açmazlardan, yanıldığımıza dair en büyük işaretlerden biri daha o dönemde buydu. Benimle birlikte birçok 
arkadaş, nerede yanlış yaptığımızı –bilhassa rahmetli Kemal Tahir’in öncülüğünde- araştırıyorduk. Kemal 
Tahir çok açıkça ve akıllıca, solun çıkmazını sergiledi” (195). 
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Şasa, trajik dünya görüşünü reddedip trajik-olmayanın peşine düşer (104); bu harpte 

nefsin ve kibrin çökmesi gereklidir (196). Arzu ve vicdan arasındaki mücadelede 

“kazanan” vicdan, kayıp nesnenin artık varolmadığını söyleyen gerçeklik hükmünü 

askıya alır. Kayıp nesneye bağlılık vicdanın idealliği ve merkeziliğini (yeniden) tesis 

eder. “Bizde ne eksik?” sorusu ilk defa soruluyormuş ve yeni bir cevap bulunmuş gibi 

yeniden ortaya çıkar. Cevap tanıdıktır: Kendimiz.36  

İçine düşülen “büyük boşluk” (202), “kozmopolit, Batılı cereyan” (204), “ruhi 

korku ve acılar” (205), “fiziki işkence” (206), “ruhi alacakaranlık” (205), “içinde yer 

aldığı medeniyet dairesinden kopuş” (211), “geleneğin prangaya dönüşmesi” (212), 

“muhayyilesiyle göç etme” karşısında kendi üzerine dönüş, kaybın inkarının şiddetiyle 

sonuçlanır; oysa yok olma tehdidini kaybın inkarı başlatmıştır. Kayıpla birlikte 

toplumsal iktidar da içe çekilir; artık, eleştirel fail olarak ben’i yargılamak üzere ben’in 

içindedir: 

Bir çeşit şizofreni bu...Şizofreninin kolektif bir türü. Gerçekte sizin ruhunuz, fıtratınız, 
içinde bulunduğunuz Batı-dışı toplumda. –zira bugün herkesin kabul ettiği gibi, Türkiye, 
geleneksel olarak, Batı-dışı İslam coğrafyasının tarihi sınırları içinde yer alır- Nefsiniz 
ise, sizi dışa, uzağa, bir başka zamana, bir başka mekâna çekiyor. “Batı’ya Batı’ya 
diyorsunuz...Orada, uçsuz bucaksız bir oyuncakçı dükkanına girmiş ve artık hiç çıkmak 
istemeyen bir çocuğa dönüşmeniz, içinizdeki ebeveyni harekete geçirip sizi akla ve 
olgunluğa davet etmediği takdirde, ilanihaye kaybolup gitmeniz işten bile değil (212). 
 
A. Ş. Hisar’da, Ah Güzel İstanbul ya da Üç Arkadaş’ta karşımıza çıkan 

melankolinin, “ulusal sinema kavgası”ndan, bu kavganın yöneldiği “Kendine dön!” 

                                                 
36 Mesut Uçakan’ın Şasa’yla yaptığı söyleşide, Şasa’nın Türk toplumunun, Türk sinemasının ve kendisinin 
yaşadığı kimlik bunalımını anlatması, nefsini ve kibrini çökerttiğini söylemesinin ardından Uçakan şu 
sözleri dile getirir: “İslam’da tabii kendinden emin olmak yok, ama umutsuz olmak da yok. Müslüman bu 
ikisi arasında sarkaç gibi sallanır durur. Ama günümüzde özellikle sinemada, Türk sinemasında böyle bir 
ihtiyaç var. Çünkü biliyorsunuz Türk sineması bunca sene içerisinde uzun müddet Batı’yı körü körüne, 
kare kare taklit etti. Sonra da zengin kız-fakir erkek ikilemi içerisinde boğuldu kaldı. Ondan sonra da 
sosyal gerçekleri, yine Batı’nın gözüyle bizim inançlarımıza saldırarak, maddeci bir açıyla ortaya getirdi. 
İlk defa böyle sinema üzerine ve insanın gerçeği üzerine çalışmalar oluyor” (196).  
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çağrısında beliren melankoliden farkı da buradadır. İlkinde, kayıp için hüzünlenmeyi 

mümkün kılan koşullar (kaybın hem ilan edilmesi, hem içe çekilmesi ve topyekun bir 

özcezalandırma ve özsuçlamaya dönüşmemiş ikirciklilik) hem belirir hem geri çekilir. 

İkincisinde ise, kaybın kabul edilmemişlik statüsünü tasdik eden vicdanın yüceltimiyle, 

ben, “hüzünlenilmemiş kayıp koşulu altında ahlakileşmiş[tir]”(Butler, 174). Üstelik 

burada özdeğersizleştirmeyle doğru orantılı bir biçimde ben’in yoksulluğu da artmıştır. 

Kendini, azla yetinmek, çile çekmek, devletle özdeşleşmek, kısıtlılığını sevmek, 

yabancılaşma korkusu/erilliği kaybetme korkusu, kaybolma korkusu, nefsini terbiye 

etmek, iflas ettirmek dışında başka bir şeyle anlatamamaktadır. Tam anlamıyla, 

“Doğu”nun temsil ettiği kaybın yerinde ulusal ben, kendini kayıp, yoksullaşmış, eksik 

bulur; ulusal ben, “Doğu”nun yokluğunu daraltır.37 

İkirciklilik, yaşama arzusuna muhalefet eden ve kayıp nesnenin ölüp gitmesi 

yönündeki kendi dileğini cezalandırmaya, “kendi kendine yapılan işkenceye” (Butler, 

176) dönüşür. Burada kaybın içselleştirilmesi, “merhametsizce şiddet içeren bir vicdan” 

(181) biçimini almıştır. Böylelikle “[p]sişik terörün bir aracı olarak vicdan, 

yasaklamanın iktidarını kullanır” (178). Sadece kayıp nesnenin kutsallaştırılması değil, 

ölünün kutsallığı da demek olan bu psişik süreç, vicdanın yargılarının gerçekliğin 

hükmünün (nesnenin artık varolmaması) yerini almasına, vicdanın toplumsal 

düzenlemenin gizlenişinin aracı haline gelmesine sebep olur. Bir Türk’e Gönül 

Verdim’de Mustafa’nın ölümüyle kutsallaşması gibi, toplumsal iktidarın kendisi, peşine 

düşülen, kucaklaşılmak istenen kayıp halini alır: 

                                                 
37 Butler’ın ifadesiyle, “ötekinin temsil ettiği kaybın yerinde ben kendimi kayıp, yoksullaşmış, eksik 
bulurum. (...) Melankolide ben ötekinin yokluğunu daraltırım” (175). 
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Düzenleyici iktidar, yalnızca içsel alan figürünün melankolik üretimi yoluyla –ki bu da 
kaynakların geri çekilmesi, aynı zamanda dilin de geri çekilmesi ve dönmesidir- “içsel” 
hale gelir. İktidar kendi varoluşundan geri çekilerek bir nesne kaybı –“daha ideal bir 
türün kaybı”- halini alır. Melankolik içerilmeye elverişli olan iktidar, artık öznesi 
üzerinde tek yönlü eylemde bulunmaz. Daha ziyade, özne çelişkili bir şekilde iktidarın 
bu geri çekilişi, gizlenişi ve psişenin konuşan bir yer olarak masalsılaşması ile üretililir. 
Toplumsal iktidar, nesne kaybı haline gelerek sırra kadem basar ya da zorunlu kayıplar 
seti üreterek sırra kadem bastırır. Böylece toplumsal iktidar, iktidarı (kendisine dönmüş 
olan) kişiye yönelik bir psişik yargı sesi olarak yeniden üreten ve böylelilikle 
dönüşlülüğü tabiyet üzerinden modelleyen bir melankoliye yol açar (Butler, 184). 

 

V.B.3. Mazi denilen geniş kabrin hortlakları 
 

Peki, dönüşlülüğü tabiyet üzerinden modelleyen bu melankoli, sinema arzusunu nasıl 

sakatlamaktadır? Eleştirinin “bizim neyimiz eksik?” sorusuyla başlayıp bu soruyla 

bitmesine yol açan döngüsellik, bu döngüselliği kırabilecek yolları yutarak var olur ve 

sinemayı ikiye böler. Buradaki melankolik kurgusal hattı takip ettiğimizde, “Batı”nın 

bakışında kabul görmemeninin yol açtığı huzursuzlukla başlayan hattın, bu 

huzursuzluğu kayba tercüme edecek yolları kapatarak ilerlediğini, iflas ettirmek istenen 

“Batı”nın, kendisi, bakışının içkin yabancılaşmışlığı olduğuyla karşı karşıya bırakan 

karanlık bölgelerin perdelendiğini, biz denilen ve vicdanın sesine yerleşmiş “Doğu”nun 

toplumun kendi içindeki çatışmaya karşı “geri döndüğünü” kaydedebiliriz. Bu nedenle 

“ne eksik” sorusu, bu soruyu fesh edecek gerçeklik hükmüne karşı işlerken soruyu bir 

cevaba dönüştürür. “Batı” karşısında “sahici kendilik” olarak kabul görmemek psişik 

konuşmayı idare eden ve organize eden, “saf” kendilikle “yabancı” olan arasında 

uzlaşma ve uyum arayışını tekrar tekrar başlatarak bu döngüselliğin sınırlarını aşacak 

herşeyi yutan bir şey halini alır. 

Sinemada “sahiciliğin ve samimiyetin ışığı”nı (41) arayan Şasa, önce, “taklitçi 

gidişe” karşı “epik kalıpla modern bilincin ustaca inceltilmesi” (53) gerektiğini söyler. 
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Sonra, Batı’nın dev endüstrileri, mali-teknolojik egemenliği karşısında gaza edebilmenin 

yolunu, Batı’ya alternatif bir sinema yaratmakta bulur (58). Sonra, Türk sinemasının 

Batı için ilginç olabileceğine inanmadığını ifade eder: “Türk filmi ne Batı’nın onda 

kendini bulabileceği kadar Batılı olabilir, ne de Batı’ya özel bir cazibe oluşturacak 

oranda egzotik bir görünüm kazanabilir. Batı pazarlarının talepleri açısından bizler 

ne’gereğince Batılı’ ne de ‘yeterince Doğulu’ bir ülkeyiz” (62). Bu kurgusal hatta, Refiğ 

için olduğu gibi Şasa ve Yalsızuçanlar için de “rahatsız edici” olan, bu hattı bozan unsur, 

Yılmaz Güney ve sol’dur: 

Bir zamanlar Yılmaz Güney sinemasının Batı’da uyandırdığı ilgi de ayrıcalıklı bir 
durumdur. Güney’in Batı sistemine politik açıdan denk düşen bölgeci eğilimleri ve 
starlıktan gelme karizmatik kişiliği, onun çevresinde özel bir efsane ve çekim alanı 
yaratmıştı. Bu marjinal örnek genele maledilemez. Ne kadar gelişirse, Türk sinemasının 
Batı’da pazar bulması hayaldir ve istisnalar kaideyi bozmaz (Şasa, 62). 
 
Yönetmen bir hırsız olacak, ruhun sırlarını çalacaktır. Hiçbir şey bayağı değildir. Bizim 
filmlerimizde bu türden bir varoluşsal sorgulama çabası görülmez. Yılmaz Güney 
filmlerinde olduğu gibi karamsar bir toplum manzarası, ekonomik ve sosyal adaletsizlik, 
şematik bir sınıf tanımı ve eleştirisi bir dönem sinemamıza egemen olmuştur 
(Yalsızuçanlar, 229). 

 

Her iki düşünsel hatta da psişik yargı sesini (bütünlüklü kategoriler olarak “biz”-

“Batı” ayrımı ya da “biz”de varoluşsal sorgulama çabasının yokluğu) tökezleten unsur, 

düşünceye sirayet ettiği yerde, “biz” dairesinin açıklığını kapatacak biçimde 

giderilmektedir. “Bizde ne eksik” sorusunu gerçeklik hükmüyle değiş tokuş ederek, 

toplumsal ve öznel antagonizmaların yerlerinin etrafını çevreleyebilecek bir “karşı 

dönüş” bu nedenle sürekli askıya alınmaktadır. Burada ilginç olan, Türk sinemasındaki 

“yokluk”la başlayıp “sahici kendilikte ısrarla” biten bu döngüselliğin, kendi açmazını 
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“sol”la cisimleştirmesidir. 38  12 Eylül filmlerine yönelik eleştiri bu anlamda 

semptomatiktir. Eleştiri kendi açmazını görmek, bu açmazda kendini tanımak üzere 

değil, kendi açmazını aşırılıklar biçiminde bu filmlere yansıtmak üzerine kuruludur. Bu 

filmlerde devrimcilerin ölçüsüzce yüceltildiğini belirten Şasa, “ümmi dönemin iyi-kötü 

şablonlarına tıpatıp uyan” (41) bu durum karşısında, “[g]enelgeçer bir ‘kötülük’ten 

sürekli muzdarip, sürekli ‘zulüm gören’ kahraman devrimciye gelin hep beraber 

ağlaşalım” (41) diyecektir. Otokritikten noksan Türk solu, bu tip mistifikasyondan nasıl 

medet ummakta, gerçek devrimcinin tek problematiği neden devlet karşısındaki dramı 

olmaktadır (42). Devrimcinin kendisiyle ve özellikle toplumuyla çelişkileri göz önüne 

serilmedikçe gerçekçilik söz konusu olabilir mi, mazlum devrimci tipinin sığ ve saydam 

şablonuyla, bu tür sıradan romantizmle Türk solu otokritiğini geciktirmekten başka ne 

sonuç elde edebilir, sorularıyla devam eder Şasa (42). 

Şunu hatırlamakta yarar var: Türk sinemasının, kendi adlandırmasıyla, “ümmi 

dönemini”, sahici geleneğine hiç ihanet etmediği için sahiplenen de Şasa’dır. Peki, o 

halde 12 Eylül filmleri’ndeki rahatsız edici fazlalık nedir? Mistifikasyon, mazlumluk, 

sığ ve saydam şablon, sıradan romantizm ve otokritik noksanlığı ve gecikmişliği: Bu 

filmlere karşı işleyen bu yargılar, bu filmlerdeki sınırlılığı aşmanın yolunu tespit eder; 

                                                 
38 Refiğ, 12 Eylül darbesiyle Yol’un başarısı arasında bir özdeşlik kurar ve darbeyi kendine yapılmış 
haksızlığa dönüştürür. Yol filmiyle toplumsal iktidar arasındaki çatışma ve bu çatışmanın ona hatırlattığı 
bedel karşısında, bütün bunların izini silen bir özifşaata başvurur ve kendisinin (daha çok) haksızlığa 
uğramış olduğu yargısına varır: “Bugün itibariyle Batı dünyasında kabul gören bütün filmler, anti-ulusalcı 
filmlerdir. Bugün Batı dünyasında ulusalcı diye değerlendirilen tek sinema örneği yoktur. Bana göre 
‘Ulusal Sinema’ fikriyatı, en büyük darbeyi 1983 yılında Yorgun Savaşçı’nın Silahlı Kuvvetler tarafından 
yakılmasıyla yemiştir. Çünkü 1982 yılında Yılmaz Güney’in sinema filmi -Yol- çok büyük başarı 
kazanmıştır. Yılmaz Güney, kişiliği, sinema anlayışıyla bütün dünyaya lanse edilirken Türkiye’de Kemal 
Tahir’in romanından Halit Refiğ’in yapmış olduğu film yakılarak imha edilmişti. Bu durumda sinemacı 
olma hevesinde olan genç bir kişi ulusalcı mı olmaya heves edecek? Aklı varsa ulusalcı olmayı tercih 
etmez. Benim açımdan, ulusalcı zihniyete en büyük darbe 12 Eylül askeri darbesi tarafından vurulmuştur. 
Ondan sonra zaten ulusal sinemanın lafı edilmez hale gelmiştir” (Akpınar, 2005: 86). 
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ama bu yargılar dönüp “sahicilik ve özerklik” ısrarını, “bizim medeniyetimiz ruh 

medeniyetidir”, “trajedi ve çatışma bizim bünyemize uymaz” yargılarını neden çözemez? 

İki cevabı var bu sorunun. Birincisi, 12 Eylül filmlerinin yol açtığı rahatsızlık, bir başına 

bu filmlerle, bir başına sol’la ilişki değil, “yokluk tespitini” Türk’ün bünyesiyle 

açıklayarak bu durumu kadere dönüştüren düşünsel çerçevedeki çatlağa işaret eden, 

modernliğin kayıpları ve bedelleriyle yüzleşmeye imkân veren toplumsal ve kültürel 

dönüşümle de ilişkilidir. Dolayısıyla bu filmlere yönelik eleştiri dili, “nasıl bir sinema 

olmalı” sorusuna verilen cevapta kaybolur. Kendi açmazını bu filmlere yansıtan eleştiri, 

burada kendi açmazına bakabilmeyi, “bünyemiz” denilen şeyin en başından toplumsal 

iktidarın bünyesi tarafından içerilmek olduğuyla yüzleşebilmeyi, toplumsal iktidara karşı 

dönüşü erteler. İkinci olaraksa, “biz” denilen şey sürekli yeniden üretilmek zorundadır; 

onu bölen, onun içkin imkânsızlığını gösteren unsurlara karşı, “trajedi ve çatışma bizim 

bünyemize uymaz” yargısı, bu yargıyla birlikte “biz”i üretir. Bu anlamda, yargının 

kendisi bir başına anlamlı değildir. Onda bir anlam doluluğu varmış etkisini yaratan, 

bütünüyle, antagonizma ve çatışmanın yerini çevreleyen unsurların perdelenmesidir. 

Bu nedenle “yokluk tespiti”, kendini ortaya çıkaran koşulların, kaybın izini siler. 

Buradaki eleştiri dili, “nasıl bir sinema olmalı” sorusunda köken meselesine bağlandığı 

için, yokluk dilinden ibaret kalır. Faillik hissiyle esir alınan özne, tam olarak bu nedenle 

yokluğun şimdi ve geleceğe hükmedeceği yargısına varır: “Bizde ise bu taklitçi gidişle, 

12 Eylül filmleri de, tarihimizin herhangi bir dönemine ait siyasi filmler de, galiba daha 

uzun bir süre başarısızlığa mahkum olacaktır” (Şasa, 53). 12 Eylül filmlerine, sol 

düşünceye yönelik yargılar, psişik sese yerleşerek özneleşmenin sınırlarını çizen, 

öznenin kendi sınırlarını ve kısıtlanmışlığını aşmasını suçluluk duygusu ve 
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özcezalandırmayla engelleyen toplumsal iktidara öfkenin yer değiştirmiş halidir. “Bizim 

sinemamız”, çatışma ve trajedi yokluğuyla, trajediyi kusmasıyla kucaklanırken, 12 Eylül 

filmlerine yönelik eleştiride sıralanan, mistifikasyon, mazlumluk, sıradan romantizm, 

zulüm görme, genel geçer kötülük, sığ ve saydam şablon, otokritik eksikliği gibi kavram 

ve tanımlamalarsa, trajedi yokluğuna neden olan toplumsal dünyanın kaybolduğu, ben’in 

yoksullaştığı, kayıpların feshedildiği psişe de toplumsal iktidara yönelik öfkenin 

öteki’ne yöneltildiğini anlatır. “Kendine dön!” çağrısına dönüşle, toplumsal iktidarın ve 

onun dayattığı zorunlu kayıplar setinin sırra kadem bastığı psişik süreçte, faillik ve 

özerklik hissini bozan unsurlar, “köken” yanıtıyla halledilemeyen başarısızlıklar, 

öteki’ne yansıtılır. “Yokluk tespiti”ni faillik hissiyle donatarak onu toplumsal yakınma 

ve şikâyetten ibaret bırakan da budur. Aşılamayan sınırlar, bu sınırların kökensel olduğu 

yargısına ve adeta, bu sınırları aşma çabasının hep başarısızlığa uğraması arzusuna 

neden olur. 

Shayegan’ı okuyan ve çok etkilenen Şasa, onun Doğu’nun kaybını kabule 

götüren argümanlarını “İslam’ı modernist yorumlara tabi tutmaya eğilimli bir Batıcı” 

olmasıyla, “şikâyet ettiği tavırdan kurtulamamasıyla” ilişkilendirir (91). Kaybın şiddetini 

arttıran gerçeklik hükmünün bu askıya alınışında, Şasa, Shayegan’ın sentez eleştirisiyle 

başlayıp (-oysa daha birkaç sayfa önce, kendi idrakine varmanın, taklitçi gidişten 

kurtulmanın yolunu bir sentez tarifinde, -epik kalıbı modern bilinçle inceltmek, sinemayı 

hem tarih hem psikolojiyle donatmak- bulmuştur) kendi sahicilik arayışıyla bitirir. 

Sentez eleştirisi, geleneğin ontolojik olarak modernlik öncesi başlangıç noktasını 

yakalamasının imkânsızlığını (Shayegan, 44), bozulmamış gerçek arayışının ve ruh-

beden ayrımının (92) “katıksız bir kurgu” (43) oluşunu anlatmaktadır. Şasa’nın sentez 
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eleştirisinde ise, aydın zümre, 12 Eylül filmleri ve entellektüeller gibi “bozulmayı” 

sabitleyip dışsallaştırmaya imkân veren figürler yer alır: 

Duralım bir an ve Türkiye’de kültür alanına vuran sayısız garabeti düşünelim. “Sentez” 
gerekçesiyle Doğu ile Batı’yı eklemleyen bütün o kof akımları, bütün o alengirli 
eklektik hercümerci...Özellikle popüler kültür alanında doruğa ulaşır bu çarpıklık. Halk 
kültüründen devşirilen yerel motifler, burada aydın zümre dünyasından akan modern 
değerlerle sürekli çiftleşme halindedir. 
Daha özgül örnekler aramak için 60’lı yılların Türk sinemasına, masal, efsane 
anlatımına zorla yapıştırılan Batı usulü gerçekçilik denemelerini düşünelim. Geçtiğimiz 
yılın, “12 Eylül filmlerine” gidelim. Sözde modern ve toplumcu, sözde eleştirel olmaya 
çalışan bu akımın arkaik muhakeme ve ifade biçimlerine ne denli taviz vermiş olduğunu 
hatırlayalım. Günümüz Türk sinemasının entelektüel kofluğunu, sahteciliğini hep bu 
temel çelişkiye bağlı olarak irdeleyelim. Shayegan’ın deyimiyle bir “no one’s land” olan 
“gerçek-altı” bir dünyaya bilincimizde yeni adlar, yeni tarifler kazandıralım; bir tarihsel 
girdabı, onu niteleyerek yaşamaya çalışalım. Sanatta sahiciliğe ulaşmanın, entelektüel 
olduğu kadar ruhsal-etik bir bütünlüğü, bir iç dürüstlüğü gerektirdiğini hatırlayalım. 
Türk sanatını kemiren sahtecilik ve sahici değer noksanının medyada, sinemada 
doruklaşan uzantılarını idrak etmek için “Yaralı Bilinç”in tesbitlerinden enine boyuna 
yararlanmak gerek (87). 

 

İlginç olan, kayıp karşısındaki ikircikliliğin yol açtığı söylemsel kaymalardır. 

Peşine düşülen geleneğin metafizik merkezi, trajik-olmayan ya da nefsi iflas ettiren ruh, 

burada, Doğu-Batı sentezi eleştirisinin “sözde modern ve toplumcu” 12 Eylül filmlerine 

yöneltilmesiyle birlikte, arkaik muhakeme ve ifade biçimlerine taviz vermek olarak 

adlandırılır. “Yeşilçam asli geleneğine hiç ihanet etmemiştir” yargısıysa “halk 

kültüründen yerel motifler devşirme” yargısına dönüşürken, aydın zümre figürünü de 

dışsallaştırmak üzere kapsar. Sonuç: Sahiciliğe ulaşmak ısrarı, sahtecilik ve sahici değer 

yokluğu tespiti. 

Eleştiri, sahicilik ve özerklik ölçütünde ısrar ettiği sürece, sahiciliği bozan, 

tökezleten unsurlar sürekli inkar edilmeye çalışılmakta, bu şiddetli inkar ise, ikircikliliğe 

yol açmaktadır. Trajedi yokluğundan şikâyetin kayıp nesneye yönelik yatırımı ve 

bağlılığı zayıflatması karşısında tam tersi yöne sığınan ikirciklilik, trajedinin bizim 
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bünyemize uymadığı yargısıyla, kaybın psişik ikamesine çekilerek “özerk bünye”nin 

varolduğu hissiyle kucaklaşır. Böylelikle, yapaylık, öykünme, yokluk tespitinden ve 

şikâyetinden ibaret kalan eleştiri, kaybı dayatan ve ulusal özneyi kuran toplumsal 

iktidarın sırra kadem bastığı, toplumsal iktidara yönelik öfkenin kaybın izini taşıyan 

unsurlara yöneltildiği, “trajedi niye yok” sorusunun kayba karşı verilen bir cevaba 

dönüştüğü bir dille konuşur: 

Antimilitarist, askeri darbe karşıtı, yalnız ve mutsuz bireylerin yapay sorunları, cinsel 
sapmalar ve yabancılaşmış olarak tanımlanan ve sunulan tiplerin, gerçekte bu toplumun 
yaşadığı yüz-yüzelli yıllık trajik kaosa hiçbir göndermesi bulunmadığı gibi, marjinal 
olmaktan da kurtulamamaktadır (Yalsızuçanlar, 67). 
Yeşilçam’ın bugün hala aşılamayan bu kronik hastalığının kökünde ne yattığını Şasa, 
Mardin’in mezkur argümanına dayanarak açıklıyor. Aristocu bir dram geleneğine 
yabancı bir kültürün kendi sinema gramerini üretmesi gereğine işaret ediyor. İslami 
geleneğin hayatı çatışma değil uyum olarak görmesiyle Batıcı Türkiye aydınındaki 
çelişkiyi irtibatlandırıyor. Asena ve Oflazoğlu’nun tüm abartılarına rağmen –şehzade 
katli filan dışında- Osmanlı’yı konu alan sahici bir tragedya üretememelerini de bu 
bağlamda değerlendirebiliriz sanırım. Bu yanlışta yıllar yılı ısrarı ise özellikle solcu 
kesimdeki püriten tortuyu vurgulayarak açıklayabiliriz (Yalsızuçanlar, 191). 
 
Hem modern hem modern-öncesi konumu işgal etmeye çalışan melankolik, 

modern-öncesinin kaybedildiğini, bu nesnenin bir ize, bir temsile dönüştüğünü reddettiği 

için, bugünün toplumsal antagonizmalarını, bu kayıpla hayata başlayan öznenin 

yaralarını açıklayabilmenin yolunu modern-öncesinin “yok edilemez” kökünde bulur. 

Dolayısıyla tuhaf bir şekilde, kaybın kabul edilemezliğinin yol açtığı ikirciklilik, kayıp 

nesneyi hem kronik hastalığın kökeni olarak işaretler, hem de bu hastalığın çaresi, sahici 

biz, olarak kucaklar. Oysa, geçmişin hayaletinin boş yeri, modernlikle birlikte açılmıştır. 

Bu nedenle de bu hayaletle ilişkimiz, geri dönmeye çalıştığımız saf kendilik, en 

başından modernlik tarafından belirlenmiştir. Geçmişin hayaletinin ulusal kimliğe 

sürekli musallat oluşu, bizim üzerimizdeki gücü ve etkisi, geçmişin “yok edilemez” 

kökünde değil, ulusal kimlik ve özdeşleşmenin içkin başarısızlığında, ulusal kimliğe 
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içkin yaradadır. “Bizim şeyimiz”, modernliğin yol açtığı kopuşla ortaya çıktığı ve 

moderliğin kapalı kimlikleri yerinden edişinin yol açtığı fazlalık olduğu için, geçmiş, 

ödenemeyen borçlar, kapatılamamış hesaplar olarak, hayalet olarak, geri dönecektir; 

“milli miras”, “bize ait sahici çekirdek” olarak algılandığı yerde ise, bugünün 

antagonizmalarını gölgeleyecektir. 

Kaybın psişik ikameler yoluyla reddi, eleştirinin hem kendi sinema arzusuna 

karşı koymasına hem de sadece eksiklik ve yoksunluktan şikâyet eden, bu şikâyette 

faillik bulan bir dile hapsolmasına neden olur. 39  Giderilemeyen ikirciklilik, sinema 

arzusunun yol açtığı bölünmüşlük, memnuniyetsizliğe ve huzursuzluğa yol açmakta, 

kaybın şiddetini artıran bu duygular, kaybın izini silme çabasına, sinemanın ikiye 

bölünerek, “kendine ait” bir nesne kılınmasına dönüşmektedir. Dolayısıyla, sinema 

arzusuna karşı koyma ve sinemayı “bize ait” kılma çabası, sadece “nasıl bir sinema 

istiyorum” sorusuna verilen bir cevap değil, aynı zamanda sinemanın modern öznellikle 

kurduğu bağı, nesne-olarak-bakış ve sesin anlattığı dış-mahremiyet boyutunu, ayna-

imgesinin içkin yabancılığını ve belirsizliğini, kısaca bünyevi kayıp ve yokluğu 
                                                 
39  Trajedi yokluğundan şikâyet eden Yalsızuçanlar, trajediyi ve kaybı dayatan modernlik deneyimini 
askıya alarak, eleştiriyi “yüzeysel bir taklitçilik” kalıbına sokar: “Trajedi üretmek amacıyla yola çıkıp 
melodrama varışımız, gerçeküstücülüğü, şiirsel gerçekçiliği ya da dışavurumculuğu yüzeysel bir 
taklitçilikle taşımak isteyişimiz, sinemamızın kendisini dramatik bir hale getiriyor. Çünkü mefhum-u 
muhalifiyle söylersek, sefihçe bir heves, olgun insanların yüksek zevkini hoşnud edemiyor. Batıdan 
devşirilen kalıplar, daemonic güçlere meşruiyet kazandıramadığı gibi, topluma yönelik sorunsalı da 
besleyerek hüznü derinleştiriyor. Bu bakımdan Afife Jale için ‘ilk ateşi yakan’ yerine ‘ilk ateşte yanan’, 
Cahide Sonku içinse ‘efsanevi’ yerine ‘mahzun’ nitelemesi uygun düşecektir. Modernleşme çabaları Batı 
tarzı trajedi üretmedi, fakat trajik dünya görüşünün yüzeyinde çırpınan dram kişileri doğurdu” (144). 
“Trajedi yokluğu” tespitini ve bu tespitin dayandığı “sahici” kötülük beklentisini eleştirerek romanda 
kötülüğün her-zaman-zaten-gecikmişliğini, kötülüğün sıradanlığını tartışan temel metin için bkz. 
(Gürbilek, 2001b). Zeynep Direk (2002) de Türkiye’de varoluşçu felsefeyi tartışırken, özgünlük, kendi 
kalma ısrarıyla trajedi ya da felsefe yokluğundan şikâyetin birbirini besleyen düşünsel hatlar olduğunu 
gösterir. “Varoluşçuluk benlik arzusunun taklitten muaf olmadığını, arzunun modelini başkasının 
oluşturduğunu, benin her durumda başkası olduğunu sezmiştir” (446) Oysa “trajedi yok” tespitiyle hep 
birlikte akacak “bize has” duygu ve bütünlük arayışı, bu sezgiden duyulan tedirginliği gidermeye 
yöneliktir. Batı geleneğiyle ya da kendi geleneğimizle ilişkinin özgünlüğümüzü ve benliğimizi yitirme 
tehdidini hiçbir zaman ortadan kaldıramayacağını (446) kabullenmek modern trajedinin başladığı yerdir. 
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perdeleme çabasıdır. Sinemanın sürekli hatırlattığı ve hatırlatacağı huzursuzluk, kimliğin 

içkin şiddeti dışsallaştırılarak, mahremiyetin ortasındaki yabancı inkar edilerek 

sinemanın, “ibadet ortamı” ve “cürüm aracı” (Şasa, 65) olarak ikiye bölünmesiyle, 

sevilen nesneye yönelik psişik şiddetle giderilmeyle çalışılır. Bu ise, sadece ben’in 

yoksullaşması değil, onunla birlikte sinemanın da yoksullaşmasıdır. Sinemada aranan 

“sabrın, çilenin, tevekkülün şiiri”, “Doğulu bakış ve gerçekçilik” (69), “Doğu’nun 

Batı’ya ayna tutması” (79), “Batı’nın bölünmüş ruhlar sonatı” (77), kendi kaybının 

inkarını, bu inkarın yol açtığı mahrumiyete tutunmanın hıncını anlatmaktan öteye 

geçememektedir. 

“Muhayyilenin kısır çemberini kırmak” (96) arzusu, sahiciliğe ulaşmak arzusuna 

dönüştüğü yerde, “rüyaya talip olalım” (95), “rüyaya giden sinema estetiği” (95) çağrısı 

duyulur. Sinemayı, “trajik-olmayanın peşinde” bir nefs araştırmasına (104) yönelten bu 

çağrı, sinema arzusuna karşı koyduğu için, ben’in bölünmüşlüğüne ve ben’in sesinin en 

başından devralınmış olmasına karşı bir çare olarak ortaya çıktığı için ve sonuçta 

Doğu’nun kaybına hüzünlenmeyi reddederek bu kaybın yol açtığı huzursuzluğu 

sinemanın ima ettiği ilksel kayba tercüme edemeyeceği için toplumsal iktidara sadakatin 

sesidir. Sinema arzusunun bu sesle sakatlanması, arzulanan sinemanın bir türlü 

“olamayışının”, memnuniyetsizlik ve huzursuzluğun da sebebidir. 

Yalsızuçanlar, sinemanın, “ruhumuza ayna tutan bir ibret perdesi” (28), 

seyircinin kendi tecrübelerindeki gedikleri kapatan (45), sahte ideallere bağlanmaktan 

kurtaran (62), sahte gerçekliğe karşı hakikati ve ruhsal gerçekliğimizi perdeye taşıyan 

(136), “ruhsal tecrübenin yansıtıldığı bir ibret aynası” (177) olması gerektiğini söyler. 

Sinemayı “ibret aynası”na dönüştürme çabası, aslında, bedeni ve içinde akan arzuyu, 
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vicdanın psişik şiddetiyle sakatlamak ve cezalandırmaktır: “Fokurdayan bedenimizi 

azarlamayı ancak kalbimize dönerek öğrenebiliriz” (23). Sanatın amacını noksanlığı 

tamamlamak ve ayna olmak (140), kendi gerçeğimizle yüz yüze gelmek (217) olarak 

tarif eden Yalsızuçanlar’ın hayal ettiği sinema da “rüya”, “iman”, “arınma”, “irfan” 

sinemasıdır (207). Bu sanat ve sinema hayali, kaybı psişik ikamelerle çözmeye 

çalışırken, imgenin hatırlattığı belirsizliğe, geçiciliğe, faniliğe, yokluğa ve ölüme karşı, 

sinema arzusunun yol açtığı bölünmüşlüğü gidererek başkası olma arzusunu 

cezalandıracak, ayna-imgesinin içkin yabancılığına hükmederek onu ben’e geri getirecek, 

ardında Hakikatin ben’i beklediği bir inanç perdesidir: “Perde kalkınca gerçek olarak 

yalnız oynatan kalacaktır” (78). 

Dolayısıyla “ibret aynası” tasviri, psişik yargı sesiyle, vicdanın merhametsiz 

şiddetiyle, kaybın bünyeviliğini, kayıp nesnenin artık varolmadığını söyleyen gerçeklik 

hükmünü askıya almak, ertelemek demektir. Yalsızuçanlar’ın, bu “aynayı” nelere karşı, 

nelerin açtığı “boşluğa” karşı koyduğunu takip edelim: “Ölüme karşı soylu tevekkül, 

trajik düğümlenmeye karşı epik coşku” (220), “mazi denilen geniş kabrin 

hortlakları”na40 (145) karşı canlı bir ibret sayfası olan geçmiş zaman (219), içsel kaderin 

ifşasına karşı kesretten birliğe ulaşma (231), kesret dünyasına karşı selim kıyı (296), 

ürkütücü boşluğa karşı gerçek muhteva (317), trajediye karşı sanatsal zikir (320), mutlak 

yokluk, karanlık, hiçlik ve ademe karşı lirik ve epik (251) ve nihayet, boşluğa karşı ibret 

                                                 
40 Yalsızuçanlar’ın sık sık fikirlerinden yararlandığı Bediüzzaman’ın sinema hakkındaki tasvirlerinden biri, 
“mazi denilen geniş kabrin hortlakları”dır (146). Sinema bünyesini bütünüyle reddederken, bu bünyenin 
uyandırdığı korkuyu, müminin inancında açtığı şüphe deliğini de mükemmel bir şekilde tarif eder 
Bediüzzaman. Tasvir şöyledir: “Ara sıra sinemaya –ibret için- gittiğimden bana İstanbul içindeki insanlar, 
o dakikada sinemada geçmiş zamanın gölgelerini hazır zamana getirmek cihetiyle ölmüş olanları ayakta 
gezer suretinde gösterdiği gibi, aynen ben de o vakit gördüğüm insanları ayakta gezen cenazeler 
vaziyetinde gördüm” (33). 
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nazarı (312). Bütün bu karşıtlıklar, hem “Doğu”nun kaybının hem de öznenin özerklik 

kaybının yol açtığı huzursuzluklara karşı, kayba karşı, verilen savunma ve cevaplardır. 

Bu nedenle de sürekli ikircikliliğe neden olurlar. 

Sinemayı “ibret perdesi” kılma fantazisi, Doğu-Batı bölünmesinin ulusal 

kimlikte açtığı yarayı ve ben’in bölünmüşlüğünü perdeleme çabasından ibarettir. Ulusun 

hikâyesinin “Doğu”nun kaybına ve modernliğin yarattığı kopuşa bağımlılığının yol 

açtığı ulusun huzursuzluğu, ben’in hikâyesinin toplumun hikâyesine bağımlılığından, 

ben’i bir başına anlatamamaktan türeyen huzursuzluk, sinemada sahnelenmeye değil 

perdelenmeye ve yok edilmeye çalışıldıkça, “Batı”nın bakışıyla simgesel özdeşleşme 

süreklilik kazanmakta,41 ulusal öznenin tek hedefi “Batı”ya yönelik hınçla “Batı”nın 

bakışında kendini seçilir ve görünür kılmaktan ibaret kalmaktadır: 

Modern araçlara, medyaya geleneksel bir perspektifle bakan bizler, sırtımızı 
dayadığımız geniş manevi arkaplandan dolayı Batı’nın bilmediği özgürlüklere, 
genişliklere, ferahlıklara sahibiz. (Batı istese de bu potansiyele akıl erdiremez, manipüle 
etmek istese de bu rezervi kendince manipüle edemez...). 
Şiddete bulaşmış evrensel ibret perdesine, barışı götürmek bizlere düşüyor. Bundan 
günün birinde bütün dünya –bu arada Batı- dilerse nasip alabilir (Şasa, 138). 
 

Sinemayı, “ibret perdesi”ne, “nefsin arıtıldığı ruh alemi”ne (Şasa, 148), 

“arınmanın sineması”na (154) dönüştürme çabası, kendi sınırlılığını ve kısıtlanmışlığını 

severek sinema arzusunu sakatlarken, bu sınırların ve kısıtlılığın yol açacağı 

                                                 
41  Refiğ’in bütün “Batı” karşıtlığına rağmen “Batı”nın bakışıyla özdeşleşen şu sözleri mesela: “(…) 
Burada Batı’nın, Batıcılığın yargılanması sorunu var. Bu da Batıcı aydınları rahatsız ediyor. İlginçtir, 
entelektüel Amerikalılar İki Yabancı’ya bizim Türk aydınlarından daha fazla ilgi gösterdiler. Birkaç 
üniversite benden filmin kopyasını istedi. Washington’da özel gösterim yaptılar. Çok ilgi gösterdiler. 
Bizim Batıcı aydın takımı bu filmimi de görmezlikten geldi” (Akpınar, 2005:94) ve “Batılıların belirli bir 
Türk imajı var ve ondan vazgeçemiyorlar. Bana karşı gayet terbiyeli ve saygılı davranıyorlar. Bana istisnai 
bir tip gözüyle bakıyorlar. (…) Benim kendime göre bir gerçekçilik anlayışım olduğu için, ‘Aman ben 
Batılılara nasıl yaranırım,’ diye bir anlayışım hiç olmadı. Cannes Film Festivali’nde nasıl ödül kazanırım? 
Ne yapsam da Venedik Film Festivali’nde ödül alsam, diye hiç saplantım olmadı. ‘İnandığım bir işi nasıl 
yaparım,’ diye arayışlar oldu” (80). 



 435

memnuniyetsizlik, evrenselliğe açılma arzusu, sinemanın hep hatırlatacağı içkin 

yabancılık karşısında her zaman, özerklik ve faillik hissini başlatan yeni bir “sentez” ya 

da yeni bir “kendine dön” çağrısı bulunur.42 Dönüşlülüğü tabiyet üzerinden modelleyen 

bu melankoli, sanat ve insan ruhu arasındaki ilişkiyi hep özerklik ve sahicilik ısrarıyla 

kuracağı için bir perspektif hatası üretir: “Sanat, insan ruhunun merkezine doğru 

yürüdükçe evrenselleşir. İçte bir merkezi yakalamak, dışta bir merkeze hükmetmenin 

ölçüsüdür” (158). Oysa sinema “bünyesi” hep tam tersini söyler: İçte bir merkeze bir 

türlü hükmedememek ve dışta bir merkezi bir türlü yakalayamak ya da en iç, en mahrem 

merkezin çoktan dışsallaşmış olması, insan ruhunun dış-merkezliliği. Bu perspektif 

hatasının sonucu olarak yoksullaşan ben ve sinema, “yabancı” bakışa hükmetmek, 

modernizmi fethetmek, Batı için şifa kaynağı olmak, Batı’ya örnek olmak gibi hedeflerle, 

kendi tikel kimliğini, “milli Şey”ini öteki’ne dayatmaya, sonuçta bu Şey etrafında 

                                                 
42  Şasa, “Olağanüstü Bir Dönüşüm” başlıklı yazısında, “Yeşilçam Günlüğü’nün kitaplaştırılan ilk 
bölümünde, ne kadar kalite kazanırsa kazansın Türk filmlerinin Batıda ilgi görmeyeceğini söylemiştim. 
Geçen süre içinde bu konudaki fikirlerimi tamamen değiştirmiş bulunuyorum. Bugün, bulunduğum şuur 
noktasından geriye baktığım zaman anlıyorum ki: biz sinemacılar, dar, mahalli-ulusal sınırlarımızı kırarak, 
şuurumuzda ve eserlerimizde, dünya insanını hedef alan evrensel boyuta doğru yürüyoruz,” (158) 
diyecektir. Bu dönüşüm Şasa’ya göre, resmi Türkiye-öteki Türkiye ayrımının mucizevi bir onarımıdır. 
Mevcut toplumsallığı Batılılaşma-gelenek karşıtlığına bölüp, özerklik kaybının dışsallaştırılması için 
başvurulan çerçeve, şimdi gerçeklik hükmünün yerine geçerek gerçeklik halini almıştır: “Sinemamızın 
derin şuuraltından yavaş yavaş kristalize olmaya başlayan bu yönelim, aynı zamanda toplum kültürümüze 
has şizofrenik ikilemin (Resmi Türkiye-Öteki Türkiye) adeta mucizevi bir onarımını da ortaya çıkarmaya 
başlıyor” (159). Daha önceki yıllarda eleştirilen aydınlar sineması ve sentez ise şimdi bir panzehir olarak 
“yeniden” kucaklanır: “Varlığa, varoluşa yönelik arayışlar, derinlikli bir aydınlar sinemasının da 
müjdecisi..50’li, 60’lı yılları sinemamızın ümmi dönemi olarak nitelemiştim..70’li, 80’li yılları, tamamen 
kişilere, entelektüel kitsch’e yönelik eğilimlerin yarı aydınlar sineması olarak nitelemiştim..90’lı yıllardan 
günümüze, şablonların gitgide kırıldığını görüyoruz..Artık hakikate, derece derece hakikate, insan 
varoluşunun asli temellerine bir yöneliş var. Mahali ve toplumsal bir sınırdan evrensel bir açılıma doğru 
kayış var..Günümüzde siyasi arenadaki kısır kutuplaşmaların ötesindeki panzehiri, bir sentezleşmeyi de 
işaretliyor bu durum..Türkiye’de sanat ve kültür ortamı sinemanın odağından bakıldığında siyasi arenayı 
geride bırakarak çok ötelere doğru yürüyor. Sanat ve kültür birikimi hızla derinleşirken, siyaset de bu 
derinleşmeden nasibini alabilir” (159). Yalsızuçanlar’ın şu satırları da ikircikliliğin sürekliliğini gösterir: 
“Bizim görüntü dilimiz –böyle bir derdimiz varsa eğer- ruhun bin bir dilli soyut temsilidir. Kandisky 
resimleri gibi bir temsildir bu. Şeyh Galib şiirleri gibi” (268). 
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biteviye dönmeye kilitlenir.43 Sinemanın ibret perdesinden ibaret bırakılması, boşluğa 

karşı ibret nazarının kucaklanması, sinema arzusunu sürekli sakat bırakır. Sükut ama 

sembol, nazar ama niyet demek zorunda kalan eleştiri, tekrar tekrar “kendinin ve 

ötekinin doğru bir fotoğrafını” aramanın peşine düşer. 44  Oysa sinema, 

sembolleştirilemeyen sükutun, ne istediği, niyeti bir türlü bilinemeyen nazarın ortaya 

çıktığı yerde, öznenin mahremiyetinin ortasındaki yabancıyla karşılaştığı yerde başlar. 

Şayet, “bir kaybı inkar etmek kaybolmak” (Butler, 174) ise, kaybın kabul edilemezliği, 

yönetmenin sinema arzusunu “hiçbir şey istememeye alışma”ya45 dönüştürecektir. 

 

                                                 
43  Şunu söyler Şasa: “Modernizmi insiyaklarımızla tahrif etmeyi, alt üst etmeyi, akıllı, bilinçli bir 
‘açmaya’, bir fethe doğru götürmemiz gerek. Kendi hüvviyetimizi, gerçek hüvviyetimizi kavrayıp onu 
iyice tanıdığımız oranda, fetih gerçekleşmiş olur. Ve tabii bu Batı için de çok iyi olur. Batı için şifanın tek 
kaynağı –eğer Batı için şifa mümkünse- bizim gibi toplumların geleneksel bir perspektifle belirleyici 
gündemlerdir. Modernizmin dar kölelik kalıplarını kırarak, onu aşmak ve Batı’ya örnek olacak şekilde 
aşkınlığın kapılarını bir kez daha açmak, bize düşüyor” (187). 
44 “Rüya” sinemasının Freudcu anlamda rüya olmadığını vurgulama gereği hisseder Yalsızuçanlar. Rüya 
sinemasının rüyası, nazar ve niyetin, sükut ve sembolün birbirinden hiç ayrılmadığı bir perdedir: 
“Gerçekle aramızda sembolik bir filtre oluşturuyormuş hissini veren bu rüya, aslında hakikat düzlemine 
etkin bir şekilde girmemizi sağlar” (139). Boşluğa karşı gerilen ibret ve hikmet perdesinin, ayna-imgesinin 
içkin yabancılığını bertaraf etmek üzere işlediğini şu satırlarda buluruz: “Düştüğüm boşlukta nereye 
bakışlarımı çevirsem o perdeyle, o ibret ve hikmet perdesiyle karşılaşıyordum. Orada hem kendimin hem 
ötekinin doğru bir fotoğrafını görüyordum” (310). Yalsızuçanlar rüya sinemasını, sükut ve sembol, nazar 
ve niyet kavramlarının birlikteliğiyle tarif eder. 
45 Refiğ, “ulusal sinema kavgası”ndan yıllar sonra, Ertekin Akpınar’ın kendisiyle yaptığı bir söyleşide, 
“Batı”ya, Türkiye’deki aydınlara öfkesini, anlaşılamamışlık duygusunu daha da şiddetli bir biçimde 
seslendirirken şunu söyler: “Benim çok genç yaşlardan beri kendimi alıştırdığım bir durum var; hiçbir şey 
istememek. Onun için geri dönüp baktığımda hayatım bana bir mucize gibi görünüyor. (…) Ben hayatımı 
hiçbir şey istememek üzerine kurdum” (2005: 98). 



SONUÇ: Mateme Dönüş ve Geleceğin Hayaleti 
 

Filmlerden öğrenilmiş bütün o kahkahaların, pencere açmaktan kapı çarpmaya, 
çay fincanı tutmaktan, ceket giymeye kadar varan bütün o öğrenilmiş ve yersiz 
jestlerin, baş sallayışların, kibar öksürüklerin, öfke anlarının, göz kırpmaların, 
yumruk atmaların, fıldır, fıldır oynayan o kaşların, o gözlerin, bizim kaba 
çocuksuluğumuzu öldüren o kibarlıkların ya da sertliklerin hepsini bir bir 
anlattı. Babası, saflığını kaybetmiş bu melez hareketleri görmek bile 
istemiyormuş artık. Bu yeni ve düzmece hareketlerden etkilenip kendi 
“evlatlarının” saflığını bozmaktan korktuğu için atölyesinden dışarı çıkmamaya 
karar vermiş: Evinin mahzenine kapanırken, “bilinmesi gereken anlamın ve 
esrarın özünü” çoktandır tanıdığını ilan etmiş. 
(...) 
Bedii Usta’yı anlatan oğlu, “Babam vitrinlere bir gün kendi mankenlerini 
koyacaklarına her zaman inandı!” derken, “Babam insanımızın bir gün 
başkalarını taklit etmeyecek kadar mutlu olabileceğinden umudu kesmedi hiç!” 
derken, ben, bu manken kalabalığının da benimle birlikte, bir an önce bu kapalı 
ve küflü mahzenden yeryüzüne çıkıp güneş altında başkalarına bakarak, 
başkalarını taklit ederek, bir başkası olmaya çalışarak bizim gibi mutlulukla 
yaşamaya can attıklarını düşünüyordum.1 

 

Doğu-Batı bölünmesi ve gecikmiş modernlikle hayata başlayan ulusal öznelliğin 

sinemada takip ettiği kurgusal hatlar, kendi üzerine dönüş ve kendi üzerine düşünme 

biçimleridir. Bu kurgusal hatlar, ulusal kimliği giyinerek, bu kimliğin bedene yazılan 

toplumsal iktidarına boyun eğerek varoluşa sahip olan ulusal öznenin kendi üzerine 

konuşma ve düşünmesini, “başlangıç” hikâyesini, toplumsal iktidarın psişik yaşamını 

sahneler. Şüphesiz, burada ne tek ve değişmez bir hikâye, ne de belirli bir duygunun 

aktığı tek bir kurgusal hat vardır. İktidarın ve öznenin bölünmüşlüğü, her daim 

yinelenebilirliği gerektirecek, bu ise, öznenin kendi üzerine dönüşünün, dönüşlülüğünün 

biçimiyle birlikte psişik yaşamın topografisini de değiştirecektir. Bununla birlikte, ulusal 

öznenin hayata nasıl başladığı, başlangıç hikâyesi kurucudur. Öyle ki bu, yok olma 

tehditi altında sadece bir sığınak ve koruma alanı değil, aynı zamanda içinden bir türlü 

çıkılmayan bir zulüm ve ıstırap alanıdır da. 

                                                 
1 (Pamuk, 1990: 63-64). 
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Züppe-taşralı, sahici-taklit, model-kopya, eril ruh-dişil beden, ev-dışarısı, 

masum-kirli gibi bölünmelerle varoluş vaad eden temel toplumsal fantazi, aşırılıkları 

törpüleyerek bir “biz” ve bütünlük hayali yaratırken, yenilgi, yıkım ve kayıptan gurur ve 

erdem türeten bu hayale, hayal kırıklığı, ikirciklilik ve huzursuzluluk da hep musallat 

olur. Bu hikâye, mahremiyetin içine sızan dışarının cazibesine kapılma ve peşi sıra gelen 

suçluluk duygusuyla, sokağın sesinden yasanın sesine dönüşle, bir zamanlar saadet 

veren şehirde şimdi kendini karanlıklarla dolu boşluğa düşen bir taş gibi hissetmekle 

başlar. Kudretinin esasından mahrum kalmışlığın, eril kalma kavgası ve iktidar kazanma 

savaşına kilitlenmesi, toplumsal iktidarın bölünmüşlüğünü kapatan, Türklük “dairesini” 

ya da içinde yaşanılan medeniyet “dairesini” var eden bir öznelliğin üretimi ve hareketi, 

engellenmişlik-hınç döngüsüyle işler.2 Sinema arzusunu sakatlayan bu durum, öznenin 

bir şeyden bir türlü kurtulamadığı ya da bir şeyin peşinde koşarken bir imkânsızlık 

duvarına çarptığı yerde ortaya çıkan saklı ve ikili anlamların, karanlık arzuların evrenine 

geçiş yolunu kapatır. Kapılma, özenme, başkası olma arzusu, eksiklik, muhtaçlık, 

bağımlılık ve tabiyet Kadın’la ya da efeminelikle cisimleştirildiğinde, yönetmenin 

kucaklaşacağı bünye sinemanınki değil, toplumsal iktidarın bünyesidir. Toplumsal 

iktidar tam olarak, “kendi kendini başlatan bir faillik görüntüsünün ardına gizlenir” 

(Butler, 23). Psişe içinde iktidarın tek bir görünümü olduğunu düşünmek yanıltıcıdır. 

Kimi zaman taşralılığı, sönük ve eksik kalmışlığı, gecikmişliği ötekine yansıtan, 

herşeyin sahicisine sahip olduğu düşünülen “Batı”yla buluşan bir kurgusal hat, kimi 

zamansa imkânsızı yasaklanmışa çeviren “Batı”nın arkasında bizi bekleyen “hakiki” 

                                                 
2 Bu nedenle, “[i]ncelediği yaşam alanının içine tarihsel güçlerin maddiyatını dahil etmeyen her analiz, 
yabancı tarafından hakarete uğramış kolektif ruhun özü, masumiyeti, duyguları hakkında yalan bir 
düşünce üretmeye mahkumdur. Kısaca, tek önerdiği hıncın ezeli değirmenidir” (Benslama,2005: 110). 
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kendilikle kavuşan bir kurgusal hat devrededir. Ancak her ikisi de, ulusal özneyi hayata 

başlatan sahiplenilmemiş kayıptan, kendisini ortaya çıkaran ve doğuşunu canlandıran 

başlangıç sahnesine, toplumsal iktidara bağımlılığı kabullenmenin reddinden 

türemektedir. Her iki durumda da psişe içinde “Batı”, toplumsal iktidara yönelik öfkeyi 

kendisine kaydırır. 

Ulusal öznenin başlangıç sahnesi, maduniyet koşullarını Doğu-Batı bölünmesiyle 

zamansallaştırır ve mekânsallaştırır. Psişik konuşmayı başlatan, kayıp karşısındaki 

ikircikliliğin temsil edilme imkânını yaratan bu zamansallaştırma, “iktidarın 

görünümünün kaydığı ve tersine döndüğü rotanın izini sürer” (Butler, 23). Doğu’nun 

kaybıyla, modernliğin yol açtığı kopuşla ortaya çıkan ulusal kimlik, özneyi hayata 

başlatan bu başlangıç sahnesinde, kaybın reddi, kayıp nesneye bağlılık biçimini alır; 

modern ama milli olma hayali, harsı ve ruhu kaybetmeme yargısı, Doğu-Batı sentezi, 

ulusal kimliğin görünümünün kaydığı ve tersine döndüğü rotada faillik ve özerklik 

hissini oluşturan şeylerdir. Böylelikle bunlar, psişik konuşmayı ve ulusal öznenin 

varoluşunu başlatırlar. 3  Dolayısıyla bu süreçte, içe çekilen ve psişede temsil olarak 

doğan sadece “Doğu” değil, aynı zamanda “Batı”dır. Karmakarışık bir temsil düzeneği 

içinde bunlardan biri kayıp nesneye bağlılığı çözmeye çalışırken, diğeri bu saldırıya 

karşı bağlılığı korur. Psişik yaşamı melankolik ikirciklilik biçimine bağlayarak faillik ve 

özerklik hissini başlatan bu süreçte, “ben’in kendi kendisini yargılayabileceği içsel bir 

perspektif kazanabilmek için kendi kendisini böldüğü bir ahlaki dönüşlülük biçimi 

                                                 
3  Butler, iktidarın görünümünün öznenin koşulu olmaktan öznenin etkileri olmaya doğru kaydıkça 
iktidarın öncel ve dışsal koşullarının bir şimdi ve gelecek biçimine sahip olduğunu ifade eder. İktidarın 
görünümündeki bu kaymayla birlikte, iktidar perspektifi şimdi ve gelecekte işlerlik gösteren faillik hissini 
oluşturan şeye doğru yönelir (23). 
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üretilir” (Butler, 169). Bu nedenle, psişik yaşamdaki “Doğu” ve “Batı” temsilleri, ulusal 

öznenin boyun eğerek hayata başladığı toplumsal iktidarın (ulusal-simgesel 

özdeşleşmenin dışsallığının) özsuçlama sahnesiyle kaybolduğu, ben’in bir sese sahip 

olarak ortaya çıktığı melankoliyle üretilir. 

Melankoli olmadan, ikircikliliğin ve psişik yaşamın temsil edilemeyeceğini, 

melankolinin başlangıç sahnesi ve mekânsallaştırıcı mecazları olmadan ben’in 

varolamayacağını bir kez daha vurgulamak gerekir. Sinemayla edebiyatın, eleştiriyle 

eleştiri nesnesinin, kişisel hatıralarla toplumsal hikâyenin geçişliliğinin, imge 

sürekliliğinin kaynağını da psişeyle toplumsal olanın birbirini kirlettiği melankolik 

süreçte buluruz. Ama şunu da peşi sıra vurgulamak gerekir. Ben’i hayata başlatan 

melankoli, ben’i yararak onun gücünün sınırını belirler. Bu nedenle de melankolinin 

başlattığı sahneye, melankolik ikirciklilik biçimlerine bağlılığın kırılamaması, sadece 

melankoliye müptela bir toplumsallık üretmekle kalmaz, toplumsalın sınırlarını da 

idame ettirir. İkirciklilikten nihai olarak kurtuluşun ve matemin melankoliden nihai 

olarak ayrılmasının mümkün olmaması (Butler, 180), melankolik anlatının değişmez bir 

duygusal çekirdek gibi görünerek metinlerarasında dolaşması, kendimiz üzerine 

düşünceyi melankolik kadere mahkumiyet, hep aynı yere geri dönme, aynı imgeye, aynı 

melankolik daireye bağımlılıktan bir türlü kurtulamama duygusuyla, hayal kırıklığı ve 

hüsran diliyle baş başa bırakabilir ya da bağımlığımıza öfkeyi kendimize 

döndürdüğümüz, vicdanın merhametsiz şiddetinin ve psişik terörünün işlediği 

melankolik anlatıya geri dönmekle de sonuçlanabilir. İlk kurgusal hattın ikincisiyle 

birleşmesi hiç de zor değildir; ama dönüşlülüğü özerklik hissinin peşine yönelmiş bir 

rotadan saptırıp iktidarın değil, öznenin yinelenmesiyle kuran bir psişik süreci başlatarak 
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hayal kırıklığı dilini, özneyi kuran toplumsal iktidara karşı dönüşe çevirmek de imkânsız 

değildir. 

Sinemanın 50’lerle başlayan melankolik hatlarını takip ettiğimizde, bu ayrımı 

daha belirgin bir biçimde kaydetmek mümkündür. İstanbul sokaklarında suçlu olarak 

dolaşan, kapılan, kapıldığı için suç, şiddet ve cinayete bulaşan erkeklerin, “teslim ol” 

çağrısıyla son bulan “geri dönüşlü” hikâyeleri, kendi üzerine dönüşün temsil imkânı 

bulduğu, öznenin doğuşunu canlandıran melankolik anlatıdır. Faillik ve özerklik hissini 

erkeklikle, eril kalma mücadelesiyle buluşturan bu melankolik anlatı, sınırlı 

modernleşme arzusunu, toplumsalın ve özneleşmenin sınırlarını sürekli kılacak farklı 

kurgusal hatlar içinde karşımıza çıkmıştır. Kaybın izinin bulunabileceği karanlık 

bölgelerden uzaklaşarak sürekli yer değiştiren bu anlatı, zengin olan, züppe olan, aşırı-

Batılılaşmış olan, aşırı-cinselleşmiş olan karşısında yenik ve eksik kalmışlığını 

galibiyete çevirirken “kendini”, gururunu, iffetini ve haysiyetini korumak üzerine 

kuruludur. Kabul edilmeyen ve inkar edilen kayıp koşulu altında psişe ahlakileşirken, 

kaybedilmemesi gereken şey, faillik, özerklik, özgünlük, psişe içinde kaybolan 

toplumsal iktidarın kendisidir. Kayba karşı savunma olarak ortaya çıkan melankolik 

anlatı, kendi kendini başlatan bir faillik, özerklik, özgünlük görüntüsüyle, toplumsal 

iktidara sadakati kayba sadakatle “gizler.” 

Züppe-taşralı bölünmesinin ima ettiği özerklik hissi, yıkım, kayıp ve yoksunluk 

içinde masum ve erdemli bir “biz” hayali, ulusal özneyi hayata başlatır. Burada sorun, 

psişik yaşamın melankolik ikirciklilik biçimlerine bağlılığının, toplumsal dünyanın 

dayattığı kayıplar, toplumsal ve öznel antagonizmalar karşısında kazandığı sürekliliktir. 

Türklük dairesinin içkin açıklığı, ulusal-simgesel özdeşleşmenin içkin başarısızlığı 
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ortaya çıktığı anda, toplumsal iktidarı yineleyen dönüşlülük melankolik anlatıyla kurulur. 

Dolayısıyla, “drama giden yollar hep melodrama varır”, “bizde trajedi yok”, “bizim 

bünyemiz trajediyi kusar”, “bizde herşeyi sakil gösteren bir şey var”, “sahici hazinemize 

dönelim” gibi yargılar, sadece yenilgi ve yıkımdan bir “bünye” var etmeye çalıştıkları 

için değil, buradaki toplumsal yakınma ve şikâyeti, üzerimizde kaybın izini bırakan 

toplumsal iktidara değil, tam tersi yöne, sahici olduğu düşünülen “Batı” ile mukayese 

çerçevesine, özerklik hissini uyandıran bu şeye yöneltikleri için melankoliyi sürekli 

kılarlar. Bu çerçevede kaybolup giden, varolduğuna inandığımız “bünyemizin” en 

başından bir başka bünye olduğu, bizi kuran toplumsal iktidarın bünyesi olduğu 

gerçeğidir. Değersizleştirme, yokluk, yoksunluk ya da yüceltim, özerklik, özgünlük 

olarak karşımıza çıkan ve birbirini idame ettiren bu düşünsel hat, toplumsal iktidara 

bağımlılığımızı, bunun yol açtığı huzursuzluğu, bireysel hikâyeyi toplumsal hikâyeden 

ayıramamanın sancısını gözden ırak tuttuğu için, trajedinin özerk bir bünyeden değil, 

bünyesizliğin acısından çıktığını görmeye engel olduğu için, kaybın kabul edilmemişlik 

statüsünü onaylar.4 

Vesikalı Yarim (Akad, 1968), Gelin (Akad, 1973) ve Umut (Güney, 1970), 

Kanun Namına, Üç Arkadaş, Kırık Plak ya da Ah Güzel İstanbul’daki melankoliyi 

gerçeklik hükmü yoluyla matem haline çevirip, kayıpla ve modernliğin bedelleriyle baş 

                                                 
4  Bu düşünsel hat, geçmiş “bünyenin” bugünde hiç değişmeden kaldığı inancıyla başlayıp, bugünde 
yaşanan yoksunluğun sebebini de bu bünyenin “dışarıdan dayatılmış” olana uyumsuzluğunda bulur. 
Böylelikle kaybın reddiyle başlayıp kaybın reddine varırız. Bugünde yaşanan yoksunluk, bugünkü 
toplumsal dünyanın içinde değil, “dışarıdan dayatılmış” olanın “bünyeye” çoktan girmiş olmasında değil, 
toplumsal dünya tarafından “kirletilmemiş”, “saf” bünyede aranır. Özetle: “O halde dünyadaki ilan 
edilemeyen kayıp, öfkelendirir, ikirciklilik üretir ve ben ‘içindeki’ adsız, dağılmış ve kamusal özsuçlama 
ritüellerini teşvik eden bir kayıp halini alır. Freud’un yazdığına göre matem ‘egoyu, nesnenin öldüğünü 
ilan ederek nesneden vazgeçmeye zorlar.’ Buna göre melankoli ise böyle bir şeyi ilan etmeyi reddeder, 
konuşmayı kabul etmez, ‘nesnenin artık varolmadığına dair gerçeklik hükmü’nü askıya alır” (Butler, 173). 
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başa bırakır.5 Bu filmler, şehrin ışıklarına hareketi erteleyip askıya alan, kayıp geçmişin 

şimdiye ve geleceğe hükmetmesini isteyen, faillik ve özerklik hissini uyandıran rotayı 

takip ederek toplumsalın mevcut sınırlarını idame ettiren anlatıların (Bir Türk’e Gönül 

Verdim, Utanç, Fatma Bacı, Zehra) aksine farklılığın dramatik dilini yaratırlar; bu, 

öznenin yinelenmesi, başka toplumsal rüyalara imkân veren boşluk alanının açılması 

demektir. Ulusun huzursuzluğunu modern uygarlığın huzursuzluğuna geçirgen kılarak 

bu huzursuzluğu sinema bünyesinin ima ettiği kayıp ve yokluğa tercüme eden bu filmler, 

psişik yaşamın melankolik ikirciklilik biçimlerine bağlılığını nasıl kırarlar? 

Filmlerde takip ettiğimiz kurgusal hat ya da sinema üzerine düşüncede ortaya 

çıkan düşünsel hat, kapılma ve özenmeyle “kendine dön” çağrısı arasında gidip gelen 

büklümlü ve sarkaçvari bir yapıdır. Burada dikkat çekici ve şaşırtıcı olan, konuşmayı ve 

kendi üzerine düşünmeyi bu büklümlü yapı içinde soğuranın ne olduğunun 

görünmemesidir. Melankolik konuşmayı idare ve organize eden şey, kaybın ilan 

edilmemesidir. İster “Doğu”nun aşırı mevcudiyetinden yakınma, isterse “Batı”nın aşırı 

mevcudiyetinden yakınma olarak ortaya çıksın, her iki durumda da özne Doğu-Batı 

bölünmesiyle hayata başladığını inkar ederek özerklik hissi uyandıran bu yargıların 

peşine gider. İlkinde engellenmiş ve sahiplenilmemiş hüzünle kayıp inkar edilirken, 

ikincisinde bize kaybı dayatan toplumsal dünyayla birlikte kaybın kendisi de kaybolur: 

Melankoliğin ilan etmediği şey, melankolik konuşmayı idare eden şeydir; 
konuşulabilirliğin alanını organize eden bir konuşulamazlıktır bu. 
“Melankoliğin kaybı bize şaşırtıcı görünür. Çünkü kişiyi tümüyle soğuran şeyin ne 
olduğunu göremeyiz.” Doğrudan söylenilemeyen şey, aynı zamanda görüşten gizlenen 
ve melankoliyi organize eden görsel alanda olmayan şeydir. Melankoli görüşten uzak 
tutulur; ne görülen ne de ilan edilen, açığa çıkarılmaya direnen, görüntüye eşlik 

                                                 
5 Bu filmleri, özellikle gerçekçilikleri ve getirdikleri biçimsel yenilikleriyle öne çıkaran, yapıldıkları 
dönemlere ait eleştiriler için bkz. Coş (1973); Coş (1974); Sayman (1974); Kıral (1974). 
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edemeyen bir şey tarafından soğrulur. Bu kayıp özel ve üstesinden gelinemez 
göründükçe melankolik tuhaf bir şekilde dışadönük olur (Butler, 173). 

 
Türk sinemasının ulusal-popüler muhayyileyi kuran ana biçimi melodramda, 

şehre hareket, taşralı olmak, cinsel fark çıkmazı ya da ötekinin bakışının yol açtığı 

eksiklik duygusu, anlatıyla birlikte sürekli yerdeğiştiren kahramanların hareketi içinde 

kaybın reddi ve özerklik hissiyle soğrulur. Kimliğin kırılganlığından ve ıstırabından 

türeyen bütün duygular (yetimlik, gariplik, buruk acı, hüsran, hayal kırıklığı vb.), bu 

anlatı çemberi içine düştüğünde sanki hep aynı kader duygusuna boğuluyor gibidir. İlan 

edilemeyen, inkar edilen ve görüşten uzak tutulan kayıp, bütün hikâyeleri “yutan” bir 

tekrar çemberi yaratır. Melodramın bu boğucu yakınlığından şikâyet dilinin de, 

dayanılmaz bir yoksunluk duygusuyla dönerek melodramla kucaklaşmasına sebep olan 

da budur. Bütün hikâyeleri “yutan” şey, bizim sahici şeyimiz olarak algılandığında ya da 

tersinden, bizi kendine çeken bu şeyin, kaybın, üzerimizdeki izi topyekun reddedilip, 

silinmeye çalışıldığında, özne özerklik hissi tarafından esir alınmış demektir. Kendi 

kalmanın ve bir başkası olmanın imkânsızlığı, bir imgeyle özdeşleşmenin içkin 

yabancılığı özne olmanın ve bir kimlik sahibi olmanın ıstırabıdır. Sinemanın modern 

öznellikle kurduğu bağ, sinemanın bünyesi, bize bunu, kendine dönmek için çok geç, 

dolaysızca başkası olmanınsa imkânsız olduğunu anlatır. Sinemayı başlatan, ben’in 

sesinin başlangıçtan itibaren başka bir yerden devralınmışlığı, ödünç alınmışlığı ve 

başkası olma arzusunun kuruculuğudur. 

Vesikalı Yarim, melodramın anlatı çemberini sinema bünyesine sadakatle kırar. 

Görüşten uzak tutulan melankoli, görüntüye eşlik edemeyen kayıp, bu filmde ilan edilir. 

Psişik yaşamın melankolik ikirciklilik biçimlerine bağlılığın kırılması öncelikle 
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melankolinin görünür kılınmasıyla, fark edilmesiyle mümkündür. Aslında Vesikalı 

Yarim’den önce Sevmek Zamanı’nda Metin Erksan, bir ölüye, resme ve taklit olana 

duyulan aşkta bu melankolik bağlılığı görünür kılmıştır. İstanbul hayali ve kadının 

bakışının eril kimlikte açtığı narsisistik yara, burada bir kez daha ama bu kez, “son 

bakışta melankoli”, “sahiplenilmiş melankoli” olarak karşımızdadır. Sevmek Zamanı’nda 

sanki iki bilinç var gibidir. Biri, melodramın herşeyi soğuran bünyesinde temsille gerçek 

arasındaki çatlak ve özerklik kaybı olduğunu ilan ederken, diğeri bunu reddeder. 

Böylelikle film, hem melankolik bağlılığı görünür kılar hem de bu bağlılığı sahiplenir. 

Durgun su, göl, dev ağaçlar, ağaçların suya düşen gölgeleri, yağmurlu ve sisli hava, 

dünyayla araya bir perde gibi giren camın arkasında duran manzara, cama yansıyan 

İstanbul manzarası, bu manzaranın üzerine düşen sevgilinin yüzü, Derviş Mustafa ve 

Halil’in ud ve rakılı sohbetleri, sevgilinin dev portresine bakarak dinlenilen Türk 

musikisi, aşkın imkânsızlığa düşmesine eşlik eden, kaybın acısı paylaşan İstanbul’un dar, 

dik, parke taşlı sokakları, eski, tarihi yapıları, mezarlıkları ve yıkık dökük surları, at 

arabaları, kara sevdayla birlikte kahramanların da siyah bir gölgeye dönüşmüş imgeleri; 

bütün bunlar, filmi saf bir melankoliyle donatır. Bütünüyle görüşe hükmettiği için de 

buradaki melankoli, kırılıp gitmek üzereyken son bir bakışla sahiplenilmiş gibidir. 

Halil’in Meral’in resmine olan aşkının iki tarifi vardır filmde. Biri, bu aşkı, 

zamana, geçiciliği, faniliğe, maddiliğe karşı yüceltmek üzere işler; resme aşk, 

bedensellikten, ölümlülükten, şimdiki zamandan muaf, ölesiye bir aşktır. Ama ikincisi, 

resmin gerçeğinin canlılığından, arzusundan, bakışının tekinsizliğinden, hatta ima ettiği 

imkânsızlıktan duyulan korku olduğu ölçüde ilkinin altını oyacaktır. Boyacı olan ve 

evlerin iç süslemelerini yapan Halil’in zengin, şehirli bir kadına, Meral’e olan aşkının 
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ima ettiği imkânsızlığı, bir ölüye, bir resme, taklide bağlılık giderir. “Ben senin resmine 

aşığım” diyen Halil, bu aşkın, canlılık, hareket, değişim karşısında yıkılma tehdidinden, 

kaybetme korkusundan türediğini de söyleyecektir. Ölü nesneye, temsile, belirli bir 

imgeye bağlılık, nesne-olarak-bakışın yabancılığını gidermek, nesnenin ikamesiyle, 

temsiliyle, çoktan dışsallaşmış iç dünyayı var kılmak üzere devreye girer: “Resmin sen 

değilsin ki! Resmin benim dünyama ait bir şey. Ben seni değil, resmini tanıyorum. Belki 

sen benim bütün güzel düşüncelerimi yıkarsın. (...) Bu korku sevdiğim şeye ebediyen 

sahip olabilmek için çekilen bir korku. Ben senin resmine değil de sana aşık olsaydım, o 

zaman ne olacaktı? Belki bir kere bile bakmayacaktın yüzüme, belki de alay edecektin 

sevgimle. Halbuki resmin bana dostça bakıyor, iyilikle bakıyor.” 

Temsille onu tehdit eden Gerçek’in uçurumu, erkekle onu tehdit eden Kadın’ın 

uçurumu arasındaki yarılmayı görünür kılan Erksan, bu yarılmanın arzu ekonomisiyle 

ortaya çıktığını da sezdirir. 6  Meral’in dev portresiyle Meral arasındaki yarılma, 

gerçekliğin bir parçası olan resimle, onun gizemli fazlası, fantazi hayaleti arasındaki 

yarılmadır. Kaybı ima eden bu yarılma, nesneye ebediyen sahip olma arzusuyla, 

                                                 
6 Simgeselle Gerçek arasındaki çatlak ve burada işleyen arzu ekonomisi, Zizek’e (2002g) göre Magritte’in 
resimlerinin has temasıdır. Özellikle Les Deux Mysteres’de aynı nesnenin çiftlenmesiyle, diğer resimlere 
göre artan tekinsizlik hissinden bahseder Zizek: “Pipo ve altındaki ‘Ceci n’est pas un pipe’ yazısı, bir 
tahtadaki çizimler olarak tasvir edilir; ama tahtanın solunda bir başka dev piponun hayaleti 
özgülleştirilmemiş bir mekânda süzülmektedir. (....) Gerçekliği, kendisi ile gerçeğin gizemli fazlası 
arasında bölerek her birini öbürünün gerçeksizleşmesi haline getiren şey, simgesel düzenin ortaya çıkışıdır. 
Lacan’ın gözden kaçırılmaması gereken vurgusu, böyle bir yarılmanın ancak bir arzu ekonomisi içinde 
ortaya çıkabileceğidir: Bu yarılma, arzunun ulaşılmaz nesne-nedeni –havada süzülen pipo- ile onu 
tüttürebilsek bile hiçbir zaman o olmayan ‘ampirik’ pipo arasındaki mesafeyi adlandırır. Havada süzülen 
piponun muazzam mevcudiyeti, resmedilen pipoyu ‘sadece bir resim’e dönüştürür elbette, ama havada 
süzülen pipo aynı zamanda tahtadaki piponun ehlileştirilmiş simgesel gerçekliğiyle karşılaştırılır ve bu 
yüzden de hayaletvari, gerçeküstü bir mevcudiyet kazanır. Bunun tam bir eşdeğerini Otto Preminger’in 
Laura (1944) adlı filmde ‘gerçek’ Laura’nın ortaya çıkışında görürüz: Polis dedektifi öldüğü iddia edilen 
Laura’nın portresine bakarken uyuyakalır. Uyandığında portrenin hemen yanında, ‘gerçek’ Laura’nın sağ 
salim durmakta olduğunu görür. ‘Gerçek’ Laura’nın bu mevcudiyeti, portrenin salt bir ‘taklit’ olduğunu 
vurgular; öte yandan, ‘Gerçek’ Laura simgeselleştirilmemiş fantazmatik bir fazla, hayaletvari bir görüntü 
gibi ortaya çıkar. Portrenin altında, ‘Bu Laura değildir’ yazısı olduğunu hayal ediyor insan” (111). 



 447

nesnenin temsiline sadakatle narsisistik tamlığa kavuşma çabasıyla gölgelenir. Bu 

anlamda “gerçek” Meral’in, resme, açıkça tanımlanmış simgesel gerçeklik çerçevesine 

taarruzu filmin temel çatışmasıdır (“Benimle resminin arasına girme, istemiyorum seni! 

Ben senin resmine aşığım”). Resim, özneyi bölen, onu kendi imkânsızlığıyla yüzleştiren 

bakışı/arzuyu ehlileştiren ve evcilleştiren çerçeve, saf bir surettir. Aynanın körleşmesini, 

bakışın yabancılığını, dış-merkezliliği giderir. Halil, resimdeki bakışta, “değişmez”i 

bulmuştur. Halil’in “iç”ine bakan, “kendi”ni gören bu bakış, onun dünyasını dış 

dünyadan ayırır; bu bakış, Halil’in kendisine ait bir parçadır.7 

Sevmek Zamanı, aynasallaşarak bir tamlık ima eden bakışla, içe çekilmiş ve 

temsil olarak doğan ölü nesneyle, canlılığı, hareketi, değişimi, tekinsizliği, 

korkutuculuğuyla karanlık duygular uyandıran ötekinin bakışı, bakan ama görmeyen kör 

nesne arasındaki yarılmayı göstermiş, ama tamlık ısrarıyla ölü nesnenin hareketsiz 

dünyasında asılı kalmıştır. Meral ve Halil’in aşkları İstanbul’da son bulur. Kendi 

                                                 
7 Resim ve Halil’in dünyası arasındaki uyum, herşey bir pencere çerçevesinden, dünyayla ya da gerçeklik 
hükmüyle araya bir perde gibi giren camın arkasından tasvir ediliyormuş gibi herşeyin birbirini yansıttığı 
sahne düzeniyle görüntülenir: doğanın yansıdığı durgun, sakin su, göl, kuş sesleri, Türk sanat musikisi, 
Halil ve Derviş Mustafa’nın doğanın içindeki kulübeleri, kulübenin penceresinden görüntülenen Mustafa 
ve Halil, pencereden dışarıya bakan Halil, gölün kenarında duran Halil. Buna karşın, “gerçek” Meral’in 
Halil’i resimden koparmaya çalıştığı sahnede ise Halil ve Meral, yamaçta, uçurum kenarında, rüzgarlı, 
dalgalı denizin kıyısındadırlar. Halil, burada Meral’e kendi dünyasına girmemesini, resimdeki bakışa aşık 
olduğunu söyler: 
Halil: Sen dostlukların, aşkların kolay mı kurulduğunu, kolay mı sürdürüldüğünü sanıyorsun? Resminle 
aramda ne kadar uzun zamanlar geçti. İlk  karşılaşmamızı daha dün gibi hatırlıyorum. Birden bire iyilikle, 
sevgiyle bakan bir yüz gördüm. Elbiselerim eskiydi, kirliydim, sakallarım uzamıştı. İnanamadım. O 
insanca bakışı bir daha göremem diye bir daha resme bakmaktan korkuyordum. İkinci kere zorlukla 
baktım resmine. Gene iyilik, gene sevgi vardı gözlerinde. Nihayet değişmezi bulmuştum. Resmin benim 
içime bakıyordu, benim kendimi görüyordu. Boş evde soğuk kış gecelerini beraber yaşadık onunla. Bana 
hep dostlukla iyilikle, sevgiyle baktı. Çok zamanlar gidip yüzünü tutardım. Gözlerini öperdim, saçlarına 
değdirirdim ellerimi. 
Meral: Benim bakışlarımda da sevgi var. Ben de senin kendini görüyorum. Resmimin yerine ben 
seveceğim seni. Artık ben varım. 
Halil: Hayır, hayır! İstemiyorum seni. Benim dünyama girmeye kalkma. Sonra merhametsizce yıkarsın 
onu. Resmin benim kendimden bir parça. Bırak ben onu seveyim. Sen sevmek isteme beni. Senin ellerini 
tutmak istemiyorum. Sonra çekersin o ellerini benden. Ben resmine aşığım. Ölünceye kadar da onu 
seveceğim. 
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sözleriyle “klasik bir kız babası” olmayan Meral’in babası, Halil’e karşı anlayışlıdır; 

fakirliği, mesleği önemsemediğini söyler; fakat ona göre, meselenin öbür yüzünde, bu 

“romantik ve güzel maceranın” sonlanmasına, hayallerin yıkılmasına neden olacak bir 

gerçek, Meral’in zengin bir kız olması, yokluğun ne olduğunu bilmemesi vardır. Meral’e 

aşık olarak kalmayı tercih eden Halil, bu konuşmanın sonunda ayrılmaya karar verir. 

Kayıp tehdidi ve arzu nesnesinin özneye yaşattığı karanlık duygular (hayal kırıklığı, 

hüsran, iç dünyanın şiddetle yıkılması) içsel bir imkânsızlığa dönüşmediğinde, engel de 

dışsallaştırılır. Tamlık ısrarı, ölü nesneye sadakati de sürekli kılar. Meral’in Başar’la 

evleneceğini öğrenen Halil, bu imkânsızlığın açtığı yarayı bir başka taklit nesneyle 

doldurur. 8  İstanbul sokaklarında dolaşırken bir dükkanın vitrininde gördüğü gelinlik 

giydirilmiş, eli boşluğu tutan manken, “gerçek” Meral’in bıraktığı boşluğu ikame eder. 

Meral, dans edenlerin duvara yansıyan dev gölgelerinin önünde gelinliğiyle otururken, 

Halil, narsisistik tamlık ima eden taklit nesnelerle (Meral’in resmi ve manken) birlikte 

kayıkta, durgun gölün üzerindedir. Peşi sıra gelen sahnede, Meral’i gelinliğiyle gölün 

kıyısında Halil’i beklerken görürüz; kayığa biner, resmi ve mankeni göle atar. Simgesel 

çerçeveyle hayaletvari eki arasında uyum sağlandığında, Meral bu çerçeve içindeki “ölü 

kadın” olduğunda, kayıktaki ölü nesneler göle atılır. Bu uyumun içkin imkânsızlığı, 

                                                 
8 Kristeva’ya (2006) göre, melankolideki kaybetme korkusu ya da hüzün, öznenin bağlandığı ve alıştığı 
taklit nesnedir. Bu hüzün, ötekine yönelik saldırganlığın değil ilksel narsisistik yaranın belirtisidir: “Hüzün, 
yoksun edici olduğu için düşman olduğu farz edilen bir diğerine karşı gizli bir saldırı olmayıp, yaralı, 
eksik, boş bir ilkel benin belirtisi olacaktır. Böyle bir kişi mağdur olarak görülmeyecektir ama temel bir 
kusura, yapısal bir yetersizliğe kurban gitmiş olacaktır. (...) Üzüntüsü daha çok, narsist, sembolize 
edilemez, adlandırılamaz, hiçbir dış etkenin (özne ya da nesne) ona atfedilemeyeceği kadar erken oluşmuş 
bir yaranın en ilkel ifadesi olacaktır. Bu tip narsist depresif için üzüntü gerçekte onun tek nesnesidir: daha 
doğrusu üzüntüsü, başka bir nesnenin bulunmayışından dolayı, bağlandığı, alıştığı, candan sevdiği taklit 
bir nesne olacaktır. Bu durumda, intihar kamufle edilmiş bir savaş eylemi olmayıp, üzüntüyle bir birleşme 
veya ondan öte yokluğun, ölümün vaadleri gibi hiçbir zaman dokunulmayan, her zaman başka yerdeki 
olanaksız aşkla bir birleşmedir” (155). Sevmek Zamanı’nın sonu da ölüm yoluyla, “hiçbir zaman 
dokunulmayan, her zaman başka yerdeki olanaksız aşkla bir birleşme”yi sahneler. 
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“fantazi çerçevesindeki siyah çatlak” ise bir dış unsurla cisimleştirilir. Başar, ağlayarak, 

pompalı tüfeğiyle her ikisini de öldürür. 

Boşa çıkmış, nesnesinden yoksun bırakılmış arzunun aşırı durumunu anlatmak şöyle 
dursun, melankoli, arzusundan yoksun bırakılmış nesnenin kendisinin mevcudiyeti 
demektir –melankoli en sonunda arzulanan nesneyi ele geçirmemiz ama onun hayal 
kırıklığı yaratması durumunda ortaya çıkar. İşte tam bu anlamda melankoli (hiçbiri 
arzumuzu tatmin etmeyen pozitif, görgül nesnelerin hepsinden hayal kırıklığına uğramak) 
gerçekte felsefenin başlangıç noktasıdır (Zizek, 2006: 139). 
 
Sevmek Zamanı, buğulu camın, buğulu gözlerin, pus ve sisin ardında duran arzu 

nesnesinin, camın perdesi kırılıp gerçekliğe fırlatıldığında yol açacağı hayal kırıklığını 

anlatmıştır; ama bunu, “içimizi”, “kendimizi” gören bakışın hala varolduğunu, saf surete, 

ölü nesneye, taklide sadakatin hatırlattığı sahiciliğin hala kaybolmadığını ima eden 

melankolik resmi sahiplenerek, gerçeklik hükmünün içeri sızmasını engelleyen cam 

perdeyi koruyarak yapmıştır. Böylelikle Sevmek Zamanı, şehir ışıklarının uyandırdığı 

arzu ve eksiklik duygusunu, kadının bakışının eril kimlikte açacağı yarayı, arzu 

nesnesine ulaşıldığında, nesne gerçeklik devresine dahil olduğunda yaşanacak yıkım ve 

hayal kırıklığını gösterirken geri çekerek, melankolik içe çekilişi, geri çekilişi sahneler. 

Bu “son bakışta melankoli”, sahiciliği ima eden resme sadakatin, cam perdeyle 

manzarayı muhafaza etmenin, herşeyin birbirini yansıttığı dünya tasvirinin ve 

aynasallaşarak durgun bir göle dönüşen bakış arzusunun, çoktan devreye girmiş dış-

merkezlilikten türediğini, tamlık ve özerklik ısrarının bu kayıpla başladığını reddettiği 

için, narsisistik tamlık resmini bozan unsuru dışsallaştırır. 9  Sevmek Zamanı’nın 

                                                 
9 Pamuk’un İstanbul metninin, melankolik anlatı ve manzaranın hüznü içinden geçerek, bu resimden 
giderek uzaklaşan dilini hatırlayabiliriz burada: “Başkalarının yaptığı ya da kendi yaptığım resim 
İstanbul’a benzerse iyi resim olmuyor; iyi resim olursa, benim istediğim kadar İstanbul’a benzemiyordu. 
Belki de şehri bir resim, bir manzara olarak görmekten vazgeçmeliydim” (302). Pamuk, bu gerilimin 
nedenini bir yandan radikal bir Batılılaşmacı olup, diğer yandan hatıralardaki İstanbul’a ait olma 
arzusundan türediğini ifade eder (303). Metinde İstanbul manzarası giderek kayıp bir sevgilinin 
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sahnelediği hayal kırıklığı korkusunu ve kendi üzerine düşünmeyi başlatan melankolik 

süreç, Vesikalı Yarim’de içsel bir imkânsızlığa, bir kayıp deneyimine taşınır. 

Vesikalı Yarim, aşkın imkânsızlığını kadını ve erkeği hayatta bırakarak anlatır. 

Kayıp ve yokluk deneyimini sinema diline tercüme eden de budur. Oysa, sevgilinin 

“kirlenmesi” ya da ölümü yoluyla anlatılan kayıp, bir zamansallaştırma içermek 

suretiyle kayıp nesnenin “kirlenmemiş”, kaybolmamış halinin ölene kadar kalbe 

gömüldüğü, içe çekildiği bir psişik süreci anlattığı için kayba karşı bir savunmadır. 

Erkek kahramanını, Halil’i, uzak tutulan şehrin ışıklarının, kadının bakışının içine 

fırlatan Vesikalı Yarim, bunu mahremiyeti, masumiyeti ve özerkliği kaybın kabulüyle 

değiş tokuş ederek yapar. Kapılan, sürüklenen erkeğin suç, şiddet ve cinayetle 

sonuçlanan hikâyesinde, kenar mahalle hayalinin, eril-mahalli ruhun, organik cemaatin 

sahiciliğinin dayanağı, bu sahiciliğin garantisi olan unsur, meşum kadın fantazisidir. 

Kanun Namına’nın aksine Vesikalı Yarim’de mahremiyetin ortasında bir “yabancı”, 

bozulmayı, etkilenmeyi ve erkeğin arzusunun bölünmüşlüğünü cisimleştiren bir unsur 

yoktur. Kahramanın, Halil’in kendisi, arzunun taaruzuyla kapalı kimliğin yerinden 

edilişinin yol açtığı fazlalıktır. Bu nedenle, konsomatris Sabiha ile manav Halil’in 

Beyoğlu’nda başlayan aşklarını, kahramanın şehrin ışıklarına, merkeze hareket ederek, 
                                                                                                                                                
hatırasından ibaret kalırken, romantik Doğu düşü de bozulmamış mükemmeliyeti yüzünden itici hale 
gelecektir: “Bu yüzden Eyüp’e varmak, o gün Haliç’in yıkıntılar ve tarihle yapılmış manzarasında 
mutlulukla hissettiğim hüznün sonu oldu. İstanbul’u yıkıntıları, hüznü ve bir zamanlar sahip olduğu 
şeyleri kaybettiği için sevdiğimi yavaş yavaş anlıyordum” (331). İstanbul manzarasının hüznünden içsel 
kayba geçiş, manzaranın anlattığı duygunun da, kimliğin bünyevi ıstırabı, terk etme ve terk edilme 
olduğunu fark etmemize imkân verir. Metin, şehrin ışıkları altındaki karanlık, kirli, kötücül sokakların 
başlattığı yazma arzusuyla biter: “Beyoğlu’nun sokakları, karanlık köşeleri, kaçma isteği ve suçluluk 
duygularıyla kafamın içinde, neon lambaları gibi yanıp sönüyordu. Bazı öfke ve aşırı duyarlık anlarında 
hissettiğim gibi, şehrin bütün o sevdiğim yarı karanlık, yarı çekici, kirli ve kötücül sokakları içindeki 
kaçılacak ikinci dünyanın yerini çoktan almışlardı. Annemle o akşam aramızda bir kavga çıkmayacağını, 
az sonra kapıyı açıp beni teselli edecek sokaklara kaçacağımı ve uzun uzun yürüdükten sonra gece yarısı 
eve dönüp bu sokakların havasından ve kimyasından bir şeyler çıkarmak için masama oturacağımı 
biliyordum” (344-345). 
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“dışarı”nın, öteki’nin cazibesine kapılmasını anlatan film, mahremiyet/ev/kenar 

mahalleyi, yabancı/dışarısı/Beyoğlu karşısında yüceltecek, bir tamlık vaadiyle donatacak 

içselleşmiş manzarayı hiç göstermez. Aksine bu, film boyunca Halil’in Sabiha’ya 

söylemediği sırrı olarak görüntüden ve sözden uzak tutulur. 

Masumiyeti, mahremiyeti ve tamlığıyla yüceltilerek özerklik hissi uyandıran ev 

ve kenar mahalle hayalinin görüşten uzak tutulmasıyla sağlanan tersine çevirmeyle, 

kendi arzumuzu cezalandırmamıza, suçluluk duygusuna, vicdanın psişik şiddetine ve 

ahlaki yargılara yol açan eleştirel faillik de sadece bir bakışa, konuşmayan ama suç 

gören babanın bakışına dönüşür. Kapılan ve arzusunun peşinde giderek şehrin ışıkları 

altına yerleşen Halil’e uzaktan bakan, konuşmayan ama onu suçlayan babasının bakışını 

görürüz. Halil, suçluluk uyandıran bakışla arzu uyandıran bakış arasında bölünmüştür. 

Filmin kayıp ve yokluk deneyimini, “kirlenme” ve “ölüm” dışında, hayatta kalarak, 

yaşam talebiyle anlatabilme biçimi de bu bölünmeye tahammül edebilmesiyle, bu 

bölünmenin yol açtığı karanlık duyguları sahneleyebilmesiyle ilişkilidir. Başlangıçta 

Halil ve Sabiha’nın peşini bırakmayan dışsal sebep algısı, Sabiha’nın vesikalı olması, 

giderek içsel bir imkânsızlığa dönüşür. Dolayısıyla film, Halil’in “Sabiha fantazisini” 

kat eder. Fantazinin içinden geçişle ilerleyen film, bu içkin imkânsızlığa ve 

bölünmüşlüğe, kaybın izine götüren karanlık bölgeleri de sahneler. Sabiha ve Halil’in 

şehrin izbe sokaklarından birinde sahnelenen tartışmaları, Sabiha’nın Halil’in “evinden”, 

gizli toplumsal metinden, gizlilikle söz etmesi, çerçevenin boş, insansız kaldığı bir duvar 

görüntüsüyle biter. Benzer şekilde, bir başka tartışmanın ardından, Halil’in Sabiha’nın 

evine gelip boş ve karanlık evle karşılaşmasına ve sahnenin karanlık, boş evin çekimiyle 
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bitişine tanık oluruz.10 Halil, “Sabiha fantazisinde” ona ulaşmasını engelleyen unsurları, 

bu dış engelleri yok etmenin peşinde giderken, aradığı suçlunun kendisi olduğuyla karşı 

karşıya bırakılır. Boş, karanlık evi “Sabiha’nın sırrı”yla dolduran, dil ve toplumsallıkla 

örülmüş duvara çarpmamızdır. 

Halil’in Sabiha’yı bıçakladığı sahnede “Sabiha’nın sırrı” da ortadan kalkar. 

Fantazinin başladığı yere döndüğümüzde, fantazi perdesinin arkasında bir sırrın 

olmayışıyla, erkeğin kimliğindeki eksiği yamayan “kadının sırrı”nın yokluğuyla karşı 

karşıya kalırız. Burada yine ilginç bir tersine çevirme vardır. Halil, Sabiha’nın çalıştığı 

saza gelir. Onu bir başka erkekle otururken görür, konuşurlar ve Sabiha’nın “meşum 

kadın” haliyle alaycı ifadeleri karşısında Halil sazı terk etmek üzereyken Sabiha 

arkasından koşar ve Halil’e sarılır. Halil, Sabiha’yı bıçaklar. Polisler gelir. Sabiha’nın 

“Ben yaptım” demesinin ardından Halil’in “Asıl şimdi yıktı beni” sözleriyle sahne biter. 

“Kadının sırrını” ayakta tutan standart erkek fantazisinde, kadının alaycı ifadeleri 

karşısında erkek tokat atıp gider. Oysa burada, şiddet, sevginin gösterildiği anda patlar. 

O halde şu soru açıkta kalır: “Halil Sabiha’yı neden bıçaklamıştır?” Eril fantaziyle araya 

konulan mesafeyle şiddet, fantazmatik çerçevesinden çıkarılır. Eril kimliğin son sığınağı, 

Sabiha’nın sırrının olmayışıyla, “Ben yaptım!” diyerek şiddetin nedenini ortadan 

kaldırmasıyla yok edilir. Burada karşı karşıya kaldığımız kimliğin içkin şiddetidir; Halil, 

Sabiha’da yok etmek istediği fazlalıkta kendi eksikliğini görür.11 Sabiha’nın sırrı yoktur: 

                                                 
10  Kayıp deneyimini “ölüm” dışında anlatan bu biçim, Zizek’e göre, hakiki bir yokluk deneyiminin 
sahnelenişidir: “[H]akiki yokluk deneyimi eşin gerçekte hayatta olduğu ama evde olmadığı, kocanın ise 
onun nerede olabileceği, neden geç kaldığı, (acaba aşığıyla beraber mi olduğu) şüphesiyle kıvrandığı 
durumda ortaya çıkacaktır” (2006: 135). 
11 Kuşkusuz bu dış-mahremiyet boyutudur. Özne, “kendinde kendinden fazla olan bir şey”in, çok yakınına 
yaklaşılamayacak kadar “sıcak” olan bu Şey’in, travmatik keyif çekirdeğinin etrafında döner (Zizek, 2004: 
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“Ötekinin sırrı, kendim olma imkânının bana asla verilmemiş olmasıdır ve ancak 

dışarıdan gelenin kaçınılmaz saptırmasıyla varolurum” (Baudrillard, 1995: 155). 

Vesikalı Yarim’i ulusun huzursuzluğundan uygarlığın huzursuzluğuna geçirgen 

kılan dönüşlülüğün kaynağının, burada; saklı ve ikili anlamları, bilinçdışı arzuyu, 

yücelikle alçalmışlığı ortaya çıkaran kökensel kaybın kabul edildiği yerde olduğu 

söylenebilir. Sahiciliğini meşum kadın fantazisinden alan organik cemaatin, eril ruhun 

eksikliğiyle baş başa bırakan film, fantaziyi yıkar. Erkek kahraman, büyüyü sürekli kılan 

sınırı geçer ve orada kendi bakışıyla, kendi eksikliğiyle, özerklik kaybıyla karşılaşır. 

Butler’e göre melankolik bağlılığı kırmayı sağlayacak yaşam talebi, vicdanın kayıp 

nesneye yatırımını çözmelidir. “Böylesi durumlarda yaşam talebi, erdemli psişeye karşı 

çıkmak, bunu iradenin eylemi ile değil fakat böylesi eylemleri mümkün kılan ben’in ve 

onun ‘özerkliği’nin bağlarını aşan bir toplumsallığa ve dilsel yaşama boyun eğerek 

yapmak anlamına gelir” (183). Bir özerklik vaadinin peşine düşmek yerine Vesikalı 

Yarim, vicdanın yargılarını gerçekliğin hükmüyle ağır ağır değiş tokuş eder. Arzunun 

imkânsızlığı erkeği tamlığa kavuşturacak, bir faillik hissiyle buluşturacak “kadının 

sırrında” değil, son derece sıradan bir gerçektedir: Halil başkalarına bağımlıdır. Kendine 

dönmek için çok geç, bizi var eden toplumsal hikâyenin izini silmek, bu izden kurtulmak 

imkânsızdır: 

Hayatta kalma, kişinin ortaya çıkışını başlatan kaybın izini kabullenme meselesidir. (...) 
[H]üzünlenebilecek olan özne, dilsel ve toplumsal yaşam tarafından vesayet altına alınan 
özerklik kaybı tarafından ima edilir; özne kendisini asla özerk olarak üretemez. Ben 
başından itibaren kendisinden başka bir şeydir. (...) Ben’in özerkliğini kabul etmek ise 
bu izi unutmaktır; bu izi kabul etmek ise asla tamam olmayacak olan ben’i 

                                                                                                                                                
225). Bu Şey nedeniyle sevgi yıkıcı bir nefrete dönüşebilir: “Ne diyordu Lacan? Seni seviyorum, ama 
sende senden fazla bir şey, objet petit a var, bu yüzden seni sakatlıyorum” (225). 
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parçalamaksızın nihai bir kopuşun sağlanamayacağı bir matem sürecini başlatmaktır 
(Butler, 182). 

 

Film, Halil’in kimliğinde, bu boyun eğmeyi, mahremiyet, iç dünya dediğimiz 

şeyin çoktan dilsel ve toplumsal yaşam olduğunu kabullenmeyi gösterir. Fantazi 

yıkıldığında ben’in özerkliği de yıkılır. Diğer yandan, bizi öfkelendiren bağımlılığımızın 

bünyevi olduğunu kabullenmek, filmde Halil’in eve dönüşüyle anlatılan süreç, vicdanın 

sesinde iz bırakan toplumsal iktidara karşı dönüşlülüğü gösteren bir öznelliği de başlatır. 

“Ev”in halesi çekip alınmıştır; ev imgesi, bütün sıradanlığıyla perdeye düşer. Halil’in 

eşini, çocuklarını, annesini ve evini Halil’in eve dönüşüyle birlikte görürüz. Sabiha ise, 

son bir kez, Halil’e kavuşmak umuduyla kenar mahalleye, manav dükkanına gider. Bu 

uzaktan bakış, masum ev, kenar mahalle ve bütünlük hayaline son bakıştır. Sabiha’ya 

giderek yaklaşan, manav dükkanından ise giderek uzaklaşan -bu sahnede manav 

dükkanından Sabiha’nın görüntülendiği hiçbir çekimin olmaması bu nedenle önemlidir- 

peş peşe çekimlerde, manav dükkanı, kenar mahallenin, dik parke taşlı yolların içinde 

giderek bir lekeye dönüşür. Bu dışarıdan ve uzaktan bakma, kenar mahalleye ve onun 

anlattığı cemaat duygusuna da uzaktan bir bakıştır; üstelik kadının bakışıdır. Kenar 

mahalle hayali ve cemaat duygusuyla inkar edilen kaybın izi, burada görünür kılınmıştır. 

Bu “mezarlık ziyareti”, matem sürecini başlatır.12 

Tanıdık bir öznellikle başlayan film, fantaziyi kat ederek tuhaf bir öznellikle, 

yinelenen özneyle biter. Sabiha hayatta kalmıştır, bütün sıradanlığıyla gerçeklik 

içindedir. İstanbul sokaklarını kayıp deneyimiyle dolaşan, artık-bir-kadındır. Geri 

dönülmeye çalışılan “saf” kendiliğin, kaybı inkar edilen kapalı kimliğin değil, kapalı 

                                                 
12 Vesikalı Yarim’in melodramdan trajediye geçen anlatı ve biçimi için bkz.Abisel vd. (2005). 
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kimliklerin yerinden edilişinin yol açtığı fazlalığın perspektifi ortaya çıkmıştır. Vesikalı 

Yarim, “vicdanın içselleşmiş manzarasını tersine çevirip yerini değiştir[ir]” (Butler, 179). 

Üzerimizdeki kaybın izini bu kabulleniş, kaybı dayatan ve bizi hayata başlatan 

dilsel ve toplumsal yaşama bağımlılığımızı fark ediş, bağımlılığımıza yönelik öfkeyi 

kendi varoluş koşullarımıza, toplumsal iktidara döndürmenin imkânını yaratır. Ben’in 

sesinin başlangıçtan itibaren başka bir yerden ödünç alındığını, öznenin dil ve 

toplumsallığın duvarına çarptığı yerde ortaya çıktığını kabullenmek, Kader’in yokluğunu 

kabullenmektir. Özerklik ve faillik hissini başlatan şeyin peşinde giderek, mahrum 

bırakıldığımız keyfi, kudretimizin esasını geri kazanma çabası, bizi, vicdanın psişik 

şiddetiyle kucaklaştırır. Bu psişik süreçte, özcezalandırma ve özsuçlama arzusunda 

bulduğumuz faillik, kendi sınırlarını ve kısıtlılığını sevmeyi Kader görüntüsünü 

koruyarak, bu görüntüde medet umarak sağlayacaktır. 13  Kader’in yokluğu öznenin 

trajedisidir. Varoluş koşullarımızın, içine doğduğumuz toplumsallığın bir dayanağının, 

garantisinin, Öteki’sinin olmayışı, bizi, bu dilsel ve toplumsal yaşamın rehinesi yapar. 

Modern trajedi, öznenin kaderinin onu var eden ve mahkum eden dilsel ve toplumsal 

yaşam olduğunu, varoluşun kaynağında özerklik kaybı olduğunu fark edişle başlar: 

Klasik trajedi, Kader’in, kendi aktif katılımı olmaksızın suçlu olan öznenin trajedisidir; 
suçluluk onun simgesel Kader ağındaki konumuna kaydedilmiştir. Modern, Hristiyanlık-
sonrası trajedi ise, “Tanrının öldüğü” bir evrende geçer; yani hayatlarımız artık kozmik 
Kader çerçevesi tarafından önbelirlenmiş değildir. Burada Lacan’ın söylemek istediği, 
bu Kader yokluğunun, peşin peşin suçlu olduğumuzu belirleyen simgesel çerçeve 
yokluğunun, bizi özgürleştirmediği gibi, üzerimize daha da radikal trajik bir suçluluk 
yüklediğidir –onun deyişiyle, öznenin trajik yazgısı, Söz’ün rehinesi haline gelmesine 
bağlıdır (Zizek, 2002h: 202). 

                                                 
13  Zizek’in Philippe Julien’den aktardığı şu satırlar, hadım edilme endişesinin Kader’in yokluğunun 
reddiyle hadım edilme istemine dönüştüğünü açıklar: “Demek ki kaderin Tanrısı öldüğünde, insan, bu 
ölümü benimseyip yasını tutmak yerine, kendini onun yerine koyar ve öteki karşısında bir kastrasyon 
istemini idame ettirir, kendi habis jouissance’ını maskelemek için bu isteme kader statüsü yükler” (2002h: 
203). 
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Öznenin ve toplumsalın kökensel kayıpla yarılmışlığını, bağımlılığımızın 

kaynağında tam ve tek olmayan bir simgesel çerçeve olduğunu fark ediş, öznenin 

yıkmak istediği, yok etmek istediği dışsal engelde kendini, kendi sınırlarını tanımasını 

sağlar. Vesikalı Yarim, arzunun imkânsızlığını, yok edildiğinde tamlığı mümkün kılacak 

bir dışsal gücün gölgesi altında değil, bu gölgenin yokluğuyla sahneler. Erkek kahramanı 

tam kılacak, kadının düşme hikâyesi ya da kadının sırrı yoktur. Böylelikle, erkek öznenin 

eksiğinde, üzerine yüklenen trajik suçluluk duygusunda, çoktan iç dünya olmuş 

toplumsalın sınırlarıyla baş başa kalırız. Bu aynı zamanda, toplumsalın eksiğiyle 

karşılaşmadır. Dokunulmamış ve lekesiz kalması için özneyi kendine çağıran “ev”, 

simgesel dayanağı ve garantisinden yoksunluğuyla, simgesel özdeşleşmeden boşanmış 

bir toplumsal artık görüntüsüyle perdededir. Kader’in olmadığı, ikinci bir hayatın 

olmadığı maddi evrende hayatta kalırız. 

Gelin’de, ev içindeki çatışmayı Akad, bu maddi evren içinde anlatır. Bu kez “ev” 

içinde, “ev”in işaret ettiği toplumsallığa bağımlılık içinde yol alan film, öfkeyi bu 

toplumsal iktidarın kendisine döndüren bir öznellik üretir. Film, Meryem, Veli ve 

Osman’ın trenle Haydarpaşa’ya gelişleri, İstanbul’un “insan denizine” karışmaları ve 

vapurla Boğaz’da yol alırken Boğaz manzarasıyla tanışmalarıyla başlar. Bu çekirdek aile, 

Yozgat’tan İstanbul’a daha önce göç etmiş olan Veli’nin ailesiyle birlikte yaşamak üzere 

gecekonduya yerleşirler. İstanbul, avluya girildiğinde biter; gelin Meryem’e 

kayınvalidenin ilk sözlerinden biri “Avlunun içini Yozgat bil!” olur. Film, “ev”i dışarıya 

karşı koruma çabasını, içeriye dışarının sızmasını engelleme arzusunu, Meryem’in 

küçük oğlu Osman’ın hastalığıyla ve çocuğun hayatta kalması talebiyle çatıştırır. 
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Bununla eş zamanlı olarak, korunmaya ve kaybedilmemeye çalışılan geleneğin 

kapitalizmle eklemlenişini, “ev”i dışarıya karşı sınırlama ve kısıtlama çabasının, 

toplumsal iktidar mekanizması olarak işleyişini, “biz”in idame ettirilmesinin, bedelsiz 

modernleşme arzusunun bedellerini görünür kılar. 

Veli’nin babası İlyas ve ağabeyi Hıdır, mahallede bakkal dükkanı işletirler. Pazar 

günleri bakkaliye yasağını kepengi kapalı dükkanda gizlice sigara satarak delerler. Aynı 

görüntüyü kurtarma ve ihlal ikilisi, babası çıktıktan sonra Hıdır’ın akşamları açık şarap 

satmasında da tekrar eder. Hıdır, babasının bu durumu bilip bilmediğinden emin 

olmadığını söyler; ama ona göre, bilmesine rağmen ses etmemesi daha güçlü bir 

ihtimaldir. Fakat ihlal, evin içinde ortaya çıktığında, Meryem oğlunu gizlice doktora 

götürdüğünde, avlunun içini şehirden, modernlik ve kapitalizm deneyiminden koruma 

çabasında bir delik açılır; birlik, beraberlik ve bütünlük görüntüsü bu çatışmayla delinir. 

Gelin’in radikalliği, bağlılıklarından hızlıca kurtulup “kendi”sine karşı koymadan, 

“kendi”ni kaybetmeden yerdeğiştiren kahramanlara ve anlatılara karşı dönüşü, bu 

bağlılığın ve bağlılığın yol açtığı ikircikliliğin içinde yol alarak sahneleyebilmesindedir. 

Meryem, aile üyelerinin, fabrikada çalıştığı için kötülükle suçladıkları kadın 

hemşerilerinin yardımıyla oğlunu doktora götürür. Annesinin Veli’yi iktidarsız kaldığı 

için suçlayan bakışı karşısında Veli’nin ilk tepkisi, “Ben gönderdim” olacaktır. Meryem 

ikinci kez doktora gittikten ve çocuğunun ameliyat olması gerektiğini öğrendikten sonra, 

ameliyat için altınlarını satar. Ailenin zengin bir semtte açtığı marketin borçları için 

altınlarını vermesi istendiğinde, veremeyeceğini söyler ve “Dükkan sıtması tutmuş 

hepinizi” diyerek aile üyelerine öfkeyle başkaldırır. Veli, aile üyelerinin bakışları 

önünde, Meryem’e tokat atar. Ailenin birlik ve bütünlük perdesi ağır ağır aralandığında, 
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Meryem’in giderek bir yaşam ve adalet talebine dönüşen bakış ve sözleri, eril kimliği bu 

perdenin içkin imkânsızlığıyla baş başa bırakırken, babanın borçlarını kapatmak için 

suçluluk ve cezalandırmayla fedakarlığa çağıran tabiyetin sesi, Veli’nin şiddetiyle, 

bedelleri hatırlatan bakışın susturulmasıyla sahnelenir. Meryem, İlyas babadan af diler 

ve parayı babaya verir. Aralanan perde, iç çatışma, “Biz bir ocağız gelinim” diyen 

babanın sözleriyle kapatılır. 

Gelin’in ev-dışarısı karşıtlığının yokluğunu, sınırları belirli bir ev hayalinin 

imkânsızlığını sahneleyebilmesi, iç çatışmanın yerine işaret eden unsurla, semptomla, 

gelinle özdeşleşen bir tersine çevirme gerçekleştirmesiyle ilişkilidir. Saf, bozulmamış 

gelenek, aile, ev ve onu bozan unsur arasında karşıtlık kuran bir anlatının, dışarıyı 

babanın yokluğu ya da eksikliğiyle sahneleyerek babayla kucaklaştıran dönüşlülüğü 

yerine burada sadece yakın plan ailenin içindeyizdir. Çatışmayı bir başına babayla, 

babaya ait sembollerle ilişkili bir mesele olmaktan çıkararak, sevilen-nefret edilen 

anneye, annenin bakışına bağımlılıkla birlikte anlatabilmeye imkân veren de bu yakın 

plan aile resminin içinde yol alınmasıdır.14 

                                                 
14 Akad, bütünlüklü aile resminin içindeki çatışmayı anlatabilmek için, ailenin birlikte görüntülendiği orta 
mesafedeki boy çekimlerinde aynı zamanda oyuncuların mahremiyetini hissetirecek bir yakın plan etkisi 
yaratmak istemiştir. Filme başladığında görüntü yönetmeni Gani Turanlı’dan bu aile imgesini istediğini 
anlatır Akad: “Sinemayla biraz yakından ilgilenenler bilirler, görüntüde nesnelerin büyük ya da küçük 
görünmesi çekim ölçeği denen bir ölçüye bağlıdır. İnsanı ele alacak olursak, bunu bütün bir boy olarak 
görebiliriz. Bu boyun da uzağı, yakını ve ortası olanı var. İşte beni ilgilendiren bu; orta mesafedeki boy 
çekiminde olmalarına karşın oyuncularımın daha yakınımızdaymışlar gibi varlıklarını duymak istiyordum. 
Böylece dramatik gerilimi, birilerine bakan oyuncuların kısa baş çekimleri yerine, üslubuma uygun sahne 
düzenlememle, dramı, oyuncular arasına düşmüş bir titreşim olarak duyurmayı tasarlıyordum” (2004: 546). 
Gani Turanlı’ya istediği imgeyi  ise şöyle tarif etmiştir: “Yani bütün aileyi görelim! Fakat bu çerçeve 
içerisinde yaratılan etki çok yakın olacak” (Onaran, 1990: 176). Turanlı, boy çekiminde bu yakın etkiyi 
yaratacak bir imge yaratır. Akad’a göre, Turanlı’nın yarattığı kompozisyonlarda, bütün aile odadır ama 
buna rağmen hepsine yakınızdır. Çok geniş ve çok uzak olmayan bu resimler sayesinde, Akad, bütün 
ailenin ve davranışlarının yakın mahremiyeti içinde olduğumuzu söyler (Onaran, 176).  
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Kayıp geleneğin susmuş sesi ya da acımasız geleneğin zalim efendisi olan bir 

baba yoktur bu evde. Gözü para hırsıyla dönmüş, kendini kaybetmiş ve geleneğini satan 

bir kapitalist efendi ya da zenginliğini masum ve erdemli çocuklarıyla paylaşan, 

modernleşmiş ama özünü kaybetmemiş bir baba da değildir buradaki. Gelin’deki İlyas 

baba, gücünün ya da güçsüzlüğünün garantisi olabilecek bir nedenden mahrum 

bırakılmıştır. Burada babada ve ona tabiyette ifade bulan birlik ve bütünlük söyleminin, 

modernliğe direnen gelenek ya da yozlaşmış gelenek olarak çerçevelenmemesi, gelenek 

ve modernlik arasında uzlaşma ve uyum arayışının, aşırılıkları törpülenmiş bir 

kapitalizm ve modernlik arzusunun, ev içindeki antagonizmayı perdeleyen bir toplumsal 

iktidar mekanizması olarak işlediğini görünür kılar. 

İşlerini sürekli büyütmek isteyen İlyas ve oğullarının, avlunun içini şehre 

kapatma çabaları, geleneği koruma çabası değil, ev içindeki düzen ve iktidarı koruma 

çabasıdır. Bu düzen ve iktidar, saf bir gelenek olmanın aksine çoktan kapitalizmle 

eklemlenmiştir; modernlik ve kapitalizmin dayattığı bedelleri kadın ve çocukların sırtına 

yükleyen bu toplumsal iktidar biçimi, modernlik deneyiminin evin içinde açtığı yarılma 

ve bu yarılmadan türeyen hareketlilik karşısında kayıp ve bedelleri hatırlatan gerçeklik 

hükmünü geleneğin kaybının inkar edilmesiyle, vicdanın ahlaki yargılarıyla değiş tokuş 

eder. Gelin, ev içinde toplumsal iktidarın işleyişini sahnelerken, yakın plan ailenin 

içindeki antagonizmaların etrafını çevreler. Gelin’in bakışı, toplumsal iktidarın 

semptomunun bakışı, “öldürülen ama kurban edilemeyen” (Agamben, 2001) bedenlerin 

bakışıdır. 

Erkekler, evin dışında çalışarak işleri büyütürken kadınların ev içindeki emeğini 

görünür kılar Akad. Sadece evin içindeki işler değildir gösterilen. Yemek yapmak, odun 
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kırmak, temizlik yapmak gibi ev-içi işlerin yanında yeni açılan marketin temizliğini, 

dükkanda satılan bidon bidon turşuların hazırlanmasını da kadınlar yapar. Üstelik, bu 

işlerin sürdürülmesinde, “biz”in idame ettirilmesinde işleyen hiyerarşi sadece erkekler 

ve kadınlar arasında değil, kadınların kendi arasında da iktidara tabiyeti sürekli kılan bir 

asimetri ve çatışma üretmektedir. Ailenin içinde ortaya çıkan bölünme ve çatışmalar, 

zamansal bölünme ve çatışmalarla anlatılır. Birbiriyle çatışan üç zamanı vardır filmin. 

İlkin, erkeklerin işleri büyütükleri, sürekli borçlandıkları, borçlandıkça bütün ailenin 

daha çok çalıştığı, kapitalizmin ve şehrin zamanı işler. Bununla birlikte, Meryem’in 

oğlunun ameliyat ettirilmesini beklediği, çocuğun hastalığının ilerlediği semptomun 

zamanı işlemektedir. Meryem’in talebinin sürekli askıya alınması ve ertelenmesinde 

işleyen zaman ise, ailenin zamanı, geleneksel takvimdir. İlyas baba, Meryem’e, önce 

Ramazan’ın bitmesini, sonra da Kurban bayramının geçmesini beklemek gerektiğini 

söyler. Burada çarpıcı olan, Akad’ın, dışarıda büyüme arzusu ve değişim hızıyla işleyen 

zamanın, içeride yol açtığı çatışma ve sömürüyü sahnelerken, bu sömürünün 

perdelenmesinde, dışarının zamanıyla ailenin zamanı arasında bir karşıtlık değil, bir 

eklemlenme olduğunu, Meryem’in talebinin ve bakışının (“Bu dükkan her bir şeyi 

sömürmekte”) sürekli askıya alınma ve ertelenmesi yoluyla bu zamansal suç ortaklığı ve 

sömürüyü görünür kılmasıdır. Ailenin bütünlük resmi, çatışma ve bölünmenin bakışıyla 

ağır ağır sarsılır. Akşamları ya da sahurda, bütün aileyi bir araya toplayan yemek, 

masanın ortasına sıcaklığı ve doyuruculuğuyla gelen, yakın çekimlerle görüntülenen 

tepsi, film ilerledikçe, boğan, hapseden ve öldüren bir yakınlık ve bütünlük duygusuna, 

reddedilen bir lokmaya dönüşür. Osman Kurban bayramında öldüğünde kaşıklarla 
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birlikte masaya gelen helva tepsisi yakın çekimle görüntülenir; masanın etrafına 

toplanmış ailenin bütünlüklü resmi de dağılmıştır. 

Öfkeyi ev ve dışarısı arasındaki sınıra döndüren Akad, bunu, evin zamanıyla 

şehrin zamanının çoktan iç içe geçmiş olduğunu görünür kılarak yapar. Birlik ve 

bütünlük resminin içinde yol alırken, bu resme bağlılığı bu resmin içkin imkânsızlığıyla 

değiş tokuş eder. Resme bağlılıkla hayatta kalmak, yeni bir hayat kurmak imkânsızdır. 

Evi koruyarak, modernlik ve gelenek arasında uzlaşma ve bütünlük arayarak yaşama 

arzusunun sınırını da perdede görürüz: Meryem ve Osman, umutları boşa çıkmış bir 

halde Eyüp mezarlığındadır. Yaşamın kıyısında kalmanın, ezilmenin ve sömürülmenin 

yol açtığı bu sindirilmiş isyan duygusu, buradaki öfke, Osman’ın ölümüyle birlikte 

toplumsal iktidara döner. Meryem, evden çıkarılan tabutun arkasından koşup avludaki 

kurbanlık koçun ipini keser ve İlyas’a dönüp, “Kurbanın helal olsun” diyerek bağırır. 

Mahremiyetin en dışında durduğu sanılan şey, yabancılaşma, aşırılık, sömürü avlunun 

ortasında durmaktadır. Kutsal olan dünyevi olanla, fedakarlık sömürüyle, iyilik 

kötülükle, organiklik bozulmayla, mahremiyet yabancıyla, kapitalizm gelenekle iç içe 

geçer. Kurbanlık koç, kutsalın hala korunduğunu ima eden nesne, avludan dışarıya 

salınır. En yüce olan en maddi olan tarafından, kendini temizleme ve aklama, telafi 

edilemez bir kayıp tarafından dağıtılır. Çerçeveyi dolduran, tabutun arkasında yürüyen 

koçtur. 

Vicdanın ahlaki yargılarının ve içselleşmiş manzarasının bu tersine çevrimi, 

Meryem’in yaşam ve adalet talep eden bakışı karşısında İlyas’ı eksiklikle bırakır. 

Osman’ın ölümünden sonra Meryem, İlyas’ın dükkanına giderek hesap sorar; doğacak 

çocuğunun da onun kurbanı olup olmayacağını bilmek ister. Tartışmaları sırasında, 
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yanan tüp dükkanın içine devrilir, Meryem, yangını daha da güçlendirecek şişeleri 

devirerek dükkandan çıkar. Doğrudan kendisine dönmüş bu öfkenin ve suçlayan bakışın 

karşısında aşağılanan babanın tokatı Meryem’in yüzünde patlar; ama bu ne ağlama, ne 

pişmanlık ne suçluluk, ne de geri dönüş isteği uyandıracaktır. Aksine, kaderin Tanrısının 

ölümü kabullenilmiş, babanın iktidarsızlığı görünür kılınmış, lekesiz ve dokunulmaz 

kalan ev imgesi yakılmıştır. Meryem kaçar. 

Bedelsiz modernleşmenin bedelleriyle ve dayattığı kayıplarla yüzleştiren Gelin, 

sınırlı modernleşmenin sınırının kadın olduğunu sahnelerken, bu sınıra, dolayısıyla 

kendi varoluş koşullarına karşı dönen bir öznellik üretir. Meryem’in bir fabrikada 

çalıştığını öğrenen İlyas, oğluna gizli kapaklı yapması gerekeni söyler: Irz işi başkadır, 

bu sistem arada bir kurban da almaktadır, ama erkek gibi erkeğin eli titrememelidir. Veli, 

babası odadan çıktıktan sonra yatağın üstündeki silahı görür. Meryem fabrikadan çıkar. 

Sessiz ve uzun uzaktan bakışların ardından Veli, Meryem’e yaklaşır: “Fabrikada bana da 

bir iş var mı?” Filmin son sözü de budur. Mahremiyetin bozulması, yabancılaşma ve 

dışarısı artık, başka toplumsal rüyaların, başka hayatların imkân alanıdır.15 

Kader’in ölümüyle birlikte kahramanın maddi bir evren içine fırlatılması, 

Gelin’den önce Umut’la perdeye düşmüştür. Umut, başka toplumsal rüyaların, toplumsal 
                                                 
15 Zizek (2002e), organik cemaat arzusuna, kapitalizmsiz kapitalizm arzusuna karşı Doğu Avrupa’nın en 
çok ihtiyaç duyduğu şeyin paradoksal bir şekilde daha fazla yabancılaşma olduğunu söyler (226). Akad’ın 
bu filmde yaptığı kapitalizm eleştirisinin gücü de kahramanlarını daha fazla yabancılaşmaya 
fırlatmasındadır. Sınırın kendi içinde, antagonizmasında yattığını fark etmeye muktedir demokrasiyle, 
başarısızlıklarını izah etmek için dış düşmanlar icat etmeye mahkum olan totalitarizm arasındaki fark da 
burada ortaya çıkar (Zizek, 2004: 224): “Demokrasi kavramında somut insani içeriğin doluluğuna, cemaat 
bağlarının sahiciliğine yer yoktur: Demokrasi soyut bireyler arasındaki biçimsel bir bağdır. Demokrasiyi 
‘somut içerikler’le doldurmaya yönelik bütün girişimler, güdüleri ne kadar samimi olursa olsun, er ya da 
geç totalitarizm ayartısına yenik düşerler. (...) Ya da Gessellschaft (atomize bireylerin mekanik, dışsal 
yığılımı olarak toplum) ile Gemeinschaft (organik bağlarla bir arada tutulan bir cemaat olarak toplum) 
arasındaki geleneksel karşıtlık üzerinde gidecek: Demokrasi kesinlikle Gessellschaft’a bağlıdır; düpedüz 
‘kamusal’ ile ‘özel’ arasındaki ayrılma sayesinde ayakta kalır ve ancak bir zamanlar Marksizm’in sesinin 
hala duyulabildiği zamanlarda ‘yabancılaşma’ denen şeyin çerçevesi içinde mümkündür” (218).  
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hareketlilik ve değişimin, öznenin yinelenebilirliğinin imkânı olan boşluğu açan 

filmlerdendir. Sadece mazlumluğu eril güç söyleminden, erilliği kaybetme korkusundan 

kopardığı, sadece pedagojik bir dil ve uzlaşma arayışını çözdüğü için değil, 

mazlumluğun halesini çekip alarak gerçeklik hükmüyle baş başa bıraktığı, organik 

cemaat perdesini ağır ağır kaldırarak kahramanını yalnızlık ve yoklukla karşı karşıya 

getirdiği için Umut, kendi sınırlarımızı ve mahkumiyetimizi tanıdığımız, kendi yokluk 

ve karanlığımıza bakabildiğimiz anda geleceğin hayaletini, maddi bir umutun bakışını 

üretir. Bu anlamda, Umut’un en güzel eleştirisi, belki de, Refiğ’in filmi olumsuzlamak 

için söylediği şu sözleri tekrar etmektir: “Sonunda arabacı şaşkın ve gözleri kapalı kendi 

kaderiyle yapayalnız kalır” (Refiğ, 1971: 134). 

Umut, şehri, mahalleyi, avluyu, evi anlatırken, ses ve bakış çoğulluyla tekrarı bir 

araya getirir. Şehrin caddeleri her sabah tankerle ıslatılır. Cabbar her sabah, faytonuyla 

garın önündedir. Çöpçüleri, taksicileri, ciğer kebapçıları, gazete bayiisini, caddede 

dolaşan polis aracını, reklam tabelalarını ve yazılarını, halk sineması afişlerini, herkesin 

yüzüne konan sinekleri, gece faytonunda uyuyan Cabbar’ın uyandığında bir köşede 

işemesini, arabacı eylemini, milli piyango ve define sohbetini iç içe geçmiş bir biçimde, 

kahramanla toplumsal dünyayı ayıran sınırların eridiği bir düzensizlikle görürüz. Avlu 

ve ev de aynı biçimle anlatılır. Yaşlı anne sessizce bir köşede oturur; Cabbar’ın karısı 

sürekli iş yapar. Çocuklar sürekli hareket halindedir; bağırış çağırış içinde oyun oynarlar. 

Küçük çocuk çamaşır leğenine köpeğini sokup yıkar, ondan büyük olan ikisi bakkal 

alışverişi için verilen parayla bisiklete binerler. Dayak yerler. Eve gelen Cabbar da 

çocukları dövdüğü için karısını döver. Hayatın bütün bu karmakarışıklığı içinde tekrar 

eden şey yoksulluktur. Umut’un radikalliği yoksulluğu anlatmak için tercih ettiği 
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bakıştadır. Güzele, ahlaki olana, modern/milli pedagojiye yönelen İyi’nin perdesi 

aralanır. Cabbar ve karısının sevişme arzularına eşlik eden yağmurda evin akan damı, 

Cabbar’ın karısına anlattığı başka yaşam hayaline (“İyi yemekler yiycez, et yiycez, 

baklava yiycez. Güzel elbiselerimiz olacak, güzel atlarımız, arabamız olacak”) eşlik 

eden bardak çekme ve çocukların oyunları, define aramaya gitmeden önceki son gece 

Cabbar ve ailesinin ciğer kebapçısında yedikleri yemek, mazlumluğu gurur ve erdemle 

yücelten yokluk ve yetimliğin dilinde gedikler açar. Yeme içme, işeme, sevişme, “ruh”a 

mıhlanmış mazlumluk perdesini bedensellikle deler.16 

Mazlumluğu, çocukluğu, yoksulluğu, acıma duygusuyla, masumiyetle, erdemle, 

vicdanla, iyilikle perdeleyerek, yoksulluğun içindeyken bir başka hayat vaad eden 

bakışın yokluğunu gösteren bakışlar vardır filmde. Cabbar’ın filmin başında takıntılı bir 

şekilde aradığı milli piyango ve arayıp da bir türlü bulamadığı define, mazlumu gören, 

onun içindeki yüce şey’i fark ederek ona bir başka hayat veren bakışın yokluğunu 

anlatan iki nesnedir. Kader’i öldüren bu iki kör-nesnenin yanısıra Umut, mazlumluğu, 

yoksulluğu ya da çocukluğu sahnelerken bütünlük, tamlık, efendilik üretecek bir 

özdeşleşmeye hep mesafe koyar. Cabbar’ın en büyük kızının İngilizce’den sözlü sınava 

girdiği sahnede, genç kızın yaşadığı utanma ve aşağılanma duygusu, ne öğretmenlerin ne 

de genç kızın (duygusal-) konumunu belirginleştirecek bir çekimle gösterilir. Genç kızın 

gözyaşları da hiç gösterilmez; elini yüzüne kapatıp arkasını dönmesiyle sahne biter. 

Cabbar’ın atını kaybettiği araba kazasında yukarıdan çekim aynı mesafenin bir başka 
                                                 
16 Erden Kıral’ın (1974) “sinemamızdaki anlatımı parçalayıp dışarı fırlıyor” (11) sözleriyle tarif ettiği 
Umut’un Kıral’a, Pablo Neruda’nın “saf olmayan şiir” kavrayışını (“Asitle ya da insan eliyle eskitilmiş, 
duman ve tere batmış, sidik ve zambak kokan, eski giysiler kadar kirli, yemek lekeleri ve utançla 
kirlenmiş bir beden kadar pis: buruşukluklar, gözlemler, düşler, uyanıklıklar, budalalıklar, siyasi inançlar, 
kuşkular ve yergilerle dolu bir şiir”) (aktaran Kıral, 11) hatırlatmasının sebebi belki de burada; ruhun 
bedenselliğinde aranabilir. 
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yolu olarak ortaya çıkar. Bu mesafeli bakışın, çarpıcı bir anlatım biçimine kavuştuğu yer 

ise, atı ölen Cabbar’ın zengin tanıdıklardan, eski ağalardan para istediği sahnelerdir. 

Açı-karşı açının yol açacağı özdeşleşme reddedilir; böylelikle iktidarın bakışından 

anlatılan bir yoksulluk imgesiyle özdeşleşme askıya alınır. İlkinde yakın çekimle 

“Benim atım öldü” diyen Cabbar’ı görürüz. Bu yakın çekimden lüks evin havuzlu 

bahçesine geçilir. Cabbar’ın para istediği adamla konuşmaları bu bahçenin içinden ve 

uzaktan görüntülenir. Bir başkası, Cabbar’ın bulanık ve deforme olmuş bir imgesiyle ve 

“Atım öldü beyim” sözleriyle açılır. Sadece bu bulanık ve deforme görüntünün üzerine 

karşısındakinin sesi bindirilir: “Kusura bakma, durumum müsait değil, yoksa verirdim.” 

Cabbar ayağa kalkar, uzaklaşır; gerideki apartmanın yine deforme edilmiş bir 

görüntüsüyle karşılaşırız. Bu deforme edilmiş görüntüden uzaklaştıkça, bu görüntüyü 

deforme edenin Cabbar’ın para istediği adamla oturduğu masanın üzerinde duran kristal 

bir küre olduğunu anlarız. Görüntü normal boyutlara getirildikçe kristal kürede küçülür 

ve masada bir leke halini alır. Bir başkasında ise Cabbar’la para istediği adam arasındaki 

mesafe büyüktür. Adam uzaktan bağırır: “Bana ne lan! Ben mi sana şehre git dedim. 

Şehirde adamın atı da ölür, her bir şeyi de ölür. Hadi git de şehir karnını doyursun!” 

Umut’un radikal bakışı, zengin ve yoksul arasındaki antagonizmanın dolaysızca temsil 

edilemezliğiyle antagonizmanın yerine işaret eden bu biçimdedir. 

Bu bakış mesafesi, evin, avlunun içinde Cabbar ve karısının borçları kapatmak 

için çare arayışlarının, avluda oyun oynayan çocukların sesleriyle tökezletilmesinde, bu 

iki sesin birbirine karıştırılmasında da vardır. Efendilik, tamlık ve bütünlük uyandıracak 

bir imgeyi reddeden film, mazlumu gören bir bakışın yokluğuyla hep karşı karşıya 
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bırakır.17 Bit pazarında sattığı eşyalardan aldığı parayı çalmak isteyen hırsızı döven 

Cabbar, arkadaşıyla birlikte siyah bir Amerikalı’yı soymak isterken de dayak yer. 

Alacaklılar, Cabbar’dan habersiz arabasını satarlar. Arabacıların eylemine, hiçbir şeyi 

kalmadığı için sadece omzunda Türk bayrağıyla gelen Cabbar, bayrağı arabacılardan 

birine teslim eder.18Yürüyüşün arkasında kalan Cabbar, arkadaşıyla define aramanın 

peşine düşer. Hoca’yla birlikte defineyi bulmak üzere Seyhan nehrinin kıyısına giderler. 

Günler boyunca defineyi ararlar. Film, Cabbar’ın olmayan definenin boşluğu etrafında 

gözleri kapalı biteviye dönmesiyle biter. 

                                                 
17 Burada Zizek’in Chaplin ve Dickens arasında işaret ettiği farkı hatırlayabiliriz. Chaplin’in filmlerinde 
çocuklara, alışılmış tatlılıkla davranılmaz, onlarla dalga geçilir, alay edilir. Çocukların korunmaya muhtaç 
yaratıklar gibi değil de alay ve dalga geçme nesneleri olarak görünmelerini sağlayan şey, çocuklara 
bakışın çocukların kendilerinin bakışı olmasıdır: “[Y]alnızca çocuklar çocuklara bu şekilde davranır; 
nitekim çocuklara karşı alınan sadistçe mesafe çocukların kendilerinin bakışıyla simgesel özdeşleşme 
kurulduğunu ima eder” (2002a: 123). Zizek’e göre, “[ö]teki uçta, ‘sıradan iyi insanlara’ Dickensvari 
hayranlık, onların yoksul ama mutlu, yakın, bozulmamış, iktidar ve para için verilen acımasız 
mücadeleden arınmış hayatlarıyla kurulan imgesel özdeşleşme vardır. Ama (ki Dickens’ın sahteliği 
buradadır) Dickensvari bakış, hoş görünebilmeleri için ‘sıradan iyi insanlara’ yozlaşmış para ve iktidar 
dünyasının bakış açısından değilse nereden bakmaktadır?” (123). Umut, mazlumluğu, yoz, zengin, züppe, 
acımasız olanın bakışından değil, mazlumun mazluma bakışından anlatır. Bunu, mazlumu gören yüce ya 
da yoz bakışın yokluğu baş başa bırakarak, mazlumluğun halesini çekip alarak yapar. 
18  Bu sahne, kaybedenlerin, ezilenlerin başkaldırısını, eylemini “sinematik yüce”ye (Fuery, 2004) 
dönüştürür. Eylemin kahramanı, herşeyini kaybetmiş, eksik ve aşağılanmış olandır. Eylemi, iyilik, 
güzellik ve erdemle donatamayacak olan, gurur ve onurundan feragat etmiş bu kahraman imgesi, en 
yüksekle en aşağının çakıştığı modern “yüce”nin görünümüdür: “Ortaya konan edimle onu ortaya koyanın 
uygunsuzluğu arasındaki uçurum, edime yüceliğini kazandırır” (Zizek, 2005: 419). Mazlumluğa dair 
konuşmayı, toplumsal yakınma, yetimlik ve yoksunluktan ibaret bırakan bir dilin yıkımıdır bu. Arabacı 
eylemine inanan bir öznelliğin üretimi, “define”nin yokluğunda, mazlumluğu yücelten değerli nesnenin 
bıraktığı boşlukta ortaya çıkar. Kısaca, Güney, mazlumluğun kendisine ateş eder. Kristeva (1986), 
sinemanın görsel, seyirlik olandan büyüleyen dehşetinin ve baştan çıkarıcılığının, sadece kahkahayla ve 
yücenin yıkımıyla, bu iki biçimin sağlayacağı “uzaklık” duygusuyla kırılabileceğini belirtir (242). 
Organiklikle çürümenin, yüce olanla aşağılanmış olanın, en yüksekle en alçağın çakıştığı yerde, seyirliğin 
yatıştırıcı gücü kırılabilir. Kristeva’ya göre, bu mesafe duygusu olmadan, sinema sadece bir başka Kilise 
olacaktır (242). James McDaniel (2000)’a göre de dilin, eksiklikten yakınmayla kuşatılmasını ve geri 
getirilemez kayıp için sızlanmaktan, ağlamaktan ibaret kalmasını engelleyen, ikili ayna oyununa mesafeyi 
kuran üçüncü unsurların devreye girmesiyle bu ayna oyununun bozulmasıdır; kısaca tamlık ima eden 
biçimin yıkımıdır. Bu nedenle Umut, hem Türk sineması hem de Güney’in sineması içinde radikal bir 
“dönüş”tür. Güney’in daha sonraki filmlerinde de bütünlüklü ulus-imgesine bakış mesafesi, bakışı ulusun 
fantazmatik çerçevesinden çıkaran biçim hep karşımıza çıkacaktır. Ulus Baker (1999), Yol’da “eskiden 
yeniye, özel hayattan siyasal hayata geçişlerin ve ‘bilinçlenme’ çizgilerinin yerini”, “toprakları, 
coğrafyaları ve kabileleri ‘trans’ haline getiren, bilinci sürekli rahatsız ettiren bir üslub[un]” (23) almış 
olduğunu söyler. Baker’e göre, “Yılmaz Güney, artık bir bilinçlendirme sürecini, bilincin uğraklarını ve 
güzergahını çizmeyi bırakır. Bu, filmi, doğrudan doğruya ‘politik’ kılan özelliktir” (23). 



 467

Umut, kaybı kabullenir. Atını ve arabasını kaybeden Cabbar, mutlak bir kayıpla 

baş başa bırakılır. Erkeksi gurur ve onurdan bu vazgeçişin, feragatin sahnelenmesi, 

güzele, ahlaki ve toplumsal olana yönelen İyi’nin şiddetli bir yıkımıdır. Sinemanın 

“yüce”si, modern trajedinin “yüce”si de burada, İyi’nin ötesinde başlar. Kendi 

sınırlarının ve bu sınırlara mahkumiyetinin dışında kurulan bir başka yaşam hayalinin 

yıkımı, bu sınırlara çarparak oluşan, başka toplumsal rüyalar için, kaderi değiştirecek 

maddi umut için, gerekli boşluğu açar.19 

Vesikalı Yarim, Gelin ve Umut, ulusal biz’i kuran ortak yazgıyı, ortak hatıra ve 

unutuşları, kolektif düşleri kat ederek bunların yarıklarını, çatlaklarını görünür kılar. Bu 

filmleri ulusun huzursuzluğundan modern uygarlığın huzursuzluğuna geçirgen kılan da 

budur. Kayıp nesnenin, özerklik hissinin değil, kaybın izinin takip edilmesi, bizi var 

ederken, doğuşumuzu canlandırırken sınırlayan toplumsal bağlılıklarla karşılaşmamıza, 

ulusal biz’i kuran toplumsal iktidarın aynı zamanda üzerimizde uygulanan iktidar 

olduğunu tanımamıza imkân verir. “Sahte” faillik hissi, iktidar ve tabiyet konumları 

arasında kolaylıkla yer değiştirebilme, acı, öfke, haksızlığa uğramışlık, hayal kırıklığı, 
                                                 
19 Zizek’in ifadesiyle: “Hapis, tam da hapiste olduğum olgusunu bütünüyle kabul etmeyip ona karşı bir 
çeşit içsel mesafeyi koruyup ‘gerçek hayatın başka yerde’ olduğu illüzyonuna bağlı kaldığımda ve her an 
her dakika, kaçtığımda ya da bırakıldığımda güzel şeylerin dışarıda beni beklediği hayaline kapıldığımda, 
beni fiilen yok eder, üzerimde topyekun hak iddia eder. (...) Kısaca, Başka-yerde Yaşam hakkında hayal 
kurma ve içsel perspektif gerçekte beni hapise kilitlerken, oysa orada gerçekten olduğuma, hapis 
kurallarına bağlı olduğuma ilişkin topyekun kabullenme ise gerçek umut için alan açar” (Zizek, 2003: 
161). Refiğ’in Umut’tan bu denli rahatsız olmasının sebebi de, filmin, bütün dayanakları yıkarak görünür 
kıldığı geleceğin hayaletinin uyandırdığı dehşet olmalıdır. Refiğ, Umut’da hiçbir dayanak olmamasından 
yakınır: “Yılmaz Güney kaybolmakta olan bir düzenin geleceğe bırakabileceği en büyük mirası bu filimde 
göstermek fırsatını ele geçirdiği halde kullanamamakta, arabacı esnafını, aralarından birinin ayağı 
tökezlediğinde var-yok demeyip yardıma koşacaklarına onun üzerine çöken leş kargaları gibi 
göstermektedir. Çirkin kıralın arabacasına karısının da bir yardımı dokunmaz, hocalar ise büsbütün yolunu 
saptırır. Sonunda arabacı şaşkın ve gözleri kapalı kendi kaderiyle yapayalnız kalır. (...) ‘Umut’da ne eski 
Türk toplumlarının emeğe kutsal değer veren fütuvvet ruhu, ne de batının emekçi sınıflarının sınıf gücü 
inancı vardır.” (154-155). Bu dayanaksızlık karşısında ise şunu sorar Refiğ: “Ne devletten, ne halktan, ne 
esnaf teşkilatlarından, ne aileden, ne dini kurumlardan bir ‘umut’ yoksa Türkiye’de sosyalizm neye 
dayanarak kurulabilir?” (155). Filmse sorunun cevabını çoktan vermiştir: Dayanaksızlık, kaybın ve 
sınırların top yekun kabullenilişi, kendi kaderiyle baş başa kalmak. 
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küçümsenme hissi uyandıran sınırların karanlığına bakmadan bu sınırları perdeyelerek 

ortadan kaldırma arzusu, üzerimizdeki kaybın izinin, özerklik kaybının inkarı, bu 

sınırları değiştirilemez kılar. Tam olarak bu nedenle kayıp ve yokluk üzerine kurulu 

sinema, biz’in hikâyesinin en şahane hikâye olduğu inancını ürettiğinde değil, 20 tam 

tersine, bu hikâyenin insani deneyimin, modern deneyimin sıradan hikâyelerinden biri 

olduğunu, biz’in sınıf, toplumsal cinsiyet, etnisiteyle giderilemez bir biçimde 

bölündüğünü, coşkuyla kucakladığımız biz’i biz yapan bütünlük hikâyesinin aynı 

zamanda kurtulmak istediğimiz toplumsal ağ ve bağlılık olduğunu gösterebildiğinde 

evrenselleşir. 

Peki bu durumda Doğu-Batı arasındaki asimetrik bölünmeye ne olur? Batı’nın 

nerede bitip Doğu’nun nerede başladığı, modernlik deneyimlerini kat eden kadim bir 

sorudur.21 “Şark” ve “Garp” ise bu asimetrik bölünmenin, bu bölünmeyi perdeleyen 

                                                 
20 Jusdanis, milliyetçiliğin dayanılmaz cazibesinin bu inançta olduğunu belirtir. “Milliyetçiliğin cazibesi 
neden bu denli evrensel görünüyor? (...) İlerleme, kendini gerçekleştirme ve yazgıyı anlatan hikâyeleriyle 
milliyetçi söylem modern bireylere değişimle karşı karşıya geldiklerinde ölümlülüklerini inkar etme 
imkânı vermektedir. Milliyetçilik, Seamus Deane’in iddia ettiği gibi, insanlığın ‘sonsuz saadet’ten 
yabancılaşmaya düşüşünü değil, tam tersine, kurtuluş umudunu anlatır. İnsanlar başka milletlerin, 
geçmişteki ve şimdiki başarılarıyla yüzyüze gelseler de, milliyetçilik onların olumsallıkları unutmalarına; 
tarihin bir parçası olduklarını, hikâyelerinin bir dolu hikâyeden biri olup, üstelik de en şahanesi olmadığını 
ve toplumsal varlıkları olarak yaşadıkları en özgün tecrübe olan kültürlerinin doğal değil icat edilmiş bir 
şey olduğunu görmezden gelmelerine imkân verir” (231). 
21 Tomislav Z. Longinovic (2006), Avrupa’nın kendi yetersizliğini algıladığı bir söylem olarak tanımlanan 
“Balkanizm”den söz eder: “ ‘Balkanizm’ Avrupa’nın sınırlarında ortaya çıkan, Doğu ile karşılaşmaya 
işaret eden bir alandır. Batıya koşarken, uzunca bir süre Avrupa’nın kör noktasında kalan, İslam kökenli 
kültürlerle melezleşme sonucunda Avrupa’nın kendisinde de Doğu’ya ait bir iz bırakan bir alan” (285). 
Osmanlı’dan kopan Balkan ülkelerinde de eril yara, her erkek-ve-milliyetçi-öznenin bölünmüş kimliğinin 
hikâyesi (288) mevcuttur : “ Travmatik anıların Doğuya özgü yükü, yeni ulusal tasavvurla bütünleşecek 
bir yol asla bulamamıştır; bunun yerine, kökeni eril gururun yaralanmasında bulan bir geçmişin yükü 
olarak, minör Avrupa kültürlerinin ve bunların edebi yansımalarının karanlık oyuklarına yerleşmiştir” 
(286). Longinovic’e göre, Balkanlar’daki heterojen etnik manzara, “Avrupa’nın Doğuyla ilgili endişesinin 
keskinleştiği yerdir; çünkü Avrupa’nın kendi kimliği her zaman için yok edilemez şu soruya bağlıdır: Batı 
nerede biter, Doğu nerede başlar?” (289). Avrupa’nın içindeki Doğuyu dışlama pratiklerinden, Doğunun 
modernitenin ve demokrasinin simgesi olan Avrupa’yı tehdit eden yabancı bir güç olarak işaretlenmesine 
dikkat çeker Longinovic: “Başkalık korkuluğu, toplu korku yaymak ve türler arasındaki farkı belirtmek 
için, neyin nerede başladığını gösteren sınırın öte tarafını uyarmak üzere kurulmuş bir insan suretidir. Bu 
kaygı ve korku nesnesi, içerideki Doğunun genel başkalığına karşı bir bütün olma duygusu adına katalizör 
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fantazmatik fazlalılıklarıdır. Bu bölünmeyle modern sahneye çıkan ulusal kimlik, 

“Şark”ın kaybıyla ulusal ben’i hayata başlatır. Türk olmak, Türk ulusunun üyesi olmak, 

simgesel-ulusal özdeşleşmenin yanısıra onun hayaletvari ekiyle -“Şark” ve “Garp”- 

özdeşleşmek demektir. Bu nedenle Doğu-Batı arasındaki asimetrinin görünür kılınması, 

“Şark” ve “Garp” fantazilerinin yıkılmasıyla mümkündür. Psişede Şark’ın erilliği 

kaybetme, hadım edilme endişesini giderebilecek bir sığınağa, Garb’ın ise bir zulüm 

alanına dönüşmesi ya da Şark’ın bir hastalığa Garb’ın herşeyin özüne sahip sağlıklı bir 

bedene dönüşmesi ya da Şark’ın ruha, maneviyata, Garb’ın bedene, maddiyata, 

cinselliğe dönüşmesi, bizi hayata başlatan ve varoluş vaad eden toplumsal iktidara 

bağımlılığımızı, bu bağımlılığın yol açtığı kaybın izini siler. Oysa Şark’ın kaybını, 

özerklik kaybına, faniliğe, geçiciliğe, ölüm korkusuna, anne-nesnenin imkânsız yasına, 

kısaca öznenin bünyevi kaybına geçirgen kılan bir dil, ulusal-özneyi var eden çifte-

inkarın hayaletini (“Ben Şark’ı hiç sevmedim ve asla kaybetmedim”), sahiplenilmiş ve 

hüzünlenilebilen bir kayba dönüştürerek matem sürecini başlatır. Doğu-Batı arasındaki 

asimetrik bölünme içinde yaşayan ve bu bölünmeden beslenen bir toplumsal iktidarla 

varolan bizler için, bu bölünmenin ulusal-biz’in içinde sayısız kez tekrar ettiğini 

düşündüğümüzde, “Şark” ve “Garp” fantazilerinin, adlandırmalarının, taşralı-züppe, 

kadın-erkek, zalim-mazlum, yoksul-zengin, özgün-taklit, model-kopya ayrımlarını tesis 

ederken, öznel ve toplumsal antagonizmaları perdeleyerek ürettiği faillik hissinden 

feragat etmenin radikal bir başlangıç olduğunu söylemek mümkündür. Bu anlamda belki 

                                                                                                                                                
işlevi görmekte ve Avrupa Birliği’nin sembolik alanından dışlanmaya yönelik mitsel anlatılara yol 
açmaktadır” (293-294). Aynı noktaya dikkat çeken Zizek (2002b) Edward Said’in Şarkiyatçılık kavramına 
benzer şekilde işleyen bir Balkancılık’tan söz eder. İmge de benzerdir: “yoz ve ruhsuz Batı hayatının 
tersine, zamandışı, akıl sır ermez, mitik bir ihtiraslar döngüsü” (273). 
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de, Doğu-Batı arasındaki asimetriyi görünür kılmanın radikal yolu, Doğu’nun sırrında 

bir sır olmadığını söylemek, “Şark yoktur” demek olacaktır. 

Sadece gecikmiş modernlik deneyimini yaşayan toplumlar için değil, her yerde 

yaşandığı biçimiyle modernlik deneyiminden türeyen hikâyeler, bütünlük alanın 

kaybıyla birlikte, “kayıp nesnenin, kayıtsız şartsız, geri döndürülemez kaybıyla 

fazlasıyla mevcut hale geldiği melankolik özdeşleşme[yi]” (Zizek, 2006: 135) farklı 

farklı hayaletler biçiminde karşımıza çıkardı. Şayet, ortaya çıkış sahnemize dönüşün 

izini bırakan bir kayıp olmaksızın ikirciklilik de olamıyorsa (Butler, 184), Doğu ve 

Batı’yla ilişkili olarak yaşadığımız ikircikliliğin, sınırları belirli bir kimlik imkânını 

devre dışı bıraktığını, bir kayıp olduğu için başlangıç sahnemize tekrar tekrar geri 

döndüğümüzü kabullenmek zorundayız. Modernliğin ve (ulusal-) öznelerin başlangıç 

sahnelerine dönüşlerinin şiddetli bir biçimde yaşandığı bugün, bu dönüşlülük, farklı 

biçimlerde tezahür etmektedir. Ulusal-popüler muhayyileyi kuran Türk sinemasının bir 

hayalete dönüştüğü bugün, sinemada, “milli Şey’inin keyfini çıkar” diyerek toplumsal 

iktidara tabiyete çağıran “yeni” melankolik hatlarla, bu hatları kıran, kesintiye uğratan, 

tökezleten anlatılar birlikte perdeye düşmektedir. Melankolik bağlılığı kırarak toplumsal 

alanda boşluk açan bugünün “iyi” filmleri, nesne-olarak-bakış ve sesin yol açtığı 

bölünmüşlüğü evcilleştirmek yerine nasıl sahneliyor, sırra kadem basan toplumsal 

iktidarın dayattığı kayıplar için hüzünlenebilmemizi, modernlik sahnesinin kenarında 

kalanları, taşrayı ya da Doğu’yu, cam perdenin arkasında uzak tutmak yerine bu 

perdenin arkasında kendi taşralılığımız, kendi karanlığımız ve sıradanlığımız olduğunu 

görebilmemizi, bir bütünlük alanı olarak düşündüğümüz toplumun, sınıf, toplumsal 

cinsiyet, etnisite, sokak, göç ve sürgünle giderilemez bir biçimde bölündüğünü, bütünlük 
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vaad eden “Şark”ın yokluğunu ilan edebilmemizi, kendi sınırlarımızı ve trajik yazgımızı 

tanıyıp kabullenmemizi nasıl sağlıyor? Öte yandan, kaybın inkarıyla yoksullaşan ulusal 

ben “içinde”, bu inkarı sürekli kılan psişik süreçler, melankolik hatlar, bu inkarın yol 

açtığı karakteristik eksikten, defodan keyif alan bir öznelliği nasıl üretiyor? (Ulusal-) 

melankoliyi bugünün anlatılarında kaydetmek yeni bir soru olarak ortaya çıkmaktadır. 
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