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ÖNSÖZ

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni, 49 yıllık deneyim ve buna uygun 
sorumluluk ile inşa ediyoruz. Türkiye’de ve dünyada çokça tartışılan “kadın” olgusu, 
48. Festivalin ana teması idi. Bu temaya uygun olarak festival jürimiz kadınlardan 
oluştu; kadın temalı çok sayıda etkinliğe imza attık.

1980’li yılların Türk ve Dünya sinemasını odağına alan “…Ve Kadın Dünyaya Dokundu” 
ana teması üzerine şekillenen festivalimizde, “sinema”, “kadın” ve “politika”yı aynı 
noktada buluşturmayı amaçladık. Festival programı kapsamında‘kadın’ temalı filmler 
sinemaseverlerle buluşturulurken; politika, ekonomi, diplomasi, iş dünyası, müzik, 
tiyatro, plastik sanatlar ve medya alanlarında uzman kadınların buluştuğu bir de ‘Kadın 
Zirvesi’ gerçekleştirdik.

46. Festivalde 1960’lara, 47. Festivalde 70’li yıllara yoğunlaşan Altın Portakal, 48. 
Festivalde 80’li yılları merkezine aldı. Türkiye ve Dünya sinemasından 80’li yıllara 
damgasını vurmuş başyapıtlar festival programı içinde sinemaseverlerle buluşturuldu. 

Altın Portakal, tarihindeki bir burukluğu gidermek için 48. Festivalde tarihi bir karar aldı. 
1979 yılında sansüre karşı tepki, 1980’de 12 Eylül askeri darbesi nedeniyle 
yapılamayan film yarışmaları yeniden yapıldı. "Geç Gelen Altın Portakallar" adı altında 
1979 ve 1980 yıllarının Altın Portakal ödülleri, o yılların jüri üyeleri tarafından 
değerlendirilerek sahiplerine sunuldu.
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Festivalimiz her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıl da tüm sanatseverler için bir buluşma 
noktası oldu ve bir sanatsal şölen niteliğinde gerçekleşti.

"Sinemada Kadın" üst başlıklı paneller dizisi, 48. Altın Portakal Film Festivali'nin ana 
teması kapsamında düzenlenen en önemli etkinlikler arasında yer aldı. Paneller 
dizisinde gerçekleştirilen, “Belgesel Sinemada Kadın”, “80’lerden Günümüze Sinemada 
Kadın Temsilleri”, “Beden Politikalarının Sinemadaki Yansımaları” ve “Sinemada Kadın 
Emeği” başlıklı panellerin gerek sinema sektörü gerekse kadın çalışmaları alanında 
akademik literatür için çok değerli bilgilerin ve görüşlerin paylaşıldığı bir zemin 
sağladığı noktasını vurgulamamız gerekir. Alanlarında çok değerli birikime sahip yazar, 
sanatçı ve bilim kadınlarımızın, kadın olgusuna farklı bakış açıları getiren 
konuşmalarıyla zenginleşen bu paneller, Akdeniz Üniversitesi’nin çok değerli öğretim 
üyeleri Merih Taşkaya ve Emine Uçar İlbuğa tarafından yayıma hazırlanarak 
kitaplaştırıldı.

Altın Portakal’ın çok yönlü programlarını farklı yönlerden işleyen festival kitaplarımız, 
Türkiye Sineması’nın gelişim çizgisine olduğu kadar bu çizginin beslendiği kaynaklara 
da ayna tutan belgeler olma niteliğine sahip. Taşkaya ve İlbuğa’nın festivalimize zengin-
lik katan paneller dizisinden oluşturdukları kitabın bunlar arasında özel bir yere sahip 
olduğunu belirtmemiz gerekir.
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Sunuş

48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin (2011) ana teması “kadın” olarak 
belirlendi ve festival kapsamında düzenlenen etkinlikler “kadın” ana teması üzerinden 
şekillendirildi. 2000’li yılların sonuna doğru ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri ve kadına 
yönelik şiddet oranındaki yükseliş (ya da kamuoyu algısı ve medyada bu yönde duyarlılığın 
artması), festivali düzenleyen AKSAV yönetimini de harekete geçirdi. Yönetim Kurulu Üyeleri 
kadına şiddete karşı toplumsal duyarlılık bilinciyle 48. Altın Portakal Film Festivali hazırlıklarına 
başladı. Böylece Altın Portakal Film Festivali, geniş kabul görmüş sanatsal organizasyonların 
toplumsal düzlemde yaşanan sorunları dile getirmek için uygun zeminler olarak 
değerlendirilebileceğinin güçlü bir örneğini vermiş oldu.

Altın Portakal kapsamında düzenlenen paneller dizisinde de aynı çerçevede kadın sorunları 
temasında odaklanıldı. Akademik çevreden ve sinema sektöründen aktörleri buluşturan ve kadın 
sorunlarına yönelik bilgi ve deneyim birikimini aktarma olanağı veren bu buluşmada, “Sinemada 
Kadın” teması, tartışmaların ana sorunsalını oluşturdu. Festival bu noktada sinema emekçileri ile 
akademisyenlerin buluşmasına ev sahipliği yaptı. Paneller dizisi boyunca kadına yönelik toplum-
sal kısıtlamaları, kadına yasaklanan temel alanlardan birisi üzerinden: sahneden ve giderek 
beyaz perdenden sorgulamaya başlamak, bu sorunların tarihsel arka planının 
değerlendirilmesini de beraberinde getirdi. “Sinemada Kadın” üst başlıklı paneller dizisi, bu 
değerlendirmelerin genel anlamda kadın sorunlarının sinemaya nasıl yansıdığının tartışıldığı, 
akademik bilgi birikiminin ve alan deneyimlerinin paylaşıldığı bir platform oldu. Paneller dizisi 
kapsamında tartışılan sorunlar gerek sinema sektörüne gerekse akademik literatüre katkısı 
bakımından değerli sentezlere ulaşılmasını sağladı.

Sinemada Kadın paneller dizisi için  “Belgesel Sinemada Kadın”,  “80'lerden Günümüze 
Sinemada Kadın Temsilleri”, “Beden Politikalarının Sinemadaki Yansımaları” ve “Sinemada 
Kadın Emeği”  olmak üzere dört ana başlık seçildi. “Belgesel Sinemada Kadın” başlıklı ilk 
panelde, kamera arkasında ve önündeki varlık olarak kadının ürettikleri, kadın sorunlarının 
temalaştırıldığı filmler ve film pratikleri tartışıldı. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Emine Uçar 
İlbuğa’nın yaptığı panelde, belgesellerinde kadın sorunlarına değinen, eserlerini feminist bakış 
açısıyla yaratan belgesel sinemacılardan Melek Özman, Bahriye Kabadayı Dal ve Bingöl Elmas 
panelde konuşmacı olarak yer aldılar. 



Sunuş

Panel süresince Melek Özman, kadının belgesel sinemada “kahraman” ya da “kurban”, “nesne” 
ya da “marjinal özne” olarak sunuluşunu değerlendirdi. Bahriye Kabadayı Dal, “belgesel 
sinemacının cinsiyeti var mıdır?” sorusu üzerinden sürdürdüğü konuşmasında, ‘kadınların 
Türkiye’de belgesel sinemayla daha çok uğraşmasının nedenine ilişkin değerlendirmelerini 
paylaştı. Bingöl Elmas ise kendi çalışmaları olan “Pippa’ya Mektup” ve ‘Evcilik’ adlı belgeselleri 
üzerinden toplumsal cinsiyetçi bakış açısını, belgesel sinemacı olarak sorguladı. Panelde aynı 
zamanda belgesel film üretim süreçlerinde kadınlarla ilgili belgesellerin biçimsel ve içeriksel 
sorunları üzerine de tartışma yürütüldü.

1980 yılının Türkiye’nin ekonomik, politik; dolayısıyla toplumsal yapısında kırılma noktası olarak 
kabul edilmesi, paneller dizisi kapsamında 80’li yılları sinemada kadın tartışmalarının tarihsel 
başlangıç noktası olarak almamızın nedeni oldu. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ruken Öztürk’ün 
yaptığı “80lerden Günümüze Sinemada Kadın Temsilleri” başlıklı panel, “Yeşilçam Sineması” 
olarak adlandırılan bir dönemin ardından 1980’lerle birlikte farklı renklerde kadınların sahneye 
çıkışı ve bu değişimin günümüze nasıl taşındığı konusunda tartışmalara sahne oldu. Yazar ve 
çevirmen Şükran Yücel’in, oyuncu Derya Alabora’nın, doktora öğrencisi Özlem Özdemir’in ve 
Yrd. Doç. Dr. Funda Masdar’ın yanı sıra Psikolog Burçin Akgün ve Nihan Tezer’in konuşmacı 
olarak yer aldığı panelde, 80 sonrası yaşanan dönüşümlerin sinemada kadın temsillerine verdiği 
yön ve bu süreçte oluşan yeni bakış açıları, ekonomik ve politik perspektiften ele alındı. Şükran 
Yücel, panelde 1980 sonrası Türk sinemasında kadın temsillerinin genel çerçevesini tarihsel bir 
bakış açısı içinde çizdi. 80lerin tarihsel kırılma noktası oluşuna, sektörün içinde yer alarak 
sinemanın dinamikleri açısından da tanıklık eden oyuncu Derya Alabora, sinema perdesinden 
“erkek bakış açısıyla” yansıyan kadın temsillerini çeşitli filmler üzerinden, sektörden, kendi 
deneyimlerinden ve gözlemlerinden aktardıkları ile irdeledi.

Özlem Özdemir, 1980 sonrası Türk sinemasında cinsiyetçiliğin ve milliyetçiliğin kesiştiği 
noktaları, film örnekleri üzerinden anlatırken, günümüze dair genel bir değerlendirme yaparak, 
son yıllardaki erkek merkezli anlatıları anlaşılır kılan bir bağlam çizdi. Funda Masdar ise, 
konuşmasında 1980 sonrası kadının cinsel özgürleşme mücadelesinin temsil biçimlerini Atıf 
Yılmaz filmleri üzerinden değerlendirdi.  
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Tarihsel süreç içerisinde bedene yüklenen ideolojik anlamların ve “beden estetiği” ve “bedenin 
metalaşması”  kapsamında “Beden Politikalarının Sinemaya Yansıması” başlıklı üçüncü panelin 
Moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya üstlendi. Panele Doç. Dr. Güzin Yamaner, Yrd. 
Doç. Dr. Gönül Demez ve Öğretim Görevlisi Sermin Çakmak konuşmacı olarak katıldı. Doç. Dr. 
Güzin Yamaner, feminizmin sinemada kadın bedeni üzerinden üretilen cinsiyetçi görünümlerle 
mücadelesi üzerine sürdürdüğü konuşmasında genel olarak kadın çalışmalarını ve kadın 
araştırmalarını değerlendirdi. Muhalif bir hareket olarak kadın hareketinin sinemaya nasıl 
yansıdığı, sinema eleştirisine nasıl katıldığı ve nasıl bir araştırma zeminine sahip olduğu 
noktasında birikimlerini aktardı. Yrd. Doç Dr. Gönül Demez, beden politikalarının sinemadaki 
yansımalarını kuramsal çerçevesiyle ilişkili olarak, “bedenin bir politikası olur mu? Bir politika, 
bir ideoloji nasıl olur da bir bedene yazılabilir? Bu durum karşılığını sinemada nasıl bulur? vb 
soruları masaya yatırdı. Öğr. Gör. Sermin Çakmak ise “öteki kadın”dan, “ötekinin kadın”ına, 
Türk sinemasında namus dolayımıyla kadın bedeninin kurgusu çerçevesinde yürüttüğü 
çalışmalarını anlattı. Panel süresince pek çok anlamda toplumsal pratikleri belirleyen beden 
politikalarının özelde sinemaya yansımasını değerlendirmek amacıyla, sinemada beden 
sunumları, örnekler üzerinden yapılan değerlendirmelerle ortaya konuldu. Sinema, beden 
üzerine yazılı ideolojilerin izini sürebileceğimiz sözel ve görsel söylemlerle bedenin seyirlik bir 
nesneye dönüştürüldüğü anlam dünyasındaki değişimleri izleyebileceğimiz bir alan olarak ele 
alındı. Diğer taraftan bedenin öznelik durumunun aşınmasına neden olan bu dönüşümde, 
sinemanın rolünün irdelenmesi de ihmal edilmedi.

Kadın emeğinin erkek emeğine oranla daha farklı ve daha yoğun bir sömürü altında olması 
sinemada kadın emeğinin durumu konusunun da tartışılmasını gerekli kıldı. “Sinemada Kadın 
Emeği” başlıklı panelde, kadın sinemacıların sektörde ‘emekçi’ olmanın ötesinde ‘kadın’ olmak-
tan kaynaklanan sıkıntıları çerçevesinde tartışma yürütüldü.

Moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk’ün yaptığı panele oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 
Prof. Dr. Zeynep Tül Akbal Süalp ve Güliz Sağlam konuşmacı olarak katıldı. Türkiye’de pek çok 
sektörde olduğu gibi sinema sektöründe de erkek egemen değerlerin hâkimiyetinin yarattığı 
sorunların ortaya konulduğu panelde, sinema sektöründe kadın olarak var olmanın zorlukları ve 
bu zorluklarla baş edebilmenin yolları tartışıldı.    

Sunuş
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Sunuş

Bu kapsamda Güliz Sağlam, sinema sektöründe edindiği kişisel deneyimlerini ve sektörde 
sendikalaşma sürecine ilişkin yaşanan sorunları aktardı. Yeşim Ceren Bozoğlu, oyunculuk 
alanında kadın karakterlerin erkek yönetmenlerin bakış açısıyla sunulmasının, kadınlık duru-
muna yüklenen ideolojiyi yeniden ürettiği noktasından hareketle, kadın emeğinin oyunculuk 
anlamında içinin boşaltılması ve görünmez olması çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu. 
Yeşim Ceren Bozoğlu, aynı zamanda çalışma saatlerinin esnekliği, cinsel tacizler ve kadın olarak 
sinemada var olma savaşında sarf etmeleri gereken çabanın yoğunluğu üzerine deneyimlerini 
aktardı. Prof. Dr. Zeynep Tül Akbal Sualp sinemada kadın emeği konusunda kuramsal 
donanımını ve pratikle ilişkisi çerçevesinde sunarak panelin konusu kapsamında kavramsal 
çerçevenin doğru kullanımının önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Konuya üretim 
ilişkileri tarihi çerçevesinde yaklaşan Akbal Sualp, iktidar ilişkilerinin farklı toplumsal biçimlerde 
kendisini gösteren ‘yeniden erkeksi inşası’nın sinema alanındaki yansımasını tartışmaya açtı. 
İçinde yaşadığımız ekonomik sistemin, sorunları sürekli yeniden üreten karakteri üzerinden 
sinemada kadın emeğinin durumunu makro düzlemde yorumladı.

“Sinemada Kadın” paneller dizisine konuşmacı olarak destek veren tüm katılımcılarımıza 
teşekkür borçluyuz. Paneller süresince konu kapsamında özgürce dile getirilen tüm sorunların ve 
çözüm önerilerinin derlendiği bu kitap aracılığı ile söz konusu sorunlara ilişkin farklı bakış 
açılarının ve sentezlerin değerlendirildiği bir kaynak oluşturabildiğimizi umuyoruz.  

       Merih TAŞKAYA, Emine UÇAR İLBUĞA



PANELLER
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I - Belgesel Sinemada Kadın
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Panelde, belgesel sinemanın konusu, yaratıcısı ya da film üretimin çok farklı 
alanlarında emek veren kişileri olarak kadın deneyimlerinin filmlerde görünürlükleri ve 
paylaşılırlıkları açısından değerlendirilmesinin yanı sıra, belgesel film üretim süreçler-
inde kadınlarla ilgili belgesellerin biçimsel ve içerik sorunlarının tartışılması hedeflendi.

KATILIMCILAR
 
Melek Özman (Belgesel Yönetmeni), 
Bahriye Kabadayı Dal (Belgesel Yönetmeni), 
Bingöl Elmas (Belgesel Yönetmeni)

MODERATÖR

Yrd. Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa (Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Tarih: 10 Ekim 2011, Saat:14.00 
Yer: Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi Salonları/ Salon A – ANTALYA / TÜRKİYE



Yrd. Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa (Moderatör) : Merhaba, Belgesel Sinema ve Kadın konulu 
panelimizi açıyorum. Neden belgesel sinema ve kadın diye ayırdığımızı biraz sonra kadın belge-
sel sinemacılar olarak, panelist arkadaşlarımız kendi deneyimlerine dayanarak bize anlatacaklar.  
Belgesel sinemanın özü, sinema tarihiyle özdeş…Lumiere kardeşlerin çektiği tren istasyonu 
konulu belgesel ilk sinema örneği.  Daha sonraki süreçte kurgusal sinemanın ön plana geçmesi 
ve dokümanter filmde de kurgusallığın ön plana çıkmasıyla sabun köpüğü belgesel filmlerin 
arttığı bir dönem geliyor. Ardından bu döneme eleştiri olarak “Belgesel Sinema bağımsızdır ve 
yaşamın gerçekliğidir, ta kendisidir” diyen belgeselcilerin mücadelesine tanık oluyoruz.  Biz 
bugün kadın gözüyle Belgesel Sinemayı tartışacağız. Çünkü Belgesel Sinema hem yaşamın 
kendisi, hem de yaşamı insanların anlaması algılaması ve yaşamın üstesinden gelmesi için çok 
önemli bir araçtır. Tabii bunu sanatsal faaliyet olarak yerine getirmek de ayrıca bir çaba gerektiri-
yor.

Sevgili arkadaşlar, Melek Özman, kadının belgesel sinemada, kahraman ya da kurban olarak, 
nesne ya da marjinal özne olarak nasıl sunulduğu üzerinden bir tartışma yürütecek ve kadınların 
özne ve öznelliği ön plana geçirilmesi gerektiğini öne süren bir konuşma yapacak. Ardından da 
bize kadın ve belgesel üzerine bir açılış konuşması yapacak. Her konuşmacımız 15 dakika 
konuşacak daha sonra 5’er dakikalık bir cümle toparlama süreleri var. Ondan sonra da 
mümkün olduğu kadar etkileşimli karşılıklı soru cevapla devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum 
geldiğiniz için ve sözü Melek Özman’a bırakıyorum.

Melek Özman: Merhaba, Belgesel sinemacı kadınlar olarak en başta biraz “ne yaptık”, “kimiz” 
diye başlamamız daha doğru. Ben, feminist bir belgeselciyim, kendime hep öyle demek istedim. 
Aslında illa belgesel sinema yapayım diye de dilemedim ama yapmak istediğim, denk gelen 
yöntem hep belgesel sinema oldu. Başka bir şey yapsam da, örneğin bir animasyon film bile 
yapsam, feminist bir sinemacı olarak nasıl baktığımı anlatacağım. Daha önce hep kadınlarla 
ilgili çalışma yaptım. “Filmmor Kadın Kooperatifi” ile birlikte çalışıyorum aynı zamanda. Orada 
“70-80-90, Masum, Küstah, Fettan” adında yaptığım belgeseli Filmmor’un web sitesinde 
bulabilirsiniz.Şu anda Antalya film festivalindeyiz. Bu yılki tema “kadın” ve biz her yerde kadına 
ilişkin şeyler görüyoruz. Bir feminist olarak tabii ki kadınların görünür olmasını, bu konuya kafa 
yorulmasını dilerim, bunda şaşırılacak bir şey yok.

Bizler açısından, özne nesne algısı aslında çok basit. Kadınların özneliğini aslında bilmeyiz ve 
kabullenmeyiz. Son Haber Türk örneğinde, bir manşet başlık attı Fatih Altaylı, hepiniz gördünüz.  
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Bir resim kullanıldı, bir sürü tartışma oldu. Bizler de tartıştık. Aynı belgesel sinema gibi 
düşünülebilir. ‘Bir belge koydum, gösterdim, ne var? Bakınmadınız mı?’ya varan bir sorunu var. 
Mesele bu kadar basit değil. Bizler duyarlı olduğumuz herhangi bir konuyla, velev ki samimi 
olsun, ilgileniriz. Altay, duyarlı olduğu herhangi başka bir konuda, mesela savaşla ilgili, bu 
kadar bizi onunla karşı karşıya getirecek, örneğin ölen birinin bütün bedensel haklarını, özlük 
haklarını ihlal edecek fotoğrafa yer vermez. Biz bunu kadınlarla ilgili çok kolay yaparız. Çünkü 
biz kadınların bedenlerinin zaten sergilenebilir olduğuyla ilgili bir içselleştirme ile yaşarız. Bu 
kabullenilir bir şeydir. Yaşadıklarında ve öldüklerinde kadınların bedenleri teşhir edilebilir. Belge-
sel sinemaya buradan girince de hep ezberimiz içinden bakarız ve bunun üzerinden kurarız.

Gerçekten nereye kadar bunu söyleriz, böyle bir sorun var, artık herkes kabullenir. Eskiden 
sadece biz bahsederdik, şimdi herkes kadınlardan söz eder. Sosyal sorumluluk alanlarından 
temalara kadar… Ama kadınların özneliğine dair ve gerçekten iki eşit özneden bahsettiğimize 
dair eksikliklerden temalarımız eksik kalır. Belgesel sinemada kadınlar da çokça vardır ama 
gerçekten varlar mıdır, ne kadar varlar ve ne kadar özneler?

Şimdi artık klasik belgeselle ilgili böyle şeyler çok kalmadı, yeni belgeselciler bunları savunmuyor 
ama hala izleri var. Tarafsızlık, nesnellik, belgelemek… Bunları çöpe atmadan belgesel sinema 
konuşulmaz. Bizler tarafsız objektif, belgeselden söz etmeyiz. Gazetecilik yaparken herhangi bir 
belgeyi çekip kurgulayıp yere koyarken taraflıyız, özneliz ve sübjektifiz. Şimdi kendimden de 
başladım, bunu özellikle hep yaparım, çünkü belgeselci olsun, kurgu da yapsın  -ki ben kendime 
ikisi de diyebilirim- kadınların kişiselliğinden söz edilir: “kadın sinemacılar da çok kişisel, kendi 
hikâyelerini anlatıyorlar”. Evet, çünkü aslında kişisellikten çok öznelliği önemsiyoruz ve öznellik-
ten korkmuyoruz. Benim evrenselle de sorunum var, evrensel akıl denen şeyle de -ille Batılı 
olduğu için değil- tam da bu ezberler üzerine kurulu olduğu için. Bunlar evrensel değerler. Hangi 
değerler, hangi evrende tarif edilmiş hangi evrensel akılla, hangi cinsten, hangi sınıftan, hangi 
kültürel birikimden insanlar tarif edilmiş? Ki bu insan denenin cinsiyetinin de erkek olduğunu çok 
iyi biliyoruz. Dolayısıyla bütün bu kavramlarla, kutsal olan her şeyle, ezberlerle çok kolay 
uğraşırız, ama kadın ve erkek söz konusu olduğunda daha içseldir. Ben kadınlardan hep daha 
umutluyum. Onlar daha çabuk fark edebilir. Çünkü ezilmek kimse için keyifli bir şey olmasa 
gerek. “Eziliyorum”, “aşağılanıyorum” yerine bir kaçış olarak hep deriz ki “hiç farkında değilim”, 
“babam da beni hep sevmiş”.. Hayır öyle değil, gazeteleri açarsınız ve hemcinsiniz köşe 
yazarlarının yüzde onudur. Sizi yönetenlere bakarsınız hemcinsleriniz orada yoktur. Üstelik birbirl-
erine her kızdıklarında “karı gibi yapıyorsun”, “erkeksen buraya gel” derler. Tüm bunların 
farkında olmamamız mümkün değil, ama kaçarız. Birçoğumuz kaçarız.   
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Hele hele genç yaşlarda daha çok kaçarız. Muhtemelen sizler, buradaki kadın arkadaşlarım 
daha çok kaçıyordur. Bu kadar içsel bir şeyle belgesel yaparken de, çok zor bir şey vardır bir 
tarafta. Çok rahatlıkla söylüyorum, “evrensel belgesel budur, dili budur, objektifliği budur, 
tarafsız olan budur” derken, aslında kurgulanan bir şeyden, üreten ve son derece de egemen 
olan baskın olan bir üretim biçiminden söz ediyoruz. Bizler ise öznel olmaktan hiç çekinmiyoruz. 
Çünkü aslında objektif olanın çok son derece kişisel, objektif denilenin yani kendini objektif, 
nesnel bir yerde tarif edenin de son derece sübjektif, son derece öznel olduğunu ama bunu 
perdeleyecek bir toplumsal dayanağın olduğunu bilen feministleriz. Feminist belgeselciler belge-
sel yaparken, “biz öznelliğimizde ve bulunduğumuz yerde tarafta ve pozisyonumuzda böyle bir 
yerdeyiz” demekten de, kişisel ve öznel olmaktan da hiç çekinmiyoruz. Öznellik, benim şimdi size 
kendimi anlatacağım anlamına gelmiyor.  Ama bunu “evrensel”, “objektif”  gibi büyük referans-
larla -sizin için sihirli hale geldiğini bildiğim ezberlerle- bir şey dayatmayacağım size. 
Deneyimlediğim, anladığım, anlamaya çalıştığım, kendi ezberlerimde bozmaya çalıştığım bir 
dille konuşacağım.

Bir ara medyada cinsiyetçilik araştırırken, bir sürü şey de araştırdık; “ne kadar kadın yönetici var” 
gibi konularla örneğin. “Dış ses” meselesiyle uğraşmaya başladık. Dış seslere baktık. Çünkü dış 
ses aynı zamanda tanrısal sestir. Hatta bir belgeselde onunla dalga geçen bir yöntem 
görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti;” Tanrı’nın dost sesi” diye bir dış ses kullanılmış, kendi sesini 
ironi olarak “Tanrı’nın benimle konuşan dost sesi” diye tanımlamış. Dış sesler çok önemlidir, 
çünkü biz oradan görüş oluşturur, ona güveniriz. Televizyonlara o yüzden baktık, dış seste önemli 
haberlerde erkek dış sesi kullanıyorlardı. Çünkü daha inandırıcıydı. Biz erkeklerin sesine, 
erkeklerin sözüne güveniriz. Kadın olmak ne kadar ikincilse, sesimiz sözümüz de daha az inanılır 
olduğu yargısı var. %10 civarında kadın sesi vardı.

Şimdi sadece dış sesin cinsiyeti meselesi değil, kendini kuran, kendini izleyiciye ‘ben tarafsızım 
ben sübjektifim’ diye aslında son derece eril ve tanrısal bir otorite olarak sunan belgeselciye karşı 
bizler, kendi konumumuzu da dert ediyoruz. Hepinizin basit bulacağı bir takım yöntemlerle işe 
başladık, ama bu gittikçe zorlaştı. Kamerayı nereye kuruyorum, kime söz veriyorum... Zaten bir 
sürü belgeselci bunları tartışıyordu feminist belgeselciler tartışmadan.  Şunu tartışıyorlardı: ‘biz 
filme çektiklerimizi ne kadar nesneleştiriyoruz. Biz ne kadar dominant özneleriz’ diye. Tabi ki ben 
belgesel çektim, orada kadınlarla konuştum, onların özneliğine yer açtım ama… Galiba henüz 
yeni belgeselciler gibi kurma hattında kaldılar. 



Tabii ki kurguluyoruz. Oldukça geniş bir alanımız var zaten. Kamerayı nereye döndürdüğümüzü, 
nereye kurduğumuzu, neyi ne kadar özetlediğimizi kuruyoruz.   Dinlenilmezse sözün de bir kıymeti 
yok. Konuşmayı da sözü de her türlü şeyi sadece sanat değil, bir iletişim biçimi olarak gören bir 
noktadan baktığımızda gerçekten iletişim kurabiliriz. Şimdi bunları geriye çektiğimizde kendi 
özneliğimizi sıfırlamadan, buradan başka bir ezbere varabiliriz ki bu da samimi olmayan bir 
görünmezleştirmeye de varmayacak şekilde “kendi için yapmıyor olmak”, “kendi özneliğini bir 
şeye dönüştürmek” demek oluyor.  Eşit öznelikleri dert ediniyor olmak için, kendi bakışının nerede 
başlayacağını, filme aldıklarını nerede bitireceğini iyi hesap edilmiş bir eylem süreci olarak 
değerlendirmek gerekiyor. Bizler, belgesel çekmeyi bir eylem biçimi olarak gördük. Kadınlar için 
kadınları filme aldık. Dolayısıyla yeni kadınlar tanıdık. Onlarla dört yılda biten bir belgesel yaptım 
ben. Dört yıl tartıştık, her soruyu her detayı. Filmde olanlardan biri de burada hocanız. Çünkü o 
dinamik bir süreçti. Birbirimizi etkilediğimiz bir süreçti ve her birimiz için bir eylem biçimi, bir 
iletişim biçimiydi. Yaptığım şeye -ben kurgu da yaptım kısa film de yaptım- sanat dememem bu 
yüzdendir. Sanat olması kötü bir şey midir bilmiyorum. Bir sözümüzle bazen birini ikna etmek 
isterken güzel kelimeleri seçeriz, estetik, duygusal bir şeyler katarız, bunlar kötü değildir ama 
bunu aktarırken de sanatın var olan tanımı ile ilgili galiba bir iletişim değil bir eylem biçimi olarak 
görüyoruz. “Sahneleri çektik, kurguladık, gösterime de soktuk, bitti” diye bir şey yok. Bu, hiç 
bitmeyen bir süreç…  Keyifli bir yanı var ki dünyanın her yerinden aynı cümleleri kuran, aynı 
dertleri paylaşan kadınlarla buluşuyoruz. Hepimiz birbirimizle sık haberleşiyoruz. Sonra bir takım 
şeyleri, bu buluşmanın örgütlenmenin coşkusu geçince fark ettik: Birçok yöntemden, birçok 
açıdan vazgeçtik; birçok kurgu tekniğinden, araya giren estetik her tür müdahaleden vazgeçtik ve 
başka bir belgesel ortaya çıkardık. Toplumda belgesel izleme alışkanlığımızın zayıf olduğunu 
biliyoruz. Bir taraftan da konu itibariyle “kadınları dinlemenin sıkıcılığı olabilir” gibi kaygılar 
taşıdık ve sözümüzü ulaştırmakla ilgili sınırlarla karşı karşıya kaldık. Şimdi kadın filmlerimizi, 
festivallerimizi yapıyoruz, kendi üretim alanlarımızı, dağıtım alanlarımızı, dünyayla iletişim 
alanlarımızı oluşturuyoruz ve bir bakıyoruz ki bir festivalin teması kadın olduğu zaman pek çok 
alanda kadını görebiliyoruz. Altın Portakal’da örneğin, bir fotoğraf sergisi görüyorsunuz, onlarca 
kadın fotoğrafçı var. Ama sergide kadın fotoğrafçı yok, tema kadın. Ya da genellikle Altın 
Portakalın programında çok az kadın yönetmen olur. Avrupa’da geçen yıl ‘neden Cannes‘da 
yarışan kadın yönetmen yok’ diye bir sorun yaşandı. Kadın sinemacılar, belgeselciler ‘biz kendi 
gettolarımızı yarattık, kendi alanlarımızı yaşayacağız”; alandakiler de, ‘evet, onların kendi 
alanları var, orda gayet iyiler, biz de burada yolumuza devam ederiz” diyerek adı konmayan bir 
anlayış oluşturdular sanki. O gettolaşma herkes için iyi oldu ama “biz her konuda ne kadar 
duyarlı olduğumuzu anlatacağımız zaman da kadınlarla ilgili bir bölüm yaparız, bir tema açarız 
ya da belgesel festivaliysek bir bölüm yaparız” gibi zor bir yere gittik aslında.
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Kadınların ödediği bedelleri daha çok görür olduk çünkü çok ağır bedeller ödüyorlar. Biz galiba 
sadece belgeselden söz etmiyoruz aslında. Kadınları, ekonomi ve kadın, siyaset ve kadın gibi 
başlıklar altında değil, bu konuların içinde tartışabilirsek, bu başlıkları da derde dönüştürecek bir 
yerde olabiliriz. Çünkü ekonominin bir parçasıyız, bizsiz ekonomi mi var! Bilim ve kadın ne 
demek! Ortaçağ’da fizikle siyasetle felsefeyle vb. uğraşan kadınları cadı diye yakmasalardı, 
biliyorum ki bu dönem de başka olurdu. Belki şu anda bu mirasın yarısını da kadınlar yapmış 
olurdu. Dışında bırakıldığı bir şeyden söz ediyoruz kadınların ve bu ezberlerle ne bizim filmlerimiz 
çok şey anlatıyor olacak ne de hayatı değiştirecek aslında, belki belgesel sinemanın kendisini 
değiştirecek.
       
Şimdi Antalya’da Altın Portakal’da kadın temamızın yanında bir şey daha var: Kadına şiddet! 
“Orada bir yer var, oradaki sapık bir adam, o gazetelerdeki alkolik adam… Orada bir köy var 
uzakta; orada bir şiddet var uzakta” gibi algılanan, bizlerden çok çok uzaktan bir şey olarak 
hissettiğimiz bir “şiddet” olgusu var.

Ne yazık ki hiçbir şey uzağımızda değil. Biz de bu şiddetin içindeyiz. Nasıl? Biz ne maruz kalan 
değilsek, maalesef uygulayan tarafındayız. Maruz kalanı görmüyorsak ve maruz kalan gibi 
bakmıyorsak hiçbir şeye, o zaman uygulayan taraftayız. Hiçbir şey yapmayanlar da öyle. O 
yüzden Antalya’da teması da “kadın” iken, ben dilerim ki dört yıl önce burada festivalin yöneticisi 
olan şahısın kadına yönelik şiddetini hatırlayalım. Çünkü bu şiddeti kendinden uzaklaştırmak, 
daha umutlu olacak galiba. Kendim için, hayatım için, tüm kadınların ve erkeklerin hayatı için, 
sinema için her şey için daha umutlu olacak. Teşekkür ediyorum.

 Yrd. Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa (Moderatör) :  Salondan soruları alabiliriz.

İzleyici 1:  Yaptığınız belgeseller ve kısa filmler bir eylem biçimi olarak tabir edildi. Bu belgeseller 
toplumda karşılığını bulup sizi de mutlu ediyor mu? Bunu çok merak ediyorum.

Melek Özman: Mutluluk sanki eksik hayatımızda, böyle bir mutluluk değil ama geri dönüşleri 
oluyor. Hayal ettiğiniz geri dönüşler mi bilmiyorum. Belgeselin sınırlarıyla ilgili... İki şey arasında 
gidip geliriz: “kendimiz için bir şey yapmak” ve “kendimizi o bütünün parçası görüp o bütün için” 
-ama kendisi için yaptığının da farkında olarak- bir şeyler yapmak”. 
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Dolayısıyla bunu yaptığınızda, -geri dönüşlerden, her şeyden bağımsız- yaptığınız şey eylem 
biçimi ve yaşam biçimiyse karşılığını bulur. Ben bu dönüşlerden memnunum. Yaptığımız filmler, 
ceza evlerinde, siyasi koğuşlarda çok gösterildi. Bir kolyem; cezaevindekiler belgeselin jeneriğini 
okumuş ve jeneriğindeki herkese o kolyeleri yapmışlar. Elle işlenmişti. Ben aldım çok sevindim, 
Oscar almış gibiydik. Kıymetliydi, başka birçok alana ulaşıyordu, ama tabii ki popüler olan 
alanda geri dönüşleri çok olmuyor.

İzleyici 2: Bir Gettolaşmadan bahsedildi. Acaba bildiğimiz uzun metrajlı filmlerin bütçelerinin 
daha yüksek olması, belgesellerin bütçelerinin daha düş ük olması gibi bir nedene bağlanabilir 
mi?  Ekonomik bir temeli var mıdır bu gettolaşmanın?

Melek Özman:  İyi ki sordunuz. Çünkü ben ekonomiyle ilgilenemedim, çünkü bizim paramız 
yok. Yani kadınların parası yok ve biliyorsunuz bunu. Hayır gettolaşma illa belgeselcilerle ilgili 
değil, biz dünyada kadın festivallerinde buluşuyoruz hep beraber.

Avrupa’da, Asya’da. Afrika’da çok az var. Hepsi kendi ülkelerinde bir gettolaşmadan söz ediyor-
lar. Diğer festivalleri etkileyememekten, yani kadının, kadın sinemacıların üretiminin 
artmamasından şikâyet ediyorlar. Ve bu alandaki görünmezlikten söz ediyorlar. Biz de 
gettolaşmayı bu yüzden dert ediyoruz. Tabii ki ekonomik temelleri var. Mesela bizim aslında 
paramız olsa, Cannes kadın filmleri festivalinde buluşurduk örneğin. Paramız olsa da Cannes 
film festivalini yapmayacağız. Böyle kırmızı halılar, böyle festivaller yapmayacağız. Böyle ışıklar 
yapmayacağız. Tercihlerimiz ve ekonomik güçsüzlük: ikisi de var ama paramızın olmaması temel 
neden olabilir.

İzleyici 3: Hepimiz biliyoruz ki kadında erkek de, ataerkil bir sistem içerisinde dünyaya geliyor. 
Ve erkek de bu sistem içerisinde erkeklik biçimlerini öğreniyor. Benim size sorum şu şekilde 
olacak; yapmış olduğunuz çalışmalarda kadın sorunlarını dile getiriyorsunuz, çok da güzel bir 
şey yapıyorsunuz. Ama bu problem acaba her ikisinin de bir arada değerlendirilmesiyle çözül-
ebilir mi  gerçek hayatta? Çünkü bir şekilde erkeklik biçimlerinin de değişmesi gerekiyor ki 
kadınların bu alanda toplumsal olarak sorunları birazcık daha azalabilsin. Bunları bir araya 
getirmek sizce nasıl bir sonuç doğurur ya da böyle mi olmalı?

Melek Özman: Kadınlarının sorunlarını hiç biri ele almadı. Kadının sorunlarının öznesini 
“kurban” olarak gören zihniyete ve genel belgesel diline itirazım bu zaten. 
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Orada “otantik kurban nesneler” olarak kadınların belgesellerini çeken, o duyarlı tarafsız erkek 
yönetmenler hiç belgesel yapmasa, oradaki sorunu da görmesek diyorum.

Dünyanın çok büyük bir eksiği olduğunu düşünüyorum. Kadınların söz, hikâye gibi deneyimler-
ine, dünyanın çok ihtiyacı var, bir taraftan da kadınların buna ihtiyacı var.   Ezilenler kendini ifade 
edebilir.  Ezilmek çirkin bir şey, bizi çirkin de yapan bir şey. Ben ezilenin güçlenme deneyiminin 
çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Hayatını değiştireceğini düşünüyorum. Erkeklerin ezilmediğini, ezildiği alanlar olmadığını 
söylemiyorum ama var olan durumda kadınların dezavantajları fazla. Erkeklerin avantajlarının 
olduğu böyle bir mekanizma var. Bu mekanizmanın da kadınların güçlendiğinde değişeceğini 
düşünüyorum. O zaman zaten, erkeklerin hayatının da daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama 
birçoğunun da memnun olmayacağı sonuçlar olacaktır.

Bingöl Elmas: Aslında bu gettolaşma meselesine ve bu konulara bakışımıza dair şunları söyle-
mek istiyorum. Bu panelin isminin “Belgesel ve Kadın” olduğunu öğrendiğimde, kadınlarla dolu 
bir salonda bildiğimiz şeyleri birbirimize tekrar edeceğiz diye düşündüm. Melek’in de söylediği 
gibi, “kadın – erkek vs” diye başlıklara ayırdığımızda, kendimizi bu tür meselelerin dışına 
atıyoruz. Kadınlar meselelerini hal yoluna koysunlar, onlar ilgilensinler, onların sorunları bahane-
siyle kendimizi sorunların dışına atmak gibi bir şeye girişiyoruz. Ve böyle de yaklaşım modaları 
oluşuyor. Biz festivallerde de bazen bunu yapıyoruz. Yönetmenler olarak da bazen yapıyoruz. 
Rahatsız olunan bir durumu yeniden üretme gibi bir şeye dönüşüyor bu. “Kadın” dediğimizde bu 
mesele sadece kadınların ürettiği ya da kadınların maruz kaldığı bir mesele değil. Hep birlikte 
toplum olarak beslediğimiz,  süreklileşmesine neden olduğumuz nerdeyse hiç sorgulamadığımız 
meseleler bunlar. Kadın meselesi, bir başına kadının yarattığı bir durum değil. Büyük oranda, 
erkeğin dünyasının yarattığı bir sonuç… O yüzden sorunlara “kadın – erkek” dışında, “birey” 
düzleminde yaklaşmalıyız. İçimizdeki maço erkek ve ezik kadınlarla yüzleşmeliyiz. Tüm yaşam 
alanlarımızda, evimizde barkımızda o ayrımcılıkla uğraşmadığımız sürece bu cinsiyetçi sistemler 
sürüp gidecektir. Onlar filmlerimize de yansıyacaktır, onlar festivallerimize de yansıyacaktır. 
Buraya kadınlarla ilgili üretilmiş bir yığın film izleyerek geldim. Şu an biraz ‘öfkeli’ durumdayım. 
Çünkü güya iyi bir şey yapmak için yola çıkılmış, kadın meselesinde farkındalık yaratmak için 
yola çıkılmış. Bir atölye kapsamında teması kadın olan kısa filmler çekilmiş. Filmler kadınlarla 
ilgili her türlü günahkâr durumu yeniden üretmiş. Kadın bu filmlerde de yine “kurban, fahişe, 
fettan, çiçek seven, kutsal anne” Siz kendinizi toplumsal cinsiyet konusunda eğitmedikçe, kendi-
nizi toplumun, ailenin, sistemin bu konudaki saçmalıklarını yeniden üretirken bulursunuz.
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Melek Özman: Filmleri bu festival kapsamında mı izlediniz?

Bingöl Elmas: Hayır,  bu festival anlamında demiyorum. Şimdi bir değerlendirme toplantısından 
geldik. Orada olan bir şeyden bahsediyorum. İyi niyetle çıkmak da yetmiyor bazen. Aynı 
zamanda insanın “ben bu konuda ne kadar sağlıklı bakabiliyorum, bu cinsiyetçilikten kendimi ne 
kadar kurtarabilmiş durumdayım, var olan medyanın dilinden ne kadar koruyabiliyorum” diye 
sorgulaması gerekiyor. Bu filmleri yapan arkadaşlar çiçeği, silahı, böceği vs yan yana getirirken, 
“ben bir hak ihlali yarattığımın farkında mıyım? diye düşünmeli. Mesaj verme derdine girerken 
aslında bir klişeyi yeniden ürettiğinin farkına varmalı ve bu tuzaklara düşmemenin yolunu 
bulmalı.

Yrd. Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa (Moderatör) : Panelistimiz Bahriye Kabadayı Dal, belgeselci. 
Belgesel ve sinemanın hem yapımcılık aşamasında hem de farklı mecralarında yönetmen olarak 
da yer almış. “Belgesel Sinemacının cinsiyeti var mıdır?” sorusunu tartışmaya açacak bizimle 
birlikte.

Bahriye Kabadayı Dal: Merhaba, ben özel olarak “kadın” konusunda çalışan bir kadın 
belgeselci değilim. Bir arkadaşımız “Türkiye’de belgesel sinemacı kadınlar” diye bir tez hazırladı. 
Bildiğim kadarıyla bu kadar kapsamlı bir şey daha önce hiç yapılmamıştı. Tezinin bir kopyasını da 
paylaştı bizimle. Ona şöyle bir göz attım, özellikle de sonuç bölümüne… Belgesel sinema,  
gettolaşmak, kadının ya da belgeselcilerin gettolaşması konularına ekonomiyle ilişkilendirerek 
bakılmış. Türkiye’de kadınların belgesel sinema yapmaya başlama tarihi 1980’ler. Bu sinemanın 
1895’te keşfedildiği ve kadın sinemacılarının da dünyada, 1930’larda sinemayla uğraştığını 
düşünürsek, çok geç bir tarih. Türkiye’de sinema kültürü, sinema yapanlar için var ama izleyenler 
için yok. Bu nedenle sinema bizim hayatımıza çok dokunan bir şey olamıyor. Yeni yeni Türk 
Sinemasındaki belirli başarılar bir alan açmış gibi görünüyor; seyirci biraz ilgi duymaya başladı. 
Böyle bir sinemanın içinde Belgesel Sinemaya ilgi, dolayısıyla da kadınların belgesel sinemaya ya 
da sinemacılara ilgisi de oldukça düşük düzeyde kalıyor. ‘Kadınların Türkiye’de belgesel 
sinemayla daha çok uğraşmasının sebebi nedir?’ sorusuna yanıt olarak genel düşünceyi söyley-
eyim: kurmaca sinemada çok daha hiyerarşik bir yapı var. Bu hiyerarşik yapılanma daha emir 
komuta ya da daha fazla insanı idare edebilmekle ilgili “erkeksi irade” ya da benzeri şeyler 
gerektiren bir alan, bu da erkek bir yapıya doğru götürüyor. Erkekler bununla baş edecek güce 
sahip olarak yola çıkabiliyorlar ve bunu göze alabiliyorlar. Kadınlarsa daha küçük alanlarda 
daha küçük ekiplerle daha minimal ölçülerle uğraşabilmeyi tercih ediyorlar. Böyle bir sonuç var 
ve bu epey tartışılabilir bir şey.  



Ben Radyo Televizyon eğitimimin üzerine, alaylı bir belgeselciyim. Belgesel sinemacılarla ilgili 
1997’den beri hayatta olan bir kurum var. Biz orada başından itibaren belgesel sinemacılar 
dilinde kazandığımız deneyimler çerçevesinde konuya erkek-kadın olarak çok bakamadık. 
Belgeselcilerle ilgili çok fazla sorunumuz var: Yaptığımız filmi gösterim imkânı ve seyirciye 
ulaşabilme ihtimallerinden, bunun zorluklarından bunu yapabilme koşullarına kadar. Açıkçası şu 
anda çok kötü bir durumda olduğumuzu söyleyemem. Bugün Türkiye’de kadınlar belgesel 
sinemayla uğraşırken sorunlar yaşıyorlarsa benzer sorunları erkekler de yaşıyorlar. Belgeselciler 
olarak kadınlara özel çalışan arkadaşlarımın ele aldıkları kadınların sorunları, Türkiye’de 
kadınların, hepimizin yaşadığı sorunlar. Her ne kadar kendimi şanslı görsem de, bir kadın olarak 
elbette ki sorunlar yaşıyorum. Özetle söylemek istediğim Türkiye’de Belgesel Sinemacı kadınların 
sorunları, gerçek anlamda zaten Belgesel Sinemacıların sorunlarıdır.

Ben “Devrimci Gençlik Köprüsü” adında bir film yaptım 2007 yılında. 68 dönemini anlatan tarihi 
bir öyküyle bugünü birleştirmeye çalışan bir filmdi. Bu film çeşitli yerlerde gösteriliyor ve kadın 
belgeselci yapmış diye değil, filmin adından dolayı da ilgi gördüğü için izleniyor. Gösterimlerde 
%90 benim 68’li erkek bir yönetmen olduğum düşünülüyor. Gösterimde sadece bir kişi “ben 
bunu kadın bir yönetmenin yaptığını anladım” dedi. Ben o filmi yaparken olaya kadın ya da erkek 
diye bakmamıştım aslında, bakıldığında da sanırım erkeğin elinden çıkmış bir film gibi değil. 
Orada bir şartlanma var. Bu bir 68 öyküsü, 68’lilerin arasında çok fazla kadın olmadığı için, 
daha doğrusu çok fazla kadın yokmuş gibi göründüğü için, bunu bir 68’li erkek anlatmış 
olmalıdır düşüncesi vardı. Şu ana kadar öykülerimi anlatmak istediğim kitle aslında erkeğiyle 
kadınıyla gençler oldu. Şimdi kadınlıkta yol aldıkça kadınlara doğru bir meyil etme oluyor ister 
istemez. Belli bir zaman sonra sanırım doğru bir meyil olacak, ama ayrıca burada çocuklarla ilgili 
de çok fazla şey var. Son olarak şunu söyleyeyim; belgesel sinemada kadın ve erkek dışında, 
eşcinseller de var, başka transseksüeller de var, herkes var, dolayısıyla Melek’in de dediği gibi bu 
başlığı biraz düşünmek lazım.

Yrd. Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa (Moderatör)  : Teşekkürler Bahriye. Bingöl Elmas, kendi 
çalışmalarında, yapılanmış toplum içerisinde, cinsiyetçi bakış açısını sorgulayan filmleriyle ön 
plana geçiyor. Bunlardan birisi biliyorsunuz “Pippa’ya Mektup”. Bir diğeri de erken yaşta evlendi 
rilen kızlar ve zoraki evlilikler üzerine yapmış olduğu ‘Evcilik’. O da kendi deneyimleriyle toplum-
sal cinsiyetçi bakış açısını, belgesel sinemacı olarak sorgulayacak.
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Bingöl Elmas: Yaşadığımız evren ve ürettiklerimiz birbirinden çok farklı değil. Bizim 
etkilendiğimiz şeyler, şekillendiğimiz biçim, ekonomik durumumuz, sınıfsal halimiz, doğal olarak 
üretimimize de etki edecektir. Hem biçimine hem içeriğine etki edecektir. Bir kere meraklarınız, 
farkındalıklarınız ve bunun size gösterdiği yollar, o yaşam alanında şekilleniyor. O yüzden içinde 
bulunduğunuz o yaşam alanı neyse, ürettikleriniz de onun izlerini taşıyor. Bu ülkede kadın olmaya 
dair hepimizin söyleyeceği bir dolu söz var. Bu ülkede kadın olmayı hissetmemek diye bir şey 
mümkün değildir. Kadın olmaktan dolayı ayrıma uğramamak diye bir şey mümkün değildir. 
Bunu, bir ezberi tekrarlamak için söylemiyorum. Bunlar hepimizin yaşamlarında 
gözlemleyebileceği şeyler. Bakışlarla, sözlerle, yorumlarla, muameleyle günün her saatinde size 
cinsiyetiniz hatırlatılıyor. Bu sizin tercihiniz olmasa da yaşıyorsunuz. Hep bir etiket, bir ayrım, bir 
davranışla karşı karşıya kalıyorsunuz. Siz bu süreçte şunu dile getirmeye çalışıyorsunuz: “kadın 
olmaktan dolayı bir sıkıntım yok, ben bir bireyim, benim başka duygularım ilgilendiğim, uğraş 
içinde olduğum başka hallerim var. Beni kimlik olarak, beden olarak algılamak yerine bütün 
olarak anlamanız gerek”. Bir ortama girdiğiniz andan itibaren, cinsiyetinizle ilgili, yaklaşımları 
devre dışı bırakmak için uğraş veriyorsunuz. Sonra asıl meselelere gelebiliyorsunuz. Her türlü iş 
alanında bunu gözlemeniz mümkün. Belgesel sinemada bunlarla sürekli karşılaşıyoruz diyem-
eyiz, ama bunun yarattığı durumlarla da uğraşıyoruz. Dert edindiğiniz şeylerin filmini çekiyor-
sunuz. İçinde bulunduğunuz evrenin filmini çekiyorsunuz. Belgesel Sinemada bir eylem hali var; 
bir şeylere dair bilinç geliştirme, vicdanınızı ve aklınızı besleme şansınız var. Siz içinde yaşadığınız 
toplumla ilgili oluşmuş hak ihlallerine dair bir vicdan durumu yaşıyorsanız, haliyle yolunuz 
kadınlarla ilgili bir hikâyeye düşüyor.  “Pippa’ya Mektup” kendimi içinde bulduğum bir eylemdi. 
Bir belgesel yapayım diye yola çıkmadım. Barış, diye yola çıkmış bir kadının, üstelik de insanlara 
koşulsuz güvenebilirsiniz diyen bir kadının, benim ülkemde öldürülmesinin peşine düştüm.  Ve 
yine ülkemdeki yurttaşların buna şaşırmaması kanıksaması karşısında kendimi bu eylemi 
yaparken buldum. Bir itiraz, çığlıktı aslında! Nedir bu kanıksanmışlık, neden kendi sorunlarımızla 
ve sakat bakışımızla yüzleşmeyi denemiyoruz da ”burası Türkiye, yola böyle çıkılmaz, olacağı 
budur” diyoruz. Bir sürü sorunumuz da var ötelediğimiz, yok saydığımız için öylece duran; 
yıllarca bizimle de birlikte gelecek bir yığın sorunumuz var! ippa’ya Mektubum isimli filmdeki 
yolculuğumda, Pippa’nın mesajının doğruluğuna inandım ve onun taşıyıcısıydım. Bir insan olarak 
en temel ihtiyacınız güvenme duygusunun sürmesini istiyorsunuz. Bir korku toplumunda yaşamak 
istemiyorsunuz, birbirinize düşmanlaştırılmak istemiyorsunuz.  O yüzden o mesajı mümkün 
olduğunca, çeşitli şekillerde haykırmak istiyorsunuz. O mesajın devamını talep ediyorsunuz. 
Böylece kendinizi bir anda hem bir mesajın hem bir sesin taşıyıcısı olarak görüyorsunuz. Sonra 
bir de belgeselci yanınız devreye giriyor. bunu bir filmle paylaşmak, karşılıklı sohbete 
dönüştürmek, yüz yüze konuşabilmek istiyorsunuz. Sonuçta böyle bir film çıktı ortaya.
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Filmdeki yolculuk boyunca bir yandan bir kadın olarak o araçlarda maruz kaldığımız bir 
muamele var, bir yandan da, bir bilinç geliştirmeye çalışan, bir birey olarak onlarla başa 
çıkabilme, onları anlayabilme, yerine koyma, neden sonuç ilişkilerini doğru kavrayabilme gibi bir 
başka hal içinde buluyorsunuz kendinizi. Sonra bir insan olarak tepkileriniz var. Bütün bunları 
böyle koordineli, doğru, sağlıklı bir şekilde örmek gibi bir başka sorumlulukla karşı karşıya 
kalıyorsunuz. Öyle anlar oluyor ki, karşınızdakinin gırtlağına sarılmak istiyorsunuz,  size yönelttiği 
söylediği şeylerle ilgili olarak. Aynı zamanda yine öyle anlar oluyor ki o gırtlağına sarılmak 
istediğiniz insanın bu olup bitenlerle ilgili tek kabahatli olmadığını hatırlıyorsunuz. “Bu onun 
kabahati değil, O’nu var eden toplumsal alt yapının kabahati” diyerek sakinleşiyorsunuz. 
Öfkenizi ona yöneltmek değil, asıl onu var eden koşullara yöneltmek gibi bir çabaya 
girişiyorsunuz. Bu çaba film bittikten sonra da devam etti. Bu sefer de salonlarda paylaşmaya 
başlıyorsunuz. Salonlarda meselenin o yolculuktaki kamyon şoförlerine ait olduğunu düşünen 
arkadaşlarınızla, bu sefer başka bir tartışma başlatıyorsunuz. Biz kendi steril hayatlarımızda, cins 
ayrımı yapmadığımızı iddia ediyoruz ama, dönüp de baktığınızda farkında bile olmadığımız bir 
dolu cinsiyetçi davranış sergilediğimizi görüyoruz. Yeter ki kendimize gerçekten bakmayı bilelim. 
Günlük yaşamımızda yaptıklarımızın karşı cins için neler yarattığına dair bir dikkat kesilelim. O 
steril hayatlarımızda, hal yoluna koyduğumuzu düşündüğümüz meselelerimizle ilgili 
çuvalladığımız görebiliriz.

Belgeselimizdeki yolculuğun sonunda Antakya’nın Reyhanlı ilçesinde bir köye gittik. Bir anda 
kumalık meselesiyle karşı karşıya geldik. Buradan baktığımızda çok ilkel…

“Oralarda hala yaşanıyor mu?” vs gibi sorgular oluyor. Metropollerde kumalığın başka versiyo-
nunu başka şekillerde, adına başka bir şey diyerek yeniden ürettiğimiz fark etmiyoruz.  Karşı 
cinsler birbirini seçerken neye göre seçiyorlar beğenilerimizi gözden geçiriyor muyuz? “Kutsal 
anne”, “iyi kadın” gibi, kadınlarla ilgili bize öğretilenleri ne kadar gözden geçiriyoruz? Böyle bir 
evrende belgesel sinema üreten bir insan olarak siz, bir anda başka boyutlarını da üstleniyor-
sunuz. Sonra yolunuz erken evliliğe çıkıyor. Çoktan geride kaldığını zannettiğimiz erken evlilik 
öylece duruyor karşımızda. Türkiye’deki evliliklerin yarısının çocuk evlilikleri olduğunu fark 
ediyorsunuz. Bunu fark ettiğiniz anda da duramazsınız çünkü her yerde onun sonuçlarıyla 
karşılaşıyorsunuz. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki filmler hızla dönüşüm yarata-
maz ama anlattığımız hikâyelerin, söylemeye çabaladığımız şeylerin, bir işlevi olduğunu 
düşünüyorum. Sanat üretme çabası dışında, topluma dair bir şeyler söyleme, düşünme, bir çeşit 
paylaşma olduğunu düşünüyorum.
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Yrd. Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa (Moderatör)  : Teşekkür ediyoruz Bingöl Hanım. Evet tabii 
üç arkadaşımız da, birbiriyle ortak olmak üzere çok farklı konularda “Belgesel Sinemada Kadın” 
konusunu, çeşitli tartışmalar içerisinde sundular. Sizlerin başka soruları, katkıları ya da önerileri 
varsa lütfen alalım.

İzleyici 4: Merhaba, bütün panelistlere soruyorum. Ben Bulgaristan göçmeniyim. Ve genelde 
yazları Bulgaristan’da olurum. Sürekli ülkemiz üzerine konuşuyoruz fakat bu anlattığınız durumu 
Bulgaristan’da da çok fazla görüyoruz. Kuzenlerim var orada, az çok oradaki kültürü de 
öğrenmeye çalışıyorum, soruyorum ve sürekli aynı durum oluyor. Yani kadın bir nesne, bir 
görüntü; her zaman güzel görünmesi gereken her zaman dikkat çekmesi gereken bir görüntü 
oluyor. Genelde ne düşündüğü ya da ne yaptığıyla ilgilenilmiyor. Görüntüsüyle, fiziğiyle, koku-
suyla ilgileniliyor. Kadınlar kadınlara bunu fazla yapıyor sanki. Atatürk’ün şu anda bir resmi var 
karşımda ve Atatürk’ün bile kadınlara bir çok hak verip, bir şeyleri kurtarmaya çalıştığını – en 
azından ben böyle öğrendim -  ve hiçbir şey değişmediğini, hatta eski düzenin, bir şekilde 
geldiğini düşünüyorum. Belki de biz yapıyoruz bunu kendimize. Bazı kadınlar işine gelmediği için 
“ben yapamıyorum” deyip, kenara çekildiğini, sadece görüntüsüne önem verdiğini 
düşünüyorum. Peki siz hiç hani bunu araştırıp bununla ilgili bir proje yapmayı denediniz mi, ya 
yıllarca bizimle de birlikte gelecek bir yığın sorunumuz var!

Melek Özman  : “Atatürk kadınlara bir takım haklar verdi” diye anlamak pek doğru değil. Bunu 
böyle anlarsak, 1900’lü yılların başından başlayarak Osmanlı’da seçme seçilme hakkı isteyen 
kadınların mücadelesini yok saymış oluruz.  “Atatürk kadınlara bir takım haklar verdi” derken 
orada muhakkak kadınlarla ilgili bir dinamik olduğunu hatırlayabilmek önemli. Bu noktadan 
başlamak ve kadınların oradaki özneliklerini görmek bir başlangıç yapmak için önemli. 
Kadınların mücadelesini görmeyip sadece verilmiş bir hak, bir lütuf olarak değerlendirmek, bu 
mücadeleden güç almamızı engeller. Bu mücadeleleri öğrenmek bana güç verdi örneğin. Bana 
“yapmazsın edemezsin” denen şeyleri yapmak için, direnen, mücadele eden, böylece bu sorunlu 
alanın çözümüne katkıda bulunan kadınları öğrenmek güç verdi bana. Tek bir direnme biçimi 
yok, tek bir değiştirme biçimi yok. “Ataerkil pazarlık” diye bir kavram var. Belki de biraz ataerkil 
pazarlık yapar kadınlar. Var olanla uzlaşırız. Erkekler de yapar bunu. Kadınlarda bazen evlilik 
sözleşmeleri yapar. O bildiğimiz sözleşmelerden söz etmiyorum. Güvenlik sağlama, barınma vs. 
karşılığında özgürlüğümüzden vazgeçeriz.  Bedensel haklarımızdan vazgeçeriz. Başka biriyle 
sevişme hakkı vs. den vazgeçeriz. Yani buna benzer yazılı olmayan pazarlıklar söz konusu. 
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 ‘Evet, bunlar çok olağan, böyle kurulmuş hayat’ demek ne kadar sorunluysa, ‘yahu kadınlar niye 
bunu yapıyor’ diye kadınların hayatta kalma biçimlerine, pazarlık biçimlerine kızmak da bizi bir 
yere götürmez.

İzleyici 5: Eski Anadolu Türklerinde de bir şekilde iş bölümü var ama baktığınızda, adil bir iş 
bölümü. Birçok kılan da varmış. Erkeğin kas yönünden baktığınızda elbet bir yaradılış var ve ona 
göre işler yapıyor. Kadın ise klanı koruyup çocuğa bakıyor. Neden bu daha sonraki dönemlerde 
sorunlar çıkıyor?

Melek Özman: Doğurganlık üzerinden gündelik hayattaki iş birliği değiştikçe bu hiyerarşiler 
kurulmuş ama bu çok da önemli değil. Nalân Sakızlı, benim için bir üstattır ama yapım yönetme-
nidir. Yapım yönetmenliği kadınca bir iştir çünkü. Bütün süreci örgütler ama biz yine de “zayi 
belgeselciler” olarak kalırız. Türkiye’de 80’den sonra bir feminist hareketi oldu, oradan güç 
aldık.O tarihlerde bir alan açıldıysa bize, demek ki biz belgeselcilerin içinden değil başka bir 
yerden de bakmak gerekiyor. Oralardan güç almak oraları da açmak zorundayız.

Bahriye Kabadayı: Kesinlikle bu doğrudur. Kesinlikle o dönemlerde güç almıştır ama bugün-
lerde belli sorunları aştığımızı düşünüyorum. Şu anda belgeselciler olarak gerçekten erkeğin 
ötesinde belgeselciler olarak aşmamız gereken sorunlar var. Bunun için de kendini feminist 
olarak tanımlayanların bakış açılarından dolayı ekstra mücadele verdikleri alanlar da olabilir 
ama ben çok oradan bakmıyorum. Tanımlamak gerekirse ben kendim enternasyonalistim. Yani, 
önceki tanımım o.

Melek Özman: O ayrı bir şey, onu her şeyden ayırmak istiyorum.

Bahriye Kabadayı : “Yerel Gündem 21” adında yerel demokratikleşme hareketi diye bir proje 
vardı. On yıllık geçmişi olan bu girişim önce bir proje olarak başladı sonra programa dönüştü. 
Birleşmiş Milletler destekli bir programdı. Bu kapsamda da gençlerle ve kadınlarla ilgili çok fazla 
çalışma yaptık. Onları filme aldık. Yaşadığınız yerde, yaşadığınız kentte bir sorun varsa o sorunu 
aşmak için, o sorunla ilgili bir çözüm üretmek için o kentte birlikte yaşıyor olmanız ilk ortak 
paydadır gibi bir hareket noktası vardı temel olarak. Burada kadınlar ayrı kadın konseyleri 
yarattılar,  kendilerine bir takım çalışma alanları oluşturdular. Gruplara ayrıldılar; “kadın ve iş 
hayatı”, “kadın ve sanat”, “kadın ve aile” gibi… Şöyle şeyler öğrendim ben orada. 
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Şöyle şeyler öğrendim ben orada. Mesela iş hayatında, iş hayatına kadın olarak başlayıp erkeksi 
olarak bitiren kadınlar, ya da bizim kadın ve aileden sorumlu bakanlarımız. Aslında kadın 
görünümlü erkekler oluyorlar çoğunlukla.  Örneğin, pek çok kadın panelinde kadınların yanında 
olup, bakan olduğunda, hakikaten bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedirten hal ve hareketlere 
giren birçok insan oldu. İş hayatında ise şöyle bir şey vardı, kadının en çok eziyet gördüğü şey, 
yönetici kadın oluyordu. Yerel düzlemdeki çalışmalarda kadınlar arası iktidar, kadınlar arası çeke-
memezlik gibi ve kadın olmakla ilgili kavramlar üzerinden tanımlanan bir sorundu karşılaşılan. 
Sanat grubundaki çalışmalar ise, kadınların en rahat oldukları ve birbirleriyle en rahat iletişim 
kurabildikleri, en rahat ifade edebildikleri alanın “sanat” olduğunu gösteriyordu.

Yrd. Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa (Moderatör) : Teşekkürler Bahriye. Bir arkadaşımız vardı 
buyurun.

İzleyici 6: Ben öncelikle kadınların yetiştirilişinde baştan bir hata olduğunu düşünüyorum. Yani 
biz doğduğumuz andan beri, kız çocukları sürekli daha geri planda durur; erkekler her zaman 
daha üsttedir. Erkekler bir şey yaptığı her zaman affedilir. Erkek aldatır, o affedilebilir, ama kadın 
aldattığı zaman bu çok daha kötü bir durum olarak karşılanır. Her ikisi de eşit bir şekilde 
değerlendirilmiyor. Ve çok acı bir durum. Biz ne kadar iyi bir şeyler yapsak da iyi yerlere gelmiş 
olsak da bunu takdire şayan görmüyorlar.  Erkekler çok basit olarak yaptığı şeylerle takdir 
edilirken kadınlar çok iyi yerlere gelse de takdir edilmiyor.  Bunun için bizim ne yapmamız gereki-
yor, tam olarak bunu bilmiyorum ve bu konuda bilgi almak istiyorum.

Yrd. Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa (Moderatör) : Aslında Melek Özman ilk konuşmasında bu 
konudan bahsetmişti.

Melek Özman: Yine eklemek isterim. Bizi takdir etmiyorlarsa, önce takdir beklemeyeceğiz. 
Hayatımın dönüm noktası kendimi bir kadın olarak görmem oldu. Özgüvensizlik özgüven arası 
gittiğimiz yıllarda ben bir kadın olarak kendimi sevmediğimi fark ettim. O sevgisizliğin diğer 
kadınlara da sirayet ettiğini gördüm. Kadın olduğumuz için o takdir bekleme duygusunun bir 
nebze de olsa bir yerde bekliyor olması, çok zor bir şey. Kendini sevmek, kadınlar arası hep çok 
kışkırtılan kıskançlık yani büyüdüğümüz andan itibaren, daha becerikli, daha güzel olan herkesle 
neredeyse piyasa gibi tarif edilen bir şeyle yaşamamız çok zor. Bu noktaları fark etmemiz bana 
çok temel geliyor: Bir kadın olarak kendini değerli hissetmek, kendini ve başka kadınları 
sevebilmek çok önemli. Onların, ezilen yanlarını görmek, kendi ezilen yanlarını görmek ve 
tanımak da çok önemli… Stella Ovadia’nın, “Kadınları Sevmek” başlıklı yazısını önerebilirim.
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İnternette her yerde bulabilirsiniz. Uçan Süpürge’nin web sitesinde de var. Ben artık Tansu Çiller 
örneğini duymak istemiyorum. Meclisteki o erkekleşen kadın bakan örneğini de duymak istemi-
yorum. Yani evet Tansu Çiller fecaat bir siyasetçiydi, bence de öyleydi ama Bush, Mussolini 
örneklerinden sonra eğer biz hangi cinsten olduğuna göre nasıl siyaset yapıyorlar diye teraziye 
koysak erkeklere siyaseti yasaklardık. Bu noktada Çiller örneğinin verilmesinin kendisi bir 
ayrımcılıktır. Mecliste bir tane büyük makam var ve bir kadının kötü siyasetçi olduğunu sürekli 
vurgulayıp, kadınların siyasetteki başarısızlığını anlatmanın kendisi ayrımcılık. Ama şuna 
katılıyorum bakın, kadınlar da yapıyor değil. Başka bir yerden anlamak gerekiyor. Evet, kadınlar 
kariyerleri olduğunda, siyaset yaptıklarında bir yönetici olduklarında muhtemel ki erkeklerden 
daha da hırslı olabilirler. Çünkü çok az pay var pastada ve onu başarabilmek, onu sürdürebilmek 
için biraz daha gayretli, biraz daha gergindirler. Bu benim için anlaşılır bir durum; hangi 
araştırmanın ne söylediği değil. Bizim kaybedecek çok şeyimiz var ve bu durum tabii ki kadınları 
biraz daha agresif yapıyordur muhtemelen ve bu çok anlaşılır bir şey. Kadınların 
erkekleşmelerine, onların kötü yönetici olmalarına değil, bu hayatta bir şey yapabildikleri zaman 
ne kadar gergin yaptıklarına, ne kadar zorlandıklarına değinelim. Çünkü kadınlarda iş hayatında 
“cam tavanlar” vardır, o görünmezdir ama oradan yukarıya çıkamazsın. “Cam hücre” diye yeni 
bir kavram var, İngiltere’de; bu kavramı Türkiye’de pek kullanmıyoruz. Bir araştırma var örneğin. 
Bu araştırmada, başarısız olma ihtimali yüksek, risk alanı geniş sektörlere, departmanlara ve 
projelere kadınları yönetici yaptıkları ortaya çıktı. Örneğin bir şirkette olduğumuzu düşünelim, 
üçünüz erkeksiniz ve ben de ardiye işlerinden çok anlamıyorum ama beni öyle bir yere koymuşlar, 
projenin başarısız olma ihtimali çok yüksek. Ben aslında bunun bir “cam hücre” olduğunu adını 
koymadan biliyorum. Muhtemelen sizden daha kötü, daha gergin, etrafına da olumsuz enerji 
yayan biri oluyorum. Sorunu bu koşullarla beraber görmek lazım diye düşünüyorum.

Bingöl Elmas: Orada, iktidarın, erkin, hırsın insandaki yarattığı arızalara da yoğunlaşmak daha 
doğru gibi geliyor. Kadına dair bir durum değil; iktidar, erk ya da hırs hangi insana bulaşırsa 
bulaşsın, onu bir garip bir şeye dönüştürüyor. Kadınlar da bu alanda yer almaya başladığında, 
o kirlilik onlara da bulaşıyor.
 
Melek Özman: Kirlilik mi bulaşıyor? İktidar feci bir şey ama iktidarla ilişkimizi de mesafe 
belirleyebilir; iktidarla çok uzak olanların ilişkisi çok daha kötü olabilir. Bu konu daha çok 
psikolojiye giriyor, bilmiyorum ama koşulları görmeyi önemsiyoruz biz.

Bingöl Elmas: Erk uygulama halinden, o otoriteyi bir başka insana uygulama halinin yarattığı 
durumdan bahsediyorum sadece.
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Yrd. Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa (Moderatör):  Evet arkadan, en arkadaki arkadaşımız. 

İzleyici 7: Şimdi, bu güne kadar kadınların yarısından çoğunun düşüncesi şu yönde; “akşama 
evde ne yemek yapayım”. Bu hala devam ediyor. Benim sorum şu; sizin yaptığınız belgesel 
filmlerin bu yerleşik düşünceyi, erkeğin üstünlüğü düşüncesini ne derece değiştirebildi? Bir de 
başka projeleriniz varsa onlardan bahseder misiniz?

Melek Özman: Vallahi benim bütün gayretim bunu sarsmaktır yani. Yapabildiğim kadarıyla 
bunu değiştirmek.

İzleyici 7: İşte daha farklı yollar denemek mesela!

Melek Özman: Yollar derken?

İzleyici 7: Bunlar kanıksanmış zaten. Mesela siz, filmlerinizde kanıksanmış şeyleri gösteriyor-
sunuz yani, kadınların çektiği eziyeti falan.

Melek Özman: Herhangi bir filmimizi izlediniz mi?

İzleyici 7: Hayır izlemedim ama konuşmalarınızdan onu anladım.

Melek Özman: Hayır onlar anlaşılmıyor konuşmalardan. Yanlış anlaşılmış.
 
Bingöl Elmas: Var olan filmlerden bahsettik, kendi filmlerimizden değil de, var olan filmlerden.
 
Melek Özman: Ya bir izleyin hepsine ulaşabilirsiniz internette, biz haberleşiriz artık, çok kolay 
facebook her yerden birbirinizi bulabiliyorsunuz.

İzleyici 8: Bingöl Elmas “burası Türkiye” dedi. Bence “burası Türkiye” demekle bir bahane öne 
sürülüyor.  O bayan öldürülmüş, ona yönelik değil, bana yönelik olabilir. Hatta ben çok şahit 
oldum. “O kadının orada ne işi vardı?” diye bahane sürüyorlar. “Burası Türkiye” diyerek başka 
bir bahane öne sürüyorlar. İnsanlar neme lazımcı yaklaşıyorlar. Yani yapılandan memnun 
değiller, ama bu düşüncelerini de bahanelerle dile getiriyorlar.
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Bingöl Elmas:  Yani herhangi bir sorunu etiketlediğinizde, onu çözmek yerine kanıksayıp bir 
tarafa koyuyorsunuz. “Her ülkede oluyor bu sorunlar, ne var bunda bu kadar, neden 
deşiyorsunuz? Neden bu kadar altını çiziyorsunuz, belirginleştiriyorsunuz ve kötü propaganda 
yapıyorsunuz” diyenlerle karşılaşıyoruz. Oysa yapılması gereken onun üstünü örtmek değil kendi 
kabahatinle yüzleşmek. Sen kendi yaranla yüzleşmediğin sürece, kendi kabahatini çözmediğin 
sürece ve sorunu kendinden ötelediğin sürece, bu sorun zaten her fırsatta senin ayağına 
dolanacaktır.

Yrd. Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa (Moderatör) : Çok Teşekkür ediyoruz. Arkada bir 
arkadaşımız daha var. Demek ki çok önemli bir konu gerçekten çok da sorunlu bir alan, çok da 
talep var konuşmak üzere. Buyurun.

İzleyici 9: Benim sorum Bingöl Hanım’a. 2010 yılında Kathryn Bigelow en iyi yönetmen 
Oscar’ını kazandığında yönetmenliğinden ziyade, kadın olması ve aynı ödüle aday olan eski eşi 
James Cameron’u Oscar’da geride bırakması öne çıkmıştı. Kathryn Bigelow’ın 
yönetmenliğinden ziyade kadın olmasının öne çıkmasını negatif ayrımcılık olarak değerlendiriyor 
musunuz?

Bingöl Elmas: Çok ince bir denge var gibi geliyor bu konuda. Tıpkı “ayrımcılık mı yapıyorsunuz, 
sorunu mu ortaya koyuyorsunuz?” sorularındaki gibi. Aslında bir sorun var, o sorundan bahset-
mek gerçekten bir ihtiyaç, bir gereklilik. Bunlarla ilgili öncelikler vermek de gerçekten değerli bir 
şey ama bunların üzerine kapanıp, bunları yine eksik etek muamelesi gibi yaşamımıza 
yansımasına da itiraz etmek gerekiyor. Yani orada garip bir şey, her şeyin ayarını kaçırıyor. Size 
pozitif ayrım yapmaya başladıklarında, eksik etek muamelesiyle de karşılaşıyorsunuz.

Ya da “kadın meselesini gündeme alıyoruz, iyi niyetli bir çabayla gündeme alıyoruz” dediğiniz 
anda, aynı zamanda ötekileştiriyorsunuz. Belli bir grubun meselesiymiş gibi algılanıyorsunuz. 
Yani o çok ince bir çizgi. Dozunun kaçırılmaması gereken, algılanırken doğru yaklaşılması 
gereken bir şey bana göre.

Yrd. Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa (Moderatör) : Biraz farklı arkadaşlar da konuşsun, size en 
son vereceğim.
 
İzleyici 10: Şunu merak ediyorum: Beden olarak, cinsellik olarak bu bizim içimizde mi yoksa 
toplum olarak insanlar olarak dayattığı bir şey mi ?
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Bingöl Elmas:  Cinsiyetçiliği, o kadar çok şey var ki, ama işte “toplumun dayattığı” dediğiniz şey, 
sonradan birdenbire bir rüzgârla olan bir şey değil. Siz doğduğunuz andan itibaren yaşam 
koşullarınız, aldığınız eğitim, dininiz, aile yapınız bir sürü şey bunu belirliyor. Şuradaki 
konuşmalara baktığımızda bile nasıl şekillendirildiğimiz ortada. Mesela kadın “anne”, “kutsal 
anne”, “çocuklarına bakar” gibi bir sürü cümle kuruldu. Bu cümleler bile bizim bu konuda nasıl 
şekillendirildiğimizi gösteriyor. Dil de besliyor bunu, dilden dolayı toplumsal kodları da besliyor 
ve biz bunların sonrasında şekilleniyoruz. Bir de bu kadar cehaleti körükleyen bir ortamda, bunu 
biz sürdürüyoruz. Sonra çocuklarımıza devrediyoruz. Biz de öğrendiğimiz ve hiç 
sorgulamadığımız o halleri devam ettiriyoruz. Yani biz bir sonucuz. Bütün bu meselelerin bir 
sonucuyuz. Ama bu demek değildir ki bu sonuç hiç değişmeyecek. Biz sorgulamaya 
başladığımızda o sonuç başka bir şeye de dönüşür. O zaman başka bir şeyin nedeni olmaya da 
başlayabiliriz.

Yrd. Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa (Moderatör)  : Sevgili arkadaşlar, evet konuşmak isteyen çok 
fazla. Buyurun.

İzleyici 11: Ben herkese teşekkür etmek istiyorum, belgeselleri de izledim gerçekten hepsi benim 
için çok kıymetliydi. Konuşmalarınız için de teşekkür ederim. Kadın belgeselcilerden çok 
mutluyum, çünkü sosyal ağlarda inanılmaz bir şekilde paylaşılıyor bunlar, hem sosyal paylaşım 
sitelerini kastediyorum hem de öğrenci toplantılarını. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum; namus 
meselesi, çocuk gelinler gibi konular çok oryantalist bir bakışa mahkûm olabilecek konular. 
Özellikle Melek Hanım’a sormak istiyorum.  Mahzun Kırmızıgül çıkıp çocuk gelinler dizisi yapıyor. 
Zülfü Livaneli çıkıp “Mutluluk” diye bir film yapıyor ve bu konular böylece toplumsal olarak 
tüketiliyor. Bunlara karşı nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğinden emin değilim yani. Bana 
kalsa hani dalga geçilmesi gerektiğini düşünüyorum ama diğer taraftan çok çok fazla insana 
kitleye hitap ediyorlar. Nasıl durmak lazım? Çok merak ediyorum.

Melek Özman: Şerri aslında yararından çoktur diye düşünüyorum. Bunu aslında sırf onların 
değil kendi yaptığımız işlerde de düşünüyorum. Kadın cinayetlerine karşı kampanya yaptığımız 
işlerle ilgili olarak medyada da artık çok gazeteci desteği var. Kadınlara yönelik şiddet, kadın 
cinayetleri çok görünür oluyor ama aynı zamanda yapısal hiçbir değişiklik olmuyor. Ve bir süre 
sonra sıradanlaşıp olağanlaşabiliyor. Aksine çok daha kötü bir noktaya götürebiliyor. Dolayısıyla 
onları da o kadar ciddiye almamak gerek ama biliyorsunuzdur biraz öyle şeylere karşı biz.
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“Altın Bamya Ödülleri”ni veriyoruz. Kendilerini hem ciddiye alıp hem de yeterince ciddiye 
almamalarını “Altın Bamya”yla ödüllendiriyoruz. Çözüm olarak bulduğumuz yol budur ama 
yapmasalar daha iyi.

Yrd. Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa (Moderatör) : Evet siz buyrun.
 
İzleyici 12:  Şu anda futbol federasyonunun bir kararı var. Seyircisiz izleme cezası alan takımların 
maçlarına izleyici olarak sadece kadınları alıyorlar. Geçen gün Beyaz Show’da bu konuyla ilgili 
olarak “bu olay futbolu güzelleştirir mi yoksa bu kadınların izlemesi bir ceza yöntemi olarak mı 
kullanılıyor?” diye sordular. “Kadınlar resmen erkekleri cezalandırmak için oraya gönderiliyor” 
diye bir düşünce de var, yani o öyle algılanıyor. Sizin düşünceniz nedir bu konuda?

Bingöl Elmas: Aslında bedensel ve zihinsel engellileri de aldılar. Aslında böyle satır arası 
okuduğunuzda engelliyi,  kadını ötekileştiriyorlar, hadleri olmayarak acıma duygularıyla iyilik 
yaptıklarını iddia ediyorlar. Aynı zamanda başka kötü bir boyutu da futbol gibi afyon özelliği olan 
bir alana kadına da bulaştırmak istiyorlar. Bir sürü boyutu ve satır arası olan sağlıksız bir bakış.

Kadınlara, çocuklara, engellilere, çoğunluk olmayan herkese dair böyle ayrımcı yaklaşımlarımız 
var, bu da onlardan biri.

Yrd. Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa (Moderatör) : Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum buraya 
geldiğiniz ve paneli ilgiyle takip ettiğiniz için. Belgesel Sinemada kadının koşullarını tartıştık.  
Panelistlerimize de bizlere aktardıkları deneyim ve düşünceleri için çok çok teşekkür ederim.
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II - 80’lerden Günümüze Sinemada Kadın Temsilleri

Yeşilçam kadınları üzerine literatürde çeşitli çalışmalar yapıldı. Genelde bir yanda 
melek, anne, namuslu öte yanda fettan, fahişe, kötücül kadınlardan söz edildi. 
1980'lerle birlikte farklı renklerde kadınlar ortaya çıktı; gerçekleşen bu değişim 
günümüze kadar nasıl taşındı? Yerli filmlerin yeni kadınları için neler söyleyebiliriz? 
Panelin bu sorulara ışık tutması amaçlandı.

KATILIMCILAR

Şükran Yücel (Çevirmen, Yazar), 
Derya Alabora (Oyuncu),
Özlem Özdemir (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü),
Arş. Gör. Funda Masdar (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi), 
Burçin Akgün (Uzm. Psikolog) & Nihan Tezer (Uzm. Psikolog.)
 
MODERATÖR

Prof. Dr. Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Tarih:11 Ekim 2011, Saat: 14.00
Yer: Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi Salonları/ Salon A – ANTALYA / TÜRKİYE 
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Prof. Dr. Ruken Öztürk (Moderatör): Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. ‘Sinemada Kadın 
Temsilleri’ adlı panelimizi açıyorum. Çok değerli konuşmacılarımız var. Konuşmacıların sırası 
geldikçe onları size tanıtacağım. İlk konuşmacımız sol yanımda bulunan Şükran Yücel. Kendisini 
biraz farklı tanıtacağım. Genellikle bilirsiniz kadınları birisinin eşi, birisinin sevgilisi, birisinin kızı 
diye tanıtırlar. Ben tam tersine Şükran’ın erkeklerini tanıtarak başlayacağım size. Şükran Yücel’in 
eşi Erkan Yücel 1975’te Altın Portakal alan ünlü ve çok değerli bir tiyatro oyuncusuydu. Çok genç 
yaşta kaybettik. Şükran Yücel’in oğulları -tabii böyle bir anne babadan doğunca böyle yaratıcı 
çocuklar oluyorlar-; Doğu Yücel şimdilerde üçüncü kitabı “Varolmayanlar”ı çıkardı. Doğu aynı 
zamanda film senaryoları da yazıyor. Fırat Yücel ise “Altyazı” adlı sinema dergisini çıkarıyor. Peki 
Şükran Yücel ne yapıyor? Şükran Yücel, çok sayıda oyun çok sayıda kitap çevirdi. Kendisi bir 
öykü yazarı; “Düş Gölgesi”, “Ölüme Karşı Oyun”, “Filmlerde Seyrüsefer” adlı kitapları var. 
Altyazı’da düzenli olarak yazıyor. “Son Otobüs ve İzmir” isimli bir kitapta da hikâyeleri var. 
Dolayısıyla Şükran Yücel, tiyatro, edebiyat, sinema bunların hepsiyle çok yakından ilgili. Panelim-
izde 1980 sonrası Türk sinemasında kadın temsillerinin genel çerçevesini çizecek. Şimdi ona sözü 
bırakıyorum.

Şükran Yücel:  Merhaba. Gerçekten geniş bir konu… Bunu özetlemek zor… Kadın temsilini 
burada yeterince anlatmak için saatler gerekiyor, ama zamanımız kısıtlı. Onun için özet olarak 
anlatmaya çalışacağım. 
Sinemamızda kadın temsilleri 80 sonrasında kadın hareketlerinin yükselmesiyle birlikte 
değişmiştir. Kentli kadının özgürlük talebi filmlere yansımıştır. Özellikle Atıf Yılmaz filmlerinde 
cinselliğinin farkında olan ve kendi ayaklarının üstünde durmak isteyen yeni bir aydın kadın tipi 
işlenmiştir. Bu kadın tipi, toplumsal bağlamdan kopuk olarak bireysel konumuyla ele alınsa da 
önemli bir model oluşturmuştur. Günümüzde ise kadın konusuna bakışta bir ilerleme göremi-
yoruz. Sinemada daha çok erkeklerin dünyası ve sorunları işleniyor. Kadınlar "sorun çıkarıcı" yan 
unsur olarak yer alıyor pek çok filmde.

Sinemamızda kadın temsillerinin 80'lerden sonra değişime uğraması, kadın hareketlerinin 
80'lerden sonra gelişmesine bağlıdır. Kadınların haklarının bilincine vararak cinsiyet ayrımcılığına 
karşı mücadele etmeye başlamasıyla sinemamızda da yeni rol modelleri belirmeye başladı. 
Yeşilçam sinemasında kadınlar tiplere bölünmüştü. Erkeklerin idealize ettiği eş ve anne olabilecek 
masum kadınlar tek boyutlu olarak çiziliyordu. Erkekleri baştan çıkartan fettan, vamp kadın tipi 
de karikatürize edilmişti. 80 öncesi filmlerde kadın ancak cinsiyetsizleştirilince söz sahibi olabili-
yordu. Aliye Rona'nın canlandırdığı “Irazca” tipi güçlü köylü kadınları, yaşlanıp dişiliklerini 
kaybettiğinde erkekler üzerinde yetke sahibi oluyor, etkinliklerini artırabiliyorlardı. Bu genellikle 
ataerkil düzenden alınan bir yetke olduğu için gene genç kadın üzerinde bir baskı oluşturmak için 
kullanılıyordu. Şoför Nebahat'la (Metin Erksan, 1960) başlayan, Sezer Sezin'in canlandırdığı 
“erkek kadın” tiplemesi daha sonra Fatma Girik'in “Erkek Fatma” (Ülkü Erakalın, 1969) rolleriyle 
devam etti. Pek çok filmde zaman zaman erkek kılığına giren, kabadayı gibi davranan kadın 
starlara rastlandı. 



Bu erkek kadın tipinin tutmasının nedeni kadının güvenilmez, zayıf, kaypak bir yaratık olarak 
görülmesine karşılık mert, dürüst, cesur olarak tanımlanan erkeksi özellikler kadına 
yüklendiğinde kadının birdenbire nispi bir güvenilirlik kazanmasıydı. Kadınlara testosteron 
aşılaması yapıldığında, erkekleri korkutan dişil özellikleri görünmez oluyor ve bu yeni kimlikle 
toplumda kabul görebiliyor, ekmek parasını kazanma olanağına sahip olabiliyordu.  Kadının 
cinselliğini sömüren bütün kapalı toplumlarda bu durum geçerliydi. Afganistan'da geçen Osama 
(Siddiq Barmak, 2003) filminde de küçük kız ancak erkek kılığına girerek evden dışarıya çıkma 
ve para kazanma olanağına kavuşuyordu.

80 sonrasında sinemamızdaki kadın rollerinin “ideal kadın”dan uzaklaşıp daha kanlı canlı bir 
biçimde çizildiğini görüyoruz. Kadının toplumdaki konumu ve gerçek hayattaki durumu ile 
filmlerdeki temsillerin bir ayna gibi birbirini yansıttığını ve karşılıklı etkileşim içinde olduklarını 
akıldan çıkarmamalıyız. Sinema ne kadar hayatı taklit ediyorsa, kişiler de sinemadaki rol model-
lerini bilinçli veya farkında olmadan taklit ederler. Bu açıdan 80 sonrası filmlerin kadının 
özgürleşmesine, en azından toplumun aydın kesimindeki kadınların daha özgür seçimler 
yapmasına ve toplum içinde daha etkin konuma gelmelerine etkisi olduğunu rahatlıkla söyleye-
biliriz. Kadının bastırılmış cinsel kimliğini onu “fahişe” olarak damgalamadan öne çıkartan filmler 
bu dönemde çekilmeye başlandı. Kadının gizli kalmış iç dünyasının üzerindeki örtülerin yavaş 
yavaş kaldırılmasıyla birlikte daha gerçek kadın portreleri çizilmesine çalışıldı. Bu gelişmede Atıf 
Yılmaz'ın filmlerinin etkisi olduğunu göz ardı etmemek gerek. 

Atıf Yılmaz Filmlerinde Kadın

Atıf Yılmaz 80 sonrasında genellikle kentli kadının sorunlarına yoğunlaşırken, bastırılmış kadın 
cinselliğini mercek altına aldı. Yılmaz, popüler sinemada yeni kadını, kadının uğradığı istismarı 
ve buna karşı tek başına verdiği mücadeleyi beyazperdeye yansıttı. Aslında Atıf Yılmaz'ın 1980 
öncesi bazı filmlerinde zaman zaman bu tür bir arayış hissedilebiliyordu. “Aah Güzel İstanbul”'da 
(1966) Ayla Algan'ın canlandırdığı kadın daha gerçekçi bir kadın karakter olmakla birlikte 
erkeğin yol göstermesine muhtaç, onun kılavuzluğu olmadan kolayca yoldan çıkabilen edilgen 
bir kişilik olarak çizilmişti. Doğu-batı çatışması üzerinden okunabilen filmde, kadın batının yoz ve 
maddiyatçı değerlerini, erkekse doğunun saf, temiz ve zengin maneviyatını temsil ediyordu. 
Sinemamızda çekilmiş en güzel aşk filmlerinin başında gelen “Selvi Boylum, Al Yazmalım”da
(1978), Asya'nın farklı bir seçim yapması, kadın kimliği açısından önem taşır. Türkan Şoray'ın 
canlandırdığı “Güllü” filmleri, bir anlamda 80 sonrası filmlerdeki kişilikli kadınların öncüsü 
gibidir.Sinemamızın en büyük starı Türkân Şoray bu yeni döneme ilk uyum gösteren yıldız olma 
özelliğini de taşır. 80'den önce büyük bir tutarlılıkla uyguladığı Şoray kanunlarını ilk çiğneyen 
kendisi olmuş, “Mine”de (Atıf Yılmaz, 1982) erotik denebilecek sahnelerin çekimine uyum göster-
mekte tereddüt etmemiştir. Necati Cumalı'nın eserinden uyarlanan filmde sıradan bir ev kadınının 
kasabanın ahlaki baskısına karşı verdiği mücadeleyi görüyoruz. Kasabanın erkeklerinin namus 
anlayışlarının ikiyüzlülüğü ve sahtekârlığı teşhir ediliyor. 
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Tabuların eril egemenliği pekiştirmekteki rolü irdeleniyor. Kapalı kapılar ardında gizlendiği sürece 
ihaneti görmezden gelen toplum, iki insanın aşkını acımasızca mahkûm edebiliyor.

Atıf Yılmaz, 1984'de yasak aşkı Bir Yudum Sevgi'de işçilerin dünyasında yeniden ele aldığında 
Latife Tekin'in senaryosundan yola çıkıyordu. Evli bir kadınla (Hale Soygazi) evli bir erkek (Kadir 
İnanır) arasındaki sevdayı kadına arka çıkarak anlatan film, fabrika işçilerinin hayatını da 
gerçekçi bir biçimde yansıtıyordu. 70'li yılların ortalarından itibaren canlandırdığı soyunmaktan 
çekinmeyen, cesur kadın tipleriyle başrol kadın oyuncusunun sınırlarını değiştiren Müjde Ar, 
Fahriye Abla (Yavuz Turgul (1984),  Yılmaz'ın Dağınık Yatak (1984) ve Dul Bir Kadın (1985) 
filmlerinde daha önce “hafiflikle” itham edilebilecek kadınlara yeni bir bakış getirdi.  Adı Vasfiye 
(Atıf Yılmaz, 1985)  Aaahh Belinda (Atıf Yılmaz, 1986),  Asiye Nasıl Kurtulur (Atıf Yılmaz, 1986) 
kadına fazla bir seçme şansı tanımayan toplumumuzun ikiyüzlü ahlak anlayışını eleştirirken, 
sinemamıza inanılır, gerçekçi kadın karakterler kazandırdı. Kadının Adı Yok (1987), Duygu 
Asena'nın çok satan kitabının bir uyarlaması olarak aydın ve özgür olmayı seçen kadının 
sorunlarına odaklanıyordu. Bu filmle cinselliğinin bilincine varan ve toplumun kadını kısıtlayan 
kurallarından kurtulmayı amaçlayan yazar kadın tiplemesi sinemamıza girmiş oldu. Yazar- 
sanatçı- galerici kadın tipi daha sonra da pek çok filme yeni bir klişe olarak konuldu. Bu filmlerin 
birçoğunda özgürlük kadının işine yaramıyor, onu yalnız bırakıyor,  mutsuz ediyordu. Erkekler, eşit 
ve özgür kadını içlerine sindiremiyor, onu bir rakip olarak görüyor, eski geleneksel ilişkileri 
özlüyorlardı. Bu yüzden aydın kadın popülist sinemada hâlâ aşağılanan bir komedi unsuru 
olarak kullanılmaktadır.  Atıf Yılmaz'ın değişen kadını filmlerinde işlerken kadının hak ve özgür-
lüklerini önemsediğini görüyoruz. Gene de bu özgürlük anlayışı bireysel alanda ve cinsellikle 
sınırlı kalıyor.  Toplumsal bağlamından ve içeriğinden koparılmış bir kadın özgürlüğü, sadece 
ekonomik özgürlüğe sahip, meslek sahibi kadınların sahip olabildikleri bir ayrıcalığa dönüşüyor 
ve toplumdaki uçurum genişlemeye devam ediyor.

Nisan Akman'ın üç filminde de değişen kentli kadının örneklerini görüyoruz: Beyaz Bisiklet 
(1986), Bir Kırık Bebek (1987), Dünden Sonra, Yarından Önce (1987).

Kırsaldaki Kadın

Kırsal alandaki kadınların sorunları ve özgürleşme isteği kısmen de olsa Hazal (Ali Özgentürk, 
1981), Şalvar Davası (Kartal Tibet, 1983, senaryo: Başar Sabuncu), Kurbağalar (Şerif Gören, 
1985), Bilge Olgaç'ın Kaşık Düşmanı (1984), Gülüşan (1985), İpekçe (1987), Yılanı Öldürseler 
(Türkan Şoray; 1981), Dilan ( Erden Kıral, 1986), Yol (Yılmaz Güney, Şerif Gören, 1982) gibi 
filmlerde ele alınmış; köy yerinde sahipsiz kalan kadınlar üzerindeki erkeklerin zorbalığı, 
kadınların edilgen ve bağımlı halleri, çaresizliği ve suskunluğu dile getirilirken, baskıya ve töreye 
karşı tek başına direnen kadınlar öne çıkarılmıştır.
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Töre cinayetleri, çocuk gelinler, başlık parası ve kadına karşı şiddet gibi sorunlar toplumda 
artarak devam ettiği sürece TV dizilerine ve beyaz perdeye yansımaları kaçınılmazdır. 2000'den 
sonra çekilen Saklı Yüzler (2007, Handan İpekçi), Mutluluk (2007, Abdullah Oğuz) ve Adem'in 
Trenleri (2007, Barış Pirhasan), Havar (2009, Mehmet Güleryüz) töre cinayetlerini konu alır. 
Kurban olarak kadının rolünde fazla bir değişiklik olmamıştır. Yavuz Turgul'un Gönül Yarası'nda 
(2005) kocasının şiddetinden kaçan Dünya'nın (Meltem Cumbul) kaderini  Nazım öğretmen 
(Şener Şen) değiştiremez.

Sanat Sinemasında Kadın

90'ların ortalarından itibaren yükselen sanat sinemamızda kadınların temsili oldukça sorunludur. 
Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Semih Kaplanoğlu ve Tayfun Pirselimoğlu gibi dünyanın en 
seçkin festivallerinde sinemamızı temsil eden ödüllü yönetmenlerin filmlerindeki kadınlar genel-
likle “arzu nesnesi” olarak işlenmiştir.  Bu filmlerdeki kadınlara sorunlu erkek bakışıyla 
yaklaşılmış, bazı simgesel özellikler yüklenmiştir. Bu kadın rolleri, ülkemizde çoğunluğun kadına 
yaklaşımını sergilemektedir.  Masumiyet (1997, Demirkubuz), Üçüncü Sayfa (1998, 
Demirkubuz), Kader (2006, Demirkubuz), Kıskanmak  (2009), Üç Maymun (2008, Nuri Bilge 
Ceylan), Bornova Bornova  (2009, İnan Temelkuran) filmlerinde olduğu gibi bu kadınlar erkekler 
için bilinmeyen bir muamma gibidirler. Muammanın üstündeki örtü kalktıkça, erkeklerin başına 
gelen felaketlerin, sefaletlerinin sebebinin tutkuyla bağlandıkları kadınlar olduğunu görürüz. Bu 
kadınlar, kara filmlerdeki femme fatale kadınlar gibidir ve onlardan esinlenilmiştir.  Prof. Dr. Tül 
Akbal Süalp, auteur yönetmenlerin arızalı kadın karakterlerine, pek çok yazısında değinmiştir.  
“Arabesk Noir ve Kadınların Sessizliği” başlıklı makalesinde de aynı konuyu irdeler:

“1980 sonrası hem ekonomik dönüşümler, işsizlik hem siyasi dönüşüm, göç ve zorunlu göçler 
hızlı kentleşme sorunları hem de 70’de 80’deki darbelerin ezip geçtiği dayanışma ve muhalefet 
pratiklerinin yarattığı travmalar apolitik,bastırılmış, duyarsız ve varoluş krizlerinde bir toplum 
yaratmıştır.

Bu ortam gururu incinmiş erkekleri ve erkeklikleri örselenmiş erkek topluluklarını çözüm 
bulamadıkları sorunları öfkeyle baş etmeye yöneltmiş gibi görünmektedir. Sinemada ifadesini 
hem noir hem de arabesk üsluplarla bulan bu sinema bağımsız sinema içinde mistik bir 
varoluşçuluk ve nihilizmle beslenir ve yine kadına karşı öfke ve şiddetle nihai tavrını koyar.”

Bu filmlerde erkeklerin varoluş sorunları ve bunalımları işlenir. Kadınlarınsa bu tür felsefi 
kaygıları, sorunları yoktur. Onlar daha pratik konularla ilgilenir, erkeklerin “derin” sorunlarını 
anlamazlar.  Bu kadınlar filmlerde genellikle konuşmazlar. Suskunlukları Sürü'deki (1978, Zeki 
Ökten, Yılmaz Güney) Berivan'ın konuşmaması gibi sessiz bir itirazı dile getirmez.  Bu kadınlar 
konuştuklarında trajik bir olaya sebep olurlar. Ceylan, Demirkubuz gibi auteur yönetmenlerimizin 
kadına karşı bir düşünceyle yola çıkmadıklarını ama mevcut erkeklik hallerini ortaya döktükler-
inde bizim toplumsal koşullarımızın bir sorunu olarak bu durumun ortaya çıktığını düşünüyorum.
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 Ceylan ve Demirkubuz, bireysel açıdan insanlık durumlarını mercek altına aldıklarında cinsler 
arası eşitsizliğin gerçekçi bir tablosu ortaya çıkmaktadır.  Ceylan'ın İklimler (2006) filminin 
kadın-erkek ilişkilerindeki aşılamayan uçurumların erkeklik halinden kaynaklanan bir kusur 
olduğunun itirafı ile öz-eleştirel bir boyutu olduğu kanısındayım.  Bir Zamanlar Anadolu’da da 
erkekler arası iktidar mücadelesinin traji-komikliği psikolojik boyutlarıyla çarpıcı bir biçimde 
sergilenmiştir. Zeki Demirkubuz Ruken Öztürk'ün yaptığı söyleşilerde (Zeki Demirkubuz kitabı, 
2006) “Erkeğin ihaneti trajik olmuyor.” demişti.

Yukarıda değindiğimiz filmlerin dışında Serdar Akar'ın Gemide ve Barda filmlerini örnekleyen 
Prof. Dr. Tül Akbal Süalp bu filmlerde yer alan kadına karşı sebepsiz şiddetin olağan ve doğal 
karşılandığının altını çizer: “örselenmiş erkek kahramanların lümpen hayat tarzlarının kutsandığı, 
şiddetin mazeretinin mağduriyet durumlarıyla açıklandığı filmlerdir.”

“Memleket” Metaforu Olarak Kadın
 
Kadının toprakla ve memleketle özdeşleştirilmesi pagan kültürlerden beri kullanılan en eski 
simgelerden biri. Anadolu uygarlıklarında Kibele, Yunan mitolojisinde Demeter ve daha pek çok 
efsanede kadın toprak olarak algılanmış, bereketle yüceltilmiştir. Kadın toprak anadır, 
Anadolu’dur, memlekettir. Uysal ve verimli olduğu zaman övülen, kıraç, sert, haşin olduğu 
zaman yerilen bir varlıktır. Selim Eyüboğlu, Eşkıya (Yavuz Turgul) ve Propaganda (Sinan Çetin) 
filmlerindeki kadın imgelerinden giderek yazdığı “Bir Memleket Metaforu Olarak Kadın” başlıklı 
makalesinde yerli filmlerde kadının memleketin uzantısı olarak sunulmasını örnekliyor.

Sonuç

Günümüzde kadınların rolünün değiştiği bir gerçek... Kadınların daha bağımsız ve kendi ayakları 
üstünde durabilmeleri, meslek sahibi olmaları, bireysel alanda erkeklere boyun eğmemeleri 
erkekleri mutlu etmiyor. Onlar eski geleneksel ilişkilerin özlemi içinde zorbalığa başvurarak kend-
ilerini terk eden eşlerini, nişanlılarını ve sevgililerini öldürüyorlar. Yeni bir cinayet haberiyle 
karşılaşmadığımız gün geçmiyor. Kadının evin içinde itaatkâr olarak yaşamasını doğal görüyor 
pek çok kişi. İclal Aydın'ın Vatan'daki köşesinde çıkan “İdeal Kadın!!!” başlıklı yazıda (15 Ağustos 
2011) eğitim düzeyi yüksek erkeklerin ideal kadın tanımlamasını görüyoruz. Aydın, internette “25 
bin Facebook ve 46 bin Twitter takipçisi arasında” yapıldığı ifade edilen sorgulamadaki ideal 
kadın değerlendirmelerinden örnek vermiş: “Sadakatli, saygılı, destekleyici, sadık, ağır, erkek 
sözü dinleyen, fedakâr, ailesine, çocuklarına bağlı, erkeğine çocuk gibi davranıp ilgilenen vb.”

Oyuncu Tülin Özen, Radikal gazetesinde yayımlanan İpek İzci'nin yaptığı söyleşide, (3 Eylül 
2011) sinemamızda kadının durumunu şöyle özetliyor: “Kadın hikâyeleri dizilerde anlatılıyor 
daha çok. Çünkü kadınlar büyük reyting aracı. Ama sinema filmlerinde öyle bir kadın hikâyesi 
durumu yok. “Neden yok?” “Sinema erkek dünyası çünkü...
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Bir senaryoyu ilerletecek kadar kadın hareketi yok ülkemizde. Aktivistlikten söz etmiyorum. 
Kadının hayattaki hareketi yok herhalde ki, 90 dakikalık bir şey bulamıyorlar sinemada. Hiçbir 
kadın evinden çıkıp bir yol hikâyesine atılamıyor. Bizi 90 dakika idare edecek kadar bir aşk 
yaşayamıyor. Öyle bir gücü yok herhalde, kimse de görmediği için öyle bir güç, oturup senaryo-
sunu yazamıyor.” Tülin Özen'in sözlerini ironik manada değerlendiriyorum. Bizdeki müthiş kadın 
hikâyeleri yazılsa bile, bunlara para yatıracak yapımcı bulmak kolay değil. Bir gün bizim 
sinemamızda da Thelma ve Louise'ler, sırtına çantasını atıp yollara düşen serseri kadınlar (Agnes 
Varda'nın filmindeki gibi, Sans toit ni loi, Vagabond, 1985) olacaktır. Ya da 5'ten 7'ye kadar 
Cleo'da olduğu gibi bir kadının iki saatini ilginç bulacak senarist ve yönetmenler çıkacaktır. Belki 
de Jeanne Dielman'da (Chantal Akerman, 1975) olduğu gibi bir ev kadınının evin içinde geçen 
sıkıcı hayatını ilginç bulacak birileri olacaktır.

Kadın konusunda Yeşilçam filmlerinden çok fazla ilerlemiş sayılmayız. Kadınlar hakkındaki temel 
klişeler toplumda geçerli oldukça, filmlere yansıması kaçınılmaz. Masum kadın- kötü kadın 
fantezisine yeni tipler eklense de özünde değişmez. Eğitimli, entelektüel, meslek sahibi kadın da 
aşağılanan bir güldürü öğesine veya kötülük kaynağına dönüştürülür. Kadının sinemamızdaki 
temsillerinin gerçekten değişmesi toplumsal konumunun hep birlikte yükselmesiyle mümkün olur. 
Büyük çoğunluğu ortaçağdan beter feodal ilişkiler içinde yaşayan, büyük şehirlerde bile ezilen, 
horlanan, taciz edilen, öldürülen kadınlar bize geldiğimiz noktayı gösteriyor.

Erkeklerinin kafasındaki kadın algısını değiştiremeyen bir toplumda kadınların rolünün değişmesi 
kolay değil. Gene de umudumuzu kaybetmeyelim. Kadınlar kameranın arkasında güç 
kazandıkça,  kadınların sinemasal sunumunun da değişeceğini umuyorum. Televizyon diziler-
inde, zaman zaman bunun küçük işaretlerini görüyoruz.

Prof. Dr. Ruken Öztürk (Moderatör) : Bu güzel değerlendirme için çok teşekkür ediyoruz 
Şükran Yücel’e. Tülin Özen örneğini verdi. Ben de yaklaşık bir 10 yıl kadar önce diye 
hatırlıyorum; Yelda Reynaud, bir festivalde ödül alırken senaristlere seslenmişti “artık bizim için de 
roller yazın” diye. Keşke kadınlar için daha çok rol yazılsa da Derya Alabora’yı daha çok filmde 
görsek. Bu yıl Altın Portakal ulusal film yarışmasında ön jürideydim. Gelen 40 filme de erkeklerin 
damga vurduğunu söyleyebilirim. Buna rağmen kadınların önemli roller üstlendiği filmler 
yapılıyor. Derya Alabora Nisan Akman’ın yönettiği Bir Kırık Bebek (1987) filmiyle başlamış 
yanılmıyorsam. Fakat hafızalarda Yeşim Ustaoğlu’nun, yine bir kadın yönetmenin filmi 
Pandora’nın Kutusu ile yer etti. Ve tabii ki Masumiyet’le Bütün erkekleri peşinden koşturan “Uğur” 
karakteri hafızalarımıza ve toplumsal bilinçdışımıza yerleşti. Keşke daha çok filmde görebilsek 
kendisini… Ben Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde hocayım. Oyunculukla ilgili sinemato-
grafiden örnek verirken hep Masumiyet filminin o sahnesini örnek veriyorum. Oyunculuğu, sesi, 
her şeyiyle olağanüstü bir oyuncu Derya Alabora… Kendisi bize, sektörden, kendi deneyimlerin-
den ve gözlemlerinden aktarımlarda bulunacak.
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Derya Alabora: Merhabalar. Biraz önce Şükran Hanımın da söylediği gibi gerçekten bir ülkenin 
yapısıyla sanatı, sinemayı birbirinden ayırmak neredeyse mümkün değil. Biz de feodal düzen 
üzerine kurulmuş olan bu yapıda, yani erkek egemen olan yapıda tabiî ki sinemaya baktığımızda 
bunun izdüşümünü çok fazla görüyoruz. Burada ne var bizim toplumumuzda, yani kadın her 
zaman ikinci sınıf, kadın ezilen, sömürülen, kadın şiddet gören, kadın söz söyleme hakkı olma-
yan, bir kutu içinde erkek tarafından o paketin açılması gereken ve o paket bozulduğu zaman 
sadece erkeğine ait olan, erkeğin şerefi olan, erkeğin namusu olan…  Öyle bir kurmuşlar ki bu 
düzeni, en ufak bir şey yaptığınız zaman erkeğe zarar veriyorsunuz. Yani başka biriyle beraber 
olduğunuz zaman direkt erkek kendi üstüne alınıyor. İşte birine yüksek bir çıkış yaptığınız zaman 
erkek yine kendi üstüne alınıyor. “Vay ben buradayken sen nasıl söz sahibi olursun, yok ben 
bilmem neyken sen nasıl yaparsın”; işte konuşamazsın, gülemezsin, yani “ben senin sahibinim” 
gibi bir yapının içinde.

1980 öncesi sinemaya baktığımız zaman kadının yapısını nasıl görüyoruz? Aynı zamanda yasaklı 
bir toplum olduğumuz için, söz söylemeye hakkımız çok fazla yok, işte bazı şeyler tabu, yani aile 
içi meselelerden bahsedemezsin. Geçmişte kalması gereken şeyler, günümüzde daha da 
artmaya başladı. Gazetelerin baş sayfalarında görüyoruz. Yani doğranmış, kesilmiş, biçilmiş bir 
yığın kadın… Öfke ve şiddet o kadar büyük ki bir bıçak saplamak da yetmiyor, artık elli yerinde 
bıçak yarası var kadının üstünde. Bu öfkenin nedeni ne? oplumsal, dünyasal, tarihsel bir sürü şey 
söyleyebiliriz tabiî ki. Burada vaktimiz yok bunları konuşmaya. Ama sinemaya baktığımızda bütün 
bunları örtmek için kadın tiplemelerinden yola çıkıldığını görüyoruz. Kadına bir rol biçiliyor, kadın 
anne ve güzel olmalı, iyi olmalı, fedakar olmalı, erkeğe itaat etmeli ve temiz olmalı. Yani temizlik 
de en önemli şeylerden bir tanesi. Yani bu namus dediğimiz abuk sabuk ve ne idüğü belirsiz olan 
bir kavram bana göre. Tamamen erkeğin kadını sahiplenmesi üzerine kurulmuş bir kavram ne 
yazık ki. Türk filmlerinde, özellikle 1980 öncesinde çok fazla işlenmiştir.

Edebiyat ve sinemanın karakterler üzerinden anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim 
sinemamız ve edebiyatımız ne yazık ki karakterler üzerinden anlatılmıyor. Bir hikâye var ve onun 
üzerinden anlatılıyor. Ama burada o yaşayan insanların nereden geldikleri, ne acılar çektikleri ve 
o acıyı çektikten sonra hayata nasıl baktıkları, nasıl cümleler kullandıkları… Burada çok büyük 
bir eksiklik görüyorum. Çok mutlu yaşayan bir insanla, acılar çekmiş bir insanın sözcükleri ya da 
duyguları aynı şekilde çıkmaz karakterlerin ağzından. Biz mesela, şimdi burada bir sürü insan 
oturuyoruz ve hepimiz ayrı karakterleriz, buradakiler de dâhil olmak üzere. Ben sizin hayatlarınızı 
sorsam, hepiniz bana başka şeyler anlatacaksınız ve bu anlattığınız bir sürü hikâye sizin karakter-
inizi oluşturuyor. Küçükken yaşadığınız acılar, sevinçleriniz; bunları hatırladığınız zaman 
yüzünüze, bedeninize, beyninize ve dokularınıza işlenmiş duygular var, enerjiler var, hayatlar var. 
Bizim sinema ve edebiyatta aslında bunu kullanmamız gerekiyor. Hangi hikâyeyi anlatıyorsak, 
hikâyenin kahramanları kimse, hikâyemizi bu karakterler üzerinden anlatmamız gerekiyor. 
Dolayısıyla da o karakterleri çok sağlam çözümlememiz gerekiyor. Her karakter farklı konuşur 
çünkü.



Ama biz Türk sinemasına baktığımız zaman, özellikle 1980 öncesine, herkes aynı konuşuyor; iyi 
kadınlar ve kötü kadınlar var.

Kötü kadınlar tamamen kötü, içlerinden hiçbir iyilik dileği, unsuru olmayan kadınlar ve hep 
fenalık yapmaya çalışıyorlar. Güzel kadını kıskanıyor, onun aşkını kıskanıyor, onun ilişkisini 
kıskanıyor, ayırmaya çalışıyor, ama sonunda o kötü kadın layığını buluyor ve bizim iyi kadın 
kocasına ya da sevgilisine kavuşuyor. Ve mutlu bir şekilde kameraya bakarak, ne olduğunu 
bilmediğimiz gelecekteki hayatlarına doğru açılıyorlar.  Bir de tabii ki burada ahlaksal olarak çok 
tuhaf bir şey var.

Geçenlerde Melek ile biz bir panele katılmıştık. O, böyle küçük küçük sahneler birleştirmiş eski 
Türk filmlerinden. Bir tanesinde “ahlak zabıtası” diye bir şey vardı.  Filmde “ahlak zabıtası” diye 
bir kavram. Ahlak zabıtası kadınların hayatını denetliyor. Yani bu ne kadar korkunç bir şey, tam 
bir erkek egemen bakış açısı ve kadını zapturapt altına alan, kadına hükmeden, kadını düzeltm-
eye çalışan bir mantık.

1980 sonrasına geldiğimiz zaman Atıf Yılmaz’ın filmlerini biliyoruz. 1980, askeri darbenin, 
baskıları ve baskılara karşı tepkilerin yaşandığı bir dönem.  Her baskı, kendi içinde karşı tepkisini 
de üretir. Bu dönemde tabii ki bir kadın hareketi de, başka politik duruşlar da ortaya çıkıyor. O 
dönemlerde biraz daha “kadın” bakış açısı farklılaşmaya başlıyor. Daha sahicileşmeye başlıyor, 
ancak onların içinde de tam anlamıyla karakter yok. Günümüzde ise bir kadın hem iyi olabilir, 
hem kötü olabilir, hem kötülük yapabilir, hem dünyanın en iyi insanı olabilir. Bence burada hiçbir 
paradoks yok, çünkü hepimiz böyleyiz. İnsanlar zaman zaman yalan da söyleyebiliyorlar, hiç 
istemeden birine bir kötülük de yapabiliyorsunuz, birine bağırabiliyorsunuz, birini 
kırabiliyorsunuz. Sonra bundan dolayı çok üzülebiliyoruz, çünkü biz bir makine değiliz. Yani 
çeşitli duyguları olan, içinde çeşitli duyguları saklayan ve duygularımızla hareket eden hayatın 
üstünde dolanan enerjileriz. Atıf Yılmaz filmleri, Bile Olgaç filmleri seksten ziyade, biraz kadın 
sorunlarını, bazısı şehirli kadınları, bazısı köy kökenli kadınları işleyen daha farklı bir bakış açısı 
getiriyor. Ama burada da yine karakter meselesi çok eksik, hikâyelerden ve öykülerden yola 
çıkıyoruz.

Ben karakter meselesine biraz Zeki Demirkubuz sinemasıyla daha net bir şekilde başladığımızı 
düşünüyorum. Zeki’nin hikâyeleri daha karakterlere yönelik… Zeki hikâyelerini daha çok karak-
terler yoluyla anlatıyor.  Ve o yüzden ben, daha çok o sinemadan yanayım. 

Benim sinemaya başladığım noktada bir fark var; biraz önce sözünüzü ettiğimi iyi kadın, anne 
hiçbir zaman çapkın olamaz. Diyelim ki kocasından ayrılmıştır ve iki çocuğu vardır; artık o 
kadının hayatı bitmiştir. Hiçbir şekilde hayatının içinde başka bir erkek olamaz ya da flört 
edemez. Şimdi ben böyle ikisi arasında tuhaf bir noktaya geldim. 
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Yani hem kötü kadın parantez içinde, hem flört eden, hem çocuklarına bakan, hem fedakâr 
annelik yapan, ama aynı zamanda bunu yaparken bir sürü insanla da flört edebilen, çünkü 
hayatın içinde gayet normal şeyler bunlar. İlk, “Bir Kırık Bebek”te, orada bir ablaydım, yani eski 
Türk filmleri formatında kardeşini iyi birine pazarlamaya çalışan, orada arayı bulan, gene bir 
kadının parantez içindeki durumunu görebileceğiniz bir şekilde. Ve sonra bir sürü filmde hayat 
kadını, fahişe tabir edilen aşağılanan bir kadın sınıfını oynadım. Sonra “Masumiyet”te benim 
daha önce oynadığım hayat kadınlarından farklı bir şey vardı ve bana göre çok özel bir şeydi 
bu.Benim dünya görüşüme göre, bir şeyin, bir erkeğin, bir çocuğun, bir ülkünün, bir milletin 
arkasından koşabilmek, bir şey uğruna savaş vermek ama bunu sonuna kadar yapabilmek düny-
adaki en zor olan şeylerden bir tanesi. Çünkü biz hemen kıvırtırız hayatımızda. Yani bir şeyin 
peşinden giderken zora geldik mi çark ederiz, tavizler vermeye başlarız. Oradaki Uğur karakter-
inin çok önemli bir özelliği vardı ve aynı zamanda müthiş bir paradoksu vardı: Ben hep sevdiğim 
adamın peşinden gidiyorum, ama benim sevdiğim adam toplumun kabul ettiği bir adam değildi, 
o bir suçluydu, hapishanede yatıyordu ve ben onun peşinden gidiyordum. Ben onun peşinden 
nasıl gidiyordum? Bedenimi satarak gidiyordum. Ama asla bir erkekle ilişki kurmadan, sadece 
bu hayatı devam ettirmek için, belki de kendimi acıtmak istediğim için, evet başka erkeklerle ilişki 
kurup, ama duvarlarını örüp, hiçbir şekilde duygusal bir şey yaşamadan o adamın peşinden 
gitme durumu… yani buradaki, ne olursa olsun bir şey, bu “iman” dediğimiz şey belki, sorgusuz 
sualsiz bir şeyin bu kadar peşinden gidebilmek, çok güçlü ve sanatın kullanması gereken duygu-
lar bunlar.  O yüzden bence “Masumiyet”teki Uğur’un, Türk sinemasında çeşitli açılardan bir ilk 
olduğunu düşünüyorum ben, çok boyutlu bir karakter ve bizim bilgimize göre kötü bir kadın, 
ama bazı bakış açısına göre değil.

Ahmet Altan “Masumiyet”ten sonra bir şey söylemişti: “bazen masumiyet bir mafyanın kurşunuyla 
da size gelebilir” diye. Hayat o kadar karmaşık ve biz o kadar garip şeyler yaşıyoruz ki hayatın 
içinde, gerçekten bazen yaptığımız bir şey başka birinin iyiliğine neden olabiliyor, yapılan kötül-
ükler başka bir yerde ya da zihnimizde başka bir kapı açıyor.

Türk sinemasında çok klişe bir şey var -aslında dünya sinemasında da bu böyle-;  bir karakteri 
oynadığınız zaman o artık üstünüze yapışıyor ve hayat boyu size aynı karakteri veriyorlar. Kötü 
kadınsa hep kötü kadını oynayabilirsiniz ve ben biraz da Türk sinemasında bunu kırdığımı 
düşünüyorum.

Mesela en son olarak Almanya’da “Ayrılık” adlı bir film çektik. Ben orda erkek baskısı altında 
ezilmiş ve çok da söz söyleyemeyen bir anneyi oynadım. Oyunculuk şöyle bir şey; herkesin içinde 
çeşitli duygular var, biz oyunculuk çalışması yaparken içimizdeki bu duyguları önce tanımlıyoruz, 
sonra onlara karşıdan bakıyoruz, ondan sonra bunları kullanmayı öğreniyoruz ve sonra bu 
duygulardan, duyguların bizi acıtmamasını öğreniyoruz. Diyelim ki hayatımızda bir problem var, 
bir aşk sahnesi oynayacağız ve aşkla ilgili çok kötü bir şey geçmiş başımızdan. Ve aşk sahnesini 
oynarken o hep bizim karşımıza dikiliyor. 
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Bizim oyuncululuk çalışmamızda aşmamız gereken, problemimiz olan şeyi aşıp, o duyguyu 
algılayıp karşıdan bakıp onu aştıktan sonra o artık bizi acıtmamaya başlıyor. Biliyorsunuz duygu-
larla yapılan bir iş ve çok uç noktada şeyler oynayabilirsiniz. Her oynadığınız şey sizi bu kadar 
acıttığı zaman oyunculuk yapamazsınız.

Biraz tuhaf bir mesleğimiz var aslında. Mesela oyunculuk çalışmaları çok enteresandır. 
Çalışmalar sırasında içimizdeki o duyguları çıkartırken aslında çok yıpranırız. Ama ondan sonra 
öyle bir hale gelir ki artık onları kullanmayı, onlara dışarıdan bakmayı öğrenmişizdir. Hayatımda 
beni galiba çok etkileyen, acıtan tiyatroda oynadığım “Frozen” adlı oyunda oynadığım anne 
karakteri oldu. Bir seri katil tarafından kızı öldürülen bir annenin katille karşılaşması…  Şimdi 
benim bir çocuğum var, çok kötü duygular yaşıyorsunuz tahmin edebileceğiniz gibi. Bir prova 
yapıyorsun, gerçekten bir daha prova yapmak istemiyorsun. Çünkü bazı şeyleri orada asla 
çözebileceğimizi düşünemiyordum. Bir insanın çocuğunu yitirme durumunu telaffuz bile etmek 
istemiyorum. Hayatımızda bu duyguyu aşabileceğimizi hiçbir zaman sanmıyorum. Ama tabii ki 
oyunculuk her zaman her şeyden etkilenilen bir durum değil. Yoksa her aşk sahnesinde herkesin 
birbirine âşık olması, katili oynuyorsanız o duygular içinde kendinizi yok edip, sonra dışarı çıkıp 
birini öldürmeniz lazım. Dolayısıyla benim sinemayı yakaladığım nokta insana dair bir nokta. 
İnsanın tüm hallerini görebileceğimi, oynadığım karakterlerin daha çeşitli ama hiçbir zaman tek 
boyutlu olmadığını, hayatın içinden karakterler yakaladığımı düşünüyorum.  Bu konuda da 
kendimi şanslı sayıyorum.

“Masumiyet”te oynadığım “Uğur” karakteri, çok sert bir karakterdi, -erkekleştirilmiş bir kadın da 
değildi-, erkeklerle yatan, kadın olarak küfreden bir kadındı. Kadın olarak küfretme hali kadınları 
da erkekleri de çok acıtan bir hal. “Masumiyet”in benim hayatımda şöyle bir etkisi oldu: Bu 
filmden sonra yapımcılar ‘buna biz ne rol verebiliriz, bundan sonra ne oynayabilir’ diye benden 
korktular.

Kendi oyunculuk ve sinema serüvenimde kendimi Türkiye’de daha şanslı sayıyorum. Hayatın 
belki de hiç yakalayamayacağın şeyleri belki tam zamanında, benim oyunculuğa başlama 
yıllarıma denk geldi. O yüzden oyunculuk benim için çok önemli ve ben oyunculuğu şunun için 
yapıyorum: Kadın sorunu, erkek sorunu, toplumsal sorunlar… Ben bu sorunlarla ilgilenen bir 
insanım. Oyunculuğu seçme nedenim de, sinemada da tiyatroda da kendi dertlerimi anlata-
bilmek ya da kendi dertlerimi anlatan filmlerde oynayabilmek. Bunu bir yerlerinden de 
yakaladığımı düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. Ruken Öztürk (Moderatör) : Teşekkür ederiz, Sağ olun. Şimdi Özlem Özdemir, “80 
sonrası Türk sinemasında cinsiyetçiliğin ve milliyetçiliğin kesiştiği noktaları” bize örneklerle 
anlatacak. Özlem Özdemir, Ankara Üniversitesinde İletişim Fakültesinde doktora çalışmalarını 
sürdürüyor. 
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Özlem Özdemir: Merhabalar! Ben daha çok günümüze dair bir konjonktür değerlendirmesi 
yaparak, son yıllardaki erkek merkezli anlatıları anlaşılır kılabilecek bir bağlam çizeceğim. 
1980’lerde ne oldu ve sonrasında ne oldu? Bu sorunun içinden sinemaya ve sinemanın daha 
yeni diyebileceğimiz örneklerine, Serdar Akar’ın Gemide, Kudret Sabancı’nın Laleli’de Bir Azize, 
Levent Semerci’nin Nefes: Vatan Sağolsun ve Aydın Bulut’un Başka Semtin Çocukları filmlerine 
değineceğim.

1980’li yıllar, Türkiye’nin küreselleşme sürecine, küresel kapitalizme eklemlenmesi, etnik, dinsel, 
cinsel kimlik hareketlerinin yükselmesi gibi pek çok harekete tanıklık etti. O günden bugünlere de 
pek çok şey değişti. 1980’lerde, bastırılan kimliklerin geri döndüğünü gördük ve bunun kadın 
hareketinde yansımaları oldu. 1980’lerden 90’lı yıllara doğru gelinen süreçte, 1980 dönemind-
eki kadın hareketinden farklı olarak, farklı feminizmlerin ve bastırılan farklı kültürel kimliklere 
sahip kadınların, teker teker geri dönüşüne tanıklık ettik. Artık sadece tek bir feminizm 
diyebileceğimiz dokunun karşısında, o yekpare dokuyu bozan birçok farklı kadın kimliği ortaya 
çıktı: İslamcı kadınlar, Kürt kadınları, gecekondulu kadınlar, şehirli kadınlar, köylü kadınlar, işçi 
kadınlar… Bu kadın hareketleriyle eşzamanlı olarak, sinemada, kadın temsillerinin farklılaştığı, 
kadın sorunlarının, kadın cinselliğinin yoğun olarak işlendiği bir süreçten sonra, 1990’lara ve 
2000’li yıllara gelindiğinde tam tersi bir süreçle karşılaşmaya başladık. Sinemada daha çok 
erkek hikayelerinin merkeze alındığı ve bu erkek hikayelerinde özellikle “yabancı” kadınların, 
“öteki” kadınların metafor haline geldiği yeni bir sinema dili oluşmaya başladı. Ben bu dilin, 
günümüzde “kimlik çoklaşması” ve küreselleşme süreciyle birlikte değerlendirildiğinde 
anlaşılabilir olacağını düşünüyorum. Bu filmlerde yer alan cinsiyetçi kodların tek başına değil, 
ancak milliyetçilik ekseninde ve bu bağlam dâhilinde değerlendirildiğinde tam olarak 
anlaşılabileceğine inanıyorum. 1990’lı yıllarda, “yabancı” ve “öteki” kadınların filmlerde nasıl 
yer aldığına birkaç örnek verip, diğer kendi yüksek lisans tezimde incelediğim filmlere 
geçeceğim.

Eşkiya’daki “Keje”,  İstanbul Kanatlarımın Altında filmindeki “Françeska”,  Her Şey Çok Güzel 
Olacak’taki Çin’li turist kadın, Hemşo’daki Romen kadınlar ve Balalayka’da bir otobüs dolusu 
Rus kadın… Bütün bu kadınlar, erkek hikâyelerinin merkezinde yer alan, çoğu “yabancı” ve 
“ötekileştirilen” kadınlar.

Günümüz sinemasına baktığımız zaman, bu filmlerdeki kadın karakterleri, Gemide filmindeki 
Ella Manea’nın canlandırdığı karakterin bedeninin aslında bir hınç nesnesine dönüşmesinde 
olduğu gibi ya da Nefes: Vatan Sağolsun’da, ancak aileleriyle konuşurken telefonda 
duyabildiğimiz sesleriyle filme katılmalarındaki gibi olsun, cinsel ve kültürel kimliksel eksende 
ötekileştirilmeleri bağlamında değerlendirmek gerekiyor. Bu filmlerdeki erkeklerin, kadınları bir 
hınç nesnesine dönüştürmelerinin altında yatan en büyük neden, bu bahsettiğim “kimlik 
çoklaşması” ve bahsettiğim yeni süreçtir. Çünkü artık modern kent yaşamında öteki kimliklerle 
karşı karşıya geliyoruz ve bu karşılaşmalarla çoğu zaman baş etmenin yollarını arıyoruz.
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Bazen düşmanca davranıyoruz, bazen farklı tepkiler verebiliyoruz. Bu bağlamda, öteki ile 
karşılaşmak, ona söz hakkı tanımak ya da onunla karşılıklı diyaloga girmek, yeni bir düşünce 
çerçevesi geliştirmeyi gerektiriyor ve siyasetin de bu mahalde gelişmesi gerektiğini düşündürüyor.

Bu filmlerdeki erkek karakterlerin cinsel endişelerinin, erkeklik krizlerinin, sadece kendi cinsel 
kimlik bunalımıyla değil de, günümüzdeki “kimlik çoklaşması”na verdikleri milliyetçi refleksle de 
iç içe geçen bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bununla baş etme hali, özellikle kadınla, 
kadının kurbanlaştırılması ile ilgili olarak gelişiyor. Çünkü neden? Milliyetçilik, ulus devlet inşa 
süreçleri, dünyadaki bütün ulusal projeler, aynı zamanda çeşitli cinsel politikalar da gütmüşlerdir. 
Örneğin; Cezayir ile Türkiye örneğini karşılaştırdığınız zaman, Cezayir’de kadının örtünmesi 
sömürge yönetimine karşı radikal bir eylem olarak ve bir ulusal politika olarak görüldü. 
Türkiye’de daha farklı, laikleşme sürecinde kadının peçesinin açılması önemli oldu. Cumhuriye-
tin ilk dönemlerinde kadınların bedenleri, giyim kuşamları, nasıl davranmaları gerektiği konu-
sunda bir sürü magazin dergisi, yayınlar ortaya çıktı. 1935’te kadınlara ilk seçme ve seçilme 
hakkı verilirken, o dönemde en çok tartışılan şey, kadınlar siyasete atılırsa annelik görevini yerine 
getirebilirler mi, getiremezler mi oldu. Köşe yazarları daha çok bunun üzerinde durmuşlar o 
dönemde. Ve 1960’lı 70’li yıllara gelindiğinde köyden kente göç serüveni var. Türk sinemasında, 
Yeşilçam’dan çok tanıklık ettiğimiz gibi modernleşme, kadının modernleşmeyle ilişkisi, giyinme 
tarzı, yaşam biçimi, üniversitelere gelen kadınlar, sokağa çıkan kadınlar, işçi kadınlar, eylemler… 
Bütün bunlar yine modernleşme, ulus ve kadınla ilgili meseleler.

1980 sonrasında ise, az önce bahsettiğim gibi, yekpare bir feminizm ve tek bir kadın kimliğinden 
söz edemiyoruz. Kadınlar, ataerkil toplumsal yapı içerisinde aslında bütün kimliği sabitleme 
çabalarını askıya alan, bütün anlamları askıya alan, artık kültürel kimliğin sabitlenemeyeceğini 
gösteren özneler oldular. Sabit kılınan anlamları yerinden ederek sorgulamaya açan, bir sürgün, 
bir göçer durumunda kalarak, ulusal sınır çizgilerini yürüyüşüyle müphem kılmaya çalışan, ne 
acıdır ki Gebze’de tecavüz edilerek öldürülen Pippa Bacca, bu türden bir özne olmanın 
mümkünlüğünü gösteren en iyi örnek oldu. Gelinlik giyip, barış gelini olmak hedefiyle yola 
çıkmış ve bütün bu göçerlik ve sürgünlük hali aynı zamanda kadın da olunca, bütün kimlik 
algılarını alt üst eden, bütün o milli sabitleme çabalarını sonuçsuz bırakan bir özneye 
dönüşmüştür. Türk sinemasında da bu türden özne haline yönelik hıncın izlerini gördük.

Özellikle, tırnak içinde söylüyorum, fahişeliğin küreselleşmesi süreciyle, Kürt kadınlarının politi-
kaya atılması süreciyle, İslamcı kadınların eylemleriyle kadınlar, aidiyetleriyle, kültürel kimlikleri-
yle iç içe geçen bir tehdit unsuru oluşturmaya başladılar ve bu sözünü ettiğim filmlerde, erkek 
karakterlerin en önemli özelliği, hepsinin yeni girilen süreçte yoksul ve mağdur olmalarıydı. 
Türkiye’nin kapitalizme entegre olması, küreselleşme ve onun getirdiği ekonomik, politik birçok 
sıkıntıyla baş etmeye çalışan erkek karakterlerin kaybettiği filmler bunlar. Ancak filmler, tam da 
hınç dolu erkeklerin artık yeni bir düşünce çerçevesi geliştirmeye mecbur olduklarını göstermeleri 
sebebiyle eleştirel bir duruş kazanacakken, bunu kesintiye uğratan izlekler oluştu filmlerin 
söylemsel düzeyinde.   
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Özellikle alt sınıf nefretinin, erkeklerin kadınlara, “yabancı” ya da “öteki” kadınlara yönelttiği 
şiddetin meşrulaştırılması yoluyla oluştu bu izlek; tam da bu kaybediş nedeniyle yaratılan bir 
meşruluk zemini. Kadınlara, özellikle de farklı milli ve etnik kimliklere sahip kadınlara, erkekler 
tarafından yöneltilen şiddet, tam da bu sınıf vurgusuyla, bu alt sınıf erkeklerin kaybedişiyle 
meşrulaştırılıyor.

Önce şöyle bir örnek vereyim; Nefes: Vatan Sağolsun filmindeki Mete Yüzbaşı, bankacı olan 
askere şöyle der: “Ben bankaya kredi için başvursam benden ne istersiniz, ne alırlar benden?”.  
Asker de ona şöyle cevap verir, “Bir teminat vermeniz gerekir”. Mete Yüzbaşı da “Benim 
teminatım bu dağlar, ne olacak şimdi” der. Ve gerçekten o mesleğinin gereklerinin ötesinde, 
“vatanı”, “muhafaza ve müdafaa” ediyordur. Her an ölebileceği, her an bütün dengelerin alt üst 
olabileceği çok tehlikeli bir bölgede çalışmaktadır ve haliyle mükâfatını görememektedir. Onun 
gibi birinin tek dayanağı o dağlardır hakikaten de…  Film içinde erkeklerin bu türden 
yoksulluklarına ve mağdurluklarına dair pek çok şey var. Ama kadınlar nasıl filmde? Kadınlar, 
eşler, anneler, sevgililer olarak, oradaki askerlerle telefon görüşmeleri yaparlar. Babaların 
genelde “vatan için oradasın, vatan sağ olsun” dediğini duyarken, kadınların daha çok oğulları 
ya da sevgilileri için endişelendiklerini, zaman zaman da ülkenin gündemine çok vurdumduymaz 
olduklarını da görebiliyoruz. Askerlerden bir tanesi sevgilisi olan Fulya’ya “Sen hiç televizyon 
izlemiyor musun, burada neler oluyor, neler bitiyor bilmiyor musun?” der. Mete Yüzbaşı mesela 
burada ölüp gittiklerinde şöyle der: “Çıkar süslü püslü bir karı, sizi sunar, öldüğünüzü söyler, 
haber bültenlerinde sadece kırk saniye yer alırsınız”.  Bu noktalar aslında filmi eleştirel yapabi-
lecekken, bütün bu mağduriyet hikâyesi, cinsiyetçi bir söylem içinde kaybolup gider. Askerlerin 
yaptıkları işin karşılığını görememesi, kıymetlerinin bilinmemesi, hayatlarını kaybedecek olsalar 
eşlerinin lojmandan atılması örneğin, hep cinsiyetçi bir jargonla dile getirilir. Kadınların bir 
şekilde televizyon izlememesi, olaylardan haberdar olmaması ya da o sırada gerilla kadını 
getirdiklerinde masada sıhhi müdahalede bulunulurken, televizyonda güzellik yarışmasının 
verilmesi, buna örnek teşkil eder. Yani bütün bu mağdurluk hikâyesinin, kadınlar üzerinden dile 
getirilmesi, aslında filmi eleştirellikten çıkaran bir nokta.

Bir gecekondu mahallesinde, İstanbul Gazi Mahallesi’nde geçen Başka Semtin Çocukları filmi, 
Alevi bir gençle Sünni bir kızın aşkını anlatır. Aileler istemedikleri için bir araya gelemezler. 
Burada da kadınların kimliklerini erkeklerle ilişkileri üzerinden tahmin etmeye çalışırız. Kadınlar 
adına konuşulur, pek çok kadın karakter olmasına rağmen kadınların kendileri konuşmazlar. 
Onlara söz hakkı fazlaca verilmez, etnik ve dinsel kimlikleri hakkında hep erkeklerden yola 
çıkarak bilgi sahibi olmaya çalışırız.

Gemide ve Laleli’de Bir Azize için de şunları söylemek mümkün: “Kimlik çoklaşması”na yönelik 
tepki bağlamında bu filmleri okuduğumuzda, bu filmlerde de bir sınıf vurgusu var. Kaybeden 
erkeklerin öyküsünü anlatıyor film. Gemide, bir kum kosterinde çalışan dört adamın öyküsünü 
anlatıyor. Bu gemide çalışan adamlardan geminin kaptanı ve başkanı olan İdris Kaptan, Kamil 
ve Ali, Boksör lakaplı arkadaşlarını yiyecek içecek bir şeyler alması için Laleli’ye gönderiyor.
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Para veriyorlar ona, o eli boş geliyor. Aslında parayı saklıyor ve İdris Kaptan’a, “adamlar geldiler 
ve paramı aldılar, gasp ettiler beni, onlarla kavga ettim ve oradan kaçtım” diyerek yalan söylüyor. 
Bunun üzerine hep beraber Laleli’ye gidiyorlar. Tabii burada küreselleşmenin bir göstereni olan 
“Pepsi” vurgusuyla, yabancı paralarla, Farsça, İngilizce yazılarla, işgal edilmiş bir kent tasviri 
yapılıyor. Bu dört erkek karakter çok aç, paraları yok ve bütün o güzel yiyeceklere, her şeye uzak-
tan bakarlar. Çok öfkelilerdir. Boksör, tesadüfen oradan geçmekte olan birilerini işaret eder, 
“bunlar aldı paramı” der. Bunun üzerine adamlarla kavga etmeye başlarlar ve İdris Kaptan 
adamlardan bir tanesini yaralar, bu arada esrar almıştır ve hiçbir şey hatırlamamaktadır. Boksör, 
adamların o anda yanında bulunan kadını, eziyet çekmemesi için gemiye götürmeyi önerir ve 
kadını gemiye getirirler. Burada, filmde milliyetçiliğin ve cinsiyetçiliğin kesiştiği en önemli nokta, 
bir küresel dolaşım figürü olarak, küreselliğin dolaşımda olan nesnelerini cisimleştiren ve bu 
nedenle erkekler tarafından yoksulluklarının bir gerekçesi olarak algılanan yabancı/Romen 
kadının, bir “ülke” olarak tasvir edilen gemiye getirilerek, gemideki düzeni bozan bir unsur 
olarak öyküye dâhil edilmesidir. Bu kurgu, filmi aslında eleştirellikten uzaklaştıran en önemli 
nokta... İdris Kaptan, filmin açıldığı yerde sadece sesiyle filme dâhil olur ve şöyle der; “Bir mem-
leket gibidir gemi, her şey düzenli ve kontrol altında olmalıdır, kaidelere uyulmalıdır, kanunlara, 
nizamlara… Ben de bu memleketin başbakanı gibiyim mesela, her şey benden sorulur. Denize 
çıktım mıydı, bu küçücük gemi bir memleket oluverir. Aslında bir başbakandan daha çok görevim 
var. Çünkü onun bakanları var, adamları var, falanı var, filanı var, benim yok. Bu gemide, eğitim 
de, sağlık da, güvenlik de, eğlence de benden sorulur.  Kamil de başbakanın en kıyak yardımcısı,  
siz de vatandaş,  aynı zamanda memur gibisiniz. Bu yüzden de çok disiplinli ve çakı gibi 
olmalıyız. Sürekli kendimizi ve birbirimizi kollamalıyız”. Burada İdris Kaptan, gemiyi bir memleket 
olarak, kendisini de başbakan olarak tasavvur ediyor. Kadının, düzeni bozacak bir unsur olarak 
bu ülkeye, “gemiye” gelmesinin şöyle bir yanı var:

Kadının kimliği hakkında herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Daha sonra, kadının Boksör tarafından 
tecavüze uğradığı sahnede, kadının kendi dilinde konuşmasından anlıyoruz ki, o Romen bir 
kadındır. Bir ülke olarak tasavvur edilen gemiye, aynı zamanda öyküye bir yabancı kadın olarak, 
toplumsal düzeni bozan bir unsur olarak dâhil edilmesi, filmi eleştirellikten uzak tutuyor ve filmin 
ağır cinsiyetçi jargonuyla milliyetçilik eklemleniyor.

Kadının, düzen bozucu unsur olmasının en önemli göstergeleri, Gemide filminin devamı olan 
Laleli’de Bir Azize’deki kadın karakterde daha belirgin. Onda da Ella Manea oynuyor, aynı 
karakteri izlemeye devam ediyoruz. Modern kent yaşamında bütün haz uyandıran, arzu vaat 
eden bütün güzel şeylerle, yabancı kadın arasında bir koşutluk kuruluyor.Laleli’de bir Azize’de, 
Gemide’deki dört adamın kavga ettiği diğer adamları ve kadının daha sonra yanlarından 
kaçırıldığı bu adamların yanına geliş öyküsünü öğreniyoruz. Burada da bütün güzel şeylerle 
kadının arasında koşutluk kuruluyor ve filmin jeneriğinde diğer oyuncuların sadece ismi 
geçerken, Ella Manea’nın isminin geçtiği sahnede, Ella Manea’nın işveyle bakan görüntüsünü 
görüyoruz. Film “bakirelik” ve “fahişelik” izlekleri üzerinden ilerliyor.   
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Yine burada da üç erkek var, kadın satıcılığı yapmaktadırlar. “Sermaye yapacak” bir kadın 
aramaya çıktıklarında sürekli “Türk olmaz, bizden olmaz” diyen karakterleriyle film, 
yabancı/öteki kadınla, fahişelik arasında özdeşlik kuran söylemi yeniden-üretir. Türk bir fahişe ile 
Romen fahişe kadın arasında bir tezatlık kurulur. Türk fahişe, daha izbe yerlerde çalışırken ve 
yoksulluk içindeyken, Romen kadın kürk manto veya lüks eşyalar için başına gelenlere razı olur. 
Dolayısıyla, buradaki kadına yönelik erkek tepkilerinin milliyetçilikle çok iç içe olduğunu ve 
milliyetçiliğin cinsiyetçilikle eklemlenerek yeniden üretildiğini, milliyetçiliğin ve cinsiyetçiliğin 
birbirinden ayrılamayacağını söylemek mümkündür. Türkiye’nin yeni sürecindeki konjonktür 
bağlamında bakarsak, bu filmlerdeki erkek şiddetinin daha anlamlı ve anlaşılır olabileceğini 
düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler! 

Prof. Dr. Ruken Öztürk (Moderatör) : Teşekkürler, Özlem Özdemir bize çok önemli 
kavramlar sundu. Biraz sonraki tartışmamız için de çok önemli kavramlardan söz etti. Şimdi 
Funda Masdar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde çalışıyor, doktorasının son 
aşamasında; bize, “1980 Sonrası Kadının Cinsel Özgürleşme Mücadelesinin Temsil Biçimleri” 
üzerine konuşmasını yapacak.

Arş. Gör. Funda Masdar Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Öncelikle benim konuşmamda da 
1980’e kadar gelinen süreç vardı. Bu süre içinde o bölümden bahsedildiği için konuşmamdan 
bu bölümü çıkarmak istiyorum. 1980’den önceki melodram sinemasında kadının klasik, 
klişeleşmiş, melodram sinemasının Türk toplumsal yapısını destekleyici kadına bakışı, Türk 
sinemasında gayet güzel bir şekilde destek bulmuş, devam etmiştir.

80’den sonra bir şeyler değişti, onlardan da hocalarım bahsettiler. O yüzden ben biraz daha Atıf 
Yılmaz filmleri üzerinden örneklerle gitmeye çalışacağım. Bu nedenle konularımın büyük bir 
kısmını çıkaracağım. Hem süre için, hem değişik örnekler olsun diye.
 
1980’li yıllara kadar klasik Yeşilçam anlatısında kadın; genel olarak edilgen ve ataerkil yapının 
kendisine biçtiği rolleri yansıtan, cinselliğinden soyutlanmış ya da cinsel obje olmanın ötesine çok 
fazla geçememiş biçimlerle beyaz perdeye yansımıştır. 1980 sonrası ise özellikle ülkemizde 
feminizmin de taraftar bulmasıyla birlikte kadının temsil biçimlerinde alışılmışın dışında, o güne 
kadar tabu sayılan konular ve söylem biçimleri sinemaya yansımaya başlamıştır. Bunların en 
önemlisi ise kadının cinselliğine dair söylemlerdir. 1980 sonrası ortaya konan film örneklerinde, 
kadın tam olarak özgürleşmese de buna dair haklılığının ve mücadelesinin yansımalarıyla 
desteklenmiştir. Bu nedenle Türk sineması 1980 sonrasında; kadının özne olma, tercih yapa-
bilme, cinsel kimliğini özgürce kullanabilmesine dair birçok konuyu ele almış ve bu süreçte 
yarattığı yeni temsil biçimleriyle kadın kimliğine katkı sağlamıştır. Konuşmamda özellikle bu 
mücadeleye katkı sunan filmler ve bu filmlerdeki kadın temsil biçimlerini ele alacağım.
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Şimdi klasik olarak nitelendirdiğimiz Yeşilçam’ım melodram anlatıları, 1980 sonrası biraz 
değişime uğramıştır. Derya Hanım da bahsetti, bu feminist hareketlerle beraber, ihtilalle oluşan 
yeni toplumsal süreçlerle ilgili kırılmalar ister istemez yeni bakış açıları yaratmıştır. Bu bakış 
açıları, topluma, kişilere özellikle de bireylere farklı anlamlar yüklemiş ve bu anlamlar sinemada 
da yer bulmuştur. Aslında sinemamız, dünya üzerindeki diğer sinema örnekleri gibi toplumdan 
bağımsız ya da kopuk değildir. Toplumsal tarihimize baktığımız zaman kadın toplumda nereye 
denk düşüyorsa, hangi bağlamda yer alıyorsa Türk sinemasında da aşağı yukarı aynı bağlamda 
ifade bulmuştur. 1980 sonrası toplumda kadın ön plana çıkmıştır daha da önemlisi kamusal 
alanda artık ön plandadır. Daha çok cinselliğini kullanabilme, iş yaşantısına daha çok dahil 
olma, klasik öğretmen vs. ev hanımlığına uygun meslekler dışında, entelektüel daha marjinal 
konumlanmaları görüyoruz ve bunlar filmlere de yansımaya başlıyor, daha çok karşımıza çıkıyor. 
Bu filmler arasında, özellikle 1980 sonrasında Atıf Yılmaz’ın filmlerinin ayrı bir yeri ve önemi var. 
Tabii birçok sinemacımız kadının cinsel olarak, özellikle özgürleşmesi bakımından farklı filmler 
ortaya koymuşlardır, farklı çalışmalar yapılmıştır. Klasiği yıkan farklı anlatılar vardır. Bunlar ne 
derece başarılıdır ya da kadını ne derece özgürleştirmiş midir bu tartışılır, tam olarak 
özgürleştirdiğini söylememiz mümkün değildir. Çünkü bizim toplumumuzda ne yazık ki daha 
insan tam anlamıyla özgürleşmiş değil, bu yüzden kadın özgürleşti dersek bu çok uç bir anlatım 
daha doğrusu ütopik bir söylem olacaktır. Ama Atıf Yılmaz sinemasının şöyle bir katkısı var; klasik 
kadın modelini yıkıp, kadının özgürleşmesi gerektiğini en azından filmlerine başarıyla 
yansıtmış,bu sürecin olması gereken şeklini filmlerine konu etmiştir ve kadından taraf olabilen bir 
yönetmen, kadına erkek gözüyle başarılı bir şekilde bakmayı başaran bir yönetmen olarak 
karşımıza çıkmıştır. Bu nedenle onun filmlerinde kadınlar tam olarak özgürleşmese de, ana 
karakter olarak filmlerde yer almayı başarmışlardır. Filmlerinde olaylar kadınların üzerinden 
çerçevelenir, önemli olan kadın kahramanlardır ve kadına dair kalıplar muhakkak yıkılmıştır. 
Sonucu olumlu ya da olumsuz olsa da fark etmiyor, konuların kadının üzerinden ilerlemesi 
kadının mücadelesine bir destektir aslında. Bu filmlere baktığımızda, benim listemde “Selvi 
Boylum Al Yazmalım”,  “Mine”, “Berdel”, “Hayallerim Aşkım ve Sen”, “Adı Vasfiye, “Ah Belinda”, 
“Dağınık Yatak”, “Dul Bir Kadın”, “Asiye Nasıl Kurtulur”, “Bir Yudum Sevgi”, “Kadının Adı Yok” 
ve “Düş Gezginleri” filmleri, bu anlamda başarılı kadın temasını temsil eden filmler olarak 
karşımıza çıkıyor. Bazı filmlerde kadının nasıl ele alındığına dair çok kısa kısa örnekler vererek 
süremi kullanmak istiyorum. Yönetmenin filmlerinden “Selvi Boylum Al Yazmalım” alışılmış klişe 
kadının erkeği tercih biçimlerini gerçekten altüst eden bir filmdir. Klasik anlatılarda Asya’nın 
tercihini İlyas’tan yana yapması gerekirken biyolojik babalığı da aşkı da reddeder kadın kahra-
man, ihanetin o zamana kadar kadın tarafından anlaşılan şeklini de reddeder ve doğru olan bir 
tercih yapar. Yani kadının insanlık boyutundaki doğru tercihini ortaya koyar. Kadına yüklenen 
misyon gereği normalde Asya’nın biyolojik babayı tercih edip gitmesi gerekirdi. Zaten böyle bir 
durumda da ikincil, edilgen yapıyı korumaya devam ederdi kendisi açısından, bu nedenle “Selvi 
Boylum Al Yazmalım” kırsaldaki kadını temsil biçimi açısından önemli bir örnektir.
 



Bunun dışında yine kırsal kesimde feodalitenin sorunları her zaman Türk sinemasında yer bulur, 
ama bazen de ayrı bir bakış açısı vardır. Berdel de bütün bu sorunları kırsal kesimi, ataerkil 
yapının, feodalitenin kadına yüklediği bütün sorumlulukları, zorunlulukları ve bütün ezilmişliği 
toplu olarak anlatan gayet başarılı bir biçimde kadının içinde bulunduğu koşulları göz önüne 
koyan bir filmdir. Erkek evlat fanatizminden başlar, kadına burada yüklenen misyon erkek evlat 
doğurmaktır. Erkek evlat doğuramamanın kadında bir kusur gibi nasıl algılandığı, bununla 
beraber kumalık olgusunun ve kadına meta olarak bakılmasının nasıl meşrulaştırıldığı, kadının 
başlık parası karşılığı alınıp satılması olgusu ile anlatılır. Paranın yetersiz olduğu durumlarda ise 
kadının kadınla takas edilerek berdele başvurulması yöntemi, aslında kadın üzerinden feodalit-
enin nasıl kendini koruyup sürdürdüğünü ortaya koyar. Yani kadın kullanılarak feodalite 
meşrulaştırılır, ama yine kadının aleyhine ve kadını daha çok sömürerek. Her olgunun eksi uçları 
kadını etkiler ve bir şekilde mutlaka, kadına dayandırılır. Toplumum üst kesiminde bulunan erkek, 
feodalitenin bütün kaymağını bu şekilde yiyerek ayakta durmaya devam eder ve bunlar da erkek 
söyleminde meşru olarak gösterilir.

“Mine” filmi bir diğer örnek… “Mine” filminde klasik zengin burjuva, erkeğinin arkasında duran, 
aldatılsa da sesi çıkmayan kadına namus problemlerinin farklı bir algılanış biçimiyle bakar. 
“Mine” filmiyle klasik evli, mutsuz fakat bu mutsuzluğa boyun eğmeyi bilen kadın kalıbı yıkılır.  
Oldukça güzel olan Mine (Türkan Şoray) evliliği ve çevresi tarafından baskılara maruz kalan, 
ezilen ve çevredeki erkekler tarafından da tamamen cinsel nesne olarak algılanan bir kadındır. 
Cinselliği dışında kendisine yaklaşan bir erkekle dostluk kurar. Zamanla çevrede fark edilen bu 
dostluğun yarattığı kuşkular, toplumun klasik ahlak yapısından dolayı Mine’yi zorlayan bir sürece 
iter. Dostluk çerçevesinde süren bu ilişkiyi bitirmesi beklenirken, Mine, farklı bir tercih yapar ve 
ilişkisini bir aşk ilişkisine dönüştürür. Sonuçlarına da tamamen razıdır. O güne kadar bütün nefret 
ve bunalımlarına rağmen kocasına ihanet etmeyen Mine, bir başkaldırı içine girer. Bu durum, 
Mine için bir sondur belki; o günkü toplumsal ahlaki yapıda değerlendirirsek, karaktere yüklenen 
son böyledir. Ama aslında Atıf Yılmaz’ın bu filminde ortaya konan Mine karakteri için Atilla 
Dorsay’ın da belirttiği gibi bu bir başlangıçtır, bir temizlenmedir, bir arınmadır belki de…  
Mine’nin seçimi bir arınmadır ve klasik Türk filmi anlatımlarındaki kadın tercihlerinden farklı bir 
tercihtir.

“Hayallerim, Aşkım ve Sen”; kadın karakterler üzerinden ilerleyen önemli bir filmdir.  Çünkü 
burada Atıf Yılmaz, genç ve idealist bir senaristin gözüyle geleneksel Yeşilçam’ı sorgular ve 
Türkan Şoray’ı üç ayrı kişilikte karşımıza çıkarır. Ünlü yıldız Derya ve unutulmanın eşiğindeki eski 
iki şöhret Melek ve Nuran vardır.  Filmdeki erkek karakter, ünlü yıldızın hayali ile büyüyen, onun 
hayaliyle yaşayan fakat ona ulaştığında hayal kırıklığına uğrayan bir sinema tutkunudur. Film az 
da olsa gerçeküstü dokunuşlarla aslında Yeşilçam türlerini zorlayan gizemli, biraz da fantastik bir 
film gibidir. Yılmaz, bu filmle yalnız Yeşilçam mantığını değil, Aristo mantığını da zorlarken bir 
adım daha ileri gider der Atilla Dorsay.  Aslında Yeşilçam’ın kadına yüklediği kadın sanatçılarına 
yüklediği rollerle de dalga geçer. Seyircisiyle de dalga geçer. 
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Seyircisiyle de dalga geçer. Sadece toplumsal anlamda kadının değil, Yeşilçam’daki kadın oyun-
cunun da değişmesi gerektiğine inanan yönetmen düşüncesini “Hayallerim Aşkım ve Sen” filmi 
ile ortaya koyar. 

Müjde Ar ile çektiği filmlerle daha çok cinsellik ve cinsel özgürleşme temalarını konu edinen Atıf 
Yılmaz’ın “Ah Belinda”sında Serap ve Naciye tek bedende iki ayrı kişilik olarak karşımıza çıkar. 
Bir tarafta başarılı bir oyuncu, diğer tarafta evli ve iki çocuklu bir kadın vardır. “Ah Belinda”daki 
Serap karakteri de, Naciye karakteri de bu toplumdaki farklı kadın tiplerini ifade eder. Tiyatro 
oyuncusu Serap, bir reklam filminde oynadıktan sonra gerçek kimliğini yitirir, evde tekdüze bir 
hayatın içinde kendisini Naciye olarak bulur. Naciye olarak içine girdiği çevre gibi eşi ve 
çocukları da kendisine yabancıdır. Düş ve gerçeğin harmanlanarak karşımıza çıkarıldığı bu 
filmde, iki farklı kadın, kadın-erkek ilişkisi çerçevesinde, konumları farklı da olsa, farklı erkeklerle 
ilişki içinde de olsalar, kadının erkekle ilişkisi üzerinden sunulmuştur.

Atıf Yılmaz, “Dağınık Yatak” filminde alışılmış, klasik melodramlardaki fahişe kalıplarını bozar. 
Buradaki kadın kahraman Meryem (Müjde Ar) karakteri alışılmış altın kalpli fahişe imgesinden 
farklıdır. Pek çok filmde melodram anlatımla sunulan, alışılmış fahişe stereotipinde fahişelik 
yapan kadının özü korunur. Bir gün anne olma, melek olma şansı vardır. Olması istenen odur, 
toplum ona “namuslu kadın olmayı düşleme” rolünü vermiştir. Fakat burada bu tabular yıkılır. 
Masum, iyi kalpli fahişe imgesi yoktur. Meryem yoksul, babası, annesi ve babasının metresinin 
birlikteliğine tanıklık ederek büyümüş bir genç kızdır.  Kibar, aklı başında, bilgili, aynı zamanda 
parasal gücüyle “sosyeteye” de girmeyi başarmış bir fahişedir. Meryem, klasik yaşlı kadın, genç 
erkek kalıbının dışında kendinden genç bir erkeğe âşık olur. Fakat bu ilişki zamanla Meryem’in 
“para ödeyen yaşlı kadın”, gencin de “ jigolo” konumuna girdiği bir duruma dönüşür. Filmi 
önemli kılan Türk sinemasındaki klasik fahişe formatını yıkan bir film oluşudur. Bir fahişe kend-
isinden genç bir erkeğe de âşık olabilir, parasını yedirmek zorunda değildir, istediği zaman bunu 
reddedip ilişkinin içinden çıkıp sıyrılabilir. Fahişe olduğu için “iyi” insanların karşısında kendisini 
ezik hissetmek zorunda değil, tam tersi toplumda istediği katmanda kendisini ifade etme şansı 
bulabilir. 

Atıf Yılmaz’ın “Dul Bir Kadın” filminde, eşi yıllar önce ölen Suna ve evli bir erkekle sonu belirsiz 
olan bir ilişki yaşayan Ayla vardır. Dört eşten boşanmış ama hala evlilik arzusu içinde olan, 
beşinciyle evlenme hazırlığı yapan üçüncü bir kadın filmin diğer kahramanıdır. Boşanmış ama 
yeniden evlenmeyi deneyen farklı kadınları bir araya getirir film.

“Kadının Adı Yok” Duygu Asena’nın bir manifestosu gibidir. Erkek egemen toplumda 
erkekleşmeden, erkeklerle eşit özgürce yaşama çabası içinde olan “Işık” adlı karakteri Hale 
Soygazi canlandırır.  Anılarını yazmaya karar veren Işık’ın, anılarına kamerayı çeviren yönetmen, 
bu anıları çocukluk yıllarından itibaren, cinsel kimlikle ilgili süreçleriyle birlikte perdeye 
yansıtmaktadır.  Anılarını yazmaya karar veren Işık’ın, anılarına kamerayı çeviren yönetmen, bu 
anıları çocukluk yıllarından itibaren, cinsel kimlikle ilgili süreçleriyle birlikte perdeye 
yansıtmaktadır.  



Yine Hale Soygazi’nin rol aldığı bir diğer önemli film de “Bir Yudum Sevgi”dir. “Bir Yudum 
Sevgi”de kadın karakter olarak Aygül vardır. Aygül üzerinden öyküler kurgulanır. Evli ve dört 
çocuk sahibi bu kadınla yine evli ve çocuklu erkek karakter Cemal’in arasında başlayan 
yakınlaşmanın zamanla cinsel isteğe; bir süre sonra da aşka, sevgiye dönüşmesi anlatılır. Özel-
likle kırsal kesimde cinselliğine dair sorunların işlendiği filmde, sağlıklı, cinsel isteklerinin 
bilincinde olan farklı bir kadın karakter karşımıza çıkar. Ne yıllar yılı seyirciye melodramlarda 
yutturulan sütten de beyaz, namus timsali bakire imajı, ne de günahkâr fahişe tipidir bu. Kadın, 
Ayakları yere basan, cinselliğini ve insanlığını bilinçli bir şekilde yaşayan, ete kemiğe bürünen 
normal bir insandır.

Son filmimiz, “Düş Gezginleri”dir Atıf Yılmaz’ın. “Düş Gezginleri”nde Serap Aksoy ile Meral 
Oğuz rol alır. Biri doktor, diğeri fahişe geçmişten de tanışık olan iki kadının, iki çocukluk 
arkadaşının yıllar sonra bir kasabada karşılaşmasıyla tekrar aralarında başlayan dostluğun 
zamanla farklı bir boyut kazanır. İki kadının çevrenin yarattığı baskılar sonucu yaşamak için 
İstanbul’u seçmeleri ve aralarındaki lezbiyen ilişki süreci başarılı bir şekilde anlatılır.

Bütün bu filmlerde anlatılan kadınlar, özgürleşmeyi yakalayabilmişler midir? Hayır. Yine de bu 
örnekler önemli. Bu filmler, var olan kadın algısını değiştirmek açısından önemlidir. Atıf Yılmaz 
da buna ciddi anlamda katkı sunmuştur. Toplumda kadına bakış açısı sinemamızda kadına bakış 
açısına yansımaya devam edecektir. Ülkemizde feminizm bir sıçrama yapmışsa, sinemada 
feminist kadınlar göreceğiz, laiklik sıçrama yapmışsa laik kadınlar göreceğiz. 2000’li yıllarda 
başörtülü kadınlar da filmlere konu oldu. Kısaca toplumsal yapı kadını nereye koyuyorsa 
sinemada kamerayı oraya çeviriyor. Yani aslında Türk sinemasında, toplumunda kadınının 
geldiği nokta, kadına verilen değer, biçilen roller her şeyden önemlisi oluşan kadın politikaları 
Türk sinemasının kadın tiplerini de belirleyici unsurlar olacaktır. 

Değişim nasıl olabilir? Bir yan unsur olarak, ‘bir film yazdık, bir öykü yazdık, bir tane anne 
koyalım; orada anne olarak kalsın, hiçbir şekilde bir atraksiyonu olmasın; bir tane sevgili koyalım 
öyle kalsın’ mantığından uzak durmak gerekir. Kadın karakterlerden yola çıkarak ve kadınları 
bağlamından koparmadan, yani kadını milliyetinden, kimliğinden, cinsiyetinden, geçmişinden, 
düşlerinden koparmadan, öyküler yazılırsa, Türk sineması kadına katkı sunulabilir. Kamera bazen 
de kadının olması gerektiği yere çevrilmelidir. Teşekkür ederim.

Prof. Dr. Ruken Öztürk (Moderatör) : Çok teşekkür ederim. Atıf Yılmaz iyi ki varmış, iyi ki o 
kadar güzel filmleri çekmiş. Teşekkürler şimdi yerli sinemada kadın temsilleri ile ilgili soru 
alacağız sanırım.

İzleyici 3: Ben de konuşmacılara teşekkür ediyorum. Bir sosyolog olarak daha çok sosyal 
gerçeklik ve sosyal gerçekliğin sinemadaki temsili üzerine bir soru sormak istiyorum. Özellikle 
Şükran Hanım’a…Tülin Özen’le ilgili Radikal’deki röportajı aktardı kendisi.
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Ben de tesadüfen zaping yaparken bir programda, “neden sinemada kadın karakterler güçlü 
değil? Ya da başkarakterler neden kadın değil?” üzerine konuşurken şöyle bir yorum yaptı Tülin 
Özen: “toplumda zaten ezilen statüsü düşük olan kadının bir temsili olarak ya da toplumun 
aynası olarak sinema ya da televizyonda böyle güçlü karakterler çıkamıyor”. İşte siz de bahsetti-
niz bir kadın karakter üzerine tüm sayfaları dolduracak kadar senaryo yazılamıyor diye… 
Gerçekten temsilde toplumun aynası olarak nitelendirirsek böyle bir şey mümkün mü? Değil mi? 
Ya da siz Tülin Özen’in bu görüşlerine katılır mısınız? Çünkü diğer arkadaşımızın söylediği ya da 
benim kısa kısa aldığım notlardan birisi Nefes filmi ya da diğer filmlerdeki karakterle toplumda 
kadın tam olarak düzen bozucu olarak da ortalama kadın diyelim. Düzen bozucu olarak görül-
müyor, tam tersi genel olarak baktığımızda kadın uyumu, konformizmi bir anlamda erkeğe göre 
daha çok yansıtıyor. Erkek yeniliğe daha açık, sosyal alanda kamusal alanda daha etkin olduğu 
için daha değişime, yeniliğe açık, sanki kadın biraz daha böyle statükocuymuş gibi bir algılama 
söz konusu. Bu konuda sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Teşekkürler.

Şükran Yücel: Pek çok filmde nerde bir olay çıksa mutlaka sebebi kadındır. Nerde bir karışıklık 
çıksa mutlaka sebebi odur, kadındır diye yorumlar ve diyaloglar görüyoruz. Mesela “Bir Zaman-
lar Anadolu’da” filminde Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı komiser karakteri de bunu dile getiri-
yor. Yani erkeklerin böyle bir ön yargıları söz konusu… Tabii bu da filmlere yansıyor. Kadın bir 
yere girdiği zaman mutlaka bir karışıklık oluyor. Bir gemiye girdiği zaman erkekler birbirine 
düşüyor. Zaten gemilerde kadınların bulunması uğursuzluk kabul edilir, gemi seferlerinde pek 
çok şeyde böyle bir ön yargı, hatta deyimlere atasözlerine bile girmiş böyle şeyler vardır. Ve bu 
tür fikirlerle filmlerde de karşılaşıyoruz. Çıkması da normal…Çünkü böyle düşünen erkekler 
çoğunlukta. Son dönemde değişen şey “bir Atıf Yılmaz sinemasında kadının kimlik arayışını çok 
önemsiyor ve bunun üzerine filmler yapıyor ya da filmleri tam anlamıyla feminist düşünceyi 
yansıtıyor” filan demiyoruz, ama o zamana göre epeyce ileri bir özgürlük talebini dile getiren 
filmler. Ama ondan sonra 1990’lı yıllarda çekilen filmlerde erkeklerin daha çok mağdur 
olduğunu görüyoruz. Bir mağduriyet edebiyatı, bizim milliyetçilik düşüncelerimizle de bağlantı 
kurdu arkadaşımız, cinsiyetçiliğin milliyetçilikle ilgisini. Genel olarak bizde böyle bir mağdur 
olduğumuz şeklinde bir inanç var ve bu erkek karakterlerde çok fazla ortaya çıkmaya başladı. 
Yani kadınlar ne zaman bir özgürlük talebinde bulunsalar, bu çok da eski bir düşünce mesela 
kadının hayır demesi. Daha sonra şalvar davasına da konu olmuştur bu konu. Kadınlar gerçek-
ten hayır derse ortalık karışıyor. Dediğiniz gibi kadınlar evde düzenli, çocuklarını yetiştiren bir 
konumda oldukları sürece sorun yok. Ama bir şekilde kadınlar hayır demeye başladıkları zaman 
erkekler birdenbire mağdur rolüne geçip ve bu mağdur rolünden de katil rolüne çok kolay geçe-
biliyorlar. Bizim toplumumuzda gerçekten politik bir şekilde kadına karşı bir düşmanlık söz 
konusu, politik bir söylem var, son zamanlarda kadına karşı bir cinayet işleniyor. Bu cinayetler 
uzun zaman önceden planlanmış cinayetler neredeyse. Sadece bir tepkiyle yapılmış bir namus 
cinayeti indiriminden faydalanıyorlar. Böylece kadına karşı gerçekten politik bir düşmanlık fikrinin 
geliştiğini görüyoruz, kadın özgürleştikçe de bu fikir gelişiyor. Tülin Özen’e de katılıyorum. Kadın 
hikâyeleri maalesef gerçek hayattaki hikâyeler ve filmlere tam olarak yansımıyor.Çünkü genellikle 
filmler erkek bakış açısıyla çekiliyor ve maalesef bazı kadın yönetmenlerimiz de erkek bakış 
açısıyla film çekiyorlar.   
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İzleyici 4: Efendim merhaba, Metin Erksan’ın bir filmi var “Kuyu”. O filmin sonunda 
izlemişsinizdir, adam kuyuya iniyor, kadın adama taşlar atarak adeta onu oraya gömüyor. Bu bir 
intikam mıdır? Yoksa bir kâbustan, bir şeyden çıkış mıdır?
 
Prof. Dr. Ruken Öztürk (Moderatör) : Çok kısa bir şey söyleyeyim onunla ilgili. Finalini aslında 
severim ben, Kuyu hatırlarsanız Kuran-ı Kerim’den bir sureyle açılıyor, “kadınlarınıza iyi 
davranınız” suresiyle açılır film. Filmin sonunda evet o kadar şey yaşamış, erkek tarafından zorla 
alıkonulmuş, sürüklenmiş kadın, sonunda öldürür adamı, çok da güzel bir sahnedir. Fakat 
nedense Metin Erksan kadını da öldürüyor sonunda. İntihar ediyor kadın. O da hani ister istemez 
eski düşünceye geri dönüyor aslında. Orada bitirmiş olsa, adamı gerçekten kuyuya gömmesi 
hem çok iyi bir fikir, yani eline bağlıyken adamdan kurtulması, fakat ardından intihar etmesi 
cidden sorunlu bir şey bence.

İzleyici 5: Funda Hanım bir şey söylemişti konuşmasının sonunda. “Sinemada yaşanan her şey 
toplumda yaşanan gerçeklikleri anlatır” diye.  Bence bayanlara şöyle bir yanlışlık yapılıyor. Haka-
ret gibi algılanabilir. Sinema da ya da dizilerde sahneler falan gösterilir. Toplum bu dizi ve 
filmlerden sonra bir takım yorumlar yaparlar, ama o sahnelerden sonra genelde hafif bir tepki 
ortaya çıkar. Ama dizi veya sinema filmlerinde böyle toplumun gözünde ahlak dışı ve toplum 
tarafından çok büyük etkilerle karşılanır. Haber programlarında bile sorarlar ne düşünüyorsunuz 
diye, oradan biri alır hemen mikrofonu “toplumun ahlak yapısını bozuyor, çocuklarımıza kötü 
alışkanlıklar kazandırıyor” filan der. O zaman toplum hangi gerçekliği göz ardı ediyor?
 
Arş. Gör. Funda Masdar: Benim söylemek istediğim şuydu; yapılan yapılmayan, görülen görül-
meyen, kabul edilen kabul edilmeyen değil, hakikaten toplumumuzda kadına nasıl bir rol biçili-
yorsa, kadından ne bekleniyorsa işte tecavüzse tecavüz ön plana çıkıyorsa, töre cinayeti varsa 
töre cinayeti ön plana çıkıyorsa, kadının marjinal olduğu işleniyor, burada bahsettiğim toplum-
daki kadın rolleri neyse kadının rolleri neyse bir şekilde sinemada aslında temsil ediliyor. Bir 
çözüm yaratılıyor mu? Bir çözüm yok süreçte pek bir ilerleme yok. Toplumda politik olarak, 
siyasal olarak, ekonomik olarak, nasıl algılanıyorsa filmlere de öyle yansıtılıyor. Spesifik örnekler 
varsa bile çok çok az. Yine kadının edilgen konumu korunuyor, yine kadının ikinci planda olma 
konumu korunuyor, yine kadın daha çok seyirlik, daha çok mağdur, mağduriyeti de sanki çözüm 
bulunabilecek bir mağduriyet değil, sanki sürekli haksız olması gereken bir mağduriyetmiş gibi 
karşımıza çıkıyor.

Prof. Dr. Ruken Öztürk (Moderatör) : Evet. Son soruları alalım. Buyurun.

İzleyici 6: Derya Hanım’a bir sorum olacaktı benim. Ben biraz stereotiplerden bahsetmek istiyo-
rum. Hem buna psikolog arkadaşlarımız da belki katılırlar. Salondaki öğrenci arkadaşlarımız için 
de küçücük bir bilgilendirme olur. Stereotipler klişelerdir. Walter Lipmann’ın da söylediği gibi 
kadının ya da erkeğin kafasındaki dünya fotoğrafıdır klişeler ve bizi çok tehlikeli olan önyargılara 
götürürler. 
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O yüzden medya ürünleri, sinema ürünleri ya da medya endüstrisinin ürünleri bu kadar çok 
toplum üzerinde etkili. Ve şiddet ve seksin bağlamından koparılmasından bahsettik aslında biraz 
önceki görüntülerde. Tamamen pornografinin dışına çıkıp başka bir şeyle, bağlamından 
koparılan görüntülerden bahsetmek istiyorum. İkiz kulelere birinci uçak daldıktan sonra, ikinci 
uçak diğer kuleye girmeden önce CNN televizyonu canlı yayında helva dağıtıp havaya ateş 
açan, sevinen Arap kadınların ve erkeklerin görüntülerini verdi arkadaşlar, yaklaşık 5 saniyelik bir 
görüntüydü. Fakat bağlamından koparılan yani gerçek bağlamından koparılan bu görüntü, 
ABD’nin bu olaydan sonra oluşturacağı Ortadoğu politikaları ve işgalleri için kamuoyuna iknada 
önemli bir mihenk taşıydı. O yüzden şiddetin ya da pornografinin bağlamından koparılarak 
sunulmasından bu kadar rahatsız olduk. Asıl mesele burada, günümüze geleceğim. Stereoti-
plerden bahsettim; biz robot değiliz sonuçta, hepimizin belli bir yaşa erişene kadar, 
toplumsallaşmamız sonucunda edindiğimiz bir takım değer yargılarımız var. Ailemizden, 
dinimizden, dilimizden, kültürümüzden, etnik kimliğimizden gelen, elimizde değil. Dolayısıyla biz 
istesek de istemesek de medya birimlerine bu değer yargılarımıza taşınıyor. Yıllarca, doktoramı 
yaparken, Milliyet gazetesinde çeşitli birimlerde çalıştım, bir süre sonra gördüm ki kadınların 
sayısı erkeklerin sayısının 3’te 1’i kadar. Hepsinde öyleydi.. Pek çok gazete vardı Aydın Doğan’ın 
şirketlerine bağlı olan, bir süre sonra gördüm ki, o arka sayfaları hazırlayan kadınlar ve bunu 
hemcinslerimiz yapıyorlar, yukarıdaki servislere telefon açıyorlar, bu sayfa sekreteri de olabilir, 
sayfayı tasarlayan insan da olabilir, içeriğini kontrol eden editör de olabilir. Haber merkezine 
telefon açıyor, kadın bunu yapan ve başka bir kadına ne diyor biliyor musunuz? “Arkaya motor 
var mı?” diyor. “Arka sayfaya motor var mı?” diyor, kendi hemcinsini böyle adlandırıyor, çünkü 
bir süre sonra (erkek egemen sistemlerde bu yapılır) bu değer yargıları bize de geçiyor, engelley-
emiyoruz. Esas facia budur. Şimdi ben de çok fazla dağıtmadan Derya Hanım’a sormak istiyo-
rum; onun mutfak kısmında tecrübesi, gördükleri hepimizden çeşitlidir, fazladır. Biz belki çok 
kuramsal çalışıyoruz. 1980’den bu yana özellikle erkek yönetmenlerin, kadına olan bakış açısı 
ya da kafalarındaki kadın temsilinde herhangi bir değişiklik oldu mu? Onlar (yönetmenler) 
klişelerinden kurtulurlarsa, onların klişelerindeki özgürleşme temsil sorununu da halleder mi? İşin 
tam anlamıyla içinde olan bir kadın olarak sizin bakışınızı, görüşünüzü çok merak ediyorum. 

Derya Alabora: Ya aslında şöyle bir şey var; yani anlatılmak istenen şey değişen toplumun 
kurallarına göre değişiyor. Ama erkek ve kadın arasındaki çelişki bence hiçbir zaman 
değişmiyor.Yani erkek egemen toplumlarda ki bunun dışında bir toplum yok gördüğümüz 
kadarıyla, şimdi burada yani ne olursa olsun en entelektüelinden en alt kültürden gelen insan da, 
üst kültürden gelen insanın da; hepsinin kadına bir bakışı var. Ee… Bu durum yönetmenlere de 
yansıyan bir şey, ne oluyor dersen? Eskisi gibi değil tabii. Yani eskiden daha doğrusu bize de 
anlatılanlardan biliyoruz, ben de biraz ucundan bucağından şey olarak görmüşümdür, birebir 
yaşadığım bir şey değil, ama hani yönetmenin yatağından geçer olayı falan vardır ya filmin 
başrolünde oynamak. Böyle şeylerin çok olduğu zamanlar, sadece bizde değil dünyanın her 
yerinde sanırım böyle oldu. abii sonra değişen zaman kadının geldiği konum, toplumun kadına 
verdiği işte görünüşte de olsa değer, tabii ki bir şeyler oluyor erkek yönetmenlerde, ama şöyle bir 
şeyler oluyor açıkça söyleyeyim.
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Eğer bir başrol oyuncusu filmde ön plana çıkıyorsa, evet bu erkek yönetmenin sinirlenmesine 
neden olabilecek bir şey olabiliyor. Yani anlamsız bir şey belki ama neden o değil, bu öne 
geçmek zorunda gibi hissedebiliyor. Yönetmenin ismi biraz da arkada kaldığı zaman gerçekten 
bozuluyorlar, sinirleniyorlar ve çekim sırasında ben mesela aynı zamanda çok şeyimdir, asker gibi 
çalışırım hiç sesim çıkmaz, hâlbuki herkes tam tersini düşünür. Benim hep sesimin çıkacağını 
düşünür, ama bir film yapıyorsan yönetmene kayıtsız şartsız itaat etmek zorundasın, çünkü 
tartışma alanı orası değil, öncesidir. Öncesinde tartışırsın, çekime geldiğin andan itibaren 
tartışman bitmiştir. O film bitmez yoksa. Ama iki karakter karşılıklı geldiği zaman yani sessizlik 
olsa bile müthiş bir gerilim olabiliyor orda, yani sözler çıkmasa bile ön plana, bizim ülkemizde 
değil ama mesela Lars von Trier’ın “Karanlıkta Dans”ında, Björk Gudmundsdottir ile kendisi 
arasında korkunç fırtınaların estiği, ikisi de acayip karakterler.  Türkiye’de de oluyor, ama bazısı 
sesli oluyor, bazısı sessiz oluyor. Sadece dizi setlerinde duyduğum şeyler var. Bazı setlerde 
özellikle tutmuş dizilerin setlerinde acayip şeyler yaşanıyor. Yine kadın üstünde bir şekilde baskı 
kuruluyor. O bence hiçbir zaman değişmedi, ben değişeceğini de düşünmüyorum aslında, bunu 
umut ediyorum ama biraz zor.

İzleyici 7: Şükran Hanım’a bir sorum olacaktı; sinemada ve tiyatroda dizilerimizde öncelikle, 
toplumun ihtiyaçlarına ve kadın sorunlarına yönelik belli başlı roller çiziliyordu. Bu rollere ilişkin 
senarist ve yapımcılar gerçekten soruna çözüm odaklı bakıyorlar mı? Yoksa işin ticari boyutuna 
bakıp bu işten daha çok para kazanma derdindeler mi?

Şükran Yücel: Yani bu genelleyemeyeceğimiz bir şey. Gerçekten bazı yönetmenler insani sorun-
lara bir çözüm bulmak için senaryo yazıyorlar. Kendileri senaryo yazıyor, kişisel filmler yapıyorlar. 
Ama bazıları da tabii ki televizyonda reyting kaygısıyla veya piyasa filmleri dediğimiz filmlerde de 
ticari kaygılarla yapılıyor. Yani bunları ayırt edebiliyoruz herhalde. Ama çoğunluğu yine ticari 
kaygılarla yapılmış filmlerdir. Benim kadın konusunda bazı eleştirilerimin olduğu ama çok çok 
sevdiğim yönetmenler işte Nuri Bilge Ceylan olsun, Zeki Demirkubuz olsun, Tayfun Pirselimoğlu 
yani bu tür yönetmenler zaten inandıkları bir senaryoyu dile getiriyorlar ve onların filmlerinin de 
hiçbir şekilde ticari kaygıyla yapılmadığı belli oluyor zaten.

Prof. Dr. Ruken Öztürk (Moderatör) : Kapatmak istiyordum ama iki soru daha var herhalde, 
evet buyurun.

İzleyici 8: Funda Hanım’a olacaktı benim sorum. Şimdi Atıf Yılmaz’ın filmleri sayıldı. Ben Gaspar 
Noé kadar olmasa da Düş Gezginleri’nin benzer bir formda ele alınabileceğini düşünüyorum. 
Atıf Yılmaz’ın sadece kadın sorunlarına yönelip bunların olumlu imajlarla temsil edildiğini, pek 
düşünmüyorum. Özellikle Düş Gezginleri’nin çekildiği sıra da epeyi tartışması oldu bunların 
zaten. Ama istismar sözcüğü evet onu kullanmam lazım, bir kadın bedeninin istismarının 
olduğunu şüphesinin olmadığını düşünüyorum. Benim şahsi fikrim, bence işin bu boyutunun da 
Atıf Yılmaz’dan bahsedilirken söylenmesi gerekir. Yani konuları daha boyutlu olarak ele almak 
açısından da önemli oluğunu düşünüyorum.
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Arş. Gör. Funda Masdar: Şükran Hanım da değindi, Ruken Hocam da değindi sanırım biz 
zaten Atıf Yılmaz filmlerini feminist bir söylemle değerlendirmiyoruz. Bunu üstüne basarak 
söylüyorum, zaten kendisi de feminist bir yönetmen değildir. Çektiği filmler de feminizmi temsil 
etmez, ama Türkiye’de, Türkiye koşullarında çekilen filmlere baktığınızda, Türk sinemasında bir 
kadın filmi oluşturmuştur, bunu kabul etmemiz gerekiyor. Kadının cinsel özgürleşmesini farklı bir 
tür olarak oturtmuştur, oyuncuları farklı bir şekilde kalıplarını yıkan bir şeye getirmiştir.

Şükran Yücel: Ben de bir katkıda bulunmak istiyorum. Bence Atıf Yılmaz’ın filmlerini aynı 
değerde yekpare aynı söylemde olarak değerlendirmemeliyiz. Yüzlerce filmi var, mesela 
bahsettiğiniz Düş Gezginleri bence sinematografik olarak da belki başarısız bir filmdir. O konuyu 
da istismar etmiştir. O yüzden ben örnek olarak vermedim. Ama bir Adı Vasfiye dünya sineması 
ölçüsünde bir başyapıt olarak, görebileceğimiz klişelerden uzak, aslında erkeklerin kafasındaki 
kadın klişelerini anlatırken çok eleştirel yaklaştığı, başarılı bir filmdir mesela. Atıf Yılmaz’ın tüm 
filmleri aynı başarıda değil, zaten kendisi de kendisiyle çok alay edebilen dalga geçebilen bir 
insandı ve kendi filmleriyle de dalga geçerdi. Onun bütün filmlerini aynı şekilde görmüyoruz, 
ama birçok filminde de kadın meselesini gerçekten ciddiye almış ve kadının kimlik arayışını dile 
getirmiş bir yönetmen olarak saygıyla anıyoruz.

Prof. Dr. Ruken Öztürk (Moderatör) : Son soru olsun. Siz buyurun.

İzleyici 9: Aslında Derya Hanım’ın da bahsettiği karakterli kadın hani karakteriyle daha net 
olarak biçimlenen kadınlara neden sinemada az yer veriliyor ya da daha çok arttırılmalı. O tür 
karakterleri daha çok beğendiğinizi söylediniz,  bunun özeline de kısmen de olsa değinilen 
filmlerin daha çok değerli olduğu konuşuldu. Aslında şöyle bir düşünürsek Servet-ı Fünun döne-
minin en önemli yazarlarından biliyorsunuz Aşk-ı Memnu’nun yazarlığını ve karakter tahlilini en 
iyi analiz eden yazarlardan biridir. Aslında olaya daha makro perspektifte baktığımız zaman 
toplumsal değişimin yaşandığı dönemlerde -çok güçlü hareketlerin yaşandığı dönemlerde-, bu 
yılki Altın Portakal temasında da diyor ya “kadın dünyaya dokundu” …Yani gerçekten kadının 
dünyaya dokunduğu o değişimi daha fazla öncüsü ya da takipçisi olduğu dönemlerde, çok daha 
iyi karakterlerin çıktığını, sinemaya da bunun daha iyi yansıdığını görebiliriz. Genel olarak 
özlemim de bu. Günümüz 80’ler sonrası, yani aslında sizlerde tezlerinizde ve çalışmalarınızda da 
değindiniz ulusal ya da işte globalleşen dünyadaki çatışmanın ironinin getirisi ve götürüsüyle 
ilgili. Fakat tabii onun yanında bir köprü olan ülkemiz boyutunda da baktığımız zaman aslında 
oryantalist akımla birlikte Doğu ve Batı’daki kapital düzenin kadın sömürüsünün getirdiği ve 
bunun oluşturduğu bir alt kültürlenmenin yansımalarını da görebiliriz aslında. Belki de her 
şeyden önce biz kadınlara beylere hepimize bazı sorumluluklar düşüyor. Kendimiz çok iyi aktivis-
tler ve önderler olmalıyız.  Biz kadınlar, kadın adaylar olarak neden sinemada artık daha güçlü 
kadınlar, toplumsal cinsiyetlerden sıyrılabilmiş ya da bunu daha iyi özümseyip daha farklı boyut-
lara daha olumlu boyutlara getirmiş kadınlar olmasın.Ya da bunu destekleyenler neden erkekler 
olmasın. Başarılı kadınların arkasında neden erkekler olmasın.
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Bakış açılarımızın gelişmesi gerekiyor bu anlamda, politikacılardan tutun, sanatçılara medyaya 
ve her şeyden önce birey olarak bizlere... Bu farkındalığın gelişmesi, birey olarak bu anlamda 
çok önemli ve en büyük sorumlulukta bizlere düşüyor.

Şükran Yücel:  Burada bir şey söylemek istiyorum. Sadece daha güçlü kadın karakterler değil, 
daha iyi işlenmiş, daha derin kadın karakterler. Yani bunlar kötü ya da zayıf karakterler de 
olabilir, ama sığ karakterler istemiyoruz. Tek boyutlu değil, daha derin karakterler yaratılmasını 
istiyoruz.

İzleyici 10: Konu itibariyle kadın haklarından ya da kadının toplumdaki yerinden bahsediyoruz. 
Altın Portakal Film Festivali de bu konu üzerinden bir sürü film yayınlıyor. Ben şunu merak ediyo-
rum; günümüzde birçok bayan senarist ve yönetmen var ve kadın hala cinsel araç olarak 
kullanılıyor. Bu durum değiştirilemez mi? Bunu bayan yönetmenlerimiz ya da senaristlerimiz hiç 
düşünmüyorlar mı? Acaba bir tabuyu yıkmak atomu parçalamaktan daha zordur diye mi 
düşünüyorlar?

Derya Alabora: Daha önce bahsettiğimiz gibi, toplumdan kadını da erkeği de soyutlamanız 
mümkün değil. Toplumun istediği bir şey varsa, kadın da ona hizmet ediyor zorunlu olarak. O 
noktada bir kaçış yapamıyoruz. Dizi piyasasından çok güzel bir örnek var: “Fatmagül’ün Suçu 
Ne?”. Bir kadına dört erkek tecavüz eder, bunlardan bir tanesi etmez. Kadın o erkekle aynı evde 
yaşamak zorunda kalır. Ve kadın ona âşık olur… Bunun şundan hiçbir farkı yor: bence korkunç 
bir şey. Tabii ki senaryo Vedat (Türkali) Bey’in ama bir şeyleri değiştirebiliriz diye düşünüyorum. 
Yani kadının tecavüzcüsüyle evlendirilmek istenmesinden bence bunun hiçbir farkı yok yani. Bu 
ne demek oluyor? Toplumun kabul ettiği bir şey: yani o kadın tek başına yürüyemiyor, çünkü 
yoluna gidip; “ben hiçbirinizi istemiyorum, ben tek başıma hayatıma devam etmek istiyorum. Sen 
bana tabiri caizse beni becermemiş olsan da evet sen bana o şiddeti gösterdin” diyebilmeli bir 
kadın.  Bu dizinin senaristleri de iki tane kadın yazıyor bunu. Ama şeyden çıkamıyorlar ne yazık 
ki, o reyting denilen kaygı... O televizyonun getirdiği gücü toplama meselesinden, kadın da 
kendisini sıyıramıyor. O yüzden burada kadın erkek diye ayırmaktan çok düşünen, toplumu 
algılayan, toplumu değiştirmek isteyen insanların bir şeyler yapması lazım ki bir şeyler değişsin. 
Yoksa kadın da erkek de aynı; işin ucunda para olduğu zaman.

Prof. Dr. Ruken Öztürk (Moderatör) : Çok teşekkür ediyorum. Panelimiz burada sona ermiştir.   
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III- Beden Politikalarının Sinemadaki Yansımaları

Toplumsal pratiklerin ve kültürlerin görünür kılındığı bir alan olarak bedenin, tarihsel 
süreç içerisinde yüklendiği ideolojik anlamlar “beden estetiği” ve “bedenin 
metalaşması”  kapsamında, sinema filmlerinde beden sunumları, panelin çerçevesini 
oluşturuyor. Panelde, beden politikalarının sinema filmlerinde gözlenen yansıması 
tartışmaya açıldı.
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Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya (Moderatör): Hoş geldiniz. Altın Portakal Film Festivali’nin 
akademik alanı beslemesi ve akademik alandan beslenmesi amacıyla bir dizi panel etkinliği 
düzenlendiğini biliyorsunuz. Bu yıl festivalin ana teması “kadın”. Panellerimizin içerikleri de bu 
kapsamda “sinemada kadın” olarak belirlendi. Bu günkü panelimiz temel bir konu üzerine… 
Beden politikalarının sinemaya yansıması başlıklı panelimizi açıyorum. Şimdi panelistlerimizi 
sırasıyla kürsüye çağırayım. Önce, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Dans Bölümü 
Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Bölümü üyesi Doç. Dr. Sayın Güzin 
Yamaner. Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sayın Gönül 
Demez. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Zeynep Sayın ne 
yazık ki ani bir rahatsızlığı dolayısıyla aramızda bulunamayacak. Buradan geçmiş olsun dilekler-
imizi gönderiyoruz kendisine. Ve Plato Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi Sayın Sermin 
Çakmak.

Biliyorsunuz bundan önce iki panelimiz oldu. Bu panellerde hep kadın üzerine ve sinemayla 
kadın arasındaki ilişki üzerine konuştuk. Şimdi bütün bunların altında aslında birer politika 
yattığını, bedene yaklaşımın, bedenin üzerine yazılan ideolojilerin neler olduğunu 
konuştuğumuzda, bugüne kadar konuştuğumuz her şeyin altyapısı beslenmiş olacak. Bunun için 
Doç. Dr. Güzin Yamaner bize feminizmin sinemada kadın bedeni üzerinden üretilen cinsiyetçi 
görünümlerle mücadelesinden bahsedecek. Bu konuşma biraz açılış konuşması niteliğinde ve bu 
konuyu genel anlamda tanımlayacak açıklamalar içeren bir konuşma olacak.

Panelimizde bütün konuşmalar bittikten sonra sorulara yer vermek istemedik. Daha daha 
katılımcı olabilsin diye, sizler, öğrencilerimiz, konuklarımız, konuşmacıdan hemen sonra 
sorularınızı sorabilirsiniz. Tabii konuşmayı bölmeden... Konuşmanın bitimi ardından siz de 
sorularınızla paneli birlikte yürütmememize destek olabilirsiniz. Katılımınız için şimdiden çok 
teşekkür ediyorum. Ve sözü Güzin hocamıza bırakıyorum.

Doç. Dr. Güzin YAMANER: Teşekkür ederim sağ olun. Öncelikle bu organizasyona ve değerli 
akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Sizleri kutluyorum çok güzel bir üniversitede okuyor-
sunuz. Çok güzel görünüyorsunuz. Ben Ankaralıyım. Ankara'nın karanlığından sonra çok iyi 
geldiniz. Hepinize bundan sonra da başarılar. Hocamızın da belirttiği gibi ben genel olarak 
Kadın Çalışmaları ve kadın araştırmalarından söz edeceğim. Sonra da,  muhalif bir hareket 
olarak kadın hareketi sinemaya nasıl yansıdı, sinema eleştirisine nasıl katıldı nasıl bir araştırma 
zeminine sahip, öyle bir giriş yapmak istiyorum. Eksikliklerimiz olursa tekrar dönüp bakarız. Ben 
sözümüze çok olumlu başlamak isterdim, ama ne yazık ki bu ülkede, içinde yaşadığımız bu post- 
kapitalist atmosferde çok olumlu şeylerle başlamak pek mümkün olmuyor. Ben kadın cinayetler-
ini hatırlayarak sözüme başlamak istiyorum. Kadın bedeni üzerine bugünlerde aklıma daha 
anlamlı bir şey gelmiyor. Çünkü şu anda hayatta değiller, yaşamıyorlar. Çocuklarını geride 
bıraktılar. Acılı ana yüreklerini geride bıraktılar. Ama daha acısı katilleri belki hapiste bile değil, 
gerekli hukuki cezayı bile almadılar. Hatta birer kahraman bile oluverdiler. Çünkü işte namusu 
temizlediler. Yapılması gereken oydu. 
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Çünkü kadınlar iyi yolda değildi. Kahraman babalar, kahraman kocalar, kahraman kuzenler ya 
da kahraman sevgililer oldular. Yapılabilecek çok fazla şey var. Ben hepimizin gönül duyarlılığına 
inanıyorum. İdeolojik olarak buna hazır olduğumuza da inanıyorum. Hepimizin üzerimize düşeni 
yapacağımıza da inanıyorum. Çünkü gençliğe inanıyorum. Ve bugün kadın cinayetlerinin bu 
kadar çok artan sayıda olmasını bir yönüyle de şöyle değerlendiriyorum ve sanki diyorum ki, iyi 
ki kadın cinayetlerinin tek nedeni sadece bir kadın nefretine bağlı değil. Kadın cinayetlerinde, 
sosyal atmosferin kötüleşmesi ve ekonomi şartların kötüleşmesi gibi daha başka nedenlere de 
bağladığım için biraz umut taşıyorum. Bir gün daha iyi bir dünya olduğunda inşallah bu sayı 
biraz azalacaktır diye düşünüyorum.

Bu karanlık noktadan sonra ikincisi biraz daha aydınlık bir şey... Ben çocukluğumuzun imgelerine 
dönmek istiyorum. Sizler daha çok gençsiniz ama bizlerin çocukluklarımıza dair sinema anıları 
sizinkinden biraz farklı. Bizlerin çocukluklarında yazlık sinemalar vardı. Hani şimdi siz postmod-
ern versiyonlarını da görüyorsunuz ama bizim yazlık sinemalarımız bildiğiniz filmlerdeki nostaljik 
yazlık sinemalardı. Ben Doğuda büyüdüm. İşçi mahallesinde büyüdüm. Kutu kutu işçi evlerinde 
yaşardık. Bunlardan bir tanesi sinemaydı. Ama sinema, bizim evimize bu kadar yakın olmadığı 
için benim yakın komşularım daha mutlulardı, biz biraz daha uzakta oturduğumuz için! Çünkü 
sinema biliyorsunuz, ne olacak ne bitecek, giren çıkan belli değil. E perdeye yansıyanlar da öyle 
işte, sinema oyuncuları, kıyafetleri falan “bize gelmez” hali, bilirsiniz bu tavrı. O sinemanın 
etrafındaki evlerin brandaları vardı. Kapatırlardı kendilerini izole etmek için. Ama bizim toplumu-
muzdaki birçok toplumsal şizofreni gibi, bu kadar çekindiğimiz sinemaya biz de giderdik. Her ne 
kadar orası öyle çok da ahlaki bir yer değilse bile! O sinemaya giden iki komşum var. Onları 
paylaşmak istiyorum. İçimizde ağırlıklı olarak iletişim fakültesi öğrencileri var diye tahmin ediyo-
rum. Tabi, sosyoloji öğrencileri de var. Belki bu çocukluk bilisi sizin için bir gün yararlı olabilir.

Sinema aşığı komşularımdan birisi… Bir teyze... 60'lı yaşlarındaydı. Çocukken bana çok yaşlı 
gibi görünürdü. Bu teyze sinema aşığı bir teyzeydi. Kocası da çok efendi, çok doğru düzgün bir 
amcaydı. Bu çok eleştiri alan bir şeydi. Çünkü karısını sinemaya gönderiyordu. Hep sinemaya 
giderdi, kızlarını da götürüyordu. O teyze mahallede biraz böyle yarı deli, biraz esrik olarak 
algılanırdı. Yani hangi güzel, doğru düzgün ev hanımı sinemaya gider ki!diye düşünüyorum. 
Kadın toplantılarında da şu günler var ya, onun kekleri öbür kadınlarınki kadar kabarık olmazdı. 
Çünkü sinemaya gidiyor ya! Kek yapmayı çok iyi bilmiyor. Ve bu teyzenin “ben öldüğüm zaman 
benim cenazemi Saray Sineması’nın önünden geçirin” demiş olması da en büyük deliliklerinden 
biri! Elbette mahalleye göre. Bana göre ise muhteşem bir imge! Mutlaka toprağına kavuşmuştur. 
Ve umuyorum ki Saray Sineması’nın önünden geçirmişlerdir onun bedenini. Ama ben ruhunu her 
gittiğim sinemanın önünden geçiriyorum. Benim için çok kıymetli bir imgedir bu.

İkinci imge, kadın bedeni üstünden yine bu kadar çok olumlu bir şey değil.  Genç bir kız. Sizin 
için fazla Türk filmsel gelebilir ama. Yeşilçam filmi gibi kokabilir, ama bu toplumun gerçeği bu.
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Bu genç kız, komşu kızı, lise son sınıf öğrencisiydi. Sinemaya gitmek istediği için babası 
tarafından hep engellenirdi. Biliyorsunuz sinemaya giden kızlar hayırlı bir yola girmezler! O da 
evin bahçesinden kaçıp gitmiş. Giriş katında oturuyoruz tabi. Kutu kutu evler. Tek katlı evler. 
Kaçıp gitmiş Türkan Şoray'ın arkasından. Duymuş ki gazetede Kayseri’ye gelecek ve film çekecek. 
Kalkmış gitmiş. Sadece onu görecek. İnanılmaz sinema aşığı. Kız meslek lisesinde okuyor. Geri 
dönüp hayatına devam edecek. Ama Türkan Şoray'ı bir kere orada görecek. Tahmin 
edebileceğiniz şeyler geliyor başına. Bir sürü, beden üstünden inanılmayacak tahakkümler, 
tacizler, kötü sonlar.

Dolayısıyla evine döndü. Evine kapatıldı. Onun yarattığı bu “utanç” kardeşlerine çok ağır geldi. 
Onun eve kapatılması mahalle içinde son derce normaldi ki bu bambaşka bir şey, bambaşka bir 
konu. Ama ablası intihar ederek bunun bedelini ödedi ve ödetti. Hiç olmazsa bu temizliğe biraz 
katkısı olsun diye. Bunlar böyle benim çocukluk imgelerimle bir yerde duruyor. Ama akademide 
Kadın Çalışmaları yaparken -ben tiyatro kökenliyim- hiç bir zaman bu imgeler benim aklımdan 
çıkmadı. Nedir bu ülkede sanatla ilişkimiz? Bu ülkede sanat katılımcısı olmakla, içinde yer almak 
neye mal oluyor? Bunun ruhumuzda yaptığı şey ne? Bedenimize doğrulan dokunum ne? Bu 
imgeleri bir kenarımda tutuyorum. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Mutlaka bağlantısı 
olacaktır.

Şimdi bu iki imgeden sonra, reel bir dünyanın içinde yaşıyoruz orası bir gerçek. Bilim alanlarımız 
buna çok yakın. Ama sinema da kurmaca bir dünyada dönüyor. Fakat reel dünyayla kurmaca bir 
dünya arasında inanılmaz bir ilişki var. Çünkü kurmaca dünya o kadar da soyut bir şey değil. Ben 
bunu son sözüm olarak da tekrarlayacağım. Görüşlerinizi merak ediyorum. Ne yaşıyorsak onu 
resmediyoruz. Ne yaşıyorsak onu filme çekiyoruz. Hayatın neresindeysek onu edebiyata çeviri-
yoruz diye düşünüyorum. Mutlaka ki yaratıcılık çok önemli bir süreç ama reel dünyada olup 
bitenler de çok önemli bizler için.

O yüzden kurmaca dünyada neler varsa, bugünü konumuz sinema olduğuna göre, bunların 
hepsi gerçek hayatta karşılaştıklarımızdan, yargılarımızdan bağımsız değil diye düşünüyorum. 
Mademki böyle bir dünya tasarımından söz ediyoruz. Ben de kadın çalışmaları içinden, femin-
izmin içinden, topluca bir kurtuluş hareketi olan kadın kurtuluş hareketinden söz etmek 
durumundayım. Feminizmin iki tane “dünya sloganı”nı paylaşmak istiyorum sizinle.

“Feminizm herkes içindir” diye sloganı var feminizmin. Sadece bir takım kadınların, bir şeyleri 
dert edinen, hatta böyle biraz negatif gibi görünen kadınların ilgilendiği ve onların yararına bir 
şey değildir. Bunu düşünmenizi dilerim. Bilmediğiniz bir şey olduğunu da tahmin etmiyorum. 
İkinci sloganımız da, “eşcinsellerin özgürleşimi aslında heteroseksüellerin de özgürleşimidir” 
sloganı. Bu da yine bir hareketin, kadın çalışmaları ile yan yana olan, eşcinsellik üstünden ya da 
cinsiyet temelli bütün ideolojilere karşı çıkan, cinsiyet kalıp yargılarına karşı çıkan bir başka 
kardeş hareketin, eşcinsel hareketin sloganı.Bunlar hep toplumsal muhalif hareketlerdir. Slogan-
lara da dokunmak istiyorum. Çünkü bunlarla daha iyi bir dünya olacağını tahayyül ediyoruz.

   



Şimdi bu iki slogan nereden geldi? Yani toplumda radikal bir şey bunu söyleyebilmek ve bütün 
gün bunu burada konuşabilmek… Dolayısıyla şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hala ve hala! 
Bunu çok önemli bir toplumsal harekete borçluyuz. Bir gün o kocaman emperyalizm üstüne, 
insan hakları diye bir şeyin olması gerektiğini söyleyenler çıkıyor ve artık insan hakları üstüne 
mücadele eden kuramcılar ve ideologlar var. Kadın hareketi de buna temellenen bir şey. 
Dolayısıyla üç önemli aşaması, üç önemli dalgası var: Kadın hareketinin birinci, ikinci ve üçüncü 
aşaması…

Birinci dalga kadın hareketi yaklaşık 1800lerin sonu, 100-150 yıllık bir tarih değerli 
arkadaşlarım. Bütün dertleri eşit olmaktı. Kadınlarla erkeklerin eşit olması... Bir kere eşit olarak 
eğitim hakkından yaralanabilmeleri, oy verebilmeleri, oy hakkından yararlanmaları, insan gibi 
yaşamaları. Bu katılım hakkı, bu katılım çabası bugün biraz eskimiş olabilir. Biraz bizi içermey-
ebilir ama bütün toplumsal hareketlere şöyle bakmakta fayda var: Eğer bir adım olmasa diğeri 
gerçekleşmeyecek. İkinci dalga, aşama ya da yaklaşım, bizim için biraz daha anlamlı. İkinci 
dalga feminizm 68 öğrenci hareketi ile, özgürleşim hareketi ile beslenen bir akım. Farklılığa 
vurgu yapan bir akım. Dolayısıyla bugünkü konuşmamızın aslında çok önemli ayakları oluşmuş 
oluyor. Kadınlarla erkekler farklıdır. Hatta kadınlarla kadınlar da birbirlerinden farklıdır ve bu 
farklılık her zaman kadınların dezavantajına olmuştur. “Yeter artık. Kadın bedeni bu farklılık 
nedeniyle kapatılmaktan ve saklanmaktan kurtulmalıdır. Kadın özgürleşimi ancak farklılığa vurgu 
yapılarak ortaya çıkarılabilir” gibi bir yaklaşım.

Üçüncü dalga, aşama ya da yaklaşım bize biraz daha yakın. Postmodern teorilerle beslenen, 60 
sonrası dünyada, 80 sonrasında, hatta 2000’lere yakın ve şu içerisinde yaşadığımız son 10 yılda 
daha çok gelişen 40-50 yıllık bir süreç diyelim. Farklılıkların da olumlanması ve bunların yanı sıra 
cinsiyetsizlik gibi bir şeye vurgu yapılabilmesi, kadınlık ve erkekliğin yeniden tanımlanması, biraz 
daha barış dolu biraz daha yumuşak bir akım gibi duruyor. Aslında temel sosyolojik gelişime de 
çok paralel akımlar. Çünkü kadın kurtuluş hareketi hiçbir zaman toplumun dinamiklerinden, 
ayaklarından farklı değil. Burada bizim için bundan sonraki değerli konuşmacı arkadaşlarımın 
bugünkü vurgu yapacakları yere eklemlenen noktada, biyolojik temelli farklılığa verdiğimiz önem 
derken şunu kastediyorum. Şimdiye kadar bu biyolojik temelli farklılık için şunu söyleyebiliriz; 
bilmediğimiz birçok kültürde, çok iyi bildiğimiz tek tanrılı kültürde ve ondan sonraki bütün 
emperyalist yaklaşımlarda ve ondan sonra demokratik cumhuriyetlerin tamamında, “demokrasi” 
ile yönetilen cumhuriyet algısının hemen hemen tamamında bu biyolojik temelli farklılık hep 
kadınlar için dezavantaj oluşturmuştur.

Ama artık yaklaşık son 10 yıldır akademide, dolayısıyla sanat ve sinema eleştirisinde vurgu-
lamaya başladık ki bu biyolojik temelli farklılık, kadınların ve bizimle beraber çok önemli bir 
toplumsal muhalif hareket olan diğer bütün öteki grupların, aykırı grupların çok dezavantajına 
oluyor. 
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Çünkü mutlaka ki onları nesneleştiren, bedenlerini birer araç, birer görsel malzeme olarak kulla-
nabilen, ona her türlü tahakkümü uygulayabilen, taciz edebilen, seyredebilen, giderek -çok daha 
vahimi- ona tecavüz edebilen hem bedensel anlamda hem manevi ve ruhsal anlamda, bütün 
onun üstündeki edimleri gerçekleştirebilen, buna hakkı olduğunu düşünen başka bir kesim var. 
İşte bu vurgu bizler için çok önemli. İyi ki bu fırsatı buluyoruz. 

Neden genel olarak sanat eleştirisinde ve özellikle sinema eleştirisinde bunu yapabildik? Çünkü 
çok yaralıyız ve artık çok doluyuz. Kadın oyuncu diye bir realitesi var sinemanın. Kadın oyuncu 
olmadan olmaz. Ama zannetmeyin ki tüm kadın oyuncuların,  bizim sinema ve televizyon 
sektörümüzde doğru düzgün paralar kazanan kadın sanatçılar gibi çok parlak, konforlu ve 
güvenli bir hayatları var. Hayır, hiç böyle bir şey yok. Kadın oyuncunun tarihi, Antik Yunan sanatı 
ile doğmuş bir tarih. O zaman kadın rolleri yazılıyor, eğitimlerimizde de okuduğumuz roller var, 
örneğin Kral Oidipus’ta bir anne karakteri var, Medea diye bir Antik Yunan tragedya kahramanı 
var; çok güçlü bir anne. Ama bunları erkek oyuncular oynuyor. Bu kadın rolleri kadınlar için 
yazıldığı halde erkek oyuncular oynuyor. Çünkü sahne Antik Yunan’da o kadar temiz bir yer ki
eğer kadın oyuncu oraya çıkarsa diğer erkek oyuncuları kirletebilir. Bir de kadınlar girdiği yeri ne 
hale getirir, malum! Oyuncunun iyi bir payesi var! Biliyorsunuz kadın o payeye çok sahip olması 
hasredilen bir şey değil. Ta Shakespeare dönemine kadar öyle. Shakespeare’den bugüne sinema 
dünyasında çok fazla kullanılan, psikolojinin içinde, çok derinde yatan önemli kadın karakterler, 
Ophelia’lar, Lady Macbeth’ler var, ayrıca ufak rollerdeki birçok kadın karakterler var. Bunlar hala 
erkekler tarafından oynanıyor. Çünkü sahne hala kadınlar için yasak, ama kadınlar sahneye 
çıktığında çok ahlaki bir problem doğuyor. Tek tanrılı bir din olan Hıristiyanlık için de çok sevimli 
bir şey değil kadının sahnede olması. 1600'lerin sonlarından sonra kadın oyuncu sahneye 
çıkmaya başlıyor. Bu sinema sektörünü doğrudan çok etkileyen bir şey... Eğer 1960’lara 70’lere 
kadar Türkiye’de kadınların her bir şekilde sahnede bulunması onun “ahlaken düşük” bir iş 
yapıyor olduğunu gösteriyorsa bu sadece Türkiye toplumunun kapalı bir yapısının olmasına, 
Müslümanlığın görece kadın bedeni üstünde daha muhafazakâr bir din olmasına temel değil. 
Sadece bu değil. Keşke böyle olsaydı. O zaman bizim coğrafyamızda sorun olurdu ama en 
azından Batıda sinema sektöründe kadın bedeni için bir sorun olmazdı. Ne yazık ki bu çok daha 
içselleştirilmiş, çok daha evrensel bir tahakküm kadın bedeninin üstünde. Çünkü yaklaşık 
17-18.yüzyıl hatta 19 yüzyıl boyunca sanatın birtakım sponsorları var. O sponsorlar da destekl-
edikleri sahnedeki kadın bedeninin üstünden alabileceklerini alıyorlar. Boşlukları siz doldurun. 
Ben illa kadın bedeni üstünden bedensel fizyolojik bir faydalanmadan söz etmiyorum, yani buna 
çok ihtimal vermiyoruz genel olarak, ama ‘kadın da adeta insandır’ demiş bizim bir büyük 
eğitimcimiz. Kadın bedeni üstünde her türlü tahakküm var ne yazık ki.

Kadının bir de ruh dünyası var. Dolayısıyla bedende olup biten şeyler onun iç dünyasını da 
etkileyen şeyler. Böyle bir kötü mirasla kadın oyuncu sinema sektörüne dâhil oluyor. Dolayısıyla 
yaptığı iş o kadar çok iyi ahlaklı bir iş değil! Ve kadının görünebilir olması, bedeninin parçalana-
bilir olması bambaşka bir tahakküm.Bunun sinyali çok aslında. Daha şanslı bir dönemde 
olduğumuzu düşünüyorum. 
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Ama hala yapılacak çok fazla şey olduğunu da düşünüyorum. Bunların bu kadar çok görünür 
olmasını, bu kadar çok altının çizilir olmasını çok önemli bir doktora tezine borçluyuz. Kate Millett 
diye bir kadın araştırmacıyla, bir bilim kadını ile tanışmadıysanız henüz çok öneririm. Kate 
Millett’in ‘Cinsel Politika’ kitabı bir doktora tezidir. Kate Millett bu doktora tezinde sanat, edebi 
romanlar, tiyatro metinleri ya da filmlerde kadın bedeni üzerine olup bitenleri incelemiş, mesela 
bir Oğlak Dönencesi’nde, kadın bedeni üzerinden olup bitenleri anlatmıştır. Dolayısıyla böylece 
biz sadece kadın araştırmaları sayesinde anlıyoruz bunları. Yani ikinci dalgadaki, ‘farklıyım ama 
bu benim kapatılmam anlamına gelmiyor; farklıyım ama bu benim üstümden nesneleştirme beni 
parçalara bölerek benim her parçamı istediğin gibi kullanma hakkını sana veren bir şey değil’ 
gibi bir bakış açısıyla soruna eleştirel yaklaşır bu doktora tezi.

Sinemanın başlangıç tarihi yaklaşık 1895. İşte 110 yıllık bir tarih. Bugün çok yeni bir 
çalışmamızda yayımlanan Ruken Öztürk Hoca tanıttı, “Bir Kaç Arpa Boyu” diye bir kitap. Koç 
Üniversitesi bastı. Bizim hepimizin hocalarımızın hocalarının hocası Prof. Dr. Nermin 
Abadan-Unat’a bir anı kitabıdır. Yine hepimizin hocası Prof. Dr. Serpil Sancar hocamız tarafından 
derlendi bu önemli çalışma. Bugünlerde çok yeni yayınlandı. “Birkaç arpa boyu” yol aldığımızı 
düşünüyoruz. Kadın hareketi ile beraber, toplumsal başarımız aynı yolda yürüyor. Dolayısıyla bu 
kitaptan alıntılandı bunlar. 20 bin erkek yönetmenin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ama bunun 
sadece 600’ü kadın yönetmen. Dolayısıyla rakamlar da bizim için çok önemli bir şey söylüyor. 
Kadın yönetmenin bedeninin ve emeğinin sinema sektörü içinde bin bir parça olduğunu 
düşünebiliriz. Aynı şekilde sinema emekçileri için teknik anlamda da kadın emeğinin çok fazla 
sömürüldüğünü söylemek herhalde mümkün. Başkahramandan tutun da afişteki 
yerleştirmelerine, konuların ilerlemesine kadar kadın oyuncu ile erkek oyuncu arasında bir 
kıyaslama yapacak olursak kadından yana hiçbir avantaj oluşmadığını düşünüyorum. Ben diğer 
konuşmacı arkadaşlarımın verecekleri ayrıntılı bilimsel noktalara “gaze/bakış” denilen şeyin de 
önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bakış açısının erkek olduğu, bugün sizlerin benden 
çok daha iyi bildiğiniz, çok daha fazla teknik olarak hazırlık yaptığınız ve çalıştığınız bir alan. 
Kameranın erkek olarak, kameranın gözünün erkek olması dolayısıyla erkek gözü ile görmesi, bir 
erkek neyi istiyorsa onu görmesi ve sinema perdesine onu aktarması meselesi. Bu da kadını hep 
bir parçalanabilir bir nesne olarak gören bir şey. Bununla bağlı olarak da teşhir… Çünkü bu, 
erkek gözü yani bu erkeksi göz, yani cinsiyetçi erkeksi göz, -hümanist bir erkek gözünden söz 
etmiyorum. Burada bütün vurgularım cinsiyetçi bir erkek gözü içindir, bu tabii teşhir edilene 
meyilli bir gözdür. Ama teşhir eden için cazip olmakla birlikte teşhir edilen için son derece onur 
kırıcı, insanlık dışı bir bakış açısıdır bu durum.

Yine de bu sözünü ettiğim “Birkaç Arpa Boyu” çalışmamızın içinden bir başka not. Şimdi biz bu 
farklılıklara çok fazla vurgu yapıyoruz. Farklılıklarla beraber bakışın erilliğini ve bunun getirdiği 
sonuçları konuşup duruyoruz. Unutmamamız gereken bambaşka bir şey var. Bunda çok hemfikir 
olduğumuza eminim. ‘Yok, senin dediğin kadar karanlık bir tablo’ demeyeceğinizi tahmin ediyo-
rum. Ama biz farklı coğrafyada yaşıyoruz ve çok farklı kadınlık durumları var.



Burası gerçekten sıkıntılı bir nokta: Yani bu ne demek? Tek bir çözümümüz de olmayacak. 
Sinemadan alırsak, sinema oyunculuğuna, sinema filmi yapmaya yönelebilecek gençlerimize 
ailelerin yada diğer kesimlerin verdiği tepkiler konusunda çok şizofrenik bir toplumda yaşıyoruz. 
Batıda başka bir şey olur, Karadeniz’de başka bir şey, doğuda daha başka bir şey olur. Bütün bu 
çelişkilerimiz var. O yüzden bu vereceğim dipnot daha anlamlı olacaktır diye düşünüyorum.

Bu 2008 notu. Ben Serpil Sancar hocamdan aktarıyorum. Linda Nicholson diye bir 
araştırmacının, bizim önemsediğimiz bir kuramcının notu. Farklı kadınlık hareketleri, farklı 
kadınlık durumları, farklı istihdamlardan doğar diye bir bakış var arkadaşlar. Yani nasıl bir 
istihdam içinde yaşıyorsak, onun tepkileri de farklı olacaktır. Bu bizim coğrafyamızda 
anlayabileceğimiz, çelişkilerimizden bunalıp altında kalmayabileceğimiz, çözüm üretebileceğimiz 
bir nokta olsun diye paylaşıyorum sizlerle. Bir küçük örneğimiz var. Sinema için çok kolay bir 
örnek. Daha kolay anlaşılabilir bir hale getirecektir bu sevimsiz dipnotu. Örneğin bir siyah 
hizmetli kadın ve evin beyaz kadını: İkisi de kadın. İkisinin da kocaları ile birtakım sorunları var. 
Kadınlıkla ilgili bir takım sorunları var. Ama ikisini de kadın diye aynı kefeye koyup, ikisinin 
sorunlarını aynı çözüm mekanizması ile çözemeyiz ne yazık ki. O siyah kadının kocası ile 
arasındaki mesafe biraz daha yakın, çünkü ikisi de emek sömürüsüne uğruyor, ikisinin de üstünde 
tahakküm uygulayan sistem kocaman. Ama evin beyaz hanımının kocası ile ilişkisinde biraz daha 
uzak mesafe var. Dolayısıyla sadece ikisi de kadın diye ikisinin çözümünü aynı şekilde bulmak çok 
mümkün değil.

Bu bizi, sinema yoluyla bütün beden tahakkümlerini azaltmak için ne yapabiliriz, anlamındaki 
çelişkili ortamda biraz daha düşünmeye itebilir diye düşünüyorum. Uzak Doğu’dan bir kuramcı 
ve araştırmacının, ama Batı’da tanınan bir kuramcının bakış açısı: Biz kadınları bu kadar çok 
uzak tuttuk, kadın bedeninin üretimini erkek tahakkümüne, erkek gözüne bıraktık. Dolayısıyla ne 
yaptık? Baskılanan ırkların entelektüel kimliğinin de baskılandığını biliyoruz. Bunda çok itiraz 
edebileceğimiz bir şey yok. Bir ırkı bastırdığımızda, onu sadece hayatta kalma mücadelesine 
indirgediğimizde, onun entelektüel kimliğini de yok etmiş oluyoruz. Oysa kim bilir onların içinden 
nice Platon’lar, nice Shakespeare’ler çıkmış olacaktı. Ama bunu engellemiş oluyoruz. Benzer şeyi 
kocaman bir kadın cinsine, bununla beraber “öteki” gruplara da yapmış olduk. Onları hep 
baskılayarak onların entelektüel üretimlerini engelledik. Kim bilir şu 110 yılda bütün öteki gruplar 
ve bütün kadın üretimciler görsel sanatlara ne kadar çok daha katkıda bulunacaklardı. Ama 
onları, -bu üç noktayı çok dikkatli dinlemenizi rica ediyorum- ahlaken düşük, dinen günah ve 
hukuken ayıp bir şey yapmakla suçladık. Ahlaken düşükler, yapılan şey dinen zaten günah ve bir 
de yasa dışı. İşte bir kadının bu kadar çok görsellikte yer almasının yorumu: Hukuken de yasak 
bir şey. Eğer sahneye çıkarsa yasaklanır. Yasaklara çok dokunulmuştur diğer panellerde. Eminim 
zaten bilmediğimiz bir şey değil. Dolayısıyla böyle bir atmosferden söz ediyoruz. Görünen nokta, 
geldiğimiz nokta çok da iç açıcı değil ama bugün bunları konuşuyor olabilmek da çok önemli. 
Sözümü bitirirken, belki ilerde film yapacaksınız, belgeselci olacaksınız, toplumların genel olarak 
nerede durduğunu daha iyi gösterebilmek için küçük anekdotum var size. Bu da Catherine 
MacKinnon’un kitabından, ‘Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru’ adlı kuramsal çalışmadan. 
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MacKinnon’un kitabında da Edward Harrington diye bir dünya dostumuz var ironik olarak. Bu 
ağabeyimiz, New Bedford çetesi diye bir davanın savunma avukatı. Bu bir tecavüz davası; bu 
avukat ağabeyimiz(!) mahkeme salonunda kurban kadına yönelik olarak ironik bir biçimde 
tecavüz davasında şöyle diyor: “Kadının hayatında bir erkek var, yani normal, yaşadığı bir düzeni 
var ve başına tecavüz gelmiş. Sen bir erkekle yaşıyorsan zaten, hayatında bir erkek varsa, neden 
sokaklarda sürtüp kendine tecavüz ettirtiyorsun ki?”

Dolayısıyla böyle bir bakışa göre kurgulandığımızı ve yaşadığımızı düşünüyorum. Bizlerin değil 
ama toplumların genellerinin böyle olduğunu düşünüyorum. Ama feminizmde beden üstündeki 
en büyük ve en geri dönülmez tahakküm olan tecavüze karşı şöyle bir karşı duruşu var. Tecavüzün 
bir toplumsal terör olduğunu, çok büyük bir işkence unsuru olduğunu düşünüyor feminizm. 
Dolayısıyla bedene yönelik son tahakküm olan tecavüzden başlayarak ama en küçük bir tacizi de 
çok önemseyerek. “Canım n’olacak bir dokunmuş, canım n’olacak açık saçık bir fıkra anlatmış. 
O da ölmedi ya, ne var bunda”ların tamamına topluca karşı çıkmamız gerektiğini ama ortak 
insanlık huzuru için karşı çıkmamız gerektiğini bir kere daha hatırlatarak bitiriyorum sözlerimi. Ve 
şunu yinelemek istiyorum ki hakikaten neysek onu filme çekiyoruz. Yani filmlerde kadın bedeni 
üstündeki tecavüz bu kadar normalleştiriliyorsa, korkarım ki içimizde de zaten bunun normal 
olduğuna dair birçok etkiler, birçok toplumsal öğrenmeler var. Burası çok düşündürücü... Eğer 
hayat tarzlarımızı, topluca toplumsal cinsiyet kurgularından arındırabilirsek, daha barışçıl, daha 
insani şeyleri heykele, resme dökebiliriz. Bizi ilgilendirdiği oranda da, toplumsal bir mekân olarak 
beyaz perdeye iletebiliriz. Çok teşekkür ederim sağ olun.

Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya (Moderatör): Güzin hocamıza çok teşekkür ederiz. Bir şeyler 
eklemek istiyorum izninizle sorularınıza geçmeden önce. Bir kere biyolojik determinizm diye bir 
yaklaşım var. Yani eğer hormonlarınızı her şeyden sorumlu tutarsanız, ya da kaslarımızın gücünü, 
-erkekler için söylüyorum-, her şeyden sorumlu tutarsanız, ya da kaslarınızın zayıflığını her şeyden 
sorumlu tutarsanız, o zaman işte tecavüzü aklamaya siz de bilinç düzeyinde başlamış olursunuz. 
Çünkü karşınıza çıkıp bir tecavüzcü ne yapayım o gün hormonlarım biraz fazla çalışmıştı dese, 
her şeyi buna bağlasa, tecavüzü aklamış olacağız. Bu panelin adını özellikle beden politikası diye 
geniş tutmamızın bir nedeni de, sadece kadın veya erkek olarak iki cinsin varlığı üzerinden 
konuşmayı kısıtlamamak. Güzin hocamızın öteki gruplar dediği, geyler, lezbiyenler bunların 
sinemada, televizyonda yansımalarını görüyoruz. Bu yansımalar, kadın-erkek, gey, lezbiyen, bu 
yansımalar, -evet, çoğunlukla erkek gözünden çünkü gerçekten erkek yönetmenler çok fazla 
sayıda kadın yönetmenlere göre- sadece var olanın sunumuymuş gibi göründüğünde bir tarafın 
eksik kalacağını düşünüyorum. Tıpkı kuyruğunu yutan yılan gibi sürekli kendisini ve sonucunu 
üreten bir şey… Biz sadece aileden, okuldan, çevreden öğrenmiyoruz, medyadan daöğreniyoruz. 
Bu davranışlar, bu yaklaşımlar onaylandığı sürece, erkek yönetmenlerin gözünden ya da 
erkeksileşmiş kadın yönetmenlerin gözünden, böyle sahnelerle karşılaştığımız sürece, bir oradan 
da kadın rollerini, erkek rollerini, gey lezbiyen rollerinin neler olduğunu toplumsal hayata dair 
bunları öğrenip duruyoruz. 



Dolayısıyla bu süreç hep kendisini ve birbirini üreten bir hal alıyor. Gözümüzün görmediği bazı 
şeyler var. Çünkü zaten gizli yaşanan şeyler var. Kendilerini gizleyerek yaşayan öteki grup var. Yani 
geyler lezbiyenler var. Onlara yönelik şiddetin temelinde de beden politikaları yatıyor.

Sahne sanatları ile ilgili olduğu için Güzin hocaya sormak istiyorum. Hocam ben şöyle bir şey 
duymuştum. Doğru mu bilmiyorum ve hala geçerli mi bilmiyorum ama sahne sanatçısı kadınlara 
vizite uygulaması olduğuna ilişkin bir şey duymuştum.

Doç. Dr. Güzin YAMANER: Hala geçerli değil tabi ama 18.-19. yüzyıl boyunca çok geçerliliği 
oldu. Biz bundan biraz daha özgeyiz. Çünkü kadının sahneye resmen çıkışı Cumhuriyetin 
kuruluşu ideolojisi ile birlikte olduğu için bu raddede olmadı. Ama içselleştirilmiş, hukuk önünde 
savunamayacağınız tavırlar, tutumlar ve teklifler çok uzun süre devam etti. 60’lı yıllara kadar… 
Ve bunların hiçbiri önemsenmedi. Ne bileyim, “hadi canım ne olacak sen de sahneye çıkıp onları 
yapmışsın, şimdi şurada bizimle iki lokma yiyip içmiyorsun” gibi bir şey çok normal algılandı. Ama 
biz bunların hepsini çok kötü beden tahakkümleri olarak düşünüyoruz elbette. Bugün artık huku-
ken bunlar yapılamayacak durumda ama sözünü ettiğim şey birkaç on yıl önce olan, şurada 
protokol otururken önünde sehpa ve bir peçetenin ve birtakım eğlenceliklerin bulunması, 
sahnedeki kadının da temsil bittikten sonra hani protokolle biraz muhabbet etmesi, vakit 
geçirmesi çok normal, çok sıradan, çok olağan bir şey gibiydi. Neyse ki bundan topluca 
kurtulduk ama çok yakın bir tarihte kurtulduk. Çok acı bir geçmiş var…

Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya (Moderatör): Güzin hocanızın konuşmasına ilişkin sorularınız, 
merak ettikleriniz varsa, soruları da alabiliriz. Buyurun.

İzleyici 1: Güzin hanım konuşmasının başında kadına cinayetlerinden ve kadına yönelik şiddete 
değindi. Kadınları katleden erkeklerin dışarıda kahraman gibi gezdiklerini ve gerekli cezayı 
almadıklarını söyledi. Ben de şunu eklemek istiyorum. Peki, tamam erkekler suçlu, belli bir şey 
yaptı, dışarıda geziyor. Bunlara cevap, hükümet ya da devlet politikaları, anayasalarımızda 
devletimiz ya da hükümetimizin erkekler kadar suçu yok mu? Bu kadın cinayetlerinde, bu 
şiddetlerde payı yok mu? Hükümet ya da devletimiz üniversitelere sivil polisleri gönderir 
buralarda cinayet işleneceğine, bizlerle ilgili fotoğraf çekileceğine, derslerimize kadar 
sokacağına ya da ne bileyim bu ortama sivil polis göndereceğine, acaba kadına yönelik şiddete, 
karşı şiddet mağduru kadınlar için bu sivil polisler kullanılsa daha iyi olmaz mı?

Doç. Dr. Güzin YAMANER: Ben de çok teşekkür ederim size. Sizin gibi gençler yüzünden 
gençliğe inanıyorum işte. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Sorunuzun cevabı ne yazık ki 
çok olumsuz… Devletin kendisi erkek, ama sadece bizim devletimizin değil devletlerin tamamı 
erkek. Kuruluşları erkek, yasa koyucu erkek. Antik Yunan’da demokrasiyi keşfettiler ya, kadınları 
almadılar eve kapattılar. Bütün kamusal alanları kendileri kullandılar. Tabii kamusal alan / özel 
alan farkını biliyorsunuz zaten.  
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Çok güzel anlatılmıştır sizlere. Kural koyucu onlar olduğu için ve o kuralları uygulayanlar da 
onlar olduğu için. Dolayısıyla çok haklısınız. Biz yine iyice bir noktada duruyoruz. Çünkü kadın 
hareketi, genel olarak yasalara, yasaların dönüşümüne çok önemli katkılarda bulundu. Ama işte 
o yasaları işletmek de çok kolay değil. Çok önemli projeler yürütüldü. Kolluk kuvvetleri, emniyet 
güçleriyle de çok önemli pratikler elde edildi, ama hala bir geleneksel kanaat, işte hocamın 
sözünü ettiği şiddete uğramış kadının gittiği karakolda, ‘ya kocandır, hadi git evine huysuzluk 
yapma, kekin olamamıştır, çok güzel kabarmamıştır, evini barkını temiz tutmamışsındır hadi evine 
git kadınlık rollerini uygula, belki bir daha olmaz’ haliyle yaklaşan geleneksel bir kolluk kuvvet 
algımız var. Mutlaka polisin içinde çok genç, dönüşen zihniyetler de var. Ama en azından 
kanunlarımızda çok büyük ilerlemeler var. Fakat bunları hayata geçirmek ne yazık ki o kadar 
kolay değil. Sorunuz aracılığıyla devletin erkek olduğunu hukukun kanun koyucunun erkek 
olduğunu, eril bir bakışa ve söyleme sahip olduğunu söylemiş olduğunuz için sizi yürekten 
kutluyorum. Teşekkür ederim.

Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya (Moderatör): Buyurun siz sorun lütfen.

İzleyici 2: Sorum Güzin hanıma. Kadınların hep erkek gözüyle ele alındığını söylediniz 
belgeselde, tiyatroda, sinemada ve dünya üzerinde 20000 yönetmen içinden sadece 600’ünün 
kadın olduğunu söylediniz. Peki, biraz da bu suç kadınların değil mi? Üzerine düşen görevi 
yapıyorlar mı sizce? Adını biraz daha ön plana çıkarmak için ne gibi şeyler yapılabilir? Neden 
sadece 600 yönetmen kadın?

Doç. Dr. Güzin YAMANER: Teşekkürler. Bu da çok önemli bir soru. Bir de şeyden söz ettim ya, 
bastırdığınız bir ırkın entelektüel kimliğini yok edersiniz noktası. Onu bunun için örnek olarak 
alabiliriz. Siz kadınları çok uzun zaman üniversiteye göndermeyerek, kamusal alana sokmayarak 
bunu yapıyorsunuz ve binlerce yıldan söz ediyorum.Onların deneyimlerini de kırmış oluyorsunuz, 
deneyim elde etme şanslarını da yok etmiş oluyorsunuz, cesaretlerini de kırıyorsunuz. Bunu da 
aşmak o kadar kolay eğil. Şurada üniversitenin tarihi 1000 yıl, biz üniversiteye gireli -kadın cinsi 
olarak- 100 yıl, bizim demokratik yani genç hürriyetin kuruluş idealleri gereği üniversiteye 
katılımımız 75 yıl diyelim. Ama bunun dağılımı da çok adaletsiz.Türkiye’de İstanbul 
Üniversitesi’ne Ankara Üniversitesi’ne kadınlar girebildiler diye, Türkiye’nin her yerindeki kadınlar 
üniversiteye girebiliyor sanıyoruz. Biz çok şanslı ve çok azınlıkta bulunuyoruz oysa. Yani hem genç 
kadın arkadaşlarım hem de bizler. Bizlere bakarak Türkiye genellenemez. Hala ilkokul çağındaki 
kız çocukları için insanların, ‘yok öyle okul mokul, mektup yazarlar, internete bakarlar, bilmem ne 
olurlar’ diye düşünüldükleri bir atmosferde yaşıyoruz. Kaldı ki sinema yönetmenliği gibi radikal 
bir mesleğe kadar çıkmaları kadınların özgüven eksikliklerinden kaynaklanıyor. Benzer şey niye 
cumhurbaşkanı olamıyorlar -geri zekalı oldukları için değil- niye tıp fakültelerine dekan olmuyor-
lar, niye üniversite rektörü olmuyorlar, için de geçerli. Daha az bilgili oldukları için değil. Niye 
sinema yönetmeni olamıyorlar. Daha yeteneksiz oldukları için değil. Göz optikleri daha yetenek-
siz olduğu için değil. Bu özgüven eksikliğinin nedeni onların kendilerinden kaynaklanmıyor.  



82

Benzer şey bütün “öteki” bireyler için de geçerli. Sadece kadınlar için değil. Eşcinselliğin bir 
hastalık, bir sakatlık olmadığını anlatan kaç tane film kaç tane yönetmen var? Bunun için nasıl 
bir olanak var? Ayrıca bir yerlerde bir takım radikal toplumcu çalışmalar yapan toplumsal cinsiyet 
gruplarıyla ilgilenen yönetmenler vardır mutlaka, eşcinsel ve kadın yönetmenler. Ama ne fon 
buluyorlardır, ne filmlerini gösterecek sahne buluyorlardır. O nedenle bu alt yüzü yükseltemi-
yoruz. Çok büyük şirketler de erkek yönetmenleri çok daha fazla destekliyor, promote ediyor. 
Daha büyük bütçeli filmleri onlar yapıyorlar. Çünkü kadınların geçimsiz olduklarına, beceriksiz 
olduklarına dair önyargılar var. Ve bunlar çok içselleştirilmiş konumda. Ben sizin aracılığınızla bir 
şeyi daha hatırlatayım -size de çok teşekkür ederim.- O 600 kadın yönetmenin hepsi de doğru 
dürüst filmler yapmıyor. Kadın yönetmenler de cinsiyetçi film üretebilirler. Ama biz diyoruz ki ne 
olursa olsun kadınlar üretime katılsınlar da hiç olmazsa “göç yolda düzelir” diye bir şey yazmıştım 
bu yıl. Artık ben de inanmaya başladım. Yazıncaya kadar bundan çok rahatsızdım. Yani şunu bir 
doğru düzgün düzeltsek de öyle göç etsek diye. Yok, artık, yani kervan yolda düzülür diye inanıyor 
ya bu topraklar, hiç olmazsa kadınlar üretime katılsınlar. Belki ondan sonra toparlanır. Dolayısıyla 
bu da işte başka bir nokta...

O 600ün içinden kaç tane “Antonio’nun Yazgısı” gibi film çıkıyor. Kaç tane duyarlı, ana meseleye 
duyarlı film çıkıyor o da başka bir şey. Çünkü bütün o milliyetçilik akımları, ana akım, hepsini 
kadınlar yürütüyor. Onlar için de daha önemli ait oldukları o milli kimlik, kendi cinsiyet kimlikler-
inin içinde. Bu da çok içselleştirilmiş bir şey. Dolayısıyla çok vahim bir yerdeyiz. Ama işte durumu-
muzu koruyoruz. Bir sürü genç kadın var. Sinema yapacak arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar.

Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya (Moderatör):  Hep temrin gibi sayıkladığımız bir şey var. Haki-
katen beden özgürleşmeden ne kadın ne erkek ne gey ne lezbiyen asla özgürleşemez. Bedenin 
üzerine yazılan ideolojiler ve politikalar, bedenin gerçek değeri üzerinden ilerletilmez, o şekilde
dönüştürülmezse unutun özgürlüğü, yani beden özgürleşmeden hiçbirimizin özgürleşmeyeceği 
ortada. Bu noktada ben sözü beden politikaları üzerine çok sayıda çalışması olan, Yrd. Doç Dr. 
Sayın Gönül Demez’e bırakıyorum. Gönül Demez, bize bu işin kuramsal çerçevesiyle ilişkili 
olarak, “bedenin bir politikası olur mu? Bir politika, bir ideoloji nasıl olur da bir bedene 
yazılabilir? Ve bunu nasıl yansıtabilir insanoğlu ürettikleri ile sinemada örneğin?” çerçevesinde 
bilgi birikimini ve görüşlerini aktaracak. Buyurun Gönül Hocam. 

Yrd. Doç. Dr. Gönül DEMEZ: Teşekkür ederim. Beden, politika, toplum ve sinema gibi biraz 
geniş yelpazeye yayılan bir perspektifte bu sorunu anlatmaya, çözümlemeye çalışacağım. Maal-
esef böyle çok hap gibi çözümlerimiz yok; öyle bir kere de pek mümkün değil. Merih, az önce 
dışarıda otururken biraz da şaka yollu ama çok can alıcı bir şekilde bana, ‘ne anlatacaksın, anlat 
bakalım, beden neymiş, beden ne ki, nemenem bir şeymiş ki “beden politikaları” gibi büyük 
laflar nereden geliyor?’ diye sordu.Zaten tam olarak da sorduğumuz ve anlamamız gereken şey 
bu olduğu için aslında hakikaten doğru güzel bir soru. “sadece ruhun kalıbı, önemsiz, ne ki”, 
diye bin yıllarca, yüzyıllarca göz ardı edilen beden, aslında ideolojinin tam da kilit noktası olarak 
karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla toplumsallaşmanın ve toplumsal değerlerin, ritüellerin işlediği bir 



yer bir alan, bir mekân, bir zemin, bir tarla, üretim alanı olarak beden bu anlamda önemli bir şey 
olarak karşımıza çıkıyor. Her toplum ve toplumsal yapı, makbul yani geçerli fiziksel ve kültürel 
sermaye biçimlerini ortaya çıkarıyor. Marcel Mauss -ilk sosyologlardan-, beden teknikleri ile 
toplumsal yapı arasında ilişki kurduğu çalışmasında, insanoğlunun kullandığı ilk aletin, 
dolayısıyla ilk tekniğin kendi bedeni olduğundan bahseder: Mauss’a göre, her toplum kendine 
özgü toplumsal yapının özelliklerini yansıtan, ifade eden beden tekniklerine sahiptir. Basit bir 
kürek, kazma kullanımı bile toplumdan topluma değişir. Bu nedenle beden fiziksel ve kültürel 
olarak sahip olunan neredeyse en önemli, tek sermayemiz ve silahımızdır aslında. Dolayısıyla tüm 
toplumsal kurumlar, tüm toplumsal sistemler, tüm ideolojiler, tüm inançlar bakış açısını belirleyen 
her oluşum, bedeni aslında görünmese bile çok dikkate almış ve beden üzerinden işlemiştir. 
İnsanlık tarihi bu sermayenin, yani bedenin, kimin elinde olacağı tartışması üzerine kurulmuştur. 
“İnsanlık tarihi beden üzerine kurulmuş iktidarların tarihidir”, der Naci Soykan bir makalesinde. 
Araç olarak, mekân olarak düzenlenme alanı olarak beden sorunu ile karşı karşıyayız bu 
anlamda. Dolayısıyla bedenin üzerinde egemenlik kurmak ve kurulan bu egemenlik biçimlerini 
çözümlemek, bir toplumsal yapıyı, bir ideolojiyi çözümlemememize kaynaklık eder. Bugünkü 
toplumda biz, bugünkü toplumsal süreç içinde geldiğimiz, noktada görsel ve kitle iletişim 
araçlarının ön planda olmasından dolayı beden, biraz daha merkeze yerleşmiş bir alan olarak 
karşımıza çıkıyor. İşte tüketim, post endüstriyel toplum gibi tanımladığımız toplumda da sinema 
ve görsel sanatlarla ilişkilendirilerek fiziksel ve somut anlamda- beden üzerinden bir takım 
ideolojik söylemlerin işlediğini görüyoruz. Ama benim burada kısaca özetlemeye çalışacağım 
şey; günlük dilde sık duyduğumuz ve beden sosyolojisi nedir diye konuştuğumuzda “beden 
dilinden mi bahsediyorsunuz? İşte bedenin duruşu, biçimi, giyimi kıyafeti önemli etkilemek için 
karşıdakini…” falan gibi birtakım genel ve popüler tanımları aşan ve toplumsallaşmanın 
somutlaştığı bir alan olarak bedeni ele almaktır. Bunlar da tabii ki beden sosyolojisi içinde yer 
alan konulardandır. Kadın ya da erkek bedeninin, bedenin, tek başına kol, bacak, kafa, göz 
olarak bedenlerin sanatta, şurada burada kullanılması popüler anlamda tartışma konusu 
yapılmaktadır. Evet, tartışma konusu reklamdaki tüketim aracı olarak beden de çalışmamızın 
konusudur. Ama ben bugün biraz daha beden ideoloji, beden-iktidar, bedenin nasıl bir iktidar 
aracı olabileceği, sorusunu biraz birlikte düşünerek tartışmak istiyorum. Bu anlamda yapmak 
istediğim şey, -beden politikalarının sinemadaki yansıması olduğu için başlığımız-  ve ben de 
amatör bir sinema izleyicisi olarak sinema üzerinden bedenin bir disiplin aracına dönüşmesini 
filmler üzerinden örneklemek istiyorum.  Dolayısıyla yaptığım şeyler filmlerle ilgili teknik çözümle-
meler değil ama sosyolojik bir bakış açısıyla bu filmlerdeki beden politikalarının izlerini “nasıl 
sürebiliriz, nasıl görebiliriz”in cevabını aramaktır. Bu amaçla üç ayrı film seçtim.Bu filmler benim 
daha önce de bir şekilde beden konusuyla bağlantılandırıp üzerinde düşündüğüm filmlerdi. 
Bunlarda beden politikası, beden, bedenin politika, ideoloji açısından nasıl görünmeden fark 
ettirilmeden kullanıldığının ve beden üzerinden ideolojilerin nasıl devam ettirildiğinin ipuçlarını 
verecek. Bunu kısaca anlattıktan sonra birlikte tartışırız. Çünkü bunların bir anlamda benim 
denemelerim olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir teknikle yaptığım şeyler değil bu. Sadece bir 
eleştirel okuma yapmak istiyorum.    
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Üç film dediğim: “İçimdeki Deniz”, “Recep İvedik”,ve son olarak geçen yıl (2010) Altın Portakal 
film Festivalinde ödül alan “Çoğunluk” filmi üzerinden beden sinemada nasıl ele alınıyor?, 
mevcut, geçerli beden politikalarının, ideolojilerin sinemada, gündelik hayatın rutinleri içerisinde 
işlenerek nasıl verildiğinin örneklerini farklı bir okumayla sunmak istiyorum. Bu örnekleri 
sunarken de içine bedenle ilgili teorik tartışmaları da çok teoriye kaçmadan ve sizi sıkmadan, 
-çünkü derslerde yeterince sıkıyoruz zaten- burada biraz daha yüzeysel geçelim.

Şimdi “İçimdeki Deniz” filmi, -filmleri anlatmayacağım tabii ama kısaca belki seyretmeyenler için- 
gerçek bir hayat hikâyesinden yola çıkılarak çekilmiş bir film olduğunu belirteyim. Çok da güzel, 
başarılı bir filmdi. Ramón Sampedro, Javier Bardem’in canlandırdığı bir karakter. Bir profesyonel 
dalgıcın 20 'li yaşlarda yaşadığı dramatik bir olay sonucu yatağa bağlı kalmasının hikâyesi. Bir 
gün yanlış bir atlayıştan dolayı boynundan aşağısının felç kalması sonucuyla 20 yıl yatağa 
mahkûm olan ve 20 küsur yıl sonra ötenazi isteyen bir insana ilişkin bu süreçte gelişen olayların 
hikâyesi anlatılır İçimdeki Deniz’de. Oldukça etkileyici bir filmdir. Çekimler falan, yatalak olan 
Ramon'un kendi hayal dünyasından çıkıp denize doğru gidişi çok güzel. Filmde beden, bedene 
duyulan ihtiyaç, fiziksel ve sanatsal anlamda çok güzel verilmiştir, ama filmin ana teması bence 
beden ve iktidar konusunu çok iyi anlattığı için bu sunumda çok önemli olacağını düşündüm. 
Çünkü Ramon, boyundan aşağısı felçli olduğu için intihar edemiyor. Ve aslında bunu başkasının 
yapmasını istiyor. Çok popüler bir adam? Çok seveni var? Yani birisiyle anlaşıp, hayatını 
sonlandırabilir, ama Ramon’un derdi bu hakkın kendisine verilmesi. Dolayısıyla mahkemeye 
başvuruyor, dava açıyor, kiliseye karşı, mahkemeye, hukuka karşı ‘bedenimin iktidarı bende, ben 
ölmek istiyorum, bu benim hakkım bunu kabul edin’ diyerek ötenazinin bir hak olarak kabul 
edilmesi için mücadele ediyor. Film uzun yıllar devam eden bir mahkeme sürecini ve bu süreçte 
tartışmaların nasıl bedenin mülkiyeti ve bu mülkiyeti kullanma yetkisinin kimde olduğu üzerinde 
yoğunlaştığını anlatıyor. Ramon şöyle diyor bir yerde ‘biçimsiz ve bozulmuş bir bedenin bekçisi 
olan bir insan için -yani benim için saygınlık nedir?’. ‘Ben hayatımda özgürlüğü seven, çoğu 
insan gibi yaşamanın bir hak olduğuna ama bir mecburiyet olmadığına inanıyorum’. Ötenazi 
isterken bahsettiği şey bu: “Ben bozulmuş bir bedeni taşımak istemiyorum”. Çünkü bir dönem çok 
popüler, profesyonel sporcu olan Roman için bedeni tek sermayesiydi. Dalgıç, bir sporcu yani 
bedeni aracılığıyla var olan yakışıklı bir adam. Bütün bunları kaybediyor sembolik olarak. Ama 
en önemlisi de hâkim olamadığı, yaşamak için başkalarına muhtaç olduğu bir beden ile 
yaşamak istemiyorum diyor. Bu anlamda bu konuyla ilgili kilisenin, ailesinin, etrafındaki 
kadınların dirençleri ile karşılaşıyor. Bu aşamada mesele özgürlük sorununa dönüşüyor. Bedenin 
bireye ait bir mülk olarak üzerinde tasarruf hakkının bireyde olup olmadığı tartışması başlıyor. 
Yani Ramon’a diyorlar ki, ‘beden senin değil senin bir mülkün değil. Dolayısıyla üzerinde hiçbir 
tasarrufun, hiçbir iktidarın yok. Ne zannediyorsun kendini?’ anlamında bir şey aslında. Ve Ramon 
bir savunmasında şöyle söylüyor: ‘Laik olduğunu iddia eden bir devlet, özel mülkiyete izin veren 
bir devlet -bunun altını çiziyor- özgürlükçü olmalıdır. En değerli mülkiyetimi, bedenimi terk etmek 
istiyorum. Buna neden izin verilmiyor?’ Çünkü bakın mülkiyet, özel mülkiyet anlamında tartışma 
söz konusu ve bedeni üzerindeki tek yetkilinin tek tasarruf hakkının kendisinin olduğunu söylüyor. 
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Kilise ise tabii kilise ile bağlantılı olarak da hukuk, mahkeme şöyle bir açıklama yapıyor: ‘Beden 
dediğin ne bir şirket ne de bir banka hesabıdır. Bunun anlamı; bireyin kendi bedeninin sahibi 
olmadığını vurgulamaktır. Bu anlayışta birey bedeni üzerinde hiçbir tasarruf hakkına sahip 
değildir. Beden bir emanettir. Yaşatabileceğimiz kadar yaşatacağız”. Bu çerçevede devam eden 
beden-özgürlük-iktidar tartışmalarına tanık oluyoruz. Bu anlamda ötenazinin söz konusu olduğu 
bu film, aslında gerçek hayatta geçen yıllarda, hatta sık sık böyle bir tartışmalar söz konusu 
olmaktadır. Ötenaziye kim karar verir? Bireyin kendisi mi karar verir? Devlet karar verebilir mi? 
Din, hukuk ya da devlet insanları idam cezasıyla öldürebiliyor, ölüm hakkını elinde tutabiliyor. 
Dolayısıyla burada mesele yaşama saygı gibi şeyler değil, bedenin mülkiyetinin kimin elinde 
olduğu tartışmasıdır. Bedenin ideolojik olarak sahibi kimdir? Ve bu tartışmada beden, bir iktidar 
sorunu olarak karşımıza çıkıyor.

Bedenin bir araştırma nesnesi olarak 1980’lerden sonra “beden sosyolojisi” bağlamında ortaya 
çıkması tıpkı bu filmdeki gibi benzer tartışma süreçlerini içeren tartışmalarla oluyor. “Bedenin 
toplum içerisindeki konumu, algılanışı, bedenin sahibi kimdir, birey midir, beden aktif özne olarak 
toplumu yapan, toplumun, tarihin yapıcısı, eylemde bulunan mıdır, yoksa beden toplumun ve 
tarihin çıktısı mı, pasif bir sonucu mudur?” gibi tartışmalar sonucunda beden sosyolojisinin ana 
temasının ortaya çıktığını görüyoruz. Bu haliyle beden, sosyolojiden felsefeye, dinden tıbba, 
pozitif bilimlere, metafizikten teknolojiye, sanata, hatta gündelik yaşam pratiklerine kadar 
aklımıza gelecek her alanın sınırları içerisinde tartışılır. Burada iktidarın nesnesi olarak hatta 
iktidarın taşıyıcısı, nesnesi ve görünürleştiği yer olarak beden karşımızdadır.

Beden, tarihe baktığımız zaman, beden sosyolojisi bağlamında baktığımız zaman, dinde ya da 
felsefede beden-ruh, beden-akıl, akıl-ruh, akıl-bilim-beden gibi tartışmaların çok yaşandığını 
görüyoruz. Bu tartışmaların birçoğunda bedenin olmadığını, bedenin geçici, ruhun taşıyıcısı 
olduğu gibi klasik söylemler var. Bunları burada tekrar etmeyeceğim ama şunu iddia ediyorum: 
bu şekilde düşünülen toplumsal ortamda bile beden ne kadar yok sayılıyorsa aslında o kadar da 
tam ideolojinin ve toplumsallığın temelinde yer alıyor. Bedeni yok sayarak bireyi pasifleştirmek, 
denetim altına almak, üzerinde hükümdarlık kurmak anlamında bedenin var olması, ön plana 
çıkması, bugünkü anlamda, modern kapitalist toplumlarda olduğu gibi tüketim nesnesi olarak 
çok gözümüzün içine sokulmasında da; ruhun ön plana çıkarılması, bedenin geçici olduğu, 
terbiye edilmesi, ıslah edilmesi gerektiği fikrinin olduğu toplumsal yapılarda da aslında beden 
tam olarak ideolojinin ve işleyişin merkezinde, iktidarın merkezindedir. Yani beden ne susturu-
larak, yok edilerek görmezden gelinebilir, ne de çok ön plana çıkarılarak özgürleştirilme iddiaları 
altındaki  -nasıl bir özgürleştirme o da belki başka bir tartışmanın söz konusu- her durumda 
beden bir ideolojinin, bir iktidarın yani geçerli mevcut sistemin üzerinde işlendiği bir metindir, bir 
zemindir, bir araçtır. Bourdieu, “beden toplumsallaşmış gövdedir” der. Ve bütün 
toplumsallığımızın, ideolojimizin, hayata bakışımızın, hayatı algılayışımızın, toplumsal cinsiyet 
algılarımız ve rollerimizin, her şeyimizin taşındığı yerdir beden. En ilkel, en basit, en yalın toplum-
dan, en gelişmiş, en karmaşık topluma kadar bütün sistemin kendisini beden üzerinde 
gösterdiğini görürüz. 



Yani bir takım sembollerle, simgelerle, imgelerle, işaretlerle, davranış ya da kalıplarla beden bir 
şekilde terbiye edilir, ıslah edilir. Ya da özgürleştirilir her neyse. Merkezdeki ideoloji, geçerli 
ideoloji neyse beden üzerinden görünüm kazanır. Çünkü politika, ideoloji dediğimiz aslında 
soyut kurallar bütünüdür. Bizim gündelik hayatımızı düzenleme biçimimiz, ideolojimizi oluşturur. 
Ne olursa olsun, ister kapitalist, ister sosyalist, ister dindar, ister başka yaşam anlayışına sahip 
olalım. İdeolojik algılayışımız hepsini biz bedenimiz üzerindeki sembollerle, imgelerle, davranış 
biçimleri, dilimizle, yaşantımızla, gündelik hayatımızı düzenleyişimizle gösteririz.Dolayısıyla 
ideoloji ile bahsettiğim şey burada, iktidar diye bahsettiğim şey, Foucaultcu bir anlayışla, günde-
lik hayatın rutinleri içerisine sinmiş bir iktidar ve ideolojiden bahsediyorum. Yani hayata bakışımız, 
duruşumuz ki, bu sabah kalktığım andan itibaren, kahvaltı yapma biçimimizle arkadaşımızla 
selamlaşırken kullandığımız kelimelere kadar her şeyi içeren, kapsayan bir kurallar bütününü 
ifade eder. Dolayısıyla soyut kurallar bütününün somutlaştığı, görünür kılındığı tek yer aslında 
bedenimizdir. Bu nedenle de beden çok önemli bir iktidar aracı olarak, çok önemli bir mekân 
olarak, bir zemin olarak işlenen, üzerinde çalışılan bir alandır. Farkında olalım ya da olmayalım; 
bütün sistemlerde, mesela bütün dinlerde de bedensel ritüeller olarak vardır. Tek tanrılı, çok 
tanrılı, Budizm, Şamanizmde, her neyse bütün inanç sistemlerinde, bütün yaşam biçimleri 
bedenin terbiye edilmesi, organize edilmesi, güzel olması, çirkin olması, şurasının örtülmesi, 
burasının açılması, bıyığın biçimi, saçımızın rengi, oturuş biçimimiz falan aslında bunların hepsi 
ideolojimizi belirleyen sembollerdir, imgelerdir. İktidar ilişkileri de bu semboller üzerinden işler.

Niye hala birbirimizi öldürüyoruz diye bakıyoruz. Sadece uygarlık dediğimiz şey bedenlerimiz 
üzerinden işleyen onların disipline ve terbiye edilmesi, güzelleştirilmesi, süslenmesi üzerinden 
gelişen bir süreç mi? Bu soruları sorarak Uygarlaşma Süreci adlı çalışmasını şekillendiriyor 
Norbert Elias. Beden sosyolojisi de bu uygarlık süreci çalışmaları üzerine temellenmiş bir şeyi 
ifade eder. Burada Elias diyor ki: “Uygarlık süreci insanın doğaya yakınlığı, hayvani yönünün 
baskılandığı bir döneme denk geliyor”. Yani doğa-kültür, insan-kültür anlamında bir ayrım 
yaparak doğaya yakın insan kaba barbar insandır. Kültürlü insan doğadan ne kadar 
uzaklaşıyorsa dolayısıyla bedeninin doğal görünümlerini ne kadar baskılayabiliyorsa, denetim 
altına alıp terbiye edebiliyorsa, o kadar “kültür”lüdür normalde. Dolayısıyla bu süreçte insanın 
böyle doğal bedensel fonksiyonları, insandan uzaklaştırıldı, gizlendi. Bu nedenle, mesela tuval-
etin ilk kez kapalı bir alanda olması 1800’lere falan denk gelir. Ya da her gün duş almak, temiz 
giyinmek, saçın-sakalın düzenli olması gibi şeyler. Dış görünüm üzerinden bedenin zaafları, 
bedenin işlevleri, terlemek, kokmak, tuvalet, yağlı saç gibi, tükürmek, yeme içme faaliyetleri 
yeniden “modernize” edilerek gelmesi bu süreci ifade ediyor. Yani Elias’a göre, disipline edici, 
düzenleyici, ıslah edici ve egemen güce itaat ettirici, bedenler aracılığıyla itaat ettirici bir süreç 
söz konusu. Bu biraz çok uzayan ve çok şeyle bağlantılı bir konu olduğu için dağılma ihtimali 
yüksek olan bir konu. Dolayısıyla teorik kısmını çok uzatmadan, ama sanırım beden-politika, 
beden-iktidarın neresinde yer alıyor biraz özetledikten sonra, Recep İvedik filmine geçebilirim. 
Recep İvedik, ilk başta hepimizin güldüğü, aşırı abartılmış, Elias’ın bahsettiği anlamda doğaya 
yakın, bütün o doğal şeylerden, geğirmek, tükürmek, gaz çıkarmak gibi ve son derece kıllı, tüylü, 
kirli bir adam ve komikleştirilmiş, magazinleştirilmiş bir tip olarak karşımıza çıkıyor ve   
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birçoğumuzun tiksinerek, iğrenerek baktığı bir kahraman. Ama 2008’de gişe rekorları kırdı ve 
kayıtlı 5 milyon izleyicisi vardı sanırım. Bir de kayıtsız olarak izleyenleri düşünürseniz, çok büyük
bir oran. Bunun sosyolojik temelleri nedir, bu film neden bu kadar çok izlenir diye bir sinema 
dergisinin genel yayın yönetmeni tarafından arandığımda, sıkıntıyla karşıladım. Çünkü Recep 
İvedik izlemeyi düşündüğüm, açıkçası çok samimi söyleyeyim bir film değildi. Çünkü 
reklâmlarından hatırlıyorum. Ama izlediğimde gerçekten bambaşka duyularla, yani çok kötü 
falan diyerek değil, çok güldüm bir kere, bir sürü şey ifade etti. Sonra oturup düşündüm, yani ne 
demek bu, ne diye bu kadar önemli ve neyi ifade ediyor. Açıkçası 5 milyon insan, bunlara dâhil 
olarak da ben ne bulduk bu filmde diye düşünerek. Hakikaten son derece basit, sığ, hiçbir şeyi 
olmayan, olduğu gibi bir film, komedi, kaba komediye dayalı bir film. Ama orada, işte bu Elias’ın 
bahsettiği, modernleşme süreci içerisinde ıslah edilen, terbiye edilen, doğallığını kaybettiği için 
sıkıcılaşan insanın biraz eleştirisi yapılıyor. Ve öyle olmayan insanın nasıl deli, saçma sapan, 
iğrenç, tiksindirici bir karakter olarak ama bir komedi unsuru olarak karşımızda yer aldığını 
görüyoruz. Bu süreci çok iyi tanımlıyor. Çünkü modern olmanın, çağdaş olmanın, beğenilir 
olmanın, toplumda genel kabul gören tüm normların dışında bir karakter Recep İvedik. Ama tabii 
eminim ki senaryosu falan yazılırken bütün bunlar düşünülerek yazılmadı. Yani senarist gelse, 
başrol oyuncusu gelse sorsak neyi düşünerek, ne amaçla yazdın bu senaryoyu diye “ben bunların 
hiçbirini düşünmedim, öylesine bir komedi yazdım” diyebilir.

Beden sosyolojisi üzerine Elias da şöyle der, “insanlar modernleştikçe, normalleştikçe, 
güzelleştikçe sıkıcılaşıyorlar”. Çünkü sürprizlere açık insanlar olmuyoruz artık. Zamanımız çok 
değerli, her günümüz, Foucault da bundan bahseder: Modern insanın her saniyesi, her dakikası, 
her anı çok doludur, bellidir ne yapacağı, nasıl eğleneceği, nerede güleceği bile bellidir. 
Dolayısıyla son derece biçimlenmiş terbiye edilmiş toplanmış bir bedenlenme üzerine, yani temiz, 
sağlıklı, terlemez, kokmaz, saçı hiçbir zaman yağlanmaz, krizi hemen yönetir, kontrolünü hiç 
kaybetmez; yani bahsedilen insan modeli “insani” olandan uzaklaşan bir insan modeli. Sıkıcı ve 
yorucu bir durum. Recep İvedik’te bu yok. Bunları, hiçbirini umursamıyor. Karnavallarda olduğu 
gibi; karnavallar o sıkıcı hayatın 3 gün 5 gün süren ama toplumun gazını alan, nefes aldıran, 
kuralsızlaşmanın, aşırı cinselliğin, yeme-içmenin serbest olduğu aşırı rahat ortamlar olarak 
tanımlanır. Bakhtin tarafından. Karnavallar da, her şey serbesttir, her şey koşulsuz ve sınırsızdır. 
İşte Recep İvedik de galiba bu beden politikalarına, modernleşmenin insanlar üzerinde yarattığı 
sıkıcı duyguyu aşan çok iyi bir örnek olduğu için, bu anlamda başarılı bir karakter olduğu için 
kayda değer.Recep İvedik, modern zamanın beden ile denetim altına alınan ruhuyla ilişkili her 
şeyle dalga geçiyor. Yoga kursuna gidip orayı darmadağın ediyor, tüm düzeni bozuyor. Bu 
anlamda baktığımızda mevcut geçerli değerlerin, politik, ideolojik tüm sistemin, filmlerde 
yansımalarını görüyoruz. Yani Recep İvedik’e niye bu adar çok güldük?Yanıtı galiba, bu günün 
modern insanının profiline aykırı ve çok abartılı bit tip olduğu için. Böylece gerçek yaşamda kolay 
karşılaşmayacağımız bir tipe yüklenen bu aşırı davranışlarla dalga geçerek öyle olmadığımız için 
bir yandan seviniyoruz diğer yandan da sıkıcı, aşırı düzenli hayatlarımızdan bir nebze de olsa 
uzaklaşıyoruz. Çünkü bizim mevcut yaşam tarzını reddetme uzaklaşma gibi bir şansımız çok zayıf.
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Belki işte İçimdeki Deniz’de bulduğumuz şey, bedene dair iktidarın kim de olduğu sorusu içinde 
gizli. Benim bedenimin sahibi ben miyim, din mi, hukuk mu, toplum mu, annem babam mı, 
sevgilim mi? Bir kadının bedeninin sahibi kimdir? Kendisi mi kocası mı, çocukları mı? Sinema bu 
noktada ideolojik bir aygıt olarak, beden politikalarının gündelik hayatın akışı içerisindeki 
uygulamalarının yansımalarını görebileceğimiz bir alan.  Buradan hareketle “İçimdeki Deniz” ve 
“Recep İvedik” filmleri üzerinden çok uç örnekler olsalar da aslında bedenin nasıl iktidarın 
merkezinde ideolojik bir kavram olarak durduğunu anlamaya çalışmak gerekir.

Son filmi çok kısaca geçeceğim. Sonra isterseniz, sorularla derinleştirerek devam edebiliriz. 
Çoğunluk’ta ne vardı? Çoğunluk filmi ile ilgili olarak da benden bir değerlendirme yazısı 
yazmamı istediler. Yine aynı hisse kapıldım. Çok ağır giden filmleri izlemekte zorlanıyorum. 
Çoğunluk’u izlerken çok sıkılmıştım açıkçası, itiraf ediyorum. Zaten bildiğimiz bir konu; bildiğimiz 
orta sınıf, sıkıcı bir ailenin sıkıcı günlük hayatını yavaşlatarak çekmişler gibi geliyor ilk bakışta. 
Altın Portakal’da ödül alan bir film üstelik… Beden sosyolojisi kapsamında eleştirel bakış açısıyla 
film için yazı yazmaya başladığımda son derce başarılı bir film olduğunu gördüm. Örneğin, 
annenin sadece mutfağa sıkışıp kalmasında beden politikalarının ideolojik yansımalarını görüy-
oruz. Baba ve oğul arasındaki iktidar ilişkisinde babanın iktidarı altında ezilmiş kendisini 
gerçekleştirememiş olan erkek çocuk, dezavantajlı gruplar karşısında iktidar gösterecek bir 
beden yapısı olarak karşımıza çıkıyor. Bu söylediklerim ama çok kısa olarak ifade edersem 
Çoğunluk’taki o karakterler üzerinden biraz beden politikalarının nasıl işlediğini anlatmaya 
çalışacağım.

Çoğunluk filmi, ideolojik değerlerin taşıyıcısı, statükonun sembolü bir aile yani orta sınıf beyaz 
Türk, erkek kültürünün egemen olduğu bir aile üzerinden izlenmesi gereken bir film. Bu aile 
dışındaki herkes hayattan dışlanıyor; dışarıda kalan kadın kürt kimliği yüzünden dışlanıyor 
örneğin. Karşımızda son derece basit orta sınıf, birbirleri ile hiç muhabbet etmeyen sadece emir 
ve isteklerin dile getirildiği diyalogların olduğu bir film. Tek duygu belirtisi gösteren, tek isyan 
eden anne rolündeki çaresiz kadın… Bir sahnede mutfakta ağlıyor ve “ben ne yaptım da bu 
böyle duygusal erkeklerin arasında kaldım” diye söylenip sızlanıyor. Çoğunluk filmi, gerçekten 
günümüz toplumunun beden politikalarının sinemaya yansıması bağlamında aslında çok çarpıcı 
bir örneği sunduğu için de önemli bir film olarak değerlendirilmeli.  Bu üç film çerçevesinde 
kısaca şöyle toparlayabilirim. Beden, iktidarın nesnesi, iktidarın, ideolojilerin görünür kılındığı yer 
olarak tarih boyunca, toplumun yapısı ne olursa olsun, iktidarın cisimleşmiş somutlaşmış olduğu 
bir yer olarak karşımızda duruyor. Bu nedenle bedenin üzerindeki, semboller son derece ideolojik 
ve son derece politiktir. Yani ne giydiğimiz, ne giymediğimiz sadece bir bez parçası, bir etek, 
eteğin rengi falan gibi değil, ya da saçımızın rengini nasıl boyadığımız, bıyığımızın şeklinin nasıl 
olduğu sadece bireysel zevklerimize kalmış şeyler değil, bedenlerimiz üzerine işlenmiş ideolojik 
imgeler, simgeler, semboller olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle bedenlerin iyi okunması 
gerektiği kanaatindeyim sosyoloji ile uğraşan birisi olarak. Teşekkür ediyorum.
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Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya (Moderatör):  Biz de çok teşekkür ediyoruz Gönül hocamıza. 
Gönül hocamız modern birey eleştirisi olarak Recep İvedik’ten bahsetti. Ajdar’ı hatırlayan var mı? 
“Nane nane” ve “Çikita” adlı besteleri vardı. Ajdar da bir popüler müzik, bir popüler kültür 
eleştirisi gibi değerlendiriliyor(!)

İzleyici 3: Recep İvedik ve Ajdar örneğinden yola çıkacağım da. İnsanlar çok eleştiriyor ama 
eleştirenler de izliyor, haz alıyor, gülüyorlar, mutlu oluyorlar. Ondan da geçtim, bizim bir toplu 
ortamda yapamayacağımız hareketleri Recep İvedik sıradanlaştırıyor. Eğer bunlar yapılabilecek 
şeylerse, bunlardan korkmuyor. Aksırma, tıksırma veya ne bileyim başka şeyler. Bunu 
sıradanlaştırıyor. Ondan sonra insanlar eleştirmeye başlıyor. Benim anlamadığım olay da bunları 
izliyorlar, bundan mutluluk duyuyor insanlar ve sonra da eleştiriyorlar. Burada insanlar çelişiyor. 
Ben bunu anlamıyorum. Onun yapmak isteğini ne? Orada bir mesaj yok. Sadece diyor ki 
“normal, sıradan bir insanım ben. Böyle de yaşanabiliyor. Beni böyle de toplum kabul edebili-
yor”. Beş milyon izliyorsa demek ki gerçekten insanlar böyle olmak istiyor. Ya da insanlar böyle 
gizliyorlar kendilerini. Ne büyük mutluluk... Kendi içlerinde tutuyor. Ben böyle düşünüyorum yani.

Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya (Moderatör):  Bu soruya yanıtı galiba en güzel Gönül hocamız 
verir. Ama belki seyirlik nesne olmak kolay bir şey değil. Bir sahnede, bir sinema perdesinde bile 
olsa seyirlik bir nesne ancak sanatçı kimliğiniz varsa kaldırılabilir bir şey. Ama öyle 
davrandığınızda, gülünç duruma düşerek seyirlik nesne haline geldiğinizde, bundan 
hoşlanmayacağınızı düşünüyor olabilir arkadaşlarınız. Onu hem gülüp hem eleştiren, onun 
konumunda olmak istemiyor olabilir. Gönül hocamız yanıtlasın dilerseniz.

Yrd. Doç. Dr. Gönül DEMEZ: Bence bir çelişki yok burada. Çünkü insanlar öyle olmak istemi-
yorlar. Öyle olmak istemedikleri için gülüyorlar belki; “ben öyle değilim ama gülünecek birisi 
var”: Recep İvedik. Öksürmek, tıksırmak, geğirmek doğal şeyler ama geçerli insan modelinde 
değil. Bunlar terbiye edilmiş, normalleştirilmiş ve ıslah edilmiş şeyler değil.Gülünç ve komik 
şeyler. Recep İvedik bunu yaparken komik duruma düşüyor. Bizde de var olan ama utandığımız, 
kapalı kapılar arkasına hapsettiğimiz özellikleri toplum içerisinde yaptığı için gülünç bir kere.

Gülünç olmak çok istenilen bir şey değil aslında. “Orada çok gülünç bir adam... Ama ben öyle 
değilim” düşüncesinin verdiği rahatlamayla kendini ondan ayırma söz konusu. Salonda kaç kişi 
Recep İvedik gibi olmak ister, kaç tane kız Recep İvedik gibi birisiyle arkadaşlık etmek ister? Bu 
anlamda bakarsak aslında bir çelişki yok. Burada sanatçı arkadaşlarım var, dolayısıyla çok 
ahkâm kesmek istemiyorum ama bunun bir seyirlik, bir sahne sanatı olması tıpkı Aristo’daki 
katarsis kavramında olduğu gibi sahnedeki ya da dışarıdaki birini seyredip, bizde de var olan 
şeylerin abartılı hallerini gördüğümüzde  “iyi ki bu halde değilim” duygusunu yaşıyoruz. Ama 
orada da bir arınma, ona yükleme, dışlaştırma gibi sanatsal bir şey olabilir, bilemiyorum.  
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Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya (Moderatör):  Şimdi başka soru yoksa eğer, hemen öğretim 
görevlisi Sayın Sermin Çakmak’a sözü bırakmak istiyorum. Sermin Çakmak, “öteki kadından, 
ötekinin kadınına, Türk sinemasında namus dolayımıyla kadın bedeninin kurgusu” çerçevesinde 
çalışmalarından bahsedecek. Buyurun hocam.

Öğr. Gör. Sermin ÇAKMAK: Merhaba. Ben Güzin hocama ve Gönül hocama çok teşekkür 
ediyorum. Benim konuşmam için çok iyi bir zemin oluşturdular. Ama önce şu uzun saç meselesi 
ile ilgili bir şey söylemek istiyorum izninizle. Aslında Foucault’yu dinleyecek olursak, erkeklerin 
uzun saçlara sahip olmaları çok da yargılanacak bir şey değildir. Yani egemen iktidar için nasıl 
olsa saçlarını kesecekler. Askere gittiklerinde mesela saçlarını kesmesi istenecek. Ama modern 
iktidar, çoğaltıcı bir iktidar olduğu için, bu bir politik eyleme dönüşmediği -yani uzun saçlı erkeler 
ya da kısacık saçlı kadınlar, rolleri dışında fiziksel görünüme sahip insanlar görünümlerini politik 
eyleme dönüştürmedikleri - ve kendilerini özgür hissettikleri sürece, çoğaltıcı iktidar için de, 
kapitalist düzen için de hiç de olumsuz bir şey değildir. Onun için bir süre daha böyle sıkıntı 
yaşamadan devam edersiniz diye düşünüyorum. Ben tekrar Güzin hocamın iki kere sorduğu 
soruya cevap vererek başlamak istiyorum. Evet, hocam bence de öyle, ne yaşarsak onun resmini 
yapıyoruz, onun heykelini yapıyoruz ve onu filme çekiyoruz. Yani Güzin hocamın anlattığı gibi, 
toplumsal bedenlerimiz nasıl iktidar tarafından şekillendiriliyorsa sinemada da aynı bedenleri 
benzer iktidar biçimleri kurguluyor ve bu ikisi sürekli birbirini besliyor.

Toplumsal beden politikalarının sinematografik bedenlerin kurgusundaki rolünü, konuştuğumuz 
bu panelde ben Türkiye toplumunda kadın bedenini disipline etmek için kullanılan en güçlü 
araçlardan biri olan namusun sinemamızdaki yansımasını tartışmaya çalışacağım. Namustan 
bahsederken namusun kültür ve gelenekle kurulmaya çalışılan ilişkisini doğru çıkış noktası olarak 
görmediğimi en baştan belirtmek istiyorum. Ben namusun evrensel ataerkil düzeninin 
mekanizmalarının bizimki gibi klasik ataerkil toplumlardaki yansıması olduğunu düşünüyorum. 
Ataerkil iktidar kadın bedenini her şekilde denetleyebilir, ama her durum için denetim 
mekanizmalarının farklı bir işlevi ve işlerliği vardır. Çünkü içinde bulunduğu toplumsal yapıya 
eklemlenir. Namusun tanımını yapmamız neredeyse imkânsız. Bu konu benim aynı zamanda 
yüksek lisans tezimdeki ana tartışma konum ve ben aylardır uğraşmama rağmen namusun 
tanımını yapamadım. Ne olduğu tanımlanamayan, Derya Alabora’nın Salı günü söylediği gibi 
tamamen belirsiz bir şey...Namusu sorunsallaştıran veya sadece aktaran filmler, romanlar, 
reklamlar, haber metinlerini takip ederek namusun hemen her birey özelinde farklı bir anlama 
geldiği sonucuna varabiliriz. Anlamı değişse, kimi zaman cinsellikle, bekaretle, kimi zaman karşı 
cinsle kurulan ilişkiyle kimi zaman ise sadece dış görünüşle ilişkilendirilse de namusun kadına ait 
bir özellik olduğu fikrinde toplumsal bir ortaklaşma olduğunu söyleyebiliriz. Namus kadınlara ait 
bir özellik olarak görülse de eyleyenin erkek, taşıyıcının kadın olduğu ataerkil iktidarda namusun 
kontrolü tabi ki kadınlarda değil erkeklerdedir. Kısaca, namus klasik ataerkil toplumlarda kadın 
bedeninin her anlamda; nasıl göründüğüne, nerede durduğuna ve ne eylediğine dair disipline 
edildiği ve kadınların da kendi kendilerini bu kurgu üzerinden disipline ettikleri bir olgudur.  



Namusun bu kadar güçlü ve etkili bir denetim aracı olmasının ilk sebebi onu tanımlayamıyor 
olmamız. Bu şu demek: namus istediğiniz her anlama gelebilir. Her şey namussuzluk olabilir, her 
şey namusluluk olabilir. Diğer taraftan çok kutsal ve kıymetinden sual etmediğimiz bir olgu. Bu 
da ona asıl gücü veren şey belki. Dolayısıyla sonuçta hem kutsalı hem de kutsalın ihlali tehlikesini 
barındırdığı için ve tanımsız olduğu için, kadının her alanda, her anlamda denetlenmesine yol 
açabilir. Dolayısıyla namuslu kadın aslında bir gerçekliği değil bir göstergeler bütününü, bir arzu 
bedeni imler. Namus bireysel arzuları yönlendiren, toplumsal alanda ortaya çıkan bir olgudur. 
Türkiye’de namuslu kadının kim olduğu bir muamma... Ama toplumsal olarak etkili olmuş siyasal 
düşünceleri takip ederek her birinin kurguladığı namuslu kadın bedenlerine bakabiliriz. Ben bunu 
filmler üzerinde yapmayı uygun görüyorum. Çünkü öncellikle Güzin Hocanın dediği gibi ne 
yaşarsak onu filme çekiyoruz, onun resmini yapıyoruz. Dahası bu filmler sürçer: Şunu kastediyo-
rum, normalde savunucuların kabul etmeyeceği, reddedecekleri şeyleri gerçek hayatla hikaye-
lendirerek anlattıkları için ve genelde melodram kalıplarına sahip oldukları için, gerçek hayatla 
siyasetin buluştuğu bir alan olarak, bütün bu filmler aslında beslendikleri siyasi düşüncelerin 
cinsiyetçiliğini ele verir. İlk siyasal düşünce olarak ben ulusal düşünceden bahsetmek istiyorum. 
Çünkü Türkiye’de yaşayan tüm kadınların, özellikle Türk kadınlarının hayatının en önemli 
belirleyicisi ulusal düşüncenin kaynağı olan Cumhuriyet modernleşmesi ve modernleşme proje-
sidir. Bunun için ben Halit Refiğ'in yönetmenliğini yaptığı "Haremde 4 Kadın" ve Memduh Ün'ün 
yönettiği "Yaprak Dökümü" filmlerini ele aldım. "Haremde 4 Kadın”ı izlemeyenler ve unutanlar 
için kısaca anlatayım. Film, Osmanlı’nın dağılış yıllarında bir paşa konağını anlatır. Paşanın üç 
eşi vardır, dördüncüsü ile evlenmek istiyordur. İktidarsızdır, aynı zamanda çocuğu olmamaktadır. 
Biri Jön Türk diğeri asker olup paşanın düşmanlarıyla iş birliği yapan iki de yeğeni vardır. 
“Haremde 4 Kadın” filmi ismine de taşıdığı hareme ait bütün oryantalist klişeleri barındırır. Önce-
likle, haremde yaşayan kadınlar sınırlandırılamaz, korkutucu bir cinsel arzuyla yüklüdür öyle ki 
kadınlardan biriyle gizlice buluşmaya çalışan asker yeğen tesadüf eseri paşanın bütün karılarına 
yakalanır ve hepsiyle birlikte olur. Paşanın ilk karısı diğer kadınlara dair homoseksüel arzular 
beslemektedir, filmde bu ilişkilere dair göndermelerin olumsuz olduğunu söylemem gerek yok 
sanırım ve tabi ki bütün kadınlar geceyi paşayla birlikte geçirebilmek için uğraşmaktadır. Kısaca 
paşanın evlenmeye çalıştığı Ruşan dışındaki kadınların gündelik hayatlarını, kurdukları ilişkileri, 
çevirdikleri oyunları cinsel arzuları belirlemektedir. Filmin mekânı olan harem bir yandan batılı 
bakışın yıllardır anlattığı doğulu sapkın arzuyu temsil ederken diğer yandan soyun babadan oğla 
geçtiği klasik ataerkil düzenin mekanizmalarını da yansıtır. Paşanın çocuğu olmamaktadır ve bu 
sebeple dördüncü kez evlenmeyi ister dahası paşanın yeğeniyle buluşmaya çalışan karısının tek 
amacı sınırlandıramadığı cinsel arzusunu tatmin etmek değil paşaya bir erkek çocuk vermektir.

“Haremde 4 Kadın” filminin bütün bu oryantalist klişeleri bu kadınlara yüklemesinin çok önemli 
bir sebebi var. Cumhuriyet modernleşmesi projesi ile de çok ilgili. Çünkü modernleşebilmenin, 
çağdaşlaşabilmenin, hatta Türkleşebilmenin ilk şartı Osmanlıyı reddetmek ve Türk soyunu Orta 
Asya’ya dayandırmaktır. Osmanlının reddi politik bir duruş olsa dahi bunu kültürel göstergelerle 
yüklenmiş Osmanlı kadınları üzerinden anlatmak oldukça kolay ve etkili bir yoldur. 
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Çünkü tartışmasız bir biçimde ahlaksız kadını var eden toplumsal yaşam reddedilecektir.  
Modernleşme projesi, ilk sınır çizgisini Osmanlı’nın reddiyle koyarken, ikinci bir çizgi daha koyar: 
çağdaşlaşma yolunda aşırı Batılılaşma korkusu. Çünkü bu sefer de milli değerlerin kaybolması, 
batının ahlaksızlığının alınması, kültürün yozlaşması gibi ihtimaller doğmaktadır. Bu korkular, 
kültürel değerlerin göstergesi olan kadın bedeninin denetlenmesiyle giderilmeye çalışılmıştır. 
Batılı olmaya özenen erkeklerin naifliği, akılsızlığı nedeniyle sonunda düştüğü kötü durumlar 
edebiyatta çokça yer almıştır. Ama kadınlar için bu her daim bir ahlaksızlığı işaret eder. Çünkü en 
büyük korku, aşırı Batılılaşıp ahlaksızlaşacak Türk kadınıdır. Bunu da en iyi “Yaprak Dökümü” 
anlatır. Burada bir parantez açmak istiyorum. “Yaprak Dökümü” filmi ve “Aşk-ı Memnu” dizisi 
şimdiki versiyonlarında birer aşk hikâyesi olarak kurulsalar da ilk çekildikleri yıllarda tıpkı beslen-
dikleri öyküler gibi siyasal anlamda eleştirel yapıtlardır. Mesela Yaprak Dökümü modernleşme, 
aşırı batılılaşma eleştirisi üzerine kuruludur. Günümüzde böyle bir endişe kalmadığı için bir aşk 
hikâyesinin “basitliğine” inmiştir diyebiliriz. Yaprak Dökümü, cumhuriyetin ilanı ve yarattığı 
toplumsal değişimlerin çok yeni olduğu 1925 yılında bir ailenin yaşadıklarını anlatır. Ailenin 
babası bu değişimlere karşı olmamakla birlikte pek ayak uyduramazken, büyük oğlu biraz daha 
günün şartlarına uymaya çalışsa da babasına saygısı nedeniyle ürkek ve çekingen davranır. Oysa 
çok kitap okuyan büyük kız Fikret dışındaki bütün kadınlar özellikle ortanca kızlar Leyla ve Necla 
büyük bir hızla batılılaşmaya çalışmaktadır. Modernleşme adına yapılanları tam da korkulduğu 
şekilde yanlış anlarlar. Öyle ki bir sahnede kızlar Atatürk’e bütün kadınlara artist olma yolunu
açtığı için çok teşekkür eder. Sürekli Batı tarzı müzikler dinlerler, dans ederler, babalarının sözünü 
dinlemezler. Aşırı Batılılaşma genel olarak tam da böyle tanımlanır: Tüketim düşkünlüğü, aylaklık, 
cinsellik merkezli bir yaşam ve yozluk. Ve bütün bunlar da dönüp dolaşıp ahlaki açıdan zayıf bir 
kadın imgesinde toplanır. Yaprak Dökümü’nde tam da böyle olur. Leyla ile Necla’nın Batılı 
müzikler dinlemekle başlayan yolculukları, alafranga giyinme arzusuna, birbirlerinin nişanlısını 
kapma yarışına uzanır ve birinin yolu genelevde birinin yolu da metresi olduğu avukatın evinde 
son bulur. Üstelik evin gelini Ferhunde’nin de katılması ile bu aşırı Batılılaşan kadınlar hadlerini o 
kadar bilmezler ki bütün ailenin felaketine sebep olurlar. Evin büyük kızı Fikret, o haddini bilen bir 
kız, bütün bunlardan kaçmak için çok kötü bir evlilik yapar. Şevket, yani ağabeyleri bu masraflara 
yetişebilmek için para çalar. Sonra hapse düşer. Babaları Ali Rıza Bey de iki kere felç geçirir. 
Sonra aklını tamamen yitirir. Film büyük bir aile felaketini anlatır hale gelir. Sonuçta ulusal sinema 
örneği filmler, yani “Yaprak Dökümü”, “Haremde 4 Kadın” modernleşme projesiyle uylaşımlı 
olarak sınırlarını Osmanlı’ya bağlı ve aşırı Batılılaşmış kadınlar üzerinden çizerken toplumsal 
olarak etkili olan diğer bir siyasetin, solun kadınlar için çizdiği sınır burjuva kadın ve işçi kadın 
arasından geçer.

Türkiye solunun ulusal düşünce kadar yekpare olarak algılanamayacağı hem geniş bir yelpazes-
inin olduğu hem de tarihsel kırılmalara uğradığı ortadadır, fakat iktidarla erkekler arasında bir 
savaş olarak ilerleyen solun her ne kadar eşitlikçi bir söyleme sahip olsa da kadınlardan beklenen 
roller konusunda toplumun geri kalanından farklı olduğunu söylemek zor. Ben bunu İKD’li 
kadınların anılarından rahatlıkla öğrenebiliyorum. TKP ile organik bağı olan İKD’li kadınlar, örgüt 



93

içinde karar mekanizmalarından uzak tutulduklarını, sekretarya işleri yaptıklarını Serpil hocamızın 
deyimi ile bir nevi kermes düzenleyen partili kadınlara dönüştürüldüklerini anlatırken diğer 
yandan solcu erkeklerin ideal solcu kadın hayalini de açığa vuruyorlar. Dahası erkekle 
dolaştıklarında ve küpe takmak, kısa etek giymek, gezmek gibi tercihler sebebiyle eleştirildiklerini, 
uyarıldıklarını, hatta örgütle -TKP ile- ilişkilerinin kesilme noktasına geldiklerini anlatıyorlar. 
Burada şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Fatmagül Berktay’ın dediği gibi aslında solun, Türkiye 
solunun kadından beklediği devrimci olması değildir. Daha çok mazbut olmasıdır, bir adım 
geride durması ve biraz daha erkek sözünü dinlemesidir. Ve kadınlar bu mazbutluk imgesi 
etrafında denetim altına alınır. Çünkü doğası gereği kadının burjuvalaşmaya daha yakın olduğu 
düşünülür. Şimdi solun istediği, reddettiği, korktuğu, sevdiği bütün kadınları içeren bir film var. 
Yılmaz Güney’in “Arkadaş” filmi. Bu filmde iki eski devrimci arkadaşın yıllar sonra karşılaşması, 
buluşması anlatılıyor. Cemil ve Azem. Azem hala devrimcidir. Yılmaz Güney’in kendisi canlandırır 
bu karakteri. Cemil ise çok para kazanmıştır ve “burjuva” bir yaşamı benimsemiştir.Aslında bu 
filmdeki ana karakterler Cemil’le Azem ana öykü ikisinin ilişkisi gibi görünür, ama film sosyalist 
yaşamla burjuva yaşamına da bir bakış atar, hatta tasvire girişir diyebiliriz.Ve bunu yaparken de
tabii ki kadınları kullanır. Bu bizim için çok şaşırtıcı değil. Cemil’in başta karısı olmak üzere 
etrafındaki tüm kadınlar inanılmaz aylak bir hayat sürerler. İstanbul’da deniz kenarında bir yerde 
yaşamaktadırlar. Denize girerler, kuaföre giderler, alışveriş yaparlar, oyun oynarlar. Bu kadınlar 
bunları yaparken, uzun uzun perdede kalırlar yani kadınların ne kadar aylak olduğunu bizi bunal-
tacak kadar uzun anlatılır. Diğer taraftan Cemil’in yengesini görürüz. Tarlada kocasıyla çalışan 
işçi bir kadındır. Bir de “Tabiat Ana” diye bir kadın var. O da karakterlerden birinin annesi ama 
ismi bile “Tabiat Ana”, bütün herkese annelik yapan, işçi, hizmetçi bir kadın. Film açık bir biçimde 
burjuva ve işçi kadın arasında bir ikilik çiziyor. Benim için daha önemli olan, daha silik olmasına 
rağmen, daha gerçek olan başka bir ikilik var. Cemil’in baldızı Melike ve ismini bilmediğimiz 
genç devrimci kadın arasındaki karşıtlık. Burjuva bir yaşam benimsemesine rağmen Melike, 
arkadaşın yani Azem’in sevgisini ve ilgisini kazanıyor. Kendi yoldaşı olan devrimci kadın ise onu 
Cemil’i kurtarmaktan vazgeçirmeye çalışıyor. Ama bunu yaparken çok despotik bir sol söylemle, 
sloganvari konuşmalar yapıyor ve Azem’in bıyık altından gülerek eleştirdiği ve susturduğu bir 
kadın olarak görünüyor. Melike ise cehaletini, Azem’in getirdiği kitaplara olan ihtiyacını açığa 
çıkarttıkça, belirttikçe yani bir adım geride durdukça hem Azem tarafından seviliyor, hem de bizim 
sempatimizi kazanıyor. Yoldaş kadının ise ismini bile bilmiyoruz. Erkeğe bir şey öğretmeye 
çalıştıkça ve haddini bilmedikçe bir klişe bacı haline dönüşüyor. Sonuç olarak Arkadaş filminde 
burjuva işçi ile erkek işçi arasında sol düşünce ile paralel bir ikilik yaratılıyor. Ama burjuva erkek 
sadece kapitalist ideoloji ile uyumlu bir yaşam tarzı edinmek istediği için değil, aynı zamanda 
kadını ahlaksız olduğu için de –ki filmde sık sık geçiyor- de yargılanıyor. Kadınların kıymetini 
belirleyen ise ait oldukları ve ya mücadelesini verdikleri sınıf bilinci değil, erkeğin denetimine olan 
rızaları.

Son olarak İslami düşünce dolayımında üretilen filmler hakkında kısaca konuşmak istiyorum. 
Doğrusu İslami düşüncenin manifestosu olarak niteleyebileceğimiz bu filmler genelde çok 
başarılı değiller. 
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Çünkü bu sinemacılar, sektöre görece geç vakitte girdiler, melodram kalıplarından pek 
kurtulamadılar ve bu kalıplara uygun olarak aile kurumunu önemseyen, destekleyen filmler 
yaptılar. Kadının denetlenebilmesi için en uygun alan olan aile Türkiye’deki bütün siyasal 
alanların, toplumsal yapıların kıymetinden sual etmediği bir kavramdır, ulusal düşünce Batı ile 
farkını çağdaş ama ailesine bağlı münevver annelerle anlatırken burjuva anayasasına karşı olan 
sol ideoloji devrim nikâhı dayatabilmektedir. Fakat İslami düşünce için kadının dünyada 
bulunmasının asıl amacı anne olmasıdır, iyi kadın ya eşine yuvasına bağlı anne, ya ağzı dualı 
hacı nene ya da anne olmaya layık edepli genç kızdır. Dolayısıyla savunulan siyasetle belirgin bir 
şekilde iç içe geçmiş olan İslami filmlerin hikâyeleri genelde aile etrafında devinmektedir.

Milli sinemanın en önemli yönetmenlerinden Yücel Çakmaklı’nın Birleşen Yollar filmi bu aile 
anlatılarına iyi bir örnek teşkil edebilir. Filmin çok tanıdık bir hikâyesi var aslında. Zeynep isimli 
güzel, şımarık kız, fakir ama gururlu çocuğu kandırır. Arkadaşları ile girdiği iddia sonucu çocuğu 
kendisine âşık eder. Ama bu sırada kendisi de âşık olur. Sonrasında erkek karakter onu 
kandırdığını anlayan genç kızı terk ederek cezalandırır. Bu senaryonun tanıdık geldiğinden 
şüphem yok. Benzer bir öyküsü olan oldukça fazla film var. Genelde bu filmlerin sonunda yanlış 
anlaşılmalar giderilir herkes birbirini affeder ve iyilerin kavuştuğu mutlu sonla biter film. Ama bu 
filmde öyle olmaz, âşıklar kavuşamaz. Feyza yani zengin kız, kendi sınıfından bir erkekle 
evlenirken fakir olan Bilal kendisinin değil annesinin seçtiği muhafazakâr bir kadınla evlenir. Ama 
filmin ortalarına doğru, Bilal’in içine İslami düşünce tohumları ektiği Feyza, bir anda bütün 
yaşamını reddeder, kocasından boşanır ve ailesinin kirli zenginliklerini bir kenara bırakarak kızı 
ile birlikte fakir ama onurlu bir hayat sürmeye başlar. Birleşen Yollar her ne kadar hak yoluna 
dönen şımarık bir kızın hikâyesi gibi görünse de, eleştiri okları Feyza’nın yaşadığı ortama, 
topluma ve hayata döndürmüş gibi olsa da, asıl suçlanan Feyza’nın annesidir ve Feyza filmde 
bunu sık sık dile getirir. Feyza’nın annesi kumara düşkün, sürekli oyun oynayan, kızıyla ilgilen-
meyen bir kadındır, bu kadın stereotipi muhtemelen sizler için çok tanıdık. Filmde Feyza sık sık 
annesini suçladığı gibi aniden geçirdiği değişim kızına bakarken annesi gibi olma korkusuyla 
ağladığı gecede gerçekleşir. İnançsız annesinin yetiştirdiği Feyza yalnız yaşamaya mahkûm 
olurken, kızı için bütün kirli zenginlikleri reddedip evde dikiş dikerek geçinen, fedakar, şefkatli 
Feyza’nın kızı sevdiği adamla kavuşma şansına sahip olur. Feyza’nın duaları kabul olur kendisini 
feda eden annenin yetiştirdiği kızı mutlu bir yaşam sürer.
 
Sonuç olarak sinemanın fikir üreten bir sanat yapıtı olmaktan çok fikirleri temsil eden bir alan 
olarak işlev gördüğü uzun yıllar boyunca Türkiyeli yönetmenler hikayelerini, savundukları siyaset 
ile uzlaşan ve çatışan karakterler üzerinden anlatmayı tercih etmiştir. Bu çatışmaya kimi zaman 
erkek karakterler çekilse dahi asıl ikili karşıtlıklarla anlatılanlar kadınlar olmuştur ve çatışmanın 
zeminini namus algısı oluşturmuştur.  Üstelik bu karşıtlık sadece örneklerini verdiğim keskin siyasi 
duruşlarla ilerleyen filmler için geçerli değildir.  Zenginliğin karşısında fakirliği değerli kılmak 
isteyen, kentin kirlenmişliğine karşı köyün saflığını savunan filmler de ahlaklı/namuslu- 
ahlaksız/namussuz kadın zıtlığına dayanır. 



95

Sinemamızda kadınların iyi kadın-kötü kadın karşıtlığıyla anlatılmasının onları birer stereotipe 
dönüştürdüğüne dair eleştiriler haklı olmakla birlikte bence iyi niyetlidir. Türkiye sinemasında 
uzun yıllar boyunca ne bildiğimiz anlamda iyi bir kadın var olmuştur ne de kötü kadın. Doğrusu 
gerçek bir kadına rastlamak da güçtür, sadece bulunduğu topluluğun bütün olumlu ve olumsuz 
göstergelerini yüklenmiş kurgu bedenlerden bahsedebiliriz. Aslında gerilim biz ve öteki
arasındadır, bizim doğru duruşumuzun yarattığı, denetlenebilir kadınımız ve ötekinin hatalarını 
bedeninde taşıyan doğru inşa edilmemiş kadını. Hataların dönüp dolaşıp namus-ahlak meselesi 
ile ilişkilenmesi, zıtlığın bu temelde inşa edilmesi ise kadın bedenlerinin tanımlanamadıkça 
genişleyen anlamalar yüklenen namus olgusuyla disipline edilmesi gerektiğine dair var olan 
toplumsal uzlaşmadır. Teşekkür ederim.

Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya (Moderatör):  Sermin hocamıza da çok çok teşekkür ediyoruz. 
Sorular konusunda.. İki tane aynı anda kalkan el var orada. Ne yapacağız? Hanginiz önce 
başlamak istiyorsa. İsterseniz aranızda anlaşın arkadaşlar.

İzleyici 4: Merhaba. Ben bir önceki konuyla da bağlantılı olarak bir şey söylemek istedim. Saç 
uzun, başı örtülü falan arkadaşlar, ondan bahsettik ya. Sinemanın erkek tekelinde olduğunu 
hepimiz biliyoruz zaten. Hükümetler de öyle keza bunu da söyledik. Ben şunu düşünüyorum: 
70’lerden önce kara çarşaf vardı. 70’lerin başında televizyon renklendi. Kara çarşafın da biraz 
deseni değişti. Bu siyasi iktidarların sadece beyaz perdede kadın bedeni değil de, siyasi 
iktidarların hayatı da bir beyaz perde olarak düşünürsek, dini kadın bedeni üzerinden sömürülm-
eye çalıştıklarını düşünebilir miyiz? Bunu sormak istedim.

Yrd. Doç. Dr. Gönül DEMEZ: Sorunuzun cevabı evet. Ama bu bütün siyasi sistemler zaten 
beden üzerinden özellikle kadın bedeni üzerinden iktidar olurlar. Yani bu sadece dine özgü bir şey 
değil, bugün kapitalizm, başka bir yerde başka bir sistem. Sosyolojik açıdan baktığımızda bütün 
sistemler ki en başta din, hukuk, moda, bütün sistemler beden üzerinden görünür kılınırlar. Bütün 
savaşları beden üzerindedir. Kadın bedeninin özellikle de görünür olması, olmaması… Bu sadece 
İslamiyet’e özgü bir şey de değil. Musevilerin başka sembolleri var, başka sistemlerin başka 
sembolleri var. Dolayısıyla bedenin zapturapt altına alınması, denetlenmesi ve yasaklanması, 
örtülmesi, açılması, her neyse iktidarların yaptığı iktidar oradan işliyor zaten. İktidarlar beden 
üzerinden görünür kılınırlar ve bedeni denetlerler. Bu anlamda sorunuzun cevabı evet

Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya (Moderatör):  Diğer arkadaşımız da sorusunu sorabilir.

İzleyici 5: Merhaba. Ben şeyi soracaktım. Bu ilkçağda diye bahsediyor ya. Ondan sonra insanlar 
savaşlara başladı falan diye. Orada da insan doğaya muhtaç, doğadan besleniyor. Sonra 
Hıristiyanlık öncesi paganizmde Orta Asya’da Türklerde Müslümanlık öncesinde yaşadığı 
şamanzimde bahsettiğim ilkçağda kadınlara değer veriliyor. Mesela Anadolu’da Hititler’de, siyasi 
yapılarında, hatuna söz sahipliği veriliyordu. Mesela en basitinden Sparta filminin meşhur 
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sahnesinde kadınına bakıyordu. Ondan da esin alıyordu. İnsanlar ilkçağa döndüğünde tekrar 
kadına değer verir mi? Bu tek erkek inanışı diner mi? İnsanlar ilkçağa döndüğünde, tekrar 
doğaya döndüğünde kadınlara değer verilir mi? Modernizm mi bozdu aslında? İnsanlar 
modernleşince kadına değeri mi azaldı? Kafam böyle karıştı da aslında.

Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya (Moderatör):  Güzin hocamız bu konuda tabii daha net şeyler 
söyleyebilir.

Doç. Dr. Güzin YAMANER Keşke çok dolu, formüle edilebilir şeyler olsa da arkadaşım, sorunu-
zun cevabına olumlu bir şeyler söylesek de zaten bütün meseleyi çözmüş olurduk ama. Bakış 
açınız çok doğru bir yer. Çözümlemeler yapıyoruz. Bunun sonucunda çok doğru bir takım somut 
çözümleri olmalı elimizde. Mülkiyetçilik diye bir şey var galiba, sözünü etmedik henüz. Bildiğimizi 
varsayıyoruz bazen çok basit şeyleri konuşmaktan kaçınıyoruz ama esas ana konular orada 
yatıyor. Yaklaşık bir on bin yıldır bu işler böyle yürüyor. Yani antropolojik olarak bakacak 
olduğumuzda bir anaerkil dönem var. Böyle bir dönem olduğunu biliyoruz. Ya da bilmek 
hoşumuza gidiyor, ama varsayımsal olarak daha insani daha hümanist toplumbilimsel yaklaşım 
gereği böyle bir dönemin olduğunu varsaymak hepimize iyi gelecektir. Ama bu anaerkil dönemde 
de bu sefer bir anaerkil vardı da o zaman erkeklik mi daha kıymetsizdi? Öyle de olabilir, olmaya 
da bilir. Ama muhtemel ki kadın bedeni bugünkü anlamda bu mülkiyetçilik başlarken ve ona 
yakın kısa bir dönemden beri -doğurganlık nedeniyle, işte bu aylık kanamalar nedeniyle, bir 
yandan şeytan mı değil mi, biraz pagan inançlar da var ama özellikle tek tanrılı dinlerle beraber 
bu atfedilen olumsuz noktalar olmadan önce- muhtemelen daha hümanist bir evre vardı. On bir 
bininci yıla da girdik. Özellikle 20. yy çok uzun sürdü ve çok inanılmaz bir yüzyıldı. Ve 21. yy çok 
daha korkunç bir hızla yürüyor. Şu 10 yılda 100 yılı devirmiş gibiyiz. Artık 10 bini aşkın uzun bir 
süredir mülkiyetten dolayı bir toprak var. O toprağa sahip olan biri var. Ve onun üzerindeki her 
şey onun. Dolayısıyla hayvanları da istediği gibi kullanabilir. Hayvanların da durumu çok iyi değil. 
Biz burada bütün öteki gruplardan söz ediyoruz ama. Hayvanlar açısından bakıldığında da çok 
iyi bir durumda değiliz. Öbür doğa unsurları açısından baktığımızda da hiç iyi bir noktada 
değiliz. Çünkü onların ağzı dili yok. Toptan bir kadın kurtuluş hareketi oldu ama toptan bir 
hayvan hareketi de olmuyor, toptan bir doğa hareketi de olmuyor. Gerçi oluyor. Çok güzel 
gösteriyor. Cevabımızı, ağzımızın payını çok iyi veriyor. Dolayısıyla insan olarak birinin yaptığı 
suçtan, hepimiz ortak olarak hesap ödemek zorundayız. İnsan olarak bu ortak borcumuz. Çünkü 
dünyaya öyle çok masum da gelmiyoruz. Toplumsal sorumluluğumuz var. Birey olmanın böyle bir 
şeyi de var. Önlemek için çaba harcamak durumundayız her birimiz. “Ben ne yapayım, ben 
yapmadım ki, ozonu ben delmedim ki” diyebilecek bir durumumuz da yok. . Bu nedenle iyi insan-
lar olmaya çalışıyoruz. Ama bu ülkedeki örnekleri hiç gözden kaçırmamak lazım...Çok eskimiş bir 
bakış açısı olmasına rağmen, toprağın üstündeki her şeyi istediği gibi denetleyebilen beyaz 
efendi, bu görünür din hangisiyse, onun temsilcisi. Hıristiyanlık ön plandaysa o söylem. 
Müslümanlığı kabul ettiysek o. O dinin içinde, mensup olduktan sonra güçlü bir toplumsal yapıya 
sahip olma ve heteroseksüel olma. Değilse bile saklamak. Bu çok daha tehlikeli bir şeydir. Homo-
fobiden hiç söz etmedik. 
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Çok bildiğimizi sayarak yine: Kendi eşcinselliği ile bile mücadele edip bunu da dönüştürüp, bunu 
da öfkeye dönüştürme hali. Bütün bunları hepsi bugün içinde bulunduğumuz kopmuşlukların ana 
nedenleri. Dolayısıyla o toprağın üstündeki her şeyle beraber “istediğimi kapatırım istediğimi 
açarım” meselsi. Bir yanı ile böyle bir şey. Yani bedenin örtülüp açılması, onun üzerindeki, 
görünüş denetimi, onun ruhunun denetimi ama bağlantılı olarak onunla beraber bütün büyük 
ekonomik ilişkiler, mesela 16 yy.la birlikte coğrafi keşiflerin artması, daha çok kumaş üretimi. Aynı 
zamanda yine o feodal toplumun bitmesi ve sanayi toplumuna geçişi sağlayacak olan basit maki-
nelerin icadı. Dokuma makinesi basit bir makinedir ama insanlık tarihinde çok önemli bir şeydir. 
Daha da çok kumaş üretilmesinin tek amacı var. Daha çok kumaş tüketilmesi… Bu da ne? 
Kadınların daha kabarık, daha süslü giysiler giymesi. Çünkü ancak böyle dönecek çağ. Yeniden 
bu kadın bedeni üzerinden yürüyen bir şey… Ya da hani bir başka ekonomik sıkıntı olduğunda, 
diyelim ki bir dünya savaşı sonrasında, bu sefer de o kadar çok kumaş israfına gerek olmaması 
ya da o tekstil ticareti ile uğraşan kesimi budamanın egemen iktidarın işine yaraması. Dolayısıyla 
artık kısa giyilsin denmesi. Aynı zamanda da kadının görünürlüğü üzerinden bir şey... Bütün bu 
açma kapamalar birbirinin benzeri bir şey olduğu için uğraşmayalım diyoruz bizler zaten. Akad-
emisyen arkadaşlarımın da benzer fikirde olduğunu düşünüyorum. Kimin ne açtığı kimin ne 
kapadığı ile çok fazla ilgilenmeyelim, çünkü önemli olan bunu yaptırma zihniyeti. Yarın öbür gün 
bambaşka şeylere karışacak onun etini yedin, bunu yemedin, şu saate şuradan geçtin geçmedin 
gibi. Tüm denetimlere topluca itirazımız olmasının nedeni bu. Tek tek ayıklamanın bu nedenle 
anlamsızlaşması başlıyor. Bu mülkiyet ilişkilerini de göz ardı etmemek lazım. Ama bu da tabii tekil 
bir bakış açısı. Sadece buna bakarak da bir yere varılamaz. Hep beraber düşünmekte fayda var. 
Antropolojik yaklaşımları, kültürel yaklaşımları, ideolojik yaklaşımları, hepsini beraber 
düşünmekte fayda var. Zaten öyle bir bin yılda yaşıyoruz. İyi ki de öyle bir yere denk geldik. 
Mesela modernizmin başlarında, mesela akılcılık böyle bir şey. Hani modernizmin eleştirisine de 
bakmak lazım. Akılcı yaklaşım diğerlerinin hepsini reddetti. Aklı ön plana koydu. İşte 200 yıl 
ancak dayanabildi. Geldiği nokta ortada... Dolayısıyla şimdi daha aykırı bakılabiliyor. Aklın 
yanına pozitivizmin aklın reddettiği, küçümsediği çok kanıtlanabilir olmayanlar da yeniden 
gündeme geldi. Ya da yeniden hortladı. Çünkü insanlık tarihi kocaman bir miras… Yani bir 
helezonla bir spiralle yürüyoruz. Bütün mirasları beraber değerlendirmek lazım… Umuyorum ki 
daha hümanist bir dünyaya doğru gidiyoruz. Çünkü tehlike gerçekten çok büyük… Hem doğa 
tahribatı, hem insan üzerinde yapılan her türlü tahribat. Artık vaktidir diye düşünüyorum. Bir de, 
büyük de düşünmek lazım. Sizler daha gençsiniz.Bütün hedefimiz biz eğitimcilerin, sizlerin karar 
alma mekanizmalarında yer almanız. Bu nedenle ben yabancı dil eğitimine, gençlerin yabancı 
dille kendilerini ifade etmelerine önem atfetmek zorunda hissediyorum kendimi. Her ne kadar 
yoksul ve kötü eğitime sahip ve fırsat eşitsizliğine sahip bir ülke olsak da. Öyle umuyoruz. Yani 
daha evrensel arenada karar alan mekanizmalarda bulunacaksınız diye ümit ediyoruz. Bu 
nedenle her bir türlü bakışa sahip olmakta fayda var. Tek bir alandan okuyarak değil de, tüm 
bilim alanlarının, olabildiğince kuramcıların söylemlerine ve birbirleriyle çaprazlayarak. Tıpta 
hani nasıl ÖSS’ye hazırlık meselesi var, ben hep bu örneği paylaşırım gençlerle. Matematik bir 
yerde duruyor. Fizik bir yerde...  
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Bilimler birbirlerinden bu kadar farklı değil. İkisi birbirine geçmiş durumda. Bu nedenle sosyoloji, 
felsefe, tüm kültürel çalışmalar bir harman. Aynı kuramcı her yaklaşıma da sahip... Dolayısıyla 
böyle bakılabilir diye de düşünüyorum. Bu egemenlik ilişkileri önemli bir zemin olabilir diye 
düşünüyorum.

Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya (Moderatör):  Siz de sorun sorunuzu arkadaşımıza iletelim. Ve 
yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar. Biraz uzattık galiba. Konu derin. Buyurun.

İzleyici 6: Öncelikle arkadaşımın dediğine katılmak istemediğimi söylemek istiyorum. İlkçağ’dan 
ve Hititler’den bahsetti. Hititler’de kadının yönetimde söz sahibi olduğundan bahsetti ve sadece 
bir kadından. Bunu indirgeyemeyiz, çünkü bir aile, toplum yapısına baktığımızda eşitlik denen bir 
şey yoktur. Güzin hocamızın da dediği gibi 4 kitap indiğinde de kadın erkek eşit değildi. Mesela 
kadınlar istendiğinde Fransız İhtilali’nde, ne bileyim 68 kuşağında, ortak olur her şeye. 
İsyanlarda, protestolarda, haklarını savunmada, 1815 teki sanayi inkılâbında daha ön plana 
çıkmak istemediler. Kadınlar istediği zaman ön plana çıkmak istediklerinde ona göre hareket 
ediyorlar. Sanatta sanayide ona göre hareket ediyorlar. Bunlara baktığımızda büyük bir fizikçi 
yani bilim kadını ön plana çıkmamış. İstediklerinde sadece ön plana çıkmasını istiyorlar. Ve bence 
daha çok hümanist bir çağa yaklaşıyoruz. Ve eşitlik giderek artacak bence. Hocamın dediğine 
katılıyorum.

Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya (Moderatör):  Önce siz lütfen. Ve son söz hakkını da size verelim. 
Arkadaşlar sonra kapatalım panelimizi.

İzleyici 7: Dün akşam ben “sendika.org”da bir haber okudum. Ve bu haber Antalya Muratpaşa 
Lisesinde geçiyor. Muratpaşa ilçe milli eğitim müdürü diyor ki “erkek ve kız öğrenciler arasındaki 
yakınlaşma için cinsel istismar ve benzeri durumlarla ilgili mesafe 1 metreden az olamayacaktır” 
ifadesi yer alıyor. Ve ben dün gece ev halkıyla otururken bir karar veremedik. Herhangi bir yorum 
da yapamadık. Çünkü cahil bir insan diyemiyorsun. Cahil bir insansa, nasıl ilçe milli eğitim 
müdürü oluyor. Hani hiç bir şey diyemedik Bu konuda acaba, sorum Sermin hanıma, bu acaba 
ileri demokrasimizin bir gereği mi yani? Ekstra, Güzin Hanım dedi ki “irdeleyin”. Hani bir takım 
şeyler karar mekanizmalarında yer alın. Bugün sistem maalesef bizim bizlerin bir şeyleri 
irdelememizi istemiyor. Bugün baktığınız zaman eleştirel düşündüğümüz zaman, bazı şeyleri 
düşündüğümüz zaman yaka paça içeri alıyor. Bugün Türkiye’de 507 tane üniversite öğrencisi 
içeride. Sistem maalesef eleştiren bir gençlik istemiyor. Çünkü sayın başbakanımız her fırsatta 
diyor ki, üç tane çocuk. Tabii kendisi doğurmadığı için üç tane çocuk istiyor. Ve diyor ki, eğer 
diyor koyun sürüsü gibi olursa diyor bakarız. Ama diyor insan olursa asarız diyor. Bir de böyle bir 
sistem var. Bu konuda ne diyecek acaba Güzin Hanım. Teşekkür ederim.

Öğr. Gör. Sermin ÇAKMAK: Başbakan üç çocuk diyor, ama biz de eylemlerde tepemizi attırma 
diye cevap veriyoruz ona ve mümkün olduğunca direnmeye devam edeceğiz. Şimdi bu 
Antalya’daki mesele ile ilgili daha önce de böyle bir şey olmuştu.         
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Kız öğrenci ile erkek öğrenci arasında bir metre mesafe istenmişti bu defa 45 santimetreye 
düşmüş ağanın eli tutulmuyor maalesef. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Gönül hocamın da 
ayrıntılı bir şekilde anlattığı üzere modern iktidar ile çok çelişen bir tutum aslında cinselliği yasak-
lamak ve yasaklananı yok saymak. Ama bu defa da köklerini ataerkil toplumsal yaşantımızda 
buluyor. Bu 45 cm meselesi ilk anda karşı çıkmamız gereken bir şey olarak duruyor. Çünkü karşı 
da çıkmalıyız. Ama aslında toplumsal yapımız çok da aykırı çok da farklı bir şey değil diye 
düşünüyorum. Dolayısıyla yasaklara direnmek kadar bu yasakların karşılık bulabildiği ataerkil 
toplumsal yaşantımızı da eleştirmeliyiz. Bilmiyorum cevap verebildim mi?

Doç. Dr. Güzin YAMANER: Çok küçük bir şey ekleyebilir miyim? Ankara Üniversitesi’nde çok 
yeni tacizi önleme birimi kuruldu rektörlük onayıyla. Kurmak durumunda kaldılar. Çünkü üniver-
site içinde çok içselleştirilmiş bir taciz var. Ve söylemekten utandığımız bir şey bu, saklıyorsunuz. 
Ayıplık gereği. Dolayısıyla diğer bütün üniversitelerde yaygınlaşmasını ümit ettiğimiz bir şey. Bir 
anlamda da çelişkili bir şey. Dün daha çok yeni toplantısındaydık. Taciz oluştuktan sonra bizler 
için mücadelesini vermek daha kolay. Yeterince güçlü olduğumuza eminim ben. Ama oluşmasını 
nasıl engelleriz? Çok kıymet verdiğim bir çalışma arkadaşım eklemiş. “Taciz edilebileceğin 
yerden uzaklaş”. “Oralarda bulunma”. “E” dedim, annemin bana söylediği şeylerden çok 
rahatsız olurdum. İşte gece sokağa çıkma. Mini etekle bara gitme falan. Biz de mi çoluğa çocuğa 
bunu söyleyeceğiz?

Çok da çelişkili bir şey yani... Hakikaten zor bir şey... Tabii ki güvendiğimiz şekilde yaşıyoruz ve 
hiçbirimiz diğerini potansiyel tacizci olarak görmüyoruz ama. Bir de böyle bir kitle var. Çok da 
sıkıntılı bir şey bu… Çok uzun düşünülmesi gereken bir şey ama... Vaktimiz çok yok. Bu üç çocuk 
meselesinde bir şey eklemek istiyorum ben de Sermin'e. Evet tabii ki sivil muhalefet gereği ya da
akademideki duruşumuz gereği elimizden geldiği kadar tepkimizi gösteriyoruz. Tepki gösterenin 
bu ülkede ya da dünyadaki başka toplumlardaki karşılığını biliyoruz. Fikir suçlularının ne kadar 
insanlık dışı bir şey olduğunda da hemfikiriz. Allahtan biz uygulayıcısı ve sempatizanı değiliz. 
Yapabileceğimiz başka da bir şey yok. Benim en azından kendi adıma bu konuda vicdanım 
rahat. Ama bu üç çocuk meselesi devletin erkekliğinin el verdiği bir durum... Çünkü o doğacak 
sonra asker olacak, başka bir şey olacak. Eril bir bakışın buna karar vermesi çok kolay. Yeni 
bireyler lazım. Onlar o devletin yeni aygıtlarını yürütecekler, çarkları yürütecek kadar dümen 
suyu. Bireye de öyle bakmıyoruz doğal olarak, bakmamamız gerekir. Çünkü eğitim hakkı, sosyal 
hakkı, birey dünyaya gelmek istiyor mu? Bu da başka bir şey... Dolayısıyla tüm bunları da beraber 
düşünmek lazım...

Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya (Moderatör):  Son bir söz hakkı da sizin için.
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İzleyici 8: Merhaba Sermin hanıma soracağım. Geçen günlerdeki paneline de katıldım ben. O 
panelde de kadının, kadın oluşumunun, mor isyanın tanımından, oluşumunda bahsedildi. Nere-
den doğduğundan bahsedildi. Ben şunu sormak istiyorum. Bu isyanın sonunda nerede olmak 
istiyorsunuz, istediğiniz nedir? Ne zaman eşitlik sağlanacak?

Öğr. Gör. Sermin ÇAKMAK: Bu çok doğru bir soru. Yani ben şimdi bütün feminist hareket 
adına cevap veremem tabii ki. Çünkü feminist hareketlerin Güzin hocanın anlattığı dalgaların 
yanı sıra, çok farklı örgütlenme temelleri, biçimleri var. Nasıl ataerkil iktidar her kadında ayrı 
denetim uyguluyorsa, her kadının da kendi feminist duruşu ayrı olabilir diye düşünüyorum. 
Sadece belli noktalarda netleşmemiz gerekiyor, toplanmamız gerekiyor, politik hareket olarak 
ilerleyebilmemiz için. Kendi açımdan şunu söyleyebilirim ki ne istiyorsunuz soruna cevabım çok 
basit: ben farklılıklarımla birlikte eşit olmak istiyorum. Hepsi bu. Senin sahip olduğun bütün 
haklara sahip olmak istiyorum. Senin gece gezdiğin sokaklarda gezmek istiyorum. Senin gidip 
içtiğin barlarda içmek istiyorum. Senin yaşadığın hemen hemen her şeyi özgürlük olarak 
addedebildiğimiz her şeyi korkmadan, tacize uğrama ihtimalim olmadan, yargılanmadan ve 
annemi üzmeden yapabilmek istiyorum.

Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya (Moderatör):  Gerçekten çok güzel, akıcı bir panel oldu. 
Katkılarınızdan dolayı sizlere ve katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum.
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Türkiye’de sinema sektörünün diğer çoğu sektör gibi erkek egemen değerler çerçeves-
inde işlediğini söylemek mümkün. Bu gerçek, sinemamızda kadın kameraman, kadın 
görüntü yönetmeni, kadın ışıkçı olmayışında, kadın asistan sayısının azlığında somut 
olarak karşımıza çıkıyor. Önemli bir analiz ve tartışma konusu olarak karşımızda duran 
sinema sektöründe kadın olarak var olmanın, çalışmanın imkân ya da imkânsızlıkları, 
panelde tartışmaya açılacak.

KATILIMCILAR
Yeşim Ceren Bozoğlu (Oyuncu), 
Prof. Dr. Zeynep Tül Akbal Süalp (Sinema yazarı), 
Güliz Sağlam (Belgesel yönetmeni)

MODERATÖR

Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk (Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Tarih: 14 Ekim 2011, Saat: 14.00
Yer: Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi Salonları/ Salon A – ANTALYA / TÜRKİYE

IV - Sinemada Kadın Emeği



Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk (Moderatör) : Hoş geldiniz. Panelimizin başlığı “sinemada kadın 
emeği” Sinema sektörü de diğer pek çok sektör gibi erkeklerin ağırlıkta olduğu bir sektör. 
Kadınların böylesi bir sektörde seslerini nasıl duyurduklarından ya da hangi şartlar altında kend-
ilerine alan açabildiklerinden söz edeceğiz bu panelde. Sinema tarihinde Amerika başta olmak 
üzere Avrupa sinemasında ve dünyanın pek çok yerinde kadın yönetmenler vardı. Fakat özellikle 
Amerika’da sinema endüstrileşmeye başladıktan sonra sinema sektöründeki kadınlar, sette geri 
plana çekilerek senaryo ya da kurgu aşamasında yer almaya başladılar. Günümüze 
geldiğimizde, artık dünyada -Amerika’da, olsun Avrupa’da olsun- bir “kadın yönetmen 
geleneği”nden söz etmek mümkün. Örneğin en ünlüsü Avustralya’lı yönetmen Jane Campion’dır. 
Fakat Türkiye’ de böylesi bir kadın yönetmen geleneği olduğunu söylemek pek mümkün değil. 
Kadın yönetmen dediğimizde, sistematik olarak, düzenli olarak film çeken kadın yönetmenlerden 
bahsediyoruz Türkiye’de bu anlamda en fazla üç ya da beş tane yönetmenden söz etmek 
mümkün. Mesela şu anda uzun metraj jürisinde olan Handan İpekçi, Tomris Giritlioğlu, Yeşim 
Ustaoğlu gibi sayısı beşi geçmeyecek yönetmenler ilk akla gelenler. Böylesi azınlıkta oldukları bir 
atmosferde, sinema sektöründe kadınlar hangi şartlar altında çalışıyorlar? Panelimizde şu an 
aramızda bulunan üç isim de hem dizi sektöründe hem sinema sektöründe deneyimli insanlar. 
Söze Güliz Sağlam başlayacak ilk olarak. Kendisi hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. 
Güliz uzun zaman sinema sektöründe çalıştı; 2008 yılından beri belgesel yönetmenliği yapıyor. 
Birlikte çalıştığı yönetmenler arasında Zeki Demirkubuz, Fatih Akın, Semir Aslanyürek var. Yönet-
men yardımcılığı, yapım koordinatörlüğü dâhil olmak üzere, sinema sektörüne tamamen hâkim 
bir isim. Almanya’da İngiltere’de ve Fransa’da olmak üzere yurtdışı tecrübesi de var. Zannediyo-
rum size hem Türkiye ve hem de yurtdışıyla bir karşılaştırma kıyaslama da sunabilir. Sözü Güliz 
Sağlam’a bırakıyorum.

Güliz Sağlam: Teşekkür ediyorum. Merhaba. Öncelikle bu panelde konuşmacı olarak 
çağırılmaktan dolayı ne kadar şaşırdığımı bir o kadar da heyecanlandığımı söylemekle başlamak 
istiyorum. Şaşırdım çünkü şimdiye dek hiçbir zaman çalıştığım sektörde kadınlar olarak 
yaşadığımız deneyimler ve sorunlarla ilgili kamusal alanda konuşma fırsatı olmamıştı. Sadece 
yaptığımız belgesel filmlerin ardından yapılan söyleşiler bağlamında o da daha çok filmle ilgili ve 
filmin yapım süreciyle ilgili konuşma fırsatım olmuştu ve içimden bir ses daima “ah bir de bizim 
sektörün sorunlarından konuşsak, özellikle biz kadın çalışanların yaşadığı sorunlardan bahset-
sek” diye fısıldardı ve ben hep bastırırdım bu sesi. Şimdi bu ses ilk kez yüksek sesle konuşacak, 
bu fırsatı verdiğiniz için panelin düzenlenmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. 
Heyecanımı da mazur görün lütfen, o kadar kolay değil benim açımdan konuşmak, belki de bu 
yüzden hep kamera arkasını tercih ettim.

Konuşmamda biraz sektörde yönetmen yardımcısı olarak çalıştığım zamanlara ait kişisel deney-
imlerimi biraz da belgesel filmler yapmaya başladıktan sonraki süreçten bahsetmeye 
çalışacağım.
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Ben sinema alanında çalışmaya 1996 yılında başladım. Üniversitede bilinçli olarak siyaset bilimi 
eğitimi aldım ve mezun olur olmaz da yerli/yabancı sinema ve belgesel filmlerde çalışmaya 
başladım. Yönetmen yardımcılığıyla başladım derdim eskiden, ama şimdi daha iyi anlıyorum ki, 
özellikle ilk başladığım yıllarda, aslında her işi yapıyormuşum, reji, prodüksiyon, ofis işleri, 
uluslararası yazışmalar, klaket tutmak, vs. hepsini aynı anda yaparak ve kendimi reji asistanı 
sanarak başladım demek daha doğru. Yaklaşık dört beş yıldır da Feryal Saygılıgil’le birlikte 
bağımsız olarak belgesel filmler yapıyorum. Son yaptığımız belgeseller de kadın emeği, kadın 
işçilerin çalışma koşulları, sendikalaşma süreci, kadınların yaptığı grev ve direnişlerini konu edini-
yor.

Şunu söylemeden geçmek istemiyorum; ben pek çok şeyi aslında feminizmle tanıştıktan sonra 
anladım ve anlamlandırabildim. Bu benim için çok önemli bir aşamaydı. Çünkü o güne kadar 
yaşadığım şeylerin tam olarak ne olduğunu, neden kaynaklandığını, kişisel şeyler mi olduğunu 
çok anlayamıyordum. Fakat feminizmle tanıştıktan sonra ve birtakım okumalar yaptıktan sonra 
yaşadığım sorunların tamamen erkek egemen sistemin işleyişiyle ilgili olduğunu gördüm. Ve bu 
bana hani, sorunun adını koymakta ve bu sorunla mücadele etmekte çok büyük katkılar sağladı. 
Şimdi sistemi de “patriarkal kapitalist sistem” olarak tanımlıyorum. Patriarkal kapitalist sistemde 
kadınları ezenler, belirli toplumsal ilişkiler içinde konumlanmış özneler, yani erkeklerdir. Erkekler 
egemen toplumsal grubu oluştururlar: Kadınların emeğine, kimliğine, bedenine el koyarlar; 
kadınların bedenini, emeğini, kimliğini denetlerler. Başka bir deyişle, egemen olan toplumsal 
grubun mensupları, yani erkekler, bu egemenlikten, çok somut, maddi, çeşitli çıkarlar sağlarlar. 
Eğer bu sistemin değişmesini istiyorsak kadınlar olarak mücadele etmekten başka şansımız yok, 
etmemek gibi bir lüksümüz de yok. Bu mücadeleyi de hem çalıştığımız alanlarda, hem evde hem 
de sokakta kısaca tüm yaşamımızda vermek durumundayız.

Biz kadın emeği meselesiyle çok ilgilendiğimiz için bu konudaki çalışmaları da takip ediyoruz. 
2011’in Mayıs ayında, Ankara’da ODTÜ Kadın Araştırmaları Merkezi ile Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırma Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği; “kadın emeği” konulu bir toplantı 
yapılmıştı. Orada çok taze ve çarpıcı tespitler vardı. Onları paylaşmak istiyorum, oradan sinema 
sektörüne gelmek istiyorum. Çünkü sinema sektörü tek başına ayrı duran bir şey değil. Sonuçta 
sinema da yapısal olarak bu sistemin içinde şekilleniyor.

Türkiye’de kadınların istihdama katılım oranı, tarımda çalışan ücretsiz aile işçileri çıkarıldığında 
%20’lerin altına düşüyor. AB ülkelerinde bu oran %60 civarında. Son 20 yılda kadınların 
işgücüne katılımı hızla düşüyor, 1998 yılında %34,3 iken 2009’da bu oran %23,8...Bu düşüşün 
nedenleri arasında göçün sonuçları, “istihdamsız büyüme”, çalışma koşullarının yarattığı sorun-
lar, eğitim olanaklarından yararlanma ve toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle bakım hizmetlerinin 
kadınlar tarafından yerine getirilmesi; ev içi cinsiyetçi işbölümü, yani ev işlerinin, aile bireylerinin, 
çocuk, hasta, yaşlı bakımının hala kadınların üstünde olmasını sayabiliriz. Evlilik ve çocuk sahibi 
olmak kadın işgücü arzı üzerinde kurumsal kısıtları oluşturuyor. Çocuk bakımı, kadınların 
çalışması önündeki en büyük engellerden bir tanesi bu yüzden çocuk bakımının 
kurumsallaştırılması gerekiyor.  
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Kadınların yarısından fazlası (%51) kayıt dışı çalışıyor. Kadın işgücünün artırılması noktasında 
kadın işgücünün sömürüsü ile kadınların eve çekilmesi arasında bir karmaşa yaşanıyor. Özellikle 
küçük atölyelerde pek çok kadın ücret ödenmemesinden ve işyerinde tacizden şikâyet ediyor. Bu 
tespitler TEPAV’ın (Türkiye Ekonomi Politikaları araştırma Vakfı)  ODTÜ Kadın Çalışmaları 
Anabilim dalı ile birlikte düzenlediği Mayıs 2011’de yapılan “Kadın Emeği Konferansı” nda 
yapılan sunumların bir özeti.

Peki, sinema sektörüne baktığımızda ne görüyoruz?  İlk bakışta çok genel gibi duran yukarıdaki 
tespitler sinema sektörünü de yansıtıyor. Sinema sektöründe de kadın çalışan sayısı daha az, tam 
sayılara hiçbir zaman ulaşamıyoruz, çünkü çoğumuz hala kayıt dışı çalışıyoruz. Kadınlara yönelik 
fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet, cinsiyetçi işbölümü ve mobbing, (işyerinde yıldırma 
olarak Türkçeye çevrildi)  sektörümüzde çok yaygın. Uzun çalışma saatleri ve kötü çalışma 
koşulları, sadece yaşanan iş kazalarıyla dönem dönem gündeme gelse de, bunların hiç birine 
henüz herhangi bir çözüm bulunabilmiş değil. Onun dışında yaralanmalar mesleki hastalıklar da 
çok yaygın.

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Ölüm olduğunda bile gelmiyor. Şeye bağlı o. Ne kadar örgütlü bir 
alandan ölüm vakası çıkıyorsa o zaman biliniyor.

Güliz Sağlam: Katılıyorum. Bu noktada örgütlü mücadele gündeme geliyor ve Sine-Sen sinema 
sektöründe çalışanların tek sendikası. Üye sayısı 2000, aktif üye sayısı yaklaşık 1800, fakat kaç 
tane kadın üye var belli değil çünkü böyle bir sınıflandırma yapılmıyor. Yönetim ve karar 
mekanizmalarında bulunan kadınların sayısı ise üçte bir iken şu anda bu oran da düşmüş 
durumda . Bunu sektördeki diğer meslek örgütlenmeleri için de söyleyebiliriz. Film Yönetmenleri 
Derneği’nin şu anda üye sayısı 125 ve sadece 14 üyesi kadın. Yönetim kurulunda yedi üye var 
ve sadece bir tanesi kadın. Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği’nin yönetim kurulunda beş kişi 
var ve yine sadece bir tanesi kadın.Tüm dünyada ve Türkiye’de kadınların temsiliyetinden söz 
etmemiz zor.  Bu veriler bize sinema sektöründe de bu durumun değişmediğini söylüyor. İş, 
yönetim ve karar mekanizmalarına geldiğinde yine kadınlara yer yok!  Zaten sinema sektöründe 
genel olarak kadınların sayısı az o yüzden de üyeliklere baktığımızda az sayıda kadın var 
denebilir, ama burada etkin konumda olmaktan bahsetmeye çalışıyorum. Kadınların karar 
mekanizmalarında yer almaları için teşvik edilmeleri gerektiğini, pozitif ayrımcılığın önemini 
vurgulamak istiyorum. Kültür Bakanlığı’nın destek fonları için kimin ne kadar destek alacağını 
belirleyen bir ön kurul oluşturuluyor. Oradaki jüriler için de geçerli kadınların sayıca azlığı. 
Burada da bence kadınlara biraz pozitif ayrımcılık uygulanması gerekiyor ki kadınların önü 
açılsın. Çünkü başka türlü açılmayacak. Yönetmen yardımcılarına bakıyorsunuz çoğu kadın ama 
yönetmen olarak ilk filmini yapan çok az kadın var ve bin bir zorlukla yapıyorlar. Yaptıklarımız da 
genellikle düşük bütçelerle, “biz bize” yaptığımız işler oluyor.

  



Hep olumsuzluklardan bahsediyorum ama bu sorunları tespit etmemiz gerekiyor ki bunlarla nasıl 
başa çıkacağımızı, nasıl mücadele edeceğimizi de görebilelim. Bu sorunlar üzerine konuşmak 
farklı mücadele biçimleri geliştirebilmek açısından da önemli.

Güvencesiz, sigortasız ve esnek çalışmanın yaygın olduğu, ücretlerin düzensiz ödendiği ya da 
kimi zaman ödenmediği, üstüne bir de kadın çalışanların her an taciz ve şiddetle karşılaştığı bir 
sektörde hak mücadelesi verebilmemiz için gideceğimiz tek yer tabii ki sendika. Ama nasıl bir 
sendika?  Türkiye’de kadınların ücretli istihdama katılım oranlarının düşüklüğü, genellikle 
sendikalaşmanın güç olduğu iş yerlerinde ve çalışma biçimlerinde istihdam edilmeleri, sendi-
kalara üye kadın sayısının çok düşük kalmasına yol açmaktadır. Diğer yandan mevcut 
sendikaların erkek egemen yapılardır, kadın çalışanların talep ve ihtiyaçlarına önem vermezler, 
ayrıca sendika yöneticilerinin bu yapının değişimi konusunda yeterli bir çaba içinde olmadıklarını 
da biliyoruz. Ancak Türkiye’de son yıllarda gittikçe gelişen kadın kurtuluş hareketi, etkilerini 
sendikal alanda da göstermeye başladı; kadınların sendikalarda kendi çıkarlarını korumak üzere 
örgütlenmesi ve seslerini duyurması gerektiğini gündeme taşıdı. Sendikalarda kadın 
komisyonlarının kurulması, kadınların karar mekanizmalarında yer alması sendikal mücadelenin 
önemli gereklerindendir. Bu konunun ne kadar önemli olduğu kadınlara uygulanan her türlü 
şiddet olayında, özellikle de taciz meselesinde devamlı karşımıza çıkmaktadır.

Buradan şiddet konusuna gelmek istiyorum. Bir kadın olarak Türkiye’de sinema sektöründen 
bahsedeceksem eğer benim için en önemli sorunlardan biri yaşanan cinsel, fiziksel ve psikolojik 
şiddettir ki, üstü en örtülen, en konuşulmayan mesele budur. Başka şeyleri belki daha rahat 
söylersiniz, konuşursunuz, şikâyet edersiniz, paylaşırsınız ama şiddet meselesi çok zor, çok zor. 
Konuşmak da zor; çünkü konuştuğunuzda çok farklı, garip tepkilerle karşılaşıyorsunuz ve hep 
bastırmak zorunda kalıyorsunuz. Yani üstü en fazla örtülen, en konuşulmayan mesele budur.

Yeşim Ceren Bozoğlu: İş vermezler bir daha.

Güliz Sağlam: Tabii… Ve nedense hep kadın çalışanlar maruz kalır bu şiddete. Ancak feminist 
olduktan sonra anlamlandırabildiğim ve mücadele etmeye başladığım sistematikleşmiş erkek 
şiddetidir bu. Herhangi bir şikayet mekanizması söz konusu değildir; yaptırım uygulanmaz. Hatta 
böyle bir durumu teşhir ettiğinizde de işten atılan önce siz olursunuz.  Fakat şunu da belirtmek 
gerekir, kadın kurtuluş mücadelesinin, yıllarca gündeme taşıdığı, üzerine gittiği kadınlara yönelik 
her türlü şiddet, artık daha çok konuşulur ve görünür oldu. Cinsel tacizle mücadelede çok önem 
taşıyan “tacizde kadının beyanı esastır”  anlayışının hem sendikada hem de sektörde 
uygulanması için daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü yaygın olan “kol kırılır yen 
içinde kalır, aman sektörü/sendikayı yıpratmayalım, aman kimseyi töhmet altında bırakmayalım” 
tavrıdır ki kimse asıl şiddet uygulayanın o yapıyı yıprattığını, bu tip olayların teşhir edilmesi 
gerektiğini ki ancak böyle giderek ortadan kalkacaktır, konuşmak istemez nedense.
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Geçtiğimiz yıl Sine-Sen’de yaşanan taciz vakasında da benzer bir yaklaşım olmuş, sendika 
çalışanı bir kadın arkadaşımız, sendika genel sekreteri tarafından tacize uğramış, sendika içinde 
bu soruna bir çözüm bulamayınca da konuyu kadın hareketinin gündemine taşımıştı. Hemen 
“Sine-sen’de Tacize Hayır Kadın Platformu” oluşturulmuş ve bu platformun kararlı ve sürekli 
mücadelesiyle hala devam eden dava ağır ceza mahkemesine gönderilmişti. Bu olaydan sonra 
daha da genişleyen platform genel olarak sendikaların tüzüklerine tacizle ilgili maddenin girmes-
ini gündeme getirmişti. Bu çalışmaların ilk olumlu sonucunu da Petrol-İş sendikasının son yapılan 
genel kurulunda, “tacizde kadının beyanı esastır” maddesini tüzüğüne almasıyla elde ettik. 
Umuyorum hem diğer sendikalar hem de Sine-Sen taciz vakalarıyla mücadelede önemli bir adım 
olan bu maddeyi tüzüğüne alır.
  
Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Petrol-iş kadınların en faal olduğu sendikadır.

Güliz Sağlam:  Faal olmasında Petrol-İş kadın dergisi genel yayın yönetmeni Necla Akgökçe’nin 
çok büyük emeği vardır. Sendikalar içinde tek kadın dergisi çıkaran da Petrol-İş Sendikası.

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Tek dergi.

Güliz Sağlam: Aynı zamanda Petrol-İş sendikası burada bulunan Antalya Serbest Bölgesi’ndeki 
Novamed fabrikasında örgütlü olan sendika. Şu anda sendikanın yetki belgesi, fabrika yöneti-
minin sendikalı kadın işçileri işten çıkarması nedeniyle düştü.

Bahsetmek istediğim diğer bir konu cinsiyetçi işbölümü, bu bence en görünür sorunlardan biridir, 
bakış açınızla ilgili olarak tabii ki…  Türkiye sinema sektöründe belli bazı işlerde kadınlar yoğun 
olarak çalışırlar, yardımcı yönetmenler, sanat yönetmenleri, makyaj, kostüm, prodüksiyon 
asistanları çoğunlukla kadındır ama görüntü yönetmeni, ışık şefi, sesçi, özel efektçi gibi mesle-
klere baktığınızda kadınları göremezsiniz. Kamera asistanı olarak işe başlamak isteyen kadınlar 
çoğu kez müstehzi gülümsemelerle karşılanır, bu işi kadınların yapamayacağı söylenir, kamera 
grubunda çalışan kadınların sayısı şu anda bir elin parmaklarını geçmez, benim başladığım 
zamanlarda hiç yoktu ve bu beni çok şaşırtırdı. Gerekçe olarak da kameranın ağır olduğu vs. 
söylenirdi ama bu hiç de inandırıcı bir sebep değildir, çünkü herkes ağır yük taşır zaten, sanat 
yönetmenleri de, kostümcüler ve makyözler de…

Yeşim Ceren Bozoğlu: Artık D 50 ile çekiliyor, örneğin Behzat Ç. Dizisi.  O yüzden sıkıntı yok 
yani görüntü yönetmeni olabilirler.

Güliz Sağlam: Bununla hiçbir ilgisi yok yani. Hayır! Orası erkeklere ait, sen giremezsin oraya. 
Girmeye çalışırsın. Kadın kamera grupları benim zamanımda hiç yoktu, şimdi var, başladı. 
Kamera asistanlığıyla başlayabiliyorsunuz artık bildiğim kadarıyla. Fakat bu durumda daha çok 
çalışan daha az hata yapan olmak zorundasınız. Hata yaptığınız anda “yapamıyorsun” deniyor 
çünkü. 
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Sürekli kendini ispat etmen gerekiyor. Baştan bir cinsiyetçi işbölümü kabulü vardır ve eğer erkek 
işi olarak kabul edilen bir iş yapmak istiyorsanız, kendinizi ispat etmeniz, engellemelere ki bunlar 
daha çok psikolojik baskı olarak yansır, kulak asmamanız ve belki de aynı işi yapan erkeklerden 
daha çok çalışmanız gerekir. Bunları anlatıyorum ki, bu sorunları bilelim, hepimiz kim ne yaşıyor, 
nasıl yaşıyor tartışalım, değişmesini istiyorsak mücadele edebilelim. Teşekkür ederim.

Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk (Moderatör): İkinci sözü Yeşim Ceren Bozoğlu alacak. Kendisi 
dizilerden büyük olasılıkla tanıyorsunuz aynı zamanda tiyatro oyuncusu.  “Bahtı Kara”, “Deli Deli 
Olma” ,“Yüreğine Sor”, “Kirpi” ve “Eve Dönüş” gibi filmlerde oynadı. Yeşim Ceren Bozoğlu, Türk 
sinemasında kadın emeği konusuna kafa yoran, bu konuyu düşünen az sayıda kadın oyuncudan 
bir tanesi. Örneğin ben kendisinin şöyle bir açıklamasını biliyorum; ona yöneltilen bir soruya 
şöyle cevap veriyor “Türk sinemasında çoğunlukla kadın karakterler kısık kalır. Türk sinemasında 
kadın karakterler kısık kalır, -misafir değilse- önemli ve sıra dışı iki kadın karakter var bu da kadın 
senaristlerin ve yönetmenlerin azlığından kaynaklanıyor. Ben bunun çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Yani kadın sinema yazarlarının kadın yönetmenlerin az sayıda olmasının 
Türkiye’de yaşayan kadının ruhsal tayinini anlatabilmek adına ciddi sorun yarattığını 
düşünüyorum. Çünkü öbür türlü zaten erkek egemen toplumda yaşıyorsanız, o dayatmalar
o kurallar çerçevesinde var oluyorsanız erkeğin izin verdiği kadar var oluyorsunuz”. Sözü Yeşim 
Ceren Bozoğlu’na bırakıyorum.

Yeşim Ceren Bozoğlu: Çok iyi söylemişim. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Güliz şahane bir giriş 
yaptı. Üstüne eklenebilecek o anlamda çok fazla bir şey yok. Anlattığı kadar feci durumdayız. 
Bence de düzelecek. Başlığımız sinemada kadın emeği olduğu için bir takım şeyleri tanımlamakta 
fayda görüyorum. Ben feminist değilim onu söyleyeyim önce. Yani ideolojik olarak kendimi 
tanımladığım yer şahsen ben oyunculukla var olduğu düşünüyorum. O gezegenden geldiğimi 
düşünüyorum. Onun da her şeyin üstünde, yani siyasetin, ideolojilerin, oluşların, var oluşların, 
sosyolojinin üstünde durduğuna inanıyorum. 

Sinemada kadın dediğimiz noktada da ilk etapta aklımıza gelen bütün bu sorunları alt alta 
sıraladığımızda, inanılmaz çalışma saatleri, cinsel tacizler, kadın emeğinin hor görülmesi ve 
kadının her seferinde çok daha fazla çaba göstermesi gerektiği gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. 
Fakat buradan pozitif ayrımcılığa tamamen karşı olduğumu söylemek durumundayım. Çünkü 
sinema çok ciddi bir kapital meselesidir. İki yolu var sinema yapmanın; ya ciddi bir kapitaliniz 
olacak ya da çok hakikaten mangal gibi yüreğiniz olacak ve söylediğiniz şeye insanları 
inandıracaksınız. Sinema, ekiple yapılan bir sanat olduğu için çok ciddi gereklilikleri var. Önce-
likle bir ekip oluşturmak, para bulmak, o filmi çekebilmek, çektikten sonra dağıtımını, tanıtımını 
yapmak…Bu noktada sinema gerçekten kapitalist sistemin en faşistçe yaşandığı sektörlerden 
biridir. Bu nedenlerle kadın olarak orada durabilmek adına herkesten çok daha iyi olmak 
zorundasınız. Çok uyanık olmak zorundasınız. Pozitif ayrımcılığa karşı olmamın sebebi; erkek ya 
da kadın fark etmez, ben kötü sinemaya tahammül edemiyorum. Dünyadaki en büyük 
işkencelerden biri olduğuna inanıyorum. O yüzden de sinema yapıyorsanız çok iyi bir iş çıkarmak 
durumundasınız. 
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Bunun örneklerinden bir tanesi Türkiye’deki en iyi yapımcılardan biri olan Zeynep Özbatur’dur. 
Başarısı yurtdışında sadece filmleriyle değil yapımcı olarak da aldığı ödüllerle taltif edilmiştir. 
Bunun doğru bir örnek olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz ne kadar sorunları alt alta sıralasak 
sıralayalım kadın olarak -ister oyuncu olun ister görüntü yönetmeni olun ister senarist olun ister 
yönetmen yardımcılığı yapsın- bu realiteyi değiştirmemiz bu coğrafya içerisinde mümkün değil. 
Bunu yenmenin bir tek yolu, yaptığın işte çok iyi olmak... Çünkü çok iyi olduğunda sana muhtaç 
oluyorlar. Benim realitem bunun üzerinden gelişti. Güliz, piyasanın içerisinde olanları bence az 
bile anlattı. Yani o cinsel tacizin boyutları, şakalar, imalar, iş bulmak veya bulmamak konu-
sundaki tehditler vs. korkunç şeyler yaşıyorsunuz. Bunlar realite. Prensipleriniz varsa, hayatta tek 
başınıza onurlu bir biçimde durmak gibi bir derdiniz varsa bir sürü yerden çok tekme yiyorsunuz. 
Ama sizi öldürmeyen güçlendiriyor ve o anlamda zaten o güçte değilseniz o sektörde ayakta 
durmanız mümkün değil. Yani o zaman evet “gidin evinize, bamya kırın”a kadar gider bu. Çünkü 
sinema kadın için de erkek için de hangi bölümünde çalışırsanız çalışın ciddi bir faşizmin 
yaşandığı bir yer. O yüzden de kadınsanız dayanıklı olabilmek için evet üç misli daha fazla 
çalışmanız, üç misli daha çok düşünmeniz ve kendinizi daha fazla korumanız gerekiyor; işin 
realitesi şu anda bu. Bunun çok kolay değişeceğini ben düşünmüyorum. Bunu yenmenin tek 
yolunun da zekâ, çalışkanlık ve yetenek geliştirmek olduğunu düşünüyorum. Ben birinin bana o 
hakkı vermesinden yana değilim. Bir hak alınacaksa pozitif ayrımcılıkla değil, sektörel olarak da 
bireysel olarak da gerçekten kendi hakkını savunabilme vizyonuna sahip sinemacı kadınların 
çabasıyla olacaktır. Bunu başarmak için, sadece siz haksızlığa, tacize vs. uğradığınızda değil, 
kime yapılırsa yapılsın sessiz durmayarak, yanınızdakine atılan tekmeye tepki göstererek olur.

Sizin onurunuzla, dürüstlüğünüzle, yaptığınız işte gerçekten çok iyi oluşunuzla vazgeçilmez olmayı 
başarmanız gerekiyor. Zaten sinema yapmanın başka yolu da yok. 

Diğer bir konuda Türk sinemasında kadın... Atıf Yılmaz’ın Müjde Ar’la çektiği filmlerden sonra 
çok fazla kadın hikâyesi göremiyoruz sinemada. Oynamaya değer kadın karakterler 
bulamıyoruz. Kadınlar senaryolarda genelde -bağımsız sinema da dâhil olmak üzere- ikincil kast 
gibi duruyorlar. Yetmiş tane film çekiliyorsa altmış-altmış beş tanesinde başrol illa ki erkektir. 
Burada şunu sormak gerek. Filmi neden yaparsınız?  Ya çok fazla para kazanmak için yaparsınız 
-buyurunuz bakınız Hollywood örneği vardır-  ya da gerçekten bir derdiniz vardır. O zaman şöyle 
bir sonuca geliyoruz: ya derdimiz anlatacak kadar canımızı yakmıyor ya da para bulacak kadar 
zeki değiliz. Ben o acıklı tavırdan hoşlanmıyorum. Benim on yedi tane sinema filmim var. Ne yazık 
ki bu sene vizyona girecek olan filme kadar kaliteli bir ticari sinema yapma şansım olmamıştı.  Bu 
noktada da şunu düşünüyorum; işin açığı kendi derdinizi başkasının anlatmasını bekleyemezsi-
niz. Ya derdiniz canınızı yakacak ve siz çekip çıkıp işte Güliz’in yaptığı gibi bütün bunları yaşayıp 
buna rağmen film yapacaksınız veya başka bir konseptle para kazanmak için ticari sinema 
yapacaksanız da onun oluş ve gereklilikleriniz yerine getirip belki bir erkekten daha fazla çalışıp 
kendinizi yetiştireceksiniz ve sinema yapacaksınız. Çünkü sinema gerekten zor ve ciddi bir şey… 
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Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk (Moderatör) : Yeşim Ceren Bozoğlu’na çok teşekkür ederiz. 
Soruları en sonunda alalım. Şimdi diğer panelistimiz Prof. Dr. Tül Akbal Süalp’le devam edelim. 
Tül Akbal Sualp şu an Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim üyesi aynı zaman da Siyad üyesi ve 
çok iyi, çok da önemli bir sinema yazarı. Kendisinden konu ile ilgili kuramsal ve pratikle ilişkisini 
kurduğu genel bir çerçeve almanın çok verimli olduğunu düşünüyorum.

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Güliz bu alanda konuşabileceğimiz başlıklar anlamında çok sistemli 
bir giriş yaptı. Yeşim Ceren Bozoğlu da özellikle oyunculuk alanına dair deneyim ve görüşlerini 
aktardı. Kavramları biraz doğru kullanmaya en fazla ihtiyacımız olduğu dönemlerden birini 
yaşıyoruz. Çünkü hepimiz her şeyi çok işlevli ve söylendiğinde çok iyi anlaşıldığını düşündüğümüz 
sözcükler üzerinden aktarıyoruz. Oysa muhtemelen çok farklı şeyler kastediyoruz ve aslında 
kastettiğimiz hayatın kendisi ve oradaki deneyimlerimiz olduğunda da kendi deneyimlerimizi bile 
anlamlandırmakta zorlanıyor olabiliriz. Diyoruz ki sinema sektör, sinema bir endüstri. Bir şey 
endüstri olduğu zaman aslında ne oluyor? Bir, bir kere standartlaşıyor. Bir şeyin 
standartlaşmasından, ölçülü, biçili, kurallarının, kimi, ne kadar, nereye dâhil edeceğinin belirli 
olmasından, hiyerarşisinin, mekanizmasının ve gerekirse de mebzul miktarda üretilebilirliğinin 
koşullarının sağlanmasından söz ettiğimizde, aslında endüstriden bahsediyoruz.  Tabii başka 
şeyler de var; makinelerin daha fazla devreye girmesi ve insanın, - bu alandan çekilmesi 
diyebileceğimiz bir şey. Bir diğeri iş bölümü... Türkiye’ye baktığımızda sinema bir endüstri midir? 
Bunu tartışan pek çok insan oldu. Tam anlamıyla belki dünyadaki ciddi endüstrilerle 
karşılaştırıldığında sinema için “endüstri değildir” diyebiliriz. Ama kavramları tekrar 
düşündüğümüzde özellikle de küresel ekonomik sisteme baktığımızda sinema bir endüstri ise, siz 
de bu endüstrinin içinde yer alan şeyin içerisinde onun kurallarına göre yer alıyorsunuz demektir. 
Siz kendi başınıza “yaptığınız şeyleri ne kadar düzgün yapıyorsunuz”  konusu hiç önemli değil. 
Dünyada sinema sektörü bir endüstriyse, siz de ister istemez ona göre konumlanıyorsunuzdur. Bu 
da şu demek; bir takım işleyiş biçimleri yöntemleri ve oradaki iktidar buna göre biçimleniyor. 
Erkek egemenliği dediğimiz zaman aslında -Güliz işaret etti- biyolojik ya da duygusal olarak 
kendimizi kadın ya da erkek hissetmekten bahsetmiyoruz. Tabii ki biraz bundan da bahsediyoruz 
ama kastedilen burada iktidarın eril mantığıdır. Yani süreç içerisinde, bütün üretim ilişkileri tarihi 
içerisinde, bu iktidar ilişkilerinin farklı toplumsal biçimlerde yeniden yeniden erkeksi inşasıdır. Eğer 
iktidarın kendisini ellerinde tutmuyorlarsa, bundan kadınlar da erkekler de muzdarip olurlar. 
Kapitalizmde ve onun emperyalist aşamasında bu burjuvazinin üstünde hegemonyayı sahiplenm-
eye ve yönlendirmeye talip olmuş birileridir. Bunların biyolojik cinsiyetlerinin bir önemi yoktur. 
Bunlar kadın da olabilir erkek de olabilir. Ki biz Thatcher’leri Çiller’leri gördük değil mi? Yani 
Çiller’in dönemindeki kadar eril bir iktidar Türkiye’de bile az rastlanır bir örnekti; faili meçhulleri 
düşünecek olursak örneğin epeyce gözü kara ve vahşiydi. Dolayısıyla biyolojik cinsiyetten bahset-
miyoruz; bu örgütlenişin mantığının eril olmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla kim gelirse gelsin 
çok bir şey değişmiyor olabilir. Bu örgütlenişin mantığı önem kazanıyor. O yüzden -bunu da 
özellikle feminizme karşı bir takım negatif duyarlılıkları olan arkadaşlar ve dostlar için söylüyo-
rum- aslında kadının kurtuluşu erkeğin de kurtuluşudur. Pek çok açıdan kadın özgürleşmezse 
kimse özgürleşemez aslında.  
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Bu ağır ve kocaman bir laf gelebilir ama aksi halde mutlu ve doyumlu erkekler olamazsınız.Eğer 
özgür kadınlar yoksa doğru dürüst sevmeyi bilen erkekler de olamazsınız. Aksi takdirde kaçamak, 
vahşi ve biraz ucube ilişkiler yaşarsınız ne yazık ki. Bu ülkede tecavüz, bir cinsel fantezi veya cinsel 
ilişki biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun oyunlarını yapabilen, şişme bebeklerini yapabilen bir 
toplumdayız. Yani buraya geldiysek -ki belki buradan hiç gitmedik- insanın erkek olduğundan 
utanasının gelmesi gerekiyor. Aslında ne yazık ki çok acıklı, çünkü cinsellik böyle bir şey değil; 
eğer taraflar özgürse,-erkek ya da kadın- daha güzel bir şey aslında, çok daha güzel bir şey. 
Şimdi burada bir başka kavram “emek” kavramı, koskocaman bir kavram ne anladığımız, nasıl 
kavradığımız oldukça sorunlu. İş gücü dediğimiz bir mevzu var. Sorunlardan bir tanesi de çok 
ciddi olarak burada yatıyor. Çünkü çoğumuz bu egemen ideolojinin etkisi altındayken, aslında 
işçi sınıfına dâhil olup olmadığımızın da farkında değiliz. Yani emek süreçlerinin ve toplumsal 
süreçlerin neresinde konumlandığımızı çok bilemiyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum, örneğin 
kocaman, geniş bir orta sınıf, yeni orta sınıf ne kadar çok konuşuluyor. Aslında bize orta sınıfmış 
gibi olmak iyi geliyor. Bütün meselenin bir gelir düzeyi gibi algılanması ciddi bir yanlış bilinç 
sorunu yaratıyor. Yani kendi hayatımızı anlamlandırmak ve yönlendirmek anlamında ciddi bir 
sorun. Çünkü eğer bu üretim süreçlerinde bu örgütlenişin içerisinde nerede durduğumu kavrar-
sam belki o zaman haklarım ve özgürlüklerim hakkında daha duyarlı olurum ve daha onurlu ve 
insanca yaşama fikrine de daha doğru ulaşırım. O noktada belki daha fazla direnirim belki daha 
bilinçli savaşırım. Ama bu olmuyor. Mesela ben akademisyenim ve zannediyor olabilir miyim 
acaba ki ben aslında orta sınıfım. Eğer böyle algılarsam, aslında hayat suratıma defalarca 
çarpar. Öyle algılamadığımda bile çarpıyor. Bu ciddi bir sorun. İşte sinema sektörünün örgütleniş 
biçiminde, kadın emeğinin nerede ve nasıl konumlandığı ve nasıl temsil edildiği meselesi de 
önem kazanıyor. Ceren Hanım’ın söylediği gibi, aslında burada da temsil meselesi önemli... 
Çünkü eğer hakikaten kendi adınıza konuşamazsanız birileri sizin adınıza konuşuyordur ve sizi 
tarif ediyordur. Bu sizin gönlünüze, aklınıza hiç yatmayan bir şey de olsa, bu böyle sürüp gidebilir. 
Bu kapitalizmin bütün alanlarında böyledir.  Dolayısıyla tam da bu noktada işbölümünü 
belirleyen şeyi kol gücüymüş gibi algılamak, bir ağırlık kaldırmak gibi algılamak, bu yüzden hafif 
işlerin ve kadın için tanımlanmış mesleklerin var olduğunu zannetmek ve bunun içerisinde 
konumlanmak büyük hata. Kazara erkekler için tanımlanmış iş kollarından birinde yer alırsanız 
zaten az temsil edilir olduğunuz için iyice görünmez kalmak gibi bir sorunla karşı karşıya 
kalırsınız. Aslında sinema sektörü bu anlamda kadın emeğinin en vasıflı olduğu alanlardan 
biridir. Yani sektördeki kadınların ağırlıklı bir kısmı vasıfsız işçi değildir. Ya da görünen yüzleri...

Güliz Sağlam: Vasıfsız muamelesi yapılıyor ama.

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Elbette. Tabii. O durum her yerde yaşanıyor; akademide bile, 
akademide mesela kadın çoktur. Çünkü çok para kazanmayız. Dolayısıyla da o paylaşım 
savaşında bize alan tanınmıştır. Yani bir de hani öğretmenlik gibidir falan.

Yeşim Ceren Bozoğlu: Daha yakışır bir meslektir.
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Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Yakışır bir meslektir. Şık durur. O yüzden. Ama orada bile temsil ve 
iktidar aşamalarına geldiğinizde ya da kamusal alan yaratma meselesi doğduğunda 
vasıfsızlaşırsınız. Bunu kendi aranızda yaşadığınız ilişkilerde bile görebilirsiniz. Mesela bir 
toplantısında siz bir fikir söylersiniz, iki dakika geçer geçmez oradaki ağır ağabeylerden biri sizin 
söylediğinizin aynısını kendi fikriymiş gibi söyler. Siz de “ben söyledim ya onu” diyemezsiniz. Söz 
hakkı bile vermezler. Biraz önce herkesin duymuş olduğu cümleniz uçup gidip bir başkasına 
konuverir. Bu o kadar tuhaftır ki insanın dimağı almaz. Ama bunu yanı sıra Türkiye’de çok ciddi 
bir dizi sektörü var. Ve orada doku değişiyor aslında birçok açıdan değişiyor. Bir kere çok hızlı ve 
çok kıyıcı bir iş…

Yeşim Ceren Bozoğlu: Yirmi altı saat çalışıyoruz günde. Haftada altı gün çalışılıyor. Yani dünya 
üzerinde en zor şartta çalışan kömür işçileri deniyor onların çalışma şartları ve standartları 
Türkiye’de şu anda oyunculuk yapan dizilerde seyrettiğiniz her hangi bir oyuncudan çok daha 
fazla yüksek. Onların sigortaları ödeniyor bizde öyle bir şey yok.

Güliz Sağlam: Hiç unutmadığım bir şey, sette otuz altı saat çalıştığımızı bilirim, tamamen uyku-
suz,  hiç ara vermeden.

Yeşim Ceren Bozoğlu: Benim kırk iki saat çalışmışlığım var.

Güliz Sağlam: Ama hani siz şimdi oyuncusunuz arada gidip biraz dinleniyorsunuz. Biz devamlı 
setteyiz. Her şeye dikkat etmek, koşturmak zorundasınız. Pardon, araya girdim ama yeri geldi 
diye.

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Yok hayır. Tam da böyle bir şey

Güliz Sağlam: Gerçekten çalıştık yani, “çalışacaksın” diyor “bitecek bu”. Başka çaresi yok.

Yeşim Ceren Bozoğlu: Ya çekeceksin ya çekeceksin.

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Ve bu tabi aslında şu an dünyada da konuşulmaya başlamış bir 
başka kavramı karşımıza getiriyor; “prekarya”.

Güliz Sağlam:  Evet. Tam da bu, prekaryalaşma.

Yeşim Ceren Bozoğlu: İlk defa duydum.

Güliz Sağlam: Kölelik, yani şu anda “modern kölelik”.
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Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Evet yani bir tür modern kölelik dediğimiz şey. Bu şu anlama geliyor. 
Aslında hemen hemen herkesin prekaryalaşması dediğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Bu kavram 
şunu söylüyor: dibine kadar güvensizlik.

Yeşim Ceren Bozoğlu: İşte sektörün kısaca açılımı.

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Evet hiçbir güvencen yok. Yarınını bilmiyorsun. Bu ay kirayı ödedin, 
önümüzdeki ay ödeyebilecek misin? Belli değil. Sigortan yok, hakların yok. Şey gibi hakların yok; 
yani buraya çok uzun bir yoldan geldik. Çok tuhaf bir şey bu yani mesela yıllık iznin doğum iznin 
çocuk bakımın falan gibi bir takım diğer haklar ya da özlük hakları diye bir kavram vardır mesela 
bir çalıştığınız yerde. Bunların hiç birinin konu bile edilmediği bir yer. Örneğin tuvalet başlığı 
önemli bir başlık. Hülya Tanrıöver’in yaptığı bir araştırma var. Aşağı yukarı bütün sektörü 
taradıkları bir araştırma bu. Setlerdeki tuvalet meselesi orada da sıklıkla dile getirilen bir sorun. 
İnsan onuru dediğimiz şey böyle soyut kavram. Ama insan yerine konmadığın her an onurunuzun 
kırılması bayağı sert bir deneyim oluyor. 

Güliz Sağlam: Tuvalet önemli, bir de şehir dışı işlerde otellerde beş altı kişi aynı odada kalınır ki 
oda parası az ödensin. Sen zaten bilmem kaç saat çalışıyorsun bir de duş alacak vakit bile 
bulamadan koğuşta kalır gibi bir ortamdasın.

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Ama Prekarya olmak doktor için de geçerli, öğretim üyeleri için de 
geçerli.. Yani hiçbir güvencen olmadan çalışmak, yarınını bilmemek, hayatın içinde çok kırılgan 
olmak... Şimdi çok güzel çok gençsiniz ama bir de bu sistem aynı zamanda size habire “aile ol” 
der. Giderek muhafazakârlaşan bir dünyanın içindeyiz; evlilik, çocuk sahibi olmak gibi idealler-
iniz varsa çok daha korkutucu bir şey, çünkü insan tek başınaysa kapıları vurup çıkması her 
zaman daha kolaydır.  Ama çoluk çocuk olunca iyice köleleşirsin, iyice mahkûm olursun, biriler-
inin ağzından çıkacak lafın önemi giderek artar.

Sendikayla ilişkisi olanların iş kaybına uğrama korkusu olabilir. Ama herkes sendikaya üye olursa 
kimi kara listeye alacak? Bu insanoğlunun elindeki tek güç… Kendinizi adaletsizliğin neresinde
görüyorsunuz bilmiyorum? Bütün diziler, filmler, romanlar, medya, eğitim sistemi bizi burada 
değil de buralara yakın olma ihtimalinde hissettirir. Ama burada olduğumuzu hissedersek 
elimizdeki tek güç hakikaten örgütlü olmaktır.  Örgütlü mücadele. Şimdi buradan baktığımızda 
da bir kavrama daha değinmek istiyorum: “pozitif ayrımcılık”. Aslında Ceren hanımı çok iyi 
anlıyorum. Kadınlık onurumuz var ve kimse bana kadın olduğum için iş versin istemem elbette. 
Ama kastettiğimiz şey o değil. Tam da temsil meselesinden bahsediyoruz. Eğer kendi kendimi 
temsil edemiyorsam birisi beni temsil ediyor demektir. Temsilden kastımız,  ülke demokrasisinden 
tutun da sanata, kitaba vs. kadar çok geniş bir alanda söz konusu. Kim yazıyor, kim söylüyor, kim 
gösteriyor, kim resmediyor, kim sahneliyor? Millet meclisinde, sendikada ya da derneklerin 
yönetim kurulunda ne kadar temsil ediyorum, kim temsil ediyor beni?Bu sorunun yanıtı korkunç, 
adaletsiz bir şeye işaret ediyor. 
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Bu temsil meselesi hiçbir zaman daha iyi olmadı; o yunan şehir devletlerinde de iyi değildi. 
Seçtiğimiz kişileri ne tanırız, ne takip edebiliriz. “Kardeşim ben seni yolladım, dur bakayım nasıl 
çalışıyorsun millet meclisinde” dediğimiz oldu mu hiç? Mesela performansım eksik mi değil mi 
diye beni gözetleyen çok insan var, öğrencim de dâhil. Ama hiçbir milletvekilinin performans 
testini yapmıyoruz. Ben bu sene, bu yaşta ilk defa gerçekten kendi temsilcimi kendim seçebildim. 
Çok mutluyum, ama bakayım takip edebilecek miyim yeterince.  Dolayısıyla, bulunduğumuz her 
yerdeki temsil edilebilme kanallarını iyileştirecek bir pozitif ayrımcılık tavrı bu. Yani “beni oraya 
götür” gibi bir talep değil.

Yeşim Ceren Bozoğlu: Mesela bizim sektörde reel olarak, Güliz de biliyordur, arkadaşlarımız 
da biliyordur. Kendi kurallarını koyabilen bir tek iş kolu var biliyorsunuz: “focus puller”lar. Bunlar 
bir araya geldiler ve dediler ki “biz şu koşullarda çalışırız; bu koşulları yerine getirmiyor musun? 
O halde hiç birimiz çalışmıyoruz”. Bence pozitif ayrımcılıktansa bu tavır tercih edilmeli.

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Bu çok önemli tabii.

Güliz Sağlam: Bundan ben de bahsettim zaten. Fakat pozitif ayrımcılığın bu konuyla ilgisi yok, 
o başka bir şey.

Yeşim Ceren Bozoğlu: Tabii tabii anladım ben onu.

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: O karar verme mekanizmalarında, yani kamusal alanda, yarata-
bilme alanlarında var olabilme meselesi bu.

Güliz Sağlam: Doğru.

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Sendikalarla ilgili kaygılar yersiz değil. Sendikalı olacaksın ama 
sendikayı da dönüştürmek zorundasın.

Güliz Sağlam: Çünkü sendikalar erkek egemen bir yapıda

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Aslında çok az konuştuğumuz bir diğer şey de tabip odası gibi, baro 
gibi meslek birlikleri. “Eğer sen -tam da hani grev kırıcı arkadaşlar gibi- bu mesleğin kendi 
saptadığı hepimiz tarafından kabul edilmiş kurallarını ihlal ediyorsan, artık sertifikalı değilsin” 
anlamına gelen yaptırımları olan mesleki birliklerden bahsetmek gerekiyor.

Güliz Sağlam: Lisansı iptal edilir.

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Lisansını iptal ediyoruz.
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Yeşim Ceren Bozoğlu: Geçen sene bir sette oyuncu erkek arkadaşımız makyöz arkadaşımızı bir 
evire çevire dövdü. Aynı yapımcı bir sene sonra o adama iş verdi. Şimdi biz de şöyle bir şeye 
dönüşüyor hocam. Çok haklısınız çok katılıyorum. Yani ne oluyor? Sen Yeşim Ceren Bozoğlu 
olduğun, erk olduğun noktada diyorsun ki “benim iktidarım burası, benim setim, benim dediğim 
geçerli; benim setimde hiçbir kadına kötü davranamazsın, figüranları aşağılayamazsın”. İnanın 
bunun dışında ben bu söylediklerimizin çözüm olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü yani 
realitemiz o değil ki. O kadar şiddetli bir faşizm var ki orada. Güçsüzsen, işine gelmediği anda 
dışarıda bırakıyorlar. Yalan mı? O yüzden güç lazım diyorum.

Güliz Sağlam: Ama ben bunun tamamen bilinçle ilgili olduğunu düşünüyorum. Biz emekçiyiz; 
burada emeğimizle kazanıyoruz. Meselenin bu bilince sahip olmakla ve sistemi sorgulamakla 
ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani o mesleki örgütlenme çok önemli hakikaten. 
Yurtdışında çok fazla var bunun örneği. Mesela jenerikte görüntü yönetmenlerinin isimlerinin 
yanında “ASC”  ibaresini görürsünüz; bu onların mesleki örgüte üye olduğu anlamına gelir.  
Hatta sinema sektöründe çalışması ve sinema sektörünün devamlılığı açısından şöyle bir koruy-
ucu mekanizma da vardır; işsiz kaldığı zamanlarda o birlik ona biraz para öder ki reklam çekim-
lerine vs. gitmesin. Avrupa’da çok sistemli ve yaygın bir durum bu... Geçerliliği olan bir şey, 
burada neden olmasın? Bizim neyimiz eksik? Biz de yapalım bunu. Şimdi bizim işlerde şöyle bir 
şey oluyor. Mesela sanat yönetmeni asistanı olarak giriyorsunuz sanat yönetmenliği hedeftir. Bir 
yıl sanat asistanlığı yapıyor sonra hemen sanat yönetmeni oluyor. Burada da kimi nasıl 
örgütleyeceksin?

Yeşim Ceren Bozoğlu: Tanımlarımız yok ki. Yani bana her röportajda soruyorlar; oyunculuk yapa-
bilir mi sizce herkes. Elbette yapabilir evinde plütonyum da parçalayabilirsin diyorum, ama 
mutfakta yapma yani tanımla uyuş.

Güliz Sağlam: Yaptığın işte derinleşme, profesyonelleşme olmadığı için, hep böyle sıçrama 
tahtası olarak görüldüğü için genelde saptayamıyoruz bunu. Dert etmiyor ki, “o asistanın prob-
lemi” ve nasıl olsa asistan kalmayacak.  
Yeşim Ceren Bozoğlu: Orada asistan olarak kaldığı müddetçe hiçbir şekilde kendini tatmin 
edemeyecek.

Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk (Moderatör) : Ben sorulara geçmek istiyorum. Eğer hocam 
söyleyecek son bir şeyiniz var mı?

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Son olarak Türkiye sinemasındaki kadın karakter yokluğu üzerine bir 
şeyler söylemek gerek. Özellikle 1995 yılını bir dönüm noktası olarak alırız. Son 15-16 yıldır ki 
süreçte, -özellikle de “bağımsız” denilen sinema da, ki oradaki bağımsız kavramına muazzam 
itirazım var.Yani neye karşılık geldiği belli olmayan bağımsız ifadesi o. Adına “sanat sineması”, 
“art house” deyin ya da ne derseniz deyin- özellikle orada çok ciddi bir kadın sorunu olduğunu 
söyleyebiliriz.  
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Burada ben yaşadığımız bu dönüşümlerden çok, “kadın özgürleşmezse erkek hastalıklı olur” 
noktasına geri döneceğim. Kadının bu kadar sömürüye ve şiddete uğradığı ve işsizliğin bu 
prekarya durumunun bu kadar yükseldiği bir ortamda, bütün öfkenin hedefi doğrudan kadınlar 
oluyor. Böyle olduğu zaman da hiç sevmiyoruz. Ve özellikle bizim nedense o bağımsız 
sinemamızın o bütün yönetmenleri birkaç istisna dışında yani korkunç kadın karakterler 
yaratıyorlar.

Yeşim Ceren Bozoğlu: Oysa izleyiciler çoğunlukla kadın.

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp:  Evet, bu noktanın da hiç farkında değiller. Çok tuhaf. Diyalog 
yazamıyorlar. Çünkü -yine aynı noktaya geliyoruz- doğru dürüst yaşanmayan ilişkilerde kadını 
tanıyamıyorlar. Mesela Atıf Yılmaz’ın zarafetini düşünüyorum, onunla kıyaslıyorum. Yani o kadar 
hoyrat ki her şey. Bir film yapan kişi kadının dünyasına girecek, oradan malzeme alacak, beslen-
ecek onu diyaloguna dönüştürecek. Bu çok zor…

Yeşim Ceren Bozoğlu: % 90’ı asosyal hocam zaten. Merhaba diyorsunuz korkarak.

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Gözünüze bakmıyor. Kadının gözüne bakmayan birilerinden söz 
ediyoruz

Güliz Sağlam: Kafasında tek bir kadın kalıbı var. Kadın tanımıyor ki. Kadınları tanımak için çaba 
sarf ettiklerini de düşünmüyorum. Kafalarında bir kadın stereotipi var; “haa bu böyledir, bu nasıl 
davranır şimdi, böyle davranır” deyip sahneler yaratıyorlar.

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Dolayısıyla bence özellikle kadın oyuncuların, bu duruma karşı 
şiddetle bir şey önermeleri gerekiyor: çünkü gerçekten oluşturulmuş kadın kahramanlarımız yok. 
Konuşmuyorlar. Konuşamıyorlar. Çünkü kadınlara yazılmış diyalog yok: sadece bir sahneden 
süzülerek ya da ağlayarak geçiyor kadınlar.  Bu da temsil meselesinden çok ayrı değil. Sektörün 
içerisinde en ufak görevi yapan -belki elbiseleri ütüleyen- arkadaşın temsil meselesinden en 
parlak bağımsız filmimizin içindeki kadın temsiline kadar aynı yerden besleniyor bu durum. Genel 
kadın temsilinden çok ayrı çok kopuk bir şeyden bahsetmiyoruz.

Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk (Moderatör) : Çok teşekkür ediyoruz. Soruları alabiliriz.

İzleyici 1: Efendim hepinize saygı duyuyorum ben. 1968 yılında sinemaya merhaba dedim. 
2011 yılındayız. Kadın olmazsa sinema olmazdı ama o yılların devamı aynı şartlarda günümüzde 
de devam ediyor. Ben namınıza çok üzüntü duyuyorum. Allah hepinize kolaylık versin. Gelecek 
sinemayı temsil edecek bu güzel insanlara da Allah sabır versin diyorum. Siz örgütlü mücadeleye 
insanları davet ettiğinizde erkekler kadınlara “kadınlar evde otursun ne işiniz var orada” 
dediğinde bu beklediğiniz bir durum.  “Kadınlar karışmamalı böyle işlere” diyen bir kadın olursa 
ne düşünürsünüz?
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Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Toplumsal cinsiyet dediğimiz şey, biyolojik cinsiyetten farklı bir şey. 
Yani zaten yaygın olan aklın “eril” çalışmasıdır. Aslında pek, pek çok kadını toplumsal ilişkiler 
içerisinde sınırlayan, onlarla hiç ilişki kurmayan babaları değil, anneleridir, ablalarıdır ya da 
komşu teyzelerdir. Hani bu durum da vaka-i adiye. Yani zaten yaygın olan durum bu… Çünkü 
bakın ideoloji buradan çalışıyor zaten. Dolayısıyla şaşılacak bir durum yok.
 
Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk (Moderatör) : Deniz Kandiyoti'nin “ataerkil pazarlık”; Fransız 
yazar Pierre Bourdieu’nun ise “eril tahakküm” adını verdiği kavramlar vardır. Bu ikisi aynı içeriğe 
sahip kavramlardır. Kadınlar, erkek egemenliğini meşru ve doğal kabul eder, içlerine sindirirler. 
Yani hiç kimseden sadece kadın olduğu için kadınsı bir hassasiyetle davranmasını bekleyemezsi-
niz. Çünkü zaten kadınlar “var olabilmek, hayatta kalabilmek” adına oyunu “kurallarına göre 
oynarlar”. Oyundan kastettiğim hayattır. Hayatın kuralı da erkek egemen kurallar olduğu için 
kadınlar zaten bunu içselleştirirler ve buna uygun davranırlar çünkü öbür türlüsü birçok şeyle 
mücadele etmeyi ve çok büyük cesaret gerektirir.

Güliz Sağlam: Bir de ben şunu merak ettim. Örgütlü yapı ya da örgütlü mücadele deyince 
aklınıza tamamen hiyerarşik, dikey hiyerarşik bir yapılanma mı geliyor? Çünkü örgütlü yapının 
dikey hiyerarşik olması gerekmiyor. Hiyerarşik olmasına hiç gerek yok. Hiyerarşilerle de biraz 
sorunumuz var çünkü.

Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk (Moderatör) : Başka soru var mı arkadaşlar? Kim?

İzleyici 2: Öncelikle şunu sormak istiyorum. Genel olarak erkeklere verilen roller daha 
kapsamlıdır ama bir kadına gündeme gelmek için sinema televizyon sektöründe yani illa cesur 
rollerde mi oynaması gerekiyor ya da daha güzel olması mı gerekir?

Yeşim Ceren Bozoğlu: Cesur rolden kastın ne?

İzleyici 2:  Mesela şöyle söyleyeyim. Bir kadının sinemada var olabilmesi, bilinen bir kadın 
olabilmesi için cinselliğini ön plana çıkarması mı gerekir?

Yeşim Ceren Bozoğlu: Çünkü dünya kadın cinselliği üzerinden dönüyor.

Güliz Sağlam: Tam da erkek egemen sistemin dayattığı bir şeyden konuşuyoruz aslında. Kadın 
bedeninin, cinselliğinin metalaşmasıdır bu. İstedikleri şekilde davranmazsan, bir başkasıyla yola 
devam ediyorlar.

Yeşim Ceren Bozoğlu: Örneğin, benim şimdiye kadar çektiğim filmler içerisinde, bir tanesinde 
sevişmeye benzer sahne vardı. . “Eve dönüş” adlı İşkenceyi tartışan ikinci filmdi. 12 Eylül ile 
ilgiliydi.  Üstüm çıplaktı, göğüslerim ortadaydı. Bütün set bütün, çaycı Ramazan ağabey dâhil 
gördü.    
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Kolay değil öyle sahneleri çekmek.... “Eve dönüş”te gerçekten inandığım için o sahneyi çektim 
ben.  Amaç meşhur olmaksa böyle bir yol seçmek en büyük aptallık. O duruma hiç gelmemek 
lazım. Ama iyi oyunculuksa mesele, kadın olarak da erkek olarak da çok pornografik bir şey 
yapıyorsunuz zaten. Ruhunuzu soyuyorsunuz çünkü. Benim oynadığım bir sürü sahne, benim için 
soyunmaktan çok daha serttir. Az önce anlatmaya çalıştığım şey buydu. Öyle bir sahne oynarsın 
ki gerçekten hani baştan aşağı kapalısındır ama kadın veya erkek izleyenin ereksiyon düzeyini 
maksimuma çıkartırsın. Zaten zor olan bunu yapmak ve başarmaktır. Kadın olmak, kadın gibi 
davranmak ve bunun tadını çıkarmakla ilgili ben eğer kendimi kontrol etmeye başlıyorsam orada 
zaten bir sıkıntı var demektir. Mesela benim çok sinirlendiğim bir şeydir. Setteki asistan 
arkadaşların hepsi pantolon giyer, parkayla gelir. Kendi kimliğiyle ilgili bir sıkıntısı vardır.

Çünkü etek giydiği takdirde oradaki ışıkçı başka türlü düşünür, yönetmen bilmem ne olur diye 
kaygılanır. Koruma sistematiği üzerinden kendini görsel olarak erkeksi bir hale getirir. Bundan hiç 
hoşlanmıyorum. Cinselliğin sömürüldüğü durumlardan bahsetmiyorum elbette ama cinsellikle 
ilgili sıkıntımızın da olmaması gerektiğini düşünmekteyim. Yani canım dekolte giymek istiyorsa 
dekolte giyerim, başımı kapatmak istiyorsam, kapatırım.  Fiziğimle veya cinselliğimle ilgili 
kimsenin sıkıntısının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten bu özgürlükle ilgili bir şey.
 
Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk (Moderatör) : Sizden alalım sorunuzu, buyurun.

İzleyici 3: Merak ettiğim nokta şu; kadın gerçekten her alanda özgürleşebilecek mi? Yapılan 
mücadeleler, eylemler, örgütlenmeler, sendikalar işe yarayacak mı? Ben bir erkek olarak, 
erkeklerin de çok özgür olarak yaşadığını düşünmüyorum. Hani insan olarak özgürleşebilecek 
miyiz? Kadınlar tabii ki erkeklere göre toplumda daha fazla eziliyor. Bu mücadele bir sonuca 
varacak mı?

Güliz Sağlam: Ezilme ilişkileriyle ilgili bu yani homoseksüeller özgürleştikçe heteroseksüeller 
özgürleşecek yani kadınlar özgürleştikçe erkekler de özgürleşecek ve ama kim istiyor özgür 
olmayı diye soralım bakalım? Kim neden özgür olmak istiyor?  Özgürlük kavramı ne ifade ediyor, 
bunları da sormak gerek sanırım.

Yeşim Ceren Bozoğlu: Özgürlük çok sıkıntılı bir şey; sorumluluk sahibi olmaya başlarsın. İktidar 
ilişkilerinden tutun da kişisel ilişkilere kadar geçerli bu durum.  Sosyal hayatta veya iş hayatında, 
her türlü ilişki kurma biçiminde bizim iktidara daha sıcak olmamızın bir sebebi var. Sorumluluğu 
başkasının üzerine atıyoruz: “mutsuzum ve bundan sen sorumlusun” diyoruz.  Özgür olmak 
demek zaten bizatihi kendi var oluşunun sorumluluğunu almak demek. Dolayısıyla ben senin 
soruna şöyle bir cevap verirdim. Kadınlar özgürleşecek mi? Hayır! Ama bu ilişkiler bu faşizm ve 
şiddet bu boyutta devam ettikçe olay çok daha kötü bir yere gidiyor. Çünkü ben senin beni 
ezdiğin yerde oğlumu öyle bir yetiştiriyorum ki o beş bin kişinin canını yakıyor. Yani sistem böyle 
işliyor. O yüzden çok akıllı olmak lazım.  Bak buradaki kız arkadaşların hepsi senden emin ol on 
misli daha iyi yalan söylüyor. Niye biliyor musun? 
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Onların hepsi ben dâhil buradaki bütün kadınlar dâhil hayatta kalmak için bu coğrafyada yalan 
söylemeyi çok iyi kıvırmak zorundayız. Annene, babana, ağabeyine, kardeşine, mahallene, 
bakkalına, iş yerine… Dolayısıyla benim zekâm senden daha hızlı işliyor.
 
Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk (Moderatör) : Var mı ekleyeceğiniz bir şey hocam?

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Hayır şu şey meselesi yani bu özgürleşecek mi meselesi tarihi bir soru 
aslında. Yani “hayatımızın öznesi olabilecek miyiz?” sorusu ciddi bir soru.  Şöyle anlatayım; 
ortaçağ başlarında köyde yaşadığınızı düşünün. Dünyanın düz olduğunu birileri size söylemiş. Bu 
durumda siz ufuk çizgisinin ötesine geçmeye korkarsınız. Sizin özgürlüğünüz de, özgürlüğü 
kavrama sınırınız da orada biter.

Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk (Moderatör) : Soruyu alabiliriz şimdi.

İzleyici 4: Ben Yeşim hanıma Sinema filmi için değil, dizilerinde oynadığınız karakterlere ilişkin 
bir soru sormak istiyorum. “Doktorlar”da “Fikret” karakteri sert bir kadındı; “Geniş Aile”de 
“güvenlik görevlisi” olarak o daha da sert bir kadın;  “Canım Babam”da ise kısmen sert bir karak-
terle karşımıza çıktınız. Neden genellikle bu tür karakterleri oynuyorsunuz?

Yeşim Ceren Bozoğlu: “Doktor Fikret” öyle bir karakterdi. “Canım Babam” grotesk bir 
komediydi ve canlandırdığım karakter iniş çıkışları olan bir kadındı. “Yeditepe İstanbul” gibi 
dizilerde çok kontur karakterleri canlandırdım. Genelde kariyerimi ters köşe üzerinden kurmaya 
çalışıyorum.

İzleyici 5: Güliz Hanım’a sormak istiyorum. Avrupa da oyunculara yönelik korunma 
mekanizmasından bahsettiniz ve biz de neden yok dediniz. Acaba bunun olması için hani 
kadınlar özellikle uğraştı mı? Neden herkes taşın altına elini koymuyor da hazır bir sistem bekleni-
yor. Neden siz uğraşıp da oluşturmuyorsunuz?

Güliz Sağlam: Sanırım bir yanlış anlaşılma var. Sadece oyuncularla ilgili değildi benim 
söylediğim. Her meslek kolunun kendi içinde örgütlenmesiyle ilgiliydi.

İzleyici 5: Kadınlar olarak sinemaya yönelik, oyuncuları korumaya yönelik bir şey oluşturmayı 
düşündünüz mü?

Güliz Sağlam: Genel bir örgütlenme olmadığı için mesleki birimlerin kendi içinde örgütlenmesi 
yok. Hak mücadelesinde sendikalara ya da meslek birliklerine, karar mekanizmasında 
olduğumuz, kendi çıkarlarımızı korumak için bir araya geldiğimiz, sözümüzü geçirebileceğimiz ve 
yaptırım uygulatabileceğimiz yerler olarak bakıyorum. Sendikalaşıp “ben sendika üyesiyim” 
demek de yetmiyor. Gidip orada uğraşman, yaptırım uygulatman gerekiyor. Sendika diye bizden 
bağımsız bir yapı yok; biziz aslında sendika. 
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Bu gerçekleşmeyince, mesleklerin tek tek kendi kendine örgütlenmesi de zorlaşıyor. Bir de şu 
konu var; bizim sektörümüzde rekabet çok fazla. Bu da sektörün erkek egemen yapısından ileri 
geliyor. Herkes birbirini izliyor; çünkü zaten iş bulmak zor, sürekliliği zor, sonraki işin ne zaman 
geleceği belli değil. Bunlar psikolojik baskı yaratıyor. Dolayısıyla “ne kadar az sesini çıkartırsan o 
kadar fazla iş bulursun” gibi bir yaklaşım var. Dolayısıyla insanların mesleki çıkarları için, ücret 
sorunları ve çalışma koşulları için bir araya gelip örgütlenmesi zor oluyor. Kamera asistanları, 
focus puller’lar bir öyle bir oluşum içine girdiler. Ama sanırım orada bile kırılmalar oldu. Bu işe 
kafa yormamız, mesai harcamamız ve çalışıp ortaya talepler koymamız ve o taleplerin arkasında 
durmamız gerekiyor. Bu işler yıllar alıyor, kolay olmuyor, yavaş yavaş oluyor. Ama önce başlamak 
gerekiyor. Başlamak da çok önemli; başlarsak belki bir 5–10 yıl sonra sonuçlarını görürüz. 
Süreklilik olmadığı için tek başına da yapamıyorsun.
 
Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk (Moderatör) : En arkadaki arkadaşımıza lütfen.

İzleyici 6: Yeşim Hanım’a sormak istiyorum. Sinemada şu anda kadın geri planda ama televizyon 
dizilerinde kadınlar çok öncelikli.  Çoğu dizinin ismi kadın ismi üzerinden kuruluyor: “İffet”, 
“Fatmagül’ün suçu ne” gibi… Televizyon dizilerinde kadın çok ön planda diyebilir miyiz?

Yeşim Ceren Bozoğlu: Bu durum genel olarak sinema sektöründe yaptığımız bir hata. Çünkü 
Türkiye’de sinema seyircisi kadın ağırlıklı… Ama çok fazla kadın filmi yok. Ben on yedi tane 
sinema filminde oynadım. Bunların hepsi benim seçildiğim filmlerdir. Ya oturup kendi senaryonu 
yazacaksın ya kendi filmini yapacaksın veya sürekli durup seçilmeyi bekleyeceksin. Burada çok 
ciddi bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Özellikle yapımcılarımız, yönetmenlerimiz ve senaristler-
imiz bu konuya dikkat etmeliler, çünkü seyirci anlamında çok ciddi bir potansiyelimiz var. Ve evet 
kadın seçiyor gideceği filmleri. Teşekkür ederim.

Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk (Moderatör) : Öndeki arkadaşımıza verelim.

İzleyici 7: Kadın sorunlarıyla pek bir alakam yoktu ama bu panellerden sonra kadına ve sinema 
sektörüne ilişkin görüşüm çok değişti. İnanıyorum ki arkadaşların da değişmiştir. Kadınlara ilişkin 
bakışımız daha geniş bir perspektif kazandı. Bu panellerin daha geniş kitlelere seslenmesiyle 
insanların kafasında daha farklı şeyler uyanacak. Bence bu sorunlar böyle daha kolay aşılacak 
gibi. Siz de katılıyor musunuz bu görüşe?

Güliz Sağlam: Evin içinden başlıyor her şey. Annenize, kız kardeşlerinize babanıza, kendinize, 
kız arkadaşlarınızın durumlarına sorgulayıcı bir gözle bakın. Sorgulamakla başlıyor her şey ve 
yaşarken de bunları görebiliyorsun. Sorgulayınca da merak ediyorsun ve okumaya başlıyorsun. 
Öyle devam ediyor..
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Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Hayatın dinamiği, toplumsal dinamik diye bir şey var. Şimdi belki 
bazılarınızın hoşuna gitmeyecek bir örnek vereceğim. Ama bu çok önemli bir örnek, özellikle 
Güneydoğu’da ki kadının, Kürt kadının son 10-15 yılda kat ettiği yola bakarsanız çok şey 
öğrenirsiniz gibi geliyor bana. Yani o annelerin dönüşümü, politize olması ve hareketin 
içerisindeki yerleri inanılır bir şey değil. Üstelik nerede? İşte hepinizin “feodaldir” dediğimiz yerde. 
Bütün sorunları çözdüler de özgürleştiler mi? Hayır. Ama muazzam bir yol kat ettiler. Hepimizden 
çok daha fazla yol aldılar.  Çok kısa zamanda aldılar. Neden? Hayat dayattı; oğlunu, kızını tehlik-
enin altından çekerken “madem o gidiyor bende yanında olacağım” dediler. Çocuklarının maruz 
kaldığı eziyete maruz kaldılar. Hiç kimse kırk elli yaşındaki bir kadının da, başörtülü bir kadına da 
devlet şiddeti görebileceğini düşünmüyordu.

Güliz Sağlam: Politik mücadelenin sonucu bu… Örneğin, kadın kotasını yani kadına pozitif 
ayrımcılık maddesini uygulayan tek parti BDP. Kürt kadınları mecliste % 40lık bir oranla temsil 
ediliyor. Yani çok hızlı bir sürede, sistemin de dayatmasıyla tabi çok çok yol kat edildi. Yani bunun 
örnek alınması gerekiyor, aslında diğer siyasi partilerin de pratikte uygulaması gerekiyor kotayı, 
sadece söylemde olmuyor.

Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk (Moderatör) : Sorunuzu alalım.

İzleyici 8: Türk filmlerinde ya da dizilerinde çoğunlukla kadın üzerine ve aşk hikâyesi üzerine 
senaryolar yazılıyor. “Fatmagül’ün suçu ne” ya da “İffet”te tecavüz vakasıyla karşı karşıyayız. İki 
dizide de tecavüz bir şekilde olumlandı bir şekilde aklandı. Ahlaki bir çöküş olduğunu göstermek 
yerine bunları yaşamanın olağan olduğu ve suçun kendi içinde halledilebilir yolları sunuldu. Bu 
senaryolarda ahlaki çöküşler artık meşru olarak gösteriliyor. Bu nereye kadar gidebilir?

Yeşim Ceren Bozoğlu: Evet, televizyonun belli bir etiği olması gerekmektedir. Onun koşulları, 
durumları nedir ne değildir tartışılır. Ama bir yandan da burada birey olarak seçim şansımız 
olduğunu unutmamak lazım. O anlamda da seyrettiğimiz şeylerle kurduğumuz ilişki biraz gerçek-
ten kişisel sorumluluğumuz. Hikâye anlatan kendi bakış açısından doğrudur yanlıştır, katılırsın 
katılmazsın. O bir şey yapacak sen de karşıt bir şey yapacaksın. Hepimiz kendi derdimiz neyse 
onun üzerinden durumumuza göre film yapacağız. Birisi de tamamen Tinto Brass gibi film bir
ibi film bir çeker. O, onun özgürlük alanıdır. Sanattaki ahlak etik meselesi çok başka bir şey; o 
sanatçıyı ilgilendirir. Sen istemiyorsan onu izlemezsin ve onun tanığı olmazsın sadece. Bu filmler 
çıktıkça konuyu konuşmaya başladık. Duygu Asena’dan önce, 80’li yıllardan önce kadın hakkı 
filmlerde yoktu. Öyle bir şey yoktu. Şimdi bu ve benzeri durumlar hiç değilse tartışmaya açıyor, 
bu iyi bir şey. “Fatmagül’ün suçu ne”ye İffet’e karşıysam alternatif bakış açısıyla bir ürün ortaya 
koymalıyım. Veya eleştirmeliyim.

İzleyici 8: İtirazım şu; bütün diziler hani bu yöne doğru kayıyor.



Yeşim Ceren Bozoğlu: Evet seks satıyor çünkü. Seks, şiddet satıyor, kadın vücudu satıyor, cinsel-
lik satıyor. Sen reddedene kadar da bu böyle olmaya devam edecek. Reyting yapıyor çünkü.

Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk (Moderatör) : Yani tecavüz de bu toplumun bir gerçekliği. Biz 
bunu yaşamıyor muyuz? Ensest de yaşanıyor, tecavüzde yaşanıyor, kadına yönelik şiddet de 
yaşanıyor ve bu tarz dizilerin çekilmesi gerçekten söylediği gibi iyi ya da kötü bir yüzleşmeye 
sebep oluyor. Yani bu diziler analiz ediliyorlar, konuşuluyorlar, var olan bir şeyi iyi ya da kötü 
yansıtıyorlar.

Güliz Sağlam: Yalnız şunu çok kısa eklemek istiyorum; söylemeden edemeyeceğim. Yani tecavüz 
yaşanıyor, o yaşanıyor, bu yaşanıyor; dizilerde de filmlerde de bu sahneleri nasıl verdiğiniz de çok 
önemli. Yeniden üreterek verirseniz bu çok problemlidir. O tecavüzü dakikalarca bir oradan bir 
oradan bir oradan çekmek eleştiriden öte tecavüzü yeniden üreten bir mekanizmaya dönüşüyor. 
1980 darbesinden sonra topluma bu iyice yerleşmiş; “sevmiyorsak, beğenmiyorsak 
yasaklayalım” olmamalı. Yeşim hanımın söylediğine de katılıyorum; “hepsi olacak istemiyorsan 
izlemezsin”. Ama bence eleştirmemiz gereken şey bu sahnelerin nasıl verildiği. Yani yeniden 
üretim tuzağına düşmeden daha eleştirel, daha tartışmaya açık olarak çekilmesi ya da yazılması 
gerekir bu sahnelerin.

Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk (Moderatör) : Bitiriyoruz artık son soru olsun bu.

İzleyici 9: Yaşamda olan her şey sinemada veya televizyonda da var. Mesela işte modern bir aile 
de var muhafazakâr bir aile de var. Yani yaşamda görebileceğimiz her şey var. Ancak neden 
tesettürlü kadın yok dizilerde. Mesela Behzat Ç.’ de şey vardı…

Yeşim Ceren Bozoğlu: Nasıl yok? Samanyolu hiç seyretmedin mi. Kalp gözü...

İzleyici 9: Behzat Ç.’ de tesettürlü bir kadının olması gündem oluşturmuştu. Gazetelere falan 
çıkmıştı işte böyle bir kanalda işte çıktı falan. Mesela bu çok güzel bir şey. Ben çok beğenmiştim 
çünkü yaşamımızda var. Modern kadın gösteriliyor ama hani tesettürlü kadının ekranda çok da 
var olduğunu düşünmüyorum. Neden her dizide var olamıyor neden sadece Samanyolu’nda var 
olabiliyor?

Güliz Sağlam: Neden kadınlar mecliste pantolon giyemiyor mesela değil mi? Çünkü erkekler 
karar veriyor buna.

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Yaşamımızdaki, hayata ait her şey yok dizilerde..

Güliz Sağlam: Bir ideoloji bombardımanı var orada aslında.
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Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Ya da biz dizi sektöründe karşılaştığımız kadar zengin evleri mi görüy-
oruz hayatımızda?

Güliz Sağlam: Kim öyle yaşıyor hakikaten jeepler, tekneler, villalar?

Prof. Dr. Tül Akbal Süalp: Kim? Yani benim tanıdığım kimse yok mesela.

Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk (Moderatör) : Evet panelimizi burada noktalıyoruz. Katıldığınız 
için çok teşekkürler. 
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“Siz Benim Filmlerimle Büyüdüğünüz”, Ülkü Erakalın, Alican Sekmeç, 2009
“Yalçın Tura Müziğmizin Çok Yönlü  Bestecisi”, Evin İlyasoğlu, 2009

2008 Altın Portakal Şiir Ödülü Sempozyumu
“Cevat Çapan Şiiri ve Bana Düşlerini Anlat”, İkaros Yayınları,
Yayına Hazırlayanlar Ahmet Tüzün, Mustafa Koç, Yüksel Doğan,

2009     

2010

47.Uluslararası Antalya Altın Portakal Festivali Yayınları
“70’lerin Türk Sineması”, Zeynep Dadak - Berke Gö, 2010
“Başı Dik Onurlu Bir Sanatçı: Müjdat Gezen”, Agah Özgüç - Mehtap Göral, 2010
“Başka Türlü Bir Hikaye: Nur Sürer”, Övgü Gökçe - Fırat Yücel, 2010
“Devekuşunun Kanatlarında Zeki&Metin”, Gündüz Demir, 2010
“Emeğin İzinde Bir Sinemacı: Ertem Göreç”, Alican Sekmeç, 2010
“Gülşen Bubikoğlu”, Şakir Eroğlu,2010
“Yeşilçam’ın Tüm Harfleri Safa Önal”, Gözde Onaran&Senem Aytaç,2010

2009 Altın Portakal Şiir Ödülü Sempozyumu
“Kemal Özel Şiiri ve Temmmuz İçin Yaralı Semah”, Kırmızı Yayınları,
Yayına Hazırlayanlar,Mustafa Koç,Hüseyin Cahit Kerse
2010
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2011

48.Uluslararası Antalya Film Festivali Yayınları

“Darbeli Düşler  - 80’li Yıllar Türkiye Sineması”, Özgür şeyben, 2011
“Işık Saçan Bir Oyuncu Perran Kutman”, Elçin Barlas, 2011
“Komediye Adanmış Bir Ömür Halit Akçatepe”, Alican Sekmeç, 2011
“Rutkay Aziz”, Gündüz Demir, 2011
“Son Yeşilçam’lı: Mehmet Dinler”, Alican Sekmeç, 2011
“Veysel Atayman’ın Kaleminden Sinemamızın Komediyle İmtihanı”, Tuncer Çetinkaya, 2011
“Yaşama Sarılmış Bir Serüven Tuncel Kurtiz”, Bülent Vardar, 2011
“Yeşilçam’ın Gülen Yüzü Engin Çağlar”, Engin Çağlar, 2011

2.Antalya Televizyon Ödülleri
“Türk Televizyon Dizileri 1974 -1995”, Alican Sekmeç, 2011

2010 Altın Portakal Şiir Ödülü Sempozyumu
“Emirhan Oğuz Şiiri ve Myndos Geçişi”, Kırmızı Yayınları,
Yayına Hazırlayan Mustafa Koç, Hüseyin Cahit Kerse, 2011

2012

49.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Yayınları
“Herşeye Rağmen Ayakta; 90’lı Yıllar Türkiye Sineması ”, Porf.Dr. Şükran Kuyucak Esen, 2012
“Duygu Sağıroğlu”, Alican Sekmeç, 2012
“Güler Ökten”, Gündüz Demir, 2012
“Komedinin Öyküsü”, Tuncer Çetinkaya, 2012
“Büyülü Fener Bekçisi Necip Sarıcı”, Alican Sekmeç, 2012
“Yeşilçam’ın İlk ve Son Prensi Salih Güney”, Şakir Eroğlu, 2012
“Sarayın Dalkavuğu Değil Halkın Soytarısı - İlyas Salman”, Tuncer Çetinkaya, 2012
“Sinema İçinde Sinema Gibi Bir Hayat: Meral Zeren”, Melda Davran, 2012
“Türkan Sultan’a Armağan”, Atilla Dorsay, 2012
“Sinemada Kadın Paneller Dizisi”, Merih Taşkaya - Emine Uçar İlbuğa, 2012

3.Antalya Televizyon Ödülleri
“Türk Televizyon Dizileri 1974 - 2011”, Alican Sekmeç, 2012
“Senaristler Kralı: Umur Bugay”, Özgür Şeyben

2011 Altın Portakal Şiir Ödülü Sempozyumu
“Nida Odağında Ahmet Telli Şiiri” Everest Yayınları, 
Yayına Hazırlayanlar Mustafa Koç, Hüseyin Cahit Kerse, Asuman Susam,
2012
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Uluslararası 48. Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen
“Sinemada Kadın” temalı paneller dizisinde, sinema emekçileri ile
akademisyenlerin kadın sorunlarına yönelik bilgi birikimi ve deneyimlerini
aktardıkları önemli bir buluşma yaşandı. 

“Belgesel Sinemada Kadın”, “80’lerden Günümüze Sinemada Kadın Temsilleri”, 
“Beden Politikalarının Sinemadaki Yansımaları” ve “Sinemada Kadın Emeği” 
olmak üzere dört ana başlık kapsamında gerçekleşen buluşmanın konuşma 
metinlerinden üretilen bu çalışma, sinemada kadının konumuna ilişkin politika 
üretme pratiğinin, iktidar ilişkileri çerçevesinde sorgulanmasında, yol gösterici 
bakış açılarını sunmaktadır.

sİnemada kadın
merİh Taşkaya - emİne Uçar İlbuğa
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