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SİNEMA VE KADIN: YEŞİLÇAM’IN KADINLARI 

 

06.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen “Sinema ve Kadın: Yeşilçam’ın Kadınları” 
konferansının metnidir. 

Konuşmacı: 

Sevna Somuncuoğlu; Uçan Süpürge Genel Koordinatörü 

 

Sunucu: Uçan Süpürge Genel Koordinatörü Sevna Somuncuoğlu; 1980-1984 
yıllarında sinema eğitimi gördü. Üniversite ve öncesinde insan hakları alanında 
çalıştı. 1980 Darbesi sonrası Yükselen İkinci Dalga filmiyle birlikte kadının insan 
hakları konusuna eğildi. Kadın hareketi içinde bilinç yükseltme toplantılarının yanı 
sıra profesyonel olarak Ankara Film Festivali kurucularının arasında yer aldı ve 
yönetmenliğini üstlendi. Daha sonra Avrupa Filmleri Festivali, Gezici Festivalinin 
kurucusu ve yönetmeni olarak çalıştı. 2000 yılından bu yana çeşitli aralıklarda Uçan 
Süpürge’nin yasama ve denetim süreçlerini katılım konusunda yaptığı çalışmaları 
yürütmekte ve genel koordinatör olarak çalışmaktadır. Ayrıca çeşitli projelerde 
eğitmen ve moderatör olarak atölye çalışmalarını sürdürmektedir.  

Sevna Somuncuoğlu: Yeşilçam’ın kadınlarına nasıl bakacağımın metodolojisini 
oluştururken iki arada bir derede kaldım. Yeşilçam’da kadın karakterlerden mi gitmem 
lazım yoksa hepimizin tanıdığı, Yeşilçam dönemine damgasını vurmuş kadın 
oyuncuların canlandırdığı karakterlere mi bakmam lazım. Hala daha karar vermiş 
değilim. Çünkü maalesef Yeşilçam’daki dönemlere göre bazen karakteri starın 
özelliği etkilemiş bazen de Yeşilçam’ın yapımcılarının etkili olduğunu görüyoruz. 
Dolayısıyla iki açıdan da bakacağız.  

Bu topraklarda sinema 1910’la 1920 yılları arasında başlıyor. Aslında ilk Türk Filmi 
Fuat Uzkınay’ın 1914 yılında çektiği bir belgesel anılır. Gene bu dönemde konulu film 
yok, hep belgeseller var ve belgesellerde daha çok kahramanlıklarla alakalı 
belgeseller, Fuat Uzkınay önemli ilk sinemacımız diye anılır. Aslında asker ve ordu 
içinde kurulan Sinema Dairesinde Sigmund Weinberg’le birlikte yönetmenlik 
yapıyorlar. İlginç olan o dönemde Sedat Simavi bilirsiniz, bizim duayen 
gazetelerimizin ilk sahiplerinden. Sedat Simavi’nin çektiği iki tane film var; 20’şer 
dakikalık bunlar ilk konulu filmler; Pencere Casus filmleri, bunlarda da kadın karakter 
yok.  

Bu gördüğünüz Gayri Müslim kadınlar bizim sinemamızda görülen ilk kadın 
karakterler; bu solda gördüğünüz Madam Kalitea, Ahmet Fehim Efendi’nin çektiği 
Mürebbiye filminde oynuyor. Gene buradaki karakterde de şöyle bir özellik var; eve 
bir mürebbiye geliyor. Gene evin beyini ayartıyor. Kadın gene fettan, gene baştan 
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çıkaran ve yani o Havva’dan beri o elma hikâyesi bitmemiş. Zaten hep aynı hikâyeyi 
anlatıyoruz.  

1920 ile 1940 arası bizim sinemamızın “Tiyatrocular Dönemi” diye andığımız bir 
dönemi. Niye “Tiyatrocular Dönemi” diyoruz; çünkü oyuncularda, yönetmenlerde hep 
tiyatrodan geliyor ve tiyatro kokusu var, sinema kokusu yok gördüğümüz filmlerde.  

Tabii en büyük yönetmen gene Muhsin Ertuğrul, aslında sinemamızda konulu 
filmlerdeki iki kadın sureti de son filmlerinde çıkıyor. İlk çektiği film Bir Facia-i Aşk ya 
da Şişli Güzeli Bedia Hanım’ın Facia-i Katli yani gene bir kadın, gene katledilen, gene 
anılırken Şişli Güzeli bunun altında o satır arası muhtemelen iyi kadın değil, kötü 
kadın zaten bir fahişe dolayısıyla onun katlediliş öyküsü ilk konu sinemadaki kadının 
ilk görünüşü, ilk sureti böyle.  

Daha sonra 1923 yılında artık Müslüman kadınlarda oyuncu oluyorlar. Afife Jale, 
sahneye çıkan ilk Müslüman Kadın Tiyatrocu; onun verdiği savaşın sonunda açılan 
yolda ilerleyen kadınlar hem tiyatro sahnesinde hem de bizim sinema perdelerinde 
görülmeye başlıyorlar.  

İlk kadınlar Neyyire Neyir ve Bedia Muvahhit; Ateşten Gömlek filmi Kurtuluş Savaşı’nı 
anlatıyor ve Muhsin Ertuğrul’un çok özenli Halide Edip’le birlikte oturup senaryosunu 
yazdığı, uğraştığı ve kadın karakter üzerine ince düşünülmüş iki kadın karakter var 
filmde. İkisinin üzerine de ince düşünmüş ve nihayet artık aldatan, erkek karakteri 
baştan çıkaran bir fahişe yok, karşımızda nihayet dolayısıyla gerçek bir karakter var 
ve ikisi de Kurtuluş Savaşı sırasında özveriyle savaşa katkı vermeye çalışan, barışa 
katkı vermeye çalışan kadınlar. Romanı biliyorsanız zaten filmi de biliyorsunuzdur. İlk 
Kadın oyuncu Neyyire Neyir’in çok kısa bir ömrü var sinemada. Sadece üç film 
yapıyor, daha sonra Muhsin Ertuğrul’la evleniyor ve tabii ki evinin kadını oluyor.  

Bedia Muvahhit, çok ilginç bir karakter, çok uzun yıllar sinema ve tiyatroda başarıları 
var. Canlandırdığı Ayşe karakteri gene ilk gerçek karakter ve Bedia, bu cesareti 
nereden buluyor? Neyyire Neyir’in cesareti var; çünkü kocası sette zaten. Ama Bedia 
Muvahhit o erkeklerle dolu setin içine girme cesaretini nereden buluyor? Çünkü Bedia 
Muvahhit bir aktris aslında. 

Burada gördüğünüz en önde hoş şapkalı kadının yanında bir genç kadın Bedia 
Muvahhit. Bu kadınlar telefon şirketinde ilk görev alan kadın memureler; Osmanlı’da 
1908’den sonra başlayan bir kadın hareketi var. O kamusal alanda çalışabilmek için 
kadın hareketinin içinde birçok mücadele veriliyor.  

Bu gördüğünüz en alttakiler Kadınlara Mahsus Dergisi’nin Yayın Kurulu; Kadınlara 
Mahsus bu ülkede yayınlanmış, editörlerin ürettikleri, yazarları hepsi kadın olan ilk 
dergi, 600 sayı kadar çıkmış. Aynı zamanda eylemci, aktivist kadınlar bunlar 
yaptıkları ilk eylemlerden biri üst fotoğrafta görüyorsunuz, bütün cemiyet üyeleri bir 
uçağın önündeler. Şöyle bir iddiaları var: Biz kadınlar erkekler kadar her şeyi 
yapabiliriz, hatta yükselebiliriz, onlardan yukarı çıkabiliriz. Bunu mecazi olarak 
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anlatmak üzere Belkıs Hanım aralarından biri bir uçağa binip gökyüzüne havalanıyor. 
Bir uçağa binen Türkiye’de ilk Müslüman kadındır Belkıs Hanım ve uçaktan aşağıya 
küçük bildirimler dağıtıyor, biz kadınlar gökyüzüne kadar ulaşabiliriz diye bu yaptıkları 
ilk eylem.  

Memurluk sınavı açıldığında kadınlarda başvurunca telefon şirketi de şöyle bir hamle 
yapıyor: Telefon şirketi diyor ki ne yapalım kadınları almamak için Fransızca bilme 
koşulunu getirelim; çünkü o zaman Fransızların elinde telefon şirketi. Bu sefer 
kadınlar bu aktris kadınlar gidiyorlar. İyi eğitim görmüş, o zaman kadınlara eğitim yok 
biliyorsunuz; paşa kızları ancak evlerinde eğitim görebiliyorlar, özel eğitim 
alabiliyorlar. O paşa kızlarını örgütlüyorlar ve onlar başvuruyor, hepsi de Fransızca 
bildikleri için ve telefon şirketi kadınları işe almak zorunda kalıyor. Dolayısıyla böyle 
bir kurum içinde, bir kurumsal yapı içinde ilk kez kadınların çalışması olanağı açılıyor. 
İşte Bedia Muvahhit de o aktrislerden biri.  

Tabii 1934’de gelindiğinde yani Mithat Paşalar döneminin sonunda gene bir Muhsin 
Ertuğrul keşfi Cahide Sonku; Cahide Sonku çok önemli bir karakter; çünkü 
oyunculuktan çok hızla yapımcılığa geçmiş, arkasından ilk kadın yönetmeni olmuş 
sinemamızın bir karakter. Tabii onun ilk girişi de “Aysel Bataklı Damın Kızı” gene bu 
sefer kandırılan masum bir kız ve artık fedakâr kadın, gözde sadece kandıran değil, 
kandırılan masum ama buna rağmen kendinden vazgeçen, sevdiği erkek için 
hayatından vazgeçen kadınlar moda sinemada; işte “Bataklı Damın Kızı Aysel” de 
onun ilk örneği. 

Burada filmin kadrosuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Senaristte bakın Nazım Hikmet 
Ran, Selma Legarlöf. Selma Legarlöf’ü tanıyorsunuz, skeçte çok önemli bir kadın 
yazar. Oyuncu kadrosundan sonra birde müziğe bakın Cemal Reşit Rey yani 
dönemin bütün yetenekli insanları bir araya gelip bir film yapıyorlar ve o dönemde 
“Aysel Bataklı Damın Kızı” çok büyük sükse yapıyor.  

Bu arada “Aysel Bataklı Damın Kızı” birkaç kere çevriliyor. İlk çevriminden sonra 
Ömer Tolga’ya kadar gelen, günümüze kadar gelen versiyonları var. İlk gösterildiği 
zaman çok büyük tepki alıyor. Bir yanda bir mahkeme sahnesinde bir erkeğin direkt 
suçlanmasından dolayı, bu o mahkeme sahnesinden bir örnek. 

Kanıyla çocuğunu beslemeye razı fedakâr, dava konusu da şu; çocuğu için nafaka 
istiyor. Çünkü hizmetçi olarak girdiği evin beyi tarafından kandırılıp iğfal ediliyor ve 
hamile kalıyor tabii hemen bütün ilişki taklitlerinde olduğu gibi. Ardından gidiyor, 
çocuğuna bakabilmek için cesaret gösterip mahkemeye başvurup nafaka istiyor. 
Elbette bunu yapmaması için çok ikna etmeye çalışıyorlar, ama büyük bir cesaretle 
mahkemeye gidiyor. İşte filmin eleştiri alan noktası da bu, o dönemde bir kadının bu 
hakkı savunması için mahkemeye gitmesi, tutucu çevreler filme karşı çok antipatik 
propaganda yapıyorlar.  
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Geçiş dönemine geldik. Tiyatrocular döneminden sinemacılar dönemine giden bir 
geçiş dönemi var, orada da Cahide Sonku damgası var. Cahide Sonku, bu döneme 
damgasını vuruyor dedik.  

Cahide Sonku, biraz önce gördüğümüz, o fedakâr kanıyla bebeğini beslemeye hazır, 
yeter ki bebeğinin babasına laf gelmesin. Bir Şehvet Kurbanı filminde başlık 
tamamen famfatal dönüyor. Sinemamızın ilk famfatal kadınıdır, Cahide Sonku.  
Şehvet Kurbanı da şu anlamda çok önemli bir film, ilk defa özgür, cesur, kendi başına 
ayaklarının üstünde duran bir kadın tiplemesi vardır. Ama elbette bu özgür, cesur, 
kendi ayakları üzerinde duran kadın bu yeteneklerini zengin, paralı, masum aile 
babalarını baştan çıkarmak için kullanır. Kendi hayatını yaşamak, hayatını düzene 
sokmak için değil; çünkü bildiği tek yol zengin adamların parasını yemektir. Akıllı 
kadın tiplemesi de bu zengin adamların nasıl kandıracağı üzere kurulmuştur. Burada 
Şehvet Kurbanı’ndan bir sahne var, onu da görmenizi isterim. Çünkü nasıl 
kodlandığına dair birlikte konuşmayı çok istiyorum. Dikkat ederseniz, burada klibi 
seyrettikten sonra iki noktaya dikkat etmenizi istiyorum; erkek karakterin ilgisizliği ve 
kadın karakterin ısrarı.  

Kadın, erkek karakter paltolu, şapkalı belli ki soğuk kış günü; kadın karakter 
tamamen beyaz giyinmiş. Biliyorsunuz, fahişenin düşkünü beyaz giyer kış günü diye 
bir lafımız var. Oradan kodlamaya başlamış, bu kadın iyi bir şey değil daha 
kıyafetinden bu kadın iyi bir şey değil söylüyor, bize. Üstelik birazdan sigara da 
içecek. Ama bu arada erkek karakterin hiç ilgisi yok, tamamen işiyle meşgul hele ki 
erkek karakterin bir bankanın veznedarı olduğunu öğrendiğinde birazdan yapacağı 
şeye bakın. Bu arada da hem sarışın hem beyaz giyiyor hem de aptal olmak 
zorunda, çünkü adama diyor ki hesap profesörü müsünüz? Şimdi adamın cevabı da 
sakalım olduğu için mi bana profesörlüğü yakıştırdınız diyor, ama hiç şeye takılmıyor 
hesap profesörü diye bir şey yok diye bir açıklama yapmak zahmetini de girmiyor 
kadına. Olay bitti zaten. Bundan sonra adam tabii evinden, ailesinden ayrılıyor. 
Sadece bu kadına para yetiştirmeye çalışıyor, sonunda da bir meyhane köşesinde 
alkolik olarak ölüyor. Yani tıpkı Adem’in cennetten kovulmasına neden olan Havva 
gibi durum buna dönüşüyor.  

Aynı dönemde başka önemli yönetmenler de var, ama onların da kadına bakışları 
çok farklı değil. Burada gene bir anne karakteri var, hem de üvey anne zaten kötü 
olmak zorunda üstelikte başka biriyle ilişkiye giriyor ve gene kötü kadın imajı.  

Baha Gelenbevi, önemli bir yönetmenimiz. Ama burada gene aldatılan, bara düşen 
saf denizci kız, sonunda bara düşüyor ve “layığını buluyor”, cümlesi kuruluyor bütün 
film boyunca. Dolayısıyla bu geçiş döneminde de kadın karakter için yapılacak bir şey 
yok. Çünkü bu arada hiç dönüp dönüp sinema tarihi içine kadın hareketi tarihini 
sokmuyorum. Çünkü 1923’ten sonra hele 1934’ten sonra daha doğrusu Türkiye’de 
kadın hareketi bir duraklama bir uyuklama dönemine geçiyor, öyle adlandırıyoruz. 
Çünkü Kadın Halk Fırkası ayrıca ilk CHP dışında ilk özel partiyi kurmuş kadınlardır, 
kadın partisidir. Ama kuruluşuna izin verilmemiştir, çünkü kurulduğu zaman kadınların 
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oy hakkı yoktu. İlk hedefleri olarak oy hakkı üzerine çalışıyorlar. 1934 seçimlerinde 
kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde ettiğinde artık Atatürk’ün söylemiyle diyor ki 
işte hakkınızı da elde ettiniz gerek yok artık bu cemiyete kapatın derneğinizi. 
Dolayısıyla orada kadın hareketi yani kadınların örgütlenmesi, örgütlü taleplerini dile 
getirmeleri bir kesintiye uğruyor, 1934’ten ta ki 1970’li yıllara kadar. Dolayısıyla 
burada da etkilenen bir şey yok, ama birazdan sinemacılar döneminde bir gelişme 
var, dünyada özellikle II. Dünya Savaşı sonrası gelişmesi artık sinema git gide 
yaygınlaşıyor. Artık halkın temel eğlencelerinden biri haline geliyor. Buna göre film 
türleri de çeşitleniyor. Gene bu dönemde Malkoçoğulları, Tarkanlardan tutun gene 
zengin kız, fakir oğlan öyküleri, gene saf kız, aldatılan kız, gene leyleklerin getirdiği 
bebekler o sahneleri görmüyoruz; ama kadın hala aldatılan, aldatan gerçek olmayan 
karton karakterler halinde.   

Sinemamızın ilk yıldızı Sezer Sezin, Vurun Kahpeye filmiyle ortaya çıkıyor. Vurun 
Kahpeye filmi ilginç; çünkü Sezer Sezin’in yapımcılara önerdiği bir film bu da 
sinemamızda yaşanan ilklerden bir tanesi, bir kadın oyuncunun gidip bu filmi çekelim 
deme cesaretini göstermesi ve hangi yönetmenin, yapımcıyla bu anlaşmayı yapıp 
hangi yönetmenin filmini yönetmesini istediğini de söylüyor.  

Sinemamızda Vurun Kahpeye birkaç kez çekiliyor. En son orta versiyonlarından dört 
kez çekiliyor, Hale Soygazi’nin oynadığı versiyonu değil ama hepsi aynı başlangıcı 
filmin baş kısmı. Bu Vurun Kahpeye’nin vizyona girdiği ilk Sezer Sezin’in vizyona 
girdiğinde sinema salonunun önü ilk izdihamda bu filmle birlikte yaşanıyor. Aynı 
zamanda Vurun Kahpeye filmi tutucu çevrelerin gene itirazları sonucunda üç kere 
yasaklanıyor. Yasaklandıktan sonra tekrar sinemaya geliyor. Tekrar sinema 
salonlarına girdiğinde de o izdiham aynı şekilde devam ediyor. Bu sadece büyük 
kentlerde İstanbul’da, İzmir’de yaşanan değil. Evet, Vurun Kahpeye yarı çıplak kadını 
da gördünüz. Bu filmin sonunda da öğretmen kadın gerçekten köy meydanında 
taşlanarak öldürülür.  

Sezer Sezin, ilk Vurun Kahpeye’yle belki yıldız oldu, ama 30’un üzerinde film yaptı. 
Aysel Bataklı Damın Kızı’nda fedakâr, kendinden vazgeçen kadınken sonra bir 
Cumhuriyet savaşçısı olup köylere muallime olarak giden kadına ama özgür kendi 
kararlarını verebilen birey olabilmek için de erkekleşmenin şart olduğunu fark etmiş 
bir kadın. Dolayısıyla karşımıza şoför Nebahat karakteri çıkıyor.  

Şoför Nebahat’ten sonra bu erkek karakter tipi bayağı tutuluyor. Çünkü daha gerçek 
öbür karton kadınlar gibi değil; yaşayan, konuşan, fikrini söyleyen bir kadın ama 
erkek kadın olmak zorunda kadın kadın değil, var olabilmek için de aslında Sezer 
Sezin çok uzun yıllar beklemek zorunda kalıyor. Diğer karakterleri oynamak zorunda 
kalıyor, her ne kadar söz geçirebilen bir kadın oyuncu olsa da. Bu da şoför 
Nebahat’ten bir sahne çok önemli değil, üstünde durmayacağım. Argo ağzı, erkeksi 
tavırlı ve taksi şoförleri arasında kurduğu saygınlığı o erkeksi tavrına borçlu olduğunu 
gösteren bir sahneydi.  
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Fosforlu Cevriye, bu da çok sevilen bir karakter, bizim sinemamızda üç beş kere 
çevrilmiş. Ama ilk Neriman Köksal’dır ve sinemamızın Cahide Sonku bir famfatal ise 
ilk vamp kadını Fosforlu Cevriye ile Neriman Köksal olmuştur. Neriman Köksal uzun 
yıllar sinemada görev yaptı. Ama maalesef hep bu rol içine sıkışıp kaldı. Genel 
evlerin mamasıydı ya mahallenin fal bakan fettan ablasıydı, ama hep bir vam 
kadınıydı. Hep mahsun, yakışıklı erkeklerin baştan çıkaran kadın olarak kaldı.  

Fosforlu Cevriye, karakteri tam bir külhanbeyi; ata biniyor, silahlar atıyor, 
meyhanelere gidip anzarot içiyor rakı bile değil, o kadar argoyu kullanabilen bir kadın. 
Dolayısıyla bizim beyaz perdeden de bu kadar argo konuşmaya alışkın olmadığımız 
bir seyirciye karşı Fosforlu Cevriye’nin bu kadar başarılı olması oldukça şaşkınlık 
yaratıyor. Daha sonra bu hep hatırlandıkça belki hatırlarsınız, Fatma Girik’te şoför 
Erkek Fatma tiplerini oynamıştı. Bu erkek karakteri küfreden, ağzı bozuk kadın 
karakteri ara ara, dönem dönem sinema da hep göstermiş. Hatta dizi olmuş filmlerde 
bir taneyle kalmamış filmler.  

Fosforlu Cevriye şarkısını söyleyen Belkıs Özener. Belkıs Özener de bizim 
sinemamızın çok önemli bir kadını, yaklaşık 40 sene kadar hem Türkan Şoray hem 
Filiz Akın hem Hülya Koçyiğit hem Fatma Girik hem de işte herkes olarak şarkılar 
söylemiş, herkesin sesi kadın; 60’dan sonra albüm yaptı, Uçan Süpürge Kadın 
Festivalinde ödül aldıktan sonra dedi ki ilk defa adım duyulmaya başlandı. Bizim 
festivalimizin bir gerekçesi de o aslında, kadının görünmeyen emeğini görünür 
kılmak, Belkıs Özener de onlardan biri. 

Şimdi Fosforlu Cevriye’den Suat Derviş’e nereden geldik? Hepimiz Fosforlu 
Cevriye’yi biliyoruz, peki yazarını biliyor muyuz; Yazarı Suat Derviş. Suat Derviş’in 
Paris’te yaşamak zorunda kaldığı bir 10 yıllık dönemi var. Orada yazdığı bir roman, 
Fransızca yazıyor daha sonra 1941 yıllarının ortalarında Türkçeye çevriliyor ve ondan 
sonra da sinemaya aktarılıyor. Çok renkli bir karakter Suat Derviş, mesela ilk 
Avrupa’ya giden ilk kadın gazetecimiz yabancı dil bildiği için; konferansları izleyen o, 
bütün barış konferanslarını da izleyen o. İstanbul’a Ankara Hükümeti temsilci 
gönderdiğinde Refet Paşayla ilk röportajı yapan kadın o. İstanbul gazetesinde 
“Kadın” sayfası açıyor. Feminist hareketin öncülerinden, Devrimci Kadınlar Birliğinin 
kurucusu, İlk Basın Sendikası kurucusu ve beş erkekle birlikte kuruyor bunu ama 
başkanı oluyor. Reşat Fuat Baraner’le birlikte tutuklanıyor. 

Reşat Fuat Baraner, Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Türkiye’deki fakat bir 
kongre açılışında salonda kimler var, ilân edilirken işte Reşat Fuat Baraner ve eşi 
diye takdim ediliyor. Suat Derviş buna o kadar itirazı var ki kalkıyor, ben Suat 
Derviş’im diyor ve kongre ertesinde boşanma davası açıyor. Sadece bir erkeğin eşi 
olarak anılmamak için çünkü Fuat Baraner kadar emeği var, hem partide hem 
tüzüğün yazılmasında hem kongrenin düzenlenmesinde gene Suat Derviş olarak 
değil de onun eşi olarak anılmaktan anılmaya itirazı olduğu için; ama ölünceye kadar 
da birlikte yaşıyorlar.  
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Şimdi Küçük Hanımefendi’yi Suat Derviş gibi kadınlar ortalıktayken bu sinemaya bir 
dönem damgasını vurmuş Belgin Doruk’umuz hep Küçük Hanımefendimiz var. Niye 
var, bu? Çünkü, o dönem artık yavaş yavaş Hollywood Sineması ülkeye girmeye 
başlıyor. Rock Hudson ve Doris Day filmlerini hatırlayanınız var mı? İşte Küçük 
Hanımefendi filmleri birazcık Ayhan Işık’la Belgin Doruk’la yapılmış Türkiye 
versiyonudur. Onun gibi soft, salon komedileridir. Belgin Doruk hep aynı tipi 
oynamıştır; hep utangaçtır, hep masumdur, hep moderndir. Çok uzun süre 300 kadar 
filmde oynamış bir kadındır. Ama hep bu aynı rolü oynadı, hep aynı rolü oynadı; 
çünkü Belgin Doruk’a yazılan başka rol yoktu. Bu arada şunu da söylemeden 
geçemeyeceğim, bu dönemde birazcık artık Anadolu’da sinemalar açılmaya 
başlamıştı. Dolayısıyla salon sahipleri çekilecek filmler üzerinde de yavaş yavaş söz 
sahibi olmaya başlamışlar; çünkü sermaye onlardaydı. Bunu görmeniz lazım, evet 
yaklaşık 20 yıl bu rolleri oynuyor, Belgin Doruk başka rol yazılmadığı için aslında 
hüzünlü.  

Sinemacılar dönemi kapanıyor, çünkü ülke içinde başka çalkantılar var; çok partili 
döneme geçilmiş, güçlü bir sinema endüstrisi oluşmasını sağlamamış bu dönem ama 
bir sinema dili oluşturulmuş artık. Dolayısıyla bu dönemde sinemacılar döneminde 
aslında “Yeni Türk Sineması” diye adlandırdığımız bir dönem başlıyor. Oda 1960’lı ve 
1970’li yılları gene Türk sinemasının ayrı bir özelliği var, 1980 sonrası ayrı bir özelliği 
var; o yüzden 1960’lı ve 1970’li yıllara birlikte bakacağız.  

Artık tam bir yapımcıların sözü geçme dönemi, salon sahiplerinin talepleri ve tercihleri 
çok önemli; Anadolu’dan salon sahipleri yapımcılara şöyle diyorlar: Bana bu sene üç 
tane Hülya, iki tane Türkan, beş tane de Belgin Doruk gönder. Dolayısıyla yapımcı 
neyi çekeceğini, ne yapacağını zaten gişedeki seyirci belirlemiş oluyor. Melodramlar 
çok fazla çünkü şöyle, ne kadar çok gözyaşı o kadar çok seyirci, insanlar evlerinden 
sinema salonlarına gidiyorlar ve ağlamaya gidiyorlar. Melodram o yüzden çok önemli.  

Tabii birde ülkenin durumu var, bir şantiye halinde ülke köyden kente göç çok fazla 
bu dönemde. Yeni bir kent oluşumu var, bir varoş mantığı başlıyor. Zengin kız, fakir 
oğlan meselesi daha mantıklı buluyor; çünkü günümüzde apartmanların yanlarında 
gecekondular var, orada karşılaşma imkânı var. İki kültür iki farklı ekonomik sınıf 
birbirinin içine geçmeye başlıyor. Dolayısıyla da örtüler buna dönüşüyor. Ama gelişen 
bir şey yok, kadın tariflerinde gene 1960’lı ve 1970’li yıllarda hala kahpe kadınlar, saf 
kandırılabilirler,  tabii kötü yola düşerler bunu sonunda. Hep fedakârlar eğer iyi kadın 
varsa o fedakâr olmak zorunda, kendinden vazgeçmek zorunda, erkekler onunla 
hayat feda ediyorlar, illa tokatlıyorlar. Sevgililerinden, kocalarından olmadı 
kaynanadan, olmadı ağabeyinden, olmadı görümceden ama mutlaka birinden tokat 
yiyorlar ve söyledikleri söze hiç kimseyi inandıramıyorlar.  

Tabii birde çok önemli Star Sistemi var; dört starımız Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, 
Fatma Girik ve Filiz Akın hepsi hemen hemen aynı dönem sinemaya başlıyorlar. İşte 
gene o salon sahiplerinin etkisiyle de aynı dönemde tutunuyorlar. Gene bu ülkemizin 
güzide çelişkilerinden biri, bu kadınların çok kuralları var sinemada. Çünkü Türkan 
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Şoray kuralları demek, yani starların kuralları, onlar öptürmezler, onların bebeklerini 
hep leylekler getirir. Nasıl oluyorsa da her filmde öpüştükten sonra da bebekleri olur 
ya da bebekleri babasız olur, yani bütün bunlar çünkü üç gözyaşı daha sinema 
salonunda.  

Senelerce bu karakterler çok sevilerek izlendiler. Türkan Şoray kuralları da müthiş 
sükse yaptı gerçekten. Tabii bu dört star dört starı aradıkları için de aslında belki 
Fatma Girik, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit’in böyle kararları yoktu. Ama aynı kategoride 
sayıldıkları için onlar da öpüşmediler. Biz hiç erkeklerin öpüleceğini bilmeden 
büyüdük mesela öyle bir kuşak vardı bu ülkede. Öpülmez, o adamlar hep yanak 
çevrilir, öyleydi. Ama bunlar Türkan Şoray, demek ki bir yere gelebilmek için Türkan 
Şoray Kurallarını koyabilmek için epey emek vermek gerekiyormuş. Bu arada bu dört 
kadından aslında bir yönetmen tarafından himaye edilmiştir. Hatırlayın Türkan 
Şoray’ın da, Fatma Girik’in de, Filiz Akın’ın da yönetmen kocaları olmadı, yönetmen 
birlikte yaşadığı adamlar oldu, hepsinin. Ama bu arada işte orada bir namus timsali 
olarak istedikleri kadar evlilik dışı ilişki yaşasınlar ama bir namus timsali olarak 
katiyen dudaktan öptürmediler.  

Ama sadece o kadınlar yoktu, sinemada. Birde kötü vamp kadınlarımız var, aynı 
dönemde. Çünkü onların iyiliği, fedakârlığı, pırıl pırıllığı ortaya çıkacaktı; bir çeşidini 
koymak, bir karşıtını koymak gerekiyordu. İşte garibin Suzan Avcı senelerce o karşıtı 
oldu; hep kötü kadın, hep vamp kadın rollerinde ama daha sonraki senelerde hiç de 
mutsuz olmadım diye ifadesi var. 

Aliye Rona, işte o tokat atan kaynana geldi. Her filmde mi gelin dövülür, dövülür Aliye 
Rona oynuyorsa. Her gelin mutlaka hak eder onu. Ya oğlundan ayırmaya çalışır 
gelini ya kısır oğluna bir gelin almıştır, ama gelini kısırlıkla suçlar. İlla da kötü 
kadındır. Ayrıca Aliye Rona tiyatro sahnesinde çok başarılı bir oyuncu aynı zamanda 
birlikte rol aldığı starların hepsinden daha iyi oyuncu ama hep yan rollerde kalmış, bir 
rolün içine kısılmış, o rol yakıştırılmış ve ondan öteye gidememiş bir oyuncumuz.  

Müthiş Lale Belkıs’a, Lale Belkıs nedense hep kötü kadın, hep köyden yeni gelmiş ya 
da kenar mahalleden yeni gelmiş masum kız, bu kadının sevgilisini elinden alır. Bu 
da sevgilisini kazanmak için tekrar çaba gösterir, ama kötü kadın bu olur. Şimdi niye 
kötü kadın bu oluyor? Hâlbuki onun sevgilisini elinden alan o masum kız. İşte bu 
önemli bir olay sarışın olacak, kötü olacak; ama Filiz Akın mesela bunlardan daha 
sade. 

Bunu Yılmaz Güney’in bir filminden aldım, erkek karakterler nasıl peki diye 
karşılaştırmak için. Bu mahallenin babası bir erkek karakteri canlandırıyor, burada 
Yılmaz Güney. Bir kadın ondan yardım istemeye geliyor. Benim kocam gene kumar 
oynamaya başladı, hiç eve uğramıyor, çoluk çocuk aç mahvolmuş durumdayız, sen 
artık onu yola getirirsin. Yılmaz Güney, kafasını kaldırıyor diyor ki Ramazan’ı çabuk 
bulun. Ona bir beş bin lira verin, hemen bu karıyı boşasın. Ondan sonra da birde 
diyor ki kadın kızlarım ortanca kızımda artık isyan ediyor. Oda ablası gibi gidip fahişe 
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olacak. Yılmaz Güney’in buna cevabı da, kızı alın kadının elinden bir yatılı okula 
verin, bari okumuş fahişe olsun diyor.  

Şimdi itiraz eden, hakkını isteyen kocadan şikâyet eden kadın bir an önce 
boşanacak, sussun otursun katlansın. Yani kol kırılır, yen içinde kalınır tavsiye bu, 
üstelikte bunu bütün mahalleye tavsiye dağıtan, bütün dönemin, bütün 
etrafındakilerin akıl hocası konumunda bir erkekten duyuyoruz. Hani kızın özgür 
seçimi var, ama özgür seçim sonunda da illa gidecek fahişe olacak. Ama okumuş 
olsun bari diyor, okuması da önemli bu iyi bir şeymiş gibi.  

İşte birazcık ilk gerçek kadınlar çok önemli bir üçleme Lütfi Akad, eminim mutlaka 
görmüşsünüzdür. Hülya Koçyiğit’le birlikte başlayan bir gerçek kadın furyası bu 
1973’lü 1974’lü yıllarda atılmış. Hep Gelin, Düğün, Diyet diye anılır ama ben çekilme 
sırasında önce öykü sırasına göre anlatacağım.  

Şimdi burada da gerçek kadınlar var, ama gene kadına erkekler tarafından nasıl 
bakıldığına dair ipuçları var. 6 kardeşli bir aile köyden kente göç ediyorlar. İşte bu 6 
kardeşten kimi orada çalışıyor kimi burada çalışıyor; fakat tutunabilmek için ailenin 
kadınları sürekli kurban ediliyor. En büyük abla Zelha Hülya Koçyiğit sevgilisinden 
ayrılıp getiriliyor, çünkü bütün aileye bakmak zorunda. Ortanca kız kaçıyor, biriyle 
evleniyor. Ama sürekli şiddet görüyor. En küçük kızı da para bulabilmek için 
satıyorlar, berdelle evlendiriyorlar. Bütün bunlara karşı çıkıyor, Hülya Koçyiğit ama 
başaramıyor, sonunda zaten ailenin en küçük oğlu tarafından kazayla bıçaklanıyor 
gibi gene bir trajik öykü. Fakat ilk defa kadınların yaşam biçimine, olaya müdahale 
ettiği bu filmlerde görülüyor.  

Gelin, aile içi görünmez emekten kopuş ve işçileşme sürecini anlatan elbette ki 
namus meselesine değinen ilk filmlerden biri. Filmin öyküsü kısaca gene köyden 
kente göç, geniş aile iki damat, iki gelin, anne baba hepsi evdeler. Hülya Koçyiğit’in 
küçük oğlu var, kalp hastası ama sürekli aile para biriktirmeye çalışıyor. Yeni bir iş 
yeni bir iş daha çocuk ameliyatını yaptırmıyorlar. Sonunda çocuk bir kurban 
bayramında ölüyor ve kurban ettiniz çocuğumu diye evden kaçıyor gidiyor, bir 
fabrikada işçi oluyor. Aile karar alıyor, bunu yaptığı için en küçük oğlana git hatta 
kocasına git karını öldür, aileden kaçtı gibi bir işçi oldu diyor. Ama kocası da onu 
öldürmeye gittiğinde elinde tabancayla diyor ki bu fabrikada bana iş var mı? 
Dolayısıyla bir işçileşme süreci başlamış durumda.  

Diyet ise tam bir iş güvenliği meselesi, bir çalışan kadın burada ilginç bir şey var, 
çalışan kadın rolünde gene Hülya Koçyiğit hem de sendikalı işçileri temsil ediyor. 
Ama kocası da sendikasız işçileri, sendikaya karşı işçileri temsil ediyor; hem bir aile 
çatışması hem bir işçi çatışması var.  

1980 sonrasında gerçek kadın hikâyeleri var; Mine, Adı Vasfiye, Ahh Belinda, Asiye 
Nasıl Kurtulur gibi bu filmleri çok çoğaltabiliriz. Ama tabii bunların anlatıcısı bir erkek 
gene Atıf Yılmaz, neyse ki Atıf Yılmaz; çünkü Atıf Yılmaz aslında çok öğreniyor, 
Deniz Türkeri’nden öğreniyor. Deniz Türkeri bir kadın bakış açısına sahip, feminist bir 
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kadın ve Atıf Yılmaz’la birlikte nasıl kadın hikâyesi anlatılacağı üzere çok uzun 
mesaileri var. Ama orada da ilk kez kendi onurum için mücadele ediyorum diyen bir 
kadının, korkmuyorum diyen bir kadının hemen arkasından kocasından nasıl 
korktuğunu göstererek aslında nasıl balon olduğunu söylemeden de edememiş, Atıf 
Yılmaz. Bir tren memurunun, istasyon şefiyle karısı küçük bir kasabada aynı 
zamanda, bu tür sinemamızın kasaba hayatına da baktığı bir dönem. 

Son yıldızımız Müjde Ar, 1980 sonrası toplumda yerini alıyor. Müjde Ar gerçek bir son 
yıldız; çünkü ondan sonrası tamamen artık yıldızlar yönetmenler oldu. Artık izleyiciler 
yönetmen adına bakarak film seçmeye başladı. En son bu dönemi temsil eden Müjde 
Ar oldu. Müjde Ar’da gerçekten hem aktif ve cesaretli bir kadın ama çok erkeklere 
atfedilen bir özelliktir, Müjde Ar’da onlar vardır. Kadınlara atfedilen gene özellik 
kırılgan, anaçlık oda Müjde Ar’da vardır.  

Bence Müjde Ar’ı star yapan, yıldız yapan bu iki çelişkinin, iki uç karakteri de birden 
anlatabiliyor olmasıdır diye düşünüyorum.  


