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Bu çalı"manın amacı Türk sinemasında $slami muhafazakâr anlayı"a uygun
üretilen filmlerde kadın temsillerini incelemektir. Türk toplumunda batılıla"ma
Do!u-Batı çeli"kisi ile tartı"ılmı", bu çeli"ki kadın sorununun odak noktası olmu"
ve toplumdaki ataerkil örüntüleri kamufle etmi"tir. Türk sinemasında $slamcı
filmler ise Do!u-Batı çeli"kisini merkezi söylem olarak alması ve kadın temsilini
bu ba!lamda sunması açısından incelemeye de!er görülmü"tür.
$%&'(&)*+,#-./01)2 Kadın temsili, $slamcı film, modern, muhafazakâr, ataerkil
•••
The Representation of Woman in Islamic Films
$>8()&-(
This study analyzes representations of women in Turkish films made from a
conservative Islamic perspective. Westernization in Turkish society has
highlighted certain East-West contradictions, and these contradictions have
become a focus for discussions of women’s issues while at the same time
camouflaging patriarchial patterns. Islamic films in Turkish cinema are worthy of
analysis because they make a statement about East-West contradictions, and it is
in this context that women are represented.
D1EF<)G82 Representations of women, Islamic film, modern, conservative,
patriarchal
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Giri!
Türk toplumunda Osmanlı %mparatorlu"u’nun önemli bir bile!eni olan
%slamiyet olgusunun etkinli"i 1923’de kurulan Cumhuriyet rejimi ile
uygulanmaya konan laik reformlarla azaltılmaya çalı!ılmı!tır. Cumhuriyet’in
laik reformları çerçevesinde halifeli"in kaldırılması, e"itimde devlet tekelinin
kurulması, ulema kurumunun da"ıtılması, %slam hukukundan vazgeçilerek,
%sviçre medeni kanununun kabul edilmesi (1926), Latin alfabesinin
benimsenmesi ve 1924 tarihli Türk anayasasından devletin dininin %slam
oldu"una ili!kin hükmün çıkarılması (1928) gibi uygulamalar
gerçekle!tirilmi!tir. #erif Mardin’e (1998) göre devlet eliyle gerçekle!tirilen tüm
bu üst yapısal düzenlemeler toplumdaki mikro yapılarda inanç ve ya!am dünyası
olarak dinin rolünü görmezlikten gelmekteydi. Bu ba"lamda laikle!me yönünde
uygulamalar göreceli laikle!meye yol açsa da, sonraki yıllarda dinsel siyasetin
canlanmasına da neden olmu!tur.
Dinsel siyasetin canlanmasında batıcı modernle!me vaatlerinin
hedeflerini gerçekle!tirememi! olması da bir etkendir. “Eskiden Batılıla!ma
evrensellik adına a!a"ı yukarı tartı!masız bir ideal sayılmaktaydı” (Güralp,
1998, s. 48). Günümüzde ise batının küreselle!me ba"lamında uyguladı"ı
emperyalist politikaların çifte standartlı yapısı, modernizmin evrensel do"ruları
hakkında ku!ku uyandırmaya ba!ladı. Bunun sonucu olarak üçüncü dünya
ülkelerinde batı modeli ekonomik ve toplumsal modernle!me projeleri de
erozyona u"ramı! ve yeniden %slam kültürünün manevi de"erlerinin batının
maddi servetinden daha üstün oldu"una dair dü!ünce biçimi gündeme gelmi!tir.
90’lı yıllarda küreselle!me tarafından dayatılan neo liberal politikalar ulus
devletlerin çözülmesine sebep olurken Türkiye’de bundan nasibini almı!
devletçi laik anlayı! etkinli"ini yitirmeye ba!lamı! ve %slamcı sermaye hızla
büyüme imkânı bulmu!tur. Bu %slamcı sermaye, ba!ka sermaye katmanlarının
sahip olmadı"ı güçlü bir dayanı!ma a"ı kurmu!tur. Laik anlayı!ın
zayıflatılmasına sebep, çok partili demokrasiye geçi!ten itibaren ço"unlukla
hükümette bulunan geleneksel sa" partilerin koruması altında geli!en %slamcı
hareketin 90’lı yıllarda kitle tabanını geni!leterek kendisine iktidar düzeyinde
yer bulmaya ba!laması olmu!tur.
Türkiye’de kadın hakları açısından modernle!me projesi, kadınların
kurtulu!uyla, ulusun ilerlemesini e!de"er görür ve bu ba"lamda yasal
düzenlemeler gerçekle!tirilir. Göle’ye (1998) göre kamusal alana girmi!
yurtta!lar olarak kadınların statüsü ve genelde kadın hakları, Kemalist reformlar
için hukuki haklar ve insan haklarını güçlendirmekten daha önemlidir.
“Modernistlere göre kadınların kamu alanına katılımı peçe ve çar!afın
kalkmasını (1924), zorunlu karma e"itimi (1924), kadınlara seçme ve seçilme
hakkının tanınmasını (1934) ve toplumsal ya!amda kadınla erke"in
kayna!masını zorunlu kılar” (Göle, 1998, s. 75). Kadın bedeni batılı tarz giyim
biçimiyle aynı zamanda modernist ulusal de"erlerin ta!ıyıcılı"ı misyonunu
üstlenmi!tir. Modernist anlayı!a alternatif bir toplum mühendisli"i ba"lamında
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%slamcı dü!ünü! de kadın bedenine %slamile!tirme projesinin temsili unsuru
olarak merkezi bir önem verir. Zira laikli"e direnen yeni %slami kimlik bilincini
ortaya koymada kadın bedeni üzerinden vücut siyaseti önem kazanmı!tır. Bu
ba"lamda kadınlar açısından %slami örtünme özellikle türban olarak
nitelendirilen ba!örtüsünün benimsenmesi %slami kimli"in kendini kabul ettirme
iste"inin aracı olur.
Çalı!mamızda %slam kültürünü ve dinini ifade eden “Müslümanlık”
olgusundan farklı olarak, modernlik-gelenek ya da Do"u-Batı kutupla!ması
aracılı"ıyla siyasal ve toplumsal güç kazanma yoluyla toplumu %slamile!tirme
projesini, “%slamcı” olarak nitelendiriyoruz. Bu ba"lamda Türk sinemasında
üretilen filmleri de “%slamcı film” olarak adlandırıyoruz.
90’lı yılların ba!larında Türk sinemasında %slamcı filmlerin üretilmesi
ivme kazanmı!tır. Bu filmlerin olu!masında fikirsel alt yapı 60’ların sonunda
Yücel Çakmaklı’nın ba!lattı"ı Milli Türk Talebe Birli"i (MTTB) Sinema
Kulübü çatısı altında olu!turulur. MTTB Sinema Kulübünün fikirlerine uygun
filmler çeken Yücel Çakmaklı, Salih Diriklik, Mehmet Okur, Metin Çamurcu,
Mesut Uçakan, %smail Güne! gibi yönetmenler çektikleri filmlerle bir sinema
akımı yaratırlar. Bu akıma isim verme konusunda yönetmen ve sinema
kuramcılarınca bir fikir birli"i olu!turulamamı!tır.
Y. Çakmaklı ‘Milli Sinema’ derken, Salih Diriklik ‘$slami Duyarlıklı Filmler’
demeyi tercih etti. Abdurahman #en ise, ‘Beyaz Sinema’ kavramını ileri
sürüp, fikir anlamında içini doldurmayı denese de, çok ra!bet görmedi.
Bunun yanında ‘Ye"il Sinema’, ‘$slami Sinema’ ‘Hidayet Sineması’ gibi
nitelemelerde yapıldı (Hazar, 2003, s. 18).

Bu çalı!mada %slamcı filmler nitelendirmesini kullanmayı uygun buluyoruz. Zira
filmlerin temel gayesi %slam’ı do"ru ya!ama ba"lamında ideal Müslüman
olmanın tariflerini yapma, batılı laik anlayı!a kendini kaptırmı! dinin gereklerini
yapmayan !uursuz Müslümanların gözünü açma misyonuyla, %slam dininin
belirledi"i ya!am anlayı!ına kar!ı duyarlılık olu!turmaktır. Bu filmlerde %slamcı
duyarlılı"ı olu!turmaya yönelik olarak, kadının örtünmesi ve toplumsal
konumunun yeniden tanımlanması oldukça önemli bir konudur. Ara!tırmamızın
temel hipotezi ise %slamcı filmlerde kadının toplumsal konumu yeniden
tanımlanırken, ataerkil örüntüler kamufle edilerek me!rula!tırılmaktadır. Bu
hipotezimizi do"rulamak amacıyla !u sorulara yanıt aranacaktır:
%slamcı filmlerde kadın karakterler ne tür rollerde (toplumsal, mesleki,
ailevi) sunulmaktadır? Bu rollerde ortaya koydukları özellikler, tutumlar ve
davranı!lar nelerdir? Psikolojik, duygusal, toplumsal veya ekonomik olarak
ödüllendirici !ekilde sunulan roller hangileridir? Bununla dolaysız ve dolaylı
olarak iletilen toplumsal kurallar ve dersler nelerdir? Kadınlar erkek bakı!
açısından görsel cinsel haz nesneleri olarak mı sunulmaktadır? Bu görü! açısı
hangi biçimsel ve teknik stratejiler aracılı"ıyla iletilmektedir? Kadınlara veya
erkeklere, ya da her ikisine uygun olarak sunulan özellikler ve tutumlar nelerdir?
Roller de"erler ve eylemler hakim kültürel cinsiyet nosyonlarını sürdürmekte ya
da yeniden kurmakta mıdır? Bu filmler e"er varsa, hangi muhtelif okumaları
özendirmektedir? Bu sorulara içerik analizi yöntemiyle demografik bilgiler,
meslek, genel rol ve görünüm, ev ve aile, bo! zaman faaliyetleri, ki!iler arası
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ili!kiler ba!lıkları altında olu!turulan kategorilerle yanıt aranarak, %slamcı
filmlerde kadının toplumsal ve ideolojik sunum biçimi tespit edilecektir. Ayrıca
ara!tırmamıza kuramsal olarak destek vermesi açısından Türk Sinemasında
kadın temsili ve %slamcı sinema hakkında genel bilgilerin oldu"u bir alt ba!lı"a
da yer verilecektir.
Ara!tırma konusuna örneklem olarak vizyona girdikleri dönemde en çok
gi!e ba!arısı ve tartı!ma ortamı yaratmı! yedi film seçilmi!tir: Birle"en Yollar
(Yücel Çakmaklı, 1971), Minyeli Abdullah I (Yücel Çakmaklı, 1989), Minyeli
Abdullah II (Yücel Çakmaklı, 1990), Yalnız De!ilsiniz (Mesut Uçakan, 1990),
Yalnız De!ilsiniz II (Sonsuza Yürümek) (Mesut Uçakan, 1991), Danimarkalı
Gelin (Salih Diriklik, 1993), Bize Nasıl Kıydınız (Metin Çamurcu, 1994).

Genel Olarak Türk Sinemasında Kadının Temsili
Türk sinemasında kadın ve cinsellik sömürüsü ilk öykülü film (Pençe,
1917) ile ba!lamı!tır. 20’li yıllarda ilk vamplar, femme fatale’ler, göbek dansları,
ilk banyo sahneleri görülmeye ba!lar. “1953 yılından itibaren de aldatılmı!,
terkedilmi!, yazgısıyla yalnız bırakılmı! ve acı çeken kadın tipleri sinemamızda
geli!ti” (Öngören, 1984, s. 60). Fakat bu kadınların öyküsünde seyirciyi
bilinçlendirmekten ziyade acındırmaya dayanana bir yakla!ım söz konusuydu.
60’lı yıllara kadar Türk sinemasında kadın tiplemelerini M. T. Öngören (1984)
kötü kadın, seks bombası, erkekle!mi! kadın, az geli!mi! ama !ımarık kenar
mahalle kızı ve çocuk kadınlar olarak sıralamaktadır. Bunların yanı sıra iyi ve
kötü kadınlar melodram anlatımı içinde keskin çizgilerle ayrı!tırılmı!tır.
$yiler, anneydi, evinin kadınıydı; toplumun kendilerine çizdi!i kuralların
dı"ına çıkmazlar, evlendikleri adama sadık kalırlar, kocalarının
sadakatsizliklerinde sabırla, onların yuvaya dönmelerini beklerdi. Yuvalarını
terk eden kadınlar mutlaka geneleve dü"erler, lekelenirlerdi. $kinci tip
kadınlar yani kötü kadınlar, tümüyle kötü, cinsellikleriyle erkeleri ba"tan
çıkaran kadınlardı. Onlar ya do!u"tan kötüydüler, ya da kader onları kötü yola
sürüklemi"ti. Kadere kar"ı koyulamayaca!ından, kötü yola sürükleneceklerdi
(Esen, 1992, s. 51).
Bunlardan genellikle iyi kadınlar esmer, kötü kadınlar da boyalı sarı"ın
olmaktaydılar. Yani seyirci ba"tan kimin iyi kimin kötü oldu!unu bilip hataya
dü"memesi için bu fiziksel ayrım da yapılıyordu… Buram buram erkek
ideolojisi kokan bu filmlerde vamplar aracılı!ıyla seyircinin cinsel dürtülerine
sesleniliyor hem de masum kadın tipleriyle seyirci ‘iffet’e davet ediliyordu
(Eryılmaz & Arasan, 1987, s. 13).

1960 yılından sonra Atıf Yılmaz, Halit Refi", Metin Erksan gibi
yönetmenler kadına erotik yakla!ım üslubunu çektikleri filmlerle (Ölüm Perdesi,
Sayılı Dakikalar, $ki Gemi Yan Yana, Haremde Dört Kadın, Susuz Yaz, Sevmek
Zamanı vb.) geli!tirmeye çalı!mı!lardır.
70’li yıllarda seks filmleri furyasının yanı sıra kadın konusunu cinsel
sömürüden uzak bir anlayı!la daha gerçekçi ve toplumsal açıdan bakan
yönetmenlerin (Yılmaz Güney, Süreyya Duru, Türkan #oray, Lütfi Akad, Fevzi
Tuna, Ömer Kavur, Ali Özgentürk, Zeki Ökten) film çekmeye ba!ladıkları
görülür. Bu filmlerde (Arkada", Bedrana, Dönü", Gelin, Kızgın Toprak, Yatık
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Emine, Hazal, Sürü vb.) kadın konusu ülkenin ekonomik ve sosyal
sorunlarından soyutlanmaksızın anlatılmaktadır. Fakat bu filmlerde de melodram
sinemasının kli!elerinin devam etti"ini görmek mümkündür.
Örne!in Yılmaz Güney’in neredeyse bütün iyi kadınları esmer, iradesiz
burjuva kadını ise sarı"ındır… meleodramın iyi aile kadını- kötü fahi"e
kalıbını kırmamı", iyi aile kadınının yerine solcu, kötü kadının yerine
‘ahlaksız’ burjuva kadınını geçirmekle yetinmi"tir (Eryılmaz & Arasan, 1987,
s. 15).

Faruk Kalkan Türk Sineması Toplum Bilimi (1988) isimli kitabında 19601980 yılları arasında bir mesajı olan, bir toplumsal sorunu gündeme getiren
filmleri Türk sorunsal sineması olarak nitelemektedir. Bu kitap çalı!masında
Kalkan, Türk sorunsal sinemasında kadın temsillerini kent ve kır ya!amına göre
iki farklı kategoride incelemektedir. Kent ya!amını konu olan filmlerde kadın
temsilleri genellikle zorla tecavüz edilen ya da mazisi olan genç kız (Utanç, Acı
Hayat, Bir Demet Menek"e) ya da yasak ya da tutkulu a!k (Yasak A"k, Haremde
Dört Kadın, Seninle Son Defa, Derya Gülü) temaları çerçevesinde temsil
edilirler.
Kır ya"amını konu alan filmlerde (Kuyu, Kızgın Toprak, Susuz Yaz, Dönü",
Bedrana, Kara Çar"aflı Gelin, Sürü, Bo" Be"ik, Kuma, vb.) kadın sorunsalı
berdel, kumalık, erkek çocuk temaları ba!lamında kadın–erkek, kadın–
toplum ili"kileri; kadının ‘mal’ gibi alınıp satıldı!ı erkek toplumlara özgü,
erke!in kadına, kadının kadına tahakkümünden kaynaklanan bir ili"kiler a!ı
içinde ve kırda sahipsiz kalan kadına ya"ama hakkının tanınmadı!ı bir
ortamda ele alarak i"lenmi"tir” (Kalkan, 1988, s. 103).

Kadın cinselli"i erke"in !erefinin korunması amacına yönelik olarak, ba!ta
namus olgusu ve dolayısıyla evlilik öncesi bekâretin kaybedilmesi meselesi
etrafında söz konusu edilmi!tir. Zira kadın, namus olgusu çerçevesinde
belirlenmi! kıstasların dı!ına çıkarsa alternatif çözümler üretilmeksizin, ya
ölümle cezalandırılmakta ya da kötü yola dü!mektedir.
Türk sinemasında 1980’lerden sonra televizyonun da etkisiyle toplumsal
de"i!melere paralel olarak Müjde Ar’ın örnek temsil olarak ba!ı çekti"i star
kadın oyuncuların soyunmaya ba!lamaları ile iyi ve kötü kadınların ayrı ayrı
temsil edildi"i filmlerin yerini her ikisinin özelliklerini belirli ölçülerde üstünde
toplayan tek kadınlı filmler almı!tır. Bu filmlerde Türk toplumunda çevre
baskıları, anlayı!sız, baskıcı koca, toplumsal ortam ve geleneklerin baskısına
maruz kalmı! kadınlar ve onların tüm bu olumsuzluklara ra"men kendi yollarını
bulma ve özgürle!me çabaları konula!tırılır (Mine, Bir Yudum Sevgi, Kırık Bir
A"k Hikayesi, Seni Kalbime Gömdüm, Göl, Fahriye Abla, Gizli Duygular, Aaah
Belinda vb.). Türk sinemasında kadının konumundaki de"i!im bununla sınırlı
kalmayarak kendi alt kategorilerini de yaratmı!tır. “Eski olumlu star oyuncuların
cinselli"i konunun gere"i iken, Ahu Tu"ba, Banu Alkan gibi oyuncuların
cinselli"i ise daha çok bir seks ve vücut seyri amacı ta!ımaktadır. Arabesk
filmlerde bol vücut gösterimi ile kadınlar cinsellik sömürüsünün nesnesi
olmu!lardır” (%mançer, 2006, s. 68).
Eryılmaz ve Arasan’a (1987) göre Ye!ilçam’ın “özgür” kadını, ne kadar
ilerici olursa olsun erke"in kafasındaki “özgür” kadındı. Kendi kocasını bırakıp
ba!ka bir erke"in sultası altına girerdi. Özgürlük bayra"ını açmak için ille de
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erkeklerin önce kendine kazık atmalarını, sonrada yardım etmelerini beklerdi.
Erkeklerin iyi ve kibar davrandı"ı kadınların bir özgürle!me sorunu olamazdı.
Çünkü o zaman melodram olmazdı. Tabii bu arada erotizmin zirvelerine çıkmayı
ihmal etmezdi.
1990’lardan günümüze kadar Türk sinemasında büyük kentlerde mutsuz,
bastırılmı! duygularını dile getiren, ba!kaldıran, tatminsiz sorunlu kadınları
konu alan filmlerin (C-Blok, Mum Kokulu Kadınlar, Camdan Kalp, Dü"
Gezginleri, Bir Kadının Anatomisi, Masumiyet, Gönül Yarası, Kader vb.) yanı
sıra kırsal kesimde töreler kar!ısında çaresiz kalmı! kadınların öyküleri
(Mutluluk, Saklı Yüzler, Ademin Trenleri, Havar vb.) beyaz perdeye aktarılmaya
devam etmi!tir. Bu ba"lamda Türk sinemasında feminist dü!ünü!e uygun
ba"ımsız, kendi ayakları üstünde durabilen kadın temsilinden ziyade, erke"e
sı"ınan sorunlu kadın kli!esinin sürdürülerek, geleneksel söylemin devam etti"i
görülmektedir.
Ayrıca 90’lı yıllarda a!a"ıda incelemesini yapaca"ımız Türk sinemasında
%slamcı anlayı!a uygun kadın ya!am biçimlerini tarif eden ve onların sorunlarını
anlatan filmler de (Minyeli Abdullah, Yalnız De!ilsiniz, Bize Nasıl Kıydınız,
Danimarkalı Gelin, Sevdaların Ölümü, Kelebekler Sonsuza Uçar, $skilipli Atıf
Hoca vb.) üretilir.

Türk Sinemasında "slamcı Filmler
Türk sinemasında dini içerikli filmler %slamcı film akımı olu!madan önce
de yapılmı!tır. Bu filmler geçmi!e ait dinsel ki!ilerin hayat hikâyesini anlatarak,
onları a!ırı derecede abartarak tanıtmayı amaçlamaktadır. %lkel düzeyde ahlak
dersi veren ve bu güne ait bir referansları olmayan tecimsel filmlerdir: Hazreti
Ömer’in Adaleti (Nejat Saydam, 1961), Hazreti $brahim (Asaf Tengiz, 1964),
Hac Yolunda Hazreti Yahya (Muharrem Gürses, 1965), Hazreti Ay"e (Nuri
Akıncı, 1966), Hazreti Süleyman ve Saba Melikesi (Muharrem Gürses, 1966),
Hacı Bekta" Veli (Muharrem Gürses, 1967), Hazreti Ali (Tunç Ba!aran, 1969)
gibi (Evren, 2007, s. 48). Bunların dı!ında Ye!ilçam filmlerinde batı sinemasını
örnek alan ve taklit etmeye çalı!an melodram tarzı içinde dini unsurlar (cami,
namaz, türbe gibi) kullanılmı!tır. Melodramlarda çember ve takma sakallı,
yobaz köy imamı tiplemesi toplumun kalkınmasını engelleyici unsur olarak laik
ö"retmenin kar!ısında sıklıkla yer alarak, kli!ele!ir. Ye!ilçam melodramları bir
yandan resmi ideolojinin oryantalist söylemine uygun olarak toplumsal geri
kalmı!lı"ın sebebi olarak yobaz dindarlı"ı tasvir ederken, di"er yandan
gelenekselcilikten kaynaklanan oksidentalist söyleme uygun olarak batılı
de"erlerin yozla!mı!lı"ına kendini kaptırmı! kentli karakteri do"ulu, dürüst,
anonim de"erlerini kaybetmemi! karakterin a!kıyla ıslah eden öyküleri konu
edinir (%mançer, 2008, s. 42).
%slamcı filmler [Birle"en Yollar (Yücel Çakmaklı, 1971), Gençlik
Köprüsü (Salih Diriklik, 1975), Rahmet ve Gazap (Mesut Uçakan, 1982),
Minyeli Abdullah I (Yücel Çakmaklı, 1989), Minyeli Abdullah II (Yücel
Çakmaklı, 1990), Yalnız De!ilsiniz (Mesut Uçakan, 1990), Müslüman’ın 24
Saati (Salih Diriklik, 1991), Sürgün (Mehmet Tanrısever, 1992), Danimarkalı
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Gelin (Salih Diriklik, 1993), $skilipli Atıf Hoca (Mesut Uçakan, 1993), Bize
Nasıl Kıydınız (Mesut Uçakan, 1994), Be"inci Boyut (%smail Güne!, 1993),
Sevdaların Ölümü (Mesut Uçakan, 1992), Anne ya da Leyla (Mesut Uçakan,
2005), Sözün Bitti!i Yer (%smail Güne!, 2007)…] Ye!ilçam filmlerinin de
vazgeçilmez çeli!kisi olan Do"u-Batı çeli!kisi üzerinden öykülerini in!a ederler.
Ye!ilçam filmlerinde batılı olarak temsil edilen tipler kentli, uçarı, içki içen,
kumar oynayan, danslı partilere katılan tiplerken, do"ulu olarak temsil edilen
tipler ise mert, namuslu, kırsal kesimden gelen ve gerekti"inde a!kı için batılı
de"erlere de uyum gösterebilendir. %slamcı filmlerde Do"u-Batı çeli!kisi daha
keskin hatlarla ayrı!tırılmı!tır. Bu filmlerde batı ya!am tarzını benimseyenler
yine kadınlı erkekli partilere katılıp içki içen, açık giyinen, kumar oynayan,
apartman ya da gösteri!li konaklarda oturan, ahlaki de"erleri zayıf kentli
insanlarken, do"ulu temsiller kırsal kesimden ziyade artık %slamiyet’le
özde!le!tirilip, kapalı giyinen, dürüst, namaz kılan, kitap okuyan, kadın ve
erke"in birbirinden ayrı oturdu"u sohbet toplantılarına katılan kentte ya!ayandır.
Bunların asla kendi de"erlerinden taviz vermesi söz konusu de"ildir, bilakis
bilinçsiz Müslümanları bilinçlendirme misyonunu üstlenmi!tir (%mançer, 2008,
s. 44).
%slamcı filmlerin temel gayesi ideal Müslüman olmanın tariflerini yapma,
batılı laik anlayı!a kendini kaptırmı!, dinin gereklerini yapmayan !uursuz
Müslümanların gözünü açma misyonuyla, %slam dininin belirledi"i ya!am
anlayı!ına kar!ı duyarlılık olu!turmaktır. Bu filmler sınıf farklılıklarını yozla!ma
olarak indirgemenin yanı sıra, “dinsizlikten inanca, ahlaksızlıktan ahlaka,
yozla!mı!lıktan huzura kavu!ma dönü!ümlerini dinsel temalar, ö"ütler,
yönlendirmelerle” (Evren, 2003, s. 25) !ematik bir biçimde yansıtırlar.
Toplumun giderek kendi de"erlerine yabancıla!ıp, yozla!masının tezadı olarak
kendini araması ve gerçe"i ke!federek huzur bulması didaktik bir anlatımla
verilir. Bu anlayı!a uygun filmlerde “dindar” temsilini ‘sanki gökten yere inmi!
yarı-melek dindar insan’ tipiyle karakterize etmek mümkündür. Bu filmlerde
kadın temsili açısından en göze batan olgu kadınların ya tamamen %slami
dü!ünü!e uygun olarak bedeni ve ba!ı kapalı ya da açık ve modern olsalar bile
di"er Türk filmlerinden daha muhafazakâr bir giyim tarzı içinde oldukları
görülür. Kabil, bu filmleri !öyle yorumlamaktadır:
Daha çok Ye"ilçam popüler söylemi (ki, bu büyük ölçüde melodram ve
ajitasyonla örülü bir söylemdir) üzerine kurulu olarak geli"meye ba"layan ve
seyirciye bir tebli!de bulunan, hayatın bir ba"ka yönünü hatırlatan, bir tez
geli"tiren ve sunan manevi duyarlıktaki Türk sineması, Batı ve dünya
sinemasında gördü!ümüz kadının görsel manipülasyonundan uzak durmu"tur
(Kabil, 2003, s. 21).

Bu filmlerde sorunlar ve çözümler ki!iselle!tirilmekte, toplum homojen
bir kitle olarak tasavvur edilerek, bireyler ve alt grupların varlı"ı ve farklılı"ı
görmezden gelinmektedir. %slami karaktere göre toplumsal ortak iyi sorunu
önceden belirlenmi!tir, asıl sorun bu amacı gerçekle!tirecek iktidar sorunudur.
Kahraman burada toplumu modernle!meci rejimlerin izledi"i batılıla!ma
politikalarının neden oldu"unu iddia etti"i ahlaki krizden kurtarmanın ba!lıca
aracıdır. Kahramanın en temel argümanı batılıla!tırıcı seçkinlerin,
Müslümanların kültürüne, tarihine ve dinine kar!ı bir sava! açarak toplumu
sinecine!"#$#!%!$!&$'!()*)+!S#
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ahlaken yozla!tırdı"ını ve ülkeyi ba"ımsızlıktan, kimlikten ve özgüvenden
yoksun bir uydu haline getirdi"ini savunmaktır. Bu nedenle, %slami medeniyete
dönü! ve ahlaki geli!me ya da kalkınma otantik modernle!menin ve tüm di"er
“iyilik”lerin ön ko!uludur. Kendileri dı!ında tüm siyasal duru!lar ve aktörler
batılıla!ma ve dolayısıyla, yabancı mantık ile ba"lantılıdır. Yozla!mı! kent
kültürü kar!ısında geleneksel de"erler batı kar!ıtı bir söylemle yüceltilerek,
kendi içine kapalı bir toplumun özlemleri dile getirilir. Din ulusal kültürün temel
!ekillendiricisi olarak sunulur (yabancı kadın kahramanın Müslüman olması gibi).

Ara!tırma Konusu Filmlerin Özetleri
Birle"en Yollar
#ule Yüksel #enler’in Huzur Soka!ı adlı romanından uyarlanan filmde
kentli, modern, apartmanda ya!ayan, sosyete kız Feyza ve tek katlı ah!ap evde
ya!lı annesiyle ya!ayan muhafazakâr genç Bilal’in a!kları, sınıfsal ve ahlaksal
farklılıklardan dolayı mutlu sona eremez. Filmdeki kadın kahraman, â!ık oldu"u
erke"in aracılı"ıyla kendi çevresinde maruz kaldı"ı batı tarzı ahlaki
yozla!mı!lı"ın farkına varır ve dine yönelerek kapanır. Kapanan Feyza, kendi
kızını modernist yeti!me tarzından farklı olarak muhafazakâr yeti!tirir ve
Bilal’in o"luyla evlendirir.
Minyeli Abdullah I
Mısır’da Kral Faruk döneminde ya!ayan ve inancı yüzünden tutuklanıp,
idamla yargılanan Abdullah, rejim dü!manı olarak hapiste i!kence görür.
Abdullah’ın ya!lı annesi ve karısı iki çocu"uyla birlikte Abdullah yüzünden
toplumdan dı!lanır. Ya!lı kadın köyünde yalnız o"lunun yolunu beklerken ölür.
%ki küçük çocu"uyla parasız ve yardıma muhtaç kalan karısı, ailesinin baskısıyla
Abdullah’dan bo!anmak zorunda kalır. Mısır’da kralın devrilmesi sonucu,
hükümet de"i!ikli"iyle Abdullah Hapisten kurtulur ve hamallık yaparak yardıma
muhtaç iki çocu"u okutup yeti!tirir. Kendi karısı ve çocuklarına ise yıllar sonra
tesadüfler sonucu tekrar kavu!ur.
Minyeli Abdullah II
Abdullah, Minyeli Abdullah I filminde bo!anmak zorunda kaldı"ı e!i
Sevde ile yeniden evlenir. Bu arada ihtilalle ba!a gelen hükümet tarafından
Kahire ba! komiserli"ine getirilir. Ancak bu durum bazı çevreleri rahatsız etmi!
ve baskılar gelmeye ba!lamı!tır. Ki!isel çıkarlara dayanan baskılara boyun
e"meyen Abdullah, bu görevden ayrılarak hamallı"a geri döner ve yine inancı
do"rultusunda toplumsal kalkınmaya yönelik projeler geli!tirerek,
uygulanmasını sa"lar. Abdullah’ın o"lu Bilal, e"itimli bir genç olarak babasına
yardım eder. Aynı zamanda Birle"en Yollar filmini ça"rı!tıran bir biçimde Bilal
ile %slami uyanı!a ilgi gösteren ve kendisinden bilgi alan sosyoloji ö"rencisi,
sosyete kızı Feyza birbirinden ho!lanır. Filmin sonunda Feyza türban takarken
Bilal modernistlerin komplosu sonucu vurulur.
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Yalnız De#ilsiniz
Modern ya!am tarzını benimsemi! bir ailenin tıp ö"rencisi kızı olan
Serpil, anneannesinin ölümünden sonra kendi ya!amını sorgulayarak içinde
bulundu"u yapay batı taklidi ili!kilere yabancıla!arak dine yönelir ve kapanır.
Ailesi kızlarının kapanmasına kar!ı onun ruhsal bunalım geçirdi"ini dü!ünerek
tedavi görmesi için bir klini"e kapatır.
Yalnız De#ilsiniz II (Sonsuza Yürümek)
Klini"e yatırılan Serpil, komisyon raporuyla sa"lıklı oldu"u ispatlanarak
klinikten çıkarılır. Annesinden ve evinden ayrılır, kendisi gibi ba!örtülü kızların
ya!adı"ı eve ta!ınır, fakat bu kez de üniversitede ba!örtüsü yüzünden okula
alınmaz. Ba!örtüsünden taviz vermeden okumak isteyen di"er kadınlarla birlikte
direni! mücadelesine girer.
Danimarkalı Gelin
Avrupa’da tahsil gören bir Türk gencine â!ık olup evlenerek Müslüman
olan Hanlore, Hatice ismini alır. Türkiye’ye döndüklerinde Hatice çevresindeki
insanların kendi inançlarının gerektirdi"i gibi ya!amadıklarını fark eder ve
kendisi %slam’ın gerektirdi"i gibi ya!amak ister. Kocası ve çevresi tarafından
yadırganarak ho! kar!ılanmaz, tekrar ülkesine döner.
Bize Nasıl Kıydınız
Dini de"erleri ö"rencilerine tanıtma çabasında olan genç ö"retmene, aynı
mahallede oturan ö"rencisi Rabia â!ıktır. Ö"retmen, ö"rencileri örgütleyip
cemaat kurmakla suçlanarak hapse dü!er. Rabia’nın babası kendisini zina
yaparken gören o"lunu bo"arak öldürür. Bu olaya tahammül edemeyen
Rabia’nın annesi aklını yitirir, babası intihar eder. Sahipsiz kalan Rabia bir süre
gece hayatına girer, gayri me!ru bir çocuk do"urur, çocu"u cami önüne bırakır
ve çocuk ölür. Vicdan azabı çeken Rabia dine sı"ınır ve kapanır.

"slamcı Filmlerde Kadın Kimli%inin Sunum Biçimi
%nceledi"imiz yedi filmde merkezi rollerde on altı kadın figür
bulunmaktadır. 19-35 ya! arası kadın karakterler ço"unlu"u (16 kadından 10’u)
olu!turur. Yirmili ya!larda be! kadın karakter aynı zamanda inceledi"imiz her
filmde yer alacak biçimde ba!langıçta modern giysi ve ya!am biçimi içinde yer
alırken, sonradan dine yönelip kapanan kadınlardır. Üç kadın karakter ya!lı
dindar nine rolündedir. Dört kadın figür, zaten kapalı giysileri içinde, %slami
ya!am biçimini içselle!tirmi! görünmektedir. Bir kadın figür geleneksel
Anadolu’ya özgü ba!örtüsü takmaktadır. Üç kadın figür ise modern giysi ve
ya!am biçimini temsil etmektedir.
Filmlerde Müslüman ve Türk olma dı!ında farklı etnik kökenlere yer
verilmezken, bir kadın karakter ba!ka dinden ve Avrupalıdır, sonradan bir Türk
erke"iyle evlenerek Müslüman olmu!tur. Modern kadınlar genelde üst sosyosinecine!"#$#!%!$!&$'!()*)+!S%
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ekonomik seviyededir. Sosyo-ekonomik durumu dü!ük olan kadınlar
muhafazakâr ve mütevazı ya!am sürendir. Önceden açık olup da sonradan
kapanan genç kadınlardan üçü bekârken, ikisi evlendikten sonra kapanmı!tır,
fakat bu kapanma e! baskısından kaynaklanmaktan ziyade, Danimarkalı Gelin
filminde oldu"u gibi e!in istememesine ra"men kadının kendi dinsel tercihi
sonucudur. Ya!lı kadınlar duldur. Modern kadınlardan ikisi evliyken birisi
bekârdır. Kapalı kadınların birisi evliyken üçü bekârdır. Geleneksel kadın ise
evlidir. Sonradan kapanan genç kadınların ço"unlu"unun (2/3 oranında) bekâr
ve üst sosyo -ekonomik seviyede oldu"u tespit edilmi!tir.

Meslekler Açısından Kadının Sunumu
Meslekler açısından on altı kadın karakterden sadece ikisinin çalı!tı"ı
tespit edilmi!tir. Yalnız De!ilsiniz filminde yurt dı!ında e"itimini tamamlayan
Füsun karakteri bir klinikte halkla ili!kiler uzmanı olarak çalı!ırken, feminizm
konusunda toplumu bilinçlendirme misyonu ile bir dernek kurarak, bir dergi
çıkarmaktadır. Danimarkalı Gelin filminde Hatice (Hanlore) yabancı ortaklı bir
!irkette sekreter olarak çalı!maktadır. Çalı!an kadınlardan Füsun karakteri
modern giysi ve ya!am biçimi içindeyken, di"eri Danimarka kökenli Hatice
ba!langıçta modern giysileriyle çalı!ırken, sonradan kapanmı! ve çevresindeki
Türklerin yadırgamasına ra"men, yabancı uyruklu patronunun ho! görüsüyle
çalı!ma hayatına devam etmi!tir. Dört kadın karakter yüksek e"itim
a!amasındadır. Bu kadınlardan ikisi kapalıdır, di"er ikisi modern fakat sonradan
kapanmaya aday olanlardır. Bu genç kızların ortak özelli"i mesleki e"itimlerini,
ba!örtüsüne tercih etmeleridir.
E"itimli kadınlar kamusal alanda aktif olacak i!lerden ziyade evde
konumlandırmaya dair seçilen i!lerle üretkenliklerini gerçekle!tirmeye uygun
görünürler. Örne"in Minyeli Abdullah II filminde Abdullah’ın üniversite
okumaya Kahire’ye gelen o"lu Bilal kız karde!i için seçilen mesle"i annesine
!öyle ifade eder: “Babam onu mütercim yapmak istiyordu. %ngilizcesini ilerletsin
oturup kitap tercüme etsin, hem para kazanır, hem de ilmi artar. Tabii gaye
%slamiyet’e hizmet”.
Ailede erkek çocuk %slam’a hizmet açısından maddiyatla ilgiliyken, kız
çocuk manevi yönle ilgilidir. Örne"in Abdullah’ın kızı Hatice %slam’ın ruhunu
edebiyatta güzel sanatlarda bulmaya çalı!makta, %slam’ın büyük !airlerini
yabancılara tanıtmaya yönelik çeviriler yapmaktadır. Bilal ise %slam’a kendini
adamı! Müslümanlar arası maddi dayanı!mayı örgütleyici ekonomisttir.
Muhafazakâr erkekler sadece erkeklerin bir araya geldi"i toplantılarda ziraat,
dokuma, kimyevi maddeler, çelik sanayi, ihracat, in!aat, yurt, okul, gazete gibi
kurumları olu!turma ve i!letmeye dair i!ler planlarken, kadınlar Abdullah’ın
karısı Sevde tarafından evde sohbet ederken önerdi"i !ehrin kenar semtlerine
kurulacak talebe yurtları, kütüphane, dispanser, çocuk bahçeleri kurmakta
yardımcı role uygun görülmektedir. Erkekler devlet i!leri ile ilgilenirken,
kadınlar kendi aralarında fakirlere yardım kampanyaları düzenlerler. Kadın
olarak yardımcı rolü benimsemi! ve kanıksamı! görünürler. Sevde kadınların
yine kadınlar tarafından cinsiyetlerinden dolayı eksik ve yetersizli"ini
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kanıksadı"ını !u sözlerle dile getirir: “Biz istersek kadın halimizle bu i!leri
ba!arabiliriz”. Modern ve çalı!mayan kadınlar kadınlı erkekli partilere katılıp
içki ve kumar alı!kanlıklarıyla Ye!ilçam melodramlarının kli!esini sürdürürler.
Bu kadınlar manikür ve pedikür dı!ında evde i! yaparken gösterilmez. Kapalı
kadınların ise, ev i!leri, çocuk bakımı ve erke"ine hizmet etmeleri asli
görevleridir. Ya!lı kadınların asli görevleri ise kendilerini ibadete vermektir, ev
i!i ya da ba!ka bir u"ra!la me!gulken gösterilmezler.

Ev ve Aile "çinde Kadının Sunumu
%ncelenen Filmlerde modern ve kentli kadınların evlilikte asli görevleri
süslenerek e!leriyle partilere katılmak, kumar oynamak ve içki içmektir. Ev
i!lerini hizmetçileri yapmaktadır. E!ler arasında saygı ve sevgi göstermeliktir.
Birle"en Yollar filminde Feyza’nın anne ve babası partiler, kumar gibi
alı!kanlıklarla kızlarıyla pek ilgilenmezler. Feyza kendi evlili"inde de kocası
tarafından aldatılır, katılmak durumunda kaldı"ı partilerde ba!ka erkeklerin kur
yapmalarına katlanmak zorunda kalır ve en sonunda geleneksel dini de"erleri
olamayan ve suça e"ilimli kocasının çatısı altında mutlu olmayı ba!aramaz.
Minyeli Abdullah II filminde de yine modernist zengin aile kızı Feyza’nın anne
ve babası, sürekli zengin dekorlar içinde kadınlı erkekli partilere katılıp, kumar
oynarlar.
Yalnız De!ilsiniz Filminde Serpil’in annesi ve üvey babası da sürekli
birbiriyle tartı!ır. Anne kadın arkada!larıyla konken partilerine katılır ve içki
içer, üvey babası metresiyle yurt dı!ına tatile gider. Evdeki ya!lı anneanne ise
sürekli odasına kapanıp ibadet etmektedir. Evin tıp fakültesine giden genç kızı
Serpil ise filmin ba!larında ailesiyle uyumlu, modern arkada!larıyla e"lenen bir
karakterken, anneannesinin ölümünün etkisiyle dine ilgi duymaya ba!lar, annesi
ve çevresiyle çatı!ma ya!ar. Annesi onu kendinden farklıla!arak kapanmasına
kar!ılık onu ‘ba! belası’ olarak nitelendirerek, din konulu kitaplarını yırtar.
Serpil de kitaplarını yırtan annesine kar!ılık olarak evdeki içki, !i!e ve
bardaklarını kırar. Bunun üzerine annesi kızının ruh hastası oldu"unu sanarak,
ruhsal tedavi görmesi için bir klini"e yatırır. Yalnız De!ilsiniz II (Sonsuza
Yürümek) filminde dindar çevrenin yardımıyla hasta olmadı"ı anla!ılan Serpil
klinikten çıkar. Annesinin yanına dönmeyi reddederek evini terk eder. Bunun
üzerine kızını kaybetmekten üzüntü duyan anne zamanla kızını kabullenecek,
kumarı ve içkiyi bırakıp türbanlı ve kapalı giysilerle üniversiteye alınmayan kızı
ve arkada!larına destek verecektir. Burada batılı tarz olarak temsil edilen anne,
kızının dolayısıyla evladının sevgisini kaybetme tehlikesiyle ehlile!tirilir.
Ailenin genç kızı ise ba!langıçta bilinçsizlik a!amasında annesi rol modeliyken,
dini bilinç kazanmaya ba!ladıkça dindar anneannesini kendine model alır ve
onun de"er ve inançlarına uygun ya!amayı amaç edinir. Filmde Serpil modern
giysilerle rüyasında ölmü! anneannesinin elini öpmek isterken reddedilirken,
kapandıktan sonra anneannesi ona elini öptürür. Buna benzer ba!ka bir örnek
Bize Nasıl Kıydınız filminde de vardır. Modern olarak gösterilen olgular içinde
Rabia gayri me!ru çocuk do"urup onu soka"a bırakarak ölmesine neden olur ve
bunun verdi"i vicdan azabı ile dine yönelir ve kapanır. Daha önce â!ık oldu"u
sinecine!"#$#!%!$!&$'!()*)+!SR

-@B:;K?+U+-D=B@V<+WC=@=K?>K+6B><:+2K@DC=C

genç ö"retmen onun a!kını görmezden gelirken, kapandıktan sonra genç kızın
yüzünde kendi ninesinin yüzünü görür. Rabia dindar nine gibi kapandı"ında
erke"in ilgisini çekip ve be"enisini hak etmi!tir. Bu ba"lamda muhafazakâr
erke"in a!kını hak edebilmek için kadının dindar nine ile özde!likler ta!ıması
gerekmektedir. Filmde Rabia lise ça"larında anne, baba ve bir erkek karde!iyle
kenar mahallede ya!ar. Rabia’nın annesi geleneksel, ba!örtülü, evine ve
çocuklarına hizmet eden bir ev kadınıdır. Babası da eve para getirendir. Bir gün
baba kendi erkek karde!inin sarı!ın, kentli, modern karısıyla sevi!irken, o"lu
tarafından görülür. Baba kendi o"lunu bo"ar. Bu olaydan sonra Rabia’nın annesi
aklını yitirir, baba da intihar eder. Yalnız kalan Rabia gece hayatına kendini
kaptırır. Bu filmde zina yapan, erke"i yanlı! yapmaya te!vik eden kadın modern
olandır, aldatılıp, aklını yitirip, yuvası yıkılan ise geleneksel ba!örtülü olandır.
Filmde ba!ka bir aile modeli olarak kara çar!aflı ya!lı nine ve onun ö"retmen
torunudur. Ya!lı kadın oldukça dindardır. Kendi ailesinin de dindar oldu"unu
geriye dönü!lerle anlattıklarından anlarız. Ninenin çocuklu"unda evlerinde
çe!itli ya! guruplarından erkekler yerde diz üstü oturarak gözleri kapalı,
bedenlerini öne arkaya sallayarak ‘La ilahe illallah’ diyerek zikir yaparken 12
ya!larında kız çocu"u onları gizliden izler. Ayrıca bu kız çocu"unun ba!ında
sarı"ı olan babası gece yarısı çocuklarını yata"ından uyandırarak kuran
okutmaktadır. Bu ba"lamda ibadetin asıl aktörü ve belirleyicisi erkek
cinsiyetidir, kadınlarsa onların takipçisidir. Ya!lı kadın dindar olma vasıflarıyla
çevresinden saygınlık görendir.
Bize Nasıl Kıydınız ve Yalnız De!ilsiniz filmlerinde genç kızların örnek
modeli kendi annelerinden ziyade anneanne ya da ninedir. Bu model, bedeni
uzun ve bol giysilerle vücut hatları belli olmayacak biçimde örtme ve yüz açıkta
kalacak ya da sadece göz görünecek biçimde ba!ı kapalı olmak, uysal, itaatkâr,
sadakatli, sabırlı, maharetli, kanaatkâr gibi özellikleri içermektedir. Bunların
dı!ında kendine özgü hal ve davranı!ları olan kadınların muhafazakâr erke"in
a!kını hak etmesi ve aynı zamanda mutlu ve huzurlu bir ya!am sürmeleri de
olanaklı de"ildir. Zira bu kadınların ahlaki yozla!mı!lık içinde hayatlarına yön
verip, ayakta kalma !ansları yoktur. Kadınların tek ba!ına kendilerine mutlu bir
ya!am alternatifi bulamamalarının altında yatan gerekçe olarak, batı tarzı
modern ya!am biçimi gösterilir. Ataerkil muhafazakârlı"ın tarif etti"i aile
ya!amı dı!ında alternatif ya!am biçimleri olumsuz resmedilir. Bu olumsuz resim
içinde kadınların toplumda aileden ba"ımsız birey olarak tek ba!ına kendi
hayatına yön vermesi olanaklı görünmez.
Danimarkalı Gelin filminde Avrupalı kadın Hanolere bir Türk’le
evlenmesi sonucu Hatice ismini alıp Müslüman olmu!tur. Hatice kocasıyla
birlikte Türkiye’ye döndüklerinde kocasının ailesine ve çevresine modern
özellikleri ile adapte olmakta sorun ya!amaz. Yeni dinini ö"renmeye ve dinin
gereklerini yapmaya çalı!ması kocası ve çevresinde yadırganır. Hatice’nin din
de"i!tirmesinde temel etkenlerden birisi erkek karde!inin genç ya!ta ani
ölümüdür. Hatice bu ba"lamda %slam’ı ö"renmeye çalı!maktadır. Onun bu
çabasına e!i destek vermez ve hatta onun kapanmasını istememektedir. Zira
karısı kapanarak kocasının modernist çevresine aykırı dü!mektedir ve kocası
onun açılması konusunda baskı yapar, tokat atar. Bu filmde kadın kocasına itaat
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etmezse dayak yiyendir, ev i!lerinden sorumludur, aynı zamanda da
çalı!maktadır. Kadın hakları ba"lamında bir direnç asla söz konusu olmazken,
dini inanç konusunda erke"ine dik ba!lıdır. Danimarkalı Gelin filminde batılı
modernist ailelerde kadınlar kâ"ıt oyunu oynar, erkekler içki içer, tavla oynar,
partilerde batı müzi"i dinleyip dans ederler. Hatice’nin görümcesi Ay!e, ailesinin
baskısından kurtulmak için kendisinden ya!ça büyük biriyle evlenir. Kocası içki
içerken, o da sürekli kâ"ıt oynayarak oyalanır.
Minyeli Abdullah filminde yine modernist aileler kadınlı, erkekli partilere
katılıp kumar oynayıp içki içerler. Gençler ise aileleri tarafından fazla
!ımartılmı!tır (uyu!turucu kullanıp, hırsızlık yapabilendir). Bu ailelerde aklı
ba!ında olan ve genelde de kız olan (Serpil, Feyza) gençler ise %slam’ı yeniden
ke!fedendir.
Minyeli Abdullah filminde dindar muhafazakâr ailenin erkek temsilcisi
%slam anlayı!ına uymayanları !uursuz olarak görür. Halkın gerçek sesi olarak
onları dü!tükleri gaflet uykusundan uyandırma misyonunu üstlenir. Bu misyonu
üstlenirken Abdullah toplumun hatta kendi ailesinin bile ne dü!ünüp söyledi"ini
ke!fetmek zorunda de"ildir. O sadece kendini davasına adamı!tır. Abdullah
halkın içinden gelen birinin sa"duyusuyla halkın ne istedi"ini bilerek, “batıcı”
!uursuzlara kar!ı halkı temsil edendir. Erkek kahramanın öncelikli sorumlulu"u
ailesinden ziyade üstlendi"i davadır. Örne"in Abdullah hapisteyken ailesi
toplum dı!ına itilir, annesi hastalanır, karısı yoksulluk nedeniyle çocuklarını
doyurabilmek için kocasından bo!anıp, kendi babasının evine iki çocu"uyla
sı"ınmak zorunda kalır. Kadınlar ya babasına ya kocasına sı"ınmak zorundadır,
kendi ba!larına ayakta kalmaları mümkün görünmez. Kadının gelecek kurmakta
tek alternatifi ya babası ya da kocasının sa"ladı"ı olanaklarla yetinmektir.
Abdullah hapisten çıktıktan sonra e!i ve çocuklarını arayıp onlarla bir araya
gelme te!ebbüsünde bulunmamı!tır. Yıllar sonra tesadüfen kar!ıla!tıklarında ise
Abdullah karısı ve o"luna kendini tanıtmadan, kendisi hakkında konu!malarını
dinlemi!tir. Karısı onun için o"luna !öyle söyler: “Ah iyi günlerdi yavrum.
Baban çok iyi adamdı, acaba hala ya!ıyor mu? Bilemiyorum. Ama hiç mi hiç
suçu yoktu”. Bu ba"lamda erkek arayıp sormasa da kadın büyük bir sadakatle
onu bekleyen ve her halükarda erke"ine hak verendir.
Abdullah karısıyla tekrar evlenmek için hocadan ‘olur’ alır ve dini
nikâhla evlenir. Gerdek gecesi kadın erke"in elini öpmek ister, erkek buna alçak
gönüllülükle izin vermez. Kadının erke"e kar!ı itaatinin gerekçesi olarak erke"in
ta!ıyıcısı oldu"u davanın önemi vurgulanır: “Davası için mevkilerin en
dü!ü"üne razı olmu!, hamallık yapmı!. O haliyle çocuk okutmu!, Mısır’ın
kurtulu!unu yeni nesillerde görmü! o insana hizmetçi olmak isterdim kızım.
Babanın kararı ne olursa olsun ona hizmetçi olmaya razıyım”. Erkek için ise bir
davası vardır ve bu dava u"runda herkese hizmet ederken ailesine de hizmet
etmenin sakıncası yoktur: “Size gelince evlatlarıma ve Sevde’ye hizmet etmek
boynumun borcudur. Herkese hizmet ederken size niye hizmet etmeyeyim
sanki”.
%deal muhafazakâr aile modelinde evlilikte evlenecek e!e öncelikle aile
büyükleri karar verir, e!i seçer, evlenecek gençlerde onlar için seçilen e!leri
kabul eder. Örne"in Abdullah’ın annesi onun evlenece"i kızı seçmi! ve Abdullah
sinecine!"#$#!%!$!&$'!()*)+!S$
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da “seçti"in kız kabulüm anne” diyerek onaylamı!tır. Muhafazakâr erke"in ideal
kadınının vasıfları iffetli (kapalı), temiz (daha önce hiçbir erkekle ili!ki
ya!amamı!), hanım hanımcık (büyüklere kar!ı itaatkâr, saygılı), helal süt emmi!
(dürüst), nazlı, güzel, temiz ahlaklı, uysal, namazında, aptesinde, meziyetli
olarak sıralanır.

Genel Rol ve Görünüm
%nceledi"imiz filmlerde yüz ifadesi açısından kapalı muhafazakâr kadınlar
makyajsız, a"ır ba!lı, kendinden emin ve ciddi yüz ifadelidir. Bu kadınlar kapalı
olmayı içselle!tirmi!, ev hizmetlerini ve koca ya da babaya itaati do"al kabul
edendir. Modern kadınlar makyajlı, bakımlıdır ve partilerde ne!eli bir görüntü
sergilerken, aile içinde asabi ve öz güvensizdir. Zira ya kocaları onları
aldatmakta ya da onlar kocalarını aldatmaktadır. Çocuklar söz konusu oldu"unda
kendi do"ruları ve de"erleriyle onu yeti!tirmeyi ba!aramayan ebeveyn
konumundadırlar. Hem modern hem de muhafazakâr genç kadınlar beden yapısı
olarak zayıftırlar. Ya!lı kadınlar ciddi, bilge ve ailede otorite sahibidir. Bu ya!lı
kadınlardan ikisi kara çar!afla bedeni ve ba!ı kapalıdır, di"eri ise yine uzun bol
elbiseli ve ba!ı tamamen kapalıdır. Geleneksel ba! örtülü kadın bezgin, mutsuz,
makyajsız, do"al, uzun ete"i ile di!ilikten ziyade fedakâr annelik özellikleriyle
temsil edilir. Geleneksel kadının ideal olarak görüp saygı ve sevgi gösterdi"i
kadın modeli ise ya!lı kara çar!aflı dindar ninedir. Önceden ba!ı açık modern
giyinen genç kızlar dine yöneldikten sonra batı tarzı ya!amı benimseyen
ailelerine ba! kaldırarak, ba!larına türban takarak kapanmı!lardır. Bu genç kızlar
kapanma konusunda kararlı, kendi ailesine kar!ı mutsuz ve asabidir. Beden
yapısı olarak ince ve bakımlı olma özellikleriyle güzellik ideallerine
uygundurlar. Bu filmlerde hem modern hem de muhafazakâr kadınlar cinsel haz
nesneleri olarak bedenleriyle te!hir edilmezler.
Filmlerde modern giyimli kadınlar Müslüman kadına benzemeyen olarak
kahraman tarafından yadırganır. Örne"in Minyeli Abdullah II filminde Abdullah
garda hamallık yaparken takım elbiseli fötr !apkalı iki erke"in yanında ba!ları
açık, modern giyinmi! iki kadın vardır. Adamlardan biri Abdullah’a
yanındakilerin %ngiliz oldu"unu, kızının okul arkada!ı oldu"unu açıklar.
Abdullah ise kinayeli bir yüz ifadesiyle alay ederek kendi kendine söylenir gibi
“gayrımüslim olsan kızın daha nasıl olurdu?” diye söylenir. Yine Danimarkalı
Gelin filminde Hatice’nin Danimarkalı annesi kendi kızının Müslüman bir kadın
olarak kapandı"ını gördü"ünde kızının görümcesi Ay!e’nin kapalı olmamasını
yadırgar. Yine bu filmde türbanlı Hatice, belediye otobüsünde, sokakta, hatta
kendi evinde, i! çevresinde modernistlerce gerici olarak görülerek ho! görüsüz
davranı!larla kar!ıla!ır. Di"er yandan Erkekler sokakta modern görünümlü
Ay!e’ye sarkıntılık yapmayı hak görürken, Hatice’ye saygı gösterip özür dilerler.

Bo! Zaman Faaliyetleri
Birle"en Yollar, Minyeli Abdullah I, Minyeli Abdullah II, Yalnız De!ilsiniz
I, Yalnız De!ilsiniz II (Sonsuza Yürümek) Danimarkalı Gelin, Bize Nasıl
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Kıydınız filmlerinde batı yanlısı zengin ailelerde modern kadın temsili melodram
kalıplarını sürdürmeye devam eder. Modern kadınlar dans eden, içki içen ve
kumar oynayan partilerde erkeklere e!lik edendir. Bunların dı!ında en önemli
bo! zaman faaliyeti manikür yapmak olarak gösterilir.
Erkekler tarafından evde yapılan dini sohbet toplantılarında erkekler
kendi aralarında görü! bildirip, sorular sorarak konu!urken, kapalı kadınlar yan
odada edilgin biçimde, sessiz, çay içerek, çocuklarla birlikte erkekleri dinlerler.
Sonradan dine yönelerek kapanacak genç kızlar ise dini ö"renmeye yönelik
kitap okur ve kapalı kadınlar arası sohbet toplantılarına katılırlar. Dine yöneli!i
olmayan gençler e"itim süreci içinde olsalar bile kitap okurken gösterilmezler.
Örne"in Yalnız De!ilsiniz filminde Serpil ba!langıçta batı tarzı ya!am biçimi
içinde tıp fakültesine gitmekte, orada kendisi gibi modernist fakülte
arkada!larıyla sürekli gürültülü müziklerle gurup halinde lüks arabalarda
dola!ıp, uyu!turucu kullanılan partilere katılmaktadır. Serpil’in anneannesinin
ölümünden sonra yöneldi"i dindar arkada!ları ise mütevazı ya!am biçimi içinde
din açısından kendilerini geli!tirecek kitaplar okuyarak, bunları tartı!mak için
bir araya gelip fikir alı! veri!i yaparlar. Di"er modern gençler de tıp fakültesinde
okusalar bile kitap okurken gösterilmezler. Onlar yeti!kin insana özgü olan
dü!ünce ve mantık çerçevesinde hareket etmekten yoksun, çocuksu bir
ta!kınlıkla sokaklarda oynayan, sürekli e"lence pe!inde, hayatın anlamını
sorgulamaktan uzak sorumsuz ki!iler olarak temsil edilir.
Ya!lı kadınlar, sürekli bo! zamanları olan ve ibadet edenlerdir. Kapalı evli
kadınların ise ev i!leri asli vazifeleridir.
Minyeli Abdullah filminde muhafazakâr kadınlar, ev i!lerinden kalan bo!
zamanlarında fakir mahallelere yardım kampanyaları düzenleyip lüks
restoranlarda artan yemekleri fakir mahallelere da"ıtırken, hastalara doktor
götürürken ve hediye verirken gösterilir.

Ki!ilerarası "li!kiler
Ki!ilerarası ili!kilerde modern kadınlar çarpıcı, güvensiz, ikna edici
olmayan, sosyal, kadınsı, sadakatsiz, duygusal, asabi ve mutsuz olarak temsil
edilir. Muhafazakar kadınlar sade, dengeli, uysal, becerikli, zeki, sadakatli,
özverili, nazik, mutlu, takipçi, duygusal ve ikna edicidir. Önceden modern olup
da sonradan kapanan genç kızlar çarpıcı, asabi, mutsuz, inatçı, kadınsı ve
duygusaldır. Geleneksel kadın, çarpıcı olmayan, saf, kudretsiz, fedakâr,
sadakatli, uysal, becerikli, özverilidir; ikna edici de"ildir. Ya!lı kadınlar ise
ciddi, özverili, zeki ve ikna edicidir.
Modern kadınlar sosyal hayatta çarpıcı, kadınsı ve ne!eli iken aile
hayatında özverisiz, sadakatsiz, güvensiz ve mutsuzdur. Modern ya!am tarzı
direk muhafazakâr kutba mensup biri tarafından ele!tirilmektense kendi
içlerinde kendi de"erleriyle yeti!tirdikleri, fakat sonradan muhafazakâr kesime
sempati duyan e"itimli bir genç kız (Feyza, Serpil, Hatice) tarafından
ele!tirilerek ıslah edilme yoluna gidilir. Minyeli Abdullah II filminde Feyza
karakteri (aynı zamanda Birle"en Yollar filminin de karakteridir) modern bir
ailede yeti!tirildi"i halde muhafazakâr bir gence â!ık olur ve muhafazakar dini
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de"erlere ilgi duyarak kapanır. Feyza kendisini ba!örtülü kızlarla arkada!lık
yaptı"ı için dinci diye ele!tiren annesi ve arkada!larına “be"enmedi"in ba!örtülü
kızın hepimizden parlak kafası var, örtüsü de onun fazileti” sözleriyle “do"ru”
olana dair referans verir. Her iki filmde de Feyza karakterinin din ba"lamında
bilinçlenmesi bir erke"e a!ık olması aracılı"ıyla olmu!tur. Danimarkalı Gelin
filminde de Müslüman olmayan bir kadın Müslüman bir erkekle evlenerek din
de"i!tirmi!tir. Yalnız De!ilsiniz filminde Serpil’in akıl hocası yine bir erkek olan
Prof.Dr. Murtaza Akerdem karakteridir. Bize Nasıl Kıydınız filminde Rabia’nın
da â!ık oldu"u erkek muhafazakâr ö"retmendir. Bu ba"lamda genç kadınlar
açısından %slami bilinçlenmede erkekler katalizör olmaktadır. Dolayısıyla
bilginin sahibi erkektir, kadınlarsa onların inançlarına kendi bedenleri üzerinden
kapalı giyimleri ve itaatkâr takipçilikleriyle destek veren yardımcı unsurlar
olarak daima ikincil rolü do"al kabul edendir.
Feminizm di"er filmlerde söz konusu edilmezken, Yalnız De!ilsiniz
filminde Füsun karakteri aracılı"ıyla konula!tırılır. Füsun Paris’te okumu!, erkek
egemen toplumu sorgulamaya yönelik, kadın hakları konusunda Türkiye’de
bilinçlenme ve uyanı! olu!turma amaçlı “özgür kadınlar derne"i”ni kurmak
istemektedir. Füsun, Paris’te de"i!mi!, ki!ili"ini kazanmı! ve ataerkil toplumda
kadınların içine sokuldu"u tuzakların farkına varmı!tır. Anneannesinin ölümünü
kafasına takıp, dine yönelim gösteren teyze kızı Serpil ise onun çabalarının bo!
oldu"unu ancak kadın erkek çatı!masına neden olaca"ını söyler. Füsun ise onun
okumu! bir insan olarak kendini anlamayı!ına !a!ırarak “saçmalama, sen beni
anlamazsan ben kime derdimi anlataca"ım, hizmetçi Fitnat’a mı?” diye sorarak
yanıtlar. Özgür Kadınlar Derne"i tüm kadın kurulu!larından daha etkili olma
iddiasındadır. Ba!langıçta di"er derneklerle anlayı! birli"i içinde kadın haklarına
katkı sa"lamaktan ziyade, rekabetçi bir zihniyetle di"er kadın derneklerinden
üstün olma yarı!ına girer. Sonuçta feminist hareket Füsun karakteri bünyesinde
dini anlamda uyanı!a geçemedi"i için “kendini kurtaramayan ba!kasını da
kurtaramaz, ancak alet olur” ifadesi ile batı de"erlerine alet olmaktan ileri
gidemeyen yararsız bir çaba olarak görülür. Füsun’un feminist ba"lamda da olsa
kendini sorgulaması Serpil’in muhafazakâr arkada!larınca olumlu görülür ve
dini uyanı! için umut vaat eder. Filmde Serpil’in de katıldı"ı kapalı kadınların
bir araya gelerek yaptı"ı sohbet toplantısında kadın hakkında %slam dini ö"retisi
tartı!ılmaktadır. Bu toplantıda %slamcı kadınlar gibi görünüm ve inançta olmayan
kadınları ötekile!tirici ve dı!layıcı bir üslup yine !u sözlerde açı"a çıkmaktadır:
“Allah’a !irk ko!an kadını iman edinceye kadar nikâh etmeyin, ondan çocuk
yapmayın. %man eden elbette daha hayırlıdır”.
Füsun, feminist kadın dergisi için muhafazakâr ö"retinin akıl hocalı"ını
yapan Prof.Dr. Murtaza Akerdem karakteri ile bir röportaj yapar. Bu röportajda
profesör kadını örtü ile özde! kılan, örtüsüz oldu"unda et parçasına indirgeyen,
insan olarak nesnel bir bakı!la var olmayan ve tek boyutlu (ya melek ya !eytan)
olarak !öyle tarif eder: “Kadın hazinedir, örtüsünü açtı"ınız zaman sadece et
parçası kalır. Yaratılmı!ların en büyük sırlarından biridir. Hem kutsal a!ka, hem
de !eytana ula!tırmak gibi iki zıt vasfı zirvele!tirendir”. Feminist görü!ün
temsilcisi olan Füsun karakteri de bu dü!üncelere ele!tirel yakla!maktan uzak
bir tutumla, olumlayıcı bir tutum sergilemektedir.

$"!sinecine!"#$#!%!$!&$'!()*)+

-@B:;K?+U+-D=B@V<+WC=@=K?>K+6B><:+2K@DC=C

Sonuç
%nceledi"imiz filmlerde merkezi rollerde kadın karakterlerin demografik
özelliklerine göre ço"unlu"un melodram kalıplarına uygun genç kadınlardan
olu!maktadır. Filmlerde alt sosyo-ekonomik seviyede ya!ayan kadınlar kapalı
giyimli kadınlarken, açık ya da sonradan kapanan kadınlar üst sosyo-ekonomik
seviyededir. Bu ba"lamda kadınların kapanmak istemelerinde ekonomik
nedenler görülmez. Üst sosyo ekonomik seviyedeki modernist ya!ayan kadınlar
arasında ku!ak farklılıkları göze çarpmaktadır. Bir önceki ku!ak olan
anneanneler zaten kapalı ve dindarken, onların kızları modernist açık giyimli
kadınlardır. Bu modernist kadınların kızları ise annelerinin onları yeti!tirdi"i
ya!am biçimlerine ele!tirel duru! takınarak tekrar dine yönelmektedir. Dine
yönelip kapanan kadınların kapanmasında erkekler fikir önderi ya da a!ık olunan
erkek olarak etkin rol oynarken, direk evlenme yoluyla ya da erke"in baskısıyla
kapanma söz konusu edilmez. Bu kadınlar gerekirse ba!örtüsüne mesleki
e"itimlerini tercih edebilmektedir. E"er e"itim görmü!lerse de daha çok evde
konumlanacak meslekler (tercümanlık, yazarlık gibi) uygun görülmektedir.
E"itimsiz ya da çalı!mayan ev kadınları kapalıysa ev i!leri ve kocasına yardımcı
olacak hayır i!lerine katılmaktadır. Modernist çalı!mayan kadınlar ise süslenmek
ve partilere katılmak dı!ında bir etkinlik içinde resmedilmezler.
Filmlerde kadın temsili açısından vücut siyaseti çok önemlidir. Önceden
modern olup da sonradan kapanan kadınların örtünmesi erkek egemen
yaptırımlardan ziyade, güçlü bir kendini kabul ettirme iste"ini ve %slamiyet’in
yeniden kabulünü yansıtır. Örtülü kadınlar kendi dindarlıklarını “do"al”, “her
zaman var olan” ve yeniden ke!fedilmesi gereken olarak görürler. Örtünme aynı
zamanda dinin manevi referanslarını benimsemeyen modern kadın kli!elerinin
ötekisi olarak %slamcı kadınların ele!tirel duru!larını ifade eder. Filmlerde
sonradan kapanan kadınlar (Serpil, Hatice, Feyza, Rabia) bir yakının ölümü ya
da muhafazakar erke"e a!ık olma ba"lamında uyanı!a geçerek, kendi ailesinin
benimsedi"i batı modernli"ini özümsemeyi reddederek, dini yeniden ke!fedip,
kendini yeniden tanımlar. Bu kadınlara yeni bir ya!am tarzı olarak %slam,
dayanak noktası sa"lar, gerekirse bu u"urda aile ba"larını da reddederek (Yalnız
De!ilsiniz’in Serpil’i, Minyeli Abdullah II’nin Feyza’sı gibi), daha önce hiç
tanımasalar da aynı manevi ba"lılıkları payla!an ki!ilerden destek ve dayanı!ma
görerek bir sosyal çevrenin içine girerler. Aynı zamanda bu kadının hedefledi"i
dine uygun “saf” ki!ili"e dair geli!me “bütüncül” cemaat arasındaki ili!kinin
peki!mesiyle de paralel gitmektedir. Bu peki!me ba"lamında cemaatin üyeleri
ve özelliklede dü!ünce önderlerinin ‘ideal ortak iyi’ adına ki!isel tercihlere
otoriter müdahalesi do"alla!tırılır. Kadın için ‘ideal ortak iyi’ paydası altında
kadınlar türde! olarak görülerek ço"ulculu"a hak tanınmamaktadır. Farklı olan
ise modernlik adına kli!elerle sınırları belirlenmi! manevi !uursuz kadın ve
bunlardan farklı olarak da dine yönelerek sonradan örtünmeyi seçen
‘düzeltilebilir’ kadındır. Geleneksel kadınlar evlerinde ev i!leri ile me!gul ve
erke"e kar!ı itaatkârdır. Kadın acısından temel çeli!ki ataerkil örüntüleri
kamufle edici biçimde modern ve geleneksel kadın arasındaki farktır. Modern
sinecine!"#$#!%!$!&$'!()*)+!$#
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olan ahlaki de"erler açısından yozla!mı!lıkla, geleneksel olan ise erke"e itaat
içinde sadakat ve huzuru kendi evinde bulandır. Kapalı ve modern kadınlar
kar!ılıklı birbirini dı!layıcı bir tutum sergilerler. Modern kadınlar için kapanan
kadın gerici, örtünen kadın için de modern kadın manevi de"erleri dejenere
olmu!, bedenini te!hir edendir.
Filmlerde modern kadınların ya!am stillerine kar!ı ya â!ık oldu"u erkek
tarafından ya da kendi kız evladı tarafından ele!tiri yapılarak, muhafazakar
anlayı!ı haklıla!tırırcı bir ehlile!tirme söz konusudur. Önceden modernist olup
da sonradan kapanarak dine yönelen genç kadınlar modernist olan kendi
annelerinden, ziyade modernistli"i içselle!tiremeyen dindar anneannelerini
kendilerine model alır. Geleneksel rolde kadın do"al ya!am döngüsü ile
sınırlandırılmı!tır. Ba!ka bir deyi!le kadınlar genç kız, e!, anne, büyük anne
olarak kendi ya!am döngüsünü takip etmeye endeksli, geleneksel namus,
saygıde"erlik ve üretkenlik de"erleriyle toplumsal statü elde ederler.
Muhafazakâr kadınlar kamusal ya!amda cemaat için yapacakları katkılarla
sınırlıdır. Filmlerde kadınların bedensel ve davranı!sal iffeti nedeniyle
örtünmesi, erkek ve kadın ayrımının sosyal olarak düzenlenmesi (yani cinsel
ayrımcılık), ahlaki toplumsal düzenin garantisi adına kamusal mekanda kadının
görünürlü"ünün kontrol edilip kısıtlanmasına yönelik bir ya!am biçimi ba!
roldeki kadın kahramanın tercihleri do"rultusunda “olumlu” olarak temsil edilir.
%slami filmler aynı zamanda Çınar’ın (2007) deyimiyle bir “kar!ı toplum
mühendisli"i projesinin” uygulama araçlarından biridir. Buna göre, e"er
batılıla!tırıcı bir devlet, bir sosyal mühendislik projesi yoluyla batılıla!mı! bir
kadın modeli meydana getirmeyi amaçlamı!sa, %slamlı"ın hâkimiyeti altında,
aynı devlet aynı ideoloji uyarınca bu kez de dindar bir Müslüman kadın modeli
in!a etmeyi amaçlar ve filmlerde bu amacın örnek temsillerini sunar. Filmlerde
kadın temsili açısından batı taklitçisi kadınlar aynı kli!eler (içki içen, kumar
oynayan, partilere katılan, sadakatsiz, ev i!lerinden uzak, manikür yapan) içinde
mutsuzlu"a mahkûmdur ve ya!am ba!arısı kazanmasının ancak %slam anlayı!ına
uygun olarak ya!amayı seçmesiyle mümkün olaca"ına dair referans verilir.
Filmlerde kadın açısından dindarlıkla erdemlilik do"ru orantılı oldu"u için,
dindar olmayan kadınlar ne ailede ne de kamusal alanda ba!arılı olamayan
olarak temsil edilir. Kadının %slami bilinçlenmesinde bilginin asıl sahibi olarak
erkekler (sevgili ya da fikir önderi) etkin rol oynarlar. Kadınlar erke"in yardımı
olmadan kendi ba!larına ayakta kalmaktan aciz ve mutlaka bir erke"e sı"ınması
gereken olarak resmedilirler. Bu ba"lamda kadınlar kendi bedenleri üzerinden
kapalı giyimleri ve itaatkâr takipçilikleri ile ikincil rolü do"al kabul etmesi
gerekendir.
Feminizmin kadın erkek çatı!ması do"urmaktan öteye gidemeyen bo! bir
dü!ünü! ve u"ra! oldu"unun altı çizilerek, %slami ya!am biçimi topluma hâkim
olursa kadın sorunu da kendili"inden hallolaca"ı vurgulanır. Zira %slami kurallar
toplumda kadın ve erke"in konumunu belirlemi!tir zaten ve bu
sorgulanmaksızın do"ru olarak kabul edilmesi gerekendir. Böylece kadın
meselesi ataerkil toplumsal örüntüler es geçilerek kendili"inden hallolmu!
olacaktır.
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