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Yönetmenli!ini Semih  Kaplano!lu’nun yaptı!ı Yusuf Üçlemesi, adından 

da anla"ılaca!ı gibi, bir erke!in hikâyesi. Merkezine erke!i alan ve onun 
etrafında geli"en, ilerleyen ve yolculu!unu takip eden üç filmin –gösterim 
sırasıyla Yumurta (2007), Süt (2008), Bal (2010)– bütünle"mi" hali. Sorulacak 
ilk soru "u: Merkezine erke!i alan bir hikâye kadını nasıl konumlandırır?

Ursula Le Guin, Kadınlar Rüyalar Ejderhalar kitabında çuval 
kuramı’ndan1  ve tarihöncesi insanın toplayıcılık ve avcılıkla nasıl iki farklı 
hikâye olu"turdu!undan bahseder. Tarihöncesi ça!larda insanların, 
beslenmelerinin büyük bir ço!unlu!unu çok fazla emek harcamadan 
toplayıcılıkla sa!ladı!ını, çok fazla çalı"mamanın  da ba"ka "eyler için zaman 
yarattı!ını yazar. Ayrıca insanların bu artan zamanda mamut  avlamaya karar 
vermi" olabilece!ini, bunun sonucunda da avcıların toplulu!a sadece etle de!il 
aynı zamanda hikâye ile döndü!ünü söyler  (2009, s. 52). Avcılık için “hayatı 
de!i"tiren "ey et de!ildi […]. Hikâyeydi” (2009, s. 52) der; çünkü Le Guin’e 
göre bu ikinci hikâyede yalnız eylem de!il, bir  de kahraman var (2009, s. 53). 
Toplayıcılık her seferinde kendini tekrarlar; çünkü anlatılacak heyecanlı bir "ey 
yoktur. Toplayıcılar dola"mak ve bir kabı doldurmaktan ibaret  hareketlerini 
yineleyip dururlar. Avcılık ise tehlikeli ve heyecan dolu bir  serüvene dönü"ür; 
çünkü i"in  içinde mızrak kullanmak, öldürmek, parçalamak ve her seferinde 
avlanmak için ba"ka bir yol bulmak vardır.  #ki farklı hikâye iki farklı nesneye 
varır: Mızrak ve Çuval. Ba"ka bir deyi"le iki farklı nesneden, iki farklı hikâyeye 
ula"ırız. Le Guin, “her "eyi hikâye de!i"tiriyor” (2009, s. 55) diyerek bu iki 
nesneden tarihi, kültürü ve hikâyeyi kimin yazdı!ına gelir. “Kültürün  do!u"u ve 
geli"imi sokmaya, parçalamaya, öldürmeye yarayan uzun ve sert aletlerin 
kullanımıyla açıklandı!ı müddetçe” (2009, s. 54), sakin ve gösteri"siz ilerleyen 
di!er hikâye ve o  hikâyenin  öznesi yani kadın elinde mızrak yerine çuval tuttu!u 
için kahraman ilan edilmez, onun hikâyesi duyulmaz. Dolayısıyla tarihin ve 
kültürün dı"ına itilerek merkezden uza!a konumlandırılmı" olur. Oysa çuval 
kuramı, bu ikinci planda kalan hikâyeyi takip etmeyi amaçlar yani mızra!ın tam 
tersi bir yönde ilerler.

Üçleme’ye gelince, daha adıyla hangi hikâyenin  ve nesnenin pe"inden 
gitti!i çok açık. Elbette Yusuf bir mamut avcısı ya da “mitolojik bir  kahraman 
de!ildir; ama ya"adı!ı deneyim, ona ruhunu kazandırdı!ı için kahraman olarak 
görülebilir” (Büker & Akbulut, 2009, s. 173). Ayrıca Yusuf’u hikâyenin 
kahramanı yapan  ba"ka nedenler de vardır. Bunların  ilki, olay örgüsünün 
merkezinde yer almasıdır. Her üç filmde de, Yusuf’un ba"ına gelenlere, 
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1 Le Guin, çuval kuramını Elizabeth  Fisher’ın Women’s Creation (Kadınların Yaratısı) adlı 
kitabından ödünç alır.



yolculu!una, iç dünyasına, tanıklıklarına ve takip  ettiklerine seyirciyizdir. Di!er 
bir neden, zaman zaman kameranın Yusuf’la birle"mesidir. Yusuf’un, Bal’da 
annesinin ayak bileklerine ve Yumurta’da Ayla’nın  ensesine baktı!ı sahnelerde 
bakı" açısı çekimi (point-of-view shot)  kullanılmı"tır. Böylece kamera karakterin 
gözlerinin oldu!u yere yerle"tirilir ve karakterin  gördükleri izleyiciye sunulur 
(Bordwell & Thompson, 2009, s. 477). Yusuf’u filmlerin kahramanı yapan bir 
di!er nedense ya"adı!ı de!i"imdir. Todorov’a göre ideal anlatı, denge 
(equilibrium) ile ba"lar; bozulan denge tekrar kuruldu!unda, ilk denge ikincisine 
benzese bile onunla asla özde" de!ildir  (1987, s. 111). Yusuf, filmlerde ilk 
dengeden ikincisine –babası ile olan ili"kisinden babasız olmaya, "air olma 
çabasından madende çalı"maya, kasabadan kurtulma ve #stanbul’a geri dönme 
dü"üncesinden  kasabaya yerle"meye–  bir de!i"imle varır. Son olarak, Üçleme’ye 
adını da vererek, filmlerin hem ana konusu hem de merkeze yerle"en  kahramanı 
olur; çünkü “adı olmayan  hiçbir "ey var olamaz; ad, varolu" demektir” (Berktay, 
2000, s. 52). Üçleme’nin adı tüm Yusuf’ları birle"tirir, farklı soyadlarına ra!men 
–Bal’da Yusuf Özbek, Süt’te Yusuf Güner, Yumurta’da Yusuf Köksal– üç 
Yusuf’u bir arada tutar; çünkü aynı zamanda her film, bir insanın onu 
bütünleyen farklı evrelerini anlatır: Bal’da çocuk-Yusuf, Süt’te genç-Yusuf, 
Yumurta’da yeti"kin-Yusuf. “Üç film, farklı ba!lamlarda, farklı co!rafya ve 
dönemlerde geçiyor olsa da bir karakterin, Yusuf’un öyküsü olarak  okumaya” 
ça!ırır  izleyiciyi (Akbulut, 2010, s. 40-41). Filmler gösterim sırasıyla 
izlendi!inde, Yusuf gençli!inden çocuklu!una döner, ama tersi bir sıra izlenirse 
Yusuf gözlerimizin  önünde büyür ve yeti"kin biri olur. Üç Yusuf’un tek bir ki"i 
olarak algılanmasının bir nedeni de filmlerde birbirini ba!layıcı ö!elerin 
bulunmasıdır: Babadan miras kalan sara hastalı!ı ve ceket, ba"ka bir babanın 
olmaması, su arama ve kuyu, ip  yapımı, "iir ve yazmak.2 Tüm bunlar, “Yusuf” 
adına ek  olarak, bir ki"inin hayatını olu"turur. Tüm parçalar Yusuf’u merkeze 
iter ve onu filmin kahramanı yapar.

Yusuf Üçlemesi, çuval kuramını yani di!er hikâyeyi takip etmeyerek, bir 
erke!i merkeze aldı!ına göre böyle bir hikâyede kadın  nerede durur? Seçilen 
hikâye ve kahraman vasıtasıyla bakı" açısı da belirlenir. Eril bir bakı" açısı, eril 
kahramanın ve onu anlatan eril hikâyenin do!rudan sonucudur; çünkü burada 
eril cinsiyetin egemenli!i söz konusudur. “Ataerkil sistem, bir kez kendini 
karma"ık hiyerar"ik ili"kilerin i"levsel sistemi olarak me"rula"tırdıktan sonra 
toplumsal, ekonomik ve cinsel ili"kileri dönü"tü(rür) ve bütün dü"ünce 
sistemlerine egemen olarak, özellikle cinsiyet kimlikleri ve rolleri konusunda bir 
dizi önkabulün yerle"mesine yol aç(ar)” (Berktay, 2000, s. 26). Bu durumda eril 
kahraman, kadını hikâyesine dâhil etti!inde aynı eril bakı" açısını kadını 
anlatırken de kullanır. Erke!in  durdu!u ve baktı!ı yerden anlatılan kadınlar, 
ataerkil sistemin ve söylemin içinden  nasıl görülmek isteniyorsa öyle aktarılır ve 
aynı zamanda “cinsiyet  rollerinin toplumsal kurumlarla, geleneksel bir anlayı"la 
biçimlendirildi!i, ço!u toplumda kadınların di!erleriyle olan  ili"kileriyle 
tanımlandı!ı (birinin  e"i, annesi, kızı gibi) toplumsal ve psikolojik baskının 
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2 Ayrıca yönetmen, Cihat Duman’la yaptı!ı söyle"ide, Bal’da Yusuf’un çocuklu!unu 
canlandıran Bora Alta"’ı görü"ünden bahseder ve “onun bakı"ı benim için çok önemliydi. 
Süt’teki ve Yumurta’daki Yusuf’un bakı"ını arıyordum” (Kaplano!lu & Duman, 2010, s. 33) 
der. 



ki"ilik yapısında sürdürüldü!ü” (Chodorow’dan aktaran Öztürk, 2000, s. 16) 
görülür. Üçleme’de yer alan gerek ana gerekse yan kadın karakterlerin büyük 
ço!unlu!u, Yusuf’la ya da ba"ka bir erkekle olan ili"kileriyle tanımlanır: 
Yusuf’un annesi, eski sevgilisi, sınıf arkada"ı, babaannesi, Rahmi Dayı’nın 
torunu, Yakub’un karısı, Cevdet’in karısı. Bu "ekilde tanımlanan karakterler 
kalıpyargılarla (stereotypes) temsil edilirler. Franzoi, toplumsal cinsiyete dair 
bilgimizin büyük bir kısmının kalıpyargılara dayandı!ını söyler ve toplumsal 
cinsiyet  kalıpyargılarını, toplumun kadınların ve erkeklerin niteliklerine ili"kin 
beklentileri olarak tanımlar (1996, s. 131). Ataerkil sistemin egemen oldu!u bir 
toplumda, güç ili"kilerinin do!rudan sonucu olarak eril bakı" açısı, kalıpyargıları 
hem üretir hem de onların devamlılı!ını sa!lar. Bu açıdan Üçleme, eril 
kalıpyargıları kullanarak ataerkil sistemin yanında yer alır. Filmler, üç ana 
kalıpyargıyı kullanır: “Cahil Kadın”, “Günahkâr Kadın” ve “Evdeki Melek”. 
Böylece kadınların büyük bir kısmı özel alanda resmedilir. Bu yansıtmanın 
temelinde kalıpyargılar kadar eril film dili, olay örgüsü ve kalıpyargıların 
üretilmesinde de rol oynayan din yer alır. Bunlar  kullanılarak kadın karakterler, 
hikâye Yusuf’un hikâyesi oldu!u için, onunla ba!lantılı ama merkezden uzakta, 
onun arkasında ya da çevresinde konumlandırılır. Di!er yandan yine hikâye 
Yusuf’un hikâyesi oldu!u için, filmler çok  yönlü okumalara olanak tanıyan 
zengin içerikleriyle Yusuf’a da odaklanmamızı gerektirir. Bu durumda sorulacak 
di!er soru, Yusuf’un hikâyesi takip edildi!inde, ondan yola çıkarak 
incelendi!inde aynı kadın karakterlerin hangi farklı anlamlara geldi!idir. 
Kalıpyargılar yerine zaten merkezde olan  Yusuf’a ve onun yolculu!una 
odaklanmak özellikle aynı ana kadın karakterlere farklı anlamlar yükler ve bu 
kez sa!ladı!ı beden, besin ve ses ile annelik, Yusuf için olmazsa olmaza 
dönü"ür. Yazıda kadın karakterlerin konumlandırılı"ı kalıpyargılarla 
çözümlenirken gösterim sırasının tersi, Yusuf ve yolculu!u çözümlenirken 
zaman kavramımızın aksi yönünde ilerleyen  gösterim sırası izlenecektir. 
Böylece bu iki yönlü çözümleme sonucunda aynı kadın  karakterlerin  farklı 
anlamlara bürünü"ü netlik kazanır.

O>E#H-1>"Y(
Bal’da ana kadın karakter Yusuf’un annesi Zehra’dır. Zehra, çocuk-

Yusuf’un annesi olmakla birlikte Yusuf’un babası Yakub’un zıttı olarak da yer 
alır filmde. Cahil Kadın imgesi kar"ıla"tı!ımız ilk kalıpyargıdır. Berktay, kadın-
erkek kimlikleri ve rolleri konusunda toplum ile kültür tarafından belirlenmi" 
önkabuller ya da kalıpyargılar bulundu!unu belirtir. Ayrıca kadınlık ve erkeklik 
kalıplarının/imgelerinin kültürün oldu!u kadar dinin  de ürünü oldu!unu söyler
(2000, s. 16). Ataerkil sistemin  toplumsal kurgusunda dinin hem ilk filmde hem 
de di!er iki filmde kalıpyargıların bir parçası oldu!unu söyleyebiliriz. Cahil 
Kadın imgesi kadını bilgiden yoksun ve uzakta tutulmu" bir  konumda sunar. 
“Erkekler, rasyonel zihinsel yetenekleriyle dünyayı yorumlar ve düzene sokarlar. 
Kadınlar çocuk do!urma ve yeti"tirme yetenekleri dolayısıyla günlük ya"am ve 
türün yeniden üretilmesi i"levini üstlenirler” (Berktay, 2000, s. 27). Bu "ekilde 
kadınlar bilgiden muaf tutularak, aklın  ve bilginin sa!ladı!ı gücün sahibi olarak 
görülmezler. Biyoloji, toplumsal i"bölümü ve din  birlikte hareket  ederek kadını 
bir kalıpyargının içine yerle"tirir. #lk filmde bu, cehalettir. 
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Filmde bilgiyi elinde tutan  üç erkek karakter var: Tanrı-Baba Yakub, 
ö!retmen ve din  görevlisi/hoca. Her üç karakter, a!ırlıkları farklı olsa da, 
Yusuf’un çevresindedir. Zehra da, annesi olması nedeniyle Yusuf’un 
çevresindedir, ama asıl konumlandırıldı!ı yer, Cahil Kadın imgesiyle, bilgiyi 
elinde bulunduran/her "eyi bilen Baba Yakub’un tanrısal konumunun kar"ısıdır. 
Yusuf, babası kayboluncaya kadar görsel ve fiziksel, sonrasında da zihinsel 
olarak sürekli babasının  pe"indedir. Onunla vakit  geçirir, onunla birlikte 
kovanlara gitmek ister; ona yardım eder ve sorularını yöneltir. Yakub, Yusuf’un 
tüm sorularına cevap verir. Aralarında bir ileti"im ve payla"ım vardır. Yusuf 
babasını, özellikle o a!açtayken, hayranlıkla izler; onu yükse!e, tanrısal kata 
yerle"tirir. Nitekim filmin  ilk  (emir) cümlesi ve/veya ilk sözcü!ü “Oku!” olur. 
Karanlıktan gelen sesi ve emri duyan Yusuf, takvim yapra!ını koparır  ve 
okumaya ba"lar. “Oku!” emri, Kur’an-ı Kerim’in  indirilen ilk suresi, Alak 
Suresi’nin birinci ayetidir. “Yaratan Rabbinin  adıyla oku/ça!ır!” (Öztürk, 2010, 
s. 17). Alak, embriyo, ilgi ve pıhtı anlamına gelir ki bu da ba"langıç demektir. 
Tanrı’nın  ilk emri okumaktır ve bu görev bir erke!e verilir. Aynı "ekilde Yakub, 
Yusuf’a okumasını buyurur ve Yusuf emri yerine getirir. “Oku!” emriyle tanrısal 
bilgi bir erke!e aktarılır; böylece Yakub’un tanrısallı!ı kesinlenir ve kadını yok 
sayan hiyerar"ik düzen sa!lanır. 

Takvim yapra!ını okuduktan  sonra Yusuf, babasından yeni bir "ey 
ö!renir: Rüyalar uluorta ve sesli anlatılmaz. Yusuf rüyasını babasının kula!ına 
fısıldar.3 Aralarında dolaysız bilgi aktarımı söz konusudur. Fısılda"maları, filmin 
ilerleyen sahnelerinde hem iç alanda hem de dı" alanda devam eder. Yakub, bal 
ve çiçekler  üzerine Yusuf’u sorgular, onu do!ru bilgiye yönlendirir; Yusuf da bir 
yandan istekle cevaplar bir yandan da önde ilerleyen babasının izinden gider. 
Baba-o!ul günlük  olayları da payla"ırlar. Ak"am yeme!inden sonra masada yine 
fısılda"arak konu"urlar. Zehra, masaya bir tabak elma getirir ve çekilir; masada 
yer almaz. Elma, Âdem ve Havva’nın Cennet’ten kovulmalarının yani ilk 
günahın  simgesi olagelmi"tir. Her ne kadar Kur’an-ı Kerim’de4 ve Eski Ahit’in 
Yaratılı" bölümünde5  elma sözcü!ü geçmese de yasak a!aç/meyve ilk  önce ve 
evrensel olarak elma ile somutla"ır. Yasak meyve, tanımı gere!i, do!rudan 
bilgiye ula"ılan herhangi bir arzu nesnesi olabilir.6 Kadın elmayı ilk yiyen olarak 
bilgiye de ilk ula"andır aslında; ama sonuçta –acı çekerek  do!um yapması ve 
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3 Yusuf Suresi indirilen  53. suredir. Burada babası Yusuf’a rüyasını karde"lerine 
anlatmamasını salık  verir. Onlara güvenmez. Karde"leri Yusuf’u babalarından kıskanırlar 
ve onu bir kuyuya atarlar. Yusuf, bir yolcu kafilesi  tarafından bulunup satılır. Uzun süre 
zindanda kalır. Kralın rüyasını do!ru yorumladı!ı için kurtulur (Öztürk, 2010, s. 190-201).

4 “Ve Âdem’e "öyle buyurmu"tuk: ‘Ey Âdem, sen ve e"in  cennete yerle"in ve orada 
diledi!iniz yerde, bol bol yiyin. Ama "u a!aca yakla"mayın, yoksa zulme sapanlardan 
olursunuz’” Bakara Suresi 35. ayet (Öztürk, 2010, s. 398).

5 “RAB Tanrı Aden bahçesine bakması, onu i"lemesi için Âdem’i oraya koydu. Ona, 
‘Bahçede istedi!in a!acın meyvesini  yiyebilirsin’  diye buyurdu, ‘Ama iyiyle kötüyü bilme 
a!acından yeme. Çünkü ondan yedi!in gün kesinlikle ölürsün’” Yaratılı". 2:15-17  (Kutsal 
Kitap, 2009, s. 3).

6 Batı Avrupa’da genellikle elma olarak tasvir edilir. Âdem elması  (Adam’s apple), yasak 
meyveyi yiyen Âdem’in bo!azına elmanın  takılması olarak açıklanır. Elma ile do!rudan 
ba!lantı kurulmasının nedeni ise Latince Malus sözcü!ünün sıfat oldu!unda kötülük, isim 
oldu!unda elma anlamına gelmesidir. http://en.wikipedia.org/wiki/Forbidden_fruit



Âdem’le birlikte Cennet’ten kovulmasının yanı sıra– ikincil konuma itilerek 
cezalandırılır.7 Bu ceza onu bilginin uza!ında tutar çünkü yöneten, bilginin de 
sahibidir artık. #kincil konuma itilen Zehra, günlük olayları, elmayı payla"tıkları 
gibi payla"an baba-o!ulun yanında de!ildir; payla"ımın ve bilginin dı"ında 
tutularak cahil bırakılır. Bu "ekilde taraf olu"turan baba-o!ul/erkek 
bilmesinlercilikle8  anneyi/kadını altta ve öteki olarak tanımlar. Yusuf aynı 
tutumu, babası kaybolduktan sonra annesinin gördü!ü rüyayı anlatması sırasında 
yineler. Zehra, Yusuf’u kuca!ına oturtur ve rüyasını anlatır. Rüyaların  uluorta ve 
sesli anlatılmayaca!ı bilgisine sahip Yusuf, bunu annesinden gizler, onun 
rüyasını anlatmasına engel olmaz; böylece babasıyla kurdu!u ortaklı!ı sürdürür 
ve annesini bu bilgiden mahrum  bırakır. Zehra’nın rüya anlatma sahnesi ba"ka 
açıdan da önemlidir. Yusuf’u kuca!ına aldı!ında ona ço!ul seslenir: “Dün gece 
çok güzel bir rüya gördüm biliyor musunuz?” Buradaki ço!ul sesleni", kadının 
dil konusundaki yetersizli!iyle Cahil Kadın imgesini peki"tirirken –çünkü 
kar"ısında dil e!itiminin ilk basama!ında bir çocuk vardır– aynı zamanda ba"tan 
beri var olan baba-o!ul birle"mesini de kadına onaylatır.  Koca ve o!ul bir 
bedende birle"ir. Cehalet  ona rüyasını sesli anlattırırken, kadın kendi sözüyle 
kar"ı tarafta kalır. 

Cahil Kadın kalıpyargısı, Yusuf’un en önemli sorusu gündeme geldi!inde 
de sürdürülür: Babam nerede? Zehra, Yusuf’un hayatındaki bu en önemli bilgi 
eksikli!ine bir cevap veremez. Bu konuda ona kaynak ve bilgi sa!layamaz. 
Ölüm haberinin kendisine getirili"ine dek bu konuda çaresiz ve bilgisizdir; 
yaptı!ı birkaç soru"turmanın sonucunu da alamaz. Yakub’un yok olu"unun 
Yusuf’ta bıraktı!ı bo"lu!u dolduramaz Zehra. Yusuf onunla vakit geçirmek 
istemez, ona yardım  etmekten kaçınır, ı"ı!ı açıp kapatarak tepki gösterir, onunla 
sözel ileti"im kurmaz, tek  ba"ına fısıldayarak ders çalı"ır. Zehra’nın Yusuf’a 
okuma ve dersleri konusunda en ufak bir katkısı görülmez filmde. Okul 
meselesine “Ne olacak bakalım?” endi"esiyle yakla"maktan öteye gitmez 
tutumu. Yaptıkları Yusuf’ta merak uyandırmaz. Onu daha çok ev ve bahçe 
i"lerinde görürüz. Masayı toplar, elma getirir, fasulye ayıklar, bula"ık yıkar, 
çörek yapar, çay keser. Zehra’nın bu "ekilde eve ve evde yapılan i"lere tabi 
olması da onu bilgiden  yoksun  kılar. Asıl geçim kayna!ı olan arıcılık ise 
erke!in yani Yakub’un kontrolündedir. Bu konuda Zehra fikir de beyan etmez 
ve/veya onun  fikri de sorulmaz. Zehra ve Yakub arasında geçen kısacık 
konu"ma –Zehra’nın Yusuf’u hocaya göstermekle ilgili sorusunu cevaplamak 
yerine Yakub, arılarla ilgili endi"esinden ve yapaca!ı yolculuktan bahseder– 
kadın ve erke!in farklı konumlandırılmasının ve cinsiyetçi i" bölümünün 
sonucudur; ayrıca Yakub yolculu!u için hazırlanırken onunla gitmek isteyen 
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7 Yaratılı". 3:16 (Kutsal Kitap, 2009, s. 4)
8 Latince karartmak, karanlıkta bırakmak anlamına gelen obscurare sözcü!ünden do!an 

obscurantism (bilmesinlercilik) kimi toplumsal sınıfların belli bir e!itim düzeyini a"maması 
ve aydınlatıcı birtakım bilgilerle donatılmaması  gerekti!ini ileri süren ve genellikle özgür 
dü"üncelere kar"ı  koyanların tutumuna verilen addır.http://wordsmith.org/words/
obscurantism.html. http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=45799. Alev 
Alatlı ise obscurantism’i “meseleleri bilerek isteyerek mu!lâkla"tırmak” (2002, s. xxi), 
“ilerlemeyi ve aydınlanmayı önlemek amacıyla kavram ve meseleleri mu!lâkla"tırmak, 
saklamak, oldu!undan ba"ka türlü göstermek” (2002, s. 2) "eklinde açıklar.



Yusuf’a evde kalıp  annesine bakması gerekti!ini söyler; böylece kadın bir erkek 
çocu!una teslim edilir. “Ku"aklardan ku"aklara aktarılan, ö!renilen […] 
özellikler ili"kilerdeki beklentileri de olu"turmaktadır. Aile içi ili"kiler bu 
alı"ıldık  rol beklentileri çerçevesinde örülmektedir. Kız çocuklar anne rolüne, 
erkek çocuklar baba rolüne hazırlayıcı bir sosyalle"meden geçirilirken kimin 
kime tabi olaca!ı da ö!retilmektedir” (Kümbeto!lu, 2010, s. 40).

Din  görevlisi/hoca, Zehra’nın  medet  umdu!u bir bilgi kayna!ıdır. Hem 
kelime anlamıyla9 hem de Zehra’nın ondan yardım istemi" olmasıyla, hoca bilen 
konumundadır. Bu da Yusuf’un onu Yakub’la, aynı derecede olmasa da, aynı 
yerde görmesini sa!lar. Zehra, Yusuf’un sorularını cevaplayamadı!ı gibi kendi 
sorularını da cevaplayamaz. Babasını hiçbir "ekilde yardım alırken görmeyen 
Yusuf, annesini soru"tururken, cevaplar ararken görür. John Berger Görme 
Biçimleri’ne, görmenin konu"madan önce geldi!ini, çocu!un konu"maya 
ba"lamadan önce bakıp tanımayı ö!rendi!ini söyleyerek ba"lar (2004, s. 7). 
Yusuf kadar az konu"an ama çok  izleyen bir çocu!un  çevresinde gözlemledi!i 
kalıpyargılarla "ekillenmi", cinsiyetçi i"bölümüne tabi kadınlar ve erkeklerdir. 
Babasından “Oku!”, annesinden de “Sütünü iç!” emrini alan Yusuf için Cahil 
Kadın imgesi kar"ısında, bilgiyle aralarında do!rudan ba! kurulmu" erkekler yer 
alır. Tanrı-baba ve hoca dı"ında, okulda da Yusuf eril bilgi kayna!ı ile kar"ı 
kar"ıyadır. Babasının “Oku!” emrini yerine getirebilmek  için ö!retmeniyle de 
i"birli!i yapmak zorundadır; çünkü okuyabildi!inin kanıtı olan –sınıfın en 
yüksek rafına yerle"tirilmi"– kırmızı kurdeleyi takacak olan ö!retmendir. 
Önceleri her ne kadar kendisinden daha ba"arılı bir kız ö!renciyi izlese de filmin 
sonuna do!ru sınıf karı"arak cinsiyetsiz bir toplulu!a dönü"ür ve önemli olan tek 
"ey Yusuf’un okuyabildi!inin olumlanması olur. Bunu da kanıtlamak istedi!i tek 
ki"i babasıdır, ama kurdelenin takılmasının ardından eve ko"an Yusuf, evin 
önündeki kalabalık ve a!la"malardan bir "eylerin  ters gitti!ini anlar ve babasının 
kayboldu!u/öldü!ü ormana kaçar. Bu bilgiyi de annesiyle payla"tı!ını görmeyiz. 
Babasını bir "ekilde barındıran ormana kaçarak yine babasından yana kullanır 
tercihini. 

Aristoteles, her ne kadar üreme sürecinde kadının gerekli fonksiyonlarını 
kabul etse de onun vücudunu pasif materyal olarak de!erlendirir ve yeni 
olu"acak insanın sadece bedenini üretti!ine, ruhunun yani çocu!un gerçek 
benli!i ve do!asının ise sadece babadan geldi!ine inanır  (Keller’den aktaran 
Zingsem, 2006, s. 174-175). Aynı "ekilde Yusuf’un ruh ve kimlik bütünlü!ü eril 
bir çizgide ilerler. Babasından  aldı!ı her bilgi ve onunla kurdu!u ili"ki –artık 
dönmeyece!i anla"ıldı!ında ormana gidi"i de dâhil– aralarında bir ba! olu"turur. 
Bu yapılanma sırasında anne/kadın etkisizdir; hem bilinçli olarak karanlıkta/
bilgisiz bırakılır hem de bunun do!rudan  sonucu olarak  bu yapılanmaya dâhil 
edilmez; böylece filmde hikâyenin merkezinde yer alan kahramanın/Yusuf’un 
geli"imine katkıda bulunmayan, gerek din gerekse olay örgüsünün destekledi!i 
kalıpyargıya sıkı"tırılmı" bir ana kadın karakter çizilir. 
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9 Farsça kökenli  “hoca” sözcü!ünün Türk Dil  Kurumu Türkçe Sözlük’e göre tanımları: 1. 
Müslümanlıkta din görevlisi. 2. Ö!retmen. 3. esk. Medresede ö!renim gören sarıklı, 
cübbeli din adamı. 4. mec. Akıl ö!reten, ö!üt veren kimse (Hoca, 1998, s. 1000-1001). 



<G(>EBj&-1>"Y(
Bal’da ana izle!i bilgi ve okumak olu"tururken, Süt’te bilgi ve günah 

vurgulanır. Film, küçük bir kâ!ıt  parçasına dua yazan hoca/erkek ile açılır. Bu 
sahnede, dua yazan  hoca, onun arkasında ate"i hazırlayan erkekler ve en geride 
silik/puslu bir görüntüden ibaret kadın yer alır. Burada kadın, filmin herhangi bir 
karakteri olmak yerine ana kadın  karakteri yani Yusuf'un annesi Zehra'yı ve onu 
tanımlayacak olan kalıpyargıyı ça!rı"tırır. Bilgi ve erkek  arasında kurulan ba! 
devam ederken kadına yeni bir imge yüklenir: Günahkâr Kadın. 

Bal’da baba-o!ula elma getiren kadın "imdi yüzünde korku dolu, tedirgin 
bir ifade ile çaresiz bir kenarda beklemektedir. Ate"in ve kaynayan sütün üzerine 
ba" a"a!ı ayaklarından asılır. Elmanın görünmesiyle ba"layan hikâye, kadının 
bedeninden çıkan  yılanla devam eder.10  Elmayı, dolayısıyla da bilgiyi erkekler 
payla"ırken, ba"ka bir erkek, kadını cezalandırdı!ı asılı bir konumda, onun 
bedeninden yılanı çıkarır. “Kadın kendini birçok zaman birle"mez iki uç 
arasında bulur. Kadın ya büyük günahkârdır –Yunanistan’da Pandora’nın oldu!u 
gibi– yani dünyanın tüm felaketlerinin sebebidir ya da o  –Goethe’nin Faust 
isimli eserindeki Gretchen gibi– mutlak saflık, sakin  bir kutup ve yorgun 
erkeklik için, harmonik bir kaçı"tır (Zingsem, 2006, s. 151). Üçleme ve 
kalıpyargılar göz önüne alındı!ında iki uçtan  fazlası söz konusudur. Süt’te daha 
filmin ilk sahnesinde kar"ımıza çıkan, Günahkâr Kadın imgesidir. Alıntıda yer 
alan “saflık” sözcü!ü, ahlaki temizlik  ve masumiyetin yanı sıra bilgisizli!e de 
i"aret  eder. Bu da Bal’da yer alan Cahil Kadın imgesiyle birle"ir. Alıntıdan 
çıkarılacak son kalıpyargı ise bir sonraki filmde yani Yumurta’da Yusuf’a sakin 
bir hayat sunacak olan Evdeki Melek imgesidir. 

Günahkâr Kadın imgesi, kadını elmaya/bilgiye ula"tı!ı için 
cezalandırmakla kalmaz, aynı zamanda onu cinsellik ve annelik kutupları 
arasına sıkı"tırır. “Cinsel bilgi edinmenin bir sonucu da, kadın cinselli!i ile soyu 
üretme i"levinin (anneli!in)  birbirinden koparılmasıdır” (Berktay, 2000, s. 71). 
#lk sahnede bedeninden  yılan çıkarılan kadın, Yusuf’un annesi Zehra’nın 
cinsellik ve annelik ikileminin habercisidir adeta. Bal’da Zehra kocasız/erkeksiz 
kalır. Süt’te de Zehra kocasız/erkeksizdir. Her ikisinde de kendisine annelik 
görevi kalmı"tır. Bu durumun, onunla ilgilenen bir erkek olmasına ra!men, 
de!i"medi!ini Yumurta’da anlarız. #kinci bir evlilikten bahsedilmez. Ayrıca evde 
herhangi bir erkek konuk için bile erkek terli!i yoktur ki Ayla Yusuf’a annesinin 
terliklerini getirir. 

Süt’te, Zehra için  ikinci bir e" olasılı!ının ortaya çıkması anneli!in yerine 
cinselli!i yerle"tirirken  anneyi de Günahkâr Kadın’a dönü"türür; çünkü ikinci 
e", Yusuf için babası de!il annesiyle birlikte olan/olacak olan erkek demektir. Bu 
da Zehra’nın, Yusuf’un do!umu ile bir  kez anne olarak tanımlanmı" bedenini, 
annelik  dı"ında yani cinsellik için kullanması anlamına gelir. Yusuf, eve sessizce 
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10 Kur’an-ı Kerim’de Bakara Suresi’nin 36. ayetine göre yasak meyvenin yenmesinin nedeni 
"eytandır. “Bunun üzerine, "eytan onların ayaklarını  kaydırdı da onları  içinde bulundukları 
yerden çıkardı” (Öztürk, 2010, s. 399). Eski Antla"ma’nın Yaratılı" bölümünde ise yılandan 
bahsedilir. “RAB Tanrı  kadına, ‘Nedir bu yaptı!ın?’ diye sordu. Kadın, ‘Yılan beni  aldattı, 
o yüzden yedim’ diye kar"ılık verdi” Yaratılı". 3:13 (Kutsal Kitap, 2009, s. 4). 



geldi!i bir gün, annesini farklı bir "ekilde görür: Zehra saçları da!ılmı" aynanın 
kar"ısında oturur ve hazla “kendisini, güzelli!ini seyreder” (Büker, 2010, s. 
213). Burada Yusuf annesini, annelik  kutbunda de!il cinsellik kutbunda bulur, 
hatta sessizce geldi!i için bir nevi yakalar.! John Berger aynanın bir resme11 
konma nedenini, kadının  kendisini seyirlik  bir "ey olarak görü"üyle açıklar 
(2004, s. 51). Kadının seyirlik  olu"u da do!rudan cinselli!iyle ba!lantılıdır. 
Onun kendini seyirlik olarak görmesi cinsellik olasılı!ını yaratan bir erke!in 
varlı!ına ve içinde bulundu!u kutbun de!i"ti!ine i"arettir. Zehra'nın kendisini 
aynada izleyi"inin, aynı zamanda Yusuf ve izleyiciler tarafından izleni"inin de 
ardından Yusuf eve tekrar, bu kez gürültüyle girer. Cinsellik kutbundan anneli!e 
geçi" çok  hızlıdır. Zehra odaya girerken ba"ını hızla ba!lar. Ayna kar"ısındaki 
Zehra’ya fazla zaman tanınmamı"tır. Yanlı" bir "ey yapmı" izlenimini 
verircesine hızlı toparlanır; ama bu süre Yusuf için  bir soru i"areti yaratmaya 
yeter. Annesini kısacık  da olsa anneli!in  dı"ında gören  Yusuf onu takip  eder; 
çünkü “ba"tan çıkan anne gizlice takip edilmelidir. Hem de bir detektif 
gibi” (Büker, 2010, s. 218). Onu istasyon "efinin arabasına binerken görür. Süt 
satı"ını yapmadı!ını ö!renir; böylece Günahkâr Kadın sorumluluklarını da 
yerine getirmemi" olur. Tüm bunlar Yusuf’u annesinin bir seçim yapacak 
olu"una, böylelikle de kendisine ihanet edece!i fikrine götürür. Bunun bedelini 
ödetmek/annesini cezalandırmak isteyen Yusuf, mutfakta yılan gördü!ünde 
hiçbir "ey yapmaz. Annesinin yılandan korktu!unu, birkaç sahne önce mutfakta 
bir yılan gördü!ünde verdi!i tepkiden biliriz. O sahnede yılanın  bertaraf 
edilmesi için önce Yusuf u!ra"ır daha sonra da filmin ba"ında gördü!ümüz hoca 
yine dua yazarak  çalı"ır. Oysa bu kez Yusuf yılanı mutfaktan çıkarmak için 
u!ra"maz. Yılanla annesini ba" ba"a bırakmı" olur. Bu hem günaha hem de 
cezaya ba!lanır. Yılanın ba"tan çıkardı!ı Zehra cinsellik bilgisine ula"ır; ayrıca 
yılanın Zehra’yı sokma olasılı!ı ile Yusuf onu bir "ekilde cezalandırmı"/
cezalandırmaya çalı"mı" olur. 

Yusuf’u istasyon "efiyle kar"ı kar"ıya getirense avcılıktır. Aynı av 
kar"ısında rakiptirler. Silahı kullanan avcı/erkek mamut avlamaz artık: Yaban 
örde!i aracılı!ıyla kadını elde etmeye çalı"arak asıl avın o oldu!una i"aret  eder. 
Yusuf geç kalır; korktu!u seçimin  yapıldı!ını Zehra’nın  yaban örde!inin 
tüylerini, ayna kar"ısında hissetti!i hazla yolmasından anlar, havaya uçu"an 
tüyler da!ılmı" saçlarına yapı"ır; böylece kendi getirdi!i ganimeti yani yayın 
balı!ını yenilgiyle yere bırakır. Oysa bu olaydan sonra Zehra’nın bir tercih yapıp 
yapmadı!ı mu!lâktır. Onu istasyon  "efiyle bir hayata ba"larken görmeyiz. 
Zehra’nın yaban örde!inin tüylerini yoldu!u sahne, ona aracılık eden ya"lı 
kadınla kahve içi"i ya da istasyon "efinin kızıyla onu istemeye geli"i kar"ısında 
bir hayalden öteye geçmez. Bu hayalin gerçekle"medi!i, Zehra’nın annelik ve 
cinsellik arasında yine anneli!i seçmek zorunda kaldı!ı filmin son sahnesinde 
Yusuf’un madende çalı"maya ba"lamasıyla anla"ılır; çünkü Yusuf yayın balı!ını 
annesine sunamasa da madende çalı"maya ba"layarak, annesinin kendisiyle ilgili 
"ikâyetlerini giderir ve çalı"maya ba"layan erkek konumuna geçer. Yazmayı ve 
okumayı aylaklık  olarak de!erlendiren annesini, ba"ka bir erke!i seçmekten 
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11 Filmin  pek çok sahnesi  arka arkaya gelen resimler olarak dü"ünülebilir. Zehra’nın ayna 
kar"ısındaki hali donduruldu!unda bir tablonun özelliklerini ta"ıdı!ı rahatlıkla görülebilir. 



çalı"maya ba"layarak alıkoyar; çünkü çalı"maya ba"laması demek yazmayı 
ertelemesi ve orada kalması demektir. 

!C"'B#-3'H'B
Yumurta’da ana kadın  karakter, Zehra’nın ölümüyle onun yerine geçen, 

onun yeryüzündeki uzantısı Ayla’dır. Ayla karakteri ba"ka bir kalıpyargı ile 
sunulur: Evdeki Melek. Coventry Patmore tarafından yazılan The Angel in the 
House (Evdeki Melek, 1854) mükemmel e"i anlatır. $iir  yayınlanı"ından sonra da 
ideal e"in/kadının  yaygın Viktoryen imgesi haline gelir. Bu imgenin betimledi!i 
ideal kadın sadık, teslimiyetçi, edilgen, uysal, özverili, zarif ve dini bütündür.12 
Ayla, Zehra’nın uzantısı olmasının  yanı sıra Evdeki Melek  imgesini yansıtır. 
Filmin  ba"ında görülen  ve Yusuf’un ilgilenmedi!i, “kendisini özgürce 
sergileyen” (Büker & Akbulut, 2009, s. 25), "ehirli, rahat kadından oldukça 
farklıdır. Dükkâna elinde "arap "i"esiyle giren kadın (Tülin Özen), ki Bal’da 
baba-o!ula elma getiren anne, Süt’te ise ayaklarından asılıp a!zından yılan 
çıkarılan kadındır, ana karakter Ayla’nın  zıttı bir fiziksel görünüm ve konumla 
kar"ımıza çıkar. Filmler gösterim sırasıyla izlendi!inde bu kadın "ehirli, modern 
ve kendinden emin biriyken çaresiz ve cahil bir kadına dönü"ür. Filmler tam 
tersi bir sırayla izlendi!inde ise o kendi halindeki sessiz ve cahil kadın, her ne 
kadar "ehirli ve modern bir görünüm kazansa da kendini sergileyen  hali ön 
planda sunuldu!undan hafifme"rep bir kadın olup çıkar. Her iki durumda da 
ayaklarından asılarak cezalandırılması ve bedeninden yılan çıkarılması kesindir 
ve bir sonraki karakterin sunumu o kadın için bir ceza niteli!i ta"ır; ayrıca Ayla 
ile arasında yaratılan  belirgin fiziksel fark ile Evdeki Melek kalıpyargısı 
olumlanır. Film ilerledikçe Ayla daha çok tanınır hale gelir ve ilk sahnede yer 
alan "ehirli kadın unutulur. Ayla, dolayısıyla Evdeki Melek büyür ve güçlenir. 
Yusuf’un "ehirli kadına yüz vermeyi"i de Ayla’ya biçilen kalıpyargıyı haklı 
çıkarır. 

Evdeki Melek daha tanımıyla kadını özel alana/eve ve edilgen bir 
konuma yerle"tirir. Filmde Ayla, Yusuf’un  annesinin ölümünden  sonra onun 
yerini alarak evdeki tüm i"lerin devamlılı!ını sa!lar: Mutfaktadır. Yusuf’un 
yeme!ini hazırlar, bula"ık yıkar, süt  kaynatır, çay demler, kahvaltı hazırlar, 
bahçeyi süpürür, süt  alır, temiz havlu ve açılmamı" di" fırçası bulundurur, 
Yusuf’a terlik getirir. Tüm i"leri aksatmadan, düzenli bir  "ekilde yerine getirir. 
Evin  hanımı rolündedir. Yusuf’un annesi ile geçirdi!i zaman, onu bu konuma 
hazırlamı"tır. Onunla geçirdi!i zaman  boyunca hem evin düzeniyle hem de olup 
bitenlerle ilgili pek çok "ey ö!renmi"tir. Her ne kadar “Ayla, akrabalık  ili"kileri 
konusundaki bilgisi ile üst  konumda” (Büker & Akbulut, 2009, s. 52) olsa da 
Zehra’nın bir uzantısı olarak Yusuf’a annesiyle ilgili bilmediklerini aktarmak 
dı"ında bir "ey yapmaz. Dahası film ilerledikçe Yusuf’un annesinin yerine 
geçmesi onun Yusuf’a daha fazla yakınla"masına ve gelece!i ile ilgili 
planladıklarından vazgeçmesine neden olur. Kendisinde geriye giden bir 
de!i"ime neden olan bilgiyi aktarırken aracıdır  sadece; her ö!rendi!iyle daha da 
etkinle"en Yusuf’un yanında edilgenle"ir ve üniversiteye hazırlanması Yusuf’un 
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e"i rolüne hazırlanmasına dönü"ür. Aynı "ekilde arkada"ıyla üniversite hayatı 
hakkında yaptı!ı konu"mada da edilgendir. Henüz üniversiteyi kazanmadı!ı ve 
dı"arıdaki hayatı bilmedi!i için dinleyici konumundadır. Bu haliyle de Yusuf’un 
kar"ısında ikinci kez edilgenle"ir; çünkü Yusuf büyük "ehirden gelir, uzun  yıllar 
orada ya"amı"tır. 

Teslimiyetçi, uysal ve özverili yapısıyla Ayla, e!itiminden vazgeçer. 
Yusuf için üniversite hayatını bir kenara bırakması, filmin sonunda yumurtayı 
getirmesiyle kesinle"ir. Yumurtayı yava"ça Yusuf’un eline bırakarak bir kadın 
olarak kendisini ona teslim eder. Teslim etti!i hem do!urganlı!ı hem de orada 
kalarak vazgeçti!i kendi gelece!idir. Kalp "eklindeki ayna, Birgi’ye yolculuk, 
Birgi’deki dü!ün sahnesi, ya"lı teyzeler kar"ısında takındıkları evli çift 
görüntüsü de Ayla’nın bu teslimiyete hazır ve istekli oldu!unun i"aretleridir; 
ayrıca sadakatine de tanık oluruz. Yusuf’la arasında henüz bir "ey 
ba"lamamı"ken, ona “ciddi” niyetlerle yakla"an ba"ka bir erke!i bertaraf eder; 
onunla yollarını ayırır ve onu hayatından çıkarır. Ayla’yı dua ederken de 
görürüz. Adak konusunda da ısrarlıdır. Onun bu inançlı ve dini bütün yanı da 
Evdeki Melek kalıpyargısını tamamlar. 

Bal’da bilgiden uzakta ve karanlıkta tutulan, Süt’te edindi!i bilgiyle 
günahkâr ilan edilen ana kadın  karakter, Yumurta’da bilgiye ula"abilece!i fırsatı 
varken bu fırsatı elinin tersiyle iten ve özel alanı/evi tercih  eden bir kadına 
dönü"türülür. Süt’te "iir yazmaktan vazgeçmi" üniversiteli Semra, Yumurta’da 
üniversiteden tamamen vazgeçen Ayla olur. Üçleme’nin kahramanı Yusuf, 
istemeyerek de olsa geldi!i kasabada kalmaya karar verirken özne olur. Oysa 
Ayla üniversiteye gitmemeye, kasabadan ayrılmamaya isteyerek  karar verirken 
Evdeki Melek haliyle edilgenle"ir. Yusuf, sarasıyla, bilgisiyle ve ceketiyle 
Yumurta’da babasına dönü"ür. Ayla, üniversiteden vazgeçerek ve ev hayatının 
devamını sa!layarak, Yusuf’un annesinin yerine geçer. Yusuf için güç birli!i ve 
aynı ruhun devamlılı!ı söz konusudur; ama Ayla bir kalıpyargıdan di!erine 
konumlandırılır; Evdeki Melek ve Cahil Kadın iç içe geçer. 

d'-6#n'&H'&#
Üç ana kadın karakterin dı"ında yer alan kadınlar yan karakterden 

figüranlı!a çe"itlilik gösterir. Konu ve mekân  ba!lamında kar"ımıza çıkan 
kadınlar –örne!in  Bal’da Yusuf okuldaki kız ö!renciler– vardır. Yayla 
"enliklerine tüm halk katılır ve kadınlar yöreye özgü kıyafetleriyle kalabalı!ın 
bir parçası olur. Süt’te Yusuf ve annesi pazarda çalı"tı!ı için ba"ka pazarcı 
kadınlar ve alı"veri" yapan kadınlar yer alır. Aynı "ekilde Yumurta’da cenaze ve 
ba"sa!lı!ı için  gelen kadınlar evde, avluda ve mezarlı!ın  dı"ında toplanır, 
do!rudan olay örgüsüne dâhil olmazlar. Yusuf’un da onlarla birebir ileti"imi 
yoktur. 

Olay örgüsüne dâhil edilen, filmin imgesel ve metinsel anlamına katkıda 
bulunan  di!er kadınlarsa üç ana kalıpyargıyı güçlendiren eril bakı" açısının 
hizmetindedir. Bal’da Rimbaud’nun bir "iirini okuyan kız ö!renci, Yusuf’un 
sınıfında yer alan  di!er kız ö!renci gibi, akıcı okuyu"uyla Yusuf’un ilerisinde 
görünse de Yusuf’la ileti"im halinde verilmez; ona sırtı dönüktür. $iir  okuyan  bu 
kız ö!renci Ayrıca Yumurta’da Cevdet’in "iir  okuyan  karısına da bir 
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göndermedir. Cevdet  kendisinin  "iirden anlamadı!ını; ama karısının okudu!unu 
ve anladı!ını söyler. “Popüler imgelemde "iir, duygusal, kadınsı, di"il bir u!ra" 
olarak görülmesine kar"ın, filmlerde "iir yazan özneler, genellikle erkektir. 
Ancak bu "iirlerin  alıcısı ise kadınlardır” (Büker & Akbulut, 2009, s. 91). $iiri 
üretmek ki"iyi/erke!i özne yaparken tüketmek/okumak ki"iyi/kadını bir özne 
haline getirmez. Yusuf’un okuyarak edinmeye çabaladı!ı bilgi "iir de!ildir, ama 
yazaca!ı ve onu özne haline getirece!i kitap  bir  "iir  kitabıdır. Filmde kısa süre 
yer alan ba"ka bir karakter de Yusuf’un babaannesidir. Babaanne, babasının 
varlı!ını hatırlatırcasına onun kaybolu"undan sonra belirir. #çinde bulundu!u 
ko"ullarda Yusuf’a sunabilece!i tek "ey ördü!ü kazaktır  ve onu yaylaya 
götürerek oyalar sadece. Miraç Kandili sahnesinde ise bir grup  kadın dua etmek 
için Zehra’nın evinde bir araya gelir. Beyaz örtüleri içinde bir arada otururlar ve 
içlerinden biri Hz. Yusuf ve Hz. Yakub’un hikâyesini okur. Baba-o!ulun 
adlarıyla kurulan paralellik ile birlikte her iki hikâyenin de kahramanlarının 
erkek oldu!u vurgulanır. Okumak, kadınlar için erkeklerin hikâyesini 
aktarmaktan öteye gitmez. 

Süt’te yer alan ya"lı kadın, çöpçatanlık  yaparak Zehra’nın annelikten 
cinselli!e geçi"ine ve aynı zamanda Zehra’nın  Yusuf’u aldatı"ına yardım eder. 
Bu "ekilde onun orta!ı ve i"birlikçisi olur. Arkalarında bıraktıkları kahve 
fincanlarını, onların  planlarını ortaya çıkarmak istercesine inceler Yusuf. Ya"lı 
kadın, Zehra’yı istasyon "efiyle tanı"tırarak  Günahkâr Kadın  kalıpyargısına 
katkıda bulunur. Aynı ya"lı kadını daha sonra Yumurta’da, aracı oldu!u 
birlikteli!i gerçekle"tiremeyen Zehra olarak mezarlı!a/ölüme giderken izleriz. 
Ba"ka bir karakter de Yusuf’un yanında gördü!ümüz genç kızdır. Filmde yer 
aldı!ı kısa sahnede sadece sakız çi!ner, durmadan mesajla"ır ve Yusuf’un 
yanından ayrılarak ba"kasıyla konu"ur. Yusuf ba"ka bir genç kızla daha yan yana 
gösterilir. Bu kez aralarında ileti"im vardır; ama üniversite ö!rencisi olsa da 
Semra, yazmak söz konusu olunca ba"arısızdır. Artık "iir yazmadı!ını, 
denedi!ini, ama bıraktı!ını söyler  Yusuf’a. Filmin ba"ında yazdıklarıyla kadının 
bedeninden yılanı çıkaran hoca ve "iiri dergide basılan Yusuf kar"ısında yazmak 
konusunda yetkin de!ildir. Kaldı ki Yumurta’da da kar"ımıza üniversite 
e!itiminden vazgeçen Ayla çıkar. 

Yumurta’da, eski sevgili Gül ö!retmendir ve bo"andıktan sonra kasabaya 
dönmü"tür. Böyle bir haberi de Yusuf’a bir erkek/Cevdet  verir. Rimbaud’nun 
"iirini okuyan kız ö!renci gibi Gül de yabancı bir parça okur. Bu kez okunan 
erkek "air de!il erkek yazardır. Yusuf’la kar"ıla"malarında Gül’ün bir "iire konu 
oldu!unu ö!reniriz; böylece yazan erkek bir kez daha vurgulanmı" olur. 
Konu"kan ve e!lenceli teyzelerse Yusuf ve Ayla’yı evli sanarak, Ayla’nın  bu role 
daha fazla inanmasını sa!lar ve onu Evdeki Melek imgesine bir adım daha 
yakla"tırır. Adak yerinde koçu parçalayan ve dua eden kadınlar görürüz. Bu kez 
Zehra’nın i"birlikçileri onlardır. Ada!ı bir erkek keser; ama etin bölü"türülmesi 
ve pi"irilmesi kadınların i"idir. Arkaları dönük  dua eden beyaz örtülü kadınlarsa 
Yusuf ve Ayla’nın arasında Zehra’nın kopyalanmı" hayaletleri gibi boy 
gösterirler.
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Üçleme’nin ana kahramanı, filmlerin merkezinde yer alan Yusuf’tur. 
Daha önce öne sürülen nedenlerden dolayı Yusuf, Üçleme’de bir bütün  olarak 
yapılandırılır; ilk filmde ba"layan  yolculu!u üçüncü filmde sona erer. Bu kez 
sorulacak soru, filmlerin merkezinde yer alan ana kahramana odaklanarak  onun 
yolculu!unu çözümlemenin aynı kadın karakterleri hangi yeni anlamlara 
ta"ıdı!ıdır. Filmlerin gösterim sırası ya"amda tecrübe edilenin tersidir  yani 
filmlerin “zamansal yapısı, do!rusal zaman  tasarımına aykırı bir devinim 
sergiler” (Civan, 2010, s. 63). Böylece Üçleme, yeti"kin-Yusuf’la ba"lar, genç-
Yusuf’la devam eder ve çocuk-Yusuf’la sona erer. Bu sıra izlendi!inde ba"langıç 
Yumurta’dır. Yusuf, ilk  filmde yeniden do!ar. Üçleme’nin zamansal yapısı nasıl 
tersine i"liyorsa Yusuf’un fiziksel yapısı da tersi bir yönde ilerler. “Yusuf’ta 
çocuklu!un izlerini görmek imkânsızken, çocuk Yusuf’ta orta ya"ın  izlerini 
görmek mümkün hale gelir. Söz konusu ters çevrinme sonucunda Yumurta’daki 
Yusuf bir çocu!a, Bal’daki Yusuf olgun bir erke!e dönü"ür” (Civan, 2010, s. 
63). Yumurta’nın bir ba"langıç, bir yeniden  do!um olmasının ba"ka bir nedeni 
yumurtanın insan olu"umunun da ba"langıcı olmasıdır. 

Yusuf, o kitapçıda evinde de!ildir. “Evi ile i"ini birbirine eklemle
(r)” (Terzio!lu, 2010, s. 47) ya da Büker ve Akbulut’un de!indi!i gibi “içinde 
yatıp kalkılan, içki içilen bir kapalı mekân, yuva ya da ev sözcü!ü ile […] 
ba!da"(mayan)” (2009, s. 28) bir  kö"ede ya"ar. Yusuf’un yolculu!u evde 
ba"lamaz; ama o yolculuk bir eve do!rudur. Yusuf, büzüldü!ü kö"eden ayrılarak 
ba"lar yolculu!una. Bachelard “bir evdeki her kö"e, bir odadaki her duvar 
kö"esi, insanın dertop olmaktan, kendi üstüne kapanmaktan  ho"landı!ı her kuytu 
imgelem için bir yalnızlıktır, yani bir odanın tohumu, bir evin 
tohumudur” (2008, s. 205) der. Onu yalnızla"tıran ve ya"amı reddeden, 
kısıtlayan  kısır  kö"ede (Bachelard, 2008, s. 206) bu tohumu filizlendiren 
annesinin ölüm haberini almasıdır. Aynı zamanda yumurta döllenmi"tir. 
Yusuf’un yolculu!unun ba"langıcı yeni bir canlının da ba"langıcıdır. Yusuf 
kö"esinden kalkar. Her "eyi geride bırakır: "ehir, kitapçı ve "arap ya da bunların 
hepsi yerine geçen elinde bir "arap "i"esiyle kitapçıya gelen "ehirli kadın. Kadın, 
Yusuf’un kıvrıldı!ı kö"eye do!ru ilerlerken aslında Yusuf’un üzerine gelir, onu 
kö"esine daha çok iter. $ehirden kaçıp kö"esine çekilen Yusuf, "ehirle 
ilgilenmedi!i gibi onunla da ilgilenmez. Haberi alır almaz canlanır ve yola çıkar. 
Yusuf’un yolculu!una ba"laması annesiyle arasında bir ba! kurar; film boyunca, 
yeniden do!umuna kadar, Yusuf anne karnındadır. Anne filmin ba"ında 
kameradan uzakla"arak ilerler, görünmez olur; adeta geni"ler ve tüm filmi 
kaplar. Yusuf’un, annesinin evine dönü"ü de anne karnında olu"uyla paraleldir. 
Yusuf ve annesi arasındaki ba!ı kuran  yolculuk, anne ve çocuk arasındaki ba!ı 
kuran plasentadır. Rouch, Irigaray ile yaptı!ı söyle"ide plasentanın  iki düzeyde 
aracı rolü oynadı!ını belirtir. Plasenta, anne ile dölüt  arasında aracılık eden  bir 
yer oldu!u gibi, iki organizma arasındaki alı"veri"i düzenleyen bir sistem de 
olu"turur (Irigaray, 2006, s. 40). Yusuf’un, yumurtanın döllenmesiyle ba"layan 
yolculu!u, Ayla’nın verileriyle beslenen ruhsal bir  alı"veri"tir. Ayla da 

<%(-=-*NJNhlN(-1>"Y(H>&Y

sinecine,5677,8,5,97:,;<=<&,̂ ^



aktardıklarıyla plasenta i"levi görür ve bu a"amada Yusuf için hayati önem ta"ır; 
çünkü yoklu!unda annesinin neler yaptı!ını, aklından neler geçti!ini Ayla 
sayesinde ö!renir Yusuf. Ayrıca “Ayla, Yusuf’a fedakârlık  ederek, sabrederek, 
dahası sevmeyi ö!reterek sınavlardan geçmesini sa!lar” (Büker & Akbulut, 
2009, s. 174). Yusuf’un  yeniden do!abilmesi için de bu sınavlardan  geçmesi, 
beslenmesi gerekir. Bu durumda Ayla’nın bildikleriyle üst  konumda olması 
(Büker & Akbulut, 2009, s. 52), annenin  de üst konumda oldu!unu, plasenta ile 
aktarılanların yerine ruhsal olarak aktarılanların geçti!ini gösterir. 

Cebenoyan, bir söyle"ide Üçleme’nin yapı itibariyle regresif bir filmler 
bütünü oldu!una de!inir (2010, s. 53). Regresyon/gerileme kavramı ile bir 
duvara çarpınca ilerlenemeyece!i görüldü!ünde, daha geri bir geli"im a"amasına 
dönmeyi kasteder (2010, s. 52). Yusuf, "ehirde duvara çarpmı", çarpınca da 
hareketsiz bir kö"eye çekilmi"tir; ama annesinin ölüm haberini alır  almaz tohum/
yumurta, Yusuf’un sindi!i o  kö"ede filizlenir/döllenir ve Yusuf geriye do!ru bir 
geli"im gösterir. Peki Yusuf nereye döner? Cevap, annesinin evi ve/ya da anne 
karnıdır; çünkü filizlenen tohumun/döllenen yumurtanın “geli"mesi, 
olgunla"ması ve nihayetinde içinden bir canlıyı çıkarması için gerekli özel 
ko"ullardan birisi sessizlik, di!eri de sıcaklıktır” (Büker & Akbulut, 2009, s. 37). 
Yusuf sessizli!i anne evinde/karnında, sıcaklı!ı da Ayla’da bulur. Artık Yusuf, 
kitapçı kö"esindeki Yusuf de!ildir. Geriye dönen Yusuf “canlan(ır)” (Büker & 
Akbulut, 2009, s. 57). Bu canlanma, bebe!in  anne karnındaki hareketleridir. 
Yusuf daha ilgilidir; Ayla ile, küçük çocukla, elektrikçiyle ve ya"lı teyzelerle 
ileti"im  halindedir. Çevresindekilere yerinde cevaplar/tepkiler verir: Gül, 
geçmi"i olarak kar"ısına çıktı!ında onu kendinden emin  kar"ılar. Küçük çocu!a 
merdivenlerde sevecenlikle yakla"ır, takılır. Elektrikçi onu dinlemeye ne kadar 
isteksizse Yusuf o kadar isteklidir anlatmaya. Ayla bir gün daha kalmasını 
istedi!inde usulca kabul eder; onu Birgi’ye götürür; insanlar arasına karı"ır; 
ya"lı teyzelerle "akala"ır. 

Canlanmaya ba"lamasına ra!men Yusuf gitmeye de niyetlidir. Rouch, 
“anne benli!i ile öteki olan embriyon arasında bir tür müzakere söz 
konusudur” (Irigaray, 2006, s. 43) der. Yusuf gitmeye yelteni"iyle aslında anneye 
göre bir öteki oldu!unda ısrar eder; ama yeniden do!u"unun gerçekle"ebilmesi 
için aralarındaki ba!ın sürdürülmesi, yolculu!un tamamlanması gerekir. “Benlik 
ile öteki arasındaki farklılık […] sürekli bir müzakere konusu” (Irigaray, 2006, s. 
43) oldu!una göre Yusuf’un ya"adı!ı gelgitler anla"ılır hale gelir. Gitmeye 
yelteni"i, bir sonraki adımda anla"mayı da beraberinde getirir. Anne ve Yusuf’u 
ba!layan plasenta/ruhsal ba!,  iki farklı benli!in tanı"masını ve anla"masını 
sa!lar. Adak yerine getirildi!inde, Yusuf tekrar gitmeye karar verir; ama bu kez 
do!um zamanı gelir. Köpek sahnesi, Yusuf’un  yeniden  do!du!u sahnedir. Yusuf, 
köpe!in  kar"ısında karanlıktan çıkar/yeniden  do!ar. Do!umu gözya"ları izler. 
“Önce a!layarak, sonra da ya!an ya!murla birlikte arınır, yeniden do!ar” (Büker 
& Akbulut, 2009, s. 175). Artık bir evi, o evde de bir kahvaltı sofrası vardır. 
Ayla’nın getirdi!i yumurta yerle"iklik duygusunu peki"tirir. Bu duyguya, ya!an 
ya!murla birlikte rahatlama duygusu da e"lik eder. 
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Yeni do!an çocu!un ilk  ve en önemli besini anne sütüdür. Yumurta’da 
do!an Yusuf, Süt’te büyümekte olan bir çocuktur. Süt’te Yusuf, yayınbalı!ı 
sahnesine kadar anne sütüyle beslenmesini sürdürür; ama bir anne çocu!unu 
sonsuza kadar sütle besleyemez. Çocu!un sütten  kesilmesi, anneyle bu ba!ını 
koparması gerekir. #lk filmdeki plasentanın yerini "imdi süt alır ve dolayısıyla bu 
filmde de Yusuf’un birincil ba!ı annesiyledir. Hem annesiyle olan ili"kisinde 
hem de geçim kayna!ı olarak süt, Yusuf için önemlidir.

Filmin açılı" sahnesinde Yusuf yer almaz. Bu sahnede hoca, bir kâ!ıt 
parçasına yazdı!ı duayı kaynayan süte atarak, a!açta asılı kadının içindeki yılanı 
çıkarır. Böylece sütün iyile"tirici etkisi a!açta asılı kadınla filmin en ba"ında 
vurgulanır. Kadının bedenindeki “yılanı (u!ursuzlu!u, kötülü!ü ya da nefsi) 
çıkarmakta etken olan iki "ey; dua ve süttür” (Büker, 2010, s. 191). Bu ikilik 
hem filmin izle!ini olu"turur hem de ilk sahneyi Yusuf’la ili"kilendirir. Sahnenin 
Yusuf’la ba!lantısı, onun hoca ile tanı"ıklı!ı ile yazı ve sütün birbiriyle ve 
Yusuf’la kuraca!ı ili"kidir. Yusuf Süt’te “dü"lerini kurdu!u, ya"am amacını 
belirlemeye çalı"tı!ı, erkek olmayı, "air olmayı kurdu!u” (Büker, 2010, s. 179) 
yani büyüdü!ü bir evrededir. Sütün yazıyı içine alıp onu beslemesi, annesiyle 
ya"ayan, "iir yazan ve henüz kendine ait  bir ya"amı olmayan Yusuf’un içinde 
bulundu!u durumu yansıtır. Gürbilek, çocuklu!un kendisinin ta"ra oldu!unu ve 
çocu!un uzaktaki bir ı"ı!ın vaadiyle ya"adı!ını söyler (2005, s. 56). Yusuf 
ta"radadır ve "iirinin basılmasını heyecanla bekler; ama ya"adı!ı ta"rada 
annesinden ba"ka bir "ey beslemez onu. Ta"ra kar"ısına çıkan genç kızdır. 
Aralarında bir ileti"im yoktur; yolları kesi"mez; birbirleri için var olmazlar. 
Kitapçıda tanı"tı!ı Semra "iirden  vazgeçti!i, ö!retmeni de sızıp kaldı!ı için "iire 
ula"maya çalı"tı!ı bu iki kapı da kapanır yüzüne. Oysa Yusuf annesiyle ya"adı!ı 
evde ve kendi odasında yazar "iirlerini. Kitapları, daktilosu ve "iirleriyle daha 
rahat  görünür; çünkü “ev, dü"lemi barındırır, dü" kuranı korur; ev, huzur içinde 
dü" kurma(sını) sa!lar” (Bachelard, 2008, s. 41). Ayrıca ev annedir de. Cennetin 
ırmaklarından biri olan süt  ırma!ı ilim, marifet ve irfanla ili"kilendirilir (Rifai, 
1992, s. 173). $iirlerini annesiyle ya"adı!ı evde yazar; "iirinin basıldı!ı dergiyi 
annesi uzatır ona. Sütten  kesilmedi!i ve ayrı bir ya"amı olmadı!ı için “anlamı 
kendi içinde, kendi bedeninde, kendi dilinde üretemez henüz. Dı"arıdaki anlamı 
da yakalayamayacak kadar bodur, ona ula"amayacak kadar çelimsizdir. Bu 
yüzden anlam vaat  eden dünyanın kıyısında, simgesel düzenin kenarında, 
cinselli!in ta"rasında, annesinin ete!ine yapı"mı" öylece kalakalır” (Gürbilek, 
2005, s. 56-57). 

Yusuf farkında olmasa da annesiyle ya"adı!ı evde sütle beslenir. Farkında 
de!ildir; çünkü bir bebek her emzirili"ini do!al kar"ılar ve do!u"tan bir hak 
olarak algılar; ama onu sorgulamaz. Bu nedenle annesinin varlı!ı kar"ısında da 
aynı tavrı takınır Yusuf: Kahvaltıda annesinin "ikâyetlerine cevap vermez; 
pazarda gereksiz harcamalar yapar; motosikletin tekerle!ini tamir ettirmez; 
aralarında tam bir sohbet  geçmez. Bu tavrını annesinin aynada kendisini izledi!i 
sahneye kadar sürdürür. Eve sessizce geldi!i bir gün annesini ayna kar"ısında 
gördükten sonra Yusuf, sütten kesilmeye do!ru, büyümesini tamamlayaca!ı, 
yazısını anne sütünün de!il kendisinin  besleyece!i bir ba"ka evreye do!ru 
ilerlemeye ba"lar. Annesini aynada görü"ü, annesini fark etmesi açısından 
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önemlidir; çünkü ilgisiz tavrını de!i"tirir.  Pollock, Morisot’nun tablosunda 
aynada kendini seyreden kadın için “[…] aslında resmedilen kadın, izlenmeye 
sunulmaktan ziyade, aynada kendini seyrederken  yakalanmı"tır; bu durum, derin 
dü"üncenin  öznesi olarak kadını, nesne olarak kadından ayırmaktadır” (2010, s. 
234) der. Yusuf’un annesini bir özne olarak görü"ü, aynı zamanda onu 
kendinden ayrı bir öteki olarak görü"ü ve algılayı"ı demektir. Mesnevi’nin 
birinci cildinde geçen  bir hikâyede, Hz. Yusuf’a arkada"ı bir hediye getirir ve 
çok dü"ündü!ünü, ona uygun hediye bulmakta zorlandı!ını, ama en sonunda ona 
bir ayna hediye etmeye karar verdi!ini söyler. Ona baktıkça kendi güzel yüzünü 
görmesi hem Hz. Yusuf’u sevindirecek hem de ona arkada"ını hatırlatacaktır 
(Zeren, 2004, s. 50-51). Bu nedenle Yusuf’un aynada annesini görü"ü aynı 
zamanda kendisini de görü"üdür. Burada ayna, Rouch’un bahsetti!i "ekliyle 
plasentanın  ben ve ben-olmayanın birbirini tanımasına olanak veren i"levini 
(Irigaray, 2006, s. 43) de hatırlatır. Ben ve ben-olmayanın, Yusuf ve annenin 
ayrılmaya ba"laması, Yusuf’un sütten kesilip ba!ımsızla"maya ba"lamasının da 
ilk adımıdır; ama sütten  tam olarak kesilmeden önce Yusuf, üç a"amadan geçer. 
#lki meraktır: Çöpçatanlık yapan kadını görmese de içilen kahve fincanlarını 
inceler; annesini takip eder. #kincisi öfkedir: Mutfaktaki yılana tepkisiz kalır; 
motosikletle kaza yapar. Motosiklet kazasını sara krizi izler. A!zı köpük köpük 
olur. Süt fazla gelir adeta. Üçüncüsü yüzle"medir: Yayınbalı!ı ile annesinin 
kar"ısına çıkar; ama yenilir. Artık  sütten kesilmi"tir. Annesinin seçim yapan bir 
özne olması, ben ve ben-olmayanın ayrılması ve “anneyle birli!i(nin) bozulm
(ası)” (Gürbilek, 2005, s. 57) Yusuf’u kendiyle ba" ba"a bırakır. Artık "iirini 
kendi beslemelidir. Madende çalı"maya ba"lamasıyla dü"lerini kurdu!u her "eyi 
gerçekle"tiremese de büyüdü!ü kesinle"ir. 

;<I

Yumurta’da yeniden  do!an, Süt’te sütten kesilip ayrı bir birey olan Yusuf, 
Bal’da Civan’ın  dedi!i gibi orta ya"ın, yeti"kin-Yusuf’un  izlerini ta"ıyan “olgun 
bir erke!e dönü"ür” (2010, s. 63); çünkü a!ırba"lı olgun hareketleriyle Yusuf, 
ya"ıtlarıyla oyun oynamaz, daha çok yeti"kinler arasında vakit  geçirir. Filmin adı 
aynı zamanda yazdı!ı "iir  kitabının  adıdır. Bu hem döngüsel bir anlatım yaratır 
hem de son filmin odak  noktasını belirler. Bu son evrede Yusuf, "iirini 
besleyecek bir dil/ses arar. 

Yusuf’un "iirine bir dil arayı"ında kar"ısına birkaç seçenek  çıkar: Baba, 
anne ve ö!retmen/okul. Açılı" sahnesi Yusuf’un babasını dü"tü dü"ecek "ekilde 
a!açta asılı gösterir. Dü"meyle tutunma arasındaki bu araf halin nasıl 
sonuçlanaca!ını ilerideki sahnelerde ö!reniriz. Bu ilk sahne babanın 
kaybedilece!ine oldu!u kadar Yusuf’un dil konusundaki arada kalmı"lı!ına ve 
arayı"ının nasıl sonuçlanaca!ına da gönderme yapar. Yusuf’un önündeki 
seçenekler ev ve okul olarak iki kutupta yer alır. #lk seçenek  olan  ev  ise anne ve 
baba "eklinde ikiye ayrılır. Ev, Ong’un tanımladı!ı "ekliyle birincil sözlü kültüre 
denk dü"er13 ve yazı/matbaa kavramlarından habersiz, ileti"imin konu"ma diliyle 
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13 “Günümüz teknolojisiyle ya"antımıza giren telefon, radyo ve di!er elektronik araçların 
sözlü nitelikleri, üretimi ve i"levi önce yazı ve metinden çıkıp sonra konu"ma diline 
dönü"tü!ü için ikincil sözlü kültürü olu"turur” (Ong, 2010, s. 23-24). Bu nedenle ikincil 
sözlü kültür yazının kapsamı dı"ındadır. 



gerçekle"ti!i birincil sözlü kültürde (2010, s. 23), çıraklık ve ezber çok 
önemlidir. Çıraklık bir ö!renim yöntemidir (Ong, 2010, s. 21); “gözlem, 
uygulama ve asgari sözel açıklamaya dayanır” (Ong, 2010, s. 59). Yusuf evde 
anne ve babası ile olan ili"kisinde birincil sözlü kültürün içindedir. Babasının 
“Oku!” emriyle takvim  yapra!ını okumaya ba"lar. Her ne kadar bu sahne yazılı 
kültürü ça!rı"tırıyorsa da “hemen her dinde söylenen söz, ayinlerin  ve duaların 
ayrılmaz parçasıdır […] çünkü Tanrı’nın insanlara yazdı!ına de!il, konu"tu!una 
inanılır” (Ong, 2010, s. 93). Kur’an-ı Kerim’in indirilen ilk suresi Alak 
Suresi’nin birinci ayeti “Yaratan Rabbinin  adıyla oku/ça!ır!” (Öztürk, 2010, s. 
17) der. “Oku!” emri, “Ça!ır!” emriyle yan yana yer alır; çünkü peygamber 
yazılı bir  metni okumamı"tır, kendisine vahyedilen Tanrı sözlerine ses vermi"tir. 
“Peygamber, kendisine gelen Tanrısal sözleri, buyrukları (ayetleri) bir taraftan 
vahiy kâtipleri ismi verilen, okuma yazma bilen yakınlarına dikte ettirerek 
yazıya kaydettirirken, di!er taraftan da müminlerin ezberlemelerini tavsiye 
ederek korunmasını sa!lamı"tır” (Sarıkçıo!lu, 2002, s. 418). Ba"ka bir deyi"le 
Tanrı’nın  sözleri ikinci aktarılı"ında yazıya geçmi"tir. Sözlü ve yazılı kültürün 
kesi"ti!i, iç içe geçti!i açıktır. Bu durum Yusuf henüz arayı"ını sonlandırmadı!ı 
için, onun dil kar"ısındaki konumuna benzer. 

Oyun oynarken hiç görmedi!imiz Yusuf, babasıyla daha fazla vakit 
geçirir. Babasının yanında yeti"kin bir çırak  gibidir. Onu izler, gözlemler; ona 
kovanların  bo"altılmasında yardım eder. Bu arada aralarında asgari ama sözlü 
bir ileti"im vardır. Aynı "ekilde Yusuf’un annesiyle olan ileti"imi de sözlüdür. 
Annesinin yanında bir çırak de!ildir; ama özellikle babasının yoklu!unda 
birincil sözlü kültürü sa!layan/devam ettiren annedir. Babası için çörek 
yapımında, ak"am yeme!inde, kahvaltıda, babaanneyi ziyaretinde, babanın 
aranmasında Yusuf hep annenin sözlerini duyar. Ayrıca kandil gecesi de yine 
çevresinde kadınların  sesi vardır. Oysa Yusuf’un anne ve babasının sözlü 
kültürün içinde dile yakla"ımları farklıdır. Bu farklılık dili/sesi aynı "ekilde 
kullanmamalarından kaynaklanır ve farkın en belirgin oldu!u konu rüyaların 
anlatımıdır. Baba göstererek ve/ya da fısıldayarak ileti"im  kurar. Rüyaların 
uluorta, sesli anlatılmaması gerekti!ini söyler kuca!ına oturttu!u Yusuf’a. Di!er 
yandan anne ise göstermez; ama sesli ve açık açık konu"ur. Kahvaltı masasında 
Yusuf’u kuca!ına alır ve rüyasını sesli olarak anlatır. Yusuf, babasının 
gösterdiklerine bakar, fısıldadıklarını dinler; ama annesini özellikle izlemese de, 
onun söylediklerini duyar. Ong “görüntü ayırır; ses birle"tirir. Bir "eyi görmek, 
seyretmek için o  nesneden uzakla"mak gerekir; hâlbuki ses, insanın içine 
akar” (2010, s. 90) der. Annenin, Yusuf’un dil arayı"ındaki etkisi önemlidir. 
“Sesin i"iteni merkezile"tirme özelli!i” (Ong, 2010, s. 91) Yusuf’a annesi 
yoluyla sunulur. Ayrıca “anne, Yusuf’un konu"masını, söyleme geçmesini ister 
gibidir” (Civan, 2010, s. 69); bu da sesi önemli hale getirir. 

Yusuf’un dil arayı"ında kar"ısına çıkan  di!er kutup ö!retmen/okul’dur. 
Okuma yazma ö!renmeye çalı"tı!ı okul, sözlü kültürün kar"ısına yazılı kültür 
olarak çıkar: okuma yazma ö!renmek, harfleri tek tek yazmak, ödev yapmak, 
sınıfın  duvarlarında asılı yazılar, hikâye kitapları, tahta. “Yazı, sözü mekâna 
ba!lar” (Ong, 2010, s. 20) ve “alfabe, sesin tam tersidir. Alfabe, kelimeyi olaya 
de!il, […] bir nesneye dönü"türür” (Ong, 2010, s. 111). Bir anlamda göstererek 
ö!reten yanıyla okul ve baba, sesin birle"tiren özelli!inin aksine görüntünün 
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ayıran özelli!inde birle"ir. Bu da sözlü kültürün etkisinde olan Yusuf’un 
bocalamasına neden olur. “Sözlü kalıplarla dü"ünme ve anlatım biçimi, 
bilincimize ve bilinçdı"ımıza derinden i"ledi!i için, insanın eli kalem tutar 
tutmaz yok olamaz” (Ong, 2010, s. 40). Yusuf okulda, sözlü kültürde önemli bir 
yeri olan ezberi kullanır.  Sınıftaki kız ö!rencinin okudu!u hikâyeyi, dudaklarını 
oynatarak bir dua gibi tekrar eder. Yazılı bir metni de!il, duyduklarını ezberler. 
Daha sonra aynı hikâyeyi, metin üzerinde tekrar etmek ve kendini kanıtlamak 
ister; ama ö!retmen hikâyeyi de!i"tirdi!i için ba"arılı olamaz; çünkü ezberledi!i 
hikâye ile metin, ses ve görüntü örtü"memektedir. Yusuf okulda, yazılı kültürün 
içinde zorlanır. Okumayı söken, görüntüye ses veren ö!rencilere takılan kırmızı 
kurdeleyi o, en sona kaldı!ı için alır ancak. Okuldaki ba"ka bir sahne Yusuf’u 
yine sözlü kültüre ba!lar: Rimbaud’nun "iirini okuyan kız ö!renciyi kapı 
aralı!ından dinler. Ezberleyip ezberlemedi!ini bilmesek de sahne "iirin  Yusuf’a 
sesle ula"ması açısından  önemlidir. Bir  di!er önemli yanı ise "iiri bir kız 
ö!rencinin  okumasıdır. Böylece annenin sesle olan ili"kisiyle bir paralellik 
kurulur. 

Yusuf okulda bocalar. Bu durumda okul/yazılı kültür onun dil arayı"ında 
bir seçenek olmaktan çıkar. Sözlü kültürün bir yanını olu"turan  babasını da 
seçemez; çünkü okuldan döndü!ünde, evin önünde toplanan kalabalı!ı görür ve 
babasının öldü!ünü anlar"! Öyleyse Yusuf için  tek bir yön kalır: Atmacanın 
çıngırak sesini duyar duymaz ormana girer, ilerler ve karanlı!ın  çevreledi!i bir 
a!acın gövdesine cenin "eklini alarak  kıvrılır. Kristeva’nın Platon’dan ödünç 
aldı!ı khora, ilk anlamların mevcut  oldu!u evrenin  içinde yer aldı!ı bir hazne ve 
daha da ötesi, çok ki"isel psi"ik bir  alandır (aktaran  Durudo!an, 2009, s. 63). 
Ayrıca “la khora sémiotique’i anne düzenler. Kristeva’ya göre hepimiz bir 
anneden do!du!umuza, yani anne karnında bir dönem geçirdi!imize göre 
annenin vücudu ilk  ritimler, sesler ve hareketlerin  de kayna!ıdır” (Durudo!an, 
2009, s. 64). Film boyunca annenin sesli konu"ması, Yusuf’a soru sorması, 
rüyasını sesli anlatması, Yusuf’un onu dikkate almıyor görünse de duyması, dil 
arayı"ında di!er seçeneklerin i"levsiz hale gelmesi ve Yusuf’un  atmacanın 
çıngırak sesini duyar duymaz ormana yönelmesi, Yusuf’u “bedeninden önce 
sesiyle özde"lik kurdu!u” (Silverman, 1988, s. 76) anneye, “rahmi andıran 
karanlı(!a)” (Chion, 1999, s. 61) ve ormana yönlendirir. “Orman bir ben-öncesi, 
biz-öncesidir” (Bachelard, 2008, s. 273). Yusuf’un dil arayı"ında vardı!ı yer 
annesinin sesi ve ben olmadan öncesidir. Bu "iirinin de özüdür; çünkü yazdı!ı/
yazaca!ı "iir kitabının adı filmin adıyla aynıdır; son sahnede film biterken 
kitabın da kapa!ı kapanır.

2R(Nc
Çuval kuramı, tanımı gere!i, bir hikâyenin çözümleni"ine, öncesinde 

yazılı"ına da bir bakı" açısı getirir.  Hikâyeler mızra!ın ya da çuvalın  izinden 
gidebilir. Her iki durum da çözümleme için  bir odak noktasını gerektirir. Yusuf 
Üçlemesi birçok anlama açık  zengin içeri!inin yanı sıra zamansal tasarımıyla 
karakterlere farklı açılardan odaklanmayı ve iki yönlü bir çözümlemeyi mümkün 
kılar. Bir çocu!un yeti"kinli!e do!ru geli"imini temel almak, filmlerin zamansal 
boyutunu gerçekçi kılarak hayatın  akı"ıyla benzerlik kurar. Bu "ekilde 
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kalıpyargılar belirgin hale gelir. Oysa zaman kavramının aksi yönünde ilerleyen 
gösterim sırasını temel almak hem Üçleme’ye adını veren ana erkek karaktere 
odaklanmayı zorunlu kılar hem de filmlerin çok yönlü okunmasına olanak  tanır. 
Böylece filmler tersi bir sıra ile izlendi!inde kalıpyargılarla çözümlenen ana 
kadın karakterlere yeni anlamlar yüklemek mümkün olur. Her iki yön de 
Yusuf’u merkeze alır. Filmler sondan ba"a izlendi!inde parçaların tamamladı!ı 
bir erkek karakter olu"urken ana kadın karakterler bir bütünlü!e eri"mez. Aynı 
kadın oyuncunun farklı rollerle kar"ımıza çıkması da bu parçalanmı"lı!ı 
somutlar ve görünür kılar. Erke!in do!rusal ilerleyi"i onu özne haline getirir; 
babadan o!ula do!rudan  bilgi ve güç akı"ı vardır; ama kadın aynı erke!in 
kar"ısında birden fazla sunumla verilerek bölünür ve da!ıtılır. Kalıpyargılar 
temel alındı!ında, üç filmle tamamlanan bir erkek karakterin kar"ısına ana kadın 
karakterler, egemen bakı"ın bekledi!i ya da dayattı!ı özelliklerle çıkarılır: 
cehalet, günahkârlık, evcimenlik. Di!er yandan gösterim sırasını takip  etmek 
ana erkek karakteri, onun yolculu!unu ve de!i"imini temel almak demektir. 
Filmler bu yönde ilerlenerek çözümlendi!inde annelik kavramı Yusuf’la bire bir 
merkezde yer alır; çünkü Yusuf’un yolculu!unun  ve de!i"iminin temelini annesi 
olu"turur; geçti!i tüm a"amalarda Yusuf annesi ile olan ba!ından  ayrı 
dü"ünülemez. Dolayısıyla da bu ikinci çözümlemede aynı kadın karakterler 
farklı anlamlara bürünür ve Yusuf’a göre tek  bir kavramda toplanır; o da 
annelik/Yusuf’un annesi kavramıdır. Annelik, üç filmde ayrı yönleriyle ortaya 
çıkarak Yusuf’un  yolculu!unu, de!i"imini tamamlamasına olanak verir. #lk 
filmde anne, Yusuf’a yerle"ebilmesi için gerekli bir beden/mekân, Ayla da 
geli"ebilmesi için sıcaklık  ve bilgi/besin sa!lar. #kinci filmde bu kez anne besler 
Yusuf’u. Son filmde ise anne sesiyle var olur Yusuf için. Sonuç olarak, 
Üçleme’nin geneline bakıldı!ında beden, besin ve ses ile üç filme yayılan 
annelik  kavramı, filmlerin gösterim sırası izlendi!inde, aynen tersi bir sıra 
izlendi!inde tamamlanan erkek karakter gibi, bir bütün olur ve yeni bir anlama 
bürünür. 
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