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YAVUZ TURGUL   (1946-) 
 
Yaşamı 
 
Yavuz Turgul 5 Nisan 1946 tarihinde İstanbul doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik 
Enstitüsü’nü bitirdi. Mezuniyetinden sonra haftalık Ses dergisinde çalışmaya başladı ve   Türk kültür 
hayatında önemli bir yeri olan Ses dergisinin en genç editörü olmayı başardı.  Gazetecilik ve editörlük 
deneyiminden sonra Türk sinemasının duayen isimlerinden Ertem Eğilmez’in yönlendirmesi ile 1976 
yılında Arzu Film şirketine senaryo yazmaya başladı.  İlk kez Sultan filminin senaryosu ile dikkat çekti. 
Çiçek Abbas ile Züğürt Ağa filmlerindeki başarılı senaryo çalışmaları ile tanındı. 1980 yılında reklâm 
sektörüne geçerek metin yazarlığı yapmaya başladı ve çok başarılı bir reklamcılık kariyeri yaptı. 
Ardından Jeffi Medina’yla birlikte Medina Turgul reklam ajansını kurdu. Bu reklam ajansı hala da 
endüstrinin önde gelen ajansları arasında reklam sektörüne hizmet vermeye devam etmektedir.   

 
Yavuz Turgul, Ahmet Muhip Dıranas’ın Fahriye Abla başlıklı şiiri üzerine çektiği aynı adlı filmle 1984 
yılında yönetmenliğe başladı. Ardından yönettiği Muhsin Bey, Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni ve 
Gölge Oyunu filmlerinde büyük başarı sağladı. Ama asıl başarısını, ender görülen bir seyirci ilgisi 
yakalayan ve Türk sinemasında başlı başına bir olay durumuna gelen, Eşkıya filmi ile sergiledi. Bu film, 
ilk kez Türkiye’den “Oscar” ödülüne aday gösterildi. Bu film yeni Türk sinemasının başlangıcı olarak 
kabul edildi. Sinema salonlarından elini çekmiş Türkiyeli seyirciyi tekrar salonlara döndürmeyi Turgul bu 
filmle başardı. Bu nedenle Turgul Türk sinema tarihinde akışı değiştiren yönetmen olarak sinema 
tarihine geçmeyi başardı.  

 
Sinema yazarlarınca övgülerle karşılanan, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Gönül Yarası filmi 
de “Oscar” adayı seçildi.  Ardından çektiği Av Mevsimi filminde öldürülen bir genç kızın hikayesini 
çözmeye çalışan bir grup polisin hikayesini anlattı. Turgul polisiye/suç türüyle Yeşilçam kodlarını 
harmanlayarak yarattığı bu filmiyle büyük ilgi gördü. Turgul bütün filmlerinde temel olarak sosyal ve 
kültürel değişimleri, değişimin özneleri olan  eski ve yeni olarak adlandırabileceğimiz karakterler 
arasındaki ilişkide gözler önüne sermeyi hedefler. Yavuz Turgul sineması aynı zamanda ticari ana akım 
sinemanın içinde değerlendirilebilir.  
 
Yönetmenin Filmografisi 

 
Yönetmenliğini yaptığı filmler  

Yol Ayrımı (2017) 
Av Mevsimi (2010) 
Gönül Yarası (2004) 
Eşkıya (1996) 
Gölge Oyunu (1992) 
Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990) 
Muhsin Bey (1987) 
Fahriye Abla (1984) 
  

Senaryosunu Yazdığı Filmler   
Yol Ayrımı (2017) 
Av Mevsimi (2010) 
Kabadayı (2007) 
Gönül Yarası (2004) 
Eşkıya (1996) 
Gölge Oyunu (1992) 
Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990) 
Muhsin Bey (1987) 
Züğürt Ağa (1985) 
Fahriye Abla (1984) 
Şekerpare (1983) 
Aile Kadını (1983) 
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İffet (1982) 
Çiçek Abbas (1982) 
Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) 
Davaro (1981) 
Banker Bilo (1980) 
Erkek Güzeli Sefil Bilo (1979) 
Sultan (1978) 
Tosun Paşa (1976) 
Tarkan Güçlü Kahraman Kolsuz Kahramana Karşı (1973) 
 

Başarıları    
 

Best Film (Gönül Yarası): Uluslararası Queens Film Festival 2005  
Best Scenario (Eşkıya): 19th Siyad Turkish Cinema Awards 1997  
Best Film (Eşkıya): 19th Siyad Turkish Cinema Awards 1997  
Best Scenario (Gölge Oyunu): 30th Antalya Film Festival1993  
Best Second Film (Gölge Oyunu): 30th Antalya Film Festival 1993  
Best Film (Muhsin Bey): 24th Antalya Film Festival 1987  
Best Scenario (Muhsin Bey): 24th Antalya Film Festival 1987  
Jury’s Special Award (Muhsin Bey): İstanbul Film Festival 1988  
Best Scenario (Züğürt Ağa): 23rd Antalya Film Festival 1986  
Best Scenario (Çiçek Abbas): 19th Antalya Film Festival 1982  
 

Sinematik Anlatım   
 
Yavuz Turgul sineması ana akım anlatı yapısını kullanan bir sinemadır.  Görsel anlatı stratejisi 
devamlılık kurgusuna dayanan zaman, mekân ve eylem uyumundan doğan bir sinema dilidir. Oyuncu 
bedenini merkeze koyan, sahnenin ruhunu merkeze koyduğu bu bedenden almaya çalışan bu nedenle 
de kör alanlar, de-kadrajlar kullanmayarak oyuncuyu hep focusta tutan bir yönetmendir. Bu nedenle 
filmlerinde genellikle aralarında iyi bir iş birliği olan başta Şener Şen olmak üzere genelde ayı teknik 
ekiple çalışır.  Filmlerinde mizansen genelde seyircini ilgisini oyuncu üzerinde odaklayacak şekilde 
kurgulanmıştır. Hikayelerinin ana taşıyıcısı karakterin motivasyonudur.   
  
Temalar  
 
Yavuz Turgul sinemasını yakından incelediğimizde tekrar eden bazı tematik yapıların olduğu hemen 
dikkat çeker. Hemen hemen her filminde temel tematik yapının sosyal ve kültürel değişim ve bu değişime 
karakterlerin günlük hayatlarında nasıl tecrübe ettikleri olduğu söylenebilir. Bu sosyal ve kültürel değişim 
bir şekliyle Turgul filmlerinde bir modernite krizi çerçevesinde biçimlendirilir.  Filmden filme değişiklik 
gösterse de Turgul filmlerinde ortaklaşılan temalar, sosyal kültürel değişime eşlik eden Batı-Doğu 
ikilemi, erkeklik krizleri ve erkek dostlukları olarak sıralanabilir.   
 
1-Sosyal kültürel değişim: eski  ve yeni arasındaki ilişki : Turgul filmlerinde genel olarak bir sosyal 
değişimin karakterler aracılığı ile nasıl tecrübe edildiğini seyirciye sunarak bu değişimin dinamiklerini 
keşfe çıkar.  Bu sebeple sosyal değişim onun hemen hemen her filminin ana temasını oluşturur. Bazen 
bu sosyal değişim Turgul’un senaryosunu yazdığı Sultan (Kartal Tibet, 1978) ve Çiçek Abbas (Sinan 
Çetin, 1982) filmlerinde olduğu gibi arka planda hikâyeye eşlik eder. Bazen de yönetmenliğini yaptığı 
Fahriye Abla (1984), Muhsin Bey (1986), Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990), Eşkıya (1996) 
ve Gönül Yarası (2004) filmlerinde olduğu gibi hikâyenin ana hattını oluşturur.  
 
Fahriye Abla filminde modernite şehir yaşamındaki değişimle birlikte bir kadın karakter üzerinden 
anlatılır. İstanbul’da bir mahalle de yaşayan insanların değişen modernite anlayışıyla uyum ve 
uyumsuzlukları vardır bu filmde.  
 
Muhsin Bey’de 1980’lerin sosyal ve kültürel değişimi birbirine zıt iki karakterin ilişkisiyle müzik endüstrisi 
üzerinden anlatıya katılır.   Muhsin Bey klasik Türk müziğine düşkün çiçekleriyle özel bir ilişkisi olan, 
azınlıklarirı oturduğu bir apartmanda oturan nesli tükenmek üzere olan kibar eski bir İstanbul beyefendisi 
olarak tasvir edilirken onu karşı karakteri olan Ali Nazik Urfa’dan İstanbul’a gelmiş şarkısı olmak isteyen 
bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olan çocuksu tarif edilir. Ali Nazik yükselen değerlerin, kültürün 
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yeni formunun karakteriyken, Muhsin Bey eskinin sembolüdür. Bu iki karakter arasındaki ilişki bize 
değişen sosyal kültürel yapıyı anlatır.   
 
Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni bu sosyal değişimi anlatmak için film endüstrisini kullanır. Haşmet 
Asilkan Yeşilçam aşk melodramları çekmede usta olan bir yönetmen olmasına rağmen kültürün değişen 
biçimine ayak uydurmak için sanat filmleri çekmeye karar verir. Onun bu çabası, başarı ve 
başarısızlıklarıyla eski ve yeni arasındaki gerilim, değişimi anlatmak üzere kullanılır.   
 
Eşkıya ’da bu sefer bu değişim doğulu bir eşkıya olan ve hapisten yeni çıkmış her ne kadar suç 
dünyasından da olsa ahlakı ve etik değerlere sahip Eşkıya karakteri ile değişen İstanbul’un değişen suç 
örgütleri ve bu suç dünyasından kısa yolla yer edinmeye çalışan Cumali karakteri arasındaki ilişki 
aracılığı ile hikâyeleştirilir.  
 
Gönül Yarası filminde değişim, uzun yıllar doğu bölgelerinde göre yapmış, kendini mesleğine adamış 
öğretmen Nazım’ın emekli olduktan sonra değişimin sembolü olan İstanbul’a gelmesiyle göreselleştirilir.  
 
2-Doğu Batı ikiliği: Doğu ve batı ikiliği aralarındaki uyum ve uyumsuzluklar Turgul’un sinemasında 
kullandığı tematik unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal ve kültürel değişim onun birçok 
filminde doğu ve batı arasındaki ilişki içinde yeni ve eski, geleneksel ve modern, yerel ve yabancı 
gerilimleriyle anlatılır.  Bu filmlerde İstanbul tamda bu gerilimlerin buluşma mekânı olarak anlatının 
evrenini oluşturur.   
 
Muhsin Bey de Muhsin Kanadıkırık bir İstanbul beyefendisi iken Ali Nazik doğudan gelmiş bir karakterdir. 
İkisinin mevcut şehir yaşamında konumlandırılışı film içinde doğu batı arasındaki ikilemin temsili gibidir. 
Muhsin Bey bütün İstanbul’u koca bir kebapçıya benzetip eski İstanbul’u özlemle anarken, Ali Nazik’in 
ismi bile bir kebaptan gelmektedir. İstanbul Muhsin Bey için doğululaşmaktadır. Ve bunu sebebi Ali Nazik 
gibi oradan gelenlerdir.  
 
Eşkıya da Eşkıya doğudan gelmiş bir karakterken Cumali değişen Batının sembolü olan bir karakterdir. 
Eşkıya'da  doğu batı karşıtlığı Baran'ın Urfa'dan İstanbul'a gelişiyle başlar. Anadolu insanı saf, dürüst 
ve kolay aldatılır biçimde temsil edilir. Eşkıya'da Baran hiçbir zaman şehre ayak uyduramaz.  Batıyı 
temsil eden modern şehir kurtlarla dolu vahşi bir orman olarak tasvir edilir. Burada her koyun kendi 
bacağından asılır ve kendi çıkarları uğruna yaşar. Ama bunların yanı sıra Eşkıya filminde doğuya özgü 
anlatı biçimleri görmek te mümkündür. Eşkıya, aşk hikâyesi ve masalsı yapısıyla Doğu'nun anlatı 
geleneğinden izler taşıyan bir filmdir. 35 yıl birbirini bekleyen âşıklar, Baran'ın taşıdığı tılsımına inanılan 
cevşen ve 'ölümünden sonra yıldıza dönüşen eşkıya’ temsili doğulu masal yapısını güçlendiren 
unsurlardır. Bu filmde Doğu düşüncesinin Cumali’nin ölüm sahnesinde olduğunu vurgulayan Turgul, 
Baran’ın Cumali’ye söylediği “Korkma, sonunda toprağa gideceksin” sözleriyle başlayan konuşmanın 
Doğu felsefesindeki görüşe dayandığını belirtmiştir. Filmin yönetmeni Turgul aynı zamanda Eşkıya'nın 
“doğu mistisizmini kendi içinde taşıyan ama batı gerçekliğini gözden kaçırmayan” bir film olduğu 
yorumunu yapmıştır. 
 
Gölge Oyunu Turgul’un diğer filmlerinde anlatıya eşlik eden doğu batı ikiliği bu filmde de tematik unsur 
olarak kendini -hatta belki diğer filmlerinden daha çok- hissettirmektedir. Turgul Gölge Oyunu’nu da 
varlığın sorgulanışını bir Doğu masalı olarak nitelendirmektedir. Abidin ve Mahmut’un hayatına giren 
Kumru’nun gizemli güçlere sahip olması, kim olduğu ya da gerçekten var olup olmadığı gibi sorular filmin 
bu mistik doğuya ait masalsı yapısını güçlendirmiştir. Ayrıca Abidin ve Mahmut’un hikâyesini anlatan 
Doğu’ya özgü gölge oyunuyla birlikte filmde doğulu unsurlar kendini daha çok belli etmektedir. Ayrıca 
Abidin ve Mahmut’un tamamen zıt karakterde olmaları, karşıtların birliğini ve denge durumunu 
çağrıştırmaktadır. Bu anlamda ikili, her birinin varlığı diğeriyle anlam kazanan bir bütünün iki farklı 
parçasını simgelemektedirler. Doğu mistizminde yer alan ikiliğin dengesi bu iki karakter arasındaki, 
ilişkide gözlemlenebilmektedir. Bunu yanı sıra varlık ve yokluk arasında filmin çizdiği ince çizgiye kendi 
anlatasını oturtması tasavvufi bir noktaya referans olarak okunabilir. 
  
3- Erkeklik krizi:  
Fahriye Abla dışındaki bütün fillerinde Turgul değişim sancılarını erkek karakterler üzerinden takip etmiş 
olduğundan onun filmlerinde ortaklaşan bir diğer temayı erkeklik krizi olarak okumak mümkündür.  
Değişen sosyal ve kültürel yapı toplumda geçer akçe olan erkeklik temsillerinde değişime sebep olmuş 
ve filmlerin erkek karakterleri bu değişim tarafından dışlanmışlardır.  
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Eşkıya da Eşkıya kendi zamanında baskın ve kudretli bir erkekliği temsil ederken bugünün İstanbul’unda 
nerdeyse çocuk gibi kalmıştır.  
 
Muhsin Bey’de Muhsin kendi zamanında tanınmış ve saygı gören bir erkekliğin temsili iken filmin kendi 
zamanında değişime ayak dirediği için zayıf ve beceriksiz kalmıştır.  Muhsin Bey'de Muhsin Kanadıkırık, 
değişimlere kendi yoluyla direnen kişidir. Değişimin ana mekanlarından biri olan Beyoğlu'nda 
yaşamasına rağmen nostaljik kendine has eski Beyoğlu’nda yaşarcasına bir hava içindedir. Ancak  bu 
değişime direnmek ona Ali Nazik ile tanışana kadar yaşayabileceği bir kimlik kazandırır. Ali ile tanıştığı 
zaman, ona yardım etmek için kültürel aidiyetini değiştirmeye çalışır. Ama o değişime adapte olmaya 
çalışsa da zamanın ruhunu okuyamadığı için başaralı olamayacaktır.  
 
Gönül Yarası’nda Nazım kendini adadığı ve onlarca genç dinamik zihni eğitti mesleğinden sonra 
varlığını koşullayan tüm sebepleri kaybetmiş ve taksi şoförü olarak İstanbul da bir noktadan bir noktaya 
sürüklenmemektedir.  
 
Gölge Oyunu’nda Abidin ve Mahmut zaten yaptıkları iş gereği sistemin dışında bırakılmış karakterlerdir.  
 
4- Erkek dostlukları. Yavuz Turgul’un filmlerinde ortaklaşan temalardan biri de erkek dostluklarıdır.  
Kriz halinde sunulan erkek karakterler bu krizleri onun filmlerinde sistemin dışına atılmış yada atılmak 
üzere olan diğer bir erkekle kurdukları dostluklarıyla alt etmeye çalışırlar. 
  
 Muhsin-Ali Nazik (Muhsin Bey),  yoldaşlığı içinde usta çırak ilişkisi barındıran bir erkek dostluğu olarak 
okunabilir. Onların yoldaşlığında birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak hegemonik erkeklik statüsüyle 
baş etme arayışları vardır. Ama  Ali Nazik kendi başına bir yolu bulacak ve Muhsin Bey gene hem bu 
dostlukta hem de sisteme uyum sağlama konusunda dışarıda kalacaktır. 
  
Baran ile Cumali (Eşkıya) arasındaki dostluk tesadüflere dayanır. 35 yıl hapis yattıktan sonra kendisine 
hala sadık olan Keje'yi aramak için İstanbul'a giden Baran, değişen zaman ve mekânlar karşısında 
arayışının kolay olmayacağını anlar. Cumali ise İstanbul'un dış mahallelerinde büyüyen ve zengin olmak 
için kısa yoldan gitmek isteyen bir karakterdir. Tren yolculuğu sırasında Baran ile Cumali’nin kesişen 
yolları, aralarında yeni bir dostluğun başlamasını sağlar. Eşkıya'da çatışmayı kuran karakterlerden biri 
Berfo'dur (ya da İstanbul'a geldikten sonra bilinen adıyla Mahmut Şahoğlu). Baran ve Berfo arasındaki 
çatışma, her iki karakterin de Keje'ye âşık olmasından kaynaklıdır. Berfo'nun daha önce en yakın 
arkadaşı olan Baran'a ihanet etmesinin nedeni budur. Bu nedenle Berfo için, Baran'ın Cumali'nin 
hayatını kurtarmak için neden aşkından vazgeçtiğini anlamak zordur; bu  durumu  “Sıradan bir adamı 
ölümden kurtarmak için sevdiğin kadından vazgeçiyorsun” sözleriyle ifade eder. Turgul filmlerinde 
hegemonik erkeklik sınavından bir şekilde kalmış erkeklerin arasındaki dostluk genel olarak kullanılan 
bir temadır. Bu erkekler birbirlerindeki bir takım eksiklikleri tamamlayarak hayatta kalmanın yollarını 
ararken kendilerini de keşfederler. Bu filmde de Baran ve Cumali arasında belli noktalarda baba-oğul 
ilişkisini andıran bu dostluk Turgul filmlerindeki bu tematik eğilime uygunluk gösterir.  
 
Abidin-Mahmut (Gölge Oyunu), Yavuz Turgul’un diğer filmlerinde de olduğu gibi Gölge Oyunu’nda da 
hegemonik erkeklik dışında kalan iki erkek karakterin zıtlıklara dayalı dostluk ilişkileri filmin ana 
akslarından birini oluşturur.  Mahmut ve Abidin birbirlerinde olmayan özellikleri tamamlayarak yek pare 
hareket eden ve böylelikle bir bütün oluşturmak suretiyle ayakta kalmayı becerebilen iki karakterdir. 
Zıtlıkları ancak baş başayken ortaya çıkan ama dışarıda tek bir vücut olmayı başararak var olabilen 
kişiliklerdir. Onlar her ikisi de anneleri tarafından terkedilmiş karakterlerdir. Bu her ikisinde de ilişki kurma 
pratiğini etkileşmiştir. Çevreyle çocukluklarından beri kuramadıkları her tür ilişkiyi birbirleriyle kurarlar 
aslında. Zıtların uyumu sistemle mücadele etme aracı olarak inşa edilmiştir onların arasında.  Bu karşıt 
karakterler fiziksel görünüm gibi özellikleriyle olduğu kadar, kişilik yapılarıyla da birbirlerinden ayrılırlar. 
Karakterler başta karşıt olarak kurulsalar da film geliştikçe belli bir dostluk ya da işbirliği bu karakterleri 
bir araya getirecektir. Kumru bu biraya gelme sürecinde onları ayırarak bağlayan karakter olur. 
 
Karakterler  
 
Yavuz Turgul filmlerine baktığımızda birçok değişik karakter olmasına rağmen ana karakterleri üç başlık 
altında toplayabiliriz: değişen sosyal kültürel yapının eski formunu temsil eden karakter ve yeni formunu 
temsil eden karakter ve filmin kadınları Bu üç karakter aracılığı ile hikâye edilen değişimin kendisi olur.  
 
1-Değişen sosyal kültürel yapının eski formunu temsil eden karakter:  
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Toplumsal yapının değişimden önceki halini temsil eden karakterlerdir. Muhsin müzik piyasandaki 
değişme direnir ve ayak uydurmayı reddederken, Haşmet film piyasasındaki değişime ayak uydurmaya 
çalışırken komik ve zor durumlara düşer.  Baran eski bir suçlu olarak değişen suç dünyasına ayak 
uyduramaz. Bu karakterlerin hepsi onurlu, iyi kalpli, değer yargıları olan, aşk konusunda utangaç 
karakterlerdir. Ama hepsi film sonunda kaybeden olurlar. Değişen sisteme ayak uyduramazlar ve dışarı 
atılırlar. Vakti geçmekte olan bir düzenin göstergelerdirler. 
 
Muhsin (Muhsin Bey), Karakter, Türk klasik müziği ve çiçeklerinden hoşlanan eski kafalı bir İstanbul 
beyefendisidir. Karakteri, yeni arabesk kültüre karşı direnişi temsil etmektedir. Sosyal değişime karşıdır 
ve kendini yeni gelişmekte olan kültüre göre ayarlayamaz. Komşusu Sevda Hanım'a âşık olmuş çok 
nazik ve romantik bir adamdır ama ilişkileri platoniktir ve ona nasıl hissettiğini söyleyemez. Muhsin Bey 
eski kafalı bir romantiktir. Sevdiğine dokunamayan uzaktan hayaller kuran bir romantiktir. Yeni dönemin 
cinsellikle bezenmiş aşkları ona uzaktır. Muhsin, yeni  kültürel form karşısında çökmekte olan bir dünyayı 
simgelemektedir. O karakter olarak toplumun içinde olduğu ve müzik piyasası kullanılarak hikâye edilen 
bu değişikliklere direnir ve bu direniş tüm eylemlerinin temelini oluşturur. Etik bir adamdır. Tüm 
eylemlerinde temel kaygısı etik olarak doğru olmaktır, ancak yenidünyada bu endişesi çocukça 
görünmektedir. 
 
 Baran (Eskiya) 35 yıldır hapiste olan bir eşkıya. 35 yıl sonra dışarı çıktığında, dünyadaki değişimlere 
ayak uydurmakta zorlanıyor. Yani şimdi onun yeni hapishanesi bu yenidünya. Bu nedenle kendini en 
rahat hissettiği yer çatılardır. Çatılar ona bir zamanlar eşkıyalık yaptığı dağları hatırlatır. Eski eşkiyalık 
günlüklerine dönmek istemese de, yeni dünyanın yeni düzeni ona geri dönmeye zorunlu kılacaktır. Ama 
kendisi için değil, hiç sahip olmadığı oğlunun yerine koyduğu Cumali için dönecektir. Geleneksel taşra 
yaşamını temsil eder. Değişime asla ayak uyduramaz. Kıyafetleri, konuşma şekli ve onunla ilgili her şey 
geçmişi yansıtır. Yanında bir çift dürbün taşır ve dürbünün onun için geçmişten gelen bir emanet 
olduğunu söyler. Bütün bunlar bize onun değişimi sevmediğini ve daha önce alıştığı hayatı hala 
aradığını gösterir. İyi, nazik, saygılı ve adil bir adamdır.  Pozitif değerleri temsil eder. Bir eşkıya olmasına 
ve birçok kişiyi öldürmesine rağmen, filmde onun kötü bir karakter olarak görmeyiz. Uyuşturucu 
satıcısını ve düşmanı Berfo’yu öldürdüğünde bile bu  kendi için değil adalet içindir. 

 Haşmet (Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmen) Haşmet Asilkan, 60’lı ve 70’li yıllardaki Yeşilçam 
furyasında sayısız aşk filmine imza atmış bir yönetmendir. Ama şimdi 80’lerin Türk sineması büyük bir 
delişimin eşiğindedir. Artık Yeşilçam sineması yerine yönetmenin önem kazandığı sosyal olaylara ilgi 
duyan sanat sineması önem kazanmıştır. Haşmet Asilkan’da bu furyanın yönetmenlerinden biri olmak 
istemektedir. Bunun için her türlü imkânı seferber edecek ve bir başyapıt çekecektir. Ancak ne bunun 
için gerekli olan potansiyele sahiptir ne de imkânlar elverişlidir. 
 
Nihat (Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmen) Yeşilçam emektarı Nihat, halen eski filmlerinin içerisinde 
yaşayan bir sistemin dışına atılmış kaybeden bir karakter. Dışarda kalmışlık ona istediği gibi davranma 
özgürlüğü de sağlamış. İçinden gelenleri söylemek konusunda oldukça rahat bir karakter. Açık sözlülüğü 
ile de yıkıcı bir tarafı var. Çünkü artık kaybedecek bir şeyi kalmamış. Ama dışarıya çıkmak hayata 
karışmak konusunda da korkuları olan bir insan. Kendisini hiçbir yere ait hissedemediği için bir nevi 
kaybolmuş hissediyor. Yolunu bulmak için de alkola sığınmış bir karakter.  
 
 
 Abidin ve Mahmut (Gölge Oyunu,) Bu filmde Yavuz Turgul’un diğer filmlerindeki gibi yitip gitmekte olan 
değerlerin peşinde koşan, zaman ayak uydurmakla uydurmamak arasında kalan karakterler yoktur.   
Gölge Oyunu’nun karakterleri, bizzat kendileri günümüzde yeri kalmayan bir değerler bütününün 
parçalarıdır. Eğlence biçimlerinin giderek çeşitlendiği, pavyon komedyenliğinin sona ermeye başladığı 
bir kültürel ortamda Abidin bu değişimi “Bizim türümüzde komik kalmadı artık. Altın değerindeyiz” 
biçiminde yorumlamaktadır ancak Tamer Baran’ın da belirttiği gibi Gölge Oyunu’nun pavyon 
komedyenleri, Yavuz Turgul karakterleri içinde en edilgin olanlarıdır ve eskisi gibi yaşayamayacaklarının 
bilincine tam olarak erişememişlerdir (1997: 23). Onların hayatlarını değiştirecek olan şey, nereden 
geldiğini ve kim olduğunu bilmedikleri Kumru adında gizemli bir kadın olacaktır.  Bu filmde değişim, 
toplumsal değişime ayak uydurma gayesi içinde olan karakterlerin başına gelmez. Aksine bireysel 
tekâmüllerini tamamlayamayan karakterler bireysel devrimlerini gerçekleştirirler. Turgul sinemasında 
genelde değişim toplumsaldır birey bunun dışında kalır. Turgul’da kadrajını bu toplumsal değişim 
karşısındaki insana çevirir.  Bir tek bu filminde değişim geçiren toplum değil karakterlerdir. Hatta filmde 
karakterlerin etrafını saran kişiler ne olduğunu bile farkında değildir.   
 



 6 

2-Değişen sosyal kültürel yapının yeni formunu temsil eden karakter. Yukarda bahsedilen 
karakterin yanı sıra karşımıza çıkan diğer karakter yapısı değişimin yeni formunu temsil eden 
karakterdir.  Bu karakterler kendilerini değişime uyarlamakta her ne kadar yukarda bahsedilen 
karakterlerden daha uygunmuş gibi görünseler de aslında onlarda kaybedenlerdir. Her ne kadar bu 
karakter tipine yeni form desek de aslında bunlar yeni ve eski arasına sıkışmış karakterlerdir. Eski 
formdaki karakterlerden farkları kendilerini değişime adapte etme yönündeki arzulardır. Ama onlarda 
hikâyenin sonunda dışarı atılırlar. Cumali ve İdris ölür, Ali Nazik arabesk söyleyerek kendi biricikliğini 
kaybetmiş olur. 
 
Ali Nazik (Muhsin Bey), Şarkıcı olmak için uzak Urfa'dan İstanbul'a gelir. Dönemin en sevilen arabesk 
şarkıcısı olan ve 1980'ler Türkiye'sinin değişen kültürel ikliminin sembolü olarak kabul edilen İbrahim 
Tatlıses'e hayranlık duyar Ali Nazik, Muhsin Bey'i bulur ve onun şarkıcı olmasına yardım etmesini ister. 
Büyük şehir ve sahne hayatı onun hem arzularını hem korkularını ortaya çıkarmaktadır. Herkes 
tarafından tanınmayı, kadınlarla rahat ilişki kurabilmeyi, zengin olmayı arzulamakta, ama hiç bilmediği 
bu vahşi şehirde kaybolmaktan, yok olmaktan korkmaktadır. Bu korku süreci onun çocuksu yanını film 
içinde görünür kılar.  Ama Ali Nazik çocuksu olmasına rağmen kararlıdır ve de karakteri filmin surecinde 
değişkenlik gösterir.  Çocuksu yanını ortaya çıkaran korkuları Muhsin Bey’in hapse düşmesiyle birlikte 
onun talep eden vahşi yanını ortaya çıkaran arzuları ile yer değiştirecek ve karakterin dönüşümü bu 
yönde olacaktır.  
 
Cumali (Eşkıya) Ülkenin eğitimsiz; değişime maruz kalan ve yozlaşmış gecekondu gençliğini temsil 
ediyor. Cumali'nin birçok kötü alışkanlığı var; kumar, uyuşturucu satma, silah kullanma ve mafya için 
çalışma. Sosyal değişime ayak uyduran bir yaşam tarzının gerekli olduğunu söylüyor. Güven ve sevgiyi 
arayan ancak iyi şeyler ararken kötü şeyler yapabilen bir karakteri var. Bu nedenle kolayca kandırılabilir. 

Berfo (Eşkıya) Berfo, Baran’ın düşmanıdır. En yakın arkadaşı olan Baran’a aynı kıza aşık oldukları ve 
kız Baran’ı seçtiği için  ihanet eder. Keje'yi ve tüm parasını ondan alır. Eşkiya'dan çaldığı parayla şehre 
gelir ve bu parayla burada şehirde tanınan bir işadamı olur. Arzularını yerine getirmek için herhangi bir 
kural tanımayan bir karakteri vardır. Aslında istediği her şeye sahip olmasına rağmen mutlu olamamıştır 
çünkü sevdiği kadın yüzüne bakmamış ve bir ömür boyu onunla hiç konuşmamıştır. Şimdi sağlık 
sorunları ile uğraşmakta ve kazandığı para ona yardımcı olmamaktadır. Aşk için kötü bir şey yapmak 
onun için kabul edilebilirdir. Tüm yaptığı kötülüğü Keje'ye çok aşık olduğu için yaptığını söyler. Bu 
nedenle bencil ve kibirli bir doğası vardır. Hem en yakın arkadaşına ihanet etmiştir hem de sevdiği kadını 
bir ömür boyu suskunluğa mahkûm etmiştir. Ama o gene de aşk için bunları yapmanın mubah olduğuna 
inancıyla hayata gözlerini yumar. 

3-Kadın karakterler  
  
Sevda Hanım (Muhsin Bey) Filmdeki tek kadın karakterdir. Boşanmış ve kızıyla birlikte bekar bir anne 
olarak yaşamaktadır; bir müzik salonunda şarkı söylemektedir. Bu işi Muhsin Bey’in, müzik salonu 
sahibinden ricası ile zar zor bulmuştur. Onun karakteri anlatıyı geliştirmez, ancak filmde erkekler 
arasında değiş tokuş edilebilecek bir değer olarak kullanılır. Bu yüzden konuşmaya başlayınca Muhsin'in 
kafasında müzik çalmaya başlar. Sevda Hanıma âşık olsa da aslında onu dinlemez. Sevda Hanım ne 
söylediğinden kim olduğundan bağımsız Muhsin Bey’in kafasında yer ettiği şekliyle anlatıda yer alır. Bu 
nedenle de kimsenin beğenmediği sahne performansı Muhsin Bey için şahanedir. Ne ne söylediğinin,  
ne de neyi becerip beceremediğinin, pekte önemi yoktur.  Muhsin’in çok dikkatli baktığı ve gurur duyduğu 
çiçeklerinden biri gibidir. Bulunduğu ortama hayat ve neşe getiren ama bakıma ve suya muhtaç bir 
nesne gibidir. Kısacası Sevda Hanım filmde bir değeri temsil eden dekoratif bir nesne olarak tasarlanmış 
bir karakterdir. 
 
Keje (Eşkıya) Keje, Baran karakterini seven saf ve iyi bir kadın. Büyük şehirde yeni bir hayat içinde 
olmasına rağmen eski yaşam alışkanlıklarını sürdürür. Hayatta kendisine sunulanlarla mücadele etmek 
için sessizlik yolunu seçer. Zorla evlendiği adamın (Berfo) yüzüne hiç bakmadan ve onunla hiç 
konuşmadan hayatını geçirir. O sadık bir kadındır. Bir gencin (Cumali) hayatı için yıllardır beklediği 
adamdan (Eşkiya) vazgeçebilir. Karakterinin peri masalını andıran tarafları vardır. Berfo onu babasından 
satın aldığında ya da Baran, Cumali'nin hayatını kurtarmak için Keje’den vazgeçtiğinde yani hayatını 
direk etkileyen konular konusunda sessiz kalmayı tercih eden bir karakterdir. Hayatın akışına asla karşı 
gelmez. Kocası tarafından konuşmadığı için şiddet görür, ancak bu şiddete rağmen ne tek kelime 
konuşmuştur ne de çocuk doğurmuştur. Keje nasıl bekleyeceğini çok iyi bilen biridir. Ancak bu sessizliğin 
altında direnç var. Bu sessizlikle Berfo'yu cezalandırır. Befo'nun da kendi olmadığı gibi mutlu olmasına 
izin vermez. Onun sessizliği bir direniş biçimidir.kendi adaletini sessizliği ile sağlamıştır. Aynı zamanda 
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Keje, Baran'ın ona eşkıyaların öldükten sonra kayan yıldızlar olduğunu söylemesine inandığı gibi daha 
birçok mistik inanışı olduğu film içinde kendini belli eder.  O aynı zamanda sabırla ve erdemle bekleyen 
yanıyla doğu mistizmininde bir sembolü olarak kabul edilebilir.  

Emel(Eşkıya) Emel, Cumali'nin sevdiği kadındır. Ama ikiyüzlü bir kadındır ve insanları kendi çıkarları 
için kullanır. Örneğin erkek arkadaşını hapisten kurtarmak için Cumali'yi yalan söyler ve onu kullanarak 
ağabeyim diye tanıştırdığı sevgilisini hapisten kurtarır. Bunu yaparken aynı zamanda hikayenin dönüm 
noktasını belirleyen bir karakter olur. Cumali'nin aşka açlığını anlamış ve onun aşkını kendin için 
kullanmıştır. Bu aldatmaca yüzünden Cumali tarafından öldürülür. Berfo gibi isteklerini almak için 
herhangi bir kural tanımaz. Onun için de her şey mubahtır. Yeni nesil Berfo'dur. 
 
Kumru(Gölge Oyunu) Karabiberler Mahmut ve Abidin’in hayatında birden beliren gölge kadın. Hakkında 
ne seyirci ne filmdeki karakterler hiçbir şey bilmezler.  Dili yoktur. Adı bile yoktur.  Sağır dilsidir. Elinde 
sadece sonradan annesine ait olduğunu anlayacağımız vesikalık bir fotoğraf vardır. Filmin tonunu onun 
bu dünyaya ait olmayan edası belirler. Mistik güçleri olduğu anlaşılır film boyunca. O dokunduğu her 
şeye hatta gölgelere bile anlam katan bir karakterdir. Hem seyirciyi, hem film içindeki karakterleri bu 
anlamı aramaya zorlar. Yavuz Turgul fillerinde tekrarlanan temel bir unsuru bu filmde de görmek 
mümkündür.  Sınav veren iki erkeğin dostluğu ve bu dostluğa eşlik eden sessiz ya da konuştuğu halde 
duyulmayan kendi seslerini bulamamış kadınlar. Benzer bir tematik motifin bu filmde de tekrarlandığı 
söylenebilir. Onun suskunluğu Eşkıya’da Keje’nin suskunluğu ile aynı değildir. Ya da onun filmdeki 
erkeklere duyduğu gereksinim Muhsin Bey’de Sevda’nın Muhsin Bey’in hapse girmesiyle tek başına var 
olamaması ve Ali Nazik’in kanatları altına girmesiyle aynı değildir. Gölge Oyunu’nda Kumru 
suskunluğuyla bir tür kırılganlık ve gizem duygusu yaratırken, sessizliğiyle yarattığı bu gizemi doğaüstü 
yetenekleriyle de güçlendirir. O tüm sessizliğine rağmen güçlü bir kadındır. Karakterlerin değişimini 
kendi sağlayacaktır.  Onu suskunluğunu Abidin ve Mahmut kendi sözleriyle doldururlar. Ve doldurdukları 
bu sözlerde kendilerini tanır, kendileriyle yüzleşirler. Onu sessizliği daha önce hiç dinlenmemiş 
karakterlere kendileri için alan açar. Yarattığı gizem bulutu içinde karakterlere, kendi gölgeleriyle 
karşılaşma imkânı verir. Onun varlık ve yokluk arasındaki mevcudiyeti doğu felsefesiyle şekillenmiştir 
denebilir.  

 
Yavuz Turgul  

 
Yavuz Turgul  
 


