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Genel Bakış  

Muhsin Bey, Yavuz Turgul'un yazıp yönettiği ikinci filmidir. Film,  finansal konularda pek de iyi olmayan 
eski kafalı sayılabilecek Türk müziğine meraklı bir İstanbul beyefendisi Muhsin Kanadıkırık ile Ali Nazik 
adlı genç bir müzisyen arasındaki ilişkiyi anlatır.  Ali Nazik Urfa'dan kaset yapmak için İstanbul’a gelen 
ve müzik endüstrisinde kendine yer bulmaya hevesli; özellikle arabesk müziğe meraklı genç bir 
müzisyendir.  Muhsin Kanadıkırık ve Ali Nazik arasındaki bu ilişkiyle yönetmen, Türkiye'nin değişen 
kültürel iklimini ve bireylerin kendilerini bu değişimlere nasıl adapte ettikleri yada edemediklerini anlatır. 
Bu iki karakter arasındaki ilişki, 1980'ler Türkiye'sinde görülebilen iki farklı ahlaki kodu, etik yaklaşımı ve 
iki farklı sosyal sınıfın etkileşimini temsil etmektedir. Yönetmen, bu kültürel çatışmayı İstanbul'da 
kurarak, dönemin modern kentsel yaşamındaki büyük değişiklikleri de tasvir etmektedir. 

Sinema dergisinin 2014 yılında Türk sinemasının en iyi filmleri üzerine yaptığı beş bin okurun katıldığı 
ankette sekizinci sırada yer alan Muhsin Bey sadece Türk sinema tarihinde değil, yönetmenin 
filmografisinde de oyuncu kadrosu, senaryosu ve hikâyesi açısından da özel bir konuma sahiptir. Turgul, 
1970'lerde başlayan ancak 1980'lerde görünür hale gelen müzik endüstrisindeki yapısal değişiklikleri, -
klasik Türk musikisi ve arabesk müzik arasındaki çatışmayı kullanarak- toplumdaki çatışmanın 
görülebileceği bir alan olarak kullanır bu filmde. Ayrıca, 1980'ler Türkiye'sinin kültürel iklimini tasvir 
etmek için kullanılan müzik ve diyaloglar, sektörün eski ve yeni biçimleri arasındaki kültürel çatışmayı 
sembolize etmek için kullanılan mekânlar ve kostümler,  Türkiye sosyal modelinin sosyolojik bir analizini 
sağlamakladır.  

Üslup ve 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. Turgul’un 
Muhsin Bey filminde de kullandığı sinema dili diğer filmlerinde kullandığı bu özellikleri taşımaktadır.  Bu 
nedenle filmlerinde genellikle aralarında iyi bir iş birliği olan başta Şener Şen olmak üzere genelde ayı 
teknik ekiple çalışır. Görüntü yönetmeni ve sanat tasarım ekibi filmden filme değişse de her filminde 
kendini tekrarlayan üslup bu filmde de kendini göstermiştir.  Filmlerinde mizansen genelde seyircini 
ilgisini oyuncu üzerinde odaklayacak şekilde kurgulanmıştır. Hikâyelerinin ana taşıyıcısı karakterin 
motivasyonudur.    

Kültürel önem 

Filmde tasvir edilen toplumsal değişimleri anlamak için 1980'ler Türkiye'sinin kültürel iklimine bakmak 
gerekir. 1980'lerin kültürel ortamı iki kısma ayrılabilir. 1980'lerin başları, baskıyla sürdürülen askeri 
kontrol altında yıllardır. 1980'lerin ikinci yarısına, insanlara tüketim özgürlüğünün yanı sıra sahte bir 
özgürlük duygusu veren neo-liberalizm damgasını vurmuştur. Nurdan Gürbilek (1992), 1980'lerin 
bastırılanın geri döndüğü dönem olduğunu söyler. Ancak Türkiye,  bu dönmede geri dönenlerin daha 
önce bastırılanlarla aynı olmadığı gerçeğine tanık olmuştur. Bu değişimi anlamak için 'süreksizlik' terimi 
kullanılabilir ve Foucault'nun yazıları bu tartışmayı geliştirebilir. Foucault (1972: 217) için süreksizlik, "bir 
tarihsel çağdan diğerine geçişte, nesnelerin artık aynı şekilde algılanmaması, tanımlanmaması, ifade 
edilmemesi, karakterize edilmemesi, sınıflandırılmaması ve bilinmemesi" anlamına gelir. 1960 
darbesiyle bastırılan ve 1980'ler de geri dönen yeni kültürel iklim, Türk halkını bastıran modernleşmeye 
karşı öfke ve ısrarlı bir iktidar arzusunu içeriyordu. Yeni arabesk kültürün dönemin popüler kültürü haline 
geldiği bağlam buydu.  

Meral Özbek'e (2012) göre arabesk müzik, kırsal kesimde geleneksel hayatını terk etmiş ancak 
şehirlerde yeni sakinler olarak yerini hiçbir zaman bulamamış insanların müziği olarak 1970'li yıllarda 
başlamıştır. Başka bir deyişle, arabesk müzik, ne geleneksel ne de modern olmayanlar tarafından ve 



onları içeren bir yapı sunmuştur. Bu 1960 lara damgasını vuran ilk arabesk dalgası gururlu ve mağrurdu. 
Talep etmeyen ama dile getiren bir tarzı vardı. 1980'lerdeki ikinci arabesk dalgasında ise artık 1960 ların 
mağrur ve gururlu dilinden arınmış  arzularının karşılanmasını  öfke ile talep eden bir yol 
çizmişti.(Gürbilek 1992; 2001; Özbek 2012). 

1980'lerin ikinci yarısı, Türk milli kimliğinin kaynağı olduğuna inanılan “meta / büyük anlatılar” ın (Lyotard 
1979) çöktüğü bir dönemdi. Kemalizm ve kimin dışlanacağını ve kimin dahil edileceğini meşrulaştırmak 
için kullanılan meta-anlatılar olarak kullanılan modernleşme ve batılılaşma fikirleri yerini çoğulluklara ve 
marjinalliklere bıraktı. Yalnızca Kemalizm ve onun üst anlatıları değil, Marksizm ve Türk devrimci 
hareketi de nostaljik bir imge olarak eklektizm yoluyla parçalanmış anlatılara yerleşti. Yeni pop tarihde 
ki yerini aldı. Birbirinden farklı arzular bir araya geldi ve Türk vatandaşları fikirlerin göçüne tanık oldu. 
Kısaca, postmodernizmin güncel tartışmasının 1980'lerin Türk kültür hayatında rahatlıkla görülebileceği 
söylenebilir. 

Kişiler 

Muhsin Bey     Filme adını veren ana karakteridir. Karakteri Şener Şen canlandırmaktadır. Muhsin bir   
müzik organizatörüdür. Klasik Türk musikisine düşkündür. 

Ali Nazik Uğur Yücel'in canlandırdığı karakter Türkiye'nin doğusundan gelmektedir ve şarkıcı olmayı 
istemektedir. 

Sevda Hanım  Muhsin'in aşık olduğu ses sanatçısıdır.  

Orhan Muhsin'in kendisini Ali'ye yardım etmeye ikna eden yardımcısıdır. 

Şakir  Muhsin’in rakibi; Ali’yi kendi müzik salonunda sahne almaya ikna etmeye çalışır  

Afitap Hanım Bir yaşlı evinde tek başına yaşayan yaşlı bir klasik müzik sanatçısı. 

Özet  

Muhsin Bey İstanbul’da madam Ağavni’nin kiracısı olarak eski bir Rum evinde oturmakta olan, komşusu 
Sevda Hanım’a platonik olarak aşık eski kafalı bir müzik organizatörüdür.  Çırağı Osman’ın ofis kirasını 
at yarışlarına yatırmasından dolayı mekânız kalmış ve mahalle kahvesinden işlerini yürütmeye 
başlamıştır. Bu nedenle rakipleri tarafından alay konusu olmuş, eski itibarını kaybetmiştir. Onun günlük 
hayatındaki aksaklıklarla başlayan filmin akışı Urfa’dan gelen Ali Nazik’in şarkıcı olmak konusundaki 
ısrarıyla değişir. Ali Nazik köydeki emmisinin asker arkadaşı olan Muhsin Bey’in peşini bırakmaz ve onu 
bir kaset yapması için ikna etmeye çalışır. Mali sıkıntılarından ve klasik Türk musikisine düşkünlüğünden 
bir türkü kaseti yapma konusunda isteksiz olan Muhsin Bey’in diş ağrısının tuttuğu gece Ali Nazik’in ona 
yardım etmesiyle aralarında bir bağ oluşur ve Muhsin Bey kaset konusunda ikna olur. Fakat onları zorlu 
bir süreç beklemektedir. Önce bir yapımcıyı onu dinlemesi için ikan eder. Ama sahne aldığı gece Ali 
Nazik heyecandan detone olur ve işleri batırır. Daha sonra TRT ye Ali Nazik ‘i çıkarmak isteyen Muhsin 
Bey dolandırılır. En sonunda bir ses yarışması düzenlemeye karar verirler. Başvuru için topladıkları para 
ile de Ali Nazik’e kaset yapacaklardır. Ama bu konuda da başarısız olurlar. Bunun dolandırıcılık 
olduğunu düşünen Muhsin Bey polise teslim olur ve hapse düşer. O hapis yatarken Ali Nazik Muhsin 
Bey’in filmin başından beri önemle üzerinde durduğu tüm değerleri hiçe sayan bir yaşamı seçer. Rakip 
Şakir’in pavyonunda sahne almaya başlar. Muhsin Bey’e verdiği söze rağmen dönemin furyası olan 
arabesk icra etmeye başlar. Ve Sevda Hanımı kendi sevgilisi yapar. Muhsin Bey’in gözüne bakmaya 
cesaret edemediği kadına hoyrat davranır. Filmin sonunda Muhsin Bey Al, Nazik’e uğruna hapis yattığı 
tüm değerlerini çiğnediği kaseti fırlatır, Sevda Hanımı ve kızını alarak yeni bir yaşama doğru yola çıkar.    

Öykü 

Tanışma  Muhsin Kanadıkırık İstanbul'da yaşayan çiçeklerine düşkün, klasik Türk müziğine hayran; 
Sevda Hanım adlı komşusu ile platonik aşk yaşayan, müzik organizatörlüğü yaparak geçimini sağlayan 
eski kafalı bir İstanbul beyefendisidir. Urfalı genç Ali Nazik, Muhsin'den  kendisine şarkıcı olmak için 
yardım etmesini ister. Filmin başında Muhsin, müzik tarzından dolayı kendisine yardım etmeyi reddetse 
de, asistanı Orhan'ın ısrarına dayanamaz ve bir şartla Ali'ye yardım etmeyi kabul eder - Ali hiçbir yerde, 
hiçbir zaman arabesk müzik söylemeyecektir. Ali Nazik klasik Türk müziği konusunda başarılı değildir 
ama Türkü konusunda iyi olduğu için Muhsin, ona bir türkü kaseti yapmaya karar verir.  

Mali Sorunlar Birçok mali engelle karşılaşırlar. Mali sorunların yanı sıra Muhsin'in rakibi Şakir, Ali’yi 
kendi müzik salonuna arabesk şarkı söylemesi için ikna etmeye çalışır. Muhsin, bu yeni arabesk akımına 



tamamen karşı çıkmakta, tüm müzikal değerleri öldürdüğünü ve arabeskin şehir hayatına yaydığı 
kültürün kaba olduğunu iddia etmektedir. Muhsin Bey ve Ali Nazik mali engellerin üstesinden gelmek 
için büyük çaba sarf eder, ancak başarılı olamazlar.  

Yarışma Sonunda bir şarkı yarışması düzenlemeye karar verirler. Yarışmaya aday olanlardan para 
toplarlar. Ama Muhsin yarışmayı organize edemez. Ünlü olmak isteyen yarışmacılardan topladıkları 
parayı Ali'ye bir türkü kaseti yapmak için kullanır.  

Hapishane Muhsin  onurlu, ahlaklı bir adamdır. Yarışma için toplanan paralarla kaset yaptığı için 
pişmanlık duyar ve polise itiraf eder, hapse girer. Ali Nazik, Muhsin Bey hapisteyken arabesk şarkıcısı 
olur ve Şakir ile sahne sözleşmesi yapar.  Muhsin Bey’in uzaktan uzağa sevdiği Sevda’yı da baştan 
çıkarır. Ama ilişkileri esnasında Sevda’ya son derce kaba ve kötü davranır. Kısaca Muhsin 
cezaevindeyken Ali Nazik  Muhsin Bey’in ve onun savunduğu değerlerin tam karşısında duran bir 
karaktere dönüşür.  

Cezaevi Sonrası Filmin sonunda cezaevinden çıkan Muhsin, Şakir'in müzik salonunu ziyaret eder ve 
uğruna tüm ahlaki ilkelerinden vazgeçtiği kaseti Ali’ye verir. Sevda, Muhsin Bey ile birlikte yeni bir hayata 
gitmeye karar verir. Sevda hanımı ve kızını yanına alan Muhsin Bey yeni bir hayata doğru arabayı 
sürerler.  

Temalar  

Toplumsal değişim Turgul’un neredeyse tüm filmlerinin ana tematik temeli, toplumsal değişim ve 
karakterlerin günlük deneyimlerinde bu değişimi nasıl tecrübe ettikleridir. Muhsin Bey'de ana tema, 
1980'lerde tüm Türklerin karşılaştığı toplumsal değişimdir,  

Muhsin Bey, yukarıda özetlenen kültürel değişim döneminde üretildi ve bu değişiklikler filmin ana 
temasını oluşturmaktadır. Bu ana tema iki farklı karakter kullanılarak film içinde yapılandırılmıştır: 
Muhsin Bey, Türk modernleşme modeline ilişkin üst anlatının çöküşünü, Ali Nazik ise arzularının 
karşılanmasını talep eden yeni şehir sakinlerini temsil etmektedir. 

Zamanın Ruhuna direniş       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.  

Çatışan ahlaki değerler Bu iki karakterin sahip olduğu dünya algısı ve onu nasıl tanımladıkları filmin 
bir başka alt temasıdır. Bir sahnede birlikte nasıl bir geleceğe sahip olmak istediklerini hayal ederler. 
Birbirleriyle konuşuyor gibi görünseler de diyalogları monologlara dönüşür: Ali, yaşamak istediği 
geleceği şöyle anlatır: “Sana bir araba alabiliriz, kebap evini kapatabilirim ki sadece bana yemek 
pişirsinler. İbrahim Tatlıses gibi pembe ipek bir gömlek ve altın bir kolye alabilirim. Birçok kadını 
becerebilirim. Beni kebap gibi yiyebilirler ”. Muhsin, “Üsküdar'da Kızkulesi'ni görebileceğim bir ev 
alacağım” diyerek beklenen geleceğini özetliyor. “Beyoğlu'na katlanmaktan bıktım. Tüm eski 
arkadaşlarımla tekrar buluşuruz ve fasıl söyleriz. Sevda Hanım'ı ancak bana katılmak isterse davet 
ederim ”. Ulaşmak istedikleri gelecekler, iki farklı dünyayı ve dönemin iki farklı ahlaki değerini temsil 
etmektedir. Ali Nazik gösterişli bir görünümle kendini göstermek isterken Muhsin, tarihi eski İstanbul'un 
simgelerinden Kızkulesi'nin görülebileceği İstanbul'un en eski tarihi bölümü olan Üsküdar'da sakin bir 
yaşamı tercih etmektedir. Kadınlara yaklaşımları da çelişkili ahlaki değerler gösteriyor. Muhsin, cinsellik 
içermeyen kutsal ve romantik bir aşk gibi birlikte olmak istediği kadının istekliliğine dikkat ederken, Ali’nin 
yaklaşımı, romantizmi olmayan ve sadece bencil aşkla çoklu cinsel birliktelikleri temel alır. Muhsin 
mutlak ahlaki değerlere, Ali ise rasyonel ahlaki değerlere sahiptir. 

Karakter Analizi 

Muhsin Bey      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. 

Geleneksel       Muhsin, yeni  kültürel form karşısında çökmekte olan bir dünyayı simgelemektedir. Filmin 
başında günlük yaşam deneyimlerinde bu durum temsil edilir: tuvaleti kullanır ama sifon çalışmaz; saat 
alarmının çalmasına engel olamaz; şehirdeki konumu belirsiz olan etnik azınlıkların yaşadığı eski tip bir 



apartman dairesinde yaşar; arabası çok eskidir ve güçlükle çalışır ve kıyafetleri onu şapkasıyla bir 
zaman makinesinden gelmiş gibi gösterir. Kısacası,  Muhsin Bey karakteri filmin başında çökmekte olan 
bir ortamın içinde canlandırılır. Bununla birlikte, diyaloglardan onun bir zamanlar önemli, çok saygın ve 
prestijli bir adam olduğunu öğreniriz. Bu diyaloglar ve kendisi ile eski arkadaşları arasındaki ilişki bize 
onun başarısız yaşamının kendi hatasından değil, toplumsal değişimlerden kaynaklandığını gösterir.  O 
karakter olarak toplumun içinde olduğu ve müzik piyasası kullanılarak hikâye edilen bu değişikliklere 
direnir ve bu direniş tüm eylemlerinin temelini oluşturur. Yine filmin başında yirmi yıldır aynı evde 
yaşadığını ve uzun süredir aynı arabayı kullandığını anlarız. Dönemin pompalanan tüketim ve hız  
kültürünün dışında kalmıştır. Yeni şeylere pek açık bir karakter değildir.  

Romantik  Muhsin Bey Sevda Hanıma âşıktır, ama ilişkileri tamamen platoniktir. O konuşurken 
kafasında müzikler çalar. Ona bakmaya doyamadığı çiçeklerine bakar gibi bakar. Ona açılmaya bir türlü 
cesaret edemez. Onu incitmekten korkar. Ama hep yanında ve hatta arkasındadır. Kendi için kimseden 
bir ricada bulunamayan Muhsin Bey arkadaşından onu gazinosunda sahneye çıkarması için rica da 
bulunur. Hatta kimsenin beğenmediği Sevda Hanım’ın sahne performansı ona duyduğu aşktan dolayı 
Muhsin Bey’e harika görünür. Muhsin Bey eski kafalı bir romantiktir. Sevdiğine dokunamayan uzaktan 
hayaller kuran bir romantiktir. Yeni dönemin cinsellikle bezenmiş aşkları ona uzaktır.  

Sadık O sadık bir adamdır. Eski bir şarkıcıyı unutulmuş ve yeni kültürel yaşam tarafından bir kenara 
bırakılmış olsa da sık sık yaşlı bakım evinde ziyaret eder. Bir zamanlar onun şarkılarını dinlediği ve 
şarkılarının tadını çıkardığı için kendisine minnet borcu olduğunu düşünür. Onun sayesinde klasik Türk 
müziğine âşık olmuştur, bu yüzden onu diğer insanlar gibi unutup bir kenara atamaz.  

Etik Muhsin Bey etik bir adamdır. Tüm eylemlerinde temel kaygısı etik olarak doğru olmaktır, ancak 
yenidünyada bu endişesi çocukça görünmektedir. Şarkı yarışması düzenlemeye çalışırken arabesk 
şarkıcıların giriş ücreti olmadan iflas edeceğini bildiği halde yarışmaya arabesk bir şarkıcının girmesine 
izin vermez. Para için kendi değerlerinden ve etik anlayışından asla ödün vermez 

Ali Nazik      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.  

Çocuksu Ali Nazik çocuksu bir adamdır. Muhsin'in tüm aşağılanmalara karşı hiçbir şey söylemez film 
boyunca. Filmin başında çocuksu doğası güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır. Örneğin yağmur yağıyor 
olsa da Muhsin'i evinin kapısının önünde bekler ve Muhsin ona neden yağmurda beklediğini sorduğunda 
daha fazla sempati kazanmak için olduğunu çocuksu bir halle  itiraf ediverir. 

Kararlı Ali çok ısrarcıdır. Muhsin, talebini defalarca reddetse de ikna etmek için bütün gün peşinden 
gider. Bu nedenle çok kararlı bir adam olduğu söylenebilir. Onun karakteri, toplumda meydana gelen 
sosyal değişiklikleri sembolize etmektedir. Popüler ve zengin olmak isteyen Ali Nazik bunu nasıl 
başaracağını umursamaz.  Muhsin Bey’in tersine etik veya ahlak istediği yolda ilerlerken 
vazgeçilebilecek değerlerdir onun için. 

Dönüşen Karakter Film Boyunca Ali Nazik karakterinin dönüşümün izleriz. Başlangıçta çocuksu,  bir 
şekilde masum bir adam olmasına rağmen, istediğini elde etmek için her yolu kullanabilen bir adama 
dönüşür. Filmin başında Muhsin'in öğüdüne göre adım adım ve çocukça hareket etse de,  Muhsin Bey’in 
hapse düşmesiyle sahipsiz kaldığı anda yeni sistemin yeni insanı haline geliverir. Muhsin’in rakibi 
Şakir’in müzik salonunda arabesk müzik yapmaya başlar.  

Sevda Hanım      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.  

Sadakatsiz Muhsin hapse girdiğinde yönünü değiştirir ve ona yönelik tüm aşağılayıcı ve zalimce 
muamelesine rağmen Ali Nazik'in sevgilisi olur. Onun kararlarını belirleyen motivasyonu güvenlik 
hissidir. O kendinin ve kızının güvenli bir yaşam sürmesi için ahlaki değerlerden vazgeçebilen bir 
karakterdir. Bu nedenle bu filmde kadın temsilinin sorunlu olduğu söylenebilir. Varlığını hissettiremez, 
ancak sahip olduğu tek varoluş, erkekler arasında değiş tokuş edilebilirmiş gibi tasvir edilir. O varlık 
göstermeyen bir varlıktır.  

Konuşkan aslında çok konuşur ama kimse tarafından dinlenmez. Sahnede ki performansı da günlük 
konuşmaları da kimse tarafından dinlenmez. Ama o Eşkıya ’da ki sessizlikle direnen Keje karakterinin 
aksine dinlenmediğini çoğu zaman anlasa da çok konuşmaya devam eder. Konuşmak onun için direniş 
alanıdır.  
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Sevda Hanım ve Muhsin Bey Ali Nazik’in sahneye çıkmasını beklerken  

 

Muhsin Bey hayranı olduğu ses sanatçısını huzur evinde sık sık ziyaret eder.  

 



 

Muhsin Bey ve Ali Nazik düzenlemeye çakıştıkları ses yarışmasının haksızlığa uğramış 
başvuranlarından kaçarlar.  

  

Muhsin Bey Ali Nazik’i sahneye hazırlar.  
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