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Abstract 

Turkish cinema is divided into various periods and by cinema historians the 
period between 1950-1970 is named as “Yeşilçam”. Melodrama, which is the 
most important genre of Yeşilçam Period, continued to be effective in the 
next periods. Melodramtic narration has been appearing since the beginning 
of Turkish cinema, but as a genre it continued its existence effectively during 
Yeşilçam period. With the television’s coming into our life and the social 
transformation of 80s, cinema sector started to deal with social problems 
and took a different tack after moving away from melodramas. Turkish 
cinema, which is in constant change and transformation, started to rise with 
the release of Eşkıya and Tabutta Rövaşata movies and new cinema 
perception started to be considered as “new Turkish cinema”. In the new 
cinema perception, unlike Yeşilçam, melodramas that consist of a series of 
codes, became a genre in which not only women but also men can take part 
in the centre of the story. In this study, the transformation of melodramatic 
codes and masculine image in new Turkish cinema are analyzed by using 
descriptive analysis method with reference to Sinan Çetin’s movie, Komser 
Şekspir. 
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Özet 

Çeşitli dönemlere ayrılan Türk sinemasının 1950-1970 yılları arasındaki 
dönem sinema tarihçileri tarafından “Yeşilçam” olarak da bilinen 
“Sinemacılar Dönemi” olarak adlandırılmaktadır. Yeşilçam döneminin en 
önemli türü olan melodram, sonraki dönemlerde de etkinliğini sürdürmeye 
devam etti. Melodram anlatısı Türk sinemasının başlangıcından itibaren 
vardı ancak bir tür olarak Yeşilçam döneminde etkin bir şekilde yer aldı. 
80'lerle birlikte başlayan toplumsal dönüşüm ve televizyonun hayatımıza 
girmesi ile sinema sektörü melodramlardan uzaklaşarak daha çok toplumsal 
sorunlara değinmeye başlamış ve farklı bir yolda ilerlemiştir. Sürekli değişim 
ve dönüşüm içerisinde olan Türk sineması, 1996 yılda gösterime giren 
Eşkıya ve Tabutta Rövaşata filmleri ile yeniden yükselişe geçti ve yeni 
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 sinema anlayışı "Yeni Türk Sineması" olarak anılmaya başlandı. Bir dizi 
kodlardan oluşan melodramlar, yeni sinema anlayışı içerisinde, Yeşilçam'dan 
farklı olarak, hikâye merkezinde sadece kadınların değil erkeklerin de yer 
alabildiği bir tür haline gelmiştir. Bu çalışmada, yeni Türk sinemasında 
melodram kodlarının ve erkeklik imgesinin dönüşümü Komser Şekspir filmi 
üzerinden betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. 

Makale Geçmişi 
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1. Giriş 

Sinema tarihçileri 1914 yılını Türk sinemasının başlangıç yılı olarak kabul 
etmektedir. Başlangıcından itibaren ise Türk Sineması çeşitli dönemlere ayrılmaya 
çalışılmıştır. Nijat Özön, Metin Erksan, Giovanni Scognamillo, Rekin Teksoy, Engin 
Ayça ve Şükran Kuyucak Esen gibi yazar, araştırmacı ve yönetmenler Türk 
Sinemasını çeşitli dönemlere ayırmışlardır. En yaygın ve kabul edilen önerme ise 
Nijat Özön'e aittir (Atam, 2011: 3). 

Nijat Özön (1985) Sinema Uygulayımı, Sanatı, Tarihi adlı eserinde şu biçimde 
sınıflandırır: “İlk Dönem” (1914-1923), “Tiyatrocular Dönemi” (1923-1939), “Geçiş 
Dönemi” (1939-1950), “Sinemacılar Dönemi” (1950-1970), “Genç/Yeni Sinema 
Dönemi” (1970-1984). Şükran Esen (2010) ise 1970 yılına kadar Nijat Özön ile 
benzer bir ayrımlama yapmıştır. 1970 sonrası içinse “Karşıtlıklar Dönemi” (1970-
1980), “Darbe Dönemi” (1980-2010) ayrımını kullanmıştır.  

"Sinemacılar Dönemi" olarak adlandırılan 1950-1970 yılları arasındaki dönem 
Türk sinemasının da Yeşilçam dönemidir. Türk sineması üzerine yapılan 
araştırmalar, yazılan yazılar ve kitaplar, 1950 sonrası Türk sinemasının zirveye 
çıktığı, film yapım ve gösterim sayısının arttığı yıllar olduğunu göstermiştir. Bir 
kanıya göre, Türk sinemasının 1965-1975 yılları arasındaki dönem Yeşilçam’ın 
altın çağını yaşadığı dönemdir. Yıllık film üretiminin 300’lere ulaştığı, sektörde 
çalışan kişi, yapımevi ve sinema salonlarının sayısının artış gösterdiği dönemdir. 
Başka bir kanıya göre ise filmlerin ticari amaçla çekilmesi ve izleyiciyi uyuşturması 
nedeniyle Türk sinemasının karanlık çağıdır (Kaya Mutlu, 2001: 111).  

1980 yılı Türkiye için toplumsal dönüşümün yaşandığı bir yıldır. Esen (2010: 172, 
181), 1980’lerin içinde yaşadığımız 2010'lar Türkiye'sini şekillendirdiğini ifade 
eder. Türkiye’de 1980 yılında akıllara gelen en önemli olay ise 12 Eylül Askeri 
Darbesi’dir. 1980 sonrası çekilen filmlerde 12 Eylül’ün izlerini görmek 
mümkündür. 1986 yılından itibaren 12 Eylül temalı filmler çekilmeye başlanmıştır. 
Sansürün engelleyemediği erotik filmler 12 Eylül ile son bulmuş ve yerine, 
"arabesk filmler" gelmiştir. Sinema salonlarını dolduran bu filmlerin senaryoları 
dönemin arabesk şarkılarından esinlenen ve köyden kente göçün sıkıntılarını 
işleyen sinema salonlarını dolduran filmlerdir (Esen, 2010: 179-180).  

1990'lı yılların Türk sineması açısından bitkisel hayat olduğunu ifade eden Esen 
(2010: 182), bu yıllarda çekilen az sayıda filmin sinemada gösterilemediğini, 
bunun sebebinin Amerikan şirketlerinin eline geçen salonlar olduğunu ifade eder. 
90’lı yılların başında yerli film üretimi oldukça azalmıştır. 90’lı yılların ikinci 
yarısından itibaren yerli film üretimi artmaya başlamıştır. Yeni yapım 
olanaklarının kullanılması ve büyük bütçelere sahip İstanbul Kanatlarımın Altında 
(Mustafa Altıoklar, 1995), Eşkıya (Yavuz Turgul, 1996) gibi yerli filmlerin ticari 
başarısıyla yapımcılar yerli filmlere yatırım yapmaya başlamışlardır. (Yüksel, 
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2016:119,120). 1990’lar aynı zamanda Türk sinemasında popüler sinema ve sanat 
sineması ayrımının yapılmaya başladığı yıllardır. Yeni Türk sineması kavramı 
1990’dan günümüze gelen süreci içermektedir. Sinema araştırmacıları 1996 yılının 
Türk sineması açısından dönüm noktası olduğunu ifade ederler. Yeni sinemanın 
popüler temsilcisi Eşkıya ve sanat temsilcisi Tabutta Rövaşata (Derviş Zaim, 1996) 
1996 yılında izleyici ile buluşmuştur (Suner, 2006: 34, 224). Amerikan popüler 
sinemasına yakın olan Eşkıya, içinde barındırdığı ögelerle de melodram özellikleri 
göstermektedir. 1996 yılından itibaren melodram anlatı özellikleri ile çekilen Güle 
Güle (Zeki Ökten, 1999), Vizontele (Yılmaz Erdoğan-Ömer Faruk Sorak, 2001), 
Babam ve Oğlum (Çağan Irmak, 2005), Gönül Yarası (Yavuz Turgul, 2005), Beyaz 
Melek (Mahsun Kırmızıgül, 2007) gibi erkek karakterlerin ön plana çıktığı filmler 
izleyici ile buluşmuştur (Zıraman, 2014:92). 

Zeki Demirkubuz filmlerinden yola çıkarak erkeklik krizini anlatan filmler için 
Asuman Suner (2006) kara melodram; anlatısal merkezini erkeklerin oluşturduğu, 
erkeklerin sorunsallaştığı filmler için Hasan Akbulut (2008: 64) eril melodram 
ifadelerini kullanmıştır. 

Türk sinemasında önemli bir yeri olan melodram türünün geçirdiği değişim ve 
yeni sinema anlayışı içerisinde nasıl konumlandırıldığı çalışmanın ana konusunu 
oluşturmaktadır. Türk sinemasında önemli bir yeri olan melodram türü yeni Türk 
sineması içerisinde değişime uğramıştır. Kadın yerine erkek merkezli filmler 
çekilmesi ve bu erkek karakterlere “Yeşilçam kadınlarına özgü” özelliklerin 
aktarılması yaşanan değişimlerdendir. Yeni Türk sinemasında melodram 
kodlarının ve erkekliğin dönüşümüne odaklanılan çalışmada yaşanan dönüşüm 
Sinan Çetin’in Komser Şekspir (2000) filmi üzerinden incelenecektir. 

2. Sinemada Tür Kavramı 

Sanatsal bir kavramı ifade eden tür sözcüğü Fransızca “genre” kelimesinin karşılığı 
olarak kullanılmıştır. Genre daha çok “aralarında benzer, ortak özellikler bulunan 
varlık ve nesnelerin topluluğu” anlamına gelmektedir (Abisel, 1995: 13,14). Tür, 
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre: "İçerik, biçim ve amaç yönünden özellik gösteren 
bir sanat çeşidi" olarak tanımlanmaktadır (tdk.gov.tr, 2019). Abisel (1995: 22), 
sinemada tür kavramının, “konu açısından benzer özellikler taşıyan, ortak yöntem 
kullanan, denenmiş olmasından ötürü zarar riski düşük sinema filmlerini kapsayan 
bir terim” olarak ortaya çıktığını ifade eder. Özön (2008: 191), sinema türlerini, 
“çeşitli yönlerden benzerlik gösteren, yapıları birbirini andıran, ortak nitelik, 
özellik ve öğeler taşıyan sinema yapıtlarının kümelendirilmesi” olarak 
tanımlamıştır.  

Tür, terim olarak, sinemanın ortaya çıktığı ilk yıllardan beri kullanılmıştır ve film 
çeşitlerini düzenlemenin bir yolu olarak görülmüştür (Hayward, 2012: 531). 
Author kuramına karşılık olarak 19702’lerde tür kuramı kullanılmaya başlanmıştır. 
Popüler roman türlerine yukarıdan bakma durumunun olduğu geleneksel edebiyat 

                                                        

2 Hayward (2012: 531), Fransız eleştirmen Andre Bazin’in 1950’lerde Westernler’e gönderme 
yaparken türden bahsettiğini ifade etmiştir. 
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eleştirilerindeki benzer durum tür filmlerinin yapmacıklık veya sahtelik unsuru 
olarak reddedildiği film çalışmalarında da geçerlidir (Butler, 2011: 120). 

Her bir tür, kendine özgü anlatısal ve görsel nitelikleri ile diğer türlerden ayrılır 
(Akbulut, 2008: 28). Butler (2011: 120), türü ayırt edilebilen karakter, olay örgüsü, 
mekân, izleyici tepkisi, mizansen, konu ve yapı geleneğine sahip bir filmler grubu 
olarak ele almaktadır.  

Nijat Özön (1985) sinema türlerini şu şekilde ayırmıştır; Belgesel, Tarihsel Film, 
Yaşamöyküsel Film, Destan, Kovboy Filmi, Ağlatı, Dram, Melodram, Güldürü, 
Müzikal, Serüven, Polis Filmi, Korku, Bilim Kurgu, Soyut Film ve Canlandırma. 

Yıllar içinde türler gelişmekte ve değişmekte, bazen de yok olmaktadır. Türler, 
izleyicilerin alışık olduğu çeşitli kodlara ve uzlaşımlara sahiptir. Bu yüzden bazı tür 
filmleri, izleyicilerin onların türsel uzlaşımlarına bağlı kalmadıklarını 
sezdiklerinden veya kendi dönemleri ile bağlarını koparması nedeniyle başarısız 
olurlar. Türsel uzlaşımlara uymayı reddeden filmler, izleyicilerin gözünde kült film 
haline gelebilir. Bu yüzden film türleri dönüşebilir, değişebilir, iç içe geçebilir veya 
altüst edilebilir (Hayward, 2012: 533-534). Sinemada türler kesin olarak 
belirlenemez. Taşıdığı özelliklerden dolayı belli bir tür içerisine yerleştirilen bir 
film, başka bir türün özelliklerini de taşıyabilir (Özön, 2008: 192). 

Ortak kodlar ile tanımlanmış olsa bile filmler tür açısından nadiren saftır. Değişken 
olan türler kendilerini düzenleyen kuralları yeniden ele alıp dönüştürmektedir. 
Türler gibi türlerin uzlaşımları da ekonomi, teknoloji ve tüketim gibi nedenlerle 
dönüşüme uğrarlar.  Sinema açısından tutan türün kodları tekrarlanır (Hayward, 
2012: 531, 532). 

Tür filmlerinin yinelemelere dayanan ve kolay anlaşılır olduğunu söyleyen Abisel 
(1995: 13), tür filmlerinin benzersiz olma kıstasına uymadığını ve bu nedenle 
ciddiye alınmadığını ifade etmiştir. Türler ve yıldız oyuncular birbirleri için birer 
araçtır. “Bu durumda türler, yıldız oyuncuların özel bir türe ait taleplerini, 
kodlarını ve uzlaşımlarını karşılayabilmek ve bunları aşabilmek için kendi 
potansiyellerini sergiledikleri söylevsel ya da anlatısal alanlardır. Türler aynı 
zamanda yıldız oyuncuların kendi bedenlerini sergileyebildikleri veya onların 
bedenlerinin sergilendiği ikonografik alanlardırlar” (Hayward, 2012: 538). 

3. Tür Olarak Melodram 

Kökeni 18. yüzyıla dayanan, insanları eğlendirmeyi ve insanların duygularını 
harekete geçirmeyi amaçlayan melodram sözcüğü, şarkı anlamına gelen melos ile 
oyun anlamına drama sözcüklerinin birleşmesinden ortaya çıkmıştır. Melodramın 
kaynağı Almanya ve Fransa’dır. Ancak her iki ülkede de ayrı bir anlayış içinde 
ortaya çıkmıştır. Fransa’da “kişilerin duygusal eğilimlerini göstermek için konuşma 
örgüsü aralarına melodiler serpiştirilmiş, böylece daha etkili bir biçim elde etmek 
istenmiştir”. Almanya’daki melodramda ise “konuşmalar müzikle desteklenmiştir” 
(Nutku, 1990: 74,75).  

Sinemada önemli bir yeri bulunan melodram, farklı sanat formlarından oluşan bir 
tür olarak tanımlanır. Edebiyat, opera, tiyatro gibi çeşitli sanat türlerini içinde 
bulundurur. (Akbulut, 2012: 12). 
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Semir Aslanyürek (2004: 43), melodramı “içinde abartılı trajizmin, 
sentimentalizmle veya aşırı duygusallıkla karıştığı bir drama biçimi” olarak 
tanımlar. Nijat Özön (2008: 224) melodramı, “ağlatı ile dramın, bozulmuş, 
karikatürleştirilmiş bir biçimi” olarak ifade eder. 

Her şeyi kalıplar içinde ele alan melodramda, iyiler çok iyi kötüler ise çok kötüdür. 
İyi ve kötü arasındaki mücadelenin sonucu başından bellidir. Beklenmedik bir 
anda ortaya çıkan kurtarıcı kahramana yardım eder. Bu yüzden rastlantılar 
kahramanın en büyük destekçisidir. Bu açıdan bakıldığında melodram, bir tür 
olmaktan çok kötüleyici bir nitelik olarak kullanılmaktadır (Özön, 2000: 466). 

Sinematografik tür olarak melodramın tarihçesi Ortaçağ’a kadar uzanır. 
Ortaçağ’daki oyunlar, toplumun Hıristiyanlığın temel değerlerini toplumun dine 
bağlı bir şekilde yaşaması için işlemekte, iyilik ve erdem kavramlarına vurgu 
yapmaktaydı. Böylelikle erdem gerek edebiyat gerekse de sinema 
melodramlarında, karşıtı olan kötü ile beraber yerini aldı (Akbulut, 2008: 36). 

Atayman ve Çetinkaya (2016: 254), melodramı “kadınlardan yana bir tür” olarak 
adlandırır.  Akbulut (2008: 77), melodramların “temelde hem kadınlara yönelik bir 
tür olarak, hem de bir kadın türü olarak sınıflandırıldığını” ifade eder. Kadın 
karakterlerin merkezde olması ve izleyici kitlesinin büyük bölümünün kadınlar 
olması nedeni ile kadın türü olarak adlandırılır. Bu tanımlama ile yıllarca değersiz 
bir tür olarak görülmüş ve film kuramlarında görünmez kılınmıştır (Akbulut,  
2012: 92). 

4. Yeşilçam’da Melodram ve Melodram Kodları 

Tür olarak melodramın, diğer sinemasal türler gibi kimi ortak anlatısal ve görsel 
uylaşımları vardır. Bunları Olay akışı ve anlatı yapısı, konu, mekân ve karakter 
olarak ayrılmaktadır. 

4.1. Olay Akışı ve Anlatı Yapısı 

Melodram filmlerinde klasik anlatı yapısı takip edilir. Giriş, gelişme ve sonuç 
kronolojik olarak ilerleyen, geriye dönüşlerin ve ileriye sıçramaların, zaman 
akışında bozulmaların olmadığı filmlerdir. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisine 
dayanan bir bağ bulunmaktadır. Filmlerin anlatımında rastlantıya sıkça yer verilir. 
Kadın ve erkeğin tanışması çoğunlukla bir rastlantı sonucundadır. Yanlış anlaşılma 
veya bir iftira sonucunda ayrı düşer ve bir tesadüf ya da itiraf sonucu gerçekler 
açığa çıkar. Filmlerin çoğu mutlu sonla biter. Ataerkil söylemlerin baskın olduğu 
melodram filmlerinde kadın edilgen, erkek baskın ve etkin olan karakterdir. 
Melodram anlatılarında kadın, eşi ve çocukları için fedakârlık yapar, Mazi Kalbimde 
Yaradır (1970, Osman F. Seden) filminde Şükran (Türkan Şoray), Tanju (Ekrem 
Bora), Türkan (Türkan Şoray) ise Murat (Tanju Gürsu) hapse girmesin diye ailesini 
terk eder. 
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4.2. Konu 

Melodramlarda anlatı, kadın-erkek; varsıl-yoksul; birey-toplum; iyi-kötü gibi ikili 
karşıtlıklar üzerine kurulur (Akbulut, 2008: 65). 

Zengin yoksul çatışması, erkek karakterler baskın olduğu için genellikle varlık 
sahibi olan erkektir, kadın ise gururlu ve yoksul karakterdir. 

Ateş Parçası (Atıf Yılmaz, 1971) filminde, Azize (Türkan Şoray) çadır tiyatrosunda 
şarkıcılık yapmaktadır, zengin fabrikatörün oğlu Tarık (Kartal Tibet) ile tesadüf 
eseri tanışır. Nişanlısı kendisini terk ettiği için Azize’yi baloya götürmek zorunda 
kalır ve insanların ona hayran kalmasına hayran kalır ve âşık olur.  

Pek çok Yeşilçam melodram filminde erkek varlıklı kadın ise yoksuldur. Sev 
Kardeşim filminde Alev yoksuldur, Ferit zengindir. Yalancı Yarim (Ertem Eğilmez, 
1973) filminde Alev yoksuldur, Ferdi zengindir. Sezercik Aslan Parçası filminde 
Sedat zengindir Sevim yoksuldur. Örnek verilen üç filmde de kadın karakterler 
sosyal ve ekonomik konum açısından yoksul olan, erkekler ise varlıklı ve de sosyal 
statü açısından iyi olan, başkasına ihtiyaç duymayan karakterlerdir. 

İyi ve kötü birbiri ile çatışır, iyi olan karakter her zaman iyi olmayı koruyabilmek 
için kötüler ile savaşır ve kader de onun yanındadır her zaman kazanır. Aşk, aile 
sorunları, namus ve şeref gibi konular da temel izleği oluştururlar. Mazi Kalbimde 
Yaradır filminde Şükran ve Türkan iyiliği ve saflığı temsil eden, film sonuna kadar 
da bunu koruyan karakterlerdir. Sezer ise sürekli olarak Türkan’a komplo kuran, 
onu babasından ve sevdiği adamdan ayıran kötü karakterdir. 

4.3. Mekân 

Yeşilçam melodramları çoğunlukla İstanbul’da geçer. Ev, köşk, hapishane, karakol, 
deniz kenarı, parklar, boğaz, gazinolar kullanılan temel mekânlardır. Erkek 
çoğunlukla toplumsal mekânlarda varlığını sürdürürken film kadınları daha evine 
bağlı olduğu için kadının bulunduğu mekânlar evdir. Toplumsal mekânda yalnız 
bulunmaz ve genellikle sevgilisi veya eşi ile birlikte yer alır.  

4.4. Karakter 

Karakterler tek boyutludur. İyi-kötü ya da zengin-yoksul gibi karakterlerin 
çatışmasına şahit oluruz. Oyuncular karakterle o kadar özdeşleşmiştir ki farklı 
filmlerde oynasalar dahi aynı karakteri canlandırırlar.  

Çoğu filmde karakter kendini olduğundan farklı tanıtır. Sev Kardeşim (Ertem 
Eğilmez, 1972) filminde, iş arkadaşlarının kendisi ile alay etmesi üzerine Alev 
(Hülya Koçyiğit), çalıştığı fabrikanın sahibinin oğlu ile arkadaş olacağına dair iş 
arkadaşı ile iddiaya girer. Ferit (Tarık Akan) ile dediği gibi arkadaş olur ancak 
kendisini varlıklı bir ailenin kızı gibi tanıtır. Gerçekler ortaya çıkınca Ferit’in ailesi 
Alev’i istemez ancak Ferit babasına karşı gelerek Alev ile birlikte olmaya karar 
verir. Her şeyi çocukları için yaptığını söyleyen Ferit’in babası oğlunun mutluluğu 
için bu evliliğe razı olur. 

Ediz Hun ve Tarık Akan’ın canlandırdığı zengin ve yakışıklı erkekler; Kemal 
Sunal’ın canlandırdığı gülünç karakterler; Hulusi Kentmen’in canlandırdığı zengin 
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fabrikatör baba; Münir Özkul’un canlandırdığı yoksul baba gibi yıldız oyuncuların 
canlandırdığı film karakterleri birer ikon olmuşlardır. 

5. Araştırmanın Yönetimi 

Yeni Türk sinemasında melodram kodlarının ve erkeklik temsilinin dönüşümüne 
odaklanılan çalışmada, örneklem olarak seçilen Sinan Çetin’in 2000 yapımı Komser 
Şekspir filminde yer alan dönüşüm incelenmiştir.  

Çalışmanın örneklemini Komser Şekspir filmi oluşturmaktadır. Komser Şekspir filmi 
2000 ve sonrasında çekilen filmlerden “eril melodram” olarak adlandırılan türe 
yakın olması ve yıldız oyuncular bulundurması nedeniyle seçilmiştir.  

Yapılan izlemelerde, melodram kodları esas alınarak, bu kodların dönüşümü ve 
erkeklik temsilinin yeniden üretimi incelenmiştir.  

Çalışmada betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz yöntemine göre, 
toplanan veriler, önceden belirlenmiş temalara uygun olarak yorumlanır. Bu 
analizin amacı, elde edilen bulguların düzenlenip yorumlanarak okuyucuya 
sunulmasıdır. Elde edilen veriler açıkça betimlenir sonrasında betimlemeler 
açıklanıp yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2018: 239, 240). 

6. Komser Şekspir Filminin Melodramtik İncelemesi 

Bu bölümde 2000 yılında yapımı gerçekleştitilen Komser Şekspir (Sinan Çetin) filmi 
üzerinden Melodram kodları ve erkeklik imgeleri incelenmiştir.  

6.1. Filmin Özeti 

Başkomiserin hastanede yatması üzerine karakoldaki tüm yetki bir komisere 
devrolur. Vatanına ve işine bağlı olan bu sert mizaçlı komiser kızı konusunda 
hassastır. Kızının hasta olması üzerine yıkılır. Kızı okulda provaları devam eden 
“Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” adlı oyunun kadrosundan hastalığı nedeniyle 
çıkarılmıştır. Karakoldaki çeşitli suçlardan gözaltında bulunan tutuklular ile bir 
kadro oluşturur ve oyunun provalarına başlar. 

6.2. Filmin Künyesi 

Yönetmen: Sinan Çetin, Oyuncular: Kadir İnanır, Müjde Ar, Okan Bayülgen, Özkan 
Uğur, Mesut Ceylan, Pelin Batu, Gazanfer Özcan, Selahattin Duman, Yapımcı: Cemil 
Çetin, Senaryo: Mesut Ceylan, Görüntü Yönetmeni: Kamil Çetin, Müzik: Ömer 
Özgür, Yapım Yılı: 2000, Süre: 113 dakika. 

6.3. Filmin Çözümlemesi 

Komser Şekspir’de klasik anlatı yapısı yer almaktadır. Klasik anlatı yapısında giriş, 
gelişme, çatışma, doruk nokta ve sonuç bulunmaktadır.  Giriş bölümünde filmde 
yer alan Komiser Cemil (Kadir İnanır), kızı Su (Pelin Batu), Başkomiser Selahattin 
(Metin Çekmez), Cemil’in babası (Gazanfer Özcan), tinerci Ali (Mesut Ceylan), 
mafya babası Dalyan (Özkan Uğur), Tatü (Okan Bayülgen) ve hayat kadını Deniz 
(Müjde Ar) karakterleri ekranda görülür. Filmin başlangıç bölümü olan girişte 
karakterlerin özellikleri, olaylar ve kişilerin birbirleri ile ilişkisi verilmiştir. 

Filmin gelişme bölümünde, lösemi hastası olduğunu öğrendiği kızının en büyük 
arzusunun “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” masalının oyununda prensesi 
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oynamak olduğunu öğrenir. Rahatsızlığından ötürü öğretmeni Su’yu değil, başka 
bir öğrencisini bu role seçer. Bunun üzerine Komiser Cemil geçmişte çocuk oyuncu 
olduğunu söyleyen Tatü'ye bu oyunu çıkarıp çıkaramayacağını sorar. Oyunu 
gerçekleştirebileceğini öğrendikten sonra gerekli hazırlıklara ve tiyatro 
çalışmalarına başlanır. 

Çatışma bölümü gelişme bölümü içerisinde yer alır. Karakterler yaptıkları eylemler 
aracılığıyla çeşitli çatışmalara girerler. Filmin temel çatışması Cemil’in 
tutuklulardan yardım isteyerek kızını hayata döndürmeye çalışmasıdır. Otoritenin 
kendisini hissettirdiği polis karakolunda kuralların aksi davranışlar sergilenir. 
Tiyatro oyununun hazırlanmasının yanı sıra, tutukluların karakolda rahatlıkla 
gezebilmesi de bir çatışmadır. 

Düğümün çözüme kavuşmadan önce yaşandığı en tepe nokta doruk noktadır. 
Cemil savcıya silah çektiğinde ona karşılık polis memuru da Cemil’e silah çeker, 
olayları izleyen Cemil’in babası da polis memuruna silah çeker. Film boyunca 
otoriteyi ve kuralları önemseyen baba, oğlu için her şeyi yapmaya hazır olduğunu 
ifade eder. Bu davranışıyla, baba-oğul arasında film boyunca yaşanan gerilim 
yumuşamaya başlar.  

Gerçeklerin ortaya çıktığı, olayların sonuca bağlandığı bölüm sonuç bölümüdür. 
Sahnede babasına “hiç yanımda olmadın” dedikten sonra babası aslında oğlu ile 
ilgilendiğini açıklar. Kraliçe kostümüyle konuşma yapan Cemil, Deniz’e aşık 
olduğunu söyler. Baş komiserin karakola gelmesiyle savcı ve diğer polisler serbest 
kalırlar ve televizyon stüdyosunu basarlar. Cemil’i tutuklamak istediklerinde filmin 
ve film içerisindeki programın yönetmeni olan Sinan Çetin, bir otorite temsili 
olarak, tutuklamaya izin vermez.  

Melodramların en önemli kodlarından birisi rastlantıdır. Karakterler belli bir amaç 
doğrultusunda toplanmamıştır. İşledikleri çeşitli suçlardan ötürü tutuklanmışlar ve 
tesadüf eseri hepsi aynı karakolda gözaltında tutulmaktadırlar. Başkomiserin 
rahatsızlığı nedeniyle izinli olması ve geçmişte çocuk oyuncu olan Tatü’nün 
karakolda gözaltında olması oyunun provalarının yapılabilmesi için bir 
rastlantıdır. Bu gelişmelere melodramatik anlatı yapısında kader de denmektedir.  

Melankoli ve hüzün, melodramların en önemli unsurlardandır. Su’nun amansız bir 
hastalığa yakalanması izleyicilerde merhamet ve acıma duygusu uyandırır. Film 
boyunca yer yer seyirci Cemil ile özdeşlik kurar. Bir polisin savcıya silah 
doğrultması kabul edilebilir bir davranış değildir, ancak Cemil’in tutuklularla 
beraber karakoldan ayrılabilmesinin tek yoludur. İzleyiciler kızı için fedakârlık 
gösteren Cemil ile bütünleşir. Bu yüzdendir ki Cemil’in yaptığı pek çok davranış 
kabul edilir. Aslında orada komiser Cemil değil, baba Cemil ile özdeşlik kurulur ve 
yaptığı davranışın kabul edilebilir olduğu düşünülür. Yeşilçam melodramlarında 
fedakârlık; annelik, kadınlık ve eş söylemi ile karşımıza çıkar. Komser Şekspir 
filminde bu söylem baba figürüne eklenir. 

Yeşilçam melodramlarında en çok kullanılan mekan İstanbul'dur. Komser Şekspir 
de İstanbul’da geçer. Öykünün geçtiği ana mekân, karakoldur. Cemil karakolda bir 
otorite simgesidir. Suçlularla sert ve yer yer argo konuşan Cemil, kızının öğretmeni 
aradığında daha sakin ve yumuşak bir ses tonuyla konuşmaktadır. Amiri 
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Başkomiser Selahattin aradığında ise ayağa kalkarak tekmil getirircesine 
konuşmaktadır.  

Yeşilçam melodramlarında aile içi anlaşmazlık ve ailenin kutsallığı konuları sıkça 
işlenir. Cemil’in babası emekli polistir ve kurallara önem vermektedir. Cemil ile 
yürürken “otoritenin olmadığı yerde bin bela olur” der.  Cemil ve babası bir 
çatışma içindedir. Cemil’in babası Yeşilçam’da sıklıkla görülen “otoriter” baba 
figürüdür. Cemil babasına “hayatımdaki her şeye karıştın” der ve meslek 
seçiminden yapacaklarına her alanda müdahalede bulunduğunu söyler. Finalde 
babasına hitaben konuştuğu sahnede “hiç yanımda olmadın” der, ancak babası 
küçüklüğünde onun ilgilendiğini hatırlatır ve aralarındaki sorun çözülür.  

Karakoldaki polislerde de eril bir dil hakimdir. Polis memuru, Eylem yaptığı için 
tutuklanan bir vatandaş gözaltına alındığında, boynuna astığı yazıyı okuyarak 
“Türküm, doğruyum, memurum, açım. Biz memur değil miyiz lan!” diyerek tepki 
gösterir. Cemil de aynı yazıyı okuyarak tutukluya karşı; “Biz memur değil miyiz 
lan!” diyerek tepki gösterir.  

Filmde iki kadın karakter vardır. Su ve hayat kadını Deniz. Hayat kadınının tavırları 
erkeksidir. Parasını vermeyen müşteriyi tehdit eder ve baliciye saldıran adama 
saldırması erkeklerle özdeşleştirlen saldırganlık hareketlerini gerçekleştirir. 

Kötü kalpli kraliçeyi canlandıracak Deniz’in ayağını burkması üzerine kraliçe 
rolüne Dalyan geçer. Dalyan, emrinde çalışan kişiler tarafından saygı gören bir 
mafya babasıdır. Her ne kadar elbise giymek onu rahatsız etse de hiç tanımadığı 
genç bir kız için elbise giyer. Dalyan açısından bakıldığında, onun gösterdiği bir 
fedakârlıktır. Dalyan’ın sahne öncesi vurulması nedeniyle kraliçe kostümünü Cemil 
giyer.  

Yeşilçam melodramlarında basmakalıp karakterler kullanır, oyuncular farklı 
filmlerde de aynı karakteri oynarlar. Kadir İnanır’ın geçmişte canlandırdığı pek çok 
filmdeki karakterler maskulen ve maço karakterlerdi. Tatar Ramazan (Melih 
Gülgen, 1990) filminde Ramazan, Yılanların Öcü (Şerif Gören,1985) filminde Kara 
Bayram, Dila Hanım (Orhan Aksoy, 1977) filminde Karadağlı Rıza, Selvi Boylum Al 
Yazmalım (Atıf Yılmaz, 1978) filminde  İlyas karakterleri maskülen karakterlerdir. 
Komser Şekspir’de canlandırdığı Komiser Cemil de bir otorite simgesidir. Oyuncu 
Kadir İnanır, bu filmde kendisinin adeta simgesi haline gelen bıyıkları olmadan 
seyirci karşısına çıkar. Bilindiği gibi bıyık, Türk kültüründe erkeklik simgesi olarak 
kullanılır.  

Yeşilçam filmlerinde oyuncular yıldızlaşır, Komser Şekspir’in yıldız oyuncusu ise 
Kadir İnanır’dır. Müjde Ar, pek çok filmde tecavüze uğrayan kadın ya da hayat 
kadını gibi toplum tarafından "masumiyetini yitirmiş” gözüken kadın rolleri ile 
izleyici karşısına çıkar. Filmde canlandırdığı Deniz de bir hayat kadınıdır.  

Yeşilçam melodram kodlarından yasak aşk, Komser Şekspir’de Cemil ve Deniz’in 
yakınlaşması ile tersine işlemiştir. Toplumsal yaşam içinde hayat kadınları hor 
görülmekte ve yaptıkları işten ötürü dışlanmaktadırlar. Polislik mesleği ise toplum 
tarafından yüceltilen, saygı duyulan ve özenilen bir meslektir. Filmde Deniz'in ve 
Cemil'in yakınlaşması toplumsal değerler açısından hoş görülmeyecek bir olaydır. 
Evlilik ve kadının eş olmasının namus gibi değerlerle özdeşleştirilmesi nedeniyle, 
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Cemil'in ölen eşinin elbisesini giymesi için Deniz'e vermesi Cemil'in Deniz'i eşi gibi 
görebileceğinin bir göstergesidir.  

2000 yapımı Komser Şekspir filminde otorite merkeze alınarak, karakterlerin 
otorite ile çatışmaları melodram kodları ve erkeklik temsili üzerinden 
yansıtılmaktadır. 

7. Sonuç 

Yeşilçam döneminde gösterime giren filmlerin büyük bölümünde anlatının 
merkezinde kadın yer almakta, ancak 1996 ve sonrasında gösterime giren 
filmlerde anlatının merkezinde erkeklerin sıklıkla yer aldığı görülmektedir.  

Çalışmaya konu olan Komser Şekspir (Sinan Çetin, 2000), yeni Türk sinemasının 
erkeklik krizini yansıtan ve melodram öğeleri taşıyan bir filmdir. İncelenen filmde 
yer alan erkekler hegemonik erkeklik özelliği taşımaktadır. Erkek davranış 
normlarından saldırganlık, cesaret, egemenlik ve bağımsızlık filmde gösterilmiştir 
(Baştürk Akca, Tönel, 2011:27).  

Filmde Cemil üzerinden bir erkeklik krizi yaşanmaktadır. Erkeklik krizi sinemada 
her zaman vardı ancak son yıllarda çekilen Türk filmlerinde yoğun bir şekilde 
görülmektedir (Ulusay, 2004: 160). 

Yeşilçam melodramlarında kadın ev içi mekânlarla kısıtlanmışken erkek daha çok 
kamusal alanda görülmektedir, ancak Komser Şekspir’de yer alan iki kadın 
karakterden Su, öğrenci olarak okul ve komiserin kızı olarak da karakolda 
görülmektedir. Diğer karakter Deniz ise ilk olarak kamusal alan olan sokakta ve 
ağırlıklı olarak tutuklu olarak karakolda görülür. Yeşilçam melodramlarında 
namuslu kadın imgesi ile donanan kadın karakter, filmde dönüşüme uğrayarak 
hayat kadını rolünde karşımıza çıkmıştır. Ancak Deniz karakteri tıpkı Yeşilçam 
kadınları gibi fedakarlık göstererek Su’nun tiyatro çalışması için tutukluluk 
süresinin uzamasına ses etmemiştir ve sakatlanmasına rağmen ekibe destek 
olmaya devam etmiştir.  

Fedakarlık kodu Yeşilçam filmlerinde kadınla özdeşleşmiştir, Komser Şekspir’de ise 
en büyük fedakarlığı bir baba olan Komiser Cemil göstermiştir. Çocuğu için sevdiği 
mesleği riske atmıştır, savcıya silah çekmiştir. Aynı şekilde Cemil’in babası da oğlu 
için fedakarlıkta bulunmuştur. Her iki karakter de otoritenin birer temsilcisi 
olduğu halde çocukları için otoriteden vazgeçmişlerdir.  

Yeşilçam melodramlarında mekân olarak ev, köşk ve sahil gibi ferah alanlar göz 
önündeyken, filmin ana mekânını kasvetli bir mekân olan karakol oluşturmaktadır. 
Karakol film boyunca hem bir iş yeri olarak hem de tutukluların tutulduğu yer 
olarak görülmektedir. 

Sonuç olarak incelenen filmde, Yeşilçam melodram kodları erkek karakterler 
üzerinden bir dönüşüme uğramış ve ailenin kutsallığı otoritenin de üzerindedir 
mesajı yüceltilmiştir. 
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