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Adı Vasfiye, Atıf Yılmaz’ın 80’li yıllarda yapmaya başladığı kadın filmleri içinde en özellikli olanı. Film, 
erkek bakışını ve egemen cinsiyet söylemini hem öykü kurgusunda hem de sinemasal anlatımında 
işliyor. Filmin senaryosu Necati Cumalı’nın beş öyküsü temel alınarak Barış Pirhasan tarafından 
yazılmış.  

Film, Türkiye’de askeri darbenin ardından 80’li yıllarda güçlenmeye başlayan kadın hareketinin 
sinemadaki izdüşümlerinden biri olarak görülebilir.  

SİNEMASAL ANLATIM 

Adı Vasfiye’nin Türk sineması içinde önemli bir yer edinmesi sadece işlediği temalara bağlı değil. 
Bunların ve pek çok sinemasal özelliğinin yanında, kaygan bir zeminde ilerleyen hikayenin kurgusu ve 
bunun filmin diline yansımasıdır. Atıf Yılmaz, gerçek ile gerçek olmayan arasında gidip gelen, 
belirsizliklerle dolu hikayeyi anlatırken zaman zaman çerçeve içindeki görüntüyü kırarak deforme eder. 
Bunu aynalardaki ya da pencerelerdeki yansımaları kullanarak, o yansıyan görüntüyü asıl çerçeveyi 
bozacak biçimde görünür kılarak yapar. Aşağıdaki iki resimde görüleceği gibi, Vasfiye’nin hikayesi farklı 
karakterlerin anlatımıyla oluşurken görüntü, erkekler tarafından inşa edilen bu hikayenin 
güvenilmezliğini, bozukluğunu 

temsil eder.    Soldaki resimde Emin, gazeteciye 
hikayesini anlatırken çay söylemek için başını 
çevirdiğinde onu bir aynanın içinde 
çerçevelenmiş olarak görürüz. Sanki orada 
başka bir filmin çerçevesi vardır.                                                        

 

 

 

Hamza’nın tuvaletten dönmesini bekleyen 
gazetecinin görüntüsü   çerçevenin sol üst 
tarafında bir yansımayla eğik biçimde kesilir. 
Hamza da tuvaletten dönmez, zaten orada hiç 
yoktur.  

 

FİLMİN ÖYKÜSÜ 

Genç bir gazete muhabiri haber konusu ararken Sevim Suna adlı bir pavyon şarkıcısının reklam 
afişlerindeki fotoğrafından esinlenerek onun hayatını düşlemeye başlar. Tuhaf biçimde karşısına çıkan 
ve yine tuhaf biçimde ortadan kaybolan erkeklerin anlattıkları aracılığıyla asıl adı Vasfiye olan bir kadının 
hayatını öğrenmeye başlarız. Ancak, Vasfiye’nin hayatına girdiğini iddia eden erkekler birbiriyle çelişen 
hikayeler anlatırlar. Her birinde farklı bir Vasfiye karakteri ortaya çıkar. Gazeteci, hangi hikayenin doğru, 
hangi Vasfiye’nin gerçek olduğunu anlamaya çalışırken aslında hepsinin onun zihnindeki hikayeler 
olduğunu fark ederiz.   

 

 



OLAY DİZİSİ 

Konu sıkıntısı. Genç bir gazete muhabiri tanıdığı birine yazacak konu bulamamaktan yakınırken 
konuştuğu kişi etrafında pek çok konu olduğunu belirterek gençlerin içinde yaşadıkları topluma dikkatli 
bakmadıklarını söyler. Duvardaki afişlerde Sevim Suna” adıyla yer alan bir şarkıcıyı göstererek “İşte 
konu” der. Tembellik etmeyip kadının gerçek adını, hikayesini araştırmasını salık verir. 

Emin’in Vasfiye’si. Gazeteci, dalmış afişe bakarken yanına bir adam yaklaşır. Kadının adının Vasfiye 
olduğunu söyler. Vasfiye’yi çocukluğundan beri tanımaktadır. Dolmuş sürücüsü olan Emin anlatmaya 
devam eder. Birlikte arabasına binerler. Çocukken babası onu ve ergenlik çağındaki ağabeyini köyde 
bir kadına götürmüştür. Vasfiye, kadının küçük kızıdır. Emin’le arkadaşlıkları büyüdüklerinde aşka 
dönüşerek devam eder.  Vasfiye, Emin askere gitmeden evlenmelerini ister. Emin, ağabeyi Tahsin’in 
Vasfiye’yi rahat bırakmayacağından çekindiği için iki yıl sonra, askerden dönüşte evlenmeyi 
planlamaktadır.  Tahsin, Emin’i takip edip Vasfiye’yle olan ilişkisini öğrenmiştir. Annesini Vasfiye’yi 
istemeye gönderirler. Babası, Vasfiye’yi iki erkeğin olduğu eve Emin yokken göndermek istemez.  
Emin’in askerden dönmesini beklemek gerektiğini söyleyerek onları geri çevirir. Emin’in babası ve 
ağabeyi Vasfiye’yi kaçırması için Emin’i ikna etmeye çalışırlar. Vasfiye’nin de ısrarıyla kaçarlar. Ailesi 
Vasfiye’ye küser.   Emin üç hafta sonra askere gider. Vasfiye, Emin’in ailesiyle birlikte yaşamaya başlar. 
Emin’in ağabeyi Tahsin herkesin dışarıda olduğu bir gün Vasfiye’ye tecavüz etmeye kalkışır. Vasfiye 
onun elinden kurtulur ama adam geceleri de onun kapısına gitmektedir. Vasfiye kapısının ardına dikiş 
makinesi koyarak onu uzak tutmaya çalışır. Tahsin, kasabadan bir adamı kullanarak Vasfiye’ye tuzak 
kurar. Vasfiye’yi evden kovarlar. Emin’i de namusunu temşzlemesi için mektup yazarak çağırırlar. Emin, 
Tahsin’in karakterini bildiği için tuzağı ortaya çıkarır. Asker dönüşü Birlikte bir kasabaya taşınırlar. Emin 
orada taksicilik yaparken pavyonda çalışan kadınlarla birlikte olmaya başlar.  

Rüstem’in Vasfiye’si. Emin ortalarda pek görünmediği için kasabanın sağlık memuru Vasfiye’ye kur 
yapar. Vasfiye de ona karşılık verir. Emin, bir kadınla beraber deniz kıyısındaki bir kafede oturmaktadır. 
Vasfiye gelip onları bulur. Çay tepsisini Emin’in başına doğru savurur. Sonraki gün Vasfiye Rüstem’in 
muayenehanesine gider. Vücudundaki darp izlerini gösterir. Rüstem ona iğne yapmak isteyince Vasfiye 
acele işi olduğu gerekçesiyle Rüstem’den iğneyi eve gelip yapmasını ister, Rüstem’ baştan çıkarır, 
sevişirler. Adamın ifadesiyle “malın gözüydü”. Rüstem, birisine iğne yapıp döneceğini, daha anlatacak 
çok şeyi olduğunu söyleyerek gider. Gazeteci saatlerce bekler ama adam gelmez. Çayevinin sahibi de 
kendisini görmemiştir.  

Hamza’nın Vasfiye’si.  Gazeteci duvarlardaki Vasfiye’li afişlere bakarken Hamza meyhanenin camına 
vurarak onu yanına çağırır. Rüstem’in anlattıklarına inanmamasını söyleyerek Vasfiye’nin “erkek karı” 
olduğunu belirtir. Hamza’nın anlattıklarına göre; Vasfiye onu başka bir kadınla yakalayıp çay tepsisini 
kafasına geçirdikten sonra Emin eve gelip Vasfiye’yi dövmüştür. Vasfiye kasabadaki kadın doktora 
gider. Rüstem sürekli etrafta dolaşıp onu ayartmaya çalışır. Vasfiye her seferinde Rüstem’i tersleyerek 
fırsat vermez ama Rüstem kasabadaki erkeklere Vasfiye ile birlikte olduğu dedikodusunu yayar. Bu 
söylenti Emin’in kulağına gider. Emin, Rüstem’i gizlice izler. Evinin etrafında dolaştığını görünce hem 
Rüstem’i hem Vasfiye’yi bıçaklar. Rüstem’in ayağı sakat kalır. Karnından yaralanan Vasfiye hastanede 
tedavi görürken Hamza’yla tanışır. İyileştiği zaman Hamza onu alıp bir akrabasının yanına götürür. Bir 
süre sonra da evlenirler. Vasfiye’den yaşlı olan Hamza kıskanç bir adamdır. Bu arada Emin’in cezası 
bitmiş, hapishaneden çıkıp minübüs şoförlüğü yapmaya başlar. Vasfiye ile Hamza kasabaya giderken 
onun minibüsüne binerler. Birbirlerini görürler. Emin, Hamza yokken Vasfiye’ye gelir. Sevişirlerken 
Hamza onları yakalar. Vasfiye, Hamza’yı bırakıp Emin’e gider. Hamza tuvalete gider. Dönmeyince 
gazeteci tuvalete bakar, boştur.  

Fuat’ın Vasfiye’si. Gazeteci meyhaneden çıkıp Sevim Suna’nın çalıştığı pavyona gider. Masasına bir 
adam gelip anlatmaya başlar. Adı Fuat olan adam, Vasfiye’nin yaşadığı kasabaya doktor olarak 
atanmıştır. Kuaförlük yapan Vasfiye’yle bir düğünde tanışırlar, birlikte olmaya başlarlar. Hapisten çıkan 
Emin eve dönünce Vasfiye ile ilişkisi biten Fuat çok üzülür.  Vasfiye ertesi gün kasabadan ayrılmıştır. 
Fuat onu unutamamış, aşkı yüzünden mesleğini bırakmıştır. Pavyonda Vasfiye’nin sırası gelir. Fuat, 
Vasfiye’ye vermesi için bir mektup bırakır gazeteciye ve bir anda ortadan kaybolur. Şarkısı bittiği zaman 
gazeteci Vasfiye’ye mektubu götürür ama kağıt boştur. Garsonlar gazeteciyi zorla masasına 
oturturlarken her gece gelip rahatsızlık verdiğini söylerler. Gazeteci gizlice Vasfiye’nin soyunma odasına 
girer. Vasfiye programını bitirip odasına döndüğü zaman ona gerçeği anlatması için yalvarır. O sırada 
Emin içeri girer. Vasfiye’nin seks işçiliği yapması için aracı olmaktadır. Gazeteci bu duruma karşı çıkınca 
Emin onu bıçaklar. Vasfiye, gazeteciye bir gül verir ve Emin’le birlikte gider.  



Adı Vasfiye. Gazeteci, eliyle Emin’in bıçakladığı karın bölgesini tutarken afişlerin olduğu duvara 
dayanmış halde durmaktadır. Sabah olmuştur. Gazetecinin arkadaşı oradan geçerken onu görür. Hasta 
olduğunu zanneder, gazeteci elini karnından çeker ama ne kan vardır ne de bıçak yarası. Arkadaşı, 
afişteki pavyon şarkıcısı Sevim Suna’yı bulup bulmadığını sorar. Gazeteci, henüz bulamadığını 
söylerken cebinden Vasfiye’nin verdiği gülü çıkartır.  Görüntü donar, aynanın kırılması gibi kırılıp 
parçalanır.  

TEMALAR 

Erkek Bakışı  Filmin öyküsü bütünüyle bu tema üzerine kurulmuştur. Vasfiye, dört erkek karakter 
tarafından anlatılır. Gazeteci ise bu karakterleri bir erkek kimliği içinde birleştiren kişidir. Hepsinin 
toplamıdır. Erkek bakışını somutlaştıran, anlatarak yeniden üreten gazeteci, medyayı temsil ettiği için 
kadına yönelik cinsiyetçiliğin kamusal alanda meşrulaştırılmasına hizmet edendir.   

Erkek bakışı, özellikle sanat ve iletişim araçları söz konusu olduğunda kadını cinsel nesne olarak gören 
bir anlayışı, bakış açısını ifade eder. Bu bakış, filmdeki erkek karakterler aracılığıyla temsil edilir. Emin 
askere gidecektir. Eğer evlenirlerse iki yıl boyunca Vasfiye’yi babası ve ağabeyi ile aynı evde bırakmak 
zorunda kalacaktır. Bu iki erkeğin, özellikle de ağabeyinin Vasfiye’yi rahat bırakmayacağından 
korkmaktadır. Emin de ailesindeki diğer erkekler gibi Vasfiye’yi bir cinsel nesne olarak görmektedir. 
Daha sonra Rüstem’le Vasfiye arasında bir ilişki olduğu söylentisi üzerine ikisini de bıçaklayıp yaralar. 
Bu olay ataerkil ideoloji çerçevesinde okunabilir: erkekler, kadının bedenini onun kimliği ile 
özdeşleştirmekte, sahip oldukları bir nesne olarak gördükleri kadının bedenine başka erkeklerin 
dokunmasına izin vermezler. Ama kendi izinleri dahilinde o bedeni diğer erkeklere satabilmektedirler, 
tıpkı filmin sonunda öğrendiğimize göre, Emin’in Vasfiye’yi satmakta oluşu gibi. Rüstem’in ise tüm amacı 
Vasfiye ile sevişmektir. Vasfiye, Rüstem için cinsellikten başka bir şey ifade etmez. Hamza’nin ya da 
Fuat’ın bakışları da diğer iki erkekten farklı değil. Hamza, bir başka erkeğe bakmasını ya da ona 
bakılmasını engellemek için Vasfiye’nin özgürlüğünü kısıtlar. Fuat, Vasfiye’ye aşıkmış gibi 
görünmektedir. Birlikteyken mutludurlar ama Fuat onunla evlenmeyi, ailesiyle tanıştırmayı mümkün 
görmez. Fuat’ın da aşık olduğu, Vasfiye’nin bedenidir.  

Cinsiyetçilik  Filmin ana teması olan erkek bakışı, cinsiyetçilik temasıyla birleşir. Bütün erkek 
karakterler Vasfiye’ye birbirinden farklı gibi görünen ama tümü cinsiyet ayrımcılığından beslenen 
kimliklerdir; ve tümü Vasfiye’nin cinselliği üzerine inşa edilmiştir. Vasfiye’nin hayatı, erkek karakterlerin 
yargıları, seçimleri, algıları, yetersizlikleri ya da isteklerine bağlıdır. Her biri, Vasfiye’yi kendi çıkarları 
doğrultusunda şekillendirir. Bu nedenle hangi Vasfiye’nin gerçeği yansıttığını bilemeyiz. Ama zaten 
bunun bir önemi yoktur. Çünkü hepsi erkeklerin zihinlerinde yarattığı kadınlardır.  

Gerçek   Gazeteci, filmin sonunda gerçeği anlatması için Vasfiye’ye (Sevim Suna’ya) yalvarır. 
Aslında yönetmen filmin başından beri hiçbir hikayeye güvenmememiz için bize çeşitli ipuçları sunar. 
Örneğin Vasfiye ile olan ilişkilerini anlatmak için ortaya çıkan erkek karakterler aniden yok olurlar. Yine 
bu geçmişi anlatma sahneleri aynaların, pencere camlarının bozduğu çerçevelerle tekinsiz, güvenilmez, 
rahatsız edici bir hale gelir. Son sahnede bıçaklanan Gazetecinin karnında bıçak yarası ve kan 
olmadığını gördüğümüz zaman ise o ana dek dinlediğimiz her şeyin gazetecinin/erkeklerin uydurduğu 
ama elbette erkek bakışını, cinsiyetçiliği ve ataerkil toplumu anlatan hikayeler olduğunu anlarız. Film, 
görüntünün bir aynanın kırılması gibi parçalanmasıyla sona erer.  Gerçek ile yalan iç içe girmiştir filmde. 
Ama bu gerçek/yalan oyunu erkek egemen söylemin maskesini düşürür. Bu yüzden, Vasfiye’nin hikayesi 
olmasa da erkeklerin söylemi gerçektir.  

KİŞİLER 

Gazeteci  Filmin en masum karakteri gibi görünse de bütün hikayeler, başka deyişle bütün 
Vasfiye’ler onun zihninden türemiştir. Bu yüzden Gazeteci karakteri, diğer erkek karakterlerin bir toplamı, 
erkek bakışını, ataerkil toplumu temsil eden bir öğedir. Film boyunca gazeteci karakteri hakkında daha 
fazla bilgi verilmez. Giderek artan bir şekilde duygusallaştığını, hüzünlendiğini görürüz sadece.  

Duygusal Gazeteci, erkeklerden dinlediği hikayeler arttıkça Vasfiye için daha fazla üzülür. Gittikçe 
hüzünlü, ağlamaklı bir hal alır. Duyduklarına verdiği bu duygusal tepki yerine ona anlatılanları ve 
erkeklerin Vasfiye’ye bakışını sorgulayan akılcı bir tavır sergileyemez. Bu yüzden kendini gerçek ile 
yalan arasında sıkışmış bir halde bulur.  

Vasfiye    Hakkında hem çok şey bildiğimiz hem de hiçbir şey bilmediğimiz Vasfiye karakteri bir 
yandan kendi seçimlerinin diğer yandan erkeklerin onun üzerinde tahakküm kurma arzularının kurbanı 
gibi görülebilir. Gazeteci erkek bakışını temsil ederken Vasfiye de erkek egemen toplumun ve söylemin 



yarattığı kadınları temsil eder. Yaşadığı onca şeye rağmen güçlüdür, hayatı nasıl yaşayacağına ilişkin 
seçimlerini yapar.  

Güçlü Çocukluğunda Emin’le arkadaş olmak için ilk adımı atan Vasfiye, büyüdükleri zaman birlikte 
kaçmaya ikna eder Emin’i. Diğer ilişkilerinde de aynı tavrı sürdürür. Emin askerdeyken Tahsin’in tecavüz 
girişimini, kurdukları tuzakla onu dövmeye kalkışmalarını, Rüstem’in sürekli yanına yanaşıp istediğini 
alma çabasını engeller. Hamza ile evlenmek de Emin hapisten çıkınca Hamza’yı bırakıp yeniden onunla 
birlikte olmak da Vasfiye’nin kararıdır. Benzer şekilde yine Emin hapishanedeyken Fuat’la beraber 
olmayı ve Emin dönünce Fuat’ı bırakıp Emin’le gitmeyi de Vasfiye seçer.  

Emin    Küçüklüğünden başlayarak geleneksel bir ailenin içinde babası ve ağabeyi tarafından 
ezilmiş, Vasfiye ile olan ilişkisi süresince yine bu erkek egemen ve geleneksel toplumun ona dayattıkları 
nedeniyle defalarca hapse düşmüş bir karakter. Aslında o da ataerkil toplumun bir kurbanı. 
Çocukluğunda ve ilk gençlik yıllarında ürkek, çekingen bir kişilikken büyüdükçe içinde yaşadığı topluma 
ayak uydurup diğer erkeklere benzer.  

Çekingen Vasfiye’nin yanında soyunmaktan, ailesine karşı durmaktan, Vasfiye’yle kaçıp askerliği 
bitmeden evlenmekten çekinir. Ancak daha sonra Vasfiye’ye kurulan tuzağı anlayınca ağabeyine 
saldıran, aldatıldığı kuşkusuyla Vasfiye’yi ve Rüstem’i bıçaklayan, taksi şoförlüğü yaparken pavyonda 
çalışan kadınlarla ilişki kuran geleneksel bir erkeğe dönüşür.  

Rüstem    Kasabanın sağlık memuru. Vasfiye’yi kocası tarafından ihmal edilen, cinsel arzularının 
tatmin edilmesi için Rüstem’i davet eden bir kadın olarak yansıtır.  

Yalancı Vasfiye’den istediği karşılığı göremediği halde kendisine kur yaptığını ve birlikte oldukları 
yalanını yayar. Bu yüzden Emin’in bu yalana inanıp onları bıçaklamasına neden olur.  

Hamza     Yaşı diğer erkek karakterlerden ileride olan Hamza cinsel iktidarsızlığı ve yaşı 
nedeniyle özgüvensiz ve kıskanç biri haline gelmiştir.  

Kıskanç Genç ve çekici Vasfiye ile evlendikten sonra onun başka erkeklerle ilişkisi olacağı kuşkusuyla 
Vasfiye’ye hayatı zindan eder. Pencereden bakmasını yasaklar, yolda yürürken başını önüne eğmesini 
buyurur. Vasfiye onun izni olmadan dışarı çıkamamaktadır.  

Fuat     İstanbullu, doktor Fuat diğer erkek karakterlerden farklı olarak eğitimli ve kentli bir 
erkektir. Vasfiye’ye âşık olur. Onu şöyle betimler: “Güzeldi, sıcacıktı, çok kadın tanıdım hayatımda, onun 
kadar içinden gelerek sevişenini tanımadım.” Fuat bu ifadesinde erkek egemen söylemin sahip olmak 
istediği, erkeği koşulsuz tatmin eden bir cinsel nesneyi  betimler.  

Melankolik   Vasfiye onu bırakıp Emin’le gittikten sonra dağılır Fuat. Bu, melankolik, karşılıksız aşkla 
varolan bir ruh halidir. Saçı sakalı uzamış, yüzünden çöküntüsü belli olan Fuat, hala Vasfiye’yi geri 
alabilmenin hayalini kurar.  

 

 

Emin, genç muhabire Vasfiye’nin hikayesini anlatmaya başlar.  



 

Vasfiye, kendisine tuzak kuran Tahsin (Emin’in ağabeyi) ile babasına karşı direniyor.  

 

Ulaşamayacağı kadınların hayalini kurup çapkın rolü yapan Rüstem. 

 

Rüstem’in hayalindeki Vasfiye 



 

Emin dedikodulara inanıp Vasfiye’yi bıçaklayarak yaralar.  

 

Vasfiye, Hamza ile evlenecek, bütün hayatı evle sınırlanacaktır.   

 

Vasfiye ve Fuat 



 

Vasfiye onu bırakıp Emin’le gittikten sonra Fuat kara sevdaya düşer.  

 

Hikaye ilerledikçe gazete muhabirinin üzüntüsü çoğalır.  

 

Pavyon şarkıcısı Sevim Suna olarak Vasfiye. 



 

Gazeteci, Vasfiye’ye gerçeği anlatması için yalvarır.  

 

Emin, gazeteciyi bıçaklar.  

 

Sabah olmuştur. Gazeteci, elini yaralı karnına bastırmış, afişlerin olduğu duvara dayanmıştır.  Ama fark 
eder ki karnında bir bıçak yarası yoktur.   


