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GENEL BAKIŞ 

Mine, Atıf Yılmaz’ın 1980’den sonra yaptığı kadın filmlerinin ilki sayılabilir. Necati Cumalı’nın “Mine” adlı 
oyunundan uyarlanmış bir film. Senaryosu, Atıf Yılmaz, Deniz Türkali ve Necati Cumalı tarafından 
yazılmış. Yılmaz’ın kadın meselesine bakışında ve özellikle 80’lerde başlayarak kadının feminist bir 
bakışla temsil edildiği filmleri yapmasında 1974 yılında evlendiği Deniz Türkali’nin etkisi olduğunu 
düşünmek yanlış olmaz.  

Yeşilçam sinemasında kadınlar genellikle erkek egemen toplumun değer yargılarına uyan ve onaylayan 
biçimde temsil edilirken Atıf Yılmaz’ın 80’lerin başından itibaren yaptığı Adı Vasfiye, Ahh Belinda, 
Körebe, Mine, gibi filmlerde kadının bu geleneksel ideolojinin dışında, daha özgürlükçü ve eşitlikçi bir 
bakışla ele alındığını görürüz.   

Film, bir tiyatro oyunundan yapılmış ama sinemanın anlatım özelliklerini kullanan başarılı bir 
uyarlamadır. Diğer yandan, uyarlamanın kaynağı olan oyunun 1959 yılında yazılmış olması, Cumalı’nın 
kadının özgürlüğü ve taşradaki kadının maruz kaldığı şiddet temalarını o yıllarda, henüz feminist 
söylemlerin Türkiye’de sanat ya da medya aracılığıyla çok yaygın ve güçlü biçimde ifade edilmediği bir 
dönemde eserine konu edinmesi önemlidir.  

Filmin bir başka özelliği ise, Türkan Şoray’ın “Şoray kanunları” olarak bilinen kurallarından birini yıkarak 
sevişme sahnesinde oynamış olmasıdır.  

SİNEMASAL ANLATIM 

Oyuncu seçimi, sinematografisi filmin öne çıkan özellikleri. Mekanın değerlendirilmesiyle ilgili olarak, 
yönetmenin çok geniş açılardan, uzak ölçeklerden kaçındığı söylenebilir. Bunun yapım koşullarıyla mı 
ilgili olduğu yoksa bilinçli bir seçim mi olduğu bilinmiyor. Filmin bu özelliği mekanlar arasındaki ilişkileri 
zayıflatmış ve seyircide daha bütüncül bir mekan algısı oluşmasını önlemiş.  Ancak, bu durumun ortaya 
çıkardığı rahatsızlık, kısıtlanmışlık hissi, Mine karakterinin hissettiklerini daha iyi anlamamızı da sağlıyor.  

KİŞİLER 

Mine   Otuzlu yaşlarda. Ev kadını. Cemil’in eşi. 
İlhan                  Otuzlu yaşlarda. Kitap editörü ve yazar.  
Perihan   Otuzlu yaşlarda. Öğretmen. Bekar. İlhan’ın kız kardeşi.  
İstasyon memuru    (Ofisci)   Yirmili yaşlarda. Bekar.  
Cemil   Otuzlu yaşlarda. Evli.  İstasyon şefi. Mine’nin eşi.  

ÖYKÜ 

İstasyon şefi Cemil’le küçük yaşta evlendirilmiş Mine, eşinin görevi gereği bir sahil kasabasında 
yaşamaktadır. Kasabanın genç, yaşlı, okumuş, okumamış bütün erkekleri güzel Mine’ye hayrandır. 
Hepsi, onunla birlikte olma hayalleri kurmakta, zaman zaman tacize varacak şekilde ona kur 
yapmaktadır. Kasabanın öğretmenlerinden Perihan, Mine’nin kasabadaki kadınlardan farklı, mutsuz ve 
yalnız biri olduğunu fark etmiş, aralarında bir arkadaşlık kurulmuştur. Perihan, Mine’ye okuması için 
kitaplar vermekte, Mine bu kitaplarla zaman geçirmektedir. Yaz tatili sırasında Perihan’ın yakışıklı, 
okumuş ağabeyi İlhan onu ziyarete gelir. İlhan’ın gelişi, Mine üzerindeki baskıyı arttırır. Kasabanın 
nüfuzlu erkekleriyle onların eşleri, Mine ve İlhan arasında bir ilişki olduğu dedikodusunu yayarken 
kasabalı genç erkekler de Mine’nin “sakallı” diyerek aşağıladıkları İlhan’la ilişkisi olduğunu, Mine’yi 
ellerinden kaçıracaklarını düşünüp baskıyı çoğaltırlar. Gözetleme, yol kesme, laf atma, eve zorla girip 
tecavüze kalkışmaya kadar varır. Mine bu tecavüz girişiminden kurtulup İlhan’a koşar. Aralarında bir 
cinsel ilişki olmadığı halde gözetlenmeleri, suçlanmaları ve taciz edilmelerine karşı Mine’nin isyanı çok 
beğendiği İlhan ile gerçekten birlikte olmaktır. O gece aşkla sevişirler. Sabah, istediğini elde edemeyen 
erkekler İlhan’ın kapısına dayanır. İkisini dışarı çıkarıp linç etmektir amaçları. Doktor engel olmaya 
çalışır. Mine ve İlhan evden birlikte çıkıp gözü dönmüş kalabalığın arasından el ele, başları dik ve kararlı 
biçimde yürüyüp giderler.  



OLAY DİZİSİ 

Uyumsuz bir evlilik. Mine, eşi Cemil’le mutlu değildir. Cemil’in kaba saba tavırları Mine’yi rahatsız 
etmektedir.   

 

Erkek bakışı. Kasabadaki genç erkekler Mine’ye hayrandır. Güzel, çekici bir kadın olan Mine’nin onlara 
yüz vereceğini, Mine’yle birlikte olabileceklerini düşünürler. Mine’yi görmek için evinin önünde beklerler. 
Bu arada Mine hakkında dedikodu yaparlar.  Yalnızca onlar değil, kasabanın doktoru, eczacısı, 
müteahhit, belediye başkanı, tüm erkekler evli olduğunu bildikleri halde Mine’ye kur yapar; gözleri hep 
onun üzerindedir. Toplantılarına Cemil’i de davet etmelerinin nedeni Mine’yi görebilmektir. Kasabanın 
doktoru, Perihan’a Mine’yle ilgili olarak şunu söylemiştir: “İstasyonda bir ışık yanıyor ve biz o ışığın 
çevresinde dolanıp duran pervaneleriz.” 

 

KASABAYA GELEN YABANCI 

Farklı bir erkek. İlhan kasabaya kız kardeşi Perihan’ı ziyarete gelir. Mine ile tanıştıkları gün İlhan öykü 
kitaplarını imzalayıp ona hediye eder. Mine, heyecanlanır. İlhan, konuşmaları, tavırları ve davranışlarıyla 
kasabadaki erkeklerden çok farklıdır.  

Mine hikayesini anlatır. İlhan, herkes gibi Mine’nin güzelliğinden etkilenmiştir. Ama diğerleri gibi Mine’yi 
rahatsız eden bir bakışla ya da tavırla yaklaşmaz ona. Tam tersine, dostça, zarif ve dikkatli davranır. 
Mine de İlhan’ın kasabadaki kaba, aç gözlü, duyarsız erkeklere benzemediğini fark etmiştir. İkisi de 
birbirlerinden etkilenirler ama aralarında bir cinsel ilişki ya da yakınlık oluşmaz. Kendisine yakın bulduğu 
ve anlayacağını düşündüğü için Mine, İlhan’a geçmişini anlatır: Babası öldükten sonra annesi yeniden 
evlenmiş, Mine evde istenmeyince üvey babasının bir arkadaşı olan Cemil’le evlendirilmiştir. İlhan onu 
dikkatle ve yargılamadan dinler.  

  



BÜYÜK GÖZALTI 

Meraklı bakışlar. Mine alışveriş yaparken Perihan ve ağabeyi İlhan ile karşılaşır. İlhan kız kardeşini 
ziyarete gelmiştir. Perihan onları tanıştırır. Birlikte deniz kıyısındaki çay bahçesine giderler ama Mine 
huzursuzdur. Herkes onlara bakmaktadır. Kalkıp Perihan’ın evine giderler.  

Kasaba sosyetesi toplanıyor. Müteahhit, belediye başkanını, eczacıyı, doktoru, öğretmeni, istasyon 
şefini eşleriyle birlikte evinde yemekli içkili bir toplantıya davet eder. Öğretmen Perihan da ağabeyi 
İlhan’la birlikte gelmiştir. Üçü bahçede gezerken diğerleri Mine ve İlhan hakkında dedikodu yaparlar. 
Cemil kıskançlık ve telaşla Mine’yi aramaya başlar. Konuklardan bazıları da ona katılır. Amaçları ikisini 
suçüstü yakalamaktır. Ama İlhan’ı buldukları zaman yanında sadece kardeşi Perihan’ın olduğunu görüp 
hayal kırıklığına uğrarlar.  

Dedikodu yayılıyor. Mine’nin peşinde olan istasyon memuru ile arkadaşları belediye başkanına 
dedikoduları anlatıp önlem almasını isterler. Eğitimli, kentli ve yabancı bir erkeğin Mine ile 
yakınlaşmasından hoşlanmamaktadırlar. Başkan onları azarlar. Ama istasyon memuru vazgeçmez.  

Göz hapsi. Hafta sonu belediye başkanının evinde toplanılmıştır. Yemekten sonra kimi göle girer, kimi 
iskambil oynar. Cemil çimlerin üzerinde uyuyakalmıştır. Perihan, İlhan ve Mine kayıkla gezerler. 
İstasyonda çalışan memur ile bir başka genç kasabalı kayıkla onlara yaklaşırlar. Mine tedirgin olur. 
Perihan, Mine’nin bu tacizlere boyun eğmemesi için onu yüreklendirmeye çalışır.  

Abluka. Mine alışveriş için çarşıya gider. İstasyon memuru motoruyla önünü keser. Dükkanlardan birkaç 
kişi daha çıkıp Mine’nin çevresini sararlar. Şair ruhlu, duygusal ve Mine’ye aşık bir genç koşup onlara 
engel olmaya çalışır. Mine kargaşadan yararlanıp kaçar, Perihan’ın evine sığınır. Korku içinde ağlamaya 
başlar.  

Cemil’in şüphesi. Mine. Kasaba sosyetesi Mine’lerin evinde toplanmıştır. Müteahhit, Mine’ye boşanıp 
kendisiyle evlenmesi için baskı yapmaya devam eder. Diğerleri kağıt oynarken Mine ve İlhan onlardan 
uzakta oturup konuşurlar. Belediye başkanının eşi ile Perihan da yanlarına gelirler. O sırada Mine’nin 
İlhan’la aşk ilişkisi yaşadığını düşünen Cemil onları yakalamak için koşarak gelir. Durum tahmin ettiği 
gibi değildir.  

 

  

İstasyon memuru kitleyi topluyor. Belediye başkanı, doktor ve eczacı tren saatini beklerken kahve içmek 
için Mine’ye gelirler. Kahvelerini içerken İlhan evin önünden geçer. Mine onu da davet eder. Diğerleri 
kısa bir süre sonra ayrılır. İlhan ve Mine konuşurlarken kasabanın gençleri toplaşıp bahçe kapısının 
ardından onları rahatsız ederler. İlhan oradan ayrılırken ona sataşırlar.  



Perihan direnemez. Belediye başkanı, ağabeyini göndermesi ve tayinini başka bir yere istemesi için 
Perihan’ı makamına çağırır. Perihan, boyun eğmez bir tavırla Belediye başkanını Mine hakkında 
olumsuz sözler söylememesi için uyarır. Ama yine de tayinini istemek için işlemleri başlatmak üzere 
kente gider.  

 

LİNÇ 

Gözü dönmüş bir kitle. Erkekler bir araya toplanıp eğlenirken kasabalı gençler Mine’nin evinin önünde 
pusuya yatar. İlhan’ın Mine’ye geleceğini düşünüp onları yakalama hazırlıkları yaparlar. Bir yandan da 
içerler. Zaman ilerler, İlhan gelmez. Mine’nin evine girip “ateşini söndürmeye” karar verirler. Mine 
onları polis çağırmakla tehdit eder. Eve zorla girerler. Mine, Cemil’in tüfeğini alır, direnmeye çalışır 
ama üçü birden Mine’ye saldırır. O sırada tüfek ateş alır, Mine’ye şiirler yazan genç olan biteni izlerken 
vurulur. Tecavüzcüler yaralı arkadaşlarını alıp oradan ayrılırlar.  

Linç. Mine ağlayarak İlhan’a gider. “Bizden istedikleri bu” diyerek kendisiyle yatması için ona yalvarır.  
Tutkuyla sevişirler. Gece istediğini alamayan istasyon memuru kasabalıyı da arkasına takıp onları linç 
etmek için kapıya dayanır. Doktor engel olmaya çalışır. O sırada kapı açılır. Mine ve İlhan, arkalarında 
birkaç polis memuru, birlikte çıkıp kasabalının arasından el ele, başları dik bir biçimde yürürler.  

 

 

 

 

 



TEMALAR 

Toplumsal cinsiyet. Mine, bir aşk hikayesinden çok erkek egemen toplumun kadına bakışını, özellikle 
küçük yerleşim yerlerinde bu bakışın kadın üzerinde nasıl hakimiyet kurabildiğini anlatır. Perihan, Mine, 
hatta nüfuzlu erkeklerin eşleri egemen ideolojinin söylemlerinden, yaşam biçimini şekillendiren 
normlardan paylarını alırlar. Mine, küçük yaşta evlendirilmiştir. Başka deyişle nasıl bir hayat yaşayacağı 
çok önceden belirlenmiştir: O, Mine değil, istasyon şefi Cemil’in karısı, kasaba erkeklerinin arzu 
nesnesidir. Egemen toplumsal normlar, ki bunlar erkeğin egemenliğini garantiler, Mine’nin mutlu olma 
hakkını elinden alır. Ayrıca, Mine çocuk doğurmamış, anne olmamış bir kadın. Hangi nedenle olursa 
olsun, anne olmamak Mine’yi kasabadaki her tür gözaltı, şiddet, baskıya daha açık hale getirir. Çünkü, 
erkek egemen toplumda anneliğe atfedilen değerler kadınları bir kat daha cinsiyet rolleri içine 
hapsederken bir koruyucu kalkan da oluşturabilmektedir. Elbette bu da çok görece, aldatıcı, dayanıksız 
bir kalkandır.  

Yabancı. İçine kapalı, geleneksel toplumlar kendileri gibi olmayana, farklılıklara kuşkuyla bakar. Namus, 
ahlak gibi kavramlar genellikle kadının bedeni üzerinden tanımlanır bu toplumlarda.  Bireyler ve gruplar 
arasındaki ilişkiler ve dayanışma modelleri akrabalık, hemşerilik bağlarına, dinsel dogmalara ya da kabul 
görmüş hiyerarşi kalıplarına dayalı olarak kurulur. Bu tür toplumların üyeleri dünyayı ikili karşıtlıklar 
içinde algılamaya ve yaşamaya eğilimlidirler. Taşrada daha da belirginleşen, keskinleşen bu özellikler 
dışarıdan gelen, farklı birey ve gruplara ya da o topluluğun üyesi olsa da genel davranış biçimlerine ve 
normlara uymayan kişilere karşı düşmanca davranışlar ortaya çıkarabilir.  Türkiye’nin toplumsal ve 
siyasal tarihi kadar edebiyat ve sineması da taşrada yabancı olmakla, geleneksel ve gerici bir dirençle 
karşılaşmakla ilgili örneklerle doludur. Çalıkuşu, Yaban, Vurun Kahpeye,  ilk akla gelen roman ve filmler. 
Filmin baş karakterleri İlhan, Mine ve Perihan kasabalılar için yabancıdırlar. Perihan, çalışan ve 
bağımsız bir kadındır.  İlhan, okumuş, incelikli, kentli bir erkektir. Bu nedenle kasabalı erkek ve 
kadınlardan farklıdırlar. Mine ise, kaba saba bir erkekle evli olduğu için kasabalılara göre özellikle cinsel 
açıdan aç, kocasının eksiğini içlerinden biriyle gidermeye hevesli bir kadın olarak algılanmaktadır. Ama 
hiçbirinin bu doğrultudaki yaklaşımına izin vermediği ne kasabanın üst sınıfından ne de lümpenlerden 
biriyle flört ettiği için farklıdır. İlhan kasabaya geldiği ve Mine ile yakınlaştığı ilk andan başlayarak 
kasabalı için bir tehdit unsuru olur. Hiçbiri onun kadar yakışıklı, eğitimli, incelikli değildir ve elde 
edemedikleri Mine’nin gönlünü kendilerinden üstün özellikleri olan bir yabancıya kaptırma ihtimali 
hepsini deliye döndürür.  

Linç kültürü. Topluluk üyelerinin ortak çıkarlar etrafında bir araya gelmesini sağlayan ilişkiler ağı, 
dışarıdan gelen bir tehdit karşında daha çok kitle psikolojisinin kurallarıyla işleyen davranışlara neden 
olur. Ahlaki değerleri, toplumsal normları, egemen kültürel, ırksal özellikleri dayanak yapıp bunlara 
uymayan herkesi ve her şeyi yok etmek için topluluk halinde saldırmak, yasa dışı biçimde “adaleti” 
sağlamak için yok etme eylemidir linç. Türkiye tarihinin en karanlık anlarından olan Madımak katliamı ile 
6,7 Eylül olayları birer linç örneğidir. İran’da kadınların taşlanarak öldürülmesi, A.B.D.’de Afrikalı 
Amerikalıların Klu Klux Klan gibi yasa dışı örgütler tarafından katledilmesi de linç örnekleridir.  Mine  bir 
linç sahnesiyle biter. İstasyon memuru, kasabanın erkeklerini toplayıp Mine ve İlhan’ın birlikte olduğu 
evin önüne gelir. İçeri girip ikisini de “namus” bahanesiyle yok etmek amacıyla toplanmışlardır. Onlar 
içeri girmeden Mine ve İlhan dışarı çıkarlar. Bu cesaretleri karşısında istasyon memuru ve ardındaki 
kalabalık şaşkınlığa uğrar. Polis de gelmiştir. Kasabalı onları linç edemez ama evli bir kadının kocası 
dışındaki bir erkekle beraber olması o dönemin yasalarına göre suçtur ve polis onları korumaktan çok 
cezalandırmak için oradadır. Film, “…hem toplumun hem de devlet erklerinin kadının baskı altında 
tutulması noktasında aynı fikirde olduklarını gösterir. Devlet erkek suretindedir.” (Oylum, 2017)  

Ahlaki iki yüzlülük. Kasabadaki erkeklerin gözü Mine’dedir. Onu bakışlarıyla, sözleriyle taciz ederler. 
Mine’yle cinsel ilişki yaşayabilmek hepsinin rüyasıdır. Çünkü, kadını bir insan olarak değil erkeği mutlu 
etmek zorunda olan bir nesne olarak görürler. Ama Mine, İlhan ile yakınlaşınca, ki bu yakınlık sadece 
konuşmaktan ibarettir, “mahallenin namusu” elden gidiyor bahanesiyle ahlak bekçiliği yaparlar. Buna, 
Mine’yi kıskanan kadınlar da destek verir. Kendi değerlerine göre suç ya da ahlaksızlık saydıkları şeyleri 
kendileri yaparlar. Herkes her şeyi bilmekte, fark etmekte ama görmezden gelmektedir. Çünkü hepsi bir 
biçimde suçludur. Örneğin, eczacının eşi, başka erkeklerle flört eder, sevişir ama konu Mine ve İlhan 
gibi kendilerinden farklı olanlara gelince bunun adı “ahlaksızlık” olur. Bu iki yüzlülüğü besleyen bir başka 
faktör de kontrol etme isteğidir. Farklı, uyumsuz, boyun eğmeyen unsurları kontrol ederek onlar üzerinde 
bir iktidar kurmak için her tür değer, özellikle ahlaki değerler kullanılır geleneksel toplumlarda.   

 

 



KARAKTER ÇÖZÜMLEMESİ 

Mine.  Otuzlu yaşlarda, ev kadını. Tedirgin, ürkek, sakin, içe dönük bir karakter. Ama bunlar daha çok 
içinde yaşadığı toplumda başına gelenler nedeniyle ortaya çıkan ya da kendini korumak için oluşturduğu 
özellikler. Kasabanın ileri gelenlerinin arzu nesnesi.  

İçine kapalı.  Mine, hiç istemese de davet edildikleri yemekli toplantılarda az konuşur, insanlarla az 
iletişim kurar. Çünkü, kadınlar da erkekler de dürüst ya da incelikli davranmamaktadır. O, kasabanın 
insanlarındaki iki yüzlülüğü, yalancılığı fark etmiştir.  Kitap okumaktan ve okudukları üzerine 
düşünmekten hoşlanmaktadır. Bunları da sadece Perihan öğretmenle ve onun ağabeyi İlhan’la 
paylaşabilmektedir.   

Ürkek. Mine, tartışmaktan, kavga etmekten hoşlanmaz. Herkesin onun bir hata yapmasını beklediğini 
de fark etmektedir. Kasabada ona destek olacak bir tek Perihan vardır. İlhan’la konuşurken bile 
diğerlerinin bakışlarından, söylenecek sözlerden tedirgin olur. Üçü birlikte kayıkla gezerken kasabanın 
genç erkekleri yanlarına yaklaştığında bir sorun çıkacağı, belki de saldırıya uğrayacakları düşüncesiyle 
oradan hemen gitmeyi ister.  

Güçlü. Mine bütün ürkekliğine ve içine kapalılığına rağmen filmin sonunda her şeyi göze alıp hem bir 
isyan biçimi olarak hem de İlhan’ı beğendiği için onun evine gidip İlhan’la sevişir. Aslında güçlü bir 
karakter olduğunu Cemil’le konuşurken söylediği şu sözlerden de anlayabiliyoruz: “Bunca yıldır 
onurumu koruyorsam kendim için koruyorum. Senden korktuğum için değil.” 

İlhan. Otuzlu yaşlarda, yazar ve editör. İlhan, büyük kentte yaşayan, eğitim seviyesi yüksek, modern, 
sakin, duyarlı bir erkektir.  

Duyarlı. İlhan kasabaya geldiği zaman Mine’nin güzelliğinden etkilenir. Ancak diğer erkekler gibi onu 
zorlayarak taciz etmez. Tam tersine, Mine’nin duygularını, düşüncelerini önemser, onu rahatsız edecek 
bir davranıştan kaçınır.  

Sakin. İlhan, dürtüleriyle hareket etmediği için kendisine yönelik fiziksel tacizde bile sakin kalmayı ve 
fiziksel bir tepki göstermeden oradan ayrılmayı başarır. Mine’nin evinin bahçesinde kahve içtiği gün, 
bahçenin dışında toplanmış olan genç erkekler hem sözle taciz ederler ikisini hem de İlhan çıkarken onu 
düşürmek için iterler. İlhan toparlandıktan sonra sakince oradan uzaklaşır.   

Perihan Otuzlu yaşlarda, öğretmen. Perihan kendi ayakları üzerinde duran, meslek sahibi bir 
kadın olduğu için kendi seçimlerini görece özgür biçimde yapabilmiş bir kadındır. Mine’ye göre daha 
özgür, bağımsız ve güçlüdür.  

Bağımsız. Perihan, kasabalının Mine’ye yönelik tacizlerini gördüğünde ona şu sözleri söyler: “Bunlara 
direnmezsen en küçük özgürlüklerini en masum isteklerini bile alırlar elinden. Soluk bile aldırmazlar 
insana.” Belli ki bu tür sıkıntıları o da yaşamış ama hem Mine’ninkinden çok farklı bir sosyal ve ekonomik 
kökenden geldiği hem de ekonomik özgürlüğü nedeniyle direnmeyi başarmıştır.  

İstasyon memuru (Ofisçi)  Yirmili yaşlarda. Bekar. Kasabanın genç erkeklerini kışkırtan, kurnaz, 
yalancı, fırsatçı bir karakter.  

Kurnaz. Diğerlerinin “Ofisçi” dedikleri memurun gözü Mine’dedir. Ancak, tek başına ona tecavüz 
etmekten korkar. Arkasına birkaç kişiyi daha alıp suçu paylaşacak, diğer erkekleri de Mine’nin rızası 
konusunda bir kanıt olarak kullanacaktır.  

Yalancı. Çevresindekilere sürekli olarak Mine’nin onunla flört ettiği, sevişmeye istekli olduğu yalanıyla 
böbürlenir.  

Cemil   Otuzlu yaşlarda. Evli.  İstasyon şefi. Mine’nin eşi. Kaba saba, saf bir karakter.  

Saf. Cemil, etrafında olup bitenlerin farkında değildir. Onunla alay ettiklerini, yemekli toplantılarına 
Mine’yi görebilmek için davet ettiklerini anlamaz.  

Kaba. Cemil’in yemek yeme, konuşma, gülme biçimi, Mine’yle konuşurken sergilediği tavırlar 
kabalığını açıkça göstermektedir. Filmde ikisi arasındaki uyumsuzluğun belirgin olması için de bu kaba 
saba haller biraz abartılı işlenmiş olabilir.  
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