
HUMANITIES INSTITUTE 
NAZLI BAYRAM, Ph.D. 

Aaah Belinda  (1986) 
Atıf Yılmaz 

GENEL BAKIŞ 

Aaah Belinda, adını hikâyede reklamı çekilen şampuanın markasından alıyor. Reklam filminde bir ailenin 
mutluluğunun evin kadınının kullandığı şampuanla özdeşleştirilmesi, kadının annelik ve eş rollerini 
hayatının önceliği haline getirmesi hikayenin başlıca meselelerinden biri. Yanı sıra, bu tür bir hayatın 
uzağındaki bir kadının o hayatın içine zorla sokulması filmin üzerinde durduğu bir diğer konu. İlkinde, 
kadının medyadaki temsili bir tema haline gelirken ikincisi filmde bir tartışmaya ya da düşünsel bir tavra 
bağlanmıyor. Hatta daha çok, Serap gibi entelektüel sanat dünyasının içinde yer alan, sıradan bir orta 
sınıf kadınından farklı yaşayan bir kadının ait olmadığı o dünyanın içine itilmesi sanki bir tür ceza. Ancak 
Serap’ın bu cezadan bir kabustan uyanır gibi uyanmasıyla bu karşıtlık son buluyor. Reklam filminin 
çekimi bitip de Serap kendi dünyasına döndüğü zaman Naciye’nin sıradan dünyası ile ilişkisi kesiliyor 
ve kendi içinde herhangi bir sorgulama ya da tartışma yaşamıyor. Belki de Aaah Belinda’nın yapmak 
istediği, seyirciyi bu iki zıt dünyanın kadınlarıyla karşılaştırmak ve durumu tartışmasını sağlamak. Sanat 
camiasında kadına dair önemli işler üreten insanların hayatın gerçekliğinden uzak oluşları da bu zıtlıktan 
edindiğimiz fikirlerden bir diğeri. Ancak, yine de filmin anlatısı biraz daha derinlikli bir sonuca ihtiyaç 
duyuyor.  

Film, Atıf Yılmaz’ın sanattaki ve medyadaki kadın temsillerini, gerçek hayatta onlara dayatılan rolleri 
eleştiren filmler yapmaya başladığı döneme ait bir çalışma. Seksenli yılların ilk yarısında Mine filmiyle 
başladığı söylenebilecek bu dönemin ürünlerinden biri.  

SİNEMASAL ANLATIM 

Film, üç farklı gerçekliği anlatısına yerleştiriyor: Serap’ın dünyası, Naciye’nin dünyası ve Serap’ın 
dünyasına dahil edilen seyircinin dünyası. Bunlardan ilk ikisi filmin kurmaca dünyasına, sonuncusu ise 
filmi seyreden seyircinin gerçek dünyasına ait. Serap ve Naciye karakterleri, kurmaca karakterler. 
Filmdeki kurmaca tiyatro grubunun provalar sırasındaki konuşmalarında sözü geçen Dostlar Tiyatrosu 
gerçek hayatta Asiye Nasıl Kurtulur oyununu ilk kez oynayan tiyatro ve Asiye karakterini oynayan Zeliha 
Berksoy, seyircinin dünyasından filmin kurmaca dünyasına dahil oluyor. Hem kurmaca karakterlerin 
dünyaları arasındaki geçişler hem de gerçek dünyanın kurmacaya dahil edilmesi Barış Pirhasan’ın 
başarılı senaryosuyla mümkün olmuş.  

Filmin görüntü yönetmeni Orhan Oğuz da Türk sinemasının tanınmış yönetmenlerinden biri aynı 
zamanda.  Görüntü yönetmeni olarak Anayurt Oteli, Amansız Yol, Adı Vasfiye gibi pek çok önemli filmde 
imzası var.  

KİŞİLER 

Serap  Otuzlu yaşlarda bir tiyatro oyuncusu. Bekar. 
Naciye  Otuzlu yaşlarda bir banka memuru. Evli, iki çocuk sahibi.  
Hulusi  Otuzlu yaşlarda. Naciye’nin eşi.  
Feride  Otuzlu yaşlarda banka memuru. Evli, bir çocuklu. Naciye’nin iş arkadaşı ve komşusu. 
Suat  Otuzlu yaşlarda bir tiyatro oyuncusu.  
Fatoş   Otuzlu yaşlarda bir tiyatro oyuncusu. 

ÖYKÜ 

Tiyatro oyuncusu Serap para kazanmak için reklam filminde oynamayı kabul etmiştir. Tiyatro grubundaki 
arkadaşları onu eleştirse de teklif edilen para reddedemeyeceği kadar büyüktür. Çekim başlar. 
Yönetmen onun daha inandırıcı oynaması için bir sahneyi defalarca tekrarlatır. Banyoda saçını yıkama 
sahnesinde duşun altında gözlerini kapatmış saçını şampuanlayan Serap gözünü açtığı zaman gerçek 
bir evde olduğunu görür. Artık Serap değil, reklam filmindeki Naciye’dir. Naciye’nin hayatını yaşamaya 
başlar ve kimseyi Serap olduğuna inandıramaz. Sevgilisi Suat, tiyatro grubundaki arkadaşları onu 
tanımazlar. Gidecek yeri olmadığı için Naciye olarak uyandığı eve döner. Naciye aynı zamanda bankada 
çalışmaktadır. Ev işlerini, çocuklarla ilgilenmeyi ondan bekleyen Hulusi de reklam filminde kocasını 
canlandıran erkektir. Serap bu hiç alışık olmadığı, kendi değerlerine ve yaşam biçimine uymayan hayatı 



zorlukla yaşamaya çalışır. Suat’ı bulup oyuncu olarak tiyatro grubuna girmek için kendisine yardım 
etmesini ister. Yönetmen, Naciye’yi dener ve beğenir. Bir prova sırasında Hulusi, yanında anne ve 
babası, komşuları olduğu halde tiyatroya gidip onu zorla oradan çıkartır, yalnız yaşayan babasının evine 
götürüp bırakır. Ancak hemen pişman olup Naciye’den özür diler. Serap, kendisi olmaktan vaz geçmiş 
ya da çıkar yol bulamadığı için pes etmiş gibi Naciye olarak neşeyle, mutlulukla rolünü oynamaktadır. O 
sırada yönetmenin sesi duyulur, “Kestik!” diye bağırarak çekimi bitirir. Serap gerçek hayatına dönmüştür.  

OLAY DİZİSİ 

SERAP’IN DÜNYASI 

Tiyatro oyunculuğundan reklam yıldızlığına. Serap, Türkiye tiyatrosunun baş yapıtlarından olan, Vasıf 
Öngören’in Asiye Nasıl Kurtulur adlı oyununda başrolü oynayacaktır. Oyunun provaları sürmektedir. Bir 
yandan spor yaparak formunu korumaya çalışan Serap diğer yandan Suat’la olan ilişkisini sürdürmekte, 
Fatoş’un kıskançlıklarına ve reklamda oynamayı kabul ettiği için eleştirilere göğüs germektedir.    

Reklam filmi seti. Serap, bu yeni dünyadaki oyunculuğa uyum sağlamak için elinden geleni yapar ama 
yönetmen her bir çekimi defalarca tekrarlatır. Serap’ın, reklamda canlandırdığı Naciye’yi inandırıcı 
biçimde yansıtmasını bir anlamda onun gerçekten Naciye olmasını ister. Serap, senaryodaki karakterin 
hayatını, çalışan bir kadın olmasına rağmen eşinin ve çocuklarının taleplerini karşılamak için uğraşıp 
didinmesini sevimsiz bulur. Öyle bir hayat onun midesini bulandırmaktadır.  

 

 

NACİYE’NİN DÜNYASI 

Naciye’nin banyosu. Çekim sırasında Serap bir küvette reklamın nesnesi olan şampuanla saçını 
yıkamaktadır. Gözünü açtığı zaman gerçek bir evin gerçek banyosunda olduğunu fark eder. O artık 



Naciye’dir. Salonda Hulusi ile çocukları oturmakta, akşam yemeği için sofrayı hazırlamasını 
beklemektedirler.  

 

Geleneksel tarzda piknik. Naciye ve ailesi, Feride’lerle birlikte piknik yapmaya giderler. Erkekler portatif 
televizyonda maç seyrederken kadınlar yemek hazırlar. Feride aynı zamanda bankada iş arkadaşıdır. 
Naciye ona tiyatro oyunculuğu yapacağından söz eder ve provalara gitmek için yardımını ister.  

 



 

SERAP OLMAYA ÇABALAMAK 

Beni tanımadınız mı? Naciye bir taksiye binip Serap’ın sevgilisinin evine, arkadaşlarının oturduğu bara 
ve evine gider. Hiç kimse Serap’ı tanımamaktadır. Evinde başka bir çift yaşamaktadır. Naciye, iki 
çocuğun annesi, Hulusi’nin eşi ve banka memuru olarak evine döner.  

Kim daha akıllı?  Naciye, hastanede doktorlara hikayesini anlatıp onları Naciye olmadığına inandırmaya 
çalışır. Hatta, tiyatro oyuncusu Serap olduğuna ikna etmek için onların karşısında Asiye Nasıl Kurtulur 
oyunundan bir parçayı oynar. Hulusi dışarıda beklemektedir. Naciye’ye sakinleştirici iğne yaparlar. 
Tedavi süreci devam ederken rol yaparak doktorları Naciye olduğunu bildiğine inandırır. İyileştiğini 
düşünüp onu taburcu ederler.  

 

Buharlaşmak. Naciye yine tiyatroya gider. Suat ile karşılaşırlar. Kahve içerlerken Suat hakkında herkesin 
bilemeyeceği şeyleri söyler. Suat, onun çekiciliğinden ve bildiklerinden etkilenip Naciye’yi evine götürür, 
sevişirler. Ancak, Suat’ın evinde Serap’a ait hiçbir iz yoktur artık. Onun deyimiyle, “yok edilmiş, 
buharlaştırılmıştır”. Tiyatro oyunculuğundaki yeteneğini göstermek için Suat’tan yardım ister.  

Fırsat. Tiyatro grubundaki kadınlardan biri hastalanır. Suat, Naciye’nin oyunculuğunu denemeleri için 
tiyatrodaki provaya götürür. Yönetmen, Naciye’yi çok beğenir, provalara çağırır. 



 

 

Aynı yatakta.    Naciye provadan döner. Evdeki herkes uyumuştur. Naciye’nin isteğiyle bir süredir 
salondaki koltukta yatan Hulusi, babası annesiyle tartışıp orada kalmaya geldiği için yerini ona bırakıp 
yatağa yatar. Bunu fark etmeyen Naciye, Hulusi yatakta ona sarılınca çığlık atar. Oğlu çığlık sesini duyup 
gelir. Naciye onunla yatmak için oğlunun odasına giderek Hulusi’yle cinsel ilişkiye girmekten kurtulur.  

Evi terk etmek.    Naciye, Hulusi’ye bir veda mektubu bırakıp evden ayrılır. Hulusi, ailesiyle, Feride ve 
eşiyle birlikte tiyatrodaki provaya gider. Naciye’nin oyun sırası geldiği zaman Hulusi fırlayıp sahneye 
çıkar, tartaklayarak kolundan yakalayıp zorla Naciye’nin kendi babasının evine götürüp bırakır.   

 



Hulusi’nin pişmanlığı. Yaşlı adam kızını karşısında görünce çok sevinir. Yıllar önce pavyonda çalışan 
bir kadına aşık olup evi terk eden adam affedildiğini düşünür. Birlikte Naciye’nin annesinin mezarını 
ziyaret ederler. Hulusi mezarlığa gelip Naciye’den özür diler, eve dönmesini ister. Babasının da 
desteklemesiyle başka bir seçeneği kalmadığını anlayan Naciye ağlayarak durumunu kabullenir.  

Naciye olarak gündelik hayata devam etmek zorunda kalan Serap, gerçekte Naciye olmadığının 
bilincindedir. Bütün bu olay dizisi içinde bunu bilen sadece Serap karakteri ile seyircidir. Seyirci bir 
anlamda Serap karakteri ile suç ortaklığı yapmaktadır.  

 

 

YENIDEN SERAP OLMAK 

Başkalaşım. Naciye mutlu bir eş ve anne gibi davranarak sofra hazırlamıştır. Masada kendi babası ve 
Hulusi’nin annesi ile babası da vardır. Neşeyle servis yapar. Konuklar gittikten sonra Hulusi yastığını 
alıp salona geçecekken Naciye onu yatağa çağırır ve tahrik etmeye başlar. Stop! Kestik! Duyduğumuz 
bu komutlar çekim setindeki yönetmen tarafından verilir. Serap’ın dünyasına döndüğümüzü, sabaha 
kadar çalışan ekibin son sahneyi çektiğini anlarız. Serap çevresine bakar, gerçekten sette olup 
olmadığını anlamaya çalışır. Dışarıda onu sevgilisi Suat beklemektedir.  



 

TEMALAR 

Medyada kadının temsili. Kadının kendisine dayatılan rolleri oynamak zorunda olması, cinsel nesne 
olarak algılanması, ev içindeki emeğinin yok sayılması elbette tek başına medyanın ortaya çıkardığı, 
var ettiği sorunlar değil. Ancak, yüzyıllar boyunca oluşmuş algı ve kabullenişleri yeniden üreterek ayakta 
tutan medya geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin başlıca sorumlularından biri olarak görülmeli. 
Yalnızca radyo, televizyon, dijital mecralar değil popüler sanat ve dolayısıyla popüler sinema da bu suçu 
paylaşanlar arasında. Kadının insan hakkını göz ardı eden, büyük ölçüde dinden ve iktidar yapılarından 
beslenen geleneksel erkek egemen ideolojinin benimsediği kadın temsilleri, filmlerde, reklamlarda, 
radyo ve televizyon programlarında, internetin mümkün kıldığı platformlarda sürekli ve olağanüstü bir 
sıklıkla, tekrarlanmaktadır. Seksenli yıllarda yapılan reklam filmleri bu açıdan günümüzdekinden pek 
farklı değil. Kadını evin temizliğinden, yemek, çamaşır gibi işlerden, çocukların bakımından, giderek eşin 
ve dolayısıyla ailenin mutluluğundan sorumlu gören bu anlayışın ürettiği kadın temsilleri her tür ürünün 
tüketiminde ama özellikle güzellik ve temizlik ürünlerinde sıkça kullanılmaktadır. Filmdeki olaylar, büyük 
ölçüde, bir şampuan reklamı için çekilen filmin setinde geçer. Reklam filminin senaryosu, kadının 
kullandığı bu şampuan sayesinde kadının eşinin ve dolayısıyla ailenin mutlu olmasına vurgu 
yapmaktadır.  

Kadına dayatılan roller. Toplumsal cinsiyet rolleri çok uzun bir zaman sürecinde inşa olan, kurumlara, 
bireylerin yaşamlarına nüfuz eden ve bu yüzden yıkılması ya da değişmesi hiç de kolay olmayan 
olgulardır. Kadının, egemen ideolojinin dayattıklarından farklı seçimler yapması her zaman çok zor 
olmuştur. Bu hem sınıfsal hem de sınıflar üstü bir gerçeklik. Örneğin, Serap daha özgür bir kadınmış 
gibi görünürken Naciye, zaman zaman şikayet etse de, bu rolleri üstlenmekten başka bir yaşam biçimi 
hayal edemeyen bir kadındır. Birbirlerinin kimlikleri içinde eridikleri zaman aslında sınıfsal farklılıkların 
kadının konumunu pek fazla değiştirmediği gerçeği ortaya çıkar. Başka deyişle, üst sınıftan olmak bir 
kadının şiddet görmesini engellemez ama direnme ya da ona şiddet uygulayan erkekten kurtulma imkanı 
daha fazladır. Yine üst sınıftan çalışmayan bir kadın ev işlerini yapmaz ama başka bir kadına para 
karşılığında yaptırır. Yine de evin düzeninden, eşinin giysilerinin ütülü, çocuklarının ihtiyaçlarının 
sağlanmış olmasından o sorumludur. Yani hem sınıfsal hem de sınıflar üstü bir sorundur toplumsal 
cinsiyet rolleri.  

Sanatçı ve para. Türkiye’de sanatçıların ortaya çıkardıkları ürünlerden yeterli para kazanamaması 
bazılarını reklam, dizi, seslendirme gibi farklı işlerde çalışarak geçimlerini sağlamaya yöneltmektedir. 
Daha iyi hayat şartlarına kavuşma amacıyla girilen bu yan işler bazen asıl işin, sanatçının asıl uğraşının 
da önüne geçmekte, kazanç asıl amaç haline gelebilmektedir. Kimi sanatçılar, istedikleri gibi tiyatro ya 
da film yapmak için bu yan işlerden para kazanmaya mecbur olmuştur. Serap, geçim sıkıntısı çektiği 
için değil ama önüne böyle bir fırsat çıkmışken belki de tiyatrodan kazanacağının çok fazlasını birkaç 
gün çalışarak elde etmek ister. Tiyatro grubunun bazı oyuncuları Serap’ın reklam filminde oynamasını 
alaycı bir dille eleştirir. Ama bu konu ciddi bir eleştiri ya da karşı çıkışla dile getirilmez. Çünkü hepsi 
böyle bir fırsat yakaladıklarında değerlendireceklerinin farkındadır. Serap’ı eleştirenlerden biri ve 
tiyatrodaki rakibi olan Fatoş da film ve dizilerde seslendirme yapmaktadır. Reklam filminin çekimleri 
sırasında yönetmenle Serap arasındaki iş iletişiminin tiyatrodakinden farklı olduğunu da görürüz. Set 



daha acımasızdır; her bir çekim defalarca tekrarlanır, söz konusu olan sanat değil seyirciyi o ürünü 
almaya ikna etmektir. Serap’ın reklam oyunculuğu yapmayı kabul etmesi kabusa dönüşen bir günle 
cezalandırılmış gibidir.  

KARAKTER ÇÖZÜMLEMESİ 

Serap  Otuzlu yaşlarında bir tiyatro oyuncusu olan Serap, özgüveni yüksek, hırslı, başarılı bir 
karakter. Sıradan hayatlar söz konusu olduğunda biraz da üstten bakışlıdır.  

 

Özgüvenli. Serap, Asiye Nasıl Kurtulur adlı oyunda Asiye’yi, yani başrolü oynamaktadır. Aynı role talip 
olan Fatoş’un Asiye karakterini hakkıyla oynayamayacağını düşünür. Suat’la bir konuşmaları sırasından 
Fatoş’u kastederek, “Ondan da ne Asiye olur ama!” der. Reklam filminin çekimleri sırasında yönetmen 
sahneleri tekrarlatınca “Olmayan neyse söyle” diyerek hoşnutsuzluğunu dile getirir.  

Kibirli. Serap, arkadaşlarına hem reklamda canlandıracağı Naciye karakteri hem de eşi Hulusi’yi 
oynayacak kişiden söz ederken alaycı, küçük gören bir tavır takınır.  

Naciye  Otuzlu yaşlarında bir banka memuru olan Naciye, evli, iki çocuk annesi bir kadındır. Eşi 
ve çocuklarının isteklerini sorgulamadan karşılar. Hayatın akışına ayak uydurmuştur. Uysal, rolünün 
gereklerini yerine getiren bir karakterdir.  

 

Anne ve eş olarak Naciye. Serap, durumu idare etmek ya da çıkış yolu bulamadığı için mecburen Naciye 
gibi davranır. Bu anlarda Naciye’yi tanıyanlar onun yeniden bildikleri Naciye gibi olduğunu görünce 
rahatlarlar. Komşusuyla olan konuşmalarından da anlarız ki Naciye güzel yemek yapan, çocuklarına ve 
Hulusi’ye karşı sevecen bir karakterdir. Tüm gün bankada çalışmakta ama akşam bütün bu işleri 
yapmaktan şikayet etmemektedir. Bunların kendisine biçilmiş rolün gereği olduğunu bilmekte, bu rolün 
dışına çıkma hayali kurmamaktadır.  



Uysal. Hulusi’nin ve çevresindeki diğer kişilerin tavırlarından anlaşılmaktadır ki Naciye, uysal, herkesi 
memnun etmeye çalışan bir kadındır. Hulusi onunla sevişmek istediğinde Naciye’nin bahaneler bularak 
geçiştirmesine, tiyatro oyunculuğu yapmak ya da evde bir gündelikçi çalıştırmak istemesine anlam 
verememekte, bütün bunları kendi otoritesini sarsan davranışlar olarak görmektedir.  

Hulusi  Otuzlu yaşlarında bir erkek.  Duyarsız, sıradan, kaba.  

 

Duyarsız. Hulusi, Serap’ın Naciye’ye dönüştüğü ilk sahnede salonda gazete bilmecesini çözmektedir. 
Televizyon açıktır. Naciye salona girdiği zaman ondan yemeği hazırlamasını ister. Oysa Naciye bankada 
çalışmaktadır. Ev işlerini paylaşmak yerine her şeyi eşinin yapmasını bekler.  

Kaba. Sahnelerden birinde Hulusi gaz çıkartır. Eşi buna “Git tuvalette yap şu işi diyorum sana” diyerek 
tepki gösterdiği zaman, “Sen sahiden delirmişsin, kırk yıllık kocandan…” diye cevap verir.  Uzun 
zamandır evli oldukları için eşinin buna gönüllü biçimde katlanması gerektiğini düşünmektedir.  

Sıradan. Hulusi, sabah işe giden, akşam eve döndüğünde oturup eşinin sofrayı hazırlamasını bekleyen, 
bu sırada gazetedeki bulmacayı çözen ya da televizyon seyreden, pijamasıyla oturan, başka hiçbir 
merakı olmayan sıradan bir adamdır.  

Feride  Otuzlu yaşlarda banka memuru. Evli, bir çocuk sahibi. Feride, eşinden çekinen, yaşadığı 
hayatı sorgulamadan kabul etmiş, yardımsever, güvenilir biri. Naciye ile aynı bankada çalışmakta ve 
aynı apartmanda yaşamaktadır.  

 

Yardımsever. Naciye, Feride’den para istediği zaman hiç düşünmeden verir. Naciye oyun provasına 
gitmek için yine Feride’den yardım ister. Feride, eşine yalan söyleyerek Naciye’ye yardım eder.  



Güvenilir. Feride, Naciye’nin tiyatro oyununun provalarına gitmesi için eşine yalan söylemiş, onunla 
birlikte tiyatroya gitmiştir. Naciye’nin sırrını, eşi ona şiddet uygulayana dek saklar. 

Suat  Otuzlu yaşlarda bir tiyatro oyuncusu. İnsanlarla çabuk kaynaşan, sevimli, adil biridir. 

 

Adil. Fatoş, Suat’a Serap’ın reklam filminde oynamasıyla ilgili iğneleyici sözler söyler. Suat da buna 
karşılık “Sen de seslendirme yapıyorsun” der. Yine aynı konuşmada Serap’ın Zeliha Berksoy gibi usta 
bir oyuncuya mal olmuş Asiye rolünü oynamasını cesaret olarak nitelendirdiği zaman Suat, “Dostlar’dan 
sonra bizim oynamamız kolay mı yani?” der. Bu tepkileri, insanların başkalarını haksız yere eleştirmesini 
onaylamadığını göstermektedir.  

Fatoş  Otuzlu yaşlarda bir tiyatro oyuncusu olan Fatoş, kıskanç bir kadındır. 

 

Kıskanç. Fatoş, Serap’ın oyunculuktaki başarısını, başrol oynamasını, Suat ile olan ilişkisini, reklam 
filminden çok para kazanmasını kıskanmaktadır. Kıskançlık duygularını her fırsatta Serap hakkında 
iğneleyici, alaycı eleştirileriyle dışa vurur. Hatta, Naciye oyunda hastalanan birinin yerini aldığı zaman 
bu durumu bile kıskanarak onu küçümser: “Siz gerçekten tiyatrocu olmalıymışsınız canım!” diyerek onun 
aslında tiyatroda geçici biri olduğunu vurgular.   

 


