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ÖZET: 

Toplum, dinamik bir varlık olarak sürekli değişim ve dönüşüm içindedir. Toplumun 

içindeki en önemli yapılardan biri olan aile de bu değişim sürecinden etkilenmektedir. Tarım 

toplumlarında geleneksel geniş aileler, sanayinin gelişmesine bağlı olarak küçülmüş ve daha 

çok şehirlerde yaşayan çekirdek ailelere yerini bırakmıştır. Günümüzde elektronik ve 

haberleşme olanaklarını değişmesi, küreselleşme gibi unsurlarda çekirdek aile yapısında 

değişmelere neden olmuştur.  

 

Toplum ve genelde kitle iletişim araçları, özelde sinema, tarihsel süreçte birbirini 

etkilemekte ve birbirinden etkilenmektedir. Çalışmada kitle iletişim araçlarının, toplumu ayna 

gibi yansıttığı temel görüşünden yola çıkarak Türk Sineması’nın da Türk toplumu ve ailesini 

2000’li yıllarda nasıl sunduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. 2000- 2010 yılları arasından 

analiz edilen filmlerde evlenme, boşanma, aldatma, aile içi şiddet gibi olgular neden ve 

sonuçlarıyla birlikte açıklanmıştır. Toplumsal değişmenin sinemaya yansımaları irdelenmiştir. 

Çalışmada ülkemizin toplumsal koşullarını göstermek için Türkiye İstatistik Kurumu verileri 

dikkate alınmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu verileri ile Türk filmlerinden inceleme sonucu 

elde edilen veriler birbiriyle karşılaştırılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT: 

Society being a dynamic actuality is in a perpetual alteration. Family, which is one of 

the most crucial part of a society,is also affected by this change. Traditional broad families in 

agricultural societies have,as a consequence of industrial development, lessened in size and 

yielded up their place to nuclear families mostly living in cities. In today's world, some 

factors such as changes in electronics and means of communication, and globalisation also 

have occasioned changes in the nuclear families' structure. 

 

The society, and mass communication instruments in general and cinema in specific 

historically interrelate and interact with each other. In this study,by considering the basic 

perception  that mass communication instruments reflect the society as a mirror, it is intended 

to exhibit how the Turkish Cinema represented the Turkish society and family in 2000's. After 

analysing films produced between 2000-2010,matters such as 

marriage,divorce,adultery,violence in family ,and so forth, have been explicated as per cause 

and effect relation. The effects of change of society upon the cinema  have been pondered. In 

this study,so as to display conditions of our society,data acquired from The Turkish Statistics 

Institute were considered. The data from The Turkish Statistics Institute and data obtained 

from The Turkish Cinema by consideration have been compared with each other. 
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GİRİŞ: 

 

Aile, dünyanın her toplumunda temel yapılardan biridir. Aynı şekilde Türkiye’de 

de aile toplumsal olarak önemli bir yere sahiptir. Aile, toplumsal sistemle içiçe 

olduğundan toplumsal değişim ve dönüşümlerden doğrudan etkilenmektedir. Toplumsal 

değişime paralel olarak eşler arası ilişki, çocuklarla kurulan iletişim, akrabaların 

konumları gibi aile sisteminin parçaları da değişim göstermektedir. Aile toplumsal 

değişimin net olarak ortaya çıktığı alanlardan biridir; aileyi inceleyerek toplumsal 

değişime dair tespitlerde bulunmak mümkündür.  

 

Aile toplumun geleneğini, göreneğini, örfünü ve adetlerini mensubu olan bireylere 

öğreterek toplumsal özelliklerin devamını sağlamaktadır, bu yönüyle bir kültür 

aktarcısıdır.  Aile ilk kurulduğu andan itibaren kendisini toplumun/kültürün koyduğu 

kurallar içinde bulmaktadır, aile bu sınırlar içinde kendini oluşturmakta ve varlığını 

devam ettirmektedir. Bu süreçte her aile de toplumu az da olsa etkilemektedir bu 

bakımdan aile ve toplum arasında karşılıklı bir etkileşim mevcuttur. 

 

 İnsanın içinde doğup büyüdüğü, ilk duygusal gelişimini gösterdiği, dünya ile 

tanıştığı yer ailedir. İnsan ve aile arasında her zaman bir ilişki vardır. İnsanın daha geniş 

olan topluma ve onun kurallarına hazırlayan aile bu özelliği ile yaşadığı coğrafyanın, 

kültürün ve ideolojinin mikro ölçeğini oluşturmaktadır. 

 

Tarihsel olarak aile, ilk ortaya çıkışından itibaren kendi içinde çeşitli evreler 

geçirmiştir. Dünyada değişen ekonomik ve siyasal sistemler, aile yapılarını da direkt 

etkilemiştir. İlk dönem aileler, tarıma dayalı, emek gücü ile çalışan kendi içinde kapalı 

bir ekonomik birliktiler bunun içinde (özellikle erkek olmak üzere) çok çocuğa 

gereksinim duymuşlardır. Kapalı ekonomisi ve emek gücüne dayanması nedeniyle aile 

kendi içinde babanın otoritesine dayalı sert bir yapıya sahip olmuştur. 
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Modern dönemde kol gücü gereksiniminin ortadan kalkması ve kapitalist, serbest 

piyasa ekonomisi ile birlikte aile daha az çocuğa sahip olmuş ve kendi içindeki babaya 

dayalı sert otorite ortadan kalmıştır. Dünya Savaşları nedeniyle erkek nüfusta yaşanan 

ciddi azalma babanın otoritesini sarsmış ve aynı zamanda kadının çalışma alanına 

girmesini kolaylaştırmıştır. 

 

Günümüz dünyası postmodern bir toplum yapısını doğru dönüşmektedir, 

küreselleşme ile birlikte küçük bir köye dönüşen bu süreçten Türkiye de 

etkilenmektedir. Kapitalizmin bir üst evreye geçtiği, tüketim toplumuna doğru gidişte 

toplumda bir takım değişiklikler olmaktadır. Postmodern dönemde aile olarak yaşanan 

değişimler şunlardır: Evlenme oranlarında düşüş, evlilik dışı çocuk oranlarında artış,  

tek ebeveynli ailelerde artış, boşanma oranlarında artış, eşcinsel birlikteliklere olumlu 

yaklaşım, yarı zamanlı esnek birleşmeler, ebeveyn-çocuk arasında iletişim bozukluğu.  

 

Toplumsal değişmeye bağlı olarak “toplumun en küçük birimi” olarak ifade edilen 

aile, tek kişilik haneye dönüşmektedir, zaman içinde aile sayıca azalmaktadır, bunda 

ekonomik yapının iyileşmesi, konut ve barınma olanaklarının artması, kişilerin daha 

özgür yaşama istekleri etkili olmaktadır 

 

Birinci Bölüm’ de ailenin kavramsal olarak tanımlarına yer verilecek, sosyolojik 

literatürde yer alan ailenin sınıflamalarına değinilecektir. Aile tarih boyunca toplumla 

birlikte var olmuş bir kurumdur ve tarihsel süreçte değişik yapılara/türlere evrilmiştir. 

Her aile türü kendinden önceki gelen ailenin özelliklerinin bir kısmını içinde 

barındırırken bir kısmını da değiştirmiştir.  

 

Geleneksel geniş ailenin tarıma dayalı yapısı, sanayileşme ile birlikte çekirdek 

aile yapısına dönüşmüştür. Bu dönüşüm ailenin sahip olduğu büyüklüğü, ilişki 

biçimlerini ve özelliklerini etkilemiştir. Çekirdek ailedeki anne, baba ve çocuk arası 

ilişkiler değişime uğramıştır. Ebeveyn ve çocuk arasında mesafe açılmıştır; çocuklar 

sosyalleşme süreçlerini eğitim kurumları, kitle iletişim araçları gibi doğrudan aile 

içinden olmayan dışsal yerler almaktadır. 
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Birinci bölüm içinde Türkiye’de 1923’den günümüze ailede meydana gelen 

değişimler incelenecektir. Bu inceleme 1923-1950 yılları arası, 1950-2000 yılları arası, 

2000 ve sonrası yıllar olarak üç ana bölüm altında gerçekleştirilecektir. Türkiye 

Cumhuriyeti kurulduğu yıllarda ülke büyük bir savaşın yıkıcı etkileri altında kalmıştı. 

Bu yıllar ülke ekonomik, siyasal ve sosyal olarak yeni bir başlangıcın ilk adımlarını 

atmıştır. Uzun yıllar süren savaşlarda Türkiye’nin ekonomisi bozulmuş, eğitim sistemi 

durmuş ve sosyal hayatı yok olmuştur; ülke birçok yetişmiş insanını da savaşlarda 

kaybetmiştir.  

 

Cumhuriyetin kurulduğu dönem içinde ülke nüfus yönünden kırsal alanda 

yaşamakta ve toplumda daha çok geniş aile yapısı görülmektedir. Geniş ailede çocuk 

ebeveynleri, akrabaları arasında sosyalleşme sürecini geçirmekte böylece topluma uyum 

sağlamaktadır. Rol model olarak anne-baba ikilisini alan çocuk hayata dair ideolojik, 

ekonomik, sosyolojik bütün duygu ve düşünceleri yakın çevresi kanalıyla elde etmiştir. 

 

1950’li yıllardan sonra Türkiye’de özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın olumsuz 

etkileri ortadan kalkınca artan sanayileşme sonucu kırsaldan şehirlere doğru hızlı bir iç 

göç başlamıştır. Kırsal alanda herhangi bir eğitimden yoksun kalan insanlar, şehre 

gelince ciddi bir iş ve barınma sorunu ile karşı karşıya kalmışlardır. Kırsaldan gelen 

insanlar kendilerine ait olmayan, çoğu devlete ait arazilere yaptıkları derme çatma evler 

ile gecekondu biçimini oluşturmuşlardır. Bu gecekonduları kuran insanlar daha sonra 

arkalarından gelecek akrabalar için barınma imkanı oluşturmuşlardır bunun sonucu 

olarak da gecekondu ailesi ortaya çıkmıştır. Gecekondularda bir müddet akrabaları ile 

yaşayan insanlar daha sonra kendileri de bir gecekondu inşa edip taşınmışlardır. 

Toplumsal koşulların değişmesi ailenin dönüşerek yeni şartlara uyum sağlamasını 

gerektirmektedir.  1950 öncesi yıllarda görülmeyen gecekondu ailesi, sanayileşme ve iç 

göç sonucu ortaya çıkan ilerleyen yıllarda da etkisini kaybeden bir aile türüdür.  

 

Sanayileşme birlikte artan iş gücünü karşılamaya yönelik olarak şehre olan 

göçlerle birlikte kırsaldaki geniş aile yapısından çekirdek aile yapısında geçiş olmuştur, 
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çekirdek ailede artık anne-baba ve çocuk diğer akrabalara gerek kalmaksızın 

yaşamlarını devam ettirme gücü ve arzusundadır. Kırsal kesimde ekonomik sebeplerle, 

birarada yaşamak zorunda kalan geniş aile, şehirdeki iş durumu uygunluğu ile ayrılarak 

kendi evlerinde yaşayan çekirdek ailelere dönüşmüştür. Kadının çalışma hayatında aktif 

rol oynaması da geniş aileden çekirdek aileye geçişte de etkili olmuştur. Geniş ailede, 

ev içi alanda var olan kadın ev işi ve çocuk bakımı ile ilgilenmektedir, kadının çalışması 

ile birlikte evden ayrılması, çok çocuk yapmasını ve bakmasını kısıtlamıştır. 

  

Toplumsal değişimle beraber çekirdek aile yapısına dönüşüm aile içi, eşler arası 

ilişkileri ve toplumla olan iletişimi de değiştirmiştir. Aile üyeleri birbirleri ile ilişki 

içindedir, bu durumun temel nedeni aynı mekanı paylaşmaları yani bir evde beraber 

ikamet etmeleridir. Şehirde iş yaşamında geçirilen zamanın artması, ebeveynlerin sosyal 

ihtiyaçları, çocukların okul, sosyal ve spor aktiviteleri, ebeveyn ve çocuk arasında 

birlikte geçirilen zamanı hem nicel hem nitel olarak etkilemektedir. Ebeveyn ve çocuk 

arasında birlikte olma süresi azalırken, bu birlikte olma sürecinde daha nitelikli 

aktivitelerle zamanı değerlendirme anlayışı artmıştır. Çocuk, annesi/babası ile sıkı 

ilişkiler yerine okuldaki öğretmeni, televizyondaki dizi yıldızı ya da pop sanatçısı ile 

bağlılık kurma yoluna gitmektedir.  

 

Ailenin kurulması evlenme, dağılması ise boşanma ile olmaktadır. Toplumsal 

değişim evlenme ve boşanma olgularını da etkilemektedir. Kişisel özgürlük alanlarının 

en başta şehirler olmak üzere artması, insanların, özellikle de kadınların evlenme ve 

boşanma konularında daha rahat hareket edebilme imkanı sağlamaktadır. Bu bağlamda 

çalışmada evlenme ve boşanma olgularına da değinilecektir. 

 

2000’li yıllarda Türk toplumunda ailenin durumunu ortaya koymak için Tüik 

verilerinden yararlanılacaktır. Yıllar içinde ailenin toplumsal değişimi “Aile Yapısı 

Araştırma” sonuçları ile açıklanmaya çalışılacaktır. Türkiye’de sosyalbilimcilerin ve 

akademisyenlerin aile üzerine çalışmaları 1960’lı yıllarının sonlarından itibaren 

başlamaktadır. Türkiye’de 1968,1988 ve 2006 olmak üzere üç adet “Aile Yapısı 

Araştırması” bulunmaktadır. Bu araştırmaların sonuçlarını karşılaştırıldığında yıllar 
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içinde Türk toplumunda ve ailesinde görülen değişimleri tespit etmek mümkün 

olacaktır.  

 

Sinema, insanı ve yaşamı anlatan bir sanattır. Sinemanın temel unsuru izleyicidir. 

İzleyici çeşitli nedenlerle film izlemeye gitmektedir. Seyirci eğlenmek için, bilgilenmek 

için, sosyal yönünü geliştirmek için, keyif almak için vb. birçok amaç güderek film 

izlemektedir.   Sinema da izleyicisine kendi teknik olanakları ile belli bir anlatı yapısı 

içinde hikayesini sunmaktadır. Sinema, temelinde insanı anlattığı için aile ile de 

bağlantılı olmaktadır. Birçok filmde açık ya da örtük biçimde aile olgusu ile 

karşılaşmak mümkündür. Sinema insanı anlatırken ailenin, insan için önemini bilerek 

hareket etmektedir. Filmler simgesel anlatım yolunu seçmektedirler,  perdeye 

yansıttıkları insan ya da insanlar o toplumun içinde öne çıkan bir takım düşünceleri, 

inançları ve yargıları temsil eden örneklerdir. Sinema gösterdiği bu örnekler üzerinden 

daha büyük olan toplumu ya da hayatı aktarmaktadır. Sinemanın örnek olarak en sık 

kullandığı yapı ailedir. Bir ailenin içinde toplumun çeşitli katmanlarından, çeşitli 

düşünce yapılarından farklı eğitim seviyelerinden gelen insanları birarada yansıtmak 

mümkün olmaktadır. 

 

Sinema-toplum ilişkisi içinde birçok toplumsal durumun karşılığını sinemada 

bulmak mümkündür. Sinemanın belge olma işlevi kurmaca filmler içinde kısmen 

geçerlidir. Sinemanın izleyici çekebilmesi için toplumda karşılığı bulunan konu ve 

karakterler etrafında üretim yapmak zorundadır. Belirli bir dönem içinde ortaya çıkmış 

gecekondu ailesini beyaz perdeye taşıyan filmler ilerleyen zamanda gecekondu ailesinin 

kısmen ortadan kalkması ile birlikte filmlerde görünmemeye başlamıştır. 

 

Kitle iletişim araçları ve sinemanın toplumla çeşitli ilişkileri vardır. Kitle iletişim 

araçları bir yandan toplumu yansıtırken diğer yandan toplumu etkileyip 

biçimlendirmektedir. Bu bakımdan toplum ve sinema arasında birbirlerini etkileyen 

karşılıklı bir iletişim vardır. Bu nedenle izlenilen filmler kişinin kendi ve toplumla 

arasında bağ kurduğu bir yere dönüşmektedir. Birey aile içinde nasıl toplumsal normları 

öğrenip kültürel ögelere sahip oluyorsa, filmlerde de bir takım toplumsal davranış 
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kalıplarını öğrenmektedir. Bu bakımdan sinema bir kültürel ögedir ve temsil ettiği 

zamanın değerlerini aynı ailede olduğu gibi geleceğe taşımaktadır. 

 

Tezin İkinci Bölümün’de Türk Sineması’nın tarihsel olarak geçirdiği dönemler ve 

bu dönem filmlerindeki ailenin sunumu incelenecektir. 2000’li yıllar Türk Sineması’nda 

ailenin durumu ortaya konulmaya çalışılırken tarihsel olarak Türk Sineması’nda aile 

kurumunun yaşamış olduğu değişimler ele alınacaktır; böylece günümüz aile durumu ile 

geçmiş arasında karşılaştırma yapabilme imkanı doğacaktır. 

 

  

Türk Sineması aileyi ele alırken özellikle klasik Yeşilçam dönemi ve sonrasında 

uzun yıllar melodram kalıplardan yola çıkmıştır. Seyircinin kolay anlayacağı belirli 

anlatı yapılarını seçmiştir. Fakir kız/zengin oğlan, yuva yıkan kötü kadın, iftiraya 

uğramış namuslu anne, tesadüfler sonucu bulunan çocuk gibi hikayelere sıkça 

rastlanmaktadır. Bu durumun karşısında toplumu gözleyen ve sorunlarını ortaya 

koymaya çalışan filmlerde çekilmiştir. Bunların birçoğu auteur yönetmen olarak 

adlandırılan yönetmenlerce gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte melodram filmler her 

dönem varlığını sürdürmüştür. Çalışmada melodram filmlerinin karşısında yer alan ve 

toplumsal değişimi aile üzerinden gerçekçi biçimde anlatmayı seçen filmler ayrı ayrı 

değerlendirilecek ve Türk Sineması içindeki önemleri vurgulanacaktır. 

 

Tezin Üçüncü Bölümün’de 2000’li yıllar Türk Sineması ve ailenin sunumu 

incelenecektir. 2000’li yıllar Türk Sineması’nda ailenin sunumuna geniş bir açıdan 

bakılması için amaca uygun örneklem yoluyla aile kurumunun yapısını, sorunlarını, 

çocuk-ebeveyn ilişkisini anlatan filmlere daha önceki bilimsel araştırmalarda 

kategorileşmiş konularda (aile yapısı, boşanma, evlenme gibi) nitel analiz 

uygulanacaktır. Uygulanan nitel analiz ile elde edilen veriler hem yorumlanacak hem de 

nicel hale getirilip Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ’nun verileri ile 

karşılaştırılacaktır. Böylece Türk Sineması’nda ailenin sunumunun nasıl olduğu ve 

toplumsal koşulları yansıtıp yansıtmadığı ortaya konulmaya çalışılacaktır.  
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2000’li yıllar birçok alanda olduğu gibi sinema konusunda da çeşitli köklü 

değişimlerin olduğu bir dönemi işaret etmektedir. Teknik olanakların ucuzlaması ve 

ulaşılabilirliğinin yükselmesi, sinema eğitimi almış genç insanların film çekmek 

istekleri, sponsorluk faaliyetlerinin sinema yapmayı kolaylaştırması gibi etkenler; 

Türkiye’de üretilen film sayısında özellikle 1980 ve 1990’lara göre önemli artış 

olmasını sağlanmıştır. Bunun karşısında sinemanın karlı bir sektör olduğunu gören 

şirketler popüler filmlere yatırım yapmayı seçmektedir. Türk Sineması ticari/ ana akım 

filmler ve bağımsız/auteur yönetmenler olmak üzere iki ayrı yerden ilerlemektedir. 

Birbirlerinden farklı bu film üretim yapılarının toplumu ve aileyi ele alış biçimlerinde 

de farklılıklar olmaktadır. 

 

 Çalışmada Türk Sineması’nda ticari/ana akım olan filmler ile bağımsız filmler 

arasında ailenin sunumunda ne gibi farklılıkların olduğu ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. Ticari filmlerin amacı seyirciyi sinemaya getirip, hoşça vakit geçirmesini 

sağlamaktır. Filme gelen seyirci ekonomik olarak sinemayı finansı etmiş olmaktadır. Bu 

açıdan ticari/ ana akım filmler toplumsal sorunlara, insan ya da toplum eleştirisine uzak 

durmaktadırlar. Bağımsız sinemacılar /auteur yönetmenler ise toplumsal eleştiri 

yapmayı ve insanların sorunlarını beyaz perdeye taşımayı daha rahat başarmaktadır. 

Bağımsız sinemacıların yanında onlardan ekonomik ve teknik olarak daha iyi olanaklara 

sahip, sinemanın içinde uzun yıllardır var olmuş ve belli anlatı/biçim tarzları oturmuş 

auteur yönetmenler gelmektedir. 
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1. BÖLÜM: TÜRKİYE’DE AİLE KURUMUNA GENEL BAKIŞ 

Toplum, kendisini oluşturan birçok ögeden meydana gelmektedir. Toplumu 

oluşturan en önemli ögelerden biri de ailedir. Tarihsel olarak Adem ile Havva’dan 

itibaren aile kavramı ile karşılaşmak mümkündür. Doğa şartlarına birleşerek karşı 

koyma, doğadan korunma isteği aile gibi küçük, toplum gibi büyük grupların 

oluşmasında etkili olmuştur. Tarih boyunca özellikleri ve biçimleri değişse de hemen 

hemen her toplumda aile olgusuna rastlanmaktadır. Araştırmacılar, toplumun tamamını 

incelemek yerine toplumu oluşturan en küçük birim olduğu varsayımı üzerinden aileyi 

incelemişlerdir.  

 

1.1.Ailenin Tanımı: 

İnsanın çevresi ile ilk iletişim kurduğu, barındığı, zaman geçirdiği yer ailesidir. 

Aile hakkında kesin bir tanımlama yapmak zor olmuştur. Toplumdan topluma ve zaman 

içinde ailenin tanımı farklılıklar göstermektedir. 

 

Önal Sayın, aileyi “biyolojik ilişkiler sonucu insan türünün devamını sağlayan, 

toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı, karşılıklı ilişkilerin belirli kurallara 

bağlandığı, o güne dek toplumda oluşturulmuş özdeksel ve tinsel zenginlikleri kuşaktan 

kuşağa aktaran, biyolojik, psikolojik, ekonomik, toplumsal, hukuksal vb. yönleri 

bulunan toplumsal bir birimdir”  (1990: 10) şeklinde tanımlamaktadır. Aile biyolojik, 

psikolojik, ekonomik vb. birçok özelliği bulunan çok katmanlı bir yapıya sahiptir.  

 

Sosyal bilimciler, bakış açıları ve ele aldıkları konulara göre aileyi çeşitli grup, 

kategori ve sınıflandırmalarla tanımlamaktadır. Bu tanımlamaların çok olması ailenin 

çeşitli açılardan incelenmeye uygun, önemli bir toplumsal varlık olduğunun 

göstergesidir. Ailenin birçok özelliği ön plana çıkartılarak birçok tanımlama 

yapılmaktadır:  

 
 “ (…)çeşitli aile tanımları arasında üzerinde en çok görüş birliğine varılan 
yapısal-fonksiyonel yaklaşım, belirli aile biçimlerinin belirli görevleri yerine 
getirdiğini, belirli görevlerin aile içi ilişkileri, rol ve statüleri yaratarak aile 
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yapısını şekillendirdiğini ve bu yapının, içinde yer aldığı daha geniş sisteme 
(toplum) fonksiyonel olarak bağlı olduğunu göstermeye çalışır” (Timur, 1972: 
5).  
 
Yapısal-işlevselci yaklaşımın öncülerinden Talcott Parsons’a göre ; “Aile 

toplumsallaşmanın aracısı, eski kuşağın değerlerini yeni kuşağa aktaran ilk 

mekanizmadır ve böylece toplumsal düzeni güvence altına alır” ( Akt. Kongar, 1972: 

20). Aile temelde bir kültür aktarıcısı olarak mevcut olan kendi üyelerini, topluma 

hazırlamakta böylece toplumun devamı için kilit rol oynamaktadır. Aile, bu değer 

aktarımını sağlayamadığı zaman kendi üyeleri toplum içinde boşlukta kalmaktadır ve 

aile üyelerinin toplumla bütünleşmeleri sekteye uğramaktadır; bu da toplumun devamını 

olumsuz etkilemektedir.  

 

Aile üyelerinin sayısı, ailenin oturduğu mekanlar, aile içindeki üretim ilişkileri 

çağdan çağa değişime uğramıştır. Buna karşın ailenin toplumsal hedef açısından tarih 

boyunca değişmeyen iki ana amacı vardır: De Fleur’a göre bunlar “toplumun biyolojik 

ve kültürel sürekliliğinin sağlamaktır” (De Fleur, 1976: 440 Akt. Erdoğan, 1991: 348). 

Aile üreme yoluyla toplumun biyolojik sürekliliğini sağlayan ana unsurdur; ailenin 

kültürel sürekliliği sağlaması kendi üyeleri arasında uyum ve işbirliğine bağlıdır. 

Ailenin kültürün devamını sağlayan temel yapılardan biri olduğu kabul edildiğinde, aile 

incelenerek mevcut bulunan toplumun kültür katmanlarını da ortaya koymak 

mümkündür. 

 

1.2 Aile Türleri: 

Aile, yapılacak sınıflandırmaya, ele alınacak konuya göre çeşitli türlere ayrılır. 

Bunlardan bazıları; “temel aile türleri”, “yerleşim yerine göre aile türleri”, “sanayi ötesi 

toplumların aile türleri” dir.  

 

1.2.1.Temel Aile Türleri 

Genel olarak kabul görmüş, bilimsel kaynaklarda geçen, temel iki aile türü kabul 

edilmektedir. Bunlar “geniş aile” ve “çekirdek aile” dir ( Kongar, 1972: 11; Timur, 

1972: 19; Sayın, 1990: 8).  
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1.2.1.1.Geniş Aile: Geniş aile, “Çeşitli kuşakların birlikte oturma, aynı kazandan yeme 

ve ortak mülkiyet özelliklerini taşır (Nimkoff, 1960: 116 Akt. Timur, 1972: 20).  Serim 

Timur’ a göre geleneksel geniş aile tanımı içinde (ilkel kavimler dışında) başlıca üç ayrı 

aile biçimi görülmektedir ( 1972: 20).   

 

1.2.1.1.1 Bileşik Aile: Kuşakların hem yatay ve hem de dikey genişlemesine olanak 

veren aile, tüm erkek kardeşler ve eşleri, bunların evli erkek çocuklarını ve torunları 

kapsar. Bu ailenin klasik örneği Hint ailesidir. Hindu geleneğine göre doğan erkek 

çocuk doğduğu andan itibaren aile mülkünde hak sahibidir (Timur, 1972: 20).  

 

1.2.1.1.2 Ataerkil Geniş Aile: Kuşakların dikey genişlemesi ve sınırlı bir şekilde yatay 

genişlemesiyle oluşan bu aile biçiminde, baba, evli oğulları, gelinleri ve torunları aynı 

evde oturmaktadır (Timur, 1972: 21). 

 

1.2.1.1.3 Kök Aile: Kök aile, üç kuşağı aynı çatı altında toplayan evsel bir grubu 

oluşturur. Baba-anne kuşağı, evlenmiş çocuklardan biri ve karısı, çocukları, bunlara 

bekar çocuklar ve hizmetçiler de katılabilir. Kök aile üretimin dengeli bir biçimde 

yapılması gerekli olan çiftlik, ona bağlı binalar ve topraklarla, ortak mallar üzerindeki 

hakları içine alan bir kurumdur (Sayın,1990: 4). 

 

1.2.1.2 Çekirdek Aile: Anne baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aileye çekirdek 

aile adı verilmektedir. Özellikle Sanayi Devrimi’nden sonraki kent toplumlarının aile 

yapısı olarak bilinmektedir (Sayın, 1990: 10). Çekirdek aile sanayi toplumu ailesidir. 

Serim Timur (1972: 7) çekirdek ailenin özelliklerini şöyle sıralamaktadır:  

 

“Akrabalık ilişkileri, ne ana ne baba soyu akrabalarının büyük bir ağırlığının 
olmadığı veya her iki taraf akrabalarının da eşit olarak tanındığı bir sistemdir(…) 
Eş seçimi eşlerin kendi kararlarına bağlı olacak; evlenme yaşı eşlerin kendilerini 
geçindirebilecek, ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilecek yaşta olmalarıyla 
sınırlanacaktır”.  
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Parsons’a göre endüstri-kent toplumlarında çekirdek ailenin iki işlevi vardır: 

“1.Çocukların toplumsallaştırılması (socialization of the children) 2. Toplumun yetişkin 

üyeleri anne-babanın konumunun sağlam bir denge durumunda sürdürülmesi 

(stabilization of the adult personalities) ” ( Parsons, 1964: 178 Akt. Erdoğan,1991: 351). 

  

Bu iki temel aile türünün yanına, birçok farklı açıdan yapılan değerlendirmeler 

sonucunda başka aile türleri de ortaya koymak mümkündür. Çalışmanın kapsamına ve 

amacına uygun olarak “yerleşim yerine göre aile türleri ”  ve “sanayi ötesi toplumların 

aile türleri” de açıklanacaktır.  

 

1.2.2 Yerleşim Yerine Göre Aile Türleri: 

 

Aile bulunduğu coğrafya ve konum ile de yakından ilgili olarak bazı özellikler 

barındırır ya da kazanır. Ailenin bulunduğu bölgeye göre insan ilişkileri, sosyo-

ekonomik yapı, akrabalık bağı, eğitim özellikleri farklılık gösterir. Bu farklılığın sonucu 

olarak da aile değişik unsurlara sahip olur. 

 

1.2.2.1 Kent Ailesi: Kent ailesi boyutça köy ailesinden küçüktür ve işlevleri de 

değişmiştir. Çocuğun, ekonomik bir etkinlik ögesi olmaktan çıkması ve onun bakımı, 

yetiştirilmesi, eğitimi nedeniyle kent ailesi az çocuklu olma eğilimindedir (Özen, 1990: 

326).  

 

1.2.2.2 Kasaba Ailesi: Köye göre geleneksel ilişkilerin ve baba otoritesinin az olduğu,  

kente göre ise daha az modern aile yapısıdır. 

 

1.2.2.3 Gecekondu Ailesi: Gecekondu ailesinin temel özellikleri şunlardır:   

“Gecekondu ailesi köy ailesine göre kişileri daha az, üyeleri arasındaki iş-güç biçimi 

çeşitlenmiş, yararlı gördüğü bir takım köy özelliklerini sürdüren, buna karşılık uygun 

bulduğu kent özelliklerinden bir bölümünü zamanla kabullenmiş, toplumsal değer ve 

alışkanlıkları bakımından bir ucu köyde, öbür ucu kentte iki aile tipi arasındaki bir geçiş 

durumu gösterir” (Yasa, 1991: 133).  
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1.2.2.4 Köy Ailesi: Üretimin evsel grup aracılığıyla yapıldığı bir aile türüdür. Aile aynı 

zamanda hem üretim ve hem de oto-tüketim yeridir(…)geleneksel aile ilişkileri 

geçerlidir. (Sayın, 1990: 11-12) 

 

1.2.2.5 Göçebe Ailesi: Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan yerleşik bir hayatı olmayan, 

mevsime göre uygun alanlarda konaklayan aile topluluklarıdır. 

 

1.2.3 Sanayi Ötesi (Postmodern) Toplumların Aile Türleri 

 

1.2.3.1 Çözülen Aile: Endüstrileşen modern toplumlarda ailenin yok olduğunu savunan 

görüşün ileri sürdüğü bir kavramdır (Ogburn, 1953: 74-76 Akt. Kongar, 1972: 22). Bu 

tip ailenin tek fonksiyonu sadece karı-koca ilişkilerinin çok zayıf bir şekilde 

düzenlenmesidir (Litwak,1965:291 Akt. Kongar, 1972: 22). 

 

1.2.3.2 Parçalanmış Aile: Çekirdek ailenin üyelerinin birisinin (örnek olarak kocanın) 

sonradan yok olması sonucu ortaya çıkan aile tipidir (Pollak,1964: 321 Akt. Kongar, 

1972: 22-23).  

 

1.2.3.3 Tamamlanmamış Aile: Çekirdek ailenin hiçbir zaman kurulmamış halidir; 

gayrimeşru çocuklarla annelerinden meydana gelir (Pollak, 1964: 321 Akt. Kongar, 

1972: 23). 

 

1.2.3.4 Eklemli Aile: Boşanmış çiftler yeniden evlenmekte, iki boşanmış çiftin 

evlenmeleri başka eşlerden olan çocukları yeni bir çatı altında bir araya getirmektedir; 

bu tür ailelere “eklemli aile” denir (Sayın,1990: 21). 

 

1.2.3.5 Postmodernizm ve Aile 

 

Günümüz toplumları sosyalbilimcilere göre modernite sonrası bir dönem 

geçirmektedir, bu dönem her şeyi etkilediği gibi kadın-erkek ilişkileri, ebeveyn-çocuk 
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ilişkileri, akrabalararası iletişim vb. aileyi ait olguları etkilemiştir. Postmodernizmin 

özelliklerinin belirlenmesi ve aile üzerindeki ne gibi etkilere sahip olduğunun ortaya 

konulması gerekmektedir bunları tespit etmek içinse modernizmin ne olduğu 

belirlenerek modern sonrası dönemle farkları irdelenmelidir. 

 

Modernizm, Batı’da aydınlanma dönemiyle birlikte dini değerlerin yerine insan 

aklını koyan böylece geleneksele karşı çıkan bir akımdır. Modernizm bilimin 

öncülüğünde insanlara, hiçbir şeye bağlı kalmadan birey olarak hareket edebilme 

imkanı sunmaktadır. Modernlik, geleneksel düzenle karşıtlık içine konulur ve toplumsal 

dünyanın adım adım iktisadi ve yönetsel olarak rasyonelleşmesi ve farklılaşmasına 

işaret eder (Featherstone, 2009: 21-22) .  

 

Geleneksel yaklaşımda Tanrı’nın buyruklarının kesin olarak kabul edilmesi 

karşısında modernizm eleştirel yaklaşımı ve bilimsel bilgiyi öne çıkarmaktadır. 

Modernizm, bilimsel çalışmalarda öncü güçlerden biridir ve Batı’da sanayi toplumuna 

geçmenin ana unsurunu teşkil eder.  

 

Postmodernizm kelime anlamı olarak “modern sonrası” anlamına gelmektedir. 

Özetlemek gerekirse “postmodern” teriminin henüz üzerinde anlaşma sağlanmış bir 

anlamı yoktur (Featherstone, 2009: 34). Postmodern mutlak doğruyu, tek geçerli olan 

her şeyi reddeder bu nedenle kendi üzerinde anlaşmaya varılan kesin ve net tanım 

olmaması postmodern bir özelliktir. Postmodernizm terimi düşünürler tarafından iki 

farklı anlamda kullanılmaktadır. Lyotard, Bauman gibi düşünürler postmodernizm 

terimini, modernizmden kopuşu ifade etmek için kullanırken, Giddens gibi düşünürler 

modernizmin kendi içinde devam ettiğini söylemektedir. Anthony Giddens, postmodern 

terimi yerine üst/ geç modern terimini kullanarak modernizmin yapısal olarak kendini 

değiştirerek devam ettiğini vurgular. Baudrillard ise günümüze sosyolojik olarak 

yaklaşırken tüketim toplumu terimini kullanmaktadır.  Kelime anlamları, ifade ediş 

biçimleri değişse de düşünürler temelde günümüz toplumunun özelliklerini yansıtmayı 

amaçlamaktadır. Postmodern terimi mimari, edebiyat, sinema, sosyoloji, psikoloji gibi 
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birçok alanda görülmektedir. Günümüz araştırmalarında postmodern teoriden sıklıkla 

yararlanılmaktadır. 

Toplum sürekli değişen bir yapıya sahiptir, toplumun değişen yapısı ona bağlı 

olan unsurları da değiştirmektedir. Aile topluma bağlı olan unsurların en başında 

gelmektedir, böylece toplum gibi sürekli bir devinim içindedir.  Günümüzdeki 

toplumsal durumu postmodern/ geç kapitalizm/ tüketim toplumu kurumlarından 

açıklamaya çalışan düşünürlerin genel olarak ortaya koydukları noktalar birbirlerine 

benzemektedir. 

Giddens (1998: 15) günümüz dünyasında ailede meydana gelen değişim durumunu 

şöyle özetlemektedir: 

 
“ (…) tek ebeveynli ailelerdeki artış, boşanma oranlarındaki yükseliş, 
“sözleşmeli” evliliklerin yaygınlaşması ve hayat boyu süren birlikteliklere 
katılım yerine dizi tekeşliliğine (serial monogomy sırasıyla bir eşten ötekine 
gitmeye) olan eğilim, cinsel normlar ve geleneklerdeki değişiklikler, aynı 
cinsle olan cinsel ilişkinin daha kabul edilebilir hale gelmesi, hem evlenmeden 
genç yaşta çocuk sahibi olmayı hem de çocuk sahibi olmayı erteleme eğilimi 
(Double Income No Kids, çocuksuz ve çift maaşlı olma sendromu) (…)” 
 

Batı toplumları özelinde günümüz aile yapısındaki durumu ortaya koyan Giddens, 

daha önceleri beraber yaşayan evli çiftlerde ayrılmaya doğru bir eğilimin olduğunu 

bunun sonucunda da ayrılan eşlerin çocuklarını da alarak ayrı bir eve çıkmaları sonucu 

“tek ebeveynli aile” kavramının ortaya çıktığını belirtmektedir.   

 

Günümüz toplumunda aile üzerinde görülen değişmelerden biri de boşanma 

oranlarındaki artıştır. Kadınların toplumsal hayata daha çok katılımı, ekonomik 

bakımından daha ferah bir konuma gelmeleri boşanmaları ana sebebi olarak 

görülmektedir. 

 

Evlilik kurumunda yaşanan krizin ilk belirtileri yazılı anlaşmaya dökülen 

birleşmelerdir; önceleri sadece birbirlerine “söz veren” çiftler artık sözlerinin daha ciddi 

bir şekilde avukatlar aracılığıyla sözleşmeye dökülmesini talep etmektedir. Sözleşmeli 

evliliklerinin gösterdiği temel nokta evlenen çiftlerin birbirlerine güven düzeylerinde bir 

azalma olduğudur.  
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Marshall Berman’ın ifadesiyle postmodern dönem günümüz toplumunda “katı 

olan her şey buharlaşır”; bu özellik evlilik/aile gibi yapılarında çözülmeye uğradığını 

belirtmektedir.  Toplumsal özelliklerin evliliği bitirmeye zorladığını belirten Tolga 

Gürel göre:  

 

“Her şeyin hızla tüketildiği bir dönemde, ebedi mutluluk üzerine edilen 
yeminler anlamsızdır. Ebedi mutluluk ideal bir kavramdır ve tarih boyunca 
üzerine söylenen birçok söz, kurumları idealize eden dinsel betimlemelerle ifade 
edilmiştir. Postmodern dönemde, dönemin yapısı gereği bir ebediyetten söz 
edilemez” (http://kazimtolgagurel.blogspot.com/2010/07/8-karaburun-bilim-
kongresi-postmodern.html Erişim Tarihi 27.05.2011). 
 
Bütün büyük anlatıların yıkıldığı ve kesinliğin olmadığı bu dönemde evlilik 

kurumu da etkilenmektedir; her şeyin hızla hareket edip değiştiği bir dönemde evlilik 

gibi uzun süreli bir ilişki biçiminin sürmesi zorlaşmaktadır. 

 

Günümüz toplumlarında öne çıkan bir başka özellik çiftlerin birbirlerini aldatma 

oranlarında önemli bir artışolmasıdır. Hızlı değişim kendini ilişkilerde de göstermiş, bir 

ilişkiden diğerine geçmek kolaylaşmıştır. “Evlilik dışı ilişki her çağda vardır, ancak gün 

geçtikçe bu ilişkilere toplumun baskı yapabilme gücü çözülmektedir” 

(http://kazimtolgagurel.blogspot.com/2010/07/8-karaburun-bilim-kongresi-

postmodern.html Erişim Tarihi 27.05.2011). 

  

Günümüzde toplumsal değişim sonucu insanların evli olmasa da birlikte 

olmalarına daha olumlu yaklaşım mevcuttur. Sosyolojik olarak herhangi bir aile türüne 

girmese de birbirleri ile aynı evi paylaşan ya da belli zamanlarda birbirlerinin evinde 

buluşan, ortak harcamaları olup, belli bir cinsel aktiviteye sahip partnerlerin bir realite 

olarak ortada durdukları açıktır. Baumann (2008: 52) bu birliktelikleri şöyle 

açıklamaktadır: 

 
“Yarım zamanlı çifttirler. Bir evi ve ev işlerini paylaşma zorunluluğundan 
nefret ederler, ayrı konutları, ayrı hesap defterleri ve ayrı arkadaşa çevreleri 
olmasını tercih ederler ve arzu ettiklerinde zaman ve mekanı paylaşırlar, arzu 

http://www.iletisim.com.tr/kişi/marshall-berman-345.aspx�
http://kazimtolgagurel.blogspot.com/2010/07/8-karaburun-bilim-kongresi-postmodern.html%20Erişim%20Tarihi�
http://kazimtolgagurel.blogspot.com/2010/07/8-karaburun-bilim-kongresi-postmodern.html%20Erişim%20Tarihi�
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duymadıklarında da bundan uzak dururlar(…) kısmi zamanlı esnek bir araya 
gelmelerdir.” 

 

Günümüz postmodern toplumunun temel özelliklerinde biri de tüketime dayalı 

olmasıdır, bu nedenle Baudlarillard “tüketim toplumu” ifadesini kullanmaktadır. 

Tüketim toplumunda bütün ilişkiler, çocuk-ebeveyn, eş, akraba arası ilişkiler birer 

tüketim nesnesi gibi düşünülereklerek iletişim kurulmaktadır. Baudlarillard (2009: 93)  

“(…)tüketici-insan kendisini haz almak zorunda olan şey olarak bir haz ve tatmin 

işletmesi olarak düşünür” derken insanların temel amaç olarak yaşam ve ilişkilerini 

“haz” ve “tatmin” üzerine kurduklarını ifade etmektedir. İnsanlar haz arayışında da belli 

kıstaslara göre hareket etmektedir. 

 

“Uzun vadeli güvenliğin yokluğunda, “anlık haz” cazip biçimde 
makul bir strateji olarak görülür. Hayat her ne sunacaksa, bırakın 
derhal sunsun. Yarının ne getireceğini kim bilir? Hazzın ertelenmesi 
cazibesini kaybetmiştir: Durum buysa, kişinin düş kırıklığından 
kaçınmak için alışkanlıklar ve bağlılıklar geliştirmekten ya da uzun 
süreli taahhütlere girmekten uzak durması en iyisi olacaktır. Arzu 
nesnelerinden anında yararlanmak ve sonra onları kaldırıp atmak 
daha iyidir”  (Baumann, 2005:193).  

 

Giddens’ deyimiyle “ayrılma ve boşanma toplumu” (2010: 61) olan günümüz 

dünyasının, temel prensibi anlık hazzın peşinde sürekli koşmak, samimi ilişkiler 

geliştirmemek ve uzun vadeli hesaplar yapmamaktır. İsteklerinin peşinde koşan, 

yakınlarını ve eşlerini önemsemeyen, sürekli bir tatmin arayışı içinde hiçbir şeyle 

yetinmeyen bu kişiler sonunda yalnız kalmayı tercih etmektedir. 

 

Sürekli olarak bir ilişkiden başkasına koşup kendi bedeni tatminin sağlamak 

isteyen kişilerde temelde bazı sorunlar oluşur, bedeni olarak tatmin olmakla beraber 

ruhani olarak doyuma ulaşmamak/ulaşamamak ilk sırada gelir. Fromm’un ifadesiyle  

(2004: 68); “Eğer fiziksel birleşme arzusu sevgi kaynaklı değilse, cinsel sevgi insana 

duyulan sevgi demek değilse, o zaman şehvetli ve geçici bir birleşmenin ötesine 

geçmez. Cinsel çekim o an için birleşiyormuş duygusu uyandırır, ama sevgisiz 

gerçekleşen bu “birleşme” sonunda, birbirine öncesinden daha yabancılaşmış iki insan 

kalır geriye”. Çiftler sadece cinsel birliktelik amaçlı ilişkileri sonucunda birbirlerine 
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daha çok yabancılaşmaktadır; duygusal temeli olmayan bedensel birleşmeler sonucunda 

kişiler birbirlerinden daha çok uzaklaşmaktadır. 

 

İlişki peşinde koşmanın temel amaç edinen  kişilerin  diğer bir sorunu da, 

“arzuları doyurma değil de yeni arzular peşinde koşmanın görünür bir bitiş çizgisi 

olmamasıdır” (Baumann, 2009: 91). Sonu olmayan bir yerde devamlı ileri gitmek ve 

haz eşiğini her defasında yukarı çıkarmak bir süre sonra tatmin olamamayı 

getirmektedir. İnsanları, hiçbir kişi ve ilişki tam anlamıyla mutlu etmeye yetmez, 

devamlı bir arayış ve memnuniyetsizlik hali kısır bir döngü içinde insanları sıkıştırarak 

sürekli kendini yeniler. “İnsanı dünyada bezdiren şey sınırsız haz peşinde koşulan 

hayattır çünkü böyle bir hayat sinirleri o kadar uzun süre azami tepki vermeye zorlar ki 

en sonun da hiç tepki vermez olurlar” (Simmel, 2009: 321). Artık olaylar ve kişilerin 

özellikleri anlamlarını kaybeder, sıradanlaşır,   tepki vermesini sağlamak için uç 

noktalarda ilişkiler yaşanmaya başlar.  

 

İlişkiden ilişkiye gitmenin bir diğer sonucu da hiç kimse ile bağlanamamak ve 

sonunda evlenememektir, birçok çiftte yaşanan temel durum budur. Bugün eğer bireyler 

kişilerarası ilişkileri ve sivil katılımı sürdürmek için gerekli bağlanmayı 

sağlayamıyorsa, bunun nedeni benliğin duygusal derinliklerini ve kişilerarası iletişimin 

duygusal dokusunu boşaltan kontrolsüz narsisizmdir (Elliott ve Lemert , 2010: 84 ) 

 

Bireysel tercihlerin her şeyin önüne geçtiği bu zamanda, başkasının isteklerini 

önemsemeyen kişilerin birisi ile eş olması zorlaşmaktadır. Eş olmak iki kişinin aynı 

duygu ve düşünce sistematiği içinde hareket etmesi demektir, ilişkide üstün olan tarafın 

olmamasıdır. Kendi istek ve düşüncelerini her şeyin üstüne koymak, kimseyi işlerine 

karıştırmamak bir anlamda yalnız kalmayı seçmektir. Birey her yerde öncelikle kendini 

beğenmeye, kendinden hoşlanmaya özendirilir. Kendini beğenerek başkalarınca 

beğenilme şansına ulaşılacağında anlaşılmıştır (Baudrillard; 2008: 113). Kişilerin 

kendilerini her şeyin merkezine koymaları ve kimse ile yakın ilişki içine girmemeleri 

eşleri, anne-baba ve akrabaları arasında da mesafelerin oluşmasına neden olmaktadır. 
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Çiftlerin çocuk dünyaya getirmek konusuna mesafeli yaklaşmaları ve genelde tek 

çocuk sahibi olmak istemeleri günümüz toplumunda sıkça görülmektedir. Bireysel 

doyumlarına ulaşmayı her şeyin önüne koyan kişiler için çocuk dünyaya getirmekte 

belli sorunlarla içi içe olmak demektir. 

 
“Çocuklar, ortalama tüketicinin bütün ömrü boyunca yapabileceği en pahalı 
alışverişler arasındadır. Dar anlamda parasal terimlerle, son moda bir lüks 
arabadan, gemiyle dünya turuna çıkmaktan ya da gurur duyabilecek bir evden 
daha pahalıdırlar. Daha kötüsü, toplam maliyet yıllar içerisinde artma riski 
içerisindedir ve maliyet hacmi önceden sabitlenemez, herhangi bir kesinlikle de 
değerlendirilemez” (Baumann, 2008: 60). 
 
Hayata bütünüyle ekonomik yaklaşan insanlar çocuk yapmak konusunda da aynı 

bakış açısından hareket ederler, günümüzde bir çocuğun eğitim, sağlık ve kültürel 

giderlerinin büyük şehirlerde karşılanması epey maliyetlerdir. Köy/kasaba hayatında 

çocuğun erken yaşlardan itibaren işgücü olarak tarım, hayvancılık vb. işlerde 

kullanılması ve faydalanılması mümkünken şimdilerde nüfusun çoğunun şehirlere 

göçmesi, fabrikalarda ve hizmet sektöründe çalışmaya başlaması çocuk doğurmayı 

engelleyen nedenlerdendir. 

 

İnsanların çocuğun belirli sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olmaları 

eğlence, seyahat, sosyal aktivite gibi etkinliklerini aksatmayı ya da çocuklara göre 

ayarlamayı zorunlu kılması da ayrı bir sorun teşkil etmektedir. Kendi kişisel 

zamanlarından ayırmak istememektedir. Bireyselliğin narsisizm boyutuna ulaştığı 

kişilerde başkasına sevgi bu çocuk olsa bile mümkün olmamaktadır. 

 

Ayrıca, ailenin yerini alan eğitim kurumları, kitle iletişim araçları, pop ikonları 

anne-baba ve çocuk arasında ilişki süresini azalttığı gibi, duygu bağını da 

zedelemektedir. İşyerinde belli çalışma saatlerine tabii olan kişiler çocukları ile yeteri 

kadar ilgilenememektedir. Bütün büyük anlatılarda olduğu gibi aile, evlilik, çocuk gibi 

değerlerde muğlak belirsiz bir konuma gelir, hiçbir şeyin kesin olmama hali ilişkilerdeki 

güveni hatta aile içindeki çocuk ebeveyn ilişkisini zedelemektedir. 
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Günümüz toplumunda bütün her şeyin ekonomik değer üzerinden ifade edildiği ve 

tüketimi arttırmak için yoğun bir uğraş olduğu açıktır. Çekirdek aile ve geleneksel 

ailenin ortadan kalkması ve tek kişi yaşayan insanların artmasının nedenini tüketim 

mantığı temelinde Tolga Gürel şöyle açıklamaktadır:  

 
“Geç kapitalizmin bir çıktısı olan postmodern dönemde gerçekleşecek olan bu 
eşitlenme ve tekeşli ailenin dağılması, tüketim toplumu açısından daha avantajlı 
bir durum olacaktır. İnsanların evlerinde bir arada yaşaması, buzdolabı ve 
çamaşır makinesi gibi ihtiyaçları ortak kullanabilmesi anlamına gelmektedir. 
Kapitalizm tüketimi arttırabilmek için her türlü ortaklığa ve paylaşıma karşıdır 
. Bireyleri atomize etmesi demek, her birine bir buzdolabı veya çamaşır 
makinesi satabilmesi demektir” 
(http://kazimtolgagurel.blogspot.com/2010/07/8-karaburun-bilim-kongresi-
postmodern.html Erişim Tarihi 27.05.2011). 

 

Genel olarak sosyalbilimciler, postmodern günümüz toplumunda ailede görülen genel 

özellikler şunlardır: 

• Evlenme oranında azalış.  

• Boşanma oranında artış. 

• Evlilik dışı ilişkilerin artması. 

• Evlilik dışı çocuk oranında artış. 

• Sözleşmeli evliliklerin yaygın hale gelmesi. 

• Her iki cinsinde aldatma eylemine sıcak bakması. 

• Eşcinsel birleşmelere olumlu yaklaşma. 

• Tek ebeveynli ya da çocuksuz aileler de artış. 

• Kişilerin yalnızlaşması. 

• Çiftler arasında artan iletişim bozukluğu. 

• Kişilerin anne-baba ve akrabaları arasındaki iletişim bozukluğu. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://kazimtolgagurel.blogspot.com/2010/07/8-karaburun-bilim-kongresi-postmodern.html%20Erişim%20Tarihi�
http://kazimtolgagurel.blogspot.com/2010/07/8-karaburun-bilim-kongresi-postmodern.html%20Erişim%20Tarihi�
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1.3 Cumhuriyetten Günümüze Türk Ailesi 

Aile kurumu dünyada değişim geçirirken Türkiye’de de ülkenin kendi şartları ve 

iç dinamiklerine göre çeşitli yapılara evrilmiştir. 2000’li yıllar Türk ailesinin durumunu 

ortaya koymak için tarihsel süreçte ailenin geçirdiği değişimlerinde belirlenmesi 

gerekmektedir. Türkiye’de özellikle 1970’li yıllardan sonra sosyalbilimciler tarafından 

aile üzerine çeşitli araştırmalar mevcuttur. Mahmut Tezcan, Cumhuriyet’ten günümüze 

Türk ailesini tarihsel olarak üç grupta toplamıştır (2005: 1) :  

 

• Dünkü Aile-Cumhuriyet Dönemi Türk Ailesi (1950 Yılına Değin) 

• Bugünkü Türk Ailesi (1950 – 2000 Arası) 

• Gelecekte Türk Ailesi (2000 Sonrası) 

 

1.3.1 1923-1950 Yılları Arası Türk Ailesi 

 

1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yılları ülkenin yeniden inşası ve 

temel yapıların kurulması ile geçmiştir. Ülke büyük ve yıkıcı bir savaştan çıkmış ve 

ülke coğrafyası yıllardır süren savaşların getirdiği açlık, sefaletle uğraşmış, yetiştirdiği 

birçok eğitimli, değerli insanı da cephede kaybetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nde 

üniversite binalarının bile yeniden inşa edildiği bu dönem için akademik düzeyde, 

sistemli bir araştırma yapılamamıştır.  

 

1.3.1.1. 1923-1950 Yılları Arası Türkiye’de Aile Türleri 

 

Bu yıllar içinde aile türleri hakkında araştırmacılar tarafından ortaya çıkarılmış 

bilimsel veriler yoktur. Türkiye’de aile türleri üzerine yapılan kapsamlı araştırmalar 

1970’lı yıllar ile başlamaktadır. Mahmut Tezcan genel olarak bu dönemi şöyle 

açıklamaktadır:  

 
“Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarında Türk ekonomik ve 
toplumsal yapısı kırsal ekonomiye dayalı, geleneksel geniş 
ailenin ya da ataerkil geniş ailenin kısmen de geçici geniş 
ailenin egemen olduğu durumda idi. Nüfus, daha çok kırsal 
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kesimde yoğunlaşmıştı. Kentleşme yaygın değildi. Sanayileşme 
çok hızlı olmadığı için çekirdek ailenin gelişimi ise yavaş bir 
seyir takip etmekteydi”  (Tezcan,2005:1). 
 

Bu dönemde kırsal kesimde nüfusun fazla olması nedeniyle Türkiye’de geniş ailelere 

daha çok rastlanmaktadır. Evde babanın kesin hakimiyeti söz konusuydu. 1950’li yıllara 

doğru giderken savaşın etkileri ortadan kalkmaya başlamaktadır. İkinci Dünya 

Savaşı’nın kötü etkileri görünse de savaşın ardından bütün dünya ile birlikte 

endüstrileşme artmaktadır. 

 

1.3.1.2. 1923-1950 Yılları Arası Nüfus Özellikleri 

 

1927-1950 Yılları Arası Nüfus Artış Hızı 

Sayım Yılı Nüfus Yıllık Nüfus 

Artış Hızı 

Şehir Nüfusu Köy Nüfusu 

1927 13 648 270 21,1 3 305 879 10 342 391 

1935 16 158 018 17,2 3 802 642 12 355 376 

1940 17 820 9 

50 

17,0 4 346 249 13 474 701 

1945 18 790 174 10,6 4 687 102 14 103 072 

1950 20 947 188 21,7 5 244 337 15 702 851 

 (Tüik, 2010: 8-9)          Tablo 1. 1927-1950 Yılları Arası Nüfus Artış Hızı 
 

 

1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımında Türkiye’de yaklaşık 14 milyon kişi 

yaşamaktadır; nüfusun büyük bölümü köylerde ikamet etmektedir. Birinci Dünya ve 

Kurtuluş Savaşı, Türkiye’nin nüfus ve yerleşim yeri özelliklerini etkilemiştir. Ülkenin 

kendini yeniden toparlamaya çalıştığı bu dönemde en büyük hasar İstanbul, İzmir gibi 

büyük şehirlerde olmuştur; bu durum da köyde yaşayan nüfus oranlarını arttırmıştır. Bu 

yıllar içinde savaşlardan kurtulan, önceye göre sağlık ve sosyal hizmetlerden daha çok 

yararlan ülke, nüfus yönünden sürekli bir artış göstermektedir. İkinci Dünya Savaşı’nın 
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etkilerini gösterdiği 1945 yılında ise nüfus artış hızı savaş nedeniyle en düşük seviyeye 

inmiştir.  

 

Şehir Köy Nüfus Oranı         (%) 

  Şehir nüfus oranı   Köy nüfus oranı 

Sayım yılı  Toplam Kadın Erkek   Toplam Kadın Erkek 

 1927  24,2 22,5 26,1   75,8 77,5 73,9 

 1935  23,5 22,3 24,8   76,5 77,7 75,2 

 1940  24,4 22,6 26,2   75,6 77,4 73,8 

 1945  24,9 23,4 26,5   75,1 76,6 73,5 

 1950   25,0 23,4 26,6   75,0 76,6 73,4 

                             Tablo 2. 1927-1950 Şehir Köy Nüfus Oranı 
(www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=202 Erişim Tarihi 22.05.2011)   
                                 
 

1927- 1950 yılları arasında yaklaşık olarak nüfusun dörtte üçlük kesimi köylerde 

geriye kalan kısım ise şehirlerde yaşamını sürdürmüştür. Bu dönem içinde şehir ve köy 

nüfus oranında nerdeyse hiçbir değişme olmamıştır. Cinsiyete göre şehir ve köyde 

yaşayan insan oranında da çok büyük bir değişim görülmemiştir. 

 

1923-1950 YILLARI ARASI EVLENME VE BOŞANMA 

 

1923-1950 YILLARI ARASI EVLENME 

Yıl Evlenme 

Sayısı 

Kaba Evlenme 

Hızı 

Ortalama Evlenme Yaşı 

Kadın Erkek 

1928 21 775 6,51 -  - 

1935 20 911 5,53 -  - 

1940 34 179 7,93 23,8  29,9 

1945 42 939 9,20 23,2 28,4 

1950 49 552 9,51 23,3 27,7 

(Tüik, 2010: 35)     Tablo 3. 1923-1950 Yılları Arası Evlenme 

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=202�
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Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarından 1950 yılına kadar evlenme sayısında iki 

katından fazla artış olmuştur, buna bağlı olarak kaba evlenme hızı  

(Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısıdır)   da % 50’nin 

üzerinde yükselmiştir. Ortalama evlenme yaşı olarak kadınlarda 1940-1950döneminde 

0,5 yaş erkeklerde ise 1,2 yaş düşme olmuştur. 

 

1923-1950 YILLARI ARASI BOŞANMA    

                                                                                                            (‰) 

Yıl Boşanma Sayısı Kaba Boşanma Hızı 

1930 2 127 0,15 

1935 2 357 0,15 

1940 4 027 0,23 

1945 6 187 0,33 

1950 7 873 0,38 

(Tüik, 2010: 36)           Tablo 4. 1923-1950 Yılları Arası Boşanma    

 

1930-1950 yılları arasında boşanma sayısı yaklaşık üç buçuk kat artış 

göstermektedir, özellikle 1935 yılından sonra ciddi bir yükseliş olmaktadır. Kaba 

boşanma hızında (Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısıdır)    

da  bu yıllar içinde iki buçuk kat artış görülmektedir. 

 

 

1.3.2. 1950-2000 Yılları Arası Türk Ailesi 

 

İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesinin ardından bütün dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de sanayileşme alanında önemli atılımlar yapılmıştır. Bu elli yıllık dönem 

Türkiye’de birçok konuda hızlı değişim ve dönüşümler barındırmaktadır. 

 

“Bu dönemin en önemli özelliği, sanayileşme hareketinin 
hızlanmasıdır. Buna bağlı olarak kentleşme de gelişmiştir. 
Böylece yoğun bir iç göç yaşanmıştır. Kırsal nüfus kentlere 



 
 

24 
 

taşınmıştır. Aynı bağlamda yurtdışı göçler de bir başka göç 
biçimidir. O halde bu dönem bir hareketlilik, dinamizm dönemi 
olarak nitelendirilebilir” (Tezcan, 2005: 2). 

 

 

1.3.2.1.1950-2000 Yılları Arası Türkiye’de Aile Türleri 

 

Aile üzerine 1950-1970 yılları arasında yapılan bilimsel bir değerlendirme 

olmadığından 1970’li yıllarda yapılan araştırmaları kullanmak zorunlu olmaktadır. 

Türkiye’de akademik anlamda aile üzerine bilimsel çalışmalar 1970’li yıllardan 

başlayarak yoğunlaşmıştır. Bu zaman dilimi içinde 1968 ve 1988 yıllarında aile yapısı 

araştırmaları yapılmıştır, çalışmada bunların sonuçları ayrıntılı olarak açıklanacaktır.  

Sosyalbilimciler tarafından bu zaman diliminde içinde yapılan bazı araştırmalarda 

benzer sonuçlar ortaya konmuştur. 

 

Serim Timur, araştırmaları sonucu Türkiye’de aile biçimlerini dört grupta 

toplamıştır: a)Çekirdek aile b) Ataerkil geniş aile c)Geçici geniş aile d) Parçalanmış, 

eksik aile (1972: 27). Mübeccel Kıray, yapmış olduğu araştırmanın bulguları 

çerçevesinde Ereğli’de aile biçimlerini şöyle belirlemiştir:  a) Çekirdek aile b)Büyük 

aile c)Karışık aile d) Kız evlada dayanan genişlemiş aile e) Bozuk aile ( b-e arası 

gruplar büyük ailenin çeşitli kompozisyonlarını yansıtmaktadır)  (1982: 108). Emre 

Kongar, İzmir’de aile biçimlerini şu gruplar içinde ele almıştır: a) Çekirdek aile b) 

Geçiş halindeki toplumların ideal tipi olan famille souch (çekirdek ailenin kuşak çizgisi 

üzerinde genişlemiş şekli) c) Geniş aile d) Parçalanmış, tamamlanmamış aile  (1972: 

64).   

  

1970’li yıllarda Türkiye’de yapılan araştırmalarda, farklı adlandırılmalarla da olsa 

temel olarak üç aile türü görülmektedir. Bu aile türleri: a-çekirdek aile b-geniş aile c-

diğer aile (parçalanmış/tamamlanmamış/eksik/bozuk aile). Araştırmalarda mevcut 

bulunan aile türlerinin tespiti dışında Türkiye’de yüzde kaçlık oranlara sahip olduğu da 

incelenmiştir. 
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1968 yılında Türkiye’de ailelerin % 60’ı karı-koca ve evlenmemiş çocuklardan 

oluşan çekirdek ailedir. Ataerkil geniş aileler tüm ailelerin % 19’u, geçici geniş aileler 

% 13’ü, parçalanmış ve eksik aileler de %8’idir (Timur, 1972: 30). Kongar (1972: 66) 

1967-1968 yılları arasında İzmir’de yaptığı araştırmalarda çekirdek aile oranını % 63,6 

geniş aile oranını % 27,2 parçalanmış/tamamlanmamış aile oranını ise % 9,2 olarak 

tespit etmiştir. Mübeccel Kıray (1982: 108) 1962 yılında Ereğli’de yaptığı araştırmada 

çekirdek aile oranını % 61,6 geniş aile oranını % 37,2 diğerlerini % 1,2 olduğunu 

belirtmiştir. 

 

Birbirine yakın zamanlarda üç sosyalbilimci tarafından Türkiye’nin çeşitli 

bölgelerinde yapılan incelemelerde, çekirdek aile oranının %60-63,6 arasında olduğu, 

geniş aile oranının ise % 27,2- 37,2 olduğu ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin sanayileşen 

ve kentleşen toplumların aile türü olarak ifade edilen çekirdek aileye doğru bir dönüşüm 

içinde olduğu görülmektedir. Şehirlerdeki ve köylerdeki çekirdek aile oranına 

bakıldığında bu durum iyice netlik kazanmaktadır. Üç büyük kentte çekirdek aile oranı 

% 68 iken diğer kent ve kasabalara gidildikçe bu oranın azaldığı ve köylerde % 55 

olduğu görülmektedir (Timur, 1972: 30). 

 

 Türkiye’deki çekirdek aile ile batı toplumlarındaki çekirdek aile arasındaki farkı 

Emre Kongar (1999: 594) şöyle ifade etmektedir: “Türkiye’deki kentsel aile de çekirdek 

yapıya sahiptir, fakat ileri derecede sanayileşmiş toplumlardaki çağdaş aileden değişik 

bir takım nitelikleri vardır. Babanın buyrultusu aile içinde hala egemendir” . Türkiye’de 

çekirdek aile yapısı şeklen görülmekte olsa da ailenin iç işleyişine hakim olan 

geleneksel aile de olduğu gibi babanın görüşleridir. 

 

İlerleyen yıllarda bilimsel araştırmalarda Türkiye’de ortaya çıkan aile türleri oranı 

aşağıdaki tabloda yansıtılmaktadır. Buradan anlaşılacağı gibi bu yıllar içinde önemli bir 

oransal değişiklik olmamıştır. 
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1973-1983 Yılları Arası Aile Türleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atalay, 1992: 30) Tablo 5. 1973-1983 Yılları Arası Aile Türü 

 

1950-2000 Yılları Arası Nüfus Özellikleri 
 

 

1950-2000 Yılları Arası Nüfus Artış Hızı  Şehir Nüfusu Köy Nüfusu  

Yıl  Nüfus  

Yıllık nüfus artış 

hızı Şehir Nüfusu  Köy Nüfusu 

1950  20 947 188   21,7  5 244 337         15 702 851 

1955  24 064 763  27,8  6 927 343      17 137 420 

1960  27 754 820  28,5  8 859 731      18 895 089 

1965  31 391 421  24,6  10 805 817      20 585 604 

1970  35 605 176  25,2  13 691 101      21 914 075 

1975  40 347 719  25,0  16 869 068      23 478 651 

1980  44 736 957  20,7  19 645 007      25 091 950 

1985  50 664 458  24,9  26 865 757      23 798 701 

1990  56 473 035  21,7  33 326 351      23 146 684 

2000  67 803 927  18,3  44 006 274     23 797 653 

(Tüik, 2010: 8-10) Tablo 6. 1950-2000 Yılları Arası Nüfus Artış Hızı 

 

Nüfus artış hızı bakımından 1950-1960 yılı arası düzenli bir yükselme olmuştur. 

1960-1980 yılları arası nüfus artış hızı düzensiz bir şekilde düşmüştür, 1985 yılında 

 1973 1978 1983 

Çekirdek Aile 59,7 57,4 61,6 

Ataerkil Geniş 

Aile 

18 11,6 15,1 

Geçici Geniş Aile 14,4 16,9 12,8 

Dağılmış Aile 8,6 14,1 10,5 
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önemli bir yükseliş görülse de 1985-2000 yılları içinde nüfus artış hızında düşüş 

olmuştur. 

 

1950’li yıllardan başlayan süreçte Türkiye hızlı bir sanayileşme ve sanayileşmenin 

getirdiği kentleşme sürecine girmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bütün dünya ile 

birlikte ülkemizde de atılım ve hamleler yapılmıştır. Ülke nüfusu 1950 yılından itibaren 

hızlı bir artış göstermiştir, 1950-2000 yılları arasında ülke nüfusu üç kattan daha fazla 

artış göstermiştir. Bu artış şehir ve köy nüfusunu da etkilemiştir. 1950 yılında köyde 

yaşayan nüfus şehirde yaşayandan üç kat fazla olmasına karşın 2000 yılında geldiğinde 

şehirde yaşayan nüfus köyde yaşayan nüfusun iki katı olmuştur.  

 

 

1950-2000 Yılları Arası Annenin Yaşına Göre Canlı Doğan Çocuk Sayısı 

 

   

 Annenin yaşı 

Yıllar 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39  40-44  45-49 

1970  0,1  1,2  2,5  3,8  4,8   5,1 

   

  5,2  

              

1975  0,1  1,1  2,5  3,7  4,7   5,2   5,3 

               

1980  0,2  1,2  2,6  3,8  4,8   5,4   5,7 

1985  

 

0,1  1,0  2,3  3,5  4,4   5,1   5,5 

1990  

 

0,1  0,8  2,0  3,0  3,8   4,4   4,9 

2000  0,1  0,6  1,5  2,3  2,9   3,4   3,9 

Tablo 7. 1950-2000 Yılları Arası Annenin Yaşına Göre Canlı Doğan Çocuk Sayısı 

(www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1090 Erişim Tarihi 22.05.2011)  

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1090�
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1950-2000 yılları arasında nüfus artış hızındaki sürekli yükselmeye rağmen; 

1970-2000 yılları arasında canlı doğan çocuk sayısında bariz bir azalma 

gözlenmektedir. 15-19 yaş grubu anneler dışında, diğer yaş grubu annelerin çocuk 

sayılarında yarıya yakın bir düşme ortaya çıkmaktadır. Türkiye’deki mevcut sağlık 

olanaklarının giderek iyileştiği düşünüldüğü zaman canlı doğan çocuk sayısındaki 

düşmenin nedeninin kötü sağlık koşulları ya da hastalıklar olamayacağı anlaşılmaktadır. 

Bu durumun nedenini bulmak için bu yıllardaki doğurganlık hızına bakılması uygun 

görünmektedir. 

 

 

 

Toplam Doğurganlık Hızı 

Yıllar Toplam Kent Kır 

1978 4,3 - - 

1988 3,0 - - 

1993 2,7 2,4 3,1 

1998 2,6 2,4 3,1 

2003 2,2 2,1 2,7 

(Tüik, 2010: 16) Tablo 8. 1978-2003 Yılları Arası Toplam Doğurganlık Hızı 

 

Canlı doğan çocuk sayısındaki düşüşün nedenini bulmak için toplam doğurganlık 

hızı istatistiklerine bakıldığında, 1978-2003 yılları arasındaki doğurganlık hızında % 

50’ye yakın düşüş dikkat çekmektedir. Mevcut doğum kontrol uygulamaları, toplumun 

eğitim düzeyinin giderek yükselmesi, ailelerin ekonomik yönden sorunlar yaşamaları ve 

çocuklarının bakım/eğitimlerini masraflarını düşünmeleri gibi nedenlerle Türkiye’deki 

aileler giderek az çocuk yapma eğilimi göstermektedir. Bunun sonucu olarak  Türk 

toplumunda çekirdek aile oranı yıllar içinde yükselmektedir. 
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1950-2000 Yılları Arası Şehir Köy Nüfus Oranı 

                  Tablo 9. 1950-2000 Yılları Arası Şehir Köy Nüfus Oranı 

(www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=202 Erişim Tarihi 22.05.2011)   

 

Şehir ve köy nüfus oranları arasındaki denge tamamen değişmiştir; köy nüfus 

oranı 1950-2000 yılları arasında yarı yarıya azalmıştır. Buna karşın şehir nüfus oranı 

yaklaşık iki buçuk kat artmıştır. Ülkenin içine girdiği kentleşme süreci hızını 

kaybetmeden düzenli olarak devam etmiştir. Köylerinden gelen insanlar, şehrin 

ekonomik, sağlık, eğitim gibi konularındaki avantajlarından faydalanmak istemiştir.  

 

Emre Kongar, bu süreç içinde köyden şehre yapılan göçlerin nedenlerini ikiye 

ayırmaktadır. Köyde yaşayan insanlar temel geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan 

eğitim olanaklarında yararlanamayan insanlardır. Kongar “itici ögeler” dediği unsurları 

şöyle sıralamıştır: “Birinci olarak tarımsal etkinliklerin düşük ekonomik verimliliği, 

kırsal alanlardan dışarı doğru göçü ortaya çıkaran gerçeklerden biridir” ( Kongar, 1999: 

       

             (%) 

  Şehir nüfus oranı   Köy nüfus oranı 

      

Sayım yılı  Toplam Kadın Erkek   Toplam Kadın Erkek 

1950   25,0 23,4 26,6   75,0 76,6 73,4 

1955  28,8 26,9 30,6   71,2 73,1 69,4 

1960  31,9 30,1 33,7   68,1 69,9 66,3 

1965  34,4 32,6 36,2   65,6 67,4 63,8 

1970  38,5 36,2 40,6   61,5 63,8 59,4 

1975  41,8 40,1 43,4   58,2 59,9 56,6 

1980  43,9 42,5 45,3   56,1 57,5 54,7 

1985  53,0 51,4 54,6   47,0 48,6 45,4 

1990  59,0 57,7 60,3   41,0 42,3 39,7 

2000  64,9 64,5 65,3   35,1 35,5 34,7 

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=202�
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550). Tarım faaliyetlerinden elde edilen kazanç artık aileleri geçindirmeye 

yetmemektedir. “İkinci olarak tarımsal üretimin makineleşmesi de kentlere göç etmenin 

ardında yatan bir başka önemli ögedir” (Kongar, 1999: 550). Bu makineleşme ve 

yenileşme hareketi beraberinde kol gücü ile çalışan birçok insanın işinden olmasını 

doğurmuştur. “Üçüncü olarak, Türkiye’deki ekilebilir toprakların sınırına ulaşılmış 

olması, kentlere göçün ardındaki ögelerden biridir” (Kongar 1999: 551). Her maddi 

yapının bir sınırı olduğu gibi ekilebilecek nitelikteki toprakların da bir uç noktası vardır 

ve Türkiye’de tarım topraklarında bu uç noktaya gelmiştir. “Dördüncü ve son olarak, 

Türkiye’de tarım kesiminin ulusal gelir içindeki payının küçülmesi ve işgücünün 

azalması, kentleşmenin ardındaki temel öge niteliğiyle belirtilebilir” (Kongar, 1999: 

552). Tarımdan yeterince para elde edilememesi ve yurt dışından tarım ürünü 

getirtilmesi insanların topraklarını bırakmasında da etkili olmuştur. 

 

Kongar “çekici ögeler” dediği unsurları şöyle sıralamıştır:“ (…)birinci olarak, 

kentlerdeki iş olanaklarının ve yüksek ücretlerin çekici ögelerin başında geldiğini 

söylenebilir” (Kongar, 1999: 553). Şehirlerde sanayinin ve hizmet sektörlerinin büyük 

çapta olması sonucu bulunabilecek iş imkanları daha fazladır buna bağlı olarak 

kazanılan para miktarı da yüksek olmaktadır. “İkinci olarak, toplumun kültürel değerleri 

de, kente olan büyük göç dalgasını pekiştirmektedir” ( Kongar, 1999: 553). Şehir bir ilgi 

ve cazibe merkezidir şehirdeki yaşam şartlarının zorluğu ilk başta düşünülmemektedir. 

Köyde zorluk içinde yaşayan insanlar şehrin her türlü özelliğini iyi varsaymaktadır. 

“Üçüncü olarak, büyük kentlerin eğitim ve sağlık konularındaki olanakları belirtilebilir” 

(Kongar, 1999: 554). Eğitim verecek ne okul ne de öğretmen olmayan birçok köy 

vardır. Aynı şekilde sağlık hizmetleri ve doktor olanakları da köylerde yeterli oranda 

değildir. “Son yıllarda (…) Türkiye’de Güneydoğu’da yaşanan sorunlar çerçevesinde, 

bir başka öge daha, kentleşme olgusuna önemli katkılarda bulunmaktadır: Bu da, 

güvenlik gerekçeleriyle, kırsal alanların terk edilerek, kentlere göç edilmesi olayıdır”  

(Kongar 1999: 554). Birçok köy terör olayları nedeniyle boşaltılmış buradaki nüfus 

şehirlere yerleşmiştir. 
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1950-2000 Yılları Arası Evlenme Ve Boşanma 

Ailenin yasal olarak kurulması evlenme ile dağılması ise boşanma ile olmaktadır; 

bu dönem içinde aile kurumunu ele alırken evlenme ve boşanma olgularını incelemek 

gerekmektedir. Türk toplumunda evlenmeye ilişkin bazı özellikler; akraba evliliği, 

evlilikte nikah türü, evlenmeye kimin karar verdiği, başlık parası alınıp alınmadığı gibi 

konular inceleme alanı içine alınmaktadır. 

 

1.3.2.2 1950-2000 Yılları Arası Evlenme 

Yıl Evlenme Sayısı Kaba Evlenme Hızı 

(%)           

Ortalama Evlenme Yaşı 

Kadın Erkek 

1950 49 552 9,51 23,3 27,7 

1960 67 094 7,69 22,9 26,1 

1970 117 495 7,13 22,0 26,6 

1980 366 403 8,25 22,1 26,2 

1990 459 907 8,19 22,0 26,1 

2000 461 417 6,84 23,2 26,9 

(Tüik, 2010: 35)         Tablo 10. 1950-2000 Yılları Arası Evlenme 

 

1950 yılından itibaren ülkemizde evlenme sayısı düzenli bir şekilde artış 

göstermiştir. 1950-1990 döneminde katlanarak artan evlenme sayısında, 1990-2000 

döneminde ise çok önemli bir artış olmamıştır. 1950-2000 döneminde evlenme sayısı 

yaklaşık on kat artmıştır. 

 

1950-1970 yılları arasında kaba evlenme hızında  %1’lik düşüş olmuştur. 1970- 

1980 döneminde % 1’lik bir artış olmuş 1980-1990 yıllarında önemli bir değişiklik 

olmamıştır. 1990- 2000 arasında görülen % 1,35’lik düşüş ile kaba evlenme hızı son elli 

yılın en alt seviyesine inmiştir. 

 

Kadınların ortalama evlenme yaşlarında 1950-1990 yılları arasında düzenli 

olmasa da bir düşüş olmuştur. 1990-2000 arası 1,2 yaşlık yükselişle 1950 yılı ortalama 

evlenme yaşına yaklaşık olarak geri gelinmiştir. Erkeklerin ortalama evlenme yaşlarında 
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1950-1960 döneminde 1,6 yaşlık bir düşüşten sonra 1960- 1970 yılları arasında yarım 

yaşlık yükseliş olmuştur. 1970-1990 döneminde düzenli bir düşüş görülmüşse de 1990-

2000 arasında 0,8 yaşlık artış olmuştur. 2000 yılında erkeklerin ortalama evlenme yaşı, 

1950 yılına göre 0,8 yaş düşük olmuştur. 

 

1.3.2.2.1 1950-2000 Yılları Arası Cinsiyete Göre Evlilik Kararı 

 

1968 yılında Türkiye geneline bakıldığında evlenmelerin büyük çoğunluğunu 

ailelerin kararlaştırdığı, ancak evlenecek kızların da bu kararı kabul ettiği görülmektedir 

(Timur, 1972: 70)  . Tüm evliliklerin % 67’si, üç büyük kentte % 59’u, diğer yerlerde % 

67-72’si bu şekilde olmuştur. Evliliklerin ancak % 13’ünde kiminle evleneceğine 

kadının kendi karar vermiş ve ailesi de bunu kabul etmiştir. Bu oran Ankara, İstanbul ve 

İzmir’de % 30’dan diğer kentlerde % 12’ye, köy ve kasabalarda ise % 10’a 

düşmektedir. Kendi rızası olmadan, istemediği halde ailelerin zoruyla evlenen 

kadınların oranı % 11’dir. Bu oran üç büyük kentte % 8, diğer kent, kasaba ve köylerde 

% 12’dir. Diğer yandan, ailesinin itirazına rağmen kendi istediğine kaçarak evlenenlerin 

oranı üç büyük kentte % 3’den, köylerde % 9’a yükselmektedir.  

 

Bu dönemde kişilerin kendi isteklerinden ziyade ailelerin isteği ile evlenmeleri 

yaygın olmuştur; yapılan evliliklerin yaklaşık dörtte üçü aile kararı ile yapılmıştır. Bu 

araştırma sonuçlarına göre kişiye özellikle kadına kendi karar verme hakkı tanınmadığı 

görülmektedir. Üç büyük kent merkezinde nispeten kadının kendi karar verme hakkı 

yüksek görünse de bu oran genel istatistik içinde üçte bire tekabül etmiştir.  

 

Cinsiyete Göre Evlilik Kararı,1988                                                       %                 

 Kadın Erkek 

Kendim 15,52 20,37 

Eşimle Anlaşarak 17,39 23,64 

Ailem 61,04 51,64 

Akrabalar 4,19 3,28 
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Diğer 1,03 0,74 

Bilinmeyen 0,82 0,32 

(Atalay, 1992: 45)   Tablo 11. Cinsiyete Göre Evlilik Kararı 

 

 1988 yılına gelindiğinde aile ve akrabaların kişilerin evlenme kararı üzerindeki 

etkileri biraz düşüş göstermesine rağmen halen etkili olduğu görülmektedir. Evlenme 

kararında erkekler kadınlara göre kendi tercihlerini daha çok kabul ettirdiği ortaya 

çıkmaktadır. 

 

1.3.2.2.2.Akraba Evliliği 

 

Toprağın/malın bölüşülmemesi ve bildik, tanıdık birisi ile evlilik yapma 

düşüncesinin sonucu olarak akraba evliliği Türkiye’de yaygınlık göstermiştir; 1968 yılı 

itibariyle “evlenen çiftlerin % 29,2’si birbiriyle akrabadır; üç büyük kentte bu oran % 

17,1’e düşerken köylerde % 35,7’e çıkmaktadır (Timur, 1972: 78). 

 

Akraba Evliliği Yapanların Oranı (1988)                                         % 

Toplam 17,22 

Kır 21,49 

Kent 13,97 

(Atalay, 1992: 75) Tablo 12.  Akraba Evliliği,  1988     

 

Akraba evliliği 1968-1988 arasında önemli bir düşüş göstermiştir, özellikle kırsal 

alandaki akraba evliliğinde % 15’e varan azalma olmuştur.  

 

1.3.2.2.3 Başlık Parası 

 

Ülkemize ve doğu toplumlarına özgü bir başka töre evlenirken başlık parası 

almaktır; 1968 yılı itibariyle “Türkiye’deki tüm kadınların % 53’ü başlıkla evlenmiş 

olduğu halde bu oran Ankara, İstanbul ve İzmir’de % 19, diğer kentlerde % 41, 
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kasabalarda % 47, köylerde ise % 63 tür”  (Timur,1972: 82). Türkiye’de bu dönemde 

evlenen kadınların yarıdan fazlası başlık parası ile evlenmiştir. 

 

Başlık Parası Uygulaması,1988 

Toplam 26,68 

Kır 37,92 

Kent 18,21 

(Atalay, 1992: 145) Tablo 13. Başlık Parası Uygulaması,1988 

 

1968-1988 yılları karşılaştığında başlık parası oranlarda büyük düşüş görülmüştür. 

Türkiye genelinde bu yıllar içinde başlık parası yarıya yakın düşüş göstermiştir, 

özellikle kırsal alandaki düşüş oranı büyük olmuştur. 

 

1.3.2.2.4 Nikah Türü 

 

Türkiye’ye özgü konulardan biri de evlilikte nikah türüdür; ülkemizde yasal 

olmamakla beraber uygulanmakta olan iki tür nikah vardır. Bunlardan biri devletin 

resmi kurumları tarafından kıyılan medeni nikah diğeri, dinsel anlamda kıyılan imam 

nikahıdır. 

 

1968 yılı itibariyle (Timur, 1972:  91) :  Türkiye’de evliliklerin % 35’i medeni 

nikah , %49’u hem medeni hem imam nikahı birlikte, % 15’i de yalnız imam nikahı ile 

kurulmuştur. Yalnız resmi nikahı olanların oranı Ankara, İstanbul ve İzmir’de % 54’den 

köylerde % 30’a düşmektedir. Bütün yerleşim yerlerinde çiftlerin yaklaşık olarak 

yarısının hem medeni, hem imam nikahı olduğu görülmektedir. Yalnız imam nikahı 

olanlar üç büyük kent, diğer kent ve kasabalarda % 5 dolaylarında olduğu halde 

köylerde % 20’ye yükselmektedir. 
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Evlilikte Nikah Türü,1988                                                                                              %                                                                                                           

 Hem Resmi 

Hem Dini 

Yalnızca 

Resmi 

Yalnızca 

Dini 

Nikahı Yok Bilinmeyen 

Türkiye 84,92 9,56 4,89 0,15 0.47 

Kent 82,70 13,59 3,09 0,13 0,50 

Kır 87,38 5,11 6,89 0,18 0,44 

(Atalay, 1992: 16)   Tablo 14.  Evlilikte Nikah Türü,1988                                                                                               

 

 Nikah türü olarak ülkenin büyük çoğunluğu hem resmi hem dini nikahı tercih 

etmiştir.1968 yılına bakıldığında hem resmi hem dini nikah yapanlar % 35 oranında 

artmıştır. Yalnız dini ve yalnız resmi nikah oranlarında önemli bir azalma yaşanmıştır. 

 

1.3.2.2.5 Evlenme Yaşı 

 

Aile kurumu yakından ilgilendiren bir diğer konu evlenecek kişilerin yaşlarıdır; 

özellikle küçük yaşlarda yapılan evlilikler Türkiye’de yaygın olarak görülmektedir.1968 

yılı  (Timur, 1972: 94) itibariyle: Türkiye’de kadınlar için ortalama ilk evlenme yaşı 17, 

erkekler içinde 22 olduğu görülmektedir. Bu ortalamalara yansıyan ileri yaşlarda 

evlenmiş olanların etkisini ortadan kaldırabilmek için ortanca yaşları hesaplandığı 

zaman, kadınların % 50’ sinin 15 yaşında ve daha önce, erkeklerin de yine yarısının 20 

yaşında ve daha genç evlenmiş oldukları görülmektedir. 1988 yılı araştırma 

sonuçlarında hesaplanan ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 22,67, kadınlar için ise 

18,91 dir. (Atalay, 1992: 40).  Türkiye’de erken yaşta evlilik yoğun olarak 

görülmektedir. 

. 

1.3.2.3. 1950-2000 Yılları Arası Boşanma 

Yıl Boşanma Sayısı Kaba Boşanma Hızı 

1950 7 873 0,38 

1960 11 072 0,40 

1970 9 568 0,27 



 
 

36 
 

1980 15 901 0,36 

1990 25 712 0,46 

2000 34 862 0,52 

(Tüik, 2010: 36) Tablo 15. 1950-2000 Yılları Arası Boşanma 

 

1950-2000 yılları arasında boşanma sayısında ve kaba boşanma hızında yükseliş 

olmakla birlikte, bu artış çok yüksek olmamıştır. 

 

1.3.3 2000 Yılı Sonrası Türk Ailesi 

 

1.3.3.1 2000’li Yıllarda Aile Türleri 

Hane Yapısı                                                                         % 

Çekirdek Aile 80,7 

Geniş Aile 13,0 

Tek Kişilik Hane 6,0 

Öğrencilerden/İşçilerden 

oluşan Hane 

0,3 

( Tüik,2006:1) Tablo 16. 2000’li Yıllarda Aile Türleri 

 

2000’ li yıllarda; modern, endüstri- kent toplumlarının aile tipi olan çekirdek aile 

% 80’leri aşan bir orana ulaşarak Türkiye’nin geneline yayılmıştır. Bu çekirdek aile 

oranının içinde parçalanmış/tamamlanmamış aile türleri de dahil edilmiştir. 2006 Aile 

Yapısı Araştırması  çekirdek aileyi şöyle açıklamaktadır: “ Anne, baba ve/veya 

evlenmemiş çocuklar ile tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aile tipine çekirdek aile 

denir. Hanede tek ebeveyn olması veya 6 aydan kısa süreli kalan kişi olması durumu 

çekirdek aile yapısını bozmaz ” (Tüik, 2010: 10) 

 

 Temel aile türlerinden diğeri olan ve genellikle endüstri öncesi, köy toplumlarının 

aile tipi olan geniş aile ise % 13’lere gerilemiştir. Bu araştırmada göze çarpan en önemli 

gelişme daha önceki araştırmalarda pek öne çıkmayan tek kişilik hane yapısıdır. Ailenin 

mevcut olan tanımları içinde “tek kişilik aile” olmadığından araştırmaya “tek kişilik 
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hane” olarak yansıtılan sonuç Türkiye’de giderek daha fazla bireysel yaşama isteğini 

göstermektedir. Türkiye’de mevcut bulunan geniş ailenin yarısı kadar tek başına 

yaşamayı seçmiş insanlar vardır. 
 
 
 
1.3.3.1.1 Ailelerin Akrabalarla Oturma Mesafeleri 
 
 Aynı 

Evde 
Aynı 
Apartman/ 
Avlu 

Aynı 
mahalle/ 
semt 

Aynı 
Şehir 

Başka bir 
şehir 

Yurtdışı 

Anne/Baba 9,9 10,6 19,5 37,7 21,6 0,7 
Kayınvalide/ 
Kayınpeder 

1,4 1,7 17,7 51,0 27,3 0,8 

Kardeşler 1,7 5,6 23,2 47,4 21,1 1,0 
Çocuklar 72,2 2,7 4,6 12,6 7,4 0,6 
Büyükanne/ 
Büyükbaba 

2,6 2,4 15,1 48,6 30,9 0,5 

Amca/Teyze/ 
Hala/Dayı 

0,2 0,5 16,3 52,5 29,7 0,7 

(Tüik, 2010: 79)       Tablo 17. Ailelerin Akrabalarla Oturma Mesafeleri 2006 
 

 Türkiye’de bir apartmanın tamamında kardeş, oğul, amca, dayı olarak oturan aile 

mensupları bulunmaktadır. İlk bakışta çekirdek aile yapısına sahip bu apartman 

dairelerinde bütün ilişkiler geleneksel ailede yapısındadır; bunun yansıması olarak 

akrabalarla oturma mesafeleri incelendiğinde birbirine yakın mesafeler ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Akrabalarla oturma mesafesi incelendiğinde, aynı apartman-avlu seçeneğinde, 

anne/baba, kayınvalide/kayınpeder, büyükanne/büyükbaba, kardeşler % 20 oranını 

bulmaktadır. Aynı mahalle/ semt seçeneğinde, anne/baba, kayınvalide/kayınpeder, 

büyükanne/büyükbaba, kardeşler oranı % 75’e ulaşmaktadır. Türkiye’de % 80’lerde 

görülen çekirdek aile oranının, biçim ve şekil itibari ile olduğu anlaşılmaktadır, birçok 

aile mülkiyet olarak başka hanede çekirdek aile olarak yaşasa da sosyal ilişkiler, iş 

yapma, yemek yeme gibi ortak noktalarda yakındaki akrabaları ile birlikte hareket 

etmektedir.  
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1.3.3.2. 2000’li Yıllarda Nüfus Özellikleri 

 

 Nüfus Artış Hızı 

    

Sayım yılı  Nüfus Yıllık nüfus artış hızı  Şehir nüfusu  Köy nüfusu  

1990  56 473 035          21,7  33 326 351  23 146 684 

2000  67 803 927          18,3  44 006 274  23 797 653 

2008  71 517 100          13,1  53 611 723  17 905 377 

2009  72 561 312          14,5  54 807 219  17 754 093 

(Tüik, 2010: 8-10)            Tablo 18. Nüfus Artış Hızı   

 

Nüfus artış hızında bariz bir düşüş gözlenmektedir. 1990-2000 yılları arasında 

Türkiye nüfusu yaklaşık 11,5 milyon artmasına karşın 2000- 2009 döneminde artış 

sadece 5 milyon olmaktadır. Şehir nüfusu son 19 yıl içinde yaklaşık 21,5 milyon kişi 

artarken köy nüfusunda 5,5 milyonluk kişilik bir azalma ortaya çıkmaktadır. 

 

Şehir-köy nüfus oranı  
            (%) 

  Şehir nüfus oranı  Köy nüfus oranı 

Sayım yılı  Toplam Kadın Erkek  Toplam Kadın Erkek 

         

1990  59,0 57,7 60,3  41,0 42,3 39,7 

2000  64,9 64,5 65,3  35,1 35,5 34,7 

2007  70,5 70,5 70,5   29,5 29,5 29,5 

2008  75 75 75  25 25 25 

2009  75,5 75,5 75,5  24,5 24,5 24,5 

                                           Tablo 19. Şehir-Köy Nüfus Oranı 

(Tüik, 2010: 16; www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=202 Erişim Tarihi 

22.05.2011) 

                                
 

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=202�
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Türkiye’de kentleşme 2000’li yıllarda da devam eder ve nüfusun % 75’lik kesimi 

yaşamını devam ettirmek için büyük kentleri seçmektedir. 

 

(Tüik, 2009: 180 )           Tablo 20. 2000-2008 Doğum Oranları 
 
 

2000’li yıllarda gözlenen nüfustaki azalmanın başlıca nedeni doğum sayısında 

gözlenen düşüştür. Genel doğurganlık hızı sekiz yıl içinde ‰ 9,6 azalmıştır. 2001 

ekonomik krizi nedeniyle Türkiye’de yaşanan işsizlik ve geçim sıkıntısı insanları artık 

çocuk yapma konusunda tedbirli olmaya itmektedir. Aile planlaması ve doğum kontrol 

uygulamaları da doğurganlık hızını yavaşlatan bir diğer etken olmaktadır. Bunların 

sonucu olarak artık aileler az çocuk eğilimi içine girmekte ve ortaya tek çocuklu 

çekirdek aileler çıkmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

Yıl 

Doğum sayısı  
 

 

 

Kaba 

doğum  

hızı 

(‰) 

Genel 

doğurganlık 

hızı 

(‰) Toplam Erkek Kız 

2001 1 321 890 679 316 642 574  20,3 83,8 

     2002 1 226 641 631 212 595 429  18,6 76,7 

2003 1 193 154 613 958 579 196  17,8 73,6 

2004 1 213 545 623 250 590 295  17,9 74,0 

2005 1 231 678 632 743 598 935  18,0 74,3 

2006 1 238 725 635 950 602 775  17,8 74,1 

2007 1 266 503 650 845 615 658  18,0 75,1 

2008 1 262 333 648 875 613 458  17,8 74,2 
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1.3.3.3. 2000’li Yıllarda Evlenme Ve Boşanma  

1.3.3.3.1 2000’li Yıllarda Evlenme 

Yıl Evlenme Sayısı Kaba Evlenme Hızı ‰ 

2000 461 417 6,84 

2001 544 322 7,96 

2002 510 155 7,36 

2003 565 468 8,05 

2004 615 357 8,65 

2005 641 241 8,90 

2006 636 121 8,72 

2007 638 311 9,09 

2008 641 973 9,03 

2009 591 742 8,23 

(Tüik, 2010: 35)           Tablo 21. 2000-2009 Evlenme Sayısı 

 

Evlenen sayısı 2000-2009 yılları arasında yaklaşık 130 bin kişilik artış 

göstermektedir; kaba evlenme hızı da ‰ 1,4’lik bir yükseliş göstermiştir. 2000-2009 

yılları içinde evlenen çiftlerde düzenli olmasa da bir artış olduğu görülmüştür. 

 

Ortalama Evlenme Yaşı 

 

Yıllar Kadın Erkek Yaş Farkı 

2000 23,2 26,9 3,6 

2001 22,9 27,1 3,9 
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2002 23,5 27,5 4 

2003 23,5 27,5 4 

2004 23,6 27,6 4 

2005 23,6 27,5 3,9 

2006 23,8 27,7 3,9 

2007 23,8 27,7 3,9 

2008 24,0 27,9 3,9 

2009 24,3 28,3 4 

( Tüik, 2010: 35)         Tablo 22. 2000-2009 Ortalama Evlenme Yaşı 

 

Evlenen çiftlerin ortalama yaşları incelendiğinde yıllar geçtikçe hem kadın hem de 

erkeğin evlenmek için daha ileriki yaşları tercih ettiği görülmektedir buna bağlı olarak 

da evlenen çiftler arasındaki ortalama yaş farkı aynı kalmaktadır. Günümüz gençlerinin 

üniversite eğitimi almak istemeleri, ekonomik yönden kendilerini tatmin edecek bir iş 

beklentileri evlenme yaşını yükseltmektedir.  
 
 
 
Yaş Grubuna Göre Evlenmeler, 2001-2009 
 

Yaş/Yıl 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Toplam 544322 510155 565468 615357 641241 636121 638311 641973 591742 

16-19 (E) 27 725 18 610 18 924 18 111 18 952 18 647 18 315 17 830 16 243 

(K)16725

2 

128771 147535 158080 167342 163913 164087 157953 143 178 

20-24 (E) 

204553 

180564 199060 211516 214130 201822 198418 194610 172 563 

(K)22581

3 

225043 243954 261813 265144 254430 250828 241925 217 547 

25-29 (E) 

194966 

191885 215184 237414 255566 264032 269688 264317 240 851 

(K) 92 

708 

96 578 107896 120598 131322 138415 143251 141774 132 455 

30-34 (E) 62 432 65 308 74 323 85 995 89 404 85 970 87 497 90 898 87 490 

(K) 28 30 482 35 102 41 779 43 453 42 278 43 311 44 891 42 887 
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893 

35-39 (E) 24 791 23 646 25 446 27 524 27 528 27 202 27 697 29 456 29 469 

(K) 14 

709 

14 269 14 801 15 556 15 847 16 077 16 672 18 179 18 897 

40-44 (E) 9 740 10 100 11 379 12 601 13 244 14 072 13 066 13 852 13 660 

(K) 6 338 6 427 7 292 8 126 8 501 9 455 9 155 9 230 9 065 

45-49 (E) 6 138 6 265 6 628 7 110 7 352 7 594 7 628 8 529 9 057 

(K) 3 742 3 748 3 919 4 211 4 341 4 870 4 806 5 237 6 028 

50-54 (E) 3 801 3 836 4 267 4 627 4 530 5 543 5 374 5 652 6 073 

(K) 2 094 2 093 2 188 2 264 2 434 3 172 3 018 2 996 3 647 

55-59 (E) 2 893 2 792 3 019 3 157 3 440 3 881 3 684 3 995 4 374 

(K) 1 129 1 111 1 232 1 272 1 390 1 760 1 581 1 758 2 147 

60-64 (E) 2 532 2 420 2 408 2 422 2 400 2 683 2 427 2 673 2 999 

(K) 729 807 768 816 718 874 794 872 1 151 

65-69 (E) 2 380 2 239 2 111 1 946 2 019 2 063 1 997 1 909 2 128 

(K) 488 436 399 423 389 504 448 465 577 

70-74 

 

(E) 1 432 1 567 1 687 1 830 1 626 1 532 1 440 1 421 1 478 

(K) 276 259 228 268 225 230 220 230 289 

75+ 

 

(E) 939 923 1 032 1 104 1 050 1 080 1 080 1 391 1 468 

(K) 151 131 154 151 135 143 140 157 210 

Bilinme

yen 

 

(E)        - - - - - - - 5440 3889 

(K)        - - - - - - - 16306 13664 

(Tüik, 2010: 18)   Tablo 23. Yaş Grubuna Göre Evlenmeler, 2001-2009 
 
 
 
 
 
 
 

Erkeklerin 16-19 ve 20-24 yaş evliliklerinde önemli oranlarda düşüş olmuş, buna 

karşın erkeklerin 25-29 ve 30-34 yaş döneminde evlenmelerin önemli bir yükseliş 

olmuştur. Kadınlarda 16-19 yaş dönemi evlilik sayısında, düzensiz olsa da bir düşüş 

görülmektedir. 25-29 ve 30-34 yaş kadın evliliklerinde de ciddi yükseliş olmaktadır.   
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Her iki cinsin de erken yaşta evlenmeme konusunda ortak bir tutum içinde olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Ekonomik yapının zorluğu, kişilerin eğitim imkanlarından daha 

fazla yararlanma isteği ve erken yaşta evliliklerin getirdiği olumsuzlukları gören 

bireyler nispeten ileri yaşlarda evlenmeyi istemektedir. Her iki cins içinde 40’lı, 50’li 

yaşlarında evlenme sayılarında nispeten artış olduğu ve kişilerin belli bir yaştan sonraki 

evlilikleri artık daha rahat gerçekleştirdikleri görülmektedir. Önceki yıllarda belli bir 

yaş üstü insanların evlenmeleri konusunda tutucu olan toplum yapısı giderek insanların 

yaşlı dönemlerinde de evlenebilecekleri konusunda tolerans sahibi olmaya 

başlamaktadır. 

 

Evlendiği Kişinin Önceki Medeni Durumuna Göre Evlenenler 
 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hiç 

Evlenmedi 

(E) 

508329 

472757 522696 570872 595159 585804 586716 571085 522019 

(K) 

487672 

453676 504055 551502 575621 567058 569340 563649 514095 

Eşi Öldü (E)  

8927 

8833 9680 9370 9297 10549 3882 3893 3596 

(K) 

14500 

13460 13644 13645 13058 12414 11893 12088 11281 

Boşandı (E) 

27066 

28565 33092 35115 36785 39768 47713 50689 52418 

(K) 

42150 

43019 47769 50210 52562 56649 57078 60796 62469 

Bilinme 
Yen 

(E)  - - - - - - - 16306 13709 

(K)  - - - - - - - 5440 3897 

TOPLAM 544 
322 

510155 565468 615357 641241 636121 638311 641973 591742 
 

(Tüik, 2010: 21) Tablo 24. Evlendiği Kişinin Önceki Medeni Durumuna Göre 
Evlenenler 
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2000’li yıllar içinde genel eğilim olarak hiç evlenmemiş kişilerin birbirlerini tercih 

ettiklerini ortaya çıkmaktadır. Eşi ölen kişilerin yeniden evlenmeleri önemli ölçüde 

düşmektedir; özellikle eşi ölen erkeklerin evlilikleri yaklaşık % 60 azalmıştır, bu durum 

dini nikah olasılığını düşündürmektedir. 2000’li yıllar içinde görülen önemli 

değişimlerden biri de boşanan çiftlerin yeniden evlenmesi konusunda olmaktadır. 

Boşanıp evlenen erkeklerin sayısı iki kat, kadınların ise 1,5 kat artmıştır. Toplumun, 

boşanma olgusunu daha doğal karşılaması ve boşanmış kişilerin yeniden evlenme 

durumuna daha olumlu yaklaşması bu sonucu doğurmaktadır.  

 

 
 

1.3.3.3.1.1 Evlenme Yaşı 

Cinsiyete Göre İlk Evlenme Yaşı % 

 Erkek Kadın 

-18 6,9 31,7 

18-24 58,2 58,7 

25-29 28,2 7,7 

30-34 5,1 1,3 

35+ 1,7 0,6 

(Tüik, 2010: 21) Tablo 25. Cinsiyete Göre İlk Evlenme Yaşı 

 

Cinsiyete göre ilk evlenme yaşları incelendiğinde, kadınların üçte birinin 18 

yaşının altında, üçte ikisinin de 18-24 yaş arasında evlendiği görülmektedir. 2006 yılı 

itibariyle Türkiye’de kadınların % 90’ı ilk evliliklerini 24 yaşından önce 

yapmaktadırlar. Erkeklerdeki durum ise farklı olmaktadır; erkeklerin üçte ikisi 18-24 

yaş arasında, üçte biri ise 25-29 yaş arasında evlenmektedir. 2006 yılı itibariyle 

Türkiye’de erkeklerin % 86’sı ilk evliliklerini 18-29 yaş arasında 

gerçekleştirmektedirler. 
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1.3.3.3.1.2 Cinsiyete Göre Evlilik Kararı 

 (18 ve yukarı yaş)                                                                                                    %                 

 Kadın Erkek 

Görücü usulüyle, ailesinin kararıyla 36,2 24,8 

Görücü usulüyle, kendi kararıyla 28,0 31,9 

Kendi seçimi, ailesinin onayıyla 27,4 35,2 

Kaçarak 6,1 5,7 

Kendi kararı, ailesinin bilgisi dışında 1,5 1,8 

Ailesinin karşı çıkmasına rağmen evlenen 0,6 0,6 

Töre evliliği 0,1 0,1 

Diğer 0,1  

   

(Tüik, 2010: 36) Tablo 26. Cinsiyete Göre Evlilik Kararı,2006 

 

2006 yılı itibariyle evlilik kararlarında görücü usulünün her iki cins için ağırlık 

taşıdığı görülmektedir; Türkiye’de eş seçiminde kadınlarda % 56,2 erkeklerde ise % 

56,7 oranında görücü usulünden yararlanılmaktadır. Kadınların kendi seçimi ve 

ailesinin onayıyla yaptığı evlilikler % 27,4; erkeğin kendi seçimi ve ailesinin onayıyla 

yaptığı evlilikler % 35,2 olmaktadır; kadınları kendi eş seçimlerinde karar verme 

oranları düşük kalmaktadır. 

 

 

 

1.3.3.3.1.3 Evlenilecek Kişide Aranan Özellikler 

 

 
 Önemli   

 
 

Önemli  
değil  İstemem   

 
 

  
 

 Kadın  
  

 
 

 
 

  
 

 Kendine aşık olması    90,1 
 

9,8              0,1 
İlk kez evlenecek olması    85,8 

 
13,7      0,5 

Aile yapılarının benzer olması    80,8 
 

18,8      0,4 
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Güzel olması    59,0 
 

40,2      0,8 
      
Bir işinin olması    35,9 

 
57,2      7,0 

Geliri az da olsa çalışma saatlerinin az olması    29,7 
 

64,1 6,2 
Kendinden daha yüksek eğitimli olması -   16,8 

 
70,7 12,5 

Kendinden daha yüksek gelir sahibi olması    13,8 
 

71,6 14,6 

 
 

  
 

 Erkek-  
  

 
 

 
 

  
 

       
Bir işinin olması    95,0 

 
4,0 1,0 

      
Kendine aşık olması    90,4 

 
9,1 0,5 

Aile yapılarının benzer olması    87,0 
 

12,5 0,5 
İlk kez evlenecek olması    79,4 

 
19,9 0,8 

Kendinden daha yüksek gelir sahibi olması    56,7 
 

41,7 1,6 
Yakışıklı olması   43,7 

 
55,2 1,1 

Kendinden daha yüksek eğitimli olması   43,3 
 

54,4 2,4 

Geliri az da olsa çalışma saatlerinin az olması   35,3 
 

60,6 4,1 

         (Tüik, 2006: 9) Tablo 27. Evlenilecek Kişide Aranan Özellikler 
 

Kadın için aranan özelliklerin başında kişiye aşık olması, ilk kez evleniyor olması 

ve aile yapılarının benzemesi gelirken, erkek için aranan özelliklerin başında bir iş 

sahibi olması, kişiye aşık olması ve aile yapılarının benzemesi gelmektedir. İki cinsiyet 

içinde aşık olma ve aile yapısı benzerliği aranan özelliklerin en üstüne gelmektedir. 

Erkekte aranan, işinin olması tüm özellikler arasında % 95 ile en yüksek çıkmaktadır. 

Kadın için % 60 olan güzel olma istenmesine karşın, erkeğin yakışıklı olması şartı % 

40’larda kalmaktadır. Kadının çalışmasına önem verenler % 35 oranında olmaktadır. 

 

1.3.3.3.1.4 Başlık Parası 

 

Toplam 16,8 

Kır 23,5 

Kent 13,0 

(Tüik, 2006: 7) Tablo 28. Başlık Parası Uygulaması,2006 
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Türkiye’de önceleri yaygın olarak görülen başlık parası uygulaması 2006 yılı 

itibariyle % 16,8 oranında olmaktadır. Kent ve köy arasında başlık parası uygulamasının 

neredeyse yarı yarıya farklı olması dikkate değer bir veri olarak görülmektedir. 

 

 

 

 

1.3.3.3.1.4 Evlilikte Nikah Türü 

 

Evlilikte Nikah Türü,2006 (18 ve yukarı yaş)                                                                % 

 Hem Resmi 

Hem Dini 

Yalnızca Resmi Yalnızca Dini Nikahı Yok 

Türkiye 85,9 9,7 3,7 0,6 

Kent 88,1 7,8 3,6 0,6 

Kır 86,9 7,5 5,1 0,5 

(Tüik, 2010: 37) Tablo 29. Evlilikte Nikah Türü,2006 

 

Türkiye’de mevcut bulunan resmi nikah ve dini nikah uygulamalarına 

bakıldığında; insanların artık her iki nikah türünü de kullandıkları gözlenmektedir. 

İnsanlar için resmi nikah modern değerleri, dini nikah ise geleneksel değerleri temsil 

etmektedir. Türkiye’de modern ve geleneksel değerlerinin ikisine de sahip çıkma 

eğilimi görülmektedir. 2006 yılı itibariyle yapılan evliliklerin % 85’de hem resmi hem 

dini nikah kullanılmaktadır. 

 

 

1.3.3.3.1.6 Akraba Evliliği 

Akraba Evliliği Yapanların Oranı                                                                     % 

Toplam 20,9 

Kır 24,6 

Kent 18,8 

(Tüik, 2010: 41)                  Tablo 30. Akraba Evliliği 
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Türkiye’de sıkça görülen bir evlilik biçimi de akraba evliliğidir; malın ya da 

mirasın aile dışına çıkmaması, birbirilerinin gelenek ve adetlerini tanıyan kişiler olması 

bakımından ülkemizde akrabalar arası evlilik yaygındır. 2006 yılı itibariyle yapılan 

evliliklerin beşte biri akrabalar arasında olmaktadır. 

 

 

1.3.3.3.2. 2000’li Yıllarda Boşanma 

Yıl Boşanma Sayısı Kaba Boşanma Hızı ‰ 

2000 34 862 0,52 

2001 91 994 1,35 

2002 95 323 1,38 

2003 92 637 1,32 

2004 91 022 1,28 

2005 95 895 1,33 

2006 93 489 1,28 

2007 94 219 1,34 

2008 99 663 1,40 

2009 114 162 1,59 

(Tüik, 2010: 36)                      Tablo 31. Boşanma, 2000-2009 
 

 

Son on yıl içinde boşanan çift sayısında yaklaşık 80.000 kişilik artış olmuştur. 

Genel olarak araştırma sonucuna bakıldığında 2000- 2001 arası boşanma sayısında 

belirgin bir yükseliş dikkat çekmektedir. Bir yıl içinde boşanan çift sayısı yaklaşık üç 

kat artmıştır. 2002-2009 arası boşanma sayısı 10.000 kişi artar ve bu artış yıllara göre 

bir düzen göstermemektedir. Kaba boşanma hızında ise 2002-2008 yılları için anlamlı 

bir farklılık görülmemektedir. 
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1.3.3.3.2.1 EVLİLİK SÜRESİNE GÖRE BOŞANMALAR  
 

Yıl 1999 2000 20001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

-1 563  986  4 358  4 259  4 141  3 642  4 023  3 948 3 779 3 910 4 020  

1  3 197 5 760  8 597  9 003  8 665  8 719  8 946 8 862 9 231  9 672  10 439  

2  3 297 1 273  7 405  7 752  8 134 7 898 7 909 7 958  7 687 8 136 9 174 

3  2 706  2 698  6 905  6 730  6 806 7 512 7 220  7 026 6 984  7 252 8 095  

4 2 393  2 605  6 377 6 464  6 035  6 185  6 735  6 220  6 214  6 681 7 379  

5  2 000 2 329  5 453  5 982  5 719  5 430  5 892  5 803  5 525  5 577  6 696  

6-10  7 188  7 590 20 089  20 726  19 690  19 129  20 454  20 387  20 870  21 335  23 879  

11-15  3 846 4 407  13 125  13 545  12 587  11 833  12 900  12 660  12 757  13 863  16 628  

16 + 6 350 7 214 19 685 20 862 20 860 20 674 21 816 20 625 21 172 22 997  27 426  

Bilinmeyen - - - - - - - - - 240 426 

Toplam 31540 34862 91994 95323 92637 91022 95895 93489 94219 99663 114162 

(Tüik, 2010: 38)            Tablo 32. Evlilik Süresine Göre Boşanmalar 

 

Evlilik süreleri göz önüne alındığında 1999-2009 yılları arasında önemli yükseliş 

olduğu dikkat çekmektedir, özellikle 2001 ekonomik krizi ile birlikte toplumda önemli 

bir kırılma yaşanmıştır. 2001 yılında boşanma sayılarında 2-3 kat artış görülmektedir. 

Boşanmaların yüzdelik dilim olarak daha fazla evliliğin ilk beş yılı içinde 

yoğunlaşmasına karşın sayı bakımından 6-10 yıl, 11-15 yıl ve 16+ yıl öne çıkan 

dönemlerdir, ekonomik krizin bir diğer yansıması da sahte/anlaşmalı boşanmalardır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alabilmek için birçok kadın eşinden boşanmış gibi 

gösterip yine aynı evde ikamet etmektedir.  

Antalya'da vefat eden babasının emekli maaşını alabilmek için eşinden anlaşmalı 

boşandığı belirlenen 420 kişinin maaşı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 

kesilmiştir (http://www.sonsayfa.com/Haberler/Guncel/Maas-icin-bosananlar-kiskacta 
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184985.html Erişim Tarihi 23.03 2011). Zonguldak'ta vefat eden babasının emekli 

maaşını alabilmek için anlaşmalı boşandığı eşiyle birlikte yaşamayı sürdürdükleri tespit 

edilen 1200 kadının maaşı kesilmiştir (http://www. hurriyet.com. tr/ekonomi/ 

12307518.asp Erişim Tarihi 23.03.2011). Boşanan bayanların anne ve kız kardeşleri 

maaş üçe bölünüp azaldığı için Sosyal Güvenlik Kurumu'na ihbarda bulunmuşlardır. 

İhbarlarla harekete geçen Sosyal Güvenlik Kontrol memurlarının yaptığı operasyonlarda 

4 bin 590 kişi yakalanmıştır. Bu kişilerin maaşları kesilip ödenen maaşlar faiziyle geri 

alınmıştır (http:// www. filozof.com.tr/haber/anne-kizini-ihbar-etti,- anlasmali  -   

bosananlarin  -maasi- kesildi-195.htm Erişim Tarihi 23.03. 2011). Boşandığı halde aynı 

evde oturdukları için ayrı elektrik, su, doğalgaz vb. aboneliği açmayan 6 bin 28 kadın 

yakalanmıştır. Bu kişilerin maaşları kesilerek haklarında soruşturma başlatılmıştır 

(http://istenhaber.com/2010/09/02/anlasmali-bosanip-maas-alanlar-elektrik-faturasina-

takildi/ Erişim Tarihi 23.03. 2011). 

Yukarıdaki haberlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ortaya çıkarılan 

binlerce sahte/anlaşmalı boşanmanın olduğu görülmektedir bu nedenle son yıllarda 

boşanma sayısı ve boşanma oranlarında yaşanan yükselmenin ne kadarının gerçek 

olduğu kesinlik kazanmamaktadır. 

 

 

1.3.3.3.2.2 Boşanma Sebepleri 

Boşanma sebepleri, 2006 
  

  % 

 Kadın Erkek 

Aldatma/aldatılma- 31,9 34,8 

Sorumsuzluk ve ilgisizlik- 21,0 20,0 

Dayak/kötü muamele- 17,0 - 

İçki/kumar- 12,2 3,6 

Eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması- 3,9 14,5 

Terk etme- 0,7 - 

http://istenhaber.com/2010/09/02/anlasmali-bosanip-maas-alanlar-elektrik-faturasina-takildi/�
http://istenhaber.com/2010/09/02/anlasmali-bosanip-maas-alanlar-elektrik-faturasina-takildi/�
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Çocuk olmaması- 1,4 0,8 

Evin geçimini sağlayamama- 1,1 1,4 

Yüz kızartıcı suç- 1,3 1,0 

Çocuklara karşı kötü muamele- 0,3 1,3 

Eşin ailesinin karışması- 0,3 0,4 

Diğer- 9,0 22,2 

                                                          Tablo 33. Boşanma Sebepleri 
(www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1124 Erişim Tarihi 22.05.2011) 

 

Boşanmış çiftler üzerinde yapılan araştırmada özellikle her iki cins için 

aldatma/aldatılma ve sorumsuzluk/ilgisizlik unsurları boşanma sebebi olarak öne 

çıkmaktadır. Bu iki boşanma sebebi: “aldatma/aldatılma” ve “sorumsuzluk/ilgisizlik” 

olmaktadır; boşanmaların yarıdan fazlasının nedenleri bunlardır. 

 

Kadınların boşanma nedenleri arasında öne çıkan diğer unsurlar içki/kumar ve 

dayak/kötü muamele olmaktadır. Erkeklerin boşanma nedenleri arasında öne çıkan diğer 

unsur “eşlerin ailelerine karşı saygısız davranılması” gözükmektedir. Evin geçimini 

sağlayamama, yüz kızartıcı suç ve çocuklara karşı kötü muamele nedenleri boşanma da 

çok az oranda etkili olmuştur. 

 

1.3.3.3.2.3 Nedene Göre Boşanmalar  
 

 20001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Zina 75   64 

 

68  81 67  78 77  73  76  

Cana Kast 17  

 

12 29 12 36 26 24 37 29 

Cürüm ve 

haysiyetsizlik 

27  21 21 20 39 36 29 24 42 

Terk 337  275 252 262 257 283 230 258 285 

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1124�
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Akıl 

Hastalığı 

31  24 21 31 45 37 56 37 38 

Geçimsizlik 86 

271  

89 

939 

88 

220 

86 

900 

91 

989 

88 

455 

88 

533 

94567 108560 

Diğer 333  454 615 444 539 684 551 882 1156 

Bilinmeyen 4 903  4 534 3 

411 

3 

272 

2 

923 

3 

890 

4 719 3 785 3 976 

Toplam 91 

994 

95 

323 

92 

637 

91 

022 

95 

895 

93 

489 

94219 99663 114162 

(Tüik, 2010: 63) Tablo 34. Nedene Göre Boşanmalar 
 

Son yıllarda boşanma sebeplerinde “geçimsizlik” öne çıkan bir olgudur. Boşanma 

sebepleri olarak görülen diğer unsurlarda önemli bir artış/azalış olmamaktadır. 

 
1.3.3.3.2.4 Yaş Grubuna Göre Boşanmalar 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Toplam 91 994 95323 92637 91022 95895 93489 94219 99663 114162 

16-19 (E)476 397 344 241 234 212 229 191 202 

(K)4073 3691 3223 2692 2644 2294 2179 2229 2223 

20-24 (E)7111 7071 6511 6149 5910 5270 4927 4766 4970 

(K)16835 16952 16266 15825 16177 15538 14904 14680 15768 

25-29 (E)18639 19047 17920 17377 18369 18396 18161 18213 19259 

(K)19843 20753 19937 19860 21239 21777 22070 21805 24413 
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30-34 (E)18753 19699 19514 19379 20379 20171 20175 20949 24027 

(K)16425 17717 17112 17131 18100 17935 18280 18829 22046 

35-39 (E)16633 16889 15798 15276 15806 15600 16382 17848 21093 

(K)13689 13696 13104 12628 13101 12509 13408 14154 17235 

40-44 (E)11491 12092  11 925  11 888  12 773  12 689  12 849  13 416  16 027 

(K)9017 9 500  9 593 9 499 10 067 9 783 9 715 10 050 11 690 

45-49 (E)7984 8 579  8 544 8 464 9 184 8 330 8 733 9 578 11 360 

(K)5807 6 316  6 222  6 147  6 767  6 114  6 257  6 731  8 198 

50-54 (E)4632 5 010  5 152  5 277  5 624  5 699  5 884  6 095  7 326 

(K)3043 3 372  3 580  3 663  3 936  3 835  3 907  4 075  4 753 

55-59 (E)2448 2 614  2 765  2 877  3 378  3 136  3 135  3 419  4 084 

(K)1489 1 587  1 654  1 786  2 055  1 978  1 921  2 045  2 452 

60-64 (E)1556 1 657  1 695  1 632  1 698  1 643  1 609  1 815  2 090 

(K)839 868  874  815  920  883  804  922  1 127 

65-69 (E)1116 1 105 
1  

 1 062   1 085   1 157 1 059   992  955   1 119 

(K)519 481  605  538  535  475  414  410  456 
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70-74 

 

(E)649 688  883  857  824  731  603  649  680 

(K)283 264  310  292  223  223  211  185  204 

75+ 

 

(E)406 475  524  520  559  553  540  584  740 

(K)132 126  157  146  131  145  149  128  123 

Bilinmeyen 

 

(E)        -     -     -     -     -     -     - 1185 1185 

(K)        -         -     -      -     -     -     - 3420 3474 

(Tüik, 2010: 61)              Tablo 35. Yaş Grubuna Göre Boşanmalar 
 

16-19 ve 20-24 yaş kategorilerinde her iki cins içinde boşanma sayılarında azalma 

olmuştur. Bu durum erken yaşta evliliklerin düşüş göstermesinden kaynaklanmıştır. 65-

69 ve 70-74 yaş kategorilerinde sayıca bir değişiklik olmamıştır. Erkeklerde, 30-34 ve 

35-39 yaş grubunda boşanma sayısı yükselirken kadınlarda 25-29 ve 30-34 yaş 

gruplarında artış olmuştur. Kadın için ortalama evlenme yaşı 25 ve erkek için ortalama 

evlenme yaşı 29’dur; evliliklerin ilk 5 yılında boşanmalar yoğunlaşmaktadır bu veriler 

sonucunda boşanma oranlarının kadınlarda 25-34 yaş, erkeklerde 30-39 yaş arası olması 

orantılı gözükmektedir. 
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1.3.3.4 2000’li Yıllarda Aile İlişkileri 

          1.3.3.4.1 Aile İçi Karar Alma 
    

     

  

 Erkek  Kadın  

Aile 
fertleri 

beraber  
Türkiye       
       
Ev düzeninde   13,5 44,8  41,7 

Alışveriş konularında   20,1 22,7  57,3 

Komşularla ilişkilerde   15,7 21,0  63,2 

Çocuklarla ilgili konularda   15,5 20,1  64,4 
Ev seçiminde   29,1 17,2  53,8 

Akrabalarla ilişkilerde   17,9 15,5  66,7 

Tatil ve eğlence konusunda   18,6 12,1  69,3 

       

Kent       

       

Ev düzeninde   10,2 47,6  42,2 

Alışveriş konularında   14,9 25,9  59,2 

Komşularla ilişkilerde   12,6 23,7  63,8 

Çocuklarla ilgili konularda   11,6 21,6  66,8 
Ev seçiminde   25,0 19,0  56,0 

Akrabalarla ilişkilerde   14,6 17,1  68,4 

Tatil ve eğlence konusunda   15,4 13,0  71,7 

       
Kır       

       
Ev düzeninde   19,7 39,7  40,7 
Alışveriş konularında   29,6 16,6  53,8 

Komşularla ilişkilerde   21,6 16,2  62,2 
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Çocuklarla ilgili konularda   22,5 17,3  60,1 
Ev seçiminde   36,5 13,9  49,6 

Akrabalarla ilişkilerde   23,9 12,5  63,6 

Tatil ve eğlence konusunda   24,6 10,5  65,0 

                                         Tablo 36. Aile İçi Karar Alma 

(www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1115 Erişim Tarihi 22.05.2011) 

                                

2006 yılı araştırma sonucuna göre aile içi karar almada fertlerin  ortaklaşa hareket 

ettiği görülmektedir. Ev düzeninde karar verme kadının öne çıktığı tek alan olmaktadır. 

Özellikle kırsal alanda erkeğin söz sahibi olduğunun ve kadın-aile fertleri isteklerinin 

oransal olarak düştüğü görülmektedir. Erkeklerin genelde ev seçimi konusunda kararı 

kendilerinin aldığı ortaya çıkmaktadır. 

 
 
1.3.3.4.2. Bireylerin Aileleri İle İlgili Mutluluk Algısı   
         
                                                                                                                                                                          % 

 Çok Mutlu Mutlu Orta Mutsuz Çok 
Mutsuz 

Türkiye 12,5 65,1 20,1 1,9 0,4 

Kent 12,8 65,0 19,9 1,9 0,3 

Kır 12,0 65,2 20,4 1,8 0,5 

(Tüik, 2010: 100) Tablo 37. Bireylerin Aileleri İle İlgili Mutluluk Algısı   
 

Ailelerinin içinde bulunduğu durum üzerinden yapılan yorumlarda ise ülke 

genelinin dörtte üçünden fazlası çok mutlu/mutlu olduklarını ifade etmiştir. 

 
 
1.3.3.4.3 Aile İlişkilerinin Geleceği İle İlgili Düşünceler 
 
 İyiye Gidiyor Kötüye Gidiyor Değişmiyor Fikrim Yok 
Türkiye 24,6 53,8 11,8 9,9 
Kent 19,9 60,3 11,5 8,3 
Kır 31,0 44,8 12,1 12,1 
İstanbul 11,2 66,1 12,4 10,2 
Ankara 15,6 61,9 14,0 8,6 
İzmir 11,6 73,1 9,8 5,5 
(Tüik, 2010: 101)  Tablo 38. Bireylerin Aileleri İle İlgili Mutluluk Algısı   

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1115�
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Aile ilişkilerinin geleceği ile ilgili fikirleri sorulan kişilerden % 50’den fazlası 

kötüye gittiğini düşünmektedir. Türkiye’de kentlerde yaşayanlarda kötüye gittiği 

düşüncesi % 60’ları geçmektedir, üç büyük şehre bakıldığında da bu düşüncedeki 

insanların oranı yükselmektedir, İzmir’de yaklaşık dörtte üç oranında aile ilişkilerinin 

kötüye gideceğini düşünen kişi vardır. Kırsalda yaşayan kişilerin üçte biri de aile 

ilişkilerinin iyiye gideceğini düşündükleri ifade etmektedir. 

 
1.3.3.4.4 Aile Bireyleri, Akraba Ve Komşularla Görüşme Sıklığı 
                                                                                                                                    % 
 Her gün Haftada Bir 

kaç Kez 
Ayda Bir 
kaç Kez 

Senede Bir 
kaç Kez 
/Daha Az 

Hiç 
Görüşmem 

Anne/Baba 21,8 27,2 23,0 24,2 3,8 
Kardeş/ler 17,5 27,7 26,8 25,8 2,2 
Çocuk/lar 39,5 23,6 17,2 17,9 1,8 
Kayınvalide/ 
Kayınpeder 

19,5 24,7 23,7 24,4 7,8 

Büyükanne/ 
Büyükbaba 

11,8 20,1 28,3 32,1 7,7 

Amca/Hala/ 
Teyze/Dayı 

6,8 17,2 33,4 38,7 3,9 

Komşular 67,8 19,9 6,3 1,7 4,3 
 
(Tüik, 2010: 80) Tablo 39. Aile Bireyleri, Akraba Ve Komşularla Görüşme Sıklığı 
 
 

Aile bireylerinin akraba ve komşularla olan ilişkileri incelendiğinde, kişilerin “hiç 

görüşmem” dediği sınıflamada Kayınvalide/Kayınpeder ve Büyükanne/Büyükbaba 

seçenekleri %8’e yakın oranda çıkmıştır. Kayınvalide-kayınpeder Türk toplumunda 

evlilikte yaşanan temel problemlerin ana kaynaklarından biri olarak görülmektedir. 

Bunun yansıması olarak ilişki kurulmama durumu da yukarıda ortaya çıkmaktadır. 

Kuşaklar arası farkın bir yansıması olarak da büyükanne-büyükbaba ilişkileri eskiye 

oranla azalmaktadır, bunun yanında birçok kayınvalide/büyükannenin torunlarına 

baktığı bir gerçek olmasına karşın ilerleyen yaşlarda görüşme sıklığı azalmaktadır. “Hiç 

görüşmem” seçeneğinde öne çıkan bir diğer unsur komşulardır, Türkiye genelinde % 

4,3 komşuları ile görüşmeyen insan vardır, bu da günümüzde samimi/yakın ilişkiler 

kurmakta nispeten zorlanmanın bir göstergesi olmaktadır.  
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Türkiye nüfusunun 1/4 oranı, yıl içinde anne/baba, kardeşler, 

kayınvalide/kayınpeder akrabaları ile birkaç kez ve daha az görüşmektedir. 

Büyükanne/büyükbaba seçeneğinde 1/3’lük, amca/hala/dayı/teyze seçeneğinde ise 

2/5’lik oranda, yıl içinde birkaç kez görüşülme olmaktadır. Günümüz toplumunda, bu 

oranlar temelinde akrabalık ilişkileri bakımında zayıf bağlar içinde olunduğu 

gözükmektedir. 

 

Kişilerin, her gün sıklıkla görüştüğü çocukları olmaktadır, daha sonra anne 

babaları, kayınvalide/kayınpeder ve kardeşler gelmektedir. Ülkemizde bir tarafta aile ve 

akrabalık ilişkilerin çok sıkı olduğu bir topluluk varken diğer tarafta da aile ve akrabalık 

ilişkileri daha zayıf olan bir topluluk olduğu görülmektedir. 

 

             ( Tüik, 2006: 11)  Tablo 40. Cinsiyete Göre Çocukla İlgili Düşünceler 
 

1.3.3.4.5 Cinsiyete Göre Çocukla İlgili Düşünceler 
   % 

 
Erkek   Kadın 

    
Çocuk babanın sosyal/eğitim/iş hayatını olumsuz etkiler  21,9  21,2 

  
 

 Erkek çocuk annenin itibarını arttırır  32,6  31,3 

  
 

 Çocuk sahibi olan kadın olmayana göre daha itibarlıdır 33,8  33,6 

  
 

 Soyun devamını erkek çocuk sağlar 44,6  36,4 

  
 

 Çocuk annenin sosyal/eğitim/iş hayatını olumsuz etkiler 47,7  44,0 

  
 

 Çocuk, büyüdüğünde anne-babasına maddi katkı sağlar 75,8  77,4 

  
 

 Çocuk eşleri birbirine yakınlaştırır 87,0  81,4 

  
 

 Her aile ekonomik durumuna göre çocuk yapmalı 84,0  85,9 

  
 

 Çocuk, yaşlılıklarında anne-babasına bakmalıdır 89,3  87,4 
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Türkiye’de ortalama olarak 1/3’lük kısım erkek çocuğun annenin itibarını 

arttırdığını düşünmektedir, aynı şekilde çocuk sahibi kadının çocuk sahibi olmayandan 

üstün olduğunu düşünen 1/3’lük bir nüfus ortaya çıkmaktadır. Nüfusun ortalama yarısı 

çocuğun annenin sosyal/iş yaşamını olumsuz etkilediğini beyan etmektedir. Nüfusun % 

80’den fazlası çocuğun eşleri birbirine yakınlaştırdığını düşünmektedir.  

 

2000’li yıllara kadar Türk toplumunda aile kurumunda meydana gelen gelişmeler 

çeşitli araştırmalarla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kitle iletişim aracı olarak sinema 

bulunduğu toplumdan etkilendiği gibi onu etkilerde. Toplumun içinde değişim içindeki 

ailenin de sinema filmlerindeki sunumu tarihsel olarak farklılaşmaktadır. Bu açıdan 

Türk Sinema tarihi içinde ailenin değişen sunumu ortaya çıkarılıp 2000’li yıllar Türk 

filmlerine kadar olan dönem incelenmelidir. 
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2. BÖLÜM TÜRK SİNEMASI VE AİLE 

 

2000’li yıllar Türk Sineması’nın özelliklerini ve durumunu doğru tespit etmek için 

sinemanın ülkemize girişinin ve ülkemizde gelişim süreçlerinin tespit edilmesi 

gerekmektedir. Her yapı/kurum gibi sinema da zaman içinde gelişim ve değişim 

göstermektedir; bu değişimler mevcut bulundukları toplumla yakın ilişkili olmaktadır. 

Türk Sineması da tarihsel süreç içinde toplumsal olaylara, süreçlere göre kendini 

yenilemektedir. Ülkenin ve toplumun kendi iç dinamikleri yanında dünyanın ve dış 

faktörlerinin etkileri de sinemanın değişimini etkilemektedir. Bilgi birikimi, teknik 

ilerlemeler, küreselleşme ile dünyanın her yerinden enformasyon akını, teknolojinin 

ucuzlaması ve kolayca el değiştirmesi gibi nedenlerle sinema bütün dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de son yıllarda ilerleme kaydetmektedir. Her yapı/kurum gibi Türk 

sineması da belli iniş-çıkışlar içinde, ülkenin sahip olduğu ekonomik ve siyasal 

koşullardan etkilenmektedir. Türk sineması dendiğinde zihinlerde canlanan imajlar bu 

tarihsel sürecin bir yansımasıdır. 

2000’lı yıllara gelene kadar Türk Sineması’nın geçirdiği değişimler belli bir çizgi 

üzerinde anlatılarak, günümüz sinemasının geçmişle olan bağlantısı ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. 

 

2.1. Sinemanın Türkiye’ye Girişi 

 

Sinema Türkiye’ye önce Pera’dan girmiştir daha 1895 sonbaharında Ghikas ile 

Condylis, Pera’daki mağazalarından birine Edison’un büyük bir “kynétoscope-

phonographe” ını yerleştirmiştir (Özön, 1995: 17). Ülkemizde sinema alanında ilk 

gösterimler başlarken dünyanın çeşitli ülkelerinde de aynı tarihlerde sinema gösterimleri 

başlamıştır. Jean-Aemé Leroy ile Eugéne Lauste, “The Marvellous Cinematograph” 

adıyla 5 Şubat 1895’te New York’ta ilk gösterimi yapmıştır. Aynı yıl Fransa’da Louis 

ve Auguste Lumiere Kardeşler, “kinetoskop” üzerine çalışmaya koyulmuştur ve 13 

Şubat 1895’te “Cinématographe” ın patentini almıştır. (Onaran, 1994: 10) . Türkiye’ye 

sinema dünya ile eş zamanlı olarak girmiştir; ancak ülkemizde film yapımının ortaya 

çıkması için biraz daha zaman ihtiyaç duyulmuştur.  
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2.2 İlk Dönem Türk Sineması Ve Ailenin Sunumu (1914-1923) 

 

Birinci Dünya Savaşı’nı içine alan bu süreçte Osmanlı İmparatorluğu işgal 

edilmiştir; bu dönemde güç şartlar altında yapılan filmlerde ülkenin bu mücadelesi konu 

edilmiştir. Fuat Uzkınay, 14 Kasım 1914’de Ayastefanos’taki (Yeşilköy) Rus anıtının 

yıkılışını konu alan 150 metrelik Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Hedmi adlı 

belgeselle ilk Türk filmini gerçekleştirmiştir (Özön, 1995: 19).  Fuat Uzkınay, orduda 

görev yapan bir subay olarak bu filmi çekmiştir.  İlk sinema uygulamaları “Merkez 

Ordu Sinema Dairesi” (1915) ve “Müdafaa-i Milliye Cemiyeti” (1917) adlı kuruluşların 

ve daha sonra “Malül Gaziler Cemiyeti” ’nin çalışmalarıdır (Güçhan, 1992: 73). Bu 

dönem sinema çalışmalarının hemen hemen tamamı ordu tarafından 

gerçekleştirilmektedir.1914-1921 yılları arasında altı uzun veya orta konulu filmle, 

sayısı saptanması çok zor ya da olanaksız olan kısa ve belgesel filmler çevrilmiştir  

(Scognamillo, 1990: 25). Bu yıllar arasında Türk Sineması’nda aileyi konu alan öne 

çıkmış filmler şunlardır: 

 

1917 yılında çevrilen Pençe adlı film, “Mehmet Rauf’un evlilik ve evlilik dışı 

aşkın çatışmasını ortaya koyduğu” tiyatro eserinden uyarlanmıştır. Filmin konusu 

şöyledir:  Ferit yerleşmiş toplumsal kurumlara özellikle evliliğin kutsallığına inanır. 

İnsanlık için evlilik zorunludur, evlilik dışı aşk ise bir “pençe” dir. Pertev’e göre 

kadınlar, bayağı, miskin, cahil yaratıklardır, evlilik ise, hep kötü sonuçlara götürür, 

evlilik insanlık için bir canavar pençesidir (And, 1971: sayfa yok Akt. Scognamillo, 

1998: 41). Türk sinemasının ilk filmlerinde evlilik kurumu ele alınmaktadır; aile 

olmak/olmamak arasındaki iki zıt fikir hikayenin ana unsuru olmaktadır. Tarihsel olarak 

çok erken dönemde evlilik kurumuna getirdiği eleştirel bakış filmin önemini daha da 

arttırmaktadır; bu eleştirel bakış açısını da yazar Mehmet Rauf’un eserinden uyarlama 

olması yaratmaktadır. 

 

Türk sinemasının ilk örneklerinden olan Mürebbiye (1919) filminin konusu ise şu 

şekildedir: Anjel, bir Frenk ailesinin yakın ilgisi ile mürebbiye olarak Behri Efendi’nin 
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yalısına alınır. Kısa bir süre içinde şuh kadın yalıdaki bütün erkekleri parmağında 

oynatır (Scognamillo,1988: 28). Film, evin içine dışarıdan gelen kadının, erkeklerin 

cinsel zaaflarını kullanarak aileyi yıkmasının, Türk Sineması’ndaki ilk örneklerinden 

biridir. Film adeta işgal kuvvetlerine karşı gizli bir protesto havası taşımasından dolayı 

Anadolu’da gösterimi yasaklanmıştır (Onaran, 1999: 15). Mürebbiye filminde de ana 

hikaye ailenin yıkılması üzerine kurulmaktadır, bu filmde ailenin bütün ülkenin küçük 

bir temsili olarak dışardan gelen düşmanla parçalanması anlatılmaktadır; böylece aile 

simgesel olarak bütün ülkeyi temsil etmektedir. 

 

İstanbul’da Bir Facia-i Aşk (1922) filminde ise; “Mütareke yıllarında kötü yolda 

yürüyerek ocaklar söndüren bir kadının, kendi yüzünden sefalete düşmüş aşıklarından 

biri tarafından öldürülmesi” anlatılmaktadır (Onaran,1999: 21). Film, “kötü kadın” 

olarak sunulan genelde pavyon, eğlence kulübü gibi yerlerde çalışan karakterin filmin 

içindeki erkeği ve dolayısıyla aileyi yıkması durumunun Türk Sineması’ndaki ilk 

örneklerindendir. 

 

Türk Sineması’nın ilk döneminde az sayıda film olmasına rağmen, filmlerin aile 

konusu üstünde yoğun olarak durdukları görülmektedir. Bu dönemde, uzun yıllar 

boyunca devam edecek olan, “kötü kadın yüzünden evden giden erkek” karakter 

üzerine, eşin ve çocukların kötü duruma düşmesi durumunun ilk örnekleri 

verilmektedir. 

 

2.3 Tiyatrocular Dönemi Türk Sineması Ve Ailenin Sunumu (1923-1939) 

 

Türk Sineması’nda 1923-1939 yılları “Tiyatrocular Dönemi” olarak adlandırılır 

bunun nedeni, dönem içindeki sinema çalışmalarının neredeyse tamamının ünlü 

tiyatrocu Muhsin Ertuğrul tarafından yapılmasıdır. Muhsin Ertuğrul, “tiyatroyu dekoru, 

makyajı ve abartılı oyunu ile sinemaya taşıdığı ve Batı sinemasını taklit ettiği” (Güçhan, 

1992: 75) için eleştirilmektedir. Buna karşın on yedi yıl boyunca Türkiye’de sinemanın 

devam etmesini sağlamış ve Türk Sineması’nın hikaye/anlatı yapısına yönelik temel 

özelliklerinin oluşmasında etkili olmuştur. 
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Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında 

yaşadığı zorluklar sinema alanında da kendini göstermektedir. Teknik donanım ve 

kalifiye insan yetersizliği sinemanın gelişmesini kötü etkilemiştir. 

 

Batılı devletlerin işgali altında, kötü şartlarda geçen uzun yıllar Türk toplumunda 

Batı’ya karşı olumsuz bir tutuma neden olmuştur. Türk seyircisi de sinemanın Batı’dan 

ithal edilen bir eğlence türü olması nedeniyle sinemaya temkinli yaklaşmıştır. Dönem 

içinde dergilerde sinema ile ilgili çıkan yazılarda filmlerin “sinomani” adlı bir hastalığa 

yol açabileceği vurgulanmaktadır. 

 
“Sinemanın verdiği hastalık şekerle zehirlenmek gibidir. genç kızların 
umumi salonlarda mesela ayaklarını uzatıp sigaralarını pervasızca 
savurmaları sinomaninin arazlarından biridir. Küçük delikanlıların 
ufak bir sandalla güya kutup denizlerine doğru uzaklaşmaları ve 
hayırsız adalara sürüklenerek ailelerini heyecana düşürmeleri yine bir 
sinomani alameti değil midir? Vapurlarda trenlerde ve herkesin 
arasında çantasındaki bütün tuvalet eşyasını kullanarak pudrasını 
tazeleyerek dudaklarını uzun uzun boyamak adeti genç kadınlarımıza 
hiç şüphe yok ki Holivut’un bir hediyesidir. Bugünkü sinir 
hastalıklarının belki de yüzde ellisinde ve içtimai buhranların belki 
yüzde sekseninde sinomanin payı bulunduğunu söylemek hiç de 
mübalağa sayılmaz” (Sinomani ,7 Gün ,1935 Akt. Abisel, 1994: 36). 
 

 
Bu yıllar toplumun bir kesimi tarafından sinema kötü bir eğlence/mekan olarak 

düşünülmektedir. Sinemaya giden insanların kötü alışkanlıklara sahip olduğu ve bu 

insanlarda psikolojik rahatsızlıkların olduğu belirtilmektedir. Dergi yazısında özellikle 

genç kızların/kadınların ve çocukların kötü etkileneceği düşünülmektedir; çocukların 

kötü etkilenmesinin ailelerini de üzeceği belirtilmektedir. Bu yıllar içinde Türk 

Sineması’nda önceki döneme göre film sayısında artış olmasına rağmen filmlerde ele 

alınan konular benzer olmuştur. 

 

Bu dönem içinde aileyi konu alan öne çıkmış filmler şunlardır: İstanbul 

Sokaklarında (Ertuğrul,1931) filminin konusu şöyledir:  
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“Kendisine yeni bir konu arayan Mısırlı bir kadın yazar, İstanbul’da 
armonika çalıp, şarkı söyleyerek dilenen kör bir gence ve onu yeren 
ağabeyine rastlar. Bu iki gençten hayat öykülerini dinleyen yazar, 
onların temiz aile çocukları olduklarını; tutuldukları aynı kadın 
yüzünden sefalete düştüklerini öğrenerek yakışıklı körü tedavi ettirir 
ve onunla nişanlanır. Nişanlandıkları gece kör adamın hamile 
bıraktığı kadın bebeğiyle karşılarına çıkar. Kadın yazar, sevdiğinden 
vazgeçer” (Onaran, 1999: 27).   

 
Filmde, “kötü kadın” karakter sadece evli olan çiftleri ayırmamakta, ailenin 

içindeki kardeşlerin de dağılmasına, kavga etmesine ve aile içinde huzursuzluk 

çıkmasına neden olmaktadır. Muhsin Ertuğrul’un İstanbul Sokaklarında (1931) filmi 

Scognamillo’ ya (1998: 50) göre Türk Sinemasında melodramın prototipi olur:  

 

“Ertuğrul’un kozmopolit melodramı, görüldüğü gibi, türün sonradan 
defalarca kullanılacak tüm klişelerini ve anlamsızlıklarını taşımaktadır: 
dürüst delikanlılar, saf genç kızlar, kötü bar kadınları, kardeş arası 
çatışmalar, fedakarlıklar, son anda mucizevi şekilde iyileştirilen tıp 
tarihinde benzeri olmayan hastalıklar, koruyucu melekler, şarkılar ve 
mutlu son”.  

 
Melodram türünün ilk örneği bu zamanda çekilmiştir. Bu filmden sonra Türk 

Sineması’nda zaman içinde melodram türünde birçok film görülmüştür. Melodram 

filmlerindeki oluşmuş kalıpların temelini İstanbul Sokaklarında filminde görmek 

mümkündür.  Zengin erkek / fakir kız ya da zengin kız/fakir erkek zıtlığı temelinde 

karakterlerin aşk, acı, ayrılık vb. duygularının kullanıldığı filmler sayesinde seyircide 

belli bir rahatlama/doyum sağlanmaktadır.  

 

Türk Sineması’nın ilk döneminde aileyi konu eden önemli filmler sayıca az 

olmasına rağmen kendilerinden sonraki döneme yaptıkları etki büyük olmuştur. Bu 

yıllar içinde çekilen filmlerdeki olay örgüsü diğer yıllarda belli kalıplar halinde devam 

etmiştir. Muhsin Ertuğrul’un Türk Sineması’na biçim, teknik, kurgu bakımlarından 

etkisi sınırlı olsa da  anlatı/hikaye yapısı olarak etkili olduğu görülmektedir. 
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2.4 Geçiş Dönemi Türk Sineması Ve Ailenin Sunumu (1939-1950) 

 

Bu dönemde İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması, bütün dünyayı olduğu gibi 

Türkiye’yi de derinden etkilemiştir, bunun sonucu olarak sinema alanında da bazı 

olumsuzluklar yaşanmıştır. Savaşın sonucu olarak dışarıdan getirtilen filmlerin 

azlığından doğan boşluğu karşılamak üzere, yeni yapımevlerinin kurulmuş, yeni 

sinemacıları ortaya çıkmıştır.  

 

İkinci Dünya Savaşı ile birlikte yurtdışında sanat, sinema, fotoğraf eğitimi alan 

Türk gençleri ülkeye dönmeye başlamıştır. Bu gençlerin Avrupa’da öğrendikleri sanat 

ve sinema bilgisiyle çektikleri filmler, Türk Sineması için yeni bir dönem açmıştır. Türk 

Sineması’na Muhsin Ertuğrul’un getirdiği tiyatro etkisi ortadan kalkmaya başlamıştır. 

 

İkinci Dünya Savaşı’nın bir diğer etkisi sinemacıların yurtdışından film getirmede 

yaşadığı zorluklar olmuştur. İthal filmler Türkiye’ye direkt olarak gelmekte zorluk 

çekerken Mısır üzerinden film getirilmesi yoluna gidilmiştir. Mısır üzerinden gelen 

filmler arasında, Mısır yapımı şarkılı melodram türündekiler halktan yoğun ilgi 

görmüştür (Onaran, 1999: 34). Bunun üzerine Türk Sineması’nda uzun yıllar etkili 

olacak melodram türü filmlerin yapımı hızlanmıştır. 

 

İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesinin ardından özellikle 1948 yılından itibaren 

sinema alanında canlanma başlamaktadır. Bu canlanmanın temel gücüde 1948 yılında 

çıkarılan yeni sinema yasasıdır.  

 
“1948’den sonraki sürekli artışın nedeni o yıla dek  yerli ve yabancı 
filmlerden eşit oranda alınan Belediye Eğlence Resmi’nin-ki dünyada 
sinemadan alınan en yüksek Belediye Eğlence Resimlerinden biridir-
yerli filmler için yarıya indirilmesidir. Örneğin 100T’ lik bir bilet söz 
konusuysa yerli film gösteren sinemada bunun 20TL si belediyeye 
80TL si sinemaya kalırken yabancı film gösteren sinemada 41TL si 
belediyeye 59TL si sinemacıya kalmaktadır” ( Özön, 1995: 47). 
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Yeşilçam Sineması’nın oluşmasında ve gelişmesinde yerli filmlerin çekimini özendiren 

bu yasa çok etkili olmuştur.  

Bu dönem aile konusu temel alan filmlerden öne çıkanı Şehvet Kurbanıdır. Şehvet 

Kurbanı (Ertuğrul,1940) filminin konusu şöyledir: “Eserin mevzuu gayet dürüst bir aile 

reisinin bir tesadüf neticesi karşısına çıkan bir kadına karşı gösterdiği zaaf ve irade 

mukavemetsizliğini, bunun neticesi olarak da bir daha evine ve cemiyete dönemeyişinin 

hikayesini vermektedir” (Sertel,1940:sayfa yok Akt. Scognamillo, 1998: 87-88). 

 

Geçiş Dönemi filmlerinde ailenin sunumu kendinden önceki dönemin devamı 

niteliğinde olmuştur; “kötü kadın” karakterin ailenin yıkılmasına neden olması durumu 

bu dönem filmlerinde de sürmüştür.  

 

 

2.5 Sinemacılar Dönemi Türk Sineması Ve Ailenin Sunumu (1950-1970) 

1948 yılında yürürlüğe giren yeni vergi sisteminin yansımaları birkaç sene içinde 

kendini göstermiştir; yapımevi ve yapılan film sayısında önemli artış olmuştur. 1917-

1947 arasındaki otuz bir yılda, 51 film çevrilmesine karşın 1948-1970 arasındaki yirmi 

üç yılda, 2.308 film çevrilmiştir (Özön, 1995: 28). Oğuz Adanır’a göre ise Türk 

sineması fiili olarak 1950’li yıllarda başlamıştır:  

 

“20. yüzyılın başında Türkiye’ye giren sinemanın yüzyıl ortasına 
kadar herhangi bir varlık gösterememiş olması çok doğaldır. Çünkü 
her şeyden önce altyapı ya da elektrifikasyon olayının 
yaygınlaşabilmesi için 1950’leri beklemek gerekmiştir. Bu yıllara 
kadar üretilen Türk filmlerinin toplam sayısı birçok Batılı ülkede bir 
yılda üretilen film sayısının altındadır (…) Demek ki Türk Sineması, 
Dünya Sineması’na ya da daha doğrusu Batı sinemasına oranla elli, 
altmış yıllık bir deneyim eksikliğine sahiptir”  (Adanır,1994:128). 
 
 

Bu yıllar “Sinemacılar Dönemi” diye adlandırılmaktadır, ülkemizde sinemanın bir 

sanat olarak icra edilmesine ön ayak olmuş yönetmenler, bu yıllardan sonra ortaya 

çıkmıştır. Bu yönetmenlerin en başında Lütfi Ömer Akad gelmektedir. Akad’ın Kanun 

Namına (1952) filmi bu dönemin başlangıcı kabul edilmektedir. Kanun Namına 

ülkemizde salt bir sinema çalışması sayılabilecek ilk örnek sayılmaktadır (Güçhan, 
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1992: 79). Lütfi Ömer Akad’ın ardından bu dönem içinde Halit Refiğ, Metin Erksan, 

Yılmaz Güney, Atıf Yılmaz gibi isimler Türk sinema tarihinde önemli yapıtlar ortaya 

koymuştur. Bu yıllar içinde aileyi konu edinen filmler ve yönetmenler arasında öne 

çıkanlar şöyledir: 

 

Kanun Namına filminin konusu temelde bir namus cinayetidir: “Nazım Usta bir 

motor tamircisidir, Ayten’e aşıktır, onunla evlenir. Oysa Ayten’in kız kardeşi Nezahat 

de Nazım’ı seviyor, kirli işler çeviren Halil ise Ayten’i ele geçirmeyi planlıyor. İkisi bir 

olup Nazım’a Perihan’ı tanıştırırlar ve Nazım kadının çekiciliğine dayanamaz. Bundan 

yararlanan Halil, Ayten’i evine düşürür. Bunu öğrenen Nazım, Halil ve Nezahat’ı 

öldürür, eşini yaralar” (Scognamillo, 1988: 129). 

 

Lütfi Ömer Akad, aile facialarını/ ailelerin çözülmesini konu edinen, gazetelere 

haber olmuş gerçek bir cinayet olayından esinlenen Kanun Namına’yı çekmiştir (Makal, 

1994: 17).  Türk Sinema tarihinde önemli yapıtlar arasında kabul edilen Kanun Namına 

filmi temelde aileyi konu almaktadır ve gerçek bir olaydan uyarlanmaktadır. Ailesinin 

yıkılmasına dayanamayan erkek buna sebep olan kişilerden intikam alır. 

 

1950’li yılların bir diğer önemli filmi Sazlı Damın Kahpesi (Gürses,1956)  konusu 

şöyledir:  

“Zengin, çiftlik sahibi dul Muhteşem genç erkeklere düşküdür. 
Muhteşem, askerden yeni dönmüş olan yağız Ahmet’e göz koyuyor, 
ne ki Ahmet Mihriban’a aşık. İki genç evlenirler, çocuk sahibi 
olurlar. Muhteşem, dayanamaz, bir pusu kurar, Mihriban’ı kaçırtır. 
Karısının ihanetine inanan Ahmet evi terk eder. Mihriban da intihar 
etmeye karar verir. Gerçeği bilen sağır-dilsiz Kıvırcık, Muhteşem’in 
suç ortağı olan Dilaver’e saldırır. Dilaver, Muhteşem’i öldürür. 
Ahmet, Mihriban’ı ölümden kurtarır”  (Scognamillo, 1998: 184). 

  

Melodram yapısına sahip olan filmde kötü kadın karakter “zengin ve dul” 

kalıpları içinde anlatılmaktadır. İki kişinin masum olmalarının yanı sıra çocuklarının da 

olmasının amacı hikayedeki duygusal boyutu arttırmaktır. Bütün olayların sonucunda 

kötü kadını öldürerek yok etmek ve aşıkları kurtarmak, melodramın temel işlevi olan 

seyirciyi rahatlatmaya yöneliktir. 
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Türk Sineması bu dönemde filmlerde aileyi işlerken melodram kalıplarından 

yararlanmaktadır. “İhanete uğrayan kocaların, evli masum kadınların, günahsız 

yavruların birbirine benzeyen öyküleri Çıldıran Baba (1950), Günahını Ödeyen Adam 

(1952), Kızımla Beraber Ağladık (1955) ve Hayat Cehennemi Gibi (1958) gibi “aile 

facialarına” dönüşen melodramlarla sürüp gider” (Özgüç, 2005: 365).  

 

 Kadınların kötülük yaparak mutlu/mesut aile yapısını bozma anlatısı bu dönem 

de devam etmektedir. Türk Sineması 1950’li yıllarda ilerlemeye başlarken kendisine 

ana dayanak noktalarında biri olarak melodram türünü almıştır. İlerleyen yıllarda 

melodram türü üzerinden iyi bir ekonomik getiri elde edilmeye başlanmıştır. 

 

1950-1960 yılları arasında sinema terimleriyle düşünmek, sinema diliyle anlatmak 

çabalarına girişilmiş; bunun ilk örnekleri verilmiştir (Özön, 1995: 29). 1963 yılında 

Metin Erksan, Susuz Yaz filmi ile Altın Ayı ödülü kazanmıştır; bu ödül Türk 

sinemasının uluslararası alanda kazandığı ilk ödül olmuştur. Susuz Yaz filminin konusu 

şöyledir:  Hasan-Osman, iki kardeş beraber yaşamaktadır. Tarlalarından çıkan suyu 

Osman, köylü ile paylaşmaz istemez. Hasan, sevdiği Bahar’ı kaçırır ve evlenir. Osman, 

eve gelen Bahar’dan hoşlanmaktadır. Çıkan su kavgasında Osman adam öldürür; 

mahkemede suçu Hasan üstlenir. Serbest kalan Osman, daha sonra Hasan’ın öldüğünü 

söyleyerek Bahar ile ilişki yaşamaya başlar. İlerleyen zaman hapishaneden çıkıp gelen 

Hasan, abisi Osman’ı kanalda boğarak öldürür. 

 

 Susuz Yaz filmi toplumsal bir sorunu ortaya koysa da aile içindeki çatışmayı da 

beyazperdeye yansıtmaktadır. “Kırsal bölgede babanın/ağabeyin sözü dinlenir” anlayışı, 

kardeşin ve köyün zararına olur. Filmde ailenin içindeki kötü niyetli ağabeyin, çifte 

yaptıkları anlatılmaktadır; dışardan gelen herhangi bir olumsuzluk görülmemektedir. 

Kardeşini öldüren genç, böylece kişisel ve toplumsal bir adaleti sağladığını 

düşünmektedir. 
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Türkiye’de sinema sanatı adına ilk adımlar atılırken, Türkiye’de çok  sayıda film 

çekilmeye başlanmıştır;  1950 -1970 yılları arasında yılda ortalama 100 film 

çevrilmiştir. Temel dinamiğini yerli filmi koruyan vergi sisteminden alan bu artış daha 

sonraları sıklıkla dile getirilecek olan “Yeşilçam Sineması” nı oluşturmuştur.  

 
“Filmlerin 5 yıl içinde değişen oranlarda kendini amorti edeceği 
varsayılan bir vergilendirme düzeni kurulur, sinemacılar da vergiyi 
olabildiğince erteletmek için vergi ayına yakın 1 ya da 2 film çevirerek 
zararda gözükür. Bir zamanlar İngiltere ‘de yerli filmlere tanınan kotayı 
tamamlamak için çevrilen “quota quck” leri (çırpıştırma film) andıran bu 
filmlere bu yüzden “amortisman filmi” denir. Hatta başka yapımevleri bu 
tür amortisman filmleri hazırlayan türedi ortaklıklar bile görülür, bu da 
yapımı hiç yoktan yere şişiren bir başka etkendir” ( Özön,1995:47-48). 
 

Vergi kaçırmak için film sayıları yükselmekte, bu sayı yükselmesi niteliksizliği ve 

düzensizliği de beraberinde getirmektedir; sırf amortisman film için kurulan 

yapımevleri film sayısının da artmasına neden olmaktadır. Film yapımı hızla artarken, 

yapımcılar daha iyi gelir elde etmek için iki yol bulmuştur; bunlardan birincisi daha 

önce denenmiş iyi kazanç sağlamış filmin/senaryonun aynısı çekmek; ikincisi ise filmde 

halkın gözde, yıldız oyuncusuna yer vermektir. 

 

Türk Sineması’nda bilinen senaryoların defalarca tekrarlarının çekilmesinin 

altında yatan ana unsur bu yapımcı isteği olmaktadır.  “X filmindeki gibi bir aşk 

serüveni istiyorum, Y filminin acıklı sahneleriyle Z filminin komik sahnelerini 

birleştirip de yaparsan iyi olur (…) tanışma sahnesi A filmindeki gibi olsun, öldürme 

sahnesi B filmindekine benzesin” (Özön,1995: 96) tarzında senaryolar 

yazdırılmaktadır. 

 

Bu dönem Türk Sineması’nda film çekilmesini sağlayan diğer unsur da yıldız 

oyunculardır. Filmlerin senaryoları birbirinin kopyası olduğundan, filmin anlatı yapısı 

biçimsel özellikleri gibi birçok öge dikkate alınmamaktadır. Bu dönem filmin 

yönetmenine,  biçimine ya da türüne göre değil filmdeki yıldız oyunculara bakılarak 

sınıflamalar yapılmaktadır. 
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“A Grubu (Pahalı) Filmler: Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, 
Fatma Girik, Cüneyt Arkın, Emel Sayın, Tarık Akan vs. ile çevrilmiş 
filmlerdir. Maliyetleri 600.000-800.000 lira arasında değişir. 
B Grubu (Normal) Filmler: Kartal Tibet, Ediz Hun, Ayhan Işık, Sadri Alışık, 
Fatma Belgen, Deniz Gökçer, Sevda Ferdağ, Bahar Erdeniz vs. ile çevrilmiş 
filmlerdir ki maliyetleri 400.000-500.00 lira arasında değişir. 
C Grubu (Ucuz) Filmler: Bilhassa yeni yeni çevrilmeye başlanan renkli 
avantür filmlerdir ve oyuncuları Yılmaz Köksal, Feri Cansel, Deniz Erkanat 
vs. dir. Maliyetleri 300.000-400.000 civarındadır”  (Gökmen, 1973: 56-
57).  

 

Yeşilçam sineması denildiğinde aslında belirtilmek istenen melodram filmlerdir; 

Türk seyircisi uzun yıllar birbirini tekrarlayan senaryoları ve yıldız oyuncuları ile 

melodram filmlerini izlemektedir. 

 

Türk Sineması’nda 1950’li yıllarda başlayan film sayısındaki artış 60’lı yıllarda 

sürmüştür. 1960’lı yıllara kadar Türk sineması aileyi ele alırken genel bir takım 

kalıplardan yola çıkmıştır, ilerleyen yıllarda da bu basit, kolay anlaşılır haldeki öykü 

çizgisi artarak devam etmiştir. Yeşilçam filmi ya da melodram filmi olarak belirtilen bu 

akım içinde aile içi, eşler arası, ebeveyn-çocuk arası hiçbir kötü ilişki neredeyse 

resmedilmemektedir. Bu yıllara kadar çekilen filmlerde eşler, kardeşler arası sorunlar 

bulunsa da bunlar dış kaynaklı, kötü niyetli kişilerin yüzünden meydana gelmektedir. 

Bu melodram kalıbının tersine daha gerçekçi yaklaşımlar niceliksel olarak az olsa da 

Türk Sineması’nda yer almaktadır. Bu yıla kadar genel olarak kurulan mutlu aileler 

dışardan gelen kötü kadın ya da kadınların erkekleri baştan çıkarması sonucu 

dağılmaktadır. 

 

1960’lı yıllardan itibaren popülaritesini arttıran melodram filmler ve bu filmler 

içinde ailenin temsil biçimi ayrı bir öneme sahiptir. Türk Dil Kurumu melodram 

kelimesinin sinema sanatında kullanımını şöyle açıklamaktadır:  

 
“Sinemanın en yaygın, gelişmemiş izleyicinin en çok tuttuğu, ağlatı ile 

dramın bozulmuş, karikatürleştirilmiş biçiminden ortaya çıkan tür. 
Melodram, her şeyi kalıplar içinde ele alır: İnsanlar, olaylar, durumlar, 
duygular hep kalıplaşmıştır. Dünya iyiler ile kötüler olarak kesinlikle ikiye 
ayrılmıştır. İyiler ile kötüler arasındaki uğraşının sonu daha 
başlangıcından bellidir: İyilerin başına gelmedik şey, kalmaz; ama yine 
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çoğunlukla, beklenmedik bir kurtarıcı, beklenmedik bir anda ortaya çıkıp 
her şeyi tatlıya bağlar” (http://tdkterim.gov.tr/bts/ Erişim Tarihi 
25.05.2011) . 

 

Melodram filmlerinin temel izleyici kitlesi genelde kadınlar özel olarak da ev 

kadınlarıdır; kendi gerçek hayatlarında zorluk içinde kalan kadın seyirci, filmde acı 

çeken kahramanın durumu ile kendini bir tutup, filmdeki mutlu sonu kendi hayatı içinde 

bulma umudu ile salondan rahatlayarak ayrılmaktadır. Sinema salonlarının bu yıllarda 

mahallelerinin hemen içinde açık ya da kapalı olarak hizmet verdiği ve televizyonun 

Türk toplum yaşamına girmediği düşünüldüğünde sinema tek eğlence aracı olarak 

hizmet vermektedir. 

 

Ailenin mutluluk ve saadet olduğunu ve hiçbir şekilde yıkılmaması gerektiğini 

ifade eden bu filmlerde kendini feda eden kişiler, çekilen acılar, yanlış anlaşılmalar ön 

plana çıkmaktadır.  Melodram filmlerinde: 

 

“Yoksul aileler genellikle sevecen, sıcak bir ortamda yaşarlar. 
Üyeleri birbirlerine destek dayanak olurlar. Bu durumu, yerli 
film seyircisinin çoğunluğunu oluşturan yoksul kesimlerin, 
sınıfsal çelişkileri yaşarken, zengin çevrelerde ahlakın ve ailevi 
değerlerin nasıl ayaklar altına alındığı görüp rahatlayarak 
hallerinde memnun olmalarını, onlara imrenmemelerini sağlayıcı 
bir yaklaşım olarak değerlendirebiliriz”  (Abisel, 1994: 74). 

 
 

Melodram filmleri böylece halkı rahatlatan ve mevcut koşulları meşrulaştıran bir 

yapıya bürünmektedir. Melodram kalıpları dışında, hayatın gerçeklerini sinemaya 

yansıtma çabası içinde sanatsal bir duyarlıkla yapılan filmler ise şunlardır: 

 

Kırık Çanaklar (Ün,1960): Cemal, karısı Sabahat,  kızı Ayten ve babası ile aynı 

evde yaşarlar; ekonomik yönden sıkıntı içindedirler. Cemal’in arkadaşı Sabri, sürekli 

aile ile birliktedir. Karşı komşuları Mualla, Cemal’den hoşlanmaktadır. Mualla, 

Cemal’e arkadaşı Sabri ile karısının ilişkisi olduğu dedikodusunu yapar. Cemal karısını 

evden kovar, olaylar üzerine karısından boşanmak ister ve komşusu Mualla ile birlikte 

olmaya başlar.  Mualla eve yerleşir, küçük kız Ayten ve dedeye kötü muamele etmeye 

http://tdkterim.gov.tr/bts/�
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başlar. Sabahat iş bulup çalışır. Ayten ve dede, Sabahat’ı eve döndürmeye karar verirler. 

Mualla’yı başka erkekle yakalayan Sabri, karısı Sabahat’ı eve döndürür. 

 

 Kırık Çanaklar filmi olay örgüsü bakımından melodram kalıplarına sahip 

olmasına karşın olayların geçtiği mekan ve filmin anlatım biçimi ile gerçekçi bir üsluba 

sahiptir. Büyükbaba, küçük kız ve anne arasında kurulmuş, bazen iyi bazen kötü giden 

ilişkiler ağı filmin temelini oluşturmaktadır. Filmde iyi ve kötü unsurlar birlikte 

resmedilmektedir. Filmin diğer önemli yanı ise dede-torun ilişkisini beyazperdeye 

taşımasında yatmaktadır. Dedenin aile içindeki sıkıntılı durumu ve ekonomik yönden 

bir yere gidemeyecek durumda olması, “ailede büyüğün sözü dinlenir” anlayışına ters 

düşmektedir. Film ilerleyen yıllarda sıklıkla kullanılacak olan dede-torun 

zıtlığının/sevgisinin ilk vurgulandığı yapıtlardan olmaktadır. 

 

Üç Tekerlekli Bisiklet (Akad,1962): Kocası şehir dışında çalışan Hacer, oğlu 

Hasan ile birlikte yaşar; bir gece evlerine bir katil (Ali) gelir. Hacer, Ali’yi evinde 

saklamaya başlar. Öldürülen kişinin yakınları ve polis, katili arar. Hasan, evde saklanan 

katili babası zanneder; annesi de çocuğun mutluluğunu görünce bu yanlışlığı 

düzeltmez. Ali, sünnet olan oğlana üç tekerlekli bisiklet hediye eder. Bu sırada gerçek 

baba Reşat, ailesini görmeye gelir ama Hacer onu eve almaz. Reşat, polislerle birlikte 

evi basar, evde yakalanırsa Hacer’in de suçlu görüleceğini düşünen Ali evden kaçar ve 

sokakta polisler tarafından yakalanır. Hacer ve oğlu Hasan, polisin götürdüğü Ali’nin 

peşinden giderler.  

 

Lütfi Akad, aileyi temele alarak çektiği Üç Tekerlekli Bisiklet (1962) filmini şu 

şekilde açıklamaktadır:  

 
“Bu simgesel bir isimdir. Film, Hasan, Hacer ve Ali’nin yani üç kişilik 
bir ailenin hikayesidir. Ali baba, Hacer ana, Hasan çocuktur. Filimde 
Ali’nin üç tekerlekli bir bisikleti de var. Bu bisiklet gerektiği yerlerde 
görülüyor. Ama üç tekerlekli bisiklet ile üç kişilik aile arasında 
simgesel bir bağ var. Nasıl bisiklet bir tekerleği eksilince yürümezse 
bu aile de içinden bir kişi eksilirse yürümüyor” (Ses,1962: sayfa yok 
Akt. Scognamillo, 1998: 226). 
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Selvi Boylum Al Yazmalım (Yılmaz,1977) filminden çok önce, anne-çocuk, 

gerçek baba/koca yerine onlara duygusal yakınlık gösteren bir yabancı ile beraber 

yaşamayı seçmektedir. “Ailenin kurulması için gereken kan bağından öte kişilerin 

duygusal yakınlığıdır” fikri filmin temelini oluşturmaktadır. Filmde, Akad sağlıklı aile 

içi ilişki için ebeveynler arasında ve ebeveyn-çocuk arasında sıcak/samimi bir duygusal 

bağ koşulunu belirtmektedir. 

 

Halit Refiğ’in 1963 yapımı Gurbet Kuşları filmi, köyden kente göç eden bir 

ailenin, kentin değer ve koşullarına ayak uyduramaması sonucu dağılmasını anlatan, 

gerçekçi bir film olarak dikkat çekmektedir. Filmin konusu şöyledir: 

Kahramanmaraş’tan göçen aile, İstanbul’da dükkan alıp iş yapmak ister ama 

dolandırılır. Aile parasız kalır. Murat, taksicilik yaparken pavyonda çalışan bir kadına 

tutulur ve bütün parasını kadınla harcar. Kemal, tıp fakültesinde öğrenim görür, 

fakülteden zengin bir kızı sever ama ailesini varlıklı olarak tanıtır, gerçeği öğrenen kız 

Kemal’den ayrılır. Selim araba tamirciliği yapmaktadır, rakip tamircinin Rum eşi ile 

yatıp kalkıp işini aksatınca sahip oldukları tamirci dükkanı da kapanır. Evin kızı Fatma 

zengin hayat sunan bir erkeğe kaçar ama kandırılmıştır; adam onu terk edince kendini 

satarak geçinmeye çalışır; ağabeyleri onu bulduğunda intihar eder. Bütün fertlerinin 

durumu kötüye giden aile Maraş’ a döner; sadece fakültedeki kız ile barışan Kemal 

evlenmek için İstanbul’da kalır. 

 

Gurbet Kuşları filmi, Anadolu’dan işsizlik ve imkansızlık yüzünden, zengin olma 

hayalleri ile İstanbul’a gelen insanları ilk defa gerçekçi bir biçimde perdeye 

aktarmaktadır. Büyükşehirde tutunmaya çalışan aile, birer birer fertlerini şehirde 

kaybetmekte sonunda yapacakları bir şey kalmayınca geldikleri yere dönmeyi tek çıkar 

yol olarak görmektedir. 

 

Suçlular Aramızda (Erksan,1964) : Zengin bir ailenin gelini olan Demet’in elmas 

kolyesi çalınır. Hırsızlar kolyeyi satmaya çalışırken kolyenin sahte olduğu ortaya çıkar. 

Hırsızlar kolyenin sahte olduğunu zengin aileye söyleyince, aile telaşlanır ve kolyeyi 

geri almak ister. Demet’in kocası Mümtaz, kolyeyi geri alırken hırsızlardan birini 
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öldürür. Diğer hırsız olayları bildiğini Mümtaz’a anlatır ama iş adamı onu da tehdit 

edince, hırsız Demet’e gider ve bildiklerini anlatır. Mümtaz kolyeyi metresine verir; 

Demet, metresi ve kolyeyi birlikte görünce, olayı anlar. Mümtaz ve Demet ayrılmaya 

karar verir. Hırsız ve Demet arasında bir aşk doğar. Mümtaz, hırsızı öldürtmek için 

adam tutar. Metres de kolyenin sahte olduğunu öğrenir ve herkese açıklar. Mümtaz 

karısını öldürmeye çalışır ama hırsız Demet’i kurtarır. Mümtaz intihar eder. 

 

Zengin ailelerde yaşanan sorunları ortaya koyan filmde, Erksan hayatlarını 

para/mal üzerine kuran baba/oğul karşısına duygusal tavırları ile gelini koymaktadır. 

Zengin iş adamı Mümtaz, para/mal peşinde koşarak hem insani ilişkilerini hem de kendi 

psikolojik yapısını bozmaktadır. Mümtaz, ne yaptığını bilemez bir duruma gelir ve 

sonunda intihar ederek yaşamına son verir. Duygusal yanı ağır basan kadın ise alt gelir 

grubundan bir hırsızla beraber olmayı seçer.  

 

 Halit Refiğ’in Kırık Hayatlar (1965) filmi evlilik ilişkileri üzerine yapılan ilk 

önemli filmlerdendir (Derse, 2006: 147). Kırık Hayatlar (Refiğ, 1965) filminin konusu: 

Doktor Ömer ve eşi Peri, kızları Selma ve Leyla ile yeni bir eve taşınır. Ömer, zengin 

bir ailenin kızı Gülşen ile ilişki yaşamaya başlar. Küçük kızı Leyla ağır hasta olur, üç ay 

ömrü kaldığı ortaya çıkar, ailesi kızın bu süreyi en iyi şekilde geçirmesini ister. Gülşen 

başka bir adamla evlenmesine rağmen Ömer’i unutamaz, bu yasak aşkı öğrenen Peri 

kızını da kaybedince eşinden ayrılır. Ömer karısını birçok defa af dileyerek geri getirir.  

 

Kırık Hayatlar filmi de Suçlular Aramızda filmi gibi daha varlıklı insanların aile 

ve evlilikte yaşadıkları sorunlara değinmektedir. Dışardan bakıldığında ailelerin refahı 

ve rahatı gayet yerindedir ama iç ilişkilerine bakıldığında sorunlar ortaya çıkmaktadır.  

 

Lütfi Akad’ın Vesikalı Yarim (1968) filminde Halil bir gece dışarıya eğlenmeye 

çıkar, burada gördüğü pavyon şarkıcısı Sabiha’ya aşık olur. Sabiha da Halil’den 

hoşlanır. Halil, Sabiha için evini ve çocuklarını terk eder beraber yaşamaya başlarlar. 

Bir süre sonra Sabiha’yı pavyonun patronu geri döndürmek istese de Sabiha bunu kabul 

etmez. Halil, Sabiha’yı pavyona döndürmeye çalışan patronun adamlarını bıçaklar. 
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Sabiha, çocukları olduğunu öğrendiğinde çok sevmesine rağmen, ailesi yıkılacak olan 

Halil’i bırakır. Pavyona geri dönen Sabiha’yı, Halil bıçaklar ama Sabiha kendinin 

yaptığını söyleyerek Halil’i kurtarır. Filmin sonunda Halil evine ve çocuklarına döner, 

bunu gören Sabiha da artık Halil’den vazgeçer. 

 

Yerleşmiş melodram kalıplarının dışına çıkan bu film Türk Sineması’nda bir 

kilometre taşı olarak kabul edilmektedir. Kötü kadının aileyi yıkmasını işleyen önceki 

dönem birçok melodram filminin tersine pavyon kadını aileyi yıkmamak için geri 

çekilmektedir. “Pavyon kadını eşittir kötü kadın” denklemini yıkan film Sabiha’nın da 

(kötü kadın) duyguya, ruha sahip olduğunu ve aşık olabileceğini ortaya koymaktadır. 

Toplumca dışlanan, kenara itilen, hor görülen biri çok sevmesine rağmen yine de 

aşkından vazgeçer.  

 

1960 yılında Ayşecik filmi ile başlayan çocuk kahramanlar üzerine kurulu yapı 

gişede başarılı olunca devam filmleri çekilir. Ayşecik serisi içinde 60’lı yıllarda 12 film 

izleyici ile buluşur. Bu filmlerin genel konusunu, ailesi dağılan (boşanma, hapse girme, 

kaybolma, kaçırılma vb. ) Ayşecik’in yeniden ailesini biraraya getirmesi oluşturmuştur. 

Küçük çocukların kahraman oldukları filmlerde 1970’lı yıllarda önemli yükseliş 

olmaktadır. 

 

2.6 Genç/Yeni Sinemacılar Dönemi Türk Sineması Ve Ailenin Sunumu (1970-1987) 

 

Bu dönem içinde Türk sineması film üretim sayısı olarak en üst noktaya 

ulaşmıştır. Siyah- beyaz filmler yerini renkli filmlere bırakmış; sinemalarda fantastik 

filmler, toplumsal gerçekçi filmler, seks filmleri olmak üzere çeşitli içerikte ve biçimde 

filmler görülmeye başlamıştır. Bu dönemin genel özellikleri şunlardır: 

 
“Türk Sineması’nın 1970-1980 yılları arasındaki dönemi içinde 
dikkati çeken bazı olgular; seks ve arabesk filmlerinin bir furya olarak 
yaygınlaşması, nitelikli film sayısının azalması, Türk seyircisi içinde 
önemli ağırlığı olan “aile” ve “kadın”ların sinemadan uzaklaşmaları, 
1960’lı yıllarda başlayan sinema kuramı yaratma çabalarının sona 
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ermesi ve en iddialı görünen yönetmenlerin bile piyasa koşullarına 
göre film yapımına yönelmeleridir” ( Güçhan, 1992: 89).  
 

 

Türk Sineması’nda 1970’li yıllar birçok önemli gelişmeyi içinde barındırmaktadır. 

Toplumsal gerçekçi filmler önemli bir alanı kaplarken diğer yandan erotik/ seks filmleri 

hızla yükselmiştir. Ertem Eğilmez ve Arzu film ekolü en iyi örneklerini bu dönemde 

vermiştir. Sinemacılar kuşağında yer alan yönetmenler Lütfi Ömer Akad, Halit Refiğ, 

Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney önemli filmler çekmişlerdir.  Çocuk kahramanları ana öge 

olarak kullanan filmler çeşitlenerek artmıştır. 

 

Türk sineması toplumunun içinde bulunduğu siyasal, ekonomik koşullardan her 

ülke sineması gibi etkilenmiştir. 27 Mayıs’ın getirdiği siyasal canlılığın sinemaya etkisi 

“Toplumsal gerçekçilik” diye adlandırılan akımın doğması olmuştur (Güçhan, 1992: 

81). 1960’lı yılların başında gelişen bu akım içinde Metin Erksan’ın Susuz Yaz ve Halit 

Refiğ’in Gurbet Kuşları gibi önemli filmler vardır. Yılmaz Güney’in Umut ve diğer 

filmleri ile akım 1970’li yıllarda devam eder. 1970’li yıllarda toplumsal gerçekçilik ile 

birlikte köy, ağa, feodalite ve bunların insan, aile üzerine etkilerini anlatan filmler 

artmaya başlamıştır. 

 

Umut (Güney,1970): At arabacısı Cabbar, eşi,  beş çocuğu ve yaşlı büyükanne ile 

zor geçinmektedir, umudunu piyango biletine bağlar. Cabbar’ın arkadaşı Hasan’ın da 

bütün umudu define bulmaktır. Kazada atını kaybeden Cabbar’ın borçlular peşine düşer, 

atını, arabasını elinden alarak satarlar. Cabbar ile Hasan, bir hocanın yardımı ile define 

bulmanın peşine düşerler, dağ taş define ararlar ama bulamazlar. Bu define arama işinde 

ise Cabbar’ın psikolojisi tamamen bozulur. 

 

Umut filmi Türk Sineması’nda toplumsal gerçekçi filmlerin en önemlisi olarak 

anılmaktadır. Güney bu filmde yoksulluk içinde hiçbir şeyleri kalmamış bir ailenin son 

umudunun peşinden gitmesini konu etmektedir. Umut filmi, at arabacısı ailenin yaşadığı 

hayatı olanca çıplaklığı ile seyircinin karşısına koymaktadır. Aile, yoksulluktan da daha 

kötü durumdadır, baktıkları atlar bile onlardan daha fazla yemek yemektedir. Bu zor 
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şartlar altında define bulma umudu ile yollara çıkan Cabbar, defineyi bulamadığı gibi 

arkasında bıraktığı ailesi de kötü şartlarda yaşamaya devam etmiştir. 

 

Toplumsal gerçekçilik akımı içinde şehirde geçen ve aileyi ele alan önemli filmler 

Yılmaz Güney’in Baba filmi ile Lütfi Ömer Akad’ın Gelin, Düğün, Diyet üçlemesidir. 

 

Baba (Güney, 1971): Cemal, iki çocuğu, eşi ve annesi ile varlıklı bir ailenin 

yalısında kayıkçılık yaparak geçinmektedir Almanya’ya işçi olarak gitme planları diş 

eksikliği yüzünden gerçekleşmez. Ailesini daha rahat yaşatmak için yalı sahibinin 

oğlunun işlediği cinayeti Cemal üstüne alır ve 24 yıl hapisle cezalandırılır. Zengin 

ailenin oğlu, Cemal’in karısına tecavüz eder, bunun üzerine Cemal’in eşi evden kaçar; 

babaanne çocuklarına bakamaz yetiştirme yurduna verir. Yıllar sonra Cemal afla 

hapishaneden çıkar; oğlu büyümüş mafya ile bağlantılı işler yapmaktadır; kızı 

genelevde çalışmaktadır. Cemal kızını kurtarır, varlıklı ailenin oğlunu vurup öldürürken 

kendi oğlu tarafından vurularak ölür. 

 

Film melodram kalıpları içinde yer almasına rağmen babanın çocuğu tarafından 

öldürülmesi ve filmin sonunda ailenin biraraya gelememesi dikkat çekicidir.  Filmin 

diğer bir özelliği de ekonomik sıkıntılar ve işsizlik nedeniyle ihtiyaç duyulan dış göç ve 

dış göç olgusunu anlatmasında yatmaktadır. 

  

Lütfi Ömer Akad’ın Gelin-Düğün-Diyet üçlemesi, Türk Sineması’nda aile 

konusuna gerçekçi yaklaşan önemli filmler olarak kabul görmektedir. Düğün filminde 

üç kız, üç erkek kardeşin göç ederek İstanbul’a geliş öyküleri perdeye yansıtılmaktadır. 

Büyükşehirde tutunmak için aile fertlerini adeta kurban vermeye hazır olan ağabeylerin 

karşısında, ailenin ablası tek başına direnmeye çalışmaktadır. Sosyal ve ekonomik 

sorunların, bireysel olarak rahata kavuşma düşüncesinin, ailenin dağılmasında ne kadar 

etken olduğu filmde vurgulanmaktadır. Akad, filmine kaynaklık eden düşünceyi şu 

şekilde açıklamaktadır:  
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“Bu kez gelenlerin ne sermayeleri var, ne zanaatları… Hiçbir şeyleri 
yok. Çırılçıplak geliyorlar. Anadan doğma bir çıplaklıkla geliyorlar, 
altı kardeş, Urfalı… ve bunlar tutunuyorlar. Örnekleri gözlerimle 
gördüm. Seyyar satıcılık yapıyorlar. Fakat tutunmak için birbirlerinin 
etini rahatlıkla yiyorlar… kız kardeşlerini satacaklar… mecburlar… 
birer başlık parası almak için… çaresi yok” (Onaran, 1990:164).  

 

Gelin filminde hasta olan erkek çocuğunu iyileştirmek için çaba sarf eden bir 

kadının öyküsü anlatılmaktadır. Köyden kente göçüp market açarak zengin olma 

hayallerine dalan geleneksel bir aile, evlatlarını hastalıktan kurtarmak için hiçbir şey 

yapmaz.  

 

Akad’ın filmlerinde, köylerinde geleneksel ilişkiler içinde mutlu olan ailelerin, 

memleketlerini terk etmeleri ve ailelerine zarar vermek pahasına, daha çok para 

kazanma hırsına kapılmaları sonucu ortaya çıkan kötülükler resmedilmektedir. Köyden 

kente göçen geleneksel aileler burada bir çözülme içine girmektedir, birbirine sıkı sıkıya 

bağlı ilişkiler sekteye uğramaktadır. Kimisi para uğruna kız kardeşini satar, kimi 

kardeşinin hapse girmesine göz yumar, kimi de hasta olan çocuklarını doktora 

götürmeye yanaşmaz. 

 

Diyet filminde Hacer iki çocuğu ile köyden kente gelip çalışmaya başlar, aynı 

fabrikadaki işçi Hasan ile evlenir. Hasan iki çocuğu da kendi öz evlatları gibi sever, çift 

beraber arsa alıp ev yapmaya başlar. Bu sırada çalıştıkları fabrikada fazla mesaiyle 

çalıştırılan işçiler makinelerin bakımsızlığı yüzünden sakat kalmaktadır. Sendika bu 

duruma müdahale eder; Hacer sendikayı desteklerken, Hasan sendikanın karşısında 

durur. Ailenin bir araya gelip mutlu olmasına  Hasan’ın kolunu fabrikada makineye 

kaptırıp, kaybetmesi engel olur. Diyet filminde Akad daha çok sendikalaşma ve işçi 

hakları üzerinde dururken tek başına çocukları ile yaşam mücadelesi veren kadın 

karakteri de ön plana çıkarmıştır.  

 

 1970’li yıllarda kırsal bölgede ailenin durumunu ve kadınların çektiklerini, 

yaşadıkları baskılı ortamı anlatan filmlerden öne çıkanlar Dönüş ve Sultan Gelin’dir. 
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Dönüş (Şoray,1972): Ağanın sevdiği Gülcan, İbrahim ile evlenir. İbrahim’in 

aldığı toprak, ağanın baskısı ile elinden alınmaya çalışılınca, iş için Almanya’ya gider. 

Kocası olmayınca ağa ve köylü Gülcan’ı rahat bırakmaz. Köyün öğretmeni ile zina 

yaptığı gerekçesi ile köylü, kadını linç etme girişiminde bulunur. Çocuğu ile tarlaya 

çalışmaya giden Gülcan’a ağanın adamları saldırınca çocuğu ölür. İbrahim, çocuğu için 

Almanya’dan dönerken yalnız değildir orada da eşi ve çocuğu olmuştur. Gülcan intikam 

almak için ağayı öldürür, Almanya’dan gelirken kaza geçiren İbrahim ve karısı ölür, 

çocuk kurtulur. Sağ kurtulan çocuğu bulan Gülcan yeni bir yaşama başlar. 

 

Filmde, ekonomik sorunlar ve işsizlik nedeniyle Almanya’ya gitmek zorunda 

kalan insanların Türkiye’de kalan aileleri ile kopan bağları vurgulanmaktadır. Feodal, 

ağalık düzeninin insanların özellikle de kadınların üzerinde kurduğu baskı da filmde 

anlatılmaktadır. Kadının kazadan kurtulan çocuğa sahip çıkması, annelik duygusuna 

vurgu yapmaktadır. 

 

Sultan Gelin (Refiğ,1973) : Köyün güzel kızı Sultan başlık parası ile ağanın oğlu 

Osman ile evlendirilir. Osman ileri derecede kalp hastasıdır ve gerdek gecesinin sabahı 

ölür. Sultan, gelenekler gereği damadın kardeşi işe evlenmek zorunda kalır, damadın 

kardeşi Veli beş yaşında bir çocuktur. Sultan bu küçük çocuğu koca olana kadar 

büyütmeye başlar. Veli, Sultan’ı abla olarak görmektedir ve büyüdüğünde başka bir 

kıza aşık olur. Sultan, bütün köye karşı gelerek Veli ve sevdiği kızı evlendirir. Ağanın 

iki aylık oğlu ile Sultan yeniden evlenir. 

 

 Kırsal kesimde kadının konumuna açıklık getiren filmde, Sultan’ın bir mal gibi 

görülüp tarla sürmesi, süt sağması, yemek yapması üzerinden bir pazarlık sonucu 

evlendirilmesi eleştirilmektedir. Geleneklere göre hareket edilen kırsal bölgede en 

büyük isteği evlenip yuva kurmak olan Sultan, üç kez evlenmesine rağmen gerçek 

anlamda bir eşi olmamıştır. Filmde bu yanlış geleneklerin kadının hayatını kötü 

etkilemesi ve kadının bunu kabul etmek zorunda kalması yansıtılmaktadır. 
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1970’li yıllar Ertem Eğilmez ve Arzu Film Ekolü’nün Türk sinemasında hakim 

olduğu bir dönemi ifade etmektedir. Eğilmez’in Neşeli Günler, Gülen Gözler, Sev 

Kardeşim, Oh Olsun gibi filmlerinde sıcak, samimi aile içi ilişkiler sürmektedir. Bu 

filmlerde geleneksel geniş aileler yer alır hatta mahallenin birlikte aile olarak hareket 

ettiği, birbirleri için fedakarlıkta bulunduğu bir yaşam biçimi tasvir edilmektedir. Arzu 

Film Adile Naşit, Münir Özkül, Halit Akçatepe, Şener Şen, Kemal Sunal, Zeki Alasya, 

Metin Akpınar, Ayşen Gruda gibi güçlü oyuncu kadrolu aile komedileri ile büyük bir 

seyirci kitlesini sinemaya çekmiştir.  

 

Canım Kardeşim (Eğilmez,1973): Kenar mahallede, küçük Kahraman ağabeyi 

Tarık ve yaşlı babası ile yoksul bir hayat sürmektedir. Tarık ve arkadaşı Halit meslek 

sahibi değillerdir, günlerini “ne iş olsa yaparız” diyerek geçirmektedirler. Yapılan sağlık 

taramalarının ardından kan kanseri olduğu anlaşılan Kahraman’ın en büyük isteği ise bir 

televizyondur. Tarık ve Halit hayatının son günlerini yaşayan Kahraman’ı mutlu etmek 

için ellerinden geleni yaparlar, mağazadan televizyon çalarlar ama Kahraman ölmüştür. 

 

Ertem Eğilmez, Canım Kardeşim filminde yoksul bir mahalledeki ailelerin 

durumunu yansıtmaktadır. Toplumun içinde bulunduğu işsizlik sorunu filmde 

işlenmektedir. İşsizliğin sonucu olarak da ailenin içinde bir takım olumsuzluklar 

yaşanmaktadır. Bu dönem Türkiye’ye televizyonun ilk girdiği zamandır bundan dolayı 

televizyona sahip olma bir zenginlik göstergesidir. Çocuğun tek isteği de evlerinde bir 

televizyon bulunmasıdır. Ağabeyler ekonomik şartların kötülüğünden dolayı hırsızlık 

yaparak televizyona sahip olsalar da, çocuğun ölmesini engelleyememektedir. Canım 

Kardeşim Ertem Eğilmez’in genel film anlatısının dışında ailenin biraraya gelemediği, 

mutlu sonla bitmeyen ender filmlerindendir.  

 

Aile Şerefi (Aksoy,1976): Rıza at arabası ile su satan beş çocuklu bir aile 

babasıdır. Aile kendi halinde, ekonomik sıkıntılar içinde yaşarken, en küçük çocuk 

Murat’a bir gün araba çarpıp kaçar. Murat’ı yaralayan sürücü zengin bir fabrikatörün 

oğludur. Kaza olayını para vererek kapatmaya çalışırlar, aile bu olaya sinirlense de 

işlerin büyümemesi için davacı olmaktan vazgeçer. Fabrikatörün oğlu, ailenin kızı 
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Zeynep’e aşık olmuştur ve peşini bırakmamaktadır. Aileye zarar vermeye başlarlar, 

Rıza’nın ahırını yakarlar, atını vururlar, damadın el arabasına saldırırlar, büyük oğlanı 

döverler ve sonunda Zeynep’i kaçırırlar. Bütün bu olaylara dayanamayan Rıza 

fabrikatörün oğlunu vurup öldürür. Aradan 20 yıl geçer baba hapishaneden tahliye olur 

ve bütün aile evlerinde bir araya gelir. 

 

 Ertem Eğilmez’in yapımcılığındaki Aile Şerefi filmi anlattığı iki zıt baba 

karakteri ile öne çıkmaktadır. Zengin ailedeki baba karakteri para ile her şeyi 

halledebileceğini düşünmekte ve oğlunun duygusal boşluğu ile ilgilenmemektedir. Fakir 

ailedeki baba karakteri çocukları ile sıcak/samimi ilişkiler kurmaktadır. Ailelerin 

çocuklarına yaklaşım tarzı çocukların davranışlarını doğrudan etkilemektedir bu sebeple 

zengin ailedeki çocuk karakteri her istediğini ne şekilde olursa olsun elde etmek 

isterken, fakir ailedeki çocuk karakterleri birlikte mutlu olmaktan başka bir şey 

istememektedir. Filmde baba ailesini korumak için her şeyi göze almaktadır.   Ertem 

Eğilmez kendi genel anlatı yapısına uygun olarak, ailenin biraraya geldiği mutlu sonla 

filmi bitirmektedir. 

 

Gülen Gözler (Eğilmez,1977): Yaşar marangoz ustasıdır, eşi Nezaket ile beş kız 

çocuğu sahibidirler, kızların adları İsmet, Fikret, Nedret, Hikmet, Hasret olup bütün 

adlar erkek çocuk umuduyla konulmuştur. Evin kızları İsmet, Fikret ve Nedret evlenme 

planları yapmaktadır. Vecihi Fikret’i defalarca istemesine rağmen babasından olur 

alamamıştır. Yaşar Usta kendi çabası ile düğün masraflarını karşılayarak kızı İsmet’i 

evlendirir. Nedret ile evlenmek isteyen Orhan’ı ise Yaşar Usta’ya zengin biri olarak 

tanıtırlar ama Orhan kimya mühendisliğinde okuyan bir öğrencidir. Nedret ve Orhan’ı 

evlendirmek için Nezaket Hanım evi ipotek ettirip para alır. Orhan geçimini sağlamak 

için evde sabun üretmeye başlar; yağmurdan ıslanan sabunlar evin bütün her yerine 

köpük olarak yayılır. Kendisine yapılan bütün oyunları anlayan Yaşar Usta eşi ve 

çocukları ile kavga eder, en küçük kızını da alarak evi terk eder. Bütün aile bireyleri 

babalarından özür dileyerek onu yeniden evlerine döndürürler. 
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Ertem Eğilmez’in çok çocuklu aileleri temel olarak anlattığı filmlerinden Gülen 

Gözler, baba ile ailenin diğer fertleri arasındaki tartışmaları mizahi bir dille 

yansıtmaktadır. Babanın aile içindeki sert tutumu filmde görülmemektedir. 

Çocuklarının ve eşinin kendisine yalan söylemesine baba dayanamaz, evi terk eder. 

Ertem Eğilmez kendi genel anlatı yapısına uygun olarak, çocukları ve eşi, baba ile 

barıştırarak filmi sona erdirmektedir. 

 

Neşeli Günler(Aksoy,1978): Saadet ve Kazım turşuculuk yaparak geçinen altı 

çocuklu bir ailedir; aralarında çıkan tartışmalar sonucunda boşanırlar. Üç çocuğu Saadet 

diğer üç çocuğu da Kazım alarak yeni bir hayata başlarlar. Aradan yıllar geçer çocuklar 

büyür. Amcaları kardeşleri biraraya getirir, kardeşler anne ve babalarının barışmalarını 

ister ama ne Saadet ne de Kazım bu fikre yanaşmaz. Bunun üzerine altı çocuk sokakta 

açlık grevine başlar. Bu duruma daha fazla dayanamayan anne-baba yeniden evlenirler 

ve bütün aile beraber olur. 

 

     Ertem Eğilmez’in yapımcılığındaki bu filmde boşanmış çift ve çocukları 

üzerinden aile anlatılmaktadır. Eşlerin boşanma sebebi kendi iç anlaşmazlıklarıdır. 

Boşanmış olmalarına rağmen eşler birbirini sevmektedir. Anne ve baba çocuklarına iyi 

bakmaktadır. Çocukların aileyi biraraya getirme çabaları filmin temelini 

oluşturmaktadır. Ertem Eğilmez’in aileyi biraraya getiren mutlu son anlatısı bu filmde 

de yer almaktadır. 

 

Sultan (Tibet,1978): Sultan kenar mahallede dört çocuğu ile yaşayan dul bir 

kadındır. Sultan bir yandan evlere temizliğe gider, bir yandan da çocukların sorunları ile 

uğraşır. Mahallenin çapkın şoförü Kemal ile birbirlerini severler. Mahallenin muhtarı 

Kemal’in babasıdır ve gecekonduların yanından geçecek, çevre yolu nedeniyle insanları 

evlerinden çıkartma planları yapmaktadır. Kemal, evlenme vaadiyle Sultan’ı kandırır 

ama muhtar babası, Sultan’a istenmediğini söyleyerek bütün oyunu bozar. Muhtar tüm 

mahalleyi evlerinden atmaya başlar. Kemal babasına rest çekerek evlerinden atılan 

Sultan ve mahalleli ile birlikte başka yerde yeniden ev yapmaya başlarlar. 
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Ertem Eğilmez filmde iç göç sonucu oluşan gecekondu mahallesindeki dul bir 

kadın ve çocuklarının üzerinden toplumun genel yapısını ortaya koymaktadır. Şehre 

çalışmaya gelen insanlar barınma sorunu nedeniyle kalacak yer bulamamaktadır. Bu 

nedenle devlete ya da özel şahıslara ait arazilerde kaçak yaşamaktadır. Bu zor şartlar 

altında dul bir kadının toplumdaki evlen baskılarına maruz kalması yanında çocuklarını 

büyütürken yaşadıkları zorluklar filmde resmedilmektedir. Ertem Eğilmez bu filmde 

kendi genel anlatı yapısının dışına çıkarak, mutlu bir son oluşturmasa da, ailenin 

birarada sevgi ve beraberlik ile hayatın zorluklarına karşı gelebileceğini savunmaktadir. 

 

Ertem Eğilmez, ister yapımcı ister yönetmen olarak gerçekleştirdiği filmlerinin 

temel özellikleri şunlardır: Filmlerin çoğu aile komedisidir. Filmlerdeki karakterler kötü 

duruma düşse bile, ailenin birlikte hareket etmesi, dayanışması sayesinde yeniden 

mutluluğa kavuşmaktadır. Eğilmez filmlerinde çok çocuklu, büyük aile yapısı 

görülmektedir. Filmlerde hikayeler İstanbul’un kenar mahalleleri, gecekondularında 

geçmektedir,  bu alanlarda yaşayan herkes birbiri ile geleneksel ilişki kalıpları içinde 

akraba gibi yaşamaktadır. Serpil Kırel (2010: 222-223), Ertem Eğilmez ve Arzu Film 

ekolünde ailenin önemini şöyle vurgulamaktadır:  “Güçlü ve sarmalayıcı bir ailenin 

varlığı vazgeçilmezdir. Bu anlamda olay örgüleri de, karakterlerin yoksunlukları da bu 

merkez etrafında şekillendirilir. Aile, yoktan yahut yeni baştan, ne pahasına olursa olsun 

mutlaka kurulmalıdır”. 

 

1960’lı yıllarda Ayşecik ile başlayan çocuk kahramanlar üzerinden anlatılan 

öyküler 1970’lı yıllarda artarak devam etmektedir. Ayşecik, Ömercik, Sezercik, 

Yumurcak, Afacan gibi çocuk yıldız filmleri bu yıllarda Türk seyircisin tarafından 

yoğun ilgi görmektedir. 

 

Ayşecikle Ömercik (Aksoy,1969) : Ekrem, Nevin ve kızları Ayşe  mutlu bir 

ailedir. Ekrem’in kız kardeşi Handan, kocasını aldatır. Nevin, Handan’ın yasak aşkını 

saklamak isterken aldatan kadın durumuna düşer. Aldatıldığını düşünen Ekrem, Nevin’e 

ihanetini ödetmek amacıyla evlerine giren hırsıza büyütmesi için Ayşe’yi verir. 

Hırsızların arasında büyüyen Ayşe, kardeşi bildiği Ömer ile birlikte hırsızlık, 
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yankesicilik, dolandırıcılık yapar. Nevin’i evine hırsızlığa giren Ayşe yakalanır; bu 

olayın sonucunda anne-kız birbirine yakınlaşır ama sonra Ayşe evden kaçar. Ömer çok 

hastadır onu iyileştirmek için doktor arayan Ayşe, babası Ekrem’i bulur. Ekrem’in kız 

kardeşi Handan, Nevin’in onu aldatmadığını ağabeyine söylemesi ile bütün aile bir 

araya gelir. 

   

Filmde melodram türüne uygun olarak yanlış anlaşılma sonucu dağılan aile 

sorunu anlatılmaktadır. Mutlu aile, kadının yapmadığı aldatma eyleminden dolayı 

yıkılmaktadır. Baba eşine kızıp çocuğunu bir hırsıza teslim etmektedir. Çocuk, zor 

şartlar altında yaşarken tesadüf sonucu hem annesi hem de babası ile görüşür. Kadının 

aldatmadığı ortaya çıktığında aile yeniden bir araya gelir. Melodram türünün “aldatma, 

yanlış anlama, kötü şartlara düşme, tesadüf, yeniden birleşme” olarak tarif edilebilecek 

yapısı filmde mevcuttur. 

 

Sezercik Yavrum Benim (Önal,1971): Tarık zengin bir işadamıdır, ailesi 

istememesine rağmen muhasebecide çalışan iki aylık hamile olan Aynur ile 

evlenecektir. Uçak kazasında Tarık’ın öldüğü haberi gelir, Tarık’ın ailesi hırsızlık 

suçlaması ile Aynur’u hapse attırır. Aynur hapiste çocuğunu doğurur bu sırada Tarık’ın 

ölmediği anlaşılır. Tarık, Aynur’u aramaya gittiğinde başka erkeklerle ilişkiye 

girmekten karakola sevk edildiğini öğrenir. Tarık, Aynur’u bırakır, Aynur çocuğu Sezer 

ile birlikte sarhoş bir adama sığınır, adam Sezer’i dövmektedir. Evden kaçan Sezer’e 

babası otomobil ile çarpar, Tarık Aynur’un kendisini aldatmadığını öğrenir ve aile 

biraraya toplanır. 

 

Filmde melodram türünün özelliklerine bağlı kalarak, tesadüfler sonucu biraraya 

gelen aile anlatılmaktadır. Yanlış anlaşılma sonucu ölü sanılan erkek karakterin 

ardından, eşi ve çocuğu zor şartlarda yaşamını sürdürmektedir. Kadın, bu şartlardan 

kurtulmaya çalışırken, tesadüfi olarak çocuğuna araba ile çarpan baba bütün gerçekleri 

ortaya çıkarmaktadır. 
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Öksüzler (Göreç,1973): Doğumda eşini kaybeden iş adamı Murat, kızı Ayşe ve 

oğlu Sezer ile yaşamaktadır. İntikam için hırsızlar tarafından kaçırılan Sezer, sokakta 

dolandırıcılık ve hırsızlık yapmaya başlar ama ailesi Sezer’i öldü bilmektedir. Ayşe’ye 

yolda araba çarpar ve sakat kalır. Sezer hırsızlık yaptığı sırada babası Murat’a yakalanır. 

Sezer dolandırıcı ekibin elinden kendi yaşlarında bir kız ve bir bebekle kaçar. Sezer bir 

baba gibi bebeğe ve kıza bakmaya başlar. Baktıkları bebeğin dilenci kılığındaki zengin 

adamın olduğunu ortaya çıkaran Sezer, bebeği ailesine teslim eder. Kendisini kaçıran 

adamı fotoğrafta görüp, tanıyan Sezer’in çocukları olduğu ortaya çıkar, Sezer ablası ve 

babası ile biraraya gelir. 

 

Filmde, melodram türünün “zor şartlardan tesadüf sonucu kurtularak ailenin 

biraraya gelmesi” anlatı yapısı dışında, çocuk kahramanlı filmlerin “çocuğun 

kendisinden beklenmeyecek güç işleri başarması” anlatı yapısı hakim gözükmektedir. 

Melodram filmlerinde, ailenin başına birçok kötülük gelse de aile sonunda mutluluğu 

yakalamaktadır. Bu filmde de ilk önce anne ölür, daha sonra erkek çocuk kaçırılır, kız 

çocuk sakat kalır ama bunlarını sonunda aile yeniden biraraya gelmektedir.  Çocuk 

kahramanlı filmlerde birçok zor şartın altından çocuklar kalkmaktadır. Bu filmde örnek 

olarak, küçük çocukların, bebek bakıp büyütmesi ona annelik-babalık yapması ve daha 

sonra bebeği ailesine teslim etmeleri verilebilir.  

 

Afacan Harika Çocuk (Erakalın,1972): Zengin bir ailenin oğlu Ayhan, ailesinin 

bütün karşı çıkmalarına rağmen şarkıcı Sevim ile evlenir. Küçük bir kasabada balıkçılık 

yapmaya başlayan çiftin ikiz çocukları olur. Ayhan ve ikizlerden biri birgün balık 

avında yaşamlarını yitirirler. Sevim çocuğu ile yalnız kalır, Ayhan’ın ailesi torunlarını 

Sevim’den alırlar, hayata küsen kadın kendini içkiye verir. Denizde öldüğü sanılan 

çocuk kurtulmuş yankesicilik yaparak yaşamını sürdürürken, zengin aile de bakılan 

diğer çocuk sıkı bir disiplin içinde yetişmektedir. İkiz kardeşler birgün karşılaşırlar ve 

anlaşarak birbirlerinin yerlerine geçerler. Gazinoda tesadüfen karşılaşan anne ve ikiz 

çocuklar birbirlerine kavuşurlar. 
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 Melodram ve çocuk kahramanlı film türünün özellikleri birarada yer alan 

yapımda, ailenin dağılması, anne ve ikiz kardeşler üzerinden yansıtılmaktadır. Filmde, 

ikiz kardeşlerden birinin zengin diğerinin fakir ailede yetişmesi sonucu aralarında 

oluşan kültürel, psikolojik fark açıkça ortaya konulmaktadır. İkiz kardeşlerin çabaları ve 

tesadüfler sonucu aile yeniden biraraya gelmektedir. 

 

1970’li yıllardaki çocuk kahramanlı ve melodram filmlerinde aile içi sorunlara, 

eşler arası ayrılma, evi terk etme gibi konulara yer verilse de filmin sonunda ailenin 

birleşmesi, bir araya gelmesi, barışması esas alınmaktadır. Çoğu filmin şablonunu, başta 

mutlu olan ailenin dışarıdan gelen, aileye bağlı olmayan sebeplerle bozulması ve 

sonucunda aile üyelerinin fedakarlıkları ile yeniden kurulması oluşturmaktadır Bu 

filmlerde çocuklar kendilerinden beklenmeyecek güç koşullar altında çabalamaktadır. 

Çocuk kahramanlar “katili yakalamak, hırsız bulmak, anne ve babalarını temize 

çıkarmak, bebek bakmak, ev geçindirmek, silah kullanmak” gibi yaşlarıyla uygun 

olmayan birçok eylemin içinde görülmektedir. Çocuk kahramanlar bu dönem 

filmlerinde dağılan ailenin birleşmesinde en etkili faktör olarak göze çarpmaktadır.  

 

Bu şablonun dışına çıkan az sayıdaki filmden bazılar şunlardır: 

 
“Toplumsal değişimin aileyi nasıl etkilediğine melodram kalıpları 
dışında kalarak bakmaya çalışan… filmler de var kuşkusuz. Bunlar 
“Lütfi Ö. Akad’ın Gelin (1973)- Düğün (1973)- Diyet (1974) üçlemesi 
bu yaklaşımın en tipik örneğidir. Selvi Boylum Al Yazmalım 
(Yılmaz,1977), Sürü (Ökten,1979), Düşman (Ökten,1980), Adak 
(Yılmaz,1979), Almanya Acı Vatan (Gören,1979), Seninle Son Defa 
(Tuna,1979), Sultan (Tibet,1979) ise 70’li yılların sonundaki 
olağanüstülüklerden arınmış filmlerden bazılarıdır” (Abisel,1994: 
95). 

 
Abisel’in belirttiği gibi bu filmlerin çoğu 70’li yılların sonunda ortaya çıkmıştır, 

bu filmlerin yönetmenleri kendi anlatı ve üslup özelliklerini ortaya koymuş Türk 

Sineması’nın auteur yönetmenleridir. Melodram kalıpları içinde kalmasına rağmen 

filmin sonu ile Türk Sineması’nda yerleşik yapıyı tersine çeviren en önemi film ise Selvi 

Boylum Al Yazmalım’dır.  
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Selvi Boylum Al Yazmalım (Yılmaz, 1977) filminde, Asya ve İlyas birbirlerine 

aşık olup evlenir, Samet adında bir de çocukları olur. İlyas, ailesini bir gün terkederek 

başka bir kadına gider. Asya da çocuğu ile yalnız kaldığından Cemşit adında yol 

çalışanın yanına sığınır.  Bir kaza sonucu İlyas ailesini bulur ama Asya ve çocuğun 

seçimi onlara yardım elini uzatan Cemşit olur.  

 

Melodram kalıpları içinde kalan ve aileyi temel alan bütün filmlerde, filmin 

sonunda aile bir sebeple bir araya gelip yeniden mutlu yaşantılarına dönerken, Selvi 

Boylum Al Yazmalım filminde kadın ve çocuk babaya dönmeyi reddederler. Atıf 

Yılmaz’ın kendi filmografisini incelenirse filmin bundan sonra gelecek olan kadın 

filmleri kuşağını da haber verdiği söylenebilir.  Aileyi kuran temel “kan bağının” 

ötesinde zor zamanlara birlikte göğüs germeye dayanan “gönül bağı” olmalıdır 

düşüncesi filmde öne çıkmaktadır. 

 

Adak ( Yılmaz,1979):  1962 yılında Erzincan’ın Kargın köyünde gerçek bir 

olaydan film yapılmıştır. Mümin başlık parası istediklerinden sevdiği Gülbahar’ı kaçırır. 

Mümin ve Gülbahar’ın İsmail adında oğulları olur. Mümin tarlada çalışmak için işçi 

olarak başka bir şehre gider. Tarlada çalıştığı sırada altın çaldığı gerekçesiyle hırsızlık 

suçundan hapse atılır. Hapisten çıkarsa bundan sonra doğacak oğlunu Allah’a kurban 

edeceğine dair dua eder. Gülbahar, yine hamile kalıp erkek çocuk doğurur. Mümin’in 

köyünde yağmur yağmaz, toprak kurur, tarlalar ürün vermez. Bu olanları adağını 

gerçekleştirmemesine bağlayan adam çocuğunu keserek öldürür.  

 

 

     Atıf Yılmaz, gerçek bir olaydan yola çıkarak insanların dini inançlardaki 

aşırılıklarının aileyi nasıl yok ettiğini anlatmaktadır. Köyde eğitim almaktan yoksun 

birey dini kuralları kendi bakış açısından yorumlayarak çocuğunu ve dolayısıyla ailesini 

yok eder. 

. 

70’li yılların sonunda Türk Sineması’nda aile ve özellikle ailesiz kalan çocuklara 

gerçekçi bakışı ile Ömer Kavur ’un Yusuf ile Kenan filmi önemli bir yer tutmaktadır. 
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Yusuf ile Kenan (Kavur,1979): Babaları kan davasında ölen Yusuf ve Kenan 

kaçarak İstanbul’a amcalarına gelir ama amcalarını bulamazlar. İki kardeş İstanbul’da 

amcalarını aramaya başlar, kalacak yerleri yoktur, sokakta yatarlar, Yusuf hırsızlık 

yapmaya başlar. Cenk sokak çocuğudur, annesi fahişelik yapmakta çocuk da sokaklarda 

gezmektedir, Kenan ile Cenk sokakta gezerken, çocukları kimsesiz gören polis 

tarafından ıslahevine götürülürler. Kenan çocuk sığınma evinde kalmaya başlar, Cenk 

sokak kavgasında bıçaklanarak ölür. Yusuf hırsızlıktan hapse atılır, Kenan’ı yoksul bir 

aile yanına alır, tornacıda çalışmaya başlar. 

 

Ailesi olmayan, ailesi olup onlardan kaçarak sokaklarda yaşamak zorunda kalan 

çocukların başlarına gelen sorunları gerçekçi bakış açısıyla yansıtan film, ailenin 

çocuğun yaşantısında oynadığı önemli rolü ortaya koymaktadır. Kırsal ve şehir 

yaşamından farklı çocukların ailelerinden koptuğu zaman karşılaştıkları güçlükler 

filmde yansıtılmaktadır. Toplumsal bir sorun olan kan davası, ailenin dağılmasına neden 

olmaktadır. Kan davası ile aileden kopan çocuğun gidecek hiçbir yeri yoktur. Bu 

nedenle çocuk da kendini var etmek için illegal işlere karışmaktadır. Aynı şekilde 

şehirde yaşayan ve aileleri tarafından ilgi görmeyen çocuklar da sokakta yaşamakta bir 

takım yasal olmayan işlerle uğraşmak zorunda kalmaktadır. Bunun sonucu olarak suç 

oranı artmakta ve birçok çocuk bu illegal işlerden dolayı ya hayatını kaybetmekte ya da 

hapse girmektedir. 

 

 

 

2.7 1980 -2000 Yılları Arası Türk Sineması 

Nijat Özün yaptığı ayrımda 1970-1987 yılları arasını bütün olarak almasına karşın 

1980 darbesi sonrası Türkiye’nin genelinde ve özelde Türk Sineması’nda köklü 

değişimler meydana gelmiştir; bu nedenle 1982 Anayasası sonrası ülkemiz sinemasının 

ayrı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.  
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Kadının, toplumsal değişmeler karşısında aile ve ekonomik yaşamdaki yeni rolü, 

kimlik arayışları, feminizm akımının giderek daha çok yandaş bulması, Türk 

Sineması’na da yansımış, 80’li yıllara damgasını vuran “kadın filmleri” ortaya çıkmıştır 

(Güçhan, 1992: 94-95). Türk Sineması’nın önceki dönemlerinde çekilen melodram 

filmlerine sinemacılar içinden bir tepki oluşmuştur. Melodram filmlerinde edilgen, 

kadere ve erkeğe boyun eğen, ev kadını yerini 80’lı yılların filmlerinde kendi isteklerini 

peşinde koşan, cinsel özgürlük isteyen, çalışan kadına bırakmaktadır. Kadın filmleri 

kuşağının önde gelen yönetmeni Atıf Yılmaz’dır. Yılmaz’ın çektiği Mine (1981), Bir 

Yudum Sevgi (1984), Dağınık Yatak (1984), Adı Vasfiye (1985), Dul Bir Kadın (1985), 

Aahh Belinda (1986), Asiye Nasıl Kurtulur (1986), Hayallerim Aşkım ve Sen (1987)  

Kadının Adı Yok (1988) filmleri daha önce Türk Sineması’nda örneğine rastlanmamış 

yeni bir biçim ve anlatı yapısı içinde Türk toplumundaki kadın konusuna eğilmektedir. 

 

Bu filmlerde daha önce egemen olan birçok ögenin ortadan kalktığı 

görülmektedir. Ev içi alanda olmayan, çalışan kadın,  tercih sahibi kadın, daha rasyonel 

mantık ilişkisi ile evlilik, ataerkil düşüncelere karşı çıkan kadın karakterler bu filmlerde 

öne çıkan unsurlar olmaktadır. Filmlerde, ailede, özellikle kadınların yaşadığı sorunlara 

değinilmektedir. Evli çiftlerin kendi iç dünyaları ile ilgili anlaşmazlıklardan, dünya 

görüşü farklılıklarından boşanmalar görülmektedir. Kadınların, cinselliği aile içinde ve 

dışında özgürce yaşayamadıklarını anlatan filmler öne çıkmaktadır. 

 

Kadınlar kurdukları ailelerde mutsuzdur. Kadınların mutsuzlukları kendilerini 

ifade edememe, değer görmeme, cinselliklerini yaşayamama gibi nedenlerle ilgilidir. 

Geleneksel aile içindeki kadının baskılanan duygularına ve düşüncelerine eleştiri 

getirilmektedir. Kadınlar, kendilerinin uygun gördükleri başka erkekler ile mutlu 

olabilmektedir.  

 

Şehir hayatında kadının sorunlarına anlatan filmler bu dönem daha fazla 

çekilmiştir, Atıf Yılmaz birçok filminde şehir hayatındaki kadınların durumunu beyaz 

perdeye yansıtmıştır. 
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Dağınık Yatak (Yılmaz,1984): Meryem’in sorunlu bir çocukluk geçmişi vardır, 

küçüklüğünde babası eviyle ilgilenmemiş başka kadınlarla evinde alem yapmış, bütün 

gün sarhoş gezerek  babalık sorumluluğunu almamıştır. Meryem metres olarak yaşamını 

sürdürmektedir. Komilik yapan İsmail’e aşık olan Meryem, genç adam ile birlikte tatile 

çıkar. Meryem daha önce tatmadığı sevgiyi bu adamda bulur. İsmail saf, temiz bir 

gençtir. Meryem, genç adam sayesinde çocukluğunda yaşayamadığı mutlu, güzel 

günlerini hatırlatır. Daha önce beraber oldukları erkekler Meryem’i rahat bırakmaz. 

Meryem ve İsmail bu ilişkiden mutluluğu bulamaz ve ayrılır. 

 

 Atıf Yılmaz filmde, çocukluk yaşamında aile içinde yaşanan kötü durumların 

kişilerin ilerleyen yaşamındaki önemini anlatmaktadır. Geçmişte yaşanan kötü anılar 

insanların gelecek yaşamlarında da sorunlara neden olmaktadır. Varlıklı ailelerde eşler 

arasında yaşanan sorunlar da filmde yansıtılmaktadır.  

 

Dul Bir Kadın (Yılmaz, 1985): Suna eşini kaybetmiş, kızı ile beraber yaşar; 

çevresinden evlenme teklifleri almaktadır. Fotoğrafçılık yapan Ergun ile beraber olmaya 

başlar. Suna’nın arkadaşı Ayla, evli bir adamdan olan çocuğunu aldırır. İki kadın tatile 

çıkar Ergun da onlara katılır. Üç kişi fotoğraf çekerek, şarkılar söyleyerek, eğlenerek 

zamanlarını geçirir. Ayla ve Ergun’un beraber olduklarını gören Suna çekip gider.  

 

Filmde dul kalan kadının evlenmesi yönünde toplumca yapılan baskılar 

anlatılmaktadır. Kadın toplumun bu baskılarına direndiği zamansa dışlanmaktadır. 

Filmde kadın kendi isteği doğrultusunda kararlar almakta; evlilik bağı olmadan bir 

erkek ile beraber olmaktadır. Türk Sineması’nda daha önceki kadın karakterlerde 

görülmeyen kendi kararını verme durumu filmde öne çıkmaktadır.  

 

Ah Belinda (Yılmaz, 1986): Tiyatro oyuncusu Serap bir reklam filminde, iki 

çocuklu orta halli bir ailede ev kadını Naciye karakterini oynar. Ardından gerçek 

hayatta, Serap kendini Naciye olarak bulur. Oyuncu olarak, tanıdığı insanlara gitse de 

kimseye inandıramaz ve Naciye olarak orta halli evine döner. Serap, sorununu çözmek 

için doktora gider ve akıl hastanesine yatar. Naciye olduğunu kabul ederek hastaneden 
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çıkar. Tiyatro oyununda bir rol bulur ama ailesi peşini bırakmaz her şeyi bırakıp evine 

ve çocuklarına döndüğü sırada hayalden uyanır her şey reklam filminde olmuştur. 

 

   Filmde üst ve alt gelir grubundaki kadınların evliliklerinde yaşadığı farklılıklar 

anlatılmaktadır. Alt gelir grubundaki kadın hem işyerinde hem de evde çalışmaktadır, 

çocukların bakımını da üstlenmektedir. Ayrıca özellikle kayınvalidesi, kadının üzerinde 

baskı kurmaktadır. Buna karşın üst gelir grubundaki kadın dışarıda çalışmakta ama ev 

işleri ile uğraşmamaktadır ve kendisine akrabalardan gelen herhangi bir baskı da 

bulunmamaktadır. 

 

Atıf Yılmaz’ın kadın ve erkeğin mutsuz evliliklerini bitirmeleri ve beraber 

olmalarını alt gelir grubu üzerinden anlattığı Bir Yudum Sevgi (Yılmaz,1984) filminin 

konusu: Çocukları ve işsiz, pısırık kocası arasında bunalan Aygül günün birinde fabrika 

işçisi Cemal ile tanışır ve kocasında bulamadıklarını (cinsel tatmin dahil olmak üzere) 

evli, eşi ile anlaşamayan Cemal’de bulur (Scognamillo, 1988: 64).  

 

Atıf Yılmaz filmde, gecekondu semtinde yaşayan insanların evliliklerindeki 

sorunları yansıtmaktadır. Erkek istemediği bir kadın (teyzesinin kızı) ile ailesinin 

baskısı ile evlenmesinden dolayı mutsuzdur. Kadın karakter kendisi ile ilgilenmeyen ve 

işsiz olan kocasından kurtulmak istemektedir. Üst gelir grubunda eşinden ayrılmak 

konusunda görülen kararlı tutumun bir benzeri daha alt gelir grubunda da ortaya 

çıkmaktadır. Mutsuz evliliklerin toplumun tüm kesimlerince bitirilme gayreti içinde 

olduğu böylece görülmektedir. 

 

Atıf Yılmaz taşra kasabasında sıkıntılar içerisindeki kadın karakteri anlattığı Mine 

(1982)  filminin konusu: “ Mine istasyon şefinin karısıdır. Tüm kasaba erkeklerinin 

arzuladığı güzel bir kadındır ve mutsuzdur. Kasabaya yazar ve şair İlhan gelince 

Mine’nin dünyası değişir, aralarında başlayan dostluk, anlayış dolu bir aşka dönüşür” 

(Scognamillo, 1988: 63).  
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Film, kadının kendi kararını verme, istediğini seçme yolunda önemli adımlar 

atması gerektiğini, mutsuz olduğu bir ailede, çevrede bulunmanın kimseye yarar 

sağlamayacağının altını çizmektedir. Kadının taşrada güzel olması dolayısıyla bütün 

erkeklerce beraber olmaya zorlanmaktadır; bu süreç içinde kendine yardım edecek 

kimseyi bulamaz. Taşraya dışarıdan gelen yazar sayesinde kadın kendine destek olacak 

birine sahip olur.  Taşradaki toplumsal baskıya karşı erkek kadının yanında yer alır. 

 

Bu dönem kırsal bölgede kadının karşılaştığı sorunları aileyi temel alarak anlatan 

filmler de görülmektedir. Bu filmlerde Hülya Koçyiğit oyunculuğu ile öne çıkmaktadır. 

  

Bez Bebek ( Ayça, 1987): Hapishanede olan kocasını kız çocuğu ile köyde bekleyen 

Melek, evini tamir etmeye gelen ustanın tecavüzüne uğrar. Ardından birbirlerinden 

hoşlanırlar ve beraber olmaya başlarlar. Hapishaneden evine gelen koca, karısı ve ustayı 

birlikte olurken yakalar, bunun üzerine usta kocayı öldürür. Melek ve usta beraber 

yaşamaya başlar. 

 

   Filmde uzun yıllardır kocasından ayrı olan kadının cinsel istekleri yönünde hareket 

etmesi anlatılmaktadır. Erkek başta kadınla zorla birlikte olur, ilerleyen zamanda 

kadının rızası ile ilişki yaşarlar. Kocasından ayrı kalması kadının eşinden soğumasına 

neden olmaktadır. 

 

Kurbağalar (Gören, 1985): Eşini kaybeden Elmas, oğlu ile köyde yalnız 

yaşamaya başlar hayatını geçindirmek için çeltik tarlasında çalışır, kurbağa toplar. 

Köyün erkekleri, Elmas’ın yalnız olmasından faydalanmaya çalışırlar. Hapishaneden 

yeni çıkan Ali ile birbirlerine yakınlık duyarlar. Ali ve Elmas köy halkının bütün 

itirazlarına rağmen birlikte olur, Ali Elmas’ın eski eşinden kalan mektubu okur, 

mektupta Elmas’ın kocası ile yaşadığı aşk anlatılır bunun üzerine Elmas’ın hala 

kocasını unutamadığını düşünen Ali, çıkıp gider. 

     

Kocasını kaybeden kadın köyde toplumsal bir baskıya uğramaktadır. Köyün 

erkekleri kadınla cinsel birliktelik peşinde koşarken, köyün kadınları da “dul kadın”ın 
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kendi kocalarını baştan çıkaracağını düşünmektedir. Ekonomik olarak da zor durumda 

kalan kadının, tarlada çalışması köy halkı tarafından hoş karşılanmamaktadır. Kadın bu 

toplumsal baskı ortamından bunalmaktadır. 

 

Firar (Gören, 1984): Ayşe kendisine nikah kıymadan beraber yaşayan Yaşar’ı 

öldürür. Ayşe bebeği ile hapse girer, dışarda kalan çocuklarını merak eder. Çocuklarına 

kavuşmak isteyen Ayşe, hapishane gardiyanının kadına olan zaafından faydalanarak 

kaçar. Yaşadığı yere dönüp çocuklarına kavuşunca pusuda bekleyen polis tarafından 

yakalanır ve yine çocuklarından ayrılmak zorunda kalır. 

 

Film, nikahsız beraberliklerin ailenin dağılmasına ve kadının zor koşullar altında 

kalmasına neden olduğunu göstermektedir. Kadın, kendisinden faydalanan erkekten 

kurtulmak için öldürmeyi tek çıkar yol olarak görmektedir. Bunun sonucunda da hapse 

girmekte ve çocuklarından ayrı kalmaktadır. Çocuklarından ayrı kalmaya dayanamayan 

kadın çocukları için her şeyi göze alıp hapisten kaçsa da yeniden yakalanır.  

 

Kurbağalar, Firar ve Bez Bebek filmlerinde, kırsal alanda tek başına, yalnız kalan 

kadının bulunduğu çevre tarafından baskı ve tacizlere uğramasının örnekleri 

verilmektedir. 

 

Fatmagül’ün Suçu Ne (Duru,1986) filminde, Fatmagül’e bir grup erkek tecavüz 

eder, yakalanan erkeklerin ceza almaması için içlerinden birinin Fatmagül ile evlenmesi 

gereklidir. Kerim ve Fatmagül evlenir ama ilişkileri iyi gitmez. Fatmagül üç aylık 

hamile olunca Kerim onu döverek çocuğu düşürtür. Yasa ve zorunluluktan biraraya 

gelen bu iki kişilik aile, başta birçok zorluk atlatsa da sonunda mutluluğa kavuşur.  

 

Film, “kadının kendisine tecavüz eden biriyle evlendirilmesi ve bu şekilde 

tecavüzcünün aklanması” şeklindeki yasal düzenlemeye eleştiri getirmektedir. Tecavüz 

gibi kişilerin psikolojik durumunu bozan travmatik bir duruma maruz kalan kadının, 

tecavüzcüsüyle evlenmesi ve beraber aile kurmalarının zorlukları gösterilmektedir. 
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Ayrıca filmde, üst gelir grubundan zengin gençlerin kurtulması ve fakir gençlerin 

suçlanması gibi adaletsiz duruma da vurgu yapılmaktadır. 

 

Kırsal yaşamda kadının karşılaştığı zorlukları anlatan filmlerden öne çıkan 

diğerleri Gülüşan ve Kaşık Düşmanı’dır. 

 

Gülüşan (Olgaç,1985): Mestan’ın iki karısı da kısır olunca, çocuğu olması için 

başka bir eş aramakta ama iki karısının üstüne başka birisini bulamamaktadır. Dere 

kenarında gördüğü Gülüşan’ı zorla kaçırır, kız kördür Mestan bunu anlayınca yıkılır 

kızı geri götürmeye çalışır ama “kader” deyip razı olur. İlk başta kızı istemeyen karıları 

da kıza acırlar. Mestan, Gülüşan rahat etsin diye her yere yorgan serer, yürümesi için 

yollara çıngıraklı halatlar bağlar. Mestan’ın giderek daha büyük tutku ile Gülüşan’a 

bağlanması diğer iki kadını kızdırır. Üç kadın birbirlerine girer bunu gören Mestan, 

Gülüşan’ı da alarak gider. 

 

Çocuğu olmayan kadına kırsal kesimin bakışını ve çok eşli yaşamı anlatan filmde, 

çocuk olmamasının kusurunu erkekte görmeyen köy toplumuna eleştiri getirilmektedir. 

Erkeğin üç eşi bulunmaktadır. Erkek, evlenmek için zorla eşini kaçırmakta bir sakınca 

görmemektedir; kadın kendi isteği dışında evlenmektedir. Eşler üstlerine getirilen 

“kuma” için erkeği değil gelen kadını suçlamaktadır. Erkeğin üç eşinden de çocuğu 

olmamasına rağmen kadınlar erkekte değil kadınlarında sağlık sorunları olduğunu 

düşünmektedir. 

 

Kaşık Düşmanı (Olgaç,1984): Elif küçük yaşta yaşlı bir adamla zorla evlendirilir, 

gerdek gecesi yaşlı adam Elif ile ilişkideyken ölür, bunun üzerine kadın akıl sağlığını 

yitirir. Elif Osman’a aşıktır ama Osman birkaç gün içinde başka biri ile evlenecektir. 

Düğün gününde köyde bütün kadınlar aynı evde eğlenmeye gider, evde tüp patlayınca 

davet edilmeyen Elif hariç köydeki bütün kadınlar ölür; erkekler tek başlarına kalır. 

Bütün dünya televizyonları köyde kadınsız kalan erkek haberlerini yayınlar. Bu haberi 

gören Almanya’daki bir kadın köydeki Osman’a talip olur. Bütün bu olayları öğrenen 

Alman bir yönetmen bu durumu filme almak ister. Yönetmen, Osman’a talip olan 
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kadının yerine manken bir kadın geçirerek köye gelir. Köyde Osman’ın evlendiği 

sanılarak geleneğe uygun her şey yapılır bu sırada filme çekilir, çekim bitince de ekip 

çeker gider. Osman, evlenme hayalleri kurarken yine yalnız kalır. 

 

Batı ve Doğu toplumları arasındaki mesafeyi evlenme olgusu üzerinden anlatan 

filmde farklı kültürlerin ortak gelenek yoksunluğu nedeniyle birbirleri ile yaşamasının 

zorluğu anlatılmaktadır. Küçük yaşta, köyde evlendirilen kız çocuklarının yaşadıği 

evlilik travmaları da filmin öne çıkan saptamalarındandır. Kadın kırsal alanda küçük 

yaşta evlenmektedir, psikolojik olarak daha hazır olmamasına karşın evlenmenin ağır 

yükü omuzlarına binmektedir. 

 

Orta sınıf insanları ve onların aile içindeki problemlerini anlatan Kaçamak 

filminde intikam düşüncesi ile birlikte olmanın ve bir aile kurmanın imkansızlığı 

üzerinde durulur. 

 

Kaçamak (Sabuncu,1987): Bir araba kazası sonucunda ölen kadın ve erkeğin, 

kaçamak yaptığı anlaşılır. Kişilerin eşleri Suna ve adam, ölenleri teşhis etmek için 

çağrıldıklarında durumun farkına varırlar.  Bunun üzerine iki insanın ailesi de kadını ve 

erkeği evlendirmeye çalışır. Suna ve adam, aldatmanın nedenini anlamaya çalışırken bu 

sırada birlikte olmaya başlarlar. Kadın ve erkek, aldatan eşlerinin gittikleri, buluştukları 

yerleri gezerler. Eşlerinden intikam almak için beraber olmaya denerler ama 

yapamazlar. Sonunda birbirlerine alışarak aynı evde yaşamaya başlarlar bu da uzun 

sürmez ayrılıp kendi yollarına giderler.  

 

Eşleri tarafından aldatılan kişilere toplum kötü davranmaktadır, aldatmanın 

travmatik zorluğu yanında kişiler, toplumsal bir baskıyı da yaşamaktadırlar. Aldatılan 

insanlar, eşlerinin kendilerini niye aldattığına yönelik bir sorgulama içine girmektedir. 

Bu sorgulama kişilerin psikolojisini daha fazla bozmaktadır. Toplum tarafından dul 

kalan erkeğe de kadını da yeniden evlenmesi için baskı yapılmaktadır.  
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Kenar mahallede evde kalmış bir kadının hikayesi olan Rumuz Goncagül 

filminde, evlenmenin belli duygusal ve bedensel etkileşimlerin bir sonucu olarak ortaya 

çıktığı belirtilmektedir.  

 

Rumuz Goncagül (Tözüm, 1987): Gazeteci Sıtkı, mektupla evlenmek isteyen 

kızlar konulu bir makale yazacaktır. Gülsüm bir türlü evlenemez çare olarak annesinin 

ısrarıyla gazeteye Goncagül rumuzuyla mektup gönderir. Gazeteci görüşmeye gittiğinde 

onu pansiyoner zanneden anne- kız odalarını kiraya verir, Sıtkı ise buradan uzun bir 

hikaye çıkarma derdindedir. Anne ve kız talip olan kişiler için gazeteci Sıtkı’dan yardım 

isteyince Sıtkı ile beraber talipleri görmeye giderler. Birçok kişi Gülsüm’ü ister; yaşlı 

bir adam talip olur, imam nikahlı bir adam talip olur. Zaman geçtikçe Sıtkı ve Gülsüm 

birbirlerine yakınlaşırsa da daha sonraları kavga ederler. Sıtkı da mektup yazar, diğer 

aşk mektuplarından farklı olarak mektubunda kadının kendi ayakları üzerinde 

durmasından, çalışmasından, duygusallıktan bahseder. Gülsüm mektuba çok sevinir ve 

Sıtkı ile birleşirler. 

 

Filmde toplumsal değişime paralel olarak kitle iletişim araçları yoluyla evlenmek 

düşüncesi öne çıkmaktadır. Önceki dönemlerde akraba evliliği, görücü usulü gibi 

biçimlerle evlenme yolları varken değişen teknoloji ile birlikte gazeteler vasıtasıyla aile 

kurulmaktadır. Birbirlerini tanımayan iki insan gazete ilanları yoluyla evlenmeyi 

seçmektedir.  Toplum tarafından geç yaşa kadar evlenmeyen kadına “evde kalmış” 

yakıştırması altında, aile kurması yönünde baskı yapılmaktadır. Kadınlarda yapılan bu 

baskının sonucunda bir an önce evlenmek istemektedir. Filmde evlenmekte temel olarak 

duygusal uyum gerektiği vurgulanmaktadır. 

 

On Kadın filminde, farklı mekan, statü ve sosyo-ekonomik yapıda kadınların 

yaşadıkları benzer sorunlar bir film içinde anlatılır.  

 

On Kadın ( Gören, 1987) : Filmde on farklı kadının hayat içinde yaşadığı sorunlar 

anlatılır. Kayınpederi tarafından tecavüzü uğrayıp hamile kalan kadın, sonunda 

kayınpederini öldürür. Kızının sevgilisi ile beraber olan anne, ilerleyen zamanlarda 
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kızının erkekten hamile kaldığını öğrenir adama durumu anlatmaya gidince tecavüze 

uğrar bunun üzerine adamı öldürür. Köyden kente gelip kocası ile yaşamaya çalışan 

kadının evine, kocası başka bir kadın getirir bunu hazmedemeyen eş adamı öldürür. 

 

Türkan Şoray filmin içinde on farklı kadın karakterini canlandırmaktadır. Bu on 

kadın farklı sosyo-ekonomik, kültür ve eğitim seviyelerine sahip olsa da temel dertleri 

“kadın/eş” olmalarından dolayı toplumda karşılaştıkları sorunlardır. Toplumun her 

kesiminden kadın, farklı nedenlerle de sıkıntı içinde yaşamaktadır. Kadın “aile içi taciz, 

tecavüz, dayak, kuma getirilme” gibi sorunlara göğüs germektedir. 

 

Anadolu’dan İstanbul’a göç olgusu çerçevesinde, büyükşehire gelen ailelerin 

yaşadığı zorlukları ve dağılmaları konu eden Bir Avuç Cennet ve At filmlerinde, 

ekonomik yönden güçlü olmanın şehir hayatında ayakta kalmanın tek koşulu olduğu 

vurgulanmaktadır. 

 

Bir Avuç Cennet ( Özer, 1985) İki çocukları köyden şehre gelen Emine ve Kamil 

yanlarında kalacakları akrabalarının ölümü ile ortada kalır, ne gidecekleri bir yer ne de 

tanıdıkları birisi vardır. Boş bir alanda terkedilmiş otobüsün içine sığınırlar artık yeni 

evleri burasıdır. Su kuyusu açarlar, bahçe yapıp etrafı çiçeklendirirler. Semt sakinleri 

belediye ve polise bu durumu şikayet eder, ekipler gelip yaşadıkları yeri yıkar, aile de 

çadır kurup yaşamaya başlar. 

 

Kırsal alanda ekonomik sorunlardan kaçan kişiler şehre rahat etmeye 

geldiklerinde farklı koşullarla karşılaşmaktadır. Toplumda yıllardan beri süregelen iç 

göç olgusunun, yarattığı problemler açıkça ifade edilmektedir. İç göç sonucu şehre 

gelen insanların karşılaştığı en büyük problem “barınma” olmaktadır. Eski bir otobüsü 

eve çevirerek yaşamaya çalışsalar da çevre halkı rahat bırakmamaktadır. Aile bütün 

zorluklara birlik olarak göğüs germektedir. Filmde farklı sosyal sınıftan insanlar 

arasında çıkan sorunlar da vurgulanmaktadır. Evlerde yaşayan ebeveynler çocuklarının, 

otobüste yaşayan ailenin çocukları ile arkadaşlık yapmasını istememektedir. 
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At (Özgentürk,1985): Hüseyin, karısını köyünde bırakıp, oğlu ile birlikte 

İstanbul'a gelir. Hüseyin'in amacı Ferhat'ı parasız olarak bir yatılı okula yazdırmaktır. 

Ne var ki bir çocuğun parasız yatılı okuması için babasının ölmüş olması 

gerekmektedir. Şartlar ne olursa olsun Hüseyin kararlıdır; çocuğunu okutmak 

istemektedir. Hüseyin, çok sevdiği oğlunu okutmak için bilerek kavga çıkarır ve seyyar 

satıcılara tarafından öldürülür. 

  

Filmde, kırsal kesimde işsizlik nedeniyle ve çocuğuna iyi bir eğitim aldırmak için 

şehre gelen insanların sorunları anlatılmaktadır. Baba kendisinin gibi olmasını 

istemediği oğlu için tek çıkar yolun eğitimde yattığını düşünmektedir. Çocuğunu okula 

göndermek için birçok zorluğa göğüs germektedir. Baba ne kadar çabalasa da oğlunu 

okutmak için gerekli olan ekonomik güce kavuşamamaktadır. Devletin kimsesi olmayan 

çocuklara parasız eğitim verdiğine öğrenen baba kendini öldürtür. 

 

1960-1970 döneminde iş için yurtdışına giden ailelerden 80’li yıllarda ülkeye 

dönenler olmuştur. Türk Sineması bu geri dönen ailelerin yaşadıkları sorunları ve 

zorlukları da anlatmıştır. 

 

Yavrularım (Olgaç, 1984): Cemal ve eşi Seher altı çocukları ile Almanya’dan 

kesin dönüş yaparak Türkiye’ye döner. Cemal’in sol kolunda romatizma vardır ve sol 

kolunu kullanamamaktadır. Seher de göğüs kanseridir; hastalık bütün vücuduna 

yayılmış ve 2-3 aylık ömrü kalmıştır. Seher kocasını başka bir kadınla evlendirme planı 

yapsa da eşi bunu kabul etmez. Bunun üzerine çift çocuklarını ayrı ayrı ailelere evlatlık 

verir. Seher vefat eder; Cemal yalnız kalır. 

 

    Gerçek bir olaydan beyaz perdeye yansıtılan filmde Türkiye’deki ekonomik 

sıkıntılardan dolayı “iç göç” gibi “dış göç” de önemli bir olgu olarak durmaktadır.  

Yurtdışından gelen aileler, Türk toplumuna uymakta zorluk çekmektedir. Almanya’dan 

geldikleri ilk zamanlar ellerindeki toplu para ile geçinebilen insanlar, ilerleyen 

zamanlarda ekonomik yönden de çıkmaza girmektedir. Kadın hastalanınca çocuklarına 

daha iyi bakılması için başka ailelere verme yolunu seçmektedir. 
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1980’li yılların son döneminde yapılan Hanım ve Büyük Yalnızlık filmleri, 90’lı ve 

2000’li yıllarda Türk Sineması’na egemen olacak modern insanın yalnızlığı, 

iletişimsizliği, bencilliği temalarının öncüleri olmaktadır. Ailenin var olup 

olmamasından ziyade kişilerin kendi depresif hallerine vurgu yapılan bu iki filmde aile 

yerine bireyselleşmeye yönelen dünya üzerinde durulmaktadır. 

 

Hanım (Refiğ, 1988): Olcay, kedisi Hanım ile birlikte yaşamaktadır; piyano 

öğretmenliği yaparak geçimini sağlayan kadının, kapısını çalan tek bir öğrencisi vardır. 

Olcay kanser hastasıdır ve tek amacı kedisini iyi birine emanet etmektir. Olcay’ın kızı 

yoğun işlerinden annesini aramamaktadır. Vefat etmiş eşi Kemal’in ruhu ile konuşmalar 

yapan Olcay’ın psikolojisi bozulmaktadır. Olcay’a bu dönemde yardım eden bir tek 

arkadaşı vardır o da Kaptan Necip’tir. Kadını, kızı ziyaret eder, kızı eşinden boşanıp 

başka biri ile evlenecektir bunun için annesinden evi satıp para vermesini istemektedir. 

Olcay bunu kabul etmez bunun üzerine çıkan tartışmada kız evi terk edip gider. Olcay 

vefat eder, günler sonra cesedi bulunur. Kız annesinin evini satışa çıkarır, kedisi sokağa 

atar ve gider. Kaptan Necip sokakta kalan kediye sahip çıkar. 

 

 Yaşlı annenin/babanın, çocukları ve torunları ile kopan bağını anlatan filmde, 

maddi değerlerin ailenin yaşamını kötü etkilediği vurgulanmaktadır. Büyükşehirdeki iş 

yaşamı ve yoğunluk aile ve çocuklar arasındaki görüşmenin sıklığını da etkilemektedir, 

kız annesi ile sadece maddi konular olunca görüşmeye gelmektedir. Yaşlı kadın tek 

başına yaşayabilse de bu durumdan psikolojik olarak kötü etkilenmektedir. Modern 

şehir yaşamında anneye ve babaya duyulan saygının gittikçe yittiğini dile getiren ilk 

filmlerdendir. 

 

Büyük Yalnızlık (Kavur, 1989): Kadın ve erkek boşanmak üzeredir. Kadın evden 

ayrılmak ister ama yağmur nedeniyle dışarı çıkamaz. Kadın ve erkek geçmişte yaptıkları 

hataları konuşmaya başlar. Çift dışarıdan içki alıp beraber akşam yemeği yer, dertleşir. 

Sabaha karşı kavga etmeye başlar adam kadını evden kovar. Kadın arabanın içine 

bekler, adamla öpüşürler sonra deniz kenarına gidip konuşmaya devam ederler. 
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  Filmde, insanların bireysel sorunlarının evlilik yaşamını olumsuz etkilediği 

vurgulanmaktadır. Kadın ve erkek kendi istekleri dışında başka birşeyi kabul 

etmemektedir; birbirleri ile anlaşma yolunu tercih etmemektedirler. İki taraf da 

isteklerini net dile getirseler de içlerinde sakladıkları başka bir sorun durmaktadır; 

konuşmaları çözüm için değil kavga etmek içindir. Üst gelir grubunda ekonomik 

yönden rahat içindeki insanların ilişkilerini yürütememe problemini anlatan ilk 

filmlerdendir. 

 

 

1980’ li yılların ikinci yarısındaki kadın filmleri kuşağının etkisi bu dönemde de 

devam etmektedir. 1990’ların ikinci yarısında ise Türk Sineması’nda yeni 

yönetmenlerin ilk ürünlerini vermeye başlamasıyla daha yeni bakış açıları sinemaya 

girmeye başlamıştır. 

 

Atıf Yılmaz’ın Berdel filminde (1990), Ömer’in eşi Hanım’dan beş kız çocuğu 

olmasına karşın hiç oğlu olmaz. Ömer soyunu sürdürecek bir erkek çocuğa sahip olması 

için karısının üzerine eve kuma getirir. Başlık parası olmadığı için karşılık olarak da 

yaşlı ve hastalıklı kayınpederine 15 yaşındaki kızını berdel olarak verir. Gelen kuma da 

erkek çocuk doğuramaz.  Hanım geçkin yaşına ve riskli doğuma karşılık Ömer’i mutlu 

etmek için hamile kalır. Hanım erkek çocuk doğurur ama doğumda kadın ölür. 

 

Geleneksel aile ilişkilerine ışık tutan filmde erkek çocuk için kendi ailesini 

mutsuzluğa sürükleyen bir erkeğin durumu yansıtılmıştır. Geleneksel anlayışta soyun 

devamını sağlayan erkek çocuk düşüncesi ailelerin mutsuzluğuna neden olmaktadır. 

 

Yaşar Seriner’in Kiraz Çiçek Açıyor (1990) filminde, Almanya’ya çalışmaya 

giden kocasından haber alamayan Kiraz, geçinmek için erkeklerle birlikte olmaya 

başlar. Kiraz’ın kocası da Alman bir kadınla yeni bir yaşam kurar. Almanya’da karısının 

erkeklerle beraber olduğunu öğrenen koca, Kiraz’ı öldürmek için Türkiye’ye gelir. 

Kiraz’ın kocası hapse girmeyi göze alamaz geri gider. 
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Kiraz Çiçek Açıyor filmi, işsizlik sonucu dönem içinde yurtdışına göç eden 

insanların yıkılan ailelerini konu alan birçok filmden öne çıkan biridir. Yurtdışına giden 

kişiler orada ayrı bir yaşam kurup Türkiye’deki ailelerini unutmaktadır. Kiraz eşinin 

yurtdışında olması nedeniyle toplumdaki erkeklerin tacizine uğramaktadır. Ekonomik 

yönden zor şartlarda kalan kadın bedenini satarak geçinmektedir.  

 

Zavallı (Salman, 1990)  filminde, kenar semtte yaşayan insanların ailelerinde 

yaşanan bozulmalar anlatılır, zihinsel sağlığı tam olmayan bir kişiye ailenin ve 

toplumun uyguladığı şiddet yansıtılmaktadır. Filmde, Emine, iki oğlu Ali ve Osman ile 

aynı evde yaşamaktadır. Ali, akraba evliliği nedeniyle akli dengesi yerinde olmayan 

biridir; Osman da evlatlık alınmıştır. Osman evlenir bunu gören Ali de evlenmek ister; 

bunun için zihinsel yeterliliği olmayan bir kız bulunur. Evde kimsenin olmadığı bir 

sırada Osman, kızla beraber olur, buna dayanamayan Ali kendini sokakta yaşayan 

insanlara öldürtür. 

     

Filmde, akli dengesi yerinde olmayan kişilerin aile kurmasına toplumun olumsuz 

yaklaşması anlatılmaktadır. Hem devlet hem de toplum bu kişileri kendi dışına 

çıkararak görmek istememektir. Aile içinde akli melikeleri yerinde olmayan kızdan 

faydalanmaktadır. 

 

Kişinin yalnızlık ve tecrit edilme hissi içerisinde hiçbir şey yapamaz hale 

gelmesinin anlatıldığı C Blok (Demirkubuz, 1994)  filminde, kapıcının oğlu ile 

hizmetçisini cinsel ilişki sırasında gören Tülay’ın eşi Selim ile sorunlu bir evliliği 

vardır. Tülay kafasını rahatlatmak için sürekli araba ile gezmeye çıkar. Tülay bu 

gezmelerin birinde üç erkeğin kendisine tecavüz girişiminden kapıcının oğlu sayesinde 

kurtulur ve kapıcının oğlu ile cinsel ilişkiye girer. Tülay ve Selim ayrılırlar, Tülay yeni 

bir iş ve ev bulur, kapıcının oğlu Tülay’ın gitmesine dayanamaz akıl hastanesine 

yatırılmak durumunda kalır. 
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Modern şehir hayatında bireyselleşmenin getirdiği psikolojik bozulmaların evlilik 

yapısına getirdiği olumsuz etkiler anlatılmaktadır. Kadın alt gelir grubundan gelip 

varlıklı bir erkek ile evlenmeyi seçer; gecekonduda yaşayan ailesini artık 

düşünmemektedir. Kadın sevmediği bir erkek ile yaşayamadığı cinselliği başka 

erkeklerde aramaktadır. Eşler arasında duygusal sorundan öte bedeni bir takım isteklerin 

aralarındaki ilişkiyi belirlediğini ifade etmektedir. 

 

Yengeç Sepeti (Kavur, 1994) filminde ailedeki karı-koca kavgasının ötesinde, tüm 

fertler arasında yaşanan sorunlar ve iletişimsizlik anlatılmaya çalışılmaktadır. Filmde 

anne-baba, iki kız, iki erkek çocukları ve torunları ile hafta sonu göl kenarı evlerinde 

yemek için buluşurlar. Büyük erkek kardeş Ömer polistir, karısı Nuray ve üç çocuğu 

vardır; başka bir kadınla yasak ilişki içindedir. Televizyon programcısı olan kız kardeş 

kocasından boşanmış çocuğuyla yaşamaktadır. Boşanmış damat eve gelir karısı ile 

kavga etmeye başlar, Ömer damadı ve kız kardeşini döver. Damat bir türlü gitmez, 

çocuğunu almak istemektedir. Ömer’in karısı, damadın gitmesi için, kendini aldatan 

eşinden intikam almak amacıyla damat ile birlikte olur. Ailenin bütün fertleri birbirleri 

ile kavga etmeye başlar, anne-baba olanları üzülerek izlemekle yetinirler. Göl 

kenarındaki evden ayrılan bütün aile normal yaşamlarına döner. 

 

Filmde, toplumun farklı kesiminden gelen kişilerin yaşadığı ailevi sorunlar 

anlatılmaktadır. Eşler, kardeşler arası sorunlar artık ailenin beraberliğine ve 

bütünlüğüne zarar vermektedir. Filmin adı “aynı sepete konulan yengeçlerin birbirini 

yemesi” metaforundan gelmektedir. Aile içindeki bireyler de sepetin içindeki yengeçler 

gibi birbirini yemektedir. Filmde geleneksel geniş ailenin samimi, sıcak birlikteliğinin 

tam tersine bir tablo çizmektedir. 

 

Bir Sonbahar Hikayesi (Kavur, 1994) filminde kendi istediği kişi ile evlenen, 

varlıklı ve eğitimli kadının, yaşadığı duygusal travmalar anlatılır. Kadın herhangi bir 

baskı ya da şiddet görmese de ruhani açlık ilişkinin bitmesine neden olur. Film, 1980 

darbe döneminde gelişen olayları anlatır. Üniversitede öğretim üyesi olan kadın, 

bankacı olan adam ile  evlenir ilerleyen zamnada çocukları olur. Evliliklerinin ilerleyen 
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yıllarında adamın mal ve para hırsı ile kadının daha ruhani, dingin yapısı bağdaşmaz. 

Adam, darbe Türkiye’sinin 1980’lerdeki liberal-kapitalist, pazar ekonomisi ile daha çok 

para kazanır, başka kadınlarla birlikte olur. Kadın çocuğunu da alır evden gider, adam af 

dileyerek kadını eve döndürür. Adam kadını yeniden aldatır. Kadın bunu öğrenir kendi 

öğrencisi ile aşk yaşar. 

 

Filmde, toplumun, 1980 darbesinden sonra hızla değişmesinin evlilik ve aileye 

getirdiği sorunlar anlatılmaktadır. Bir yanda paraya önem veren erkek ile diğer yanda 

duygularına inanan kadın arasındaki zıtlık evliliğin yürümemesinin ana nedenidir.  

 

Her Şey Çok Güzel Olacak (Vargı, 1998): filminde, ekonomik zorluklar içinde 

yaşayan çiftlerin bozuk ilişkilerinin yanı sıra, ağabey/kardeş/baba arasındaki çatışma ve 

uyumsuzluk belirtilmektedir. Filmde Altan, karısı ile sorunlar yaşamaktadır; iş bulamaz, 

zengin olma hayalleri peşinde koşar. Altan’ın abisi Nuri, ecza deposunda çalışmaktadır. 

Altan ve ağabeyi yıllardır konuşmamaktadır ve uzun süredir ilgilenmedikleri bir 

babaları vardır. Altan, ağabeyinin çalıştığı ecza deposundan uyuşturucu hap çalar, 

ağabeyi de olayın içine girer, mafya bu hırsızlığı affetmez. Altan’ın en yakın arkadaşı 

ve karısı birlikte olmaktadır, Altan aldatıldığını öğrenir ama hiçbir şey yapmaz. 

 

   Film toplumdaki aile içi iletişimsizliğin boyutlarını ortaya koymaktadır. Şehirde 

hareketli iş yaşamı içinde kolay yoldan zengin olma isteği kardeşlerin yaşamını 

tehlikeye atmaktadır.  Filmin daha önceki yapıtlardan farkı aldatılmasına rağmen çekip 

giden ve herhangi bir şiddet eylemi içinde olmayan erkek karakterdir.  

 

Türk Sineması’nda daha önce erkek karakterlerin egemen olduğu bir dünya 

resmedilmiştir. 1980’li yıllara bu kadın filmleri ile biraz gerilese de filmlerde erkek 

karakterin olaylara etkin biçimde yol vermesi devam etmektedir. Bu durumun tersine 

Üçüncü Sayfa (Demirkubuz, 1999) filminde kadın karakterin filmin ana ögesi olarak 

bütün her şeyi, bu suretle bütün erkekleri yönetmesi ve olayların sonucunda refaha, 

zenginliğe kavuşması anlatılmaktadır. Filmde, İsa figüranlık ve temizlikçilik yaparak 

geçinmektedir, kira yüzünden kavgada ev sahibini vurarak öldürür. Ev sahibi alt kattaki 
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Meryem ile ilişki kurmaktadır Meryem’in kocası durumdan haberdardır ve bu duruma 

göz yummaktadır. İsa’nın ev sahibini öldürmesi Meryem’in rahatlamasını sağlar, bu 

sefer Meryem kocasını öldürmesi için İsa’ya öneride bulunur. İsa kocasını 

öldürdüğünde Meryem ve çocukları ile yeni bir hayata başlayacaktır. Meryem’in kocası 

ölür ve Meryem İsa’yı bırakıp uzun süredir ilişkisi olduğu ev sahibinin oğlu ile yeni bir 

hayat kurar.  

       

Film, gazetelere yansıyan “karı-koca kavgası, kardeşler arası kavga, taciz, 

tecavüz” gibi üçüncü sayfa haberlerini yansıtmaktadır. Toplumsal olarak kocasından 

şiddet, erkeklerden taciz gören kadın zor koşullar altındaki yaşamından kurtulmak için 

erkekleri kullanma yolunu seçmektedir. Kadın böylece daha önce kendisini kullanan 

erkeklerden intikam alarak rahata kavuşur. Kadın duygularının yerine mantığını koyarak 

hareket etmektedir.  

 

Toplumun değişen yapısı içinde televizyon kültürü ile ünlü olmaya çalışan bir 

kadının hikayesinin, evlilik olgusu üzerinden anlatıldığı Duruşma (Yelence, 1999) 

filminde, yaşanan ilişkilerinin ne maddi ne de manevi yönünün kalmadığı her şeyin 

ekrana çıkmak üzerine kurulduğu anlatılır. Filmde, Cavit ve Selami’nin ikisi de Nazan’a 

aşıktır ve evlenmek ister. Cavit önce evlenir Nazan cinsel ilişkiye girmekten 

korkmaktadır ve birlikte olamadan bir yıl geçer. Nazan 365 gün içinde erkeklik görevini 

yerine getirmediği gerekçesiyle mahkemede eşinden boşanır. Nazan ikinci evliliğini 

Selami ile yapar. Selami’ye bu sırada uyuşturucu ilaç verip sürekli uykulu gezmesini 

sağlayan Nazan yine 365 gün içinde erkeklik görevini yerine getirmediği gerekçesiyle 

Selami’den de boşanır. İki evliliğinde de cinsel ilişki sorunundan boşanan Nazan 

televizyonların büyük ilgisini çeker; Nazan ünlü bir şarkıcı olur. 

 
Toplumda ses getirecek olaylar yapıp, medyatik olmak günümüz koşullarında 

rağbet görmektedir. İnsanlar geçmişte mahrem alan olarak bilinen bazı durumları 

saklarken şimdi özel yaşamı ve durumları herkesle paylaşmak isteği içindedirler. Evli 

çiftlerin cinsel ilişkiye girememeleri medyatik bir üne kavuşmalarını sağlamaktadır. 
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3.BÖLÜM 2000’Lİ YILLAR TÜRK SİNEMASI’NDA AİLE: 
 
3.1 2000’li Yıllar Türk Sineması 
 

1990’lı yıllardaki hem seyirci bakımından hem film sayısı bakımından yaşanan 

düşüşün ardından, 1990’lı yılların ikinci yarısında İstanbul Kanatlarımın Altında, 

Amerikalı, Eşkıya gibi filmlerle birlikte seyirci, Türk filmlerini  tercih etmeye 

başlamıştır. Türk Sineması’nda 1990’lı yıllarda başlayan film ve seyirci sayısındaki 

yükseliş 2000’li yıllar boyunca artarak devam eder. Bu artışın temelinde Amerikan-

Hollywood sisteminden esinlenen  bir takım yeni uygulamalar bulunmaktadır. Filmlere 

yönelik ayrı pazarlama stratejileri oluşturulmaktadır ve medya desteğinden daha fazla 

yararlanılmaktadır. Filmlerin vizyona girişleri bayram, okul tatili, yılbaşı gibi toplumun 

boş zamanlarının fazla olduğu tarihlere ayarlanıp, filmlerin vizyonda kalma süreleri 

mümkün olduğunca uzun tutulmaktadır. Filmler birçok salonda, fazla kopya sayısı ile 

gösterime girmektedir.  

 

2000’li yıllarda gişe başarısını getiren filmlerin ise komedi türünde olduğu 

görülmektedir. Yılmaz Erdoğan -Vizontele serisi, Cem Yılmaz-Arog, Gora filmleri, 

Şahan Gökbakar Recep İvedik serisi hasılat ve seyirci bakımından Türk Sineması’nı 

taşıyan filmlerdir. 

 

Seyirci ve hasılatı arttıran bir diğer önemli etken televizyonda dizi olarak 

yayınlanan yapımların final bölümlerinin ya da devamlarının sinemada gösterilmesidir; 

özellikle Kurtlar Vadisi serisi, Asmalı Konak, Vali, Deli Yürek filmleri önemli başarı 

elde etmiştir. Türk Sineması’nın önceki yıllarında televizyonun sinema seyirci 

oranlarını düşürdüğü görüşü doğru olmakla beraber günümüzde bu durum 

değişmektedir. Televizyon ve sinema birbirlerini destekler bir hal almaktadır. Türk 

izleyicisi Türk filmi izlemek konusunda oldukça isteklidir; sadece dünyada ses getiren 

büyük yapımlar dışında yabancı filmlere rağbet azalmaktadır.  

 

2000’li yıllar Türk Sineması’nda bir diğer önemli gelişme bağımsız/auteur 

yönetmenlerin filmlerinde gözlenen yükselmedir. Filmlerine herhangi bir yapımcının 
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para yatırmayacağı düşüncesi yönetmenleri kendi filmlerinin yapımcısı olma durumuna 

itmiştir. Türk Sineması’nda düşük bütçeye sahip, küçük ekiplerle çekilen, daha çok 

bireysel sorunların anlatıldığı filmler artmaktadır.  Teknik olanakları iyileşmesi ve 

ucuzlaması bir çok yönetmenin filmlerini daha rahat çekmesini sağlamaktadır. 

 

Türk sinemasında 2000’li yıllardaki yönetmenlerin çoğunun belli bir akademik 

eğitimden geçmiş, üniversitelerin Güzel Sanatlar ya da İletişim Fakülteleri’nden mezun 

kişilerden oluştuğu görülmektedir. Bu yönetmenler popüler sinemaya daha mesafeli 

yaklaşmışlardır. 

 

3.2 2000’li Yıllar Türk Sineması Film Analizleri 

 

3.2.1 Araştırmanın Konusu: Sinema tarihinde, aile birçok filmde 

kullanılmıştır. Günün koşulları hakkında tarihi bir belge niteliğindeki filmler, toplumsal 

yaşamın da yansıtıcısı olmaktadır. Filmleri inceleyerek ülkenin, toplumun ve ailenin 

koşullarını ortaya koyma imkanı doğmaktadır. Toplum canlı bir organizmadır ve 

zamana göre kendini yeniler ve değiştirir; bu değişimin görülmesi ve tespiti içinse belli 

zamanlarda araştırmalar yapılması kaçınılmazdır. Filmi çeken yönetmen, senaryoyu 

oluşturan yazar kendi toplumu içinde birey olarak yaşayan, toplumunun sorunlarını 

gören, mutluluklarını hisseden bir yerde durmaktadır. Film yönetmeni ve senaristi 

toplumda yaşayan kişilerden farklı olarak bir yaratıcı süreç sonucunda eserini oluştursa 

da örnek olarak seçtiği olay/olgu ve kişiler yine bulunduğu toplumdan olmak 

durumundadır.  

1950’li yıllardan başlayarak ülkemizde iç göç artarak yaşanırken, Türk Sineması 

bu durumu beyazperdeye yansıtmıştır. 1970’li yıllarda başlayan yabancı ülkelere işçi 

olarak göç etme durumu da Türk filmlerinde yer almaktadır. Bu örneklerde olduğu gibi 

filmler toplumsal yansıtıcı/şekillendirici olma niteliğine sahip kitle iletişim ürünleridir. 

Dolayısıyla sinemanın yansıtıcı bir kitle iletişim aracı olduğu iddiasını en gerçekçi 

biçimde ortaya koyabilmenin yolu insan-toplum-iktidar/sistem ilişkisini somutlaştıran 
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aile olgusunu incelemek ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle tez bağlamında 2000-

2010 yılları arasında Türkiye’de vizyona giren Türk filmlerinde aile kurumunun temsili 

incelenecektir. Türkiye İstatistik Kurumu (Tüik) nun aile yapısı üzerine yapmış olduğu 

geniş ölçekli bir araştırmanın sonuçları ile karşılaştırılacaktır. 

3.2.2 Araştırmanın Kuramsal Boyutu: Kitle iletişim araçlarının toplumu 

yansıttığı temel görüşünden yola çıkarak sinemanın da içinde bulunduğu toplumu 

yansıtması gerekmektedir. Türk Sineması da buna uygun olarak toplumunun 

özelliklerini filmler aracılığıyla beyazperdeye yansıtmaktadır. Çalışmada, günümüz 

Türkiyesi’nin postmodern / geç kapitalizm ve tüketim toplumu görüşleri üzerinden 

vurgulanan hangi özelliklere sahip olduğu ve bu özelliklerin Türk filmlerinde öne çıkıp 

çıkmadığı tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu tespit edilen özelliklerin hangi tür filmlerde 

ağırlıklı olduğu ortaya konulacaktır.  

 

3.2.3 Araştırmanın Amacı: Tezin amacı Türk toplumunun yaşadığı değişimin, 

aile kurumu üzerinden incelenmesinin mümkün olduğunu göstermek ve vizyona giren 

filmlerin hem değişimin yansıtıcısı hem da aracı olduğunu ortaya koymaktır. Diğer bir 

ifade ile, Tüik verilerinin ortaya koyduğu toplumsal yapı ve dağılımın sinemada ne 

şekilde karşılık bulduğu ya da ne ölçüde görünür olduğunu saptamaktır. Ayrıca 

Bağımsız filmler ve ana akım filmler üzerinden de ailenin nasıl temsil edildiğini 

göstermek, sistemin nasıl bir aile yapısını öngördüğünü tespit etmeye çalışmak tezin 

amaçlarındandır. Bunların yanında, tezin bir diğer amacı, varsayımlar ve yorumlar 

ışığında aile ile ilgili bulunulan tespitlerin nicel ve nitel bilimsel bir sonuca ulaşmasını 

sağlamak ve bu sonuçların ilerleyen yıllarda yapılacak olan çalışmalara temel bir veri 

sunmasını sağlamaktır.  

3.2.4 Araştırmanın Yöntemi: Bu araştırmada niteliksel film analizi yöntemi 

kullanılacaktır.  

İnsan ve grup davranışlarının “niçin”ini anlamaya yönelik 

araştırmalara niteliksel (“qualitative”) araştırma denir (http://www.clubakademi.com/ 

http://www.clubakademi.com/�
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index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=255 Erişim Tarihi 

25.05.2011).    Nitel araştırma yönteminin özellikleri şunlardır: Araştırmacı katılımcıdır, 

yorumlama yapılır, araştırmacının kendisi veri toplama aracıdır, olay-olgulara dahil, 

öznel, empatiktir. (http://halksagligi.med.ege.edu.tr/seminerler/2003-04/ NitelArastirma 

Yontemleri_HB.pdf Erişim Tarihi 25.05.2011).  

Çalışmada nitel araştırmanın filmlere yönelik uygulaması için iletişimbilimci 

Simten Gündeş’in film analiz sınıflaması temel alınacaktır. Buna göre çalışmanın amacı 

filmleri “eleştirmen-çözmleyici” sınırları içinde irdelemektir. 

Sıradan İzleyici Eleştirmen Çözümleyici 
Edilgendir. Daha doğrusu, 
eleştirmenden daha az 
etken, içgüdüsel olarak, 
nedensiz usdışı biçimde 
etkendir. 

Sıradan izleyiciden daha 
çok etken, usçul etkendir. 

Etkendir. Bilinçli olarak 
etkendir, daha doğrusu 
etkinliği 
biçimlendirilmiştir. 

Özel bir hedefi 
olmaksızın filmi algılar, 
görür ve işitir. 

Filmi izler, dizisel 
bağıntılar kurar, yargılar. 

Filmi izler, dinler, 
gözlemler, önceler, özenle 
bakar, belirtiler arar. 

Filme bağımlıdır, filme 
kendini bırakır (Film 
izleyiciye egemendir). 

Filme bağımlılığı azdır. 
Dizimsel eksenle dizisel 
ekseni aynı anda  işleme 
sokar (Film eleştirmene, 
eleştirmen de filme 
egemendir). 

Film, çözümleyicinin 
egemenliği altındadır. 
Çözümleme yöntemleri, 
araçları filmi bağımlı kılar 
(Çözümleyici filme 
egemendir). 

Özdeşleşme süreci yaşar. 
Neredeyse filmsel 
anlatının bir parçasıdır. 

Öbür filmlerle, 
yönetmenlerle 
karşılaştırma süreci yaşar. 
Neredeyse yönetmenle 
özdeşleşir. 

Filmden uzaklaşma, filmin 
dışına çıkma, dışarıdan 
gözlemleme süreci yaşar. 

Film, boş zamanı 
değerlendirme evrenine 
özgülemiştir. 

Film üzerine yazı yazma 
(makale, eleştiri) alanına 
özgülenmiştir. 

Film, düşünce ve bilgi-
bilim alanına 
özgülenmiştir. 

İzleme –Ereği Haz İzleme Ereği –Haz ve 
Yargı 
 

İzleme Ereği –Çözümleme 
(Haz yiter, yitmelidir.) 

( Gündeş, 2003: 23)            Tablo 41. Film Analiz Sınıflaması 
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Film analiz sınıflamasında, filmi izleyen herkesin filmi çözümlediğini ama bunu 

yaparken amaç ve sonuç olarak farklı noktalarda bulunulduğunun altı çizilmektedir. 

Filmler bir mesaj ve anlam evrenidir, mesajı/ anlamı kişiler kendi tecrübe, bilgi ve 

inançlarına göre ortaya çıkarırlar. Araştırmada, film analizinde eleştirmen ve 

çözümleyici sınıflama arasında bir inceleme yapılacaktır. Filmlere etken, bilinçli 

yaklaşıp filmi dışarıda kalarak çözümleyerek başka film ve yönetmenler ile 

karşılaştırılacaktır. 

Ayrıca nitel film analizine yardımcı olmak amacıyla sosyolojik eleştiri, gösterge 

bilimsel eleştiri, feminist eleştiri bakış açısı ile aile kurumu içerisindeki olguların 

tespitini yapmak mümkün olacaktır. 

 Günümüz toplumundaki aile olgusunu derinlemesine ve geniş çapta inceleyen, 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2006 yılında hazırlanan “Aile Yapısı 

Araştırması (2006)” referans alınarak bu araştırmada elde edilen sonuçlar Türk filmleri 

ile karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma yapılırken, Mübeccel Kıray’ın “Ereğli: Ağır 

Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası” (1964), Serim Timur’un “Türkiye’de Aile Yapısı” 

(1968), Emre Kongar’ın “İzmir’de Kentsel Aile” (1972) , Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun “Aile Yapısı Araştırması” eserleri referans alınarak, çeşitli değer ve olgu 

dizgeleri oluşturulacak, bu değer ve olgular sistematik bir şekilde tablolaştırılacaktır. 

Tablolar filmlerde aşağıda yer alan ve yukarıda belirtilen yazarlar tarafından sorulan 

soruların işaret ettiği kavramların filmlerde yer alıp almadığını belirten yardımcı analiz 

araçları olacaktır: 

• Aile şehirde mi kırsal alanda mı yaşamaktadır? 

• Ailenin türü nedir? 

• Aldatma olgusu mevcut mudur? 

• Boşanma olgusu mevcut mudur?  

• Evlenme olgusu mevcut mudur? 

• Akraba evliliği mevcut mudur? 

• İmam nikahı mevcut mudur?  

• Eşe/partnere şiddet mevcut mudur?  
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• Çocuğa şiddet mevcut mudur? 

• Başlık parası mevcut mudur? 

Bu sosyolojik içerikli soruların atıfta bulunduğu değer ve olguların tespitinden 

sonra elde edilen niceliksel veriler, Tüik’in niceliksel verileri ile eşleştirilecek ve 

aradaki fark niceliksel olarak değerlendirilecektir. Sonrasında nitel film analizi 

üzerinden elde edilen sonuçlar ya da ortaya çıkan farklılıklar yorumlanacaktır. Bu 

noktada, elde edilecek nicel veriler nitel film analizinin araçları olan sosyolojik eleştiri, 

ideolojik eleştiri, psikanalitik eleştiri, feminist eleştiri ve göstergebilimin analiz 

kavramları ile incelenecektir. Böylece, sosyolojik göndermelere ve içeriklere sahip olan 

soruların cevapları olarak elde edilen kavram grupları nitel film analizi yöntemi ile 

incelenecektir. Dolayısıyla, Tüik verileri ve yukarıda bahsedilen sorular sadece nitel 

film analizi yaparken yararlanılan verilerin saptanmasında bir araç işlevi görecektir.  

3.2.5 Evren ve Örneklem:  Araştırmanın evreni 2000-2010 yılı içindeki 

vizyona giren Türk filmleridir; örneklem olarak kurmaca türünde filmler ele 

alınmaktadır. Dönem filmi, dizi film devamı gibi türler örneklem dışında tutulmaktadır. 

Dönem filmleri 2000’li yıllar aile temsili üzerine araştırma yapıldığından, yıllar itibari 

ile incelenmemektedir. Dizi film devamı filmler, referans olarak önceki dizilerini 

aldıklarından tek başlarına değerlendirilmeye alınmaları uygun görülmemiştir. 

Dolayısıyla, örneklem grubu, 2000-2010 yılları içerisinde yer alan Türk filmleri 

arasından amaca yönelik örneklem aracılığıyla oluşturulmuştur. Alınan örnek filmler 

ticari/ana akım ve bağımsız/auteur yönetmen olarak ayrılmıştır.   Aile olgusuna 

değinilmeyen filmler örneklem grubu dışında bırakılmıştır. Ayrıca analizin ikinci 

kısmında bu filmler arasından rastgele örneklem yöntemi ile seçilen bağımsız filmler, 

film çözümlemesine tabii tutulacaktır.  

3.2.6 Araştırmanın Sınırlılıkları: Türk Sineması’nda aile temsili hakkında 

daha önce çok ayrıntılı bir çalışmanın olmaması, bu tezde Türk Sineması’nın önceki 

dönemleri ile karşılaştırma yapılmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle tezin ikinci 

bölümünde Türk filmlerindeki aile temsilinin tarihsel olarak ele alınması, tezin 

bütünlüğü için yararlı olacaktır; ayrıca geçmiş dönem filmleri ile 2000’li yıllar Türk 
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filmleri arasında karşılaştırma yapılmasını sağlayacaktır. 2000-2010 yılında vizyona 

giren tüm filmlere ulaşılamamaktadır. 2000-2010 yılları arasında vizyona giren, olay 

örgüsü ülkemiz ve yurtdışında geçen filmlerin sadece Türkiye’de çekilen bölümleri 

referans alınmaktadır. Ayrıca, Tüik’in araştırması dışında kapsamlı ve derinlikli bir aile 

araştırmasının bulunmaması, Tüik’in verilerinin sağlamasının yapılmasına olanak 

verecek başka bir araştırmanının olmaması araştırmanın sınırlılıkları arasında yer 

almaktadır. 

3.2.7 Araştırmanın Varsayımı: Ticari ana akım Türk filmleri aile konusunda 

daha mutlu/sorunsuz bir tablo çizerken, bağımsız filmler daha mutsuz bir tablo 

çizmektedir. Bağımsız/auteur yönetmen filmleri aile konusunda daha gerçekçi/muhalif 

yaklaşmaktadır. Ayrıca 2000-2010 yılları arasında üretilen Türk filmlerinin sunduğu 

aile yapısı, giderek bireyselleşen, kendi iç dünyasına çekilen, kentsel yaşama adapte 

olan, geleneksel aile değerlerinin değişime uğradığı bir toplumu resmetmektedir.  

3.2.8 Analiz Kuralları: Analiz aşamasında niceliksel verilere ulaşabilmek için 

yukarıda da değinilen sorular filmler aracılığıyla somutlaştırılmıştır. Bu somutlaştırmayı 

yapabilmek için aşağıda yer alan anlam alanları, göstergeler üzerinden 

çerçevelendirilmiş ve bu göstergeler, tablolarda “X” işareti ile var veya yok olarak 

kodlanmıştır. Bu kodlamalarda kural olarak kullanılan anlam ve durum grupları aşağıda 

belirtilmiştir. 

• Evlenme göstergesi olarak gelinlik, nikah cüzdanı, evlilik teklifi, 

tek taş yüzük vb. göstergeler temel alınmıştır. 

• Resmi olarak evlenmese de birlikte yaşayan, aynı evi paylaşan, evin 

giderlerine ortak olan, cinsel birliktelikleri olup ilerisi için evlilik planları yapan 

çiftlerde partner olarak aile içinde kabul edilmiştir. 

• Boşanma göstergesi olarak dava açma, bavul toplama, evi terk etme 

temel alınmıştır. 

• Filmlerde ana karakterlerin aile yapıları temel alınmış olup, filmin 

içinde aktif olan birden fazla ana karakter varsa her birinin farklı aile yapıları 

araştırmaya dahil edilmiştir. 
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• Filmlerin hikayeleri yerleşim birimi (şehir/köy) olarak farklı 

yerlerde geçiyorsa her yerleşim birimi de araştırmaya dahil edilmiştir. 

• Kadına ve çocuğa kötü davranış kapsamında fiziksel güç kullanımı 

(dayak vb.), psikolojik baskı (aşağılama, küfür vb.) yapmak temel alınmıştır. 

• Bir bölümü yurt dışında bir bölümü Türkiye’de geçen filmlerin 

Türkiye bölümleri referans alınmıştır. 

• “*” işaretli filmler bağımsız/auteur yönetmen filmleri olarak kabul 

edilmiştir. 

3.2.9 2000-2010 Yılları Arası Filmlerin Analizi: 

 

1-Aile Türü 
2.Ailenin yaşadığı Yer  
3-Boşanma/Partner Ayrılığı 
4-Evlenme 
5-Aldatma 
6-Eşe Şiddet  
7-Çocuğa Şiddet 
8-Akraba Evliliği 
9-İmam Nikahı 
10.Başlık Parası 
 
2000 Yılı İncelenen Filmler: 
 
Film adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Fasulye Parçalanmış Kasaba         
Oyunbozan Çekirdek, 

Parçalanmış 
Şehir X        

Balalayka* Tek Kişi Şehir         
Abuzer 
Kadayıf 

Tek Kişi Şehir         

Güle Güle* Çekirdek, Tek Kişi Kasaba X        
                                         Tablo 42. 2000 Yılı İncelenen Filmler 
 

2000 yılındaki Türk filmlerinde “çekirdek aile ve tek kişilik hane yapıları 

egemendir, mekan olarak hikayeler şehirde ve kasabada geçmektedir. 2000-2010 yılı 

arasındaki filmlerdeki tüm boşanmaların  %4 ‘ü bu yıl gerçekleşmektedir. 

 



 
 

113 
 

 Fasulye filminde annesini kaybetmiş genç kız babasının yanına tatile giderken, 

yolda mafya üyeleri ve köyünden kente giden genç adam ile karşılaşır. Mafya üyeleri, 

genç kız ve genç adam arasında yaşanan olaylar filmde anlatmaktadır. Oyunbozan 

filminde evlenme konusunda maddi zorluklar çeken taksici Metin, ailesinin yalnız 

bıraktığı kanser hastası, ünlü yazar Kemal Yılmaz’a yardım etmektedir. Taksisine binen 

mafya yüzünden Metin’in başına gelen zorluklar filmde anlatılmaktadır. Balalayka 

filmlinde üç kardeşin aralarındaki sorunlar ve iletişim kopukluğu anlatılmaktadır. 

Babalarının mezarını Gürcistan’dan getirmek için yola çıkan kardeşlerin yaşadıkları  

beyaz perdeye yansıtılmaktadır. Abuzer Kadayıf filminde profesörlük ve ses sanatçılığı 

yapan çift kimlikli Ersin Balkan, bir gece sevdiğini sokak çocuklarının öldürmesi 

üzerine çocuklar için bir merkez yaptırmaya karar verir. Para kazanmak için ses 

sanatçılığına başlayan Ersin, çift kimlik yüzünden çok sevdiği Ece ile evlenemez. 

 

2000 yılında hem vizyona giren film sayısı azdır buna bağlı olarak aileyi konu 

eden kurmaca beş film bulunmaktadır.  Balalayka filmindeki kardeşler arasındaki 

problemler ve Abuzer Kadayıf filmindeki sokak çocuklarının durumu aile sorunları 

açısından öne çıkan hususlardır. 

 
 
 
2001 Yılı İncelenen Filmler: 
 
Film adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Komser 
Şekspir 

Parçalanmış Şehir         

Hemşo Tek Kişi Şehir   X      
Dansöz* Parçalanmış, 

Çekirdek, 
Tek Kişi 

Şehir  X   X    

Filler ve 
Çimen* 

Tek Kişi, 
Diğer Hane 

Şehir         

Büyük 
Adam 
Küçük Aşk* 

Tek Kişi, 
Parçalanmış  

Şehir         

Maruf* Çekirdek Köy  X       
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Yazgı* Çekirdek, 
Parçalanmış  

Şehir  X X      

                                  Tablo 43. 2001 Yılı İncelenen Filmler 
 

2001 yılındaki filmlerde parçalanmış/çekirdek aile ve tek kişilik hane yapısı öne 

çıkmaktadır, yer olarak filmler şehirde geçmektedir. 2000-2010 yılı arasındaki 

filmlerdeki tüm evlenmelerin  %8’i, tüm aldatmaların  %4’ü, tüm çocuğa şiddetin %5’i 

bu yıl gerçekleşmektedir. 

 
 Komser Şekspir filminde Cemil başkomiserdir; hasta kızı Su’nun en büyük isteği 

tiyatro oyununda oynamaktır. Cemil’in, kızını ölmeden önce mutlu görebilmek için 

bütün yasaları çiğneyerek tiyatro gösterisini gerçekleştirmesi filmde anlatılmaktadır. 

Hemşo filminde kan davası sonucu ailesinin isteğiyle kanlısını vurmaya gelen Cebrail 

ve öldüreceği kişi olan Yaşar arasında gelişen olaylar anlatılmaktadır. Filler ve Çimen 

filminde engelli kardeşine bakabilmek için çeşitli işlerde çalışmak zorunda kalan 

Havva’nın, Türkiye’deki siyasal bir komplo olayına tanık olması sonucu başına gelen 

olaylar aktarılmaktadır. Büyük Adam Küçük Aşk filminde doğudan İstanbul’a gelen 

küçük Hejar akrabaları terör örgütü baskınında ölünce yalnız kalır. Küçük kız, eski bir 

hakim olan Rıfat Bey tarafından bulunur; yaşlı adam ve küçük kız arasında gelişen 

hikayede resmedilmektedir. Yazgı filminde annesi ile yaşayan Musa annesi ölünce, aynı 

işyerinde çalışan Sinem ile evlenir. Sinem patronu ile ilişkiye girip kocasını 

aldatmaktadır, patronun ailesi ölür Musa’yı hapse atarlar adamın suçsuzluğu ispatlanır, 

Musa hapisten çıkar karısı ve çocuğu ile yaşar. 

 

2001 yılında vizyona giren film sayısı azdır buna bağlı olarak aileyi konu eden 

kurmaca yedi film bulunmaktadır.  Komser Şekspir filminde babanın kızı için yasalara 

karşı gelerek gösterdiği çaba aile bütünlüğü açısından önem taşımaktadır. Dansöz 

filminde gecekondu semtinde alt gelir grubundaki insanların aile yaşantıları 

vurgulanmıştır.  Büyük Adam Küçük Aşk filminde emekli hakim yasalara karşı gelerek 

küçük kızın bakımını üstlenmek istemektedir; 2000’li yıllar Türk filmlerde daha sonra 

sıkça görülecek dede/nine-torun arasındaki ilişkinin ortaya çıktığı ilk filmdir.  

 



 
 

115 
 

 

2002 Yılı İncelenen Filmler: 

 
Film adı 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 
Son Tek Kişi Şehir   X      
Yeşil Işık Parçalanmış Şehir X  X      
Kolay Para Çekirdek, 

Tek Kişi, 
Diğer Hane 

Şehir X  X      

Uzak* Tek Kişilik Şehir X        
Hiçbiryerde* Parçalanmış Şehir         
Sır 
Çocuklar* 

Çekirdek 
Parçalanmış 

Şehir   X X X    

İtiraf* Çekirdek  Şehir X  X X     
Dokuz* Çekirdek 

Parçalanmış, 
Tek Kişi 

Şehir         

 
Mumya 
Firarda 

Çekirdek, 
Tek Kişi  

 
Şehir 

        

                                   Tablo 44. 2002 Yılı İncelenen Filmler 
 

2002 yılı filmlerinde çekirdek ve parçalanmış aile ile tek kişilik hane öne 

çıkmaktadır; bütün filmler şehirde geçmektedir. 2000-2010 yılı arasındaki filmlerdeki 

tüm boşanmaların  %8’i,  tüm aldatmaların % 11’i, tüm eşe/partnere şiddetin % 12’si, 

tüm çocuğa şiddetin % 5’i bu yıl gerçekleşmektedir. 

 

 Son filminde zengin işadamının eski bir film yıldızı ile karısını aldatması ve film 

çekmek için iş adamından para sızdırılması anlatılmaktadır. Yeşil Işık filminde Elif ve 

Ali eşleri tarafından aldatılmaktadır. Ali kalp krizi geçirir ve ölür; onun karaciğeri Elif’e 

takılır. Ahiret sorgusunda Ali’nin erken öldüğüne karar verilir ve o bir melekle tekrar 

dünyaya  gönderilir. Elif ve Ali’nin biraraya gelmek için yaşadıkları fantastik biçimde 

anlatılmaktadır. Kolay Para filminde Eray ve Hülya birbirlerini sevmiş ama ekonomik 

sıkıntılarla bir araya gelememiştir. Hülya, zengin bir mafya babası ile birliktedir, Eray’ı 

görünce beraber olmaya başlarlar. Hülya’nın arkadaşı, ilişkilerini herkese anlatmak 

konusunda şantaj yaparak para alır. Mafya babası ilişkiyi öğrenir ve Hülya’yı kovar. 
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Eray, aşkını beklerken Hülya şantaj parasını alıp kaçar. Uzak filminde eşinden ayrılmış 

yalnız yaşayan Mahmut’un, köyünden gelen akrabası Yusuf’u evinde misafir 

etmesinden duyduğu rahatsızlık anlatılmaktadır. Hiçbiryerde filminde, siyasi olaylar 

sonucu oğlu ortadan kaybolan, Şükran’ın oğlunu bulmak için gösterdiği çaba ifade 

edilmektedir. Sır Çocukları filminde aile içi şiddet, boşanma, ayrılma sonucu evden 

kaçan ve sokakta yaşamaya mecbur kalan çocukların sıkıntıları yansıtılmaktadır. Dokuz 

filminde sokakta yaşayan genç kızın ölümünün ardından mahallede ortaya çıkan 

gelişmeler bütün karakterlerin hayatını değiştirir. Kaya babasının kim olduğunu öğrenir, 

evli iki çocuklu Firuz’un eşcinsel ilişkileri olduğu ortaya çıkar. Mumya Firarda 

filminde polis ve arkeolog kız arasında yaşana aşk anlatılmaktadır. Mafya babası cinsel 

hayatından memnun değildir,  Mısır mumyalarından cinsel gücü arttırıcı ilaç yaptırmak 

ister, Mısır’da ölen bir adamın cenazesi ile mumya karışınca olaylara polis dahil olur. 

 

2002 yılında aileyi konu edinen dokuz film gösterime girmiştir. Sır Çocukları 

filmi hikayesini sokak çocuklarına odaklayan ender yapımlardan biridir, karı-koca arası 

sorunların çocuklar üstündeki kötü etkileri ve sokak çocuklarının nasıl, hangi şartlarda, 

kimlerle yaşadığı filmde anlatılmaktadır. Yeşil Işık, Uzak, Kolay Para ve İtiraf 

filmlerinde daha çok karı-koca arası ilişkilerde yaşanan sorunlara değinilmektedir. 

 
2003 Yılı İncelenen Filmler: 
 
Film adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rus Gelin  Geniş Şehir  X       
Gönderilmemiş 
Mektuplar* 

Çekirdek Kasaba         

İnşaat Tek Kişi Şehir         
Ömerçip  Parçalanmış Şehir X X       
Gülüm* Çekirdek 

Tek Kişi 
Şehir X  X      

Karşılaşma*  Parçalanmış 
Tek Kişi / 
Parçalanmış 

Şehir/ 
Kasaba 

X        

                               Tablo 45. 2003 Yılı İncelenen Filmler: 
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2003 yılı filmlerinde parçalanmış ve çekirdek aile ile tek kişilik hane egemendir; 

filmler yerleşim yeri olarak daha çok şehirlerde geçmektedir. 2000-2010 yılı arasındaki 

filmlerdeki tüm boşanmaların  %6’sı, tüm evlenmelerin % 8’i, tüm aldatmaların % 2’si, 

bu yıl gerçekleşmektedir. 

 

Rus Gelin filminde okçuluk milli takımına girebilmesi için Türk vatandaşlığına 

geçirilen Tatsyana’nın yaşlı bir adam ile evlenmesi anlatılır. Tatsyana’ya bütün erkekler 

ilgi duymaktadır, kadın Rusya’daki sevgilisinde hamiledir, hamile olduğunun 

öğrenilmesi ile bir karalama kampanyası başlar. Yaşlı adam, Tatsyana’ya ve çocuğa 

sahip çıkar. Gönderilmemiş Mektuplar filminde birbirlerine kavuşamamış eski iki aşığın 

(Cem ve Gülfrem) yıllar sonra karşılaşması anlatılmaktadır. İnşaat filminde kırsaldan 

şehre göçen Ali ve Sudi’nin inşaatta çalışırken başlarına gelenler resmedilmektedir. Ali 

ve Nazife birbirlerini çok sevmesine rağmen ekonomik zorluklar nedeniyle 

evlenememektedir; bunun için iki adam falcılığa başlar. İnşaata mafya tarafından 

gömülen cesetler iki adamın hapse girmesine neden olur. Ömerçip filmi Türk 

Sineması’nda daha önce yapılmış melodram filmleri kalıbını tersine çeviren absürd bir 

komedidir. Fakir delikanlı Adnan, zengin kız Melek ile birbirlerine aşık olur ve 

çocukları dünyaya gelir. Zengin aile araya girerek çiftin mutluluğunu bozar. Çocukları 

Ömer ilerleyen zamanda anne ve babasını yeniden biraraya getirir. Gülüm filminde 

Sinan ve Aslı çiftinin mutsuz, sorunlu bir ilişkileri vardır.  Aslı’nın anne/babası Salih ve 

Neşe uzun yıllardır evli olan bir çifttir, Salih evlilik boyunca sürekli eşine kötü 

davranmış, başka kadınlarla ilişkiler yaşamış, ailesini ihmal etmiştir. Sinan’ın 

anne/babası Ali ve Sevim vefat eden kızlarından dolayı boşanmıştır. Karşılaşma 

filminde Mahmut ve Aslı yıllar önce birbirlerinden ayrılmıştır. Aslı çocuğunu da alıp 

küçük bir kasaba da otel işletmektedir.  Sinan, çocuğunu kaybeder ve eşinden boşanır. 

Mahmut ve Sinan kanser tedavisinde arkadaş olur. Mahmut öldürülünce olayı Sinan 

araştırmaya başlar ve kasabada Aslı ve oğlu Osman ile karşılaşır. Bu üç insan arasında 

gelişen olaylar filmde anlatılmaktadır. 

 

2003 yılında aileyi konu edinen altı kurmaca film gösterime girmiştir. Gülüm 

filminde farklı eğitim ve sosyo-ekonomik özelliklere sahip üç ailenin yaşadığı 
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problemler anlatılmaktadır. Gülüm filmindeki Ali karakteri ailedeki baba figürü olarak 

daha önce Türk Sineması’nda değinilmeyen özelliklere sahiptir. Ali anlayışlı, 

çocuklarına yakın, hoşgörü sahibi bir babadır; evlenmeden hamile kalan kızına bebeği 

aldırma konusunda yardımcı olabilecek kadar çocuklarına yakındır. Gönderilmemiş 

Mektuplar ve Karşılaşma filmleri daha çok eşler arası sorunlar ve bunların çocuklara 

etkisi üzerinde durmaktadır. 

 

2004 Yılı İncelenen Filmler: 
 

                                 Tablo 46. 2004 Yılı İncelenen Filmler: 
 
 

2004 yılı filmlerinde parçalanmış ve çekirdek aile ile tek kişilik hane egemendir; 

filmler yerleşim yeri olarak daha çok şehirlerde geçmektedir. 2000-2010 yılı arasındaki 

filmlerdeki tüm boşanmaların  %2’ si, tüm evlenmelerin %6’sı, tüm aldatmaların %6’sı 

bu yıl gerçekleşmektedir. 

 

Neredesin Firuze filminde Hayri ve Orhan plakçılık yapmaktadır, borç 

batağındaki şirket Almanya’dan Ferhat adında bir genç ile kurtulma planları yaparken, 

Firuze adındaki bayan da yardım yapmak istemektedir. Plak işindeki Seyfi, doğumda 

karısını kaybeder, Melih eşi ile sorunlar yaşar. İşleri bir türlü yolunda gitmeyen 

insanların öyküsü filmde aktarılmaktadır. Yazı Tura filminde Güneydoğu’da çatışmada 

gazi olan Rıdvan ve Cevher’in öyküsü anlatılmaktadır. Rıdvan, bacağı kopup sakat 

Film adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Neredesin 
Firuze 

Çekirdek, 
Tek Kişi 

Şehir   X      

Yazı Tura*  Parçalanmış/ 
Parçalanmış 

Şehir/köy         

Mustafa 
Hakkında Her 
Şey* 

Çekirdek, 
Parçalanmış 

Şehir  X X      

Bekleme 
Odası* 

Tek Kişi Şehir X  X      

Papatya ile 
Karabiber 

Parçalanmış, 
Çekirdek 

Şehir  X       
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kaldığı için sevdiği kızla evlenemez. Cevahir Marmara Depremi’nden sonra amcasını 

kaybeder, eşcinsel ağabeyi karşısına çıkar. İki insanın değişen hayatı filmde 

anlatılmaktadır. Bekleme Odası filminde, yönetmen olan Ahmet, karşı cins ile kendi 

kişisel sorunlarından dolayı bir türlü anlaşamamaktadır. Ahmet, onu seven ve ondan 

duygusal olarak hoşlanan partnerlerine soğuk ve sert davranır. Ahmet ve partnerleri 

arasındaki olaylar beyaz perdeye yansıtılmaktadır. Papatya ile Karabiber filminde 

melodram türüne uygun olarak, fakir kızın şarkıcı olup ünlenmesi, mahalledeki sevgilisi 

yerine zengin gazino patronu ile evlenmesi anlatılmaktadır. 

 

2004 yılında aileyi konu alan beş film vizyon girmiştir. Bu beş film de aileleri bir 

şekilde yıkılan ve dağılan karakterleri anlatılmaktadır. Bekleme Odası filminde 

partnerler arası sorunların nedenleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Papatya ile 

Karabiber filminde melodram filmi kalıpları içinde alt gelir grubuna mensup 

karakterlerin aile durumları yansıtılmaktadır. Nerdesin Firuze filminde ekonomik 

sıkıntılar içinde olan ailelerin yaşadıkları zorluklara değinilmiştir. 

 
2005 Yılı İncelenen Filmler: 
 
Film adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Babam ve 
Oğlum*  

Parçalanmış/ 
geniş Çekirdek 

Şehir/Kas
aba 

        

Hırsız Var Parçalanmış, Tek 
Kişi 

Şehir         

Organize İşler  Çekirdek, 
Parçalanmış,    
Tek Kişi 

Şehir X  X      

Gönül Yarası* Çekirdek, 
Parçalanmış,    
Tek Kişi 

Şehir X   X     

Döngel 
Karhanesi  

Parçalanmış/ 
Çekirdek 

Şehir/ 
Kasaba 

 X X      

O Şimdi 
Mahkum 

Çekirdek, Tek 
Kişi 

Şehir X  X      

Anlat 
İstanbul* 

Çekirdek, 
Parçalanmış,    
Tek Kişi 

Şehir   X  X    

http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005197/Babam-ve-Oglum.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005197/Babam-ve-Oglum.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005011/Hirsiz-Var.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005221/Organize-Isler.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005005/Gonul-Yarasi.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005180/Dongel-Karhanesi.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005180/Dongel-Karhanesi.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005066/O-Simdi-Mahkum.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005066/O-Simdi-Mahkum.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005040/Anlat-Istanbul.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005040/Anlat-Istanbul.htm�


 
 

120 
 

Banyo Çekirdek Şehir   X      
The İmam* Çekirdek Tek 

Kişi/Çekirdek 
Şehir/Köy X   X X    

Pardon Geniş Şehir  X       
Balans ve 
Manevra 

Çekirdek, 
Parçalanmış 

Kasaba X  X X     

İki Genç Kız* Çekirdek, 
Parçalanmış  

Şehir X  X  X    

Gece 11:45* Tek Kişi Şehir         
Meleğin 
Düşüşü* 

Parçalanmış Şehir X  X  X    

Türev* Tek Kişi Şehir X  X      
Maskeli Beşler 
İntikam 
Peşinde 

Parçalanmış Şehir         

Ayın Karanlık 
Yüzü* 
 

Tek Kişi Kasaba         

                                 Tablo 47. 2005 Yılı İncelenen Filmler 
 

2005 yılı filmlerinde parçalanmış ve çekirdek aile ile tek kişilik hane egemendir; 

filmler yerleşim yeri olarak daha çok şehirlerde geçmektedir. 2000-2010 yılı arasındaki 

filmlerdeki tüm boşanmaların  %17’si, tüm evlenmelerin %5’i, tüm aldatmaların 

%22’si, tüm eşe şiddettin %19’u, tüm çocuğa şiddetin %21’i bu yıl gerçekleşmektedir. 

 

 Hırsız Var filminde devlet tarafından mallarına el konulan işadamı Dündar 

yaşadıklarından dolayı vefat eder. Dündar’ın eşi Binnur’un, zengin hayatı biter. Binnur 

modacı kardeşi Seçkin’e sürekli maddi yardımda bulunmaktadır, bu yardımlar da 

kesilir. Modacı Seçkin, mafya babası Ekrem ve manken Ceren arasında gelişen olaylar 

filmde anlatılmaktadır. Organize İşler filminde dolandırıcılık yaparak hayatını kazanan 

Asım’ın ekibi ile yaşadığı maceralar anlatılmaktadır. Asım’ı eski karısı boşayarak 

zengin bir doktor ile evlenmiştir; annesini ve babasını seven küçük kız ortada kalır. 

Gönül Yarası filminde Dünya, kocasının şiddetinden çocuğu ile kaçarak emekli 

öğretmen Nazım’ın yanına sığınır. Emekli öğretmen Nazım’ın çocukları ile problemleri 

vardır; çocukları babalarının evlerini satmak istemekte ama adam yanaşmamaktadır. 

Dünya ve Nazım’ın yaşadıkları filmde anlatılmaktadır. Döngel Karhanesi filminde 

http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005143/Banyo.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005172/The-Imam.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005038/Pardon.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005043/Balans-ve-Manevra.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005043/Balans-ve-Manevra.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005078/Iki-Genc-Kiz.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005089/Gece-11:45.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005019/Melegin-Dususu.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005019/Melegin-Dususu.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2005198/Turev.htm�
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babası ile beraber yaşayan maliyeci Keskin’in devletin el koyduğu bir genelevi zarardan 

kurtarmak için yaptıkları anlatılmaktadır. O Şimdi Mahkum filminde senarist Levent, 

Athena grubunun solisti Gökhan için sit-com yazmaktadır. İkisi üstlerinde yakalanan 

uyuşturucu nedeniyle hapse girerler. Mafya babası Numan da ihanete uğrayıp hapse 

girer. Hapishanede geçen olaylar aktarılmaktadır. Anlat İstanbul filminde beş tane masal 

(Fareli Köyün Kavalcısı, Kırmızı Başlıklı Kız, Cindirella, Pamuk Prenses ve 7 cüceler,  

Uyuyan Güzel) günümüz İstanbul’unda anlatılmaktadır.  Üvey annenin, eşini öldürtüp 

kızına yaptığı kötülükler, kızın kaçması ve bir cüce  yardımıyla hayatta kalması 

beyazperdeye yansıtılır. Banyo filminde eşlerini aldatan kadınların ve erkeklerin 

banyoda yaşadıkları resmedilmektedir. The İmam filminde geçmişinde dini eğitim almış 

olmaktan dolayı mutsuz olan ve bunu çevresi ile paylaşamayan başarılı işadamı Emre, 

eşinden boşanmaktadır. İmam hatip okulundan arkadaşı Mehmet’e yardım etmek için 

onun köyüne imam olarak gider. Emre, köyde eşlerine ve çocuklarına kötü davranan 

kişileri, bu davranışlarından vazgeçirirken kendi ile de hesaplaşır. Pardon filmi yanlış 

anlaşılma sonucu işlemediği suçtan dolayı hayatını hapiste geçiren İbrahim’in, ailesini 

dolandıran damattan intikam almak için onu öldürmesi anlatılmaktadır. Gece 11:45 

filminde törelerden kaçan Zeynep’in sevdiği ile evlenmek istemesine ailesi karşı çıkar 

ve kadını öldürür.  Maskeli Beşler İntikam Peşinde filminde Çocuk Esirgeme 

Kurumu’nda büyüyen çocukların, reşit olduklarında yasadışı işlere karışması 

anlatılmaktadır. Zengin ailenin yanına verilen arkadaşları rahat bir hayat sürerken 

yetimhanede yetişenler hırsızlık yapmaktadır. Ayın Karanlık Yüzü filminde kocası ölen 

Meryem, tek başına kasabada yaşamaya çalışırken erkeklerinin baskı ve tacizine uğrar. 

Hapishaneden kaçan bir grup erkek kasabada kalmaya başlar; gruptan Yusuf ile 

Meryem arasında başlayan yakınlık filmde anlatılmaktadır. 

 

2005 yılında gösterim imkanı bulan yapım sayısındaki artış nedeniyle aileyi konu 

edinen on yedi film vizyona girmiştir. Gönül Yarası filminde aile içi şiddetin çocuklar 

üzerindeki kötü etkisi ve ebeveyn-çocuk arasındaki düşünce farklılıklarının getirdiği 

olumsuzluklar resmedilmiştir. The İmam filminde eşler arası düşünce farklılıklarının 

evlenmeye yaptığı olumsuz etkilerden bahsedilmiştir. Gece 11:45 filmi kadının töreler 

karşısında istediği biri ile evlenememesinin günümüzde de halen devam ettiğini 
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göstermiştir. Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi komedi unsurlarını içinde barındırsa 

da filmin temel mesajlarından biri de ailesinden uzakta, devletin koruma yurdundaki 

çocukların suça karışmasındaki kolaylık olmuştur. Ayın Karanlık Yüzü filminde dul 

kalan kadının toplum tarafından baskı görmesini ve eşini kaybetmiş olmanın getirdiği 

duygusal boşluk anlatmıştır.  

 

 
2006 Yılı İncelenen Filmler: 
 
Film adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Hokkabaz Çekirdek, 

Tek Kişi, / 
Çekirdek 

Şehir/Kasaba  X       

Sınav Çekirdek, 
Parçalanmış 

Şehir    X     

Dondurmam 
Gaymak* 

Geniş Kasaba         

Takva Tek Kişi Şehir         
Kısık Ateşte 15 
Dakika 

Çekirdek Şehir X  X      

Hayatımın 
Kadınısın* 

Çekirdek, 
Tek Kişi 

Şehir X   X X    

Araf Çekirdek Şehir   X      
Küçük Kıyamet  Çekirdek Şehir         
Korkuyorum 
Anne* 

Parçalanmış Şehir         

İklimler* Tek Kişi Şehir X  X      
Beş Vakit* Çekirdek Köy    X X    
2 Süper Film 
Birden 

Tek Kişi Şehir         

Kader* Çekirdek Şehir X X X      
Dün Gece Bir 
Rüya Gördüm 

Tek Kişi 
/Çekirdek 

Şehir/ köy         

Çinliler 
Geliyor* 

Çekirdek, 
Geniş  

Kasaba         

Şaşkın Tek Kişi Şehir         
Anne Ya da 
Leyla* 

Parçalanmış Şehir         

http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006190/Hokkabaz.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006188/Sinav.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006212/Dondurmam-Gaymak.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006212/Dondurmam-Gaymak.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006216/Takva.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006093/Kisik-Ateste-15-Dakika.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006093/Kisik-Ateste-15-Dakika.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006213/Hayatimin-Kadinisin.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006213/Hayatimin-Kadinisin.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006180/Araf.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006234/Kucuk-Kiyamet.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006051/Korkuyorum-Anne.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006051/Korkuyorum-Anne.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006189/Iklimler.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006176/Bes-Vakit.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006173/2-Super-Film-Birden.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006173/2-Super-Film-Birden.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006206/Kader.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006029/Dun-Gece-Bir-Ruya-Gordum.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006029/Dun-Gece-Bir-Ruya-Gordum.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006221/Cinliler-Geliyor.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006221/Cinliler-Geliyor.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006202/Saskin.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006085/Anne-Ya-da-Leyla.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006085/Anne-Ya-da-Leyla.htm�
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Kardan 
Adamlar 

Tek Kişi Şehir X        

Unutulmayanlar Tek Kişi Şehir         
                                   Tablo 48. 2006 Yılı İncelenen Filmler: 
 

 2006 yılı filmlerinde parçalanmış ve çekirdek aile egemendir; filmler yerleşim 

yeri olarak daha çok şehirlerde geçmektedir. 2000-2010 yılı arasındaki filmlerdeki tüm 

boşanmaların  %11’i, tüm evlenmelerin %5’i, tüm aldatmaların %9’u, tüm eşe şiddettin 

%19’u, tüm çocuğa şiddetin %11’i bu yıl gerçekleşmektedir. 

   

Hokkabaz filminde sihirbazlık yapan İskender, hiçbir yaptığını beğenmeyen 

babası Sait’i de alıp turneye çıkar.  Turnede, evlenme vaadi ile erkekleri kandıran Fatma 

ile karşılaşan ekibin başından geçenler filmde anlatılmaktadır. Sınav filminde Öğrenci 

Seçme Sınavı’na hazırlanan gençlerin, kişisel problemleri ve aileleri ile yaşadıkları 

sorunlar beyazperdeye yansıtılmaktadır. Dondurmam Gaymak filminde kasabada 

dondurmacılık yapan Ali’nin ailesi ve kasabalı ile ilişkileri anlatılmaktadır. Takva 

filminde dini inançları gereği karşı cinsle ilişkiye girmeyen ve her şeyden elini ayağını 

çekmiş Muharrem’in, para ve ün sahibi olduktan sonra yaşadığı travmatik durum 

anlatılmaktadır. Araf filminde Eda ve Cenk evlenir, Cenk’in ailesi Eda’yı 

istememektedir. Eda hamile kalır ve çocuğu aldırır; çocuğu aldırmasından sonra kadının 

psikolojisi bozulur her yerde küçük çocuğun hayaletini görmeye başlar. Küçük Kıyamet 

filminde İstanbul’da olası bir depremden kaçan aile, tatil için gittikleri kasabada 

başlarına gelen ilginç olaylar anlatılmaktadır. Korkuyorum Anne filminde aynı 

apartmanda yaşayan farklı kişilerin hikayeleri yansıtılmaktadır. Dairelerin birinde Rasih 

ve oğlu Ali arasında, diğer dairelerden birinde  Neriman ve oğlu Keten arasında sorunlar 

olan aileler vardır. İki Süper Film filminde Necati’nin en büyük hayali film projesini 

gerçekleştirmektir, beraber yaşadığı Arzu ile film çekebilmek için yaşadıkları 

anlatılmaktadır. Kader filminde Bekir, çok sevdiği Uğur için eşini, ailesini bırakıp 

gider, ama Uğur başka bir erkeği Zagor’u sevmektedir, Uğur da Zagor’un peşinden 

gider. Aşkları yüzünden hayatlarında hiçbir şey yapamayan karakterler filmde 

resmedilmektedir. Dün Gece Bir Rüya Gördüm filminde mafya bağlantılı adamlar 

uyuşturucu bağımlısı Lale’den faydalanmaktadır, Lale’nin babası ve sevgilisi Deniz 

http://www.boxofficeturkiye.com/film/2006208/Unutulmayanlar.htm�
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birlikte, kızı kötü durumundan kurtarmaya çalışmaktadır. Çinliler Geliyor filminde 

yatırım yapmak ve fabrika açmak için Anadolu’nun küçük bir kasabasını seçen Çinli 

firmaların gelişi, kasabanın içindeki bütün hayatı derinden etkiler, kasabanın değişimi 

filmde yansıtılmaktadır. Şaşkın filminde Mehmet beraber radyo programına katıldığı 

Zeynep’e telefonda aşık olur ve onunla evlenmek ister. Zeynep’e dair bildiği tek şey 

yaşadığı tatil yeridir. Zeynep’i bulmak için tatil yerine gider. Mehmet’in Zeynep’i 

bulma çabası filmde gösterilmektedir. Anne ya da Leyla filminde annesinin öldüğüne 

inanmayan Kerem annesini aramak için evden kaçar. Eşi kaybolmuş Mecnun da eşini 

bulmaya çalışmaktadır. Kerem ve Mecnun’un beraber İstanbul’da yaşadıkları filmde 

aktarılmaktadır. Kardan Adamlar filminde Levent, boşandığı eşinin kardeşi Can ile 

dağda kaybolur. İki adamın hayatta kalma mücadelesi anlatılmaktadır. Unutulmayanlar 

filminde eskiden ünlü olan sanatçıların günümüz toplumunda yaşadığı sorunlar, 

yalnızlık ve mutlu olmak için yeniden film çevirmek istemeleri anlatılmaktadır. 

 

2006 yılında aileyi konu edinen on dokuz film vizyona girmiştir. Araf filminde 

hamile olan kadının çocuk aldırması korku ögesi olarak kullanılmıştır, çiftin çocuk 

aldırdıktan sonra psikolojileri bozulmuştur. Kader filminde duygusal olarak karşı cinse 

aşırı bağlanmanın kişilerin yaşamına yaptığı olumsuz etkiler anlatılmıştır. Korkuyorum 

Anne filminde ebeveyn ve çocuk arasındaki sorunlar anne ya da babanın eksikliği 

üzerinden anlatılmıştır. Dün Gece Bir Rüya Gördüm filminde ebeveyn-çocuk arasındaki 

sorunlu ilişkilerin çocukta yarattığı olumsuz tutum ve davranışlar gösterilmiştir. Anne 

ya da Leyla filminde kadının aile içindeki önemine vurgu yapılmıştır. Kardan Adamlar 

filminde ölmek üzeri olan Levent’in ilk yaptığı boşandığı eşinden af dilemektir bu 

açıdan erkeğin kadına olumsuz şeyler yaptığı ortaya konulmuştur.  

 
2007 Yılı İncelenen Filmler 
 
Film adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Beyaz Melek Çekirdek/Geniş Şehir/ Köy  X       
Kabadayı* Parçalanmış, 

Tek Kişi  
Şehir X        

Mutluluk Çekirdek/Geniş Şehir/ Köy X    X X   
Polis* Tek Kişi Şehir         

http://www.boxofficeturkiye.com/film/2007227/Beyaz-Melek.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2007253/Kabadayi.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2007056/Mutluluk.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2007029/Polis.htm�
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O Kadın  Çekirdek Şehir X  X      
Adem'in 
Trenleri* 

Çekirdek Köy         

Sis ve Gece Çekirdek Şehir   X      
Bana Şans 
Dile* 

Çekirdek, 
Parçalanmış 
 

Şehir     X    

Sözün Bittiği 
Yer* 

Parçalanmış, 
Tek Kişi 

Şehir X        

Yumurta* Tek Kişi Kasaba  X       
Sıfır 
Dediğimde* 

Tek Kişi Şehir         

Janjan* Çekirdek Köy X X X X X  X X 
Aura* Çekirdek Köy         
Hicran Sokağı  Çekirdek, 

Parçalanmış,    
Tek Kişi 

Şehir X X   X    

Saklı yüzler*  Geniş Köy     X    
Sevgilim 
İstanbul  

Tek Kişi Şehir         

Zeynep'in 
Sekiz Günü* 

Tek Kişi Şehir         

Suna Geniş  Şehir  X       
Yanlış Zaman 
Yolcuları* 

Tek Kişi Şehir         

Kutsal 
Damacana  

Tek Kişi, Diğer 
Hane 

Şehir         

Anka Kuşu*  Tek Kişi Şehir X        
                                     Tablo 49. 2007 Yılı İncelenen Filmler 
 

2007 yılı filmlerinde çekirdek aile ile tek kişilik hane egemendir; filmler yerleşim 

yeri olarak daha çok şehirlerde geçmektedir. 2000-2010 yılı arasındaki filmlerdeki tüm 

boşanmaların  %15’i, tüm evlenmelerin %13’ü, tüm aldatmaların %7’si, tüm eşe 

şiddettin %6’sı, tüm çocuğa şiddetin %27’si bu yıl gerçekleşmektedir. 

 

Beyaz Melek filminde aileleri tarafından huzurevine bırakılan yaşlıların zor 

durumları anlatılmakta, kırsal kesimde yaşayan insanların büyüklerine daha çok sahip 

çıktıkları vurgulanmaktadır. Kabadayı filminde Ali Osman mahallesine iyilik yapan,  
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yardım eden biridir. Ali Osman eski aşkı ve çocuğundan uzaktadır; Ali Osman’ın 

oğlunu mafya hesaplaşmasında korumak için yaptıkları filmde anlatılmaktadır. Mutluluk 

filminde tecavüze uğrayan Meryem’e intihar etmesi için baskı yapılır, kız intihar 

etmeyince öldürülmesi için amcaoğlu Cemal görevlendirilir, Cemal kızı sevmektedir; 

amcaoğlu kızı vuramaz hayatı beraber gitmeye karar verirler. Polis filminde tek başına 

mafya ile mücadele eden polis Musa Rami’nin ailesini ve sevdiklerini mafya 

saldırılarından koruma çabası anlatılmaktadır. O Kadın filminde çocukluğunda 

babasından ilgi ve şefkat görmeyen Yeşim, iyi bir modacıdır. Yeşim, Okan’a aşık olur. 

Okan evlidir ve bir kızı vardır. Yeşim kendi geçmişini düşünerek aşkından vazgeçer. 

Adem’in Trenleri filminde Bekir, Hacer’i hamile bırakıp kaçar. Hacer ve çocuğuna, 

köyün imamı Hasan sahip çıkar, köydeki baskılar yüzünden imam sürekli yer 

değiştirmektedir. Hasan, Hacer ile herhangi bir cinsel ilişki kurmamaktadır. Yeni 

geldikleri köyde Hacer’in karşısına Bekir çıkar af dileyerek çocukları ile mutlu 

olacağına Hacer’i inandırır. Hasan da birlikte olmalarına izin verir ama Bekir gene 

bırakıp gider. Hasan, Hacer ve çocuk yeniden bir araya gelir. Sis ve Gece filminde polis 

olarak çalışan Sedat karısı ve iki çocuğu ile hayatını sürdürürken, teşkilat içindeki 

sorunlardan dolayı boşluğa düşer. Sedat genç ressam Mine ile ilişki yaşamaya başlar. 

Mine ortadan kaybolunca kızı aramaya başlayan Sedat’ın yaşadıkları filmde 

anlatılmaktadır. Bana Şans Dile filminde psikolojik sorunları olan lise öğrencisi 

Bahadır, sınıfındaki bütün arkadaşlarını rehin alır ve televizyonlar okuldan yayına 

başlar. Bahadır kendisinin ve arkadaşlarının ekonomik ve sosyal sorunlarını herkese 

anlatır. Yumurta filminde Yusuf annesi vefat edince, doğduğu kasabaya döner. Uzaktan 

akrabası Zehra ile tanışır. Yusuf ve Zehra, annenin kurban adağını gerçekleştirmek 

isterken yaşadıkları yansıtılmaktadır. Sıfır Dediğimde filminde ressam olan Aslı 

psikolojik sorunları yaşamaktadır. Psikolog Melih hipnoz sayesinde Aslı’nın sorunları 

çözmeye çalışır. Hipnoz sayesinde Aslı haberdar olmadığı, annesi ve ağabeyi ile bir 

araya gelir. Jan Jan filminde başlık parası karşılığında yaşlı bir adamla evlenmek 

zorunda kalan Alaz ve ailenin akli dengesi yerinde olmayan Sadık arasında gelişen ilişki 

anlatılmaktadır. Aura filminde köyünden dışlanan Haydar ile sara hastası Yezide’nin 

dağlarda yaşama mücadelesi anlatılmaktadır. Hicran Sokağı filminde Çocuk Esirgeme 

Kurumu’nda büyümüş erkek yıllar sonra anne babası ortaya çıkar, erkek zengin bir kızla 
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aşk yaşamaktadır ama kızın ailesi birlikte olmalarını istememektedir. Saklı Yüzler 

filminde töre cinayetleri anlatılmaktadır. Sevgilim İstanbul filminde gazetecilik 

yapmakta olan adama Yunanlı sevgilisi ziyarete gelir adam yaptığı haberlerden sonra 

ortadan kaybolur. Zeynep’in 8 Günü filminde akli dengesi yerinde olmayan kadınla 

ondan yararlanmaya çalışan erkek arasındaki sorunlar resmedilmektedir. Suna filminde 

birbirlerine sevmesine rağmen ayrılan çiftin yıllar sonra karşılaşması ve geçmişleriyle 

yüzleşmeleri anlatılmaktadır. Yanlış Zaman Yolcuları filminde yazarın kitabını 

oluştururken çocukken yaşadığı aile ortamından etkilenmesi ve kitabını yazarken 

yardımcı olarak çağırdığı kadınla yaşadığı ilişki yansıtılmaktadır. Kutsal Damacana 

filminde abla-kardeş yaşayan zengin bir aileye yardımcı olan rahip kılığındaki 

dolandırıcının öyküsü anlatılmaktadır. Anka Kuşu filminde babasından ayrı büyümek 

zorunda kalan yönetmenin film çekerken, geçmişindeki ailesizliğinin psikolojik 

durumuna yaptığı etkiler anlatılmaktadır. 

 

2007 yılında aileyi konu edinen yirmi bir film vizyona girmiştir. Beyaz Melek 

filmi huzurevlerinde kalan yaşlıların çocukları ve torunları ile yaşadıkları duygusal 

kopukluk üzerinde durmuştur. Beyaz Melek filmi toplumsal olarak da ilgi görüp 

huzurevlerinin kötü durumları hakkında birtakım önlemler alınmasını sağlamıştır. O 

Kadın filminde geçmişte ailesinde sorunlar yaşayan kadının büyüdüğünde, bu 

sorunlardan etkilenmesi anlatılmıştır, özellikle babanın evle ilgilenmeyen durumu kızı 

kötü etkilemiştir. Yumurta filminde uzun süre annesinden ayrı kalan karakterin 

annesinin ölümü ile döndüğü kasabada geçmişte yaşadığı sorunlar ile yüzleşmesi 

anlatılmıştır. O Kadın ve Yumurta filmlerinde geçmişte aile içinde yaşanılan sorunların 

iler ki yaşamda da devam ettiği ortaya çıkmıştır. Bana Şans Dile filminde ailevi 

sorunları olan gencin okulda arkadaşlarını rehin alması, arkasında sınıftaki tüm 

öğrencilerin bir şekilde ruhsal/bedensel/ailevi problemleri olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Adem’in Trenleri filminde yasak bir ilişki sonucu çocuğu olan kadına sahip çıkan 

imamın, kendi değerleri nedeniyle kadına ve çocuğa uyguladığı sert tutum ve 

davranışlar anlatılmıştır.  Saklı Yüzler filminde evlilik dışı ilişkiden çocuğu olan genç 

kadının ailesi tarafından öldürülmeye çalışılması anlatılmıştır. Jan Jan filminde kırsal 

bölgede küçük yaşta evlendirilen kızın yaşadığı sorunlar yansıtılmıştır. Kırsal 
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bölgelerde özellikle kadının ailede ve evlilikte yaşadığı büyük problemler filmlerde 

görülmektedir. Yanlış Zaman Yolcuları filminde çocukluğunu babasız geçiren 

karakterin büyüdüğünde insanlarla ilişkide çektiği zorluklar işlenmiştir bu doğrultuda 

Anka Kuşu filminde de ailesiz, yalnız büyüyen yönetmenin yaşadığı psikolojik 

çalkantılar anlatılmıştır.  

 
 
 
2008 Yılı İncelenen Filmler: 
 
Film adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Issız Adam* Tek Kişi Şehir X X       
Avanak 
Kuzenler 

Parçalanmış/ 
Parçalanmış 

Şehir/Kasab
a 

 X X      

Aşk Tutulması Çekirdek 
,Parçalanmış 

Şehir  X       

Semum Çekirdek Şehir         
Vicdan* Çekirdek, 

 Tek Kişi  
Kasaba  X X X   X  

Üç Maymun* Çekirdek Şehir  X X X     
Son Ders: Aşk 
ve Üniversite 

Çekirdek, 
 Tek Kişi 

Şehir         

Şeytanın 
Pabucu 

Tek Kişi Şehir         

Bayrampaşa * 
Ben Fazla 
Kalmayacağım 

Çekirdek Şehir  X       

Sonbahar* Parçalanmış Köy         
Güneşin 
Oğlu* 

Çekirdek Şehir X  X X     

Sıcak Çekirdek, 
 Tek Kişi 

Kasaba         

Girdap Diğer hane Şehir         
Peri Tozu Tek Kişi, 

Diğer Hane 
Şehir     X    

Hayattan 
Korkma 

Geniş aile Kasaba     X    

Yağmurdan 
Sonra 

Çekirdek, 
Parçalanmış 

Kasaba X  X      
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Ara* Çekirdek, 
Tek Kişi 

Şehir X  X X     

Münferit Çekirdek Kasaba         
Tatil Kitabı* Çekirdek, 

 Tek Kişi  
Şehir X        

Hazan 
Mevsimi: Bir 
Panayır 
Hikayesi* 

Çekirdek, 
 Tek Kişi,  

Kasaba   X      

Rıza* Tek Kişi Şehir X        
Taş Yastık* Geniş aile Şehir         
Destere Çekirdek, 

 Tek Kişi 
Köy X X       

Nekrüt Çekirdek,  
Tek Kişi 

Şehir  X       

Plajda  Tek Kişi Şehir         
Recep İvedik Tek Kişi Şehir         
A.R.O.G Çekirdek Şehir         
Cennet 
 

Parçalanmış Şehir         

                                    Tablo 50. 2008 Yılı İncelenen Filmler 
 
  

2008 yılı filmlerinde çekirdek aile ile tek kişilik hane egemendir; filmler yerleşim 

yeri olarak daha çok şehirlerde geçmektedir. 2000-2010 yılı arasındaki filmlerdeki tüm 

boşanmaların  %15’i, tüm evlenmelerin %21’i, tüm aldatmaların %15’i, tüm eşe 

şiddettin %25’i, tüm çocuğa şiddetin %11’i bu yıl gerçekleşmektedir. 

 
Avanak Kuzenler filminde üç kuzenin kendilerine miras kalan benzinliği 

işletmeleri ve bu sırada gelişen olaylar anlatılmaktadır. Aşk Tutulması filminde aileleri 

vasıtasıyla birbirleriyle evlendirilmeye çalışan çiftin, kavga ederek başlayan ilişkilerinin 

evlenerek sonuçlanması anlatılmaktadır. Semum filminde yeni evlenen çift yaşamlarını 

sürdürmek için güzel bir villa alır ama daha önce bu villada hayaletlerle ilgili garip 

olaylar olmuştur, çift de bu garip olayları yaşamaktadır. Son Ders: Aşk ve Üniversite 

filminde 80’li yıllarda devrimci olan kişiler değişen zamana uyarak şirket, fabrika sahibi 

olur; bu arada içlerinden biri de profesör olur. Profesörün, öğrencileri ile derslerde 

kurduğu ilişki filmde aktarılmaktadır. Şeytanın Pabucu filminde ablası ölen Burhan, 
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mafyaya borcu olduğundan ablasının kılığına girer. Bu arada hırsızlar, kumarhaneyi 

soymak için Burhan’ın evini kullanır. Mahallenin güzel kızı Aysel, Burhan’ı, ablası 

zannederek sık sık ziyaret eder. Hırsızlar, Burhan ve kız arasında yaşananlar filmde 

beyazperdeye yansıtılmaktadır. Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım filminde 

yanlışlık sonucu hapse giren adamın uzun süre hapiste kalması ve bu sürede eşi ve 

çocuklarında ayrı kalması anlatılmaktadır. Sonbahar filminde hapisten çıkmış Yusuf’un 

köyüne annesine döndükten sonra hayata alışamaması ve karşılaştığı zorluklar ve 

yabancı bir fahişe kadına aşık olması sonucu gelişen olaylar anlatılmaktadır. Güneşin 

Oğlu filminde uzayda gelişen ay ve güneş tutulmaları nedeniyle insanlar birbirlerinin 

bedenine girip çıkabilmektedir, bu sırada birbirlerinin yerine geçen insanlar o kişilerin 

gerçek yaşamını görür, iyi bir edebiyatçı karısını dövmekte ve aldatmaktadır, yaşlı 

amcanın gözü karşıdaki üniversiteli kızdadır. Sıcak filminde tatile çıkan, yolda 

yanlışlıkla birisini arabayla çarparak öldürür, kadın bu olayın şokunu atlatamaz erkek 

hiç bir şey olmamış gibi devam eder. Çiftin arasında gerilim başlar, kadın polise 

kocasını ihbar eder. Polis kocayı tutuklar. Girdap filminde üniversite eğitimi için 

İstanbul’a gelen Umut’un, üniversite yaşamında değişen ideolojik fikirleri ve 

ailesi/sevgilisi ile arasında çıkan sorunlar anlatılmaktadır. Peri Tozu filminde 

geçmişinde ailesi ile sorunlar yaşayan Cem, kadınlar ile ilişkilerinde sağlıklı 

yürütememektedir, bir gün Deniz çıkar karşısına ve duygusal yönden Cem onunla 

anlaşır. Hayattan Korkma filminde, küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan üç aile 

anlatılmaktadır. Ailelerden birinin erkek çocuğu hastalanınca ameliyat ettirmek için üç 

ailenin de bütün güçleri ile para bulmaya çalışmaları filmde anlatılmaktadır. Yağmurdan 

Sonra filminde cezaevi müdürü ile eşi Sumru arasında sorunlu bir ilişki vardır; 

cezaevine yeni gelen mahkum Nuri ile Sumru arasında bir aşk başlar. Mahkum ve 

Sumru birlikte kaçarlarken öldürülür. Münferit filminde telefon sisteminden sorumlu 

Bekir insanların telefon konuşmalarını dinleyip şantaj yaparak kadınlarla beraber 

olmaktadır, kocasının araba kazasında bir çocuğu öldürmesini örtbas etmek için 

kasabaya gelen öğretmen Aylin’in sırlarını öğrenen adam Aylin’e de şantaj yapar. 

Aylin, eşi ve şantajcı adamı öldürür. Tatil Kitabı filminde, askeri okulda eğitim alan 

genç hayatından memnun değildir ailesine askeri okulu bırakacağını söylese de ikna 

edemez, baba iş için şehir dışına çıktığında kaza geçirir ve ölür. Aile ekonomik olarak 
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zorlanır ve çocuk okuluna devam eder. Hazan Mevsimi Bir Panayır Hikayesi filminde 

panayırda şarkıcılık yapan kadın ile yol çalışmasında operatör olarak çalışan adam 

arasındaki ilişki anlatılmaktadır. Rıza filminde eşinden boşanmış kamyonculuk yaparak 

geçinen adamın bozulan kamyonuna para bulmak için kaçak göçmen olarak Türkiye’ye 

gelen bir adamı öldürmesi konu edilmektedir. Taş Yastık filminde yurtdışında çalışıp 

ülkeye dönüş yapan bir adamın,  evinde aile içinde yaşadığı problemler anlatılmaktadır. 

Destere filmi Hollywood yapımı Testere filminin absürd bir uyarlamasıdır. Trakya’nın 

bir köyünde yaşanan seri cinayetler beyazperdeye yansıtılmaktadır. Nekrüt filminde 

uzaylılar ve insanlar arasında yaşananlar mizahi bir dille aktarılmaktadır. Plajda 

filminde mafyadan kaçmak için kadın kığına giren iki erkeğin başlarına gelenler 

anlatılmaktadır. Arog filminde Arif ve uzaylı eşi Ceku’nun yaşamlarına kötülük 

yapmaya çalışan Komutan Logar’ın yaptıkları aktarılmaktadır. Cennet filminde annesi 

öldükten sonra içine kapanan Can ile aşık olduğu kız arasında gelişen ilişki 

anlatılmaktadır. Recep İvedik filminde Recep İvedik’in yaşadığı maceralar 

anlatılmaktadır. 

 

2008 yılında aileyi konu edinen yirmi sekiz film vizyona girmiştir. Bayrampaşa 

Ben Fazla Kalmayacağım filminde yanlış anlaşılma sonucu adamın tutuklanarak 

hapishaneye girmesi sonucu eşi ve çocuğundan ayrılması ve özellikle çocuğun yaşadığı 

psikolojik olumsuzluklar öne çıkmıştır. Aşk Tutulması filminde romantik film türüne 

özgü olarak kadın ve erkeğin kavuşması, bir araya gelip aile kurması öne çıkarılmıştır. 

Sıcak filminde kazada birinin ölümüne neden olan eşinin olayı kapatmak istemesine 

dayanamayan kadın, kocasını ihbar edip polise tutuklattırmıştır. Münferit filminde eşler 

arasındaki sorun, kocanın sorumsuz davranışları nedeniyle oluşmuştur. Kadın hem 

kocasını hem de kadınlara tecavüz eden adamı öldürmüştür.  Yağmurdan Sonra 

filminde eşler arası sorunun kaynağı hem bedensel hem de duygusal olarak kadının 

eşinden yeterince hoşlanmamasıdır. Destere filminde eşler arasında yaşanılan sorunun 

nedeni kocanın mesleğidir; eşinin teğmen olması nedeniyle sürekli tayin olup yer 

değiştiren ve şehir merkezi dışında yaşamak zorunda kalan kadının ayrılma isteği 

vurgulanmıştır. Rıza filminde eşinden ayrı kalmış adamın yaşamındaki zorluklar dile 

getirilmiştir ve eşin destekçiliğine vurgu yapılmıştır. Cennet filminde ebeveyn 
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yokluğunun çocuk üzerindeki psikolojik etkileri ortaya konulmuştur.  Recep İvedik 

filminde karakterin kaba, argo özelliklere sahip olması hiçbir aile bağının olmaması ile 

de bağlantılı durmaktadır. Hayattan Korkma filmi genel olarak ailenin sıcak, samimi ve 

birleştirici özelliğine vurgu yapması yönü ile diğer filmlerden farklıdır, bu filmde 

aile/aileler her türlü zorluğun üstesinden birlikte hareket ederek gelebilecekleri ortaya 

konulmuştur. 

 
 
 
2009 Yılı İncelenen Filmler: 
 
Film adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Güneşi Gördüm  Geniş/Geniş Şehir/köy         
Neşeli Hayat  Çekirdek Şehir  X       
Kadri'nin 
Götürdüğü Yere 
Git 

Tek Kişi Şehir  X       

Gecenin 
Kanatları* 

Parçalanmış Şehir         

Kanal-İ-zasyon Parçalanmış Şehir         
Ayakta Kal Parçalanmış 

Çekirdek 
Şehir         

Umut Parçalanmış 
Çekirdek 

Şehir         

Aşk Geliyorum 
Demez 

Parçalanmış 
Çekirdek 

Şehir  X       

Adını Sen Koy Çekirdek, Tek Kişi Şehir  X       
Abimm Tek Kişi Şehir         
Karanlıktakiler* Parçalanmış, Tek 

Kişi 
Şehir         

Adab-ı 
Muaşeret  

Parçalanmış Şehir         

Deli Deli Olma Geniş /Tek Kişi Köy         
Sonsuz Çekirdek Şehir         
Vavien* Çekirdek Şehir   X X X    
Sizi Seviyorum Tek Kişi Şehir  X       
Acı Aşk  Çekirdek,  

Tek Kişi 
Şehir  X X      
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http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010239/Umut.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010450/Ask-Geliyorum-Demez.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010450/Ask-Geliyorum-Demez.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010447/Adini-Sen-Koy.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010443/Abimm.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010416/Karanliktakiler.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010280/Adab-i-Muaseret.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010280/Adab-i-Muaseret.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010203/Deli-Deli-Olma.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010453/Sonsuz.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010547/Vavien.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010462/Sizi-Seviyorum.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010452/Aci-Ask.htm�
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Usta Çekirdek,  
Geniş 

Şehir         

Kirpi Çekirdek Şehir   X      
Başka Dilde 
Aşk* 

Tek Kişi Şehir         

Kız Kardeşim 
Mommo* 

Parçalanmış Köy     X    

Başka Semtin 
Çocukları* 

Parçalanmış,  
Tek Kişi 

Şehir         

Gölgesizler  Çekirdek Köy         
Kanımdaki 
Barut 

Geniş Şehir         

Uzak İhtimal* Tek Kişi Şehir         
Pandora'nın 
Kutusu* 

Çekirdek, Tek Kişi/ 
Tek Kişi 

Şehir/Köy         

Gökten 3 Elma 
Düştü* 

Çekirdek, 
Tek Kişi 

Şehir X  X      

Melekler ve 
Kumarbazlar 

Çekirdek, 
Parçalanmış, 
Tek Kişi, 

Şehir X        

Hadigari 
Cumhur* 

Çekirdek Kasaba X  X      

Kampüste 
Çıplak Ayaklar  

Çekirdek, 
Tek Kişi 

Şehir         

Çıngıraklı Top  Parçalanmış, 
Tek Kişi 

Şehir         

No Ofsayt  Tek Kişi Şehir         
11'e 10 Kala Tek Kişi Şehir         
Süpürrr! Parçalanmış, 

Tek Kişi 
Şehir         

Bornova 
Bornova* 

Parçalanmış Tek 
Kişi Çekirdek 

Şehir         

Yengeç Oyunu* Parçalanmış Şehir         
Benim ve 
Roz’un 
Sonbaharı* 

Geniş,  
Tek Kişi 

Köy  X X      

Hayat Var* Çekirdek, 
Parçalanmış  

Şehir X    X    

Mezuniyet* Parçalanmış Şehir         
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http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010502/Baska-Dilde-Ask.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010502/Baska-Dilde-Ask.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010283/Kiz-Kardesim-Mommo.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010283/Kiz-Kardesim-Mommo.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010233/Baska-Semtin-Cocuklari.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010233/Baska-Semtin-Cocuklari.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010224/Golgesizler.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010464/Kanimdaki-Barut.htm�
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http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010425/Uzak-Ihtimal.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010217/Pandoranin-Kutusu.htm�
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http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010472/Melekler-ve-Kumarbazlar.htm�
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http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010339/Hadigari-Cumhur.htm�
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http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010465/11e-10-Kala.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010530/Supurrr.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010557/Bornova-Bornova.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010557/Bornova-Bornova.htm�
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İncir Çekirdeği  Geniş Köy   X      
Süt* Parçalanmış Köy         
Acı* Tek Kişi Köy         
Dilber'in Sekiz 
Günü* 

Çekirdek Köy  X      X 

Havar* Geniş Köy     X X  X 
İki Çizgi* Tek Kişi Şehir    X     
Ali'nin Sekiz 
Günü* 

Tek Kişi Şehir         

Hayatın Tuzu* Çekirdek, 
Parçalanmış 

Şehir    X     

Orada*  Tek Kişi Şehir X        
Recep İvedik 2 Tek Kişi Şehir         
                                Tablo 51. 2009 Yılı İncelenen Filmler 
 

2009 yılı filmlerinde parçalanmış ve çekirdek aile ile tek kişilik hane egemendir; 

filmler yerleşim yeri olarak daha çok şehirlerde geçmektedir. 2000-2010 yılı arasındaki 

filmlerdeki tüm boşanmaların  %11’i, tüm evlenmelerin %21’i, tüm aldatmaların %15’i, 

tüm eşe şiddettin %25’i, tüm çocuğa şiddetin %21’i bu yıl gerçekleşmektedir. 

 

Güneşi Gördüm filminde terör olayları nedeniyle köylerini terk etmek zorunda 

kalan insanların yurtdışına kaçmak için verdiği mücadele anlatılmaktadır, bu kaçış 

sırasında aile birçok zorlukla karşılaşır ve aile üyelerinden bazıları ölür.  Neşeli Hayat 

filminde kenar mahallede yaşayan Rıza dolandırılır ve parasız kalır; animatörlük 

yaparak geçinmeye çalışır. Rıza eşi ve eşinin kardeşi ile yaşamaktadır bir yandan da 

eşinin kardeşini evlendirmek için para kazanmaya çabalar. Kadri’nin Götürdüğü Yere 

Git filminde evlenme planları yapan Cem, aldatıldığını öğrenir. Bu durumu unutmak 

için bir tatil köyüne gider, zengin bir kızla aşk yaşamaya başlar, annesiz ve kızla 

evlenir. Gecenin Kanatları filminde kapıcılık yapan milli atlet Yusuf ile eylem yapmaya 

gelen terörist Gece’nin apartmanda tanışıp birbirlerinden etkilenmesiyle aralarındaki 

yaşananlar anlatılmaktadır. Kanalizasyon filminde annesi ile yaşayan bir temizlik 

görevlisi İmdat, televizyonda rating alacak programlar bilmeye başlar ve medya peşine 

düşer bu sırada televizyoncu bir kıza aşık olur. Ayakta Kal filminde zengin ve fakir iki 

genç grubu arasında yaşanan tartışmalar, kavgalar anlatılmaktadır. Zengin kız -fakir 

http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010357/Incir-Cekirdegi.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010071/Sut.htm�
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oğlan birbirlerine aşık olur. Umut filminde oğluna ilik nakli yaptırmak için ekonomik 

durumu yerinde olmadığından kendi organlarını zengin bir aileye satan Yılmaz ve oğlu 

Umut’un anlatılmaktadır. Aşk Geliyorum Demez filminde zengin işadamı, işhanını alıp 

içeridekileri çıkarmayı düşünmektedir, işhanındaki dükkan sahiplerinden birinin 

yakışıklı oğlu Ali, işhanını alan zengin işadamının kızı Gözde’yi kendine aşık etmeye 

çabalar, sonunda aşık eder ve işhanını kurtarır. Adını Sen Koy filminde arkadaşı 

evlendiği için yurtdışından gelen Ilgaz, arkadaşının evleneceği Aybige’ye aşık olur. 

Aybige ve Ilgaz arasında yaşananlar filmde anlatılmaktadır. Abimm filminde evlat 

verildikleri için yıllarca birbirlerinde ayrı kalmış ağabey- kardeş yıllar sonra buluşur. 

Kenan, ağabeyini başta görüşmeyi istemese de daha sonra aralarında sevgi giderek artar, 

akli dengesi yerinde olmayan ağabey, bir kızı rehin alınca operasyon yapan polis 

tarafından öldürülür. Karanlıktakiler filminde Gülseren’in geçmişte tecavüze uğraması 

nedeniyle psikoloji bozulur, kadın evden dışarı çıkamaz duruma gelir. Gülseren’in 

ruhsal travmaları oğlu Egemen’i de kötü etkiler. Anne-oğul arasındaki sorunlu ilişki 

filmde yansıtılmaktadır. Adab-ı Muaşeret filminde bir okuldaki lise öğrencilerinin 

yaşamları anlatılmaktadır.  Deli Deli Olma filminde gençliklerinde birbirlerine aşık olan 

Mişka ve Popuç, biraraya gelemez, yaşlı çiftin aralarında yaşadığı tartışmaların 

anlatılmaktadır. Sonsuz filminde kanser hastası olan Serhan’ın son günlerini mutlu 

geçirmesi için genç çocuğun yaptıkları ve genç çocukla beraber yaşadıkları 

yansıtılmaktadır. Sizi Seviyorum filminde evlenecekleri zaman çapkınlık yapan Erkut’a 

ders vermek isteyen Eda, 10 tane kız arkadaşı ile bir olup oyun oynar. Her gün bir başka 

sevgilisi olan Erkut, en sonunda Eda’ya döner. Acı Aşk filminde ihanet yüzünden 

partnerinden ayrılan Orhan yeni bir ilişkiye başlar ve Oya ile evlenir, eski birlikte 

olduğu kadın adamın peşinden gelir, eşini çok seven Oya eski aşığı öldürür. Usta 

filminde tek hayali kendi eliyle yaptığı uçağı havalandırmak olan Doğan, bu çabasında 

parasını ve ailesini kaybetmekle yüz yüze gelir. Kirpi filminde Tahir emlakçılık yapar,  

ayrı evlerde oturan iki eşi ile yaşamaktadır. Reşat, hiçbir işte istediği başarıyı 

yakalayamamış, bankadaki sıra kavgası yüzünden hayatlarının her alanında birbirlerine 

oyunlar oynamaya başlar. Mafya, polis işin içine girer ve adamlar birbirleriyle dost 

olmak zorunda kalır. Başka Dilde Aşk filminde sağır-dilsiz Onur ve engeli olmayan 

Zeynep arasında yaşanan ilişkide karşılaşılan sorunlar anlatılmaktadır. Başka Semtin 
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Çocukları filminde kenar mahallede yaşayan Veysel’in hayatta yaşadığı zorluklar 

anlatılmaktadır, sevdiği kızı farklı mezhepten olduğu için vermezler barlarda kavgalara 

karışır, en yakın arkadaşı ablasıyla ilişkisi olduğunu düşünüp Veysel’i öldürür. 

Gölgesizler filminde bir köyde yaşayan insanların başına gelen garip olaylar 

anlatılmaktadır. Kanımdaki Barut filminde annesi yıllar önce öldürülmüş Barut’un 

yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar ve annesini öldürenlerden aldığı intikam 

anlatılmaktadır. Uzak İhtimal filminde bir rahibe ve imam arasında yaşanan aşkın 

yarattığı sorunlar gösterilmektedir. Gökten Üç Elma Düştü filminde hayat kadınlığı 

yaparak yaşamını sürdüren Nilgün, üniversite yıllarından aşık olduğu Melih le beraber 

olmaya başlar. Nilgün ile aynı apartmanda oturan yaşlı adama torunu ziyarete gelir, 

adam kızı ile küs olduğundan gelenin torunu olup olmadığını anlayamaz, dede gelen 

çocuğa o kadar alışır ki onu torunu yerine koyar ve yanına alır. Melekler ve 

Kumarbazlar filminde depremdeki yakınını kaydeden Şehsuvar, yeni bir evlilik yapmak 

istemektedir, adamın kardeşi evleneceği kıza tecavüz eder. Hadigari Cumhur filminde 

Bodrum’da pansiyon işleten Cumhur yıllar önce kısa süreli bir evlilik yapmıştır, 

evlilikten olan ve bilmediği kızı yıllar sonra çıkar gelir. Kampüste Çıplak Ayaklar 

filminde Deniz çok sevdiği sevgilisinden ayrılır ama unutamaz, bu sırada psikolojik 

sorunları olan arkadaşına da yardım etmek zorunda kalır. Çıngıraklı Top filminde 

gözleri görmeyen futbol takımına, eskiden ünlü bir futbolcu olan fakat yaşadığı hayat 

tarzı yüzünden her şeyini kaybetmiş futbolcu antrenörlük yaptırır. .No Ofsayt filminde 

futboldan ofsayt kuralını kaldırmak isteyen bir adamın öyküsü anlatılmaktadır, aynı 

apartmandaki komşusu genç kız adamla da evlenmek istemektedir. 11’e 10 Kala 

filminde Mithat Bey koleksiyonculuk yapmaktadır, kapıcı Ali Mithat Bey’in 

koleksiyonlarını alıp gider. Süpürrr filminde Oğuz, Naz ile evlenmek istemektedir. 

Naz’ın babası milli bir sporcuya kızını vereceğini söyleyince Oğuz Curling takımı 

kurar. Oğuz’un Naz ile evlenme çabası filmde anlatılmaktadır. Bornova Bornova 

filminde küçük bir mahallede yaşayan insanların hayatları beyaz perdeye 

yansıtılmaktadır. Yengeç Oyunu filminde Asya eşini kaybetmiş kızı ile yaşamaktadır, 

üniversitede hocalık yapan Asya, öğrencileri ile birlikte geçmişte yaşanan bir cinayeti 

çözmeye çalışmaları anlatılmaktadır. Benim ve Roz’un Sonbaharı filminde baraj yapımı 

nedeniyle antik bir yerleşim yeri sular altında kalacaktır. Bunun için mücadele eden 
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gazeteci Metin’in yaşadıkları beyaz perdeye yansıtılmaktadır. Hayat Var filminde 

annesi ve babası boşanmış olan Hayat’ın, dedesi ile birlikte yaşadıkları anlatılmaktadır. 

Mezuniyet filminde liseden mezun olan öğrencilerin parti günü başlarından geçenler 

aktarılmaktadır. İncir Çekirdeği filminde Anadolu’da küçük yaşta evlenen Heda’nın ve 

ailesinin yaşadığı sorunlar beyaz perdeye yansıtılmaktadır. Süt filminde Yusuf, annesi 

ile birlikte yaşamaktadır. Annesinin bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenince yaşadığı zor 

durumda anlatılmaktadır. Acı filminde Doğu’da bir köyde tek başına kalan yaşlı bir 

adamın ziyaretine gelen torunu ile yaşadıkları aktarılmaktadır. Dilber’in Sekiz Günü 

filminde sevdiği ile evlendirilmeyen Dilber, kendisini istemeye gelen engelli Mehmet 

ile istemeden evlenir. Dilber’in zamanla Mehmet’e aşık olması filmde anlatılmaktadır. 

Havar filminde bir erkekle ilişkisi olduğu dedikodusu ile köyde baskı gören Havar’ın 

yaşadıkları beyaz perdeye yansıtılmaktadır. Ali’nin Sekiz Günü filminde Ali bakkaldır, 

öğretmen Zeynep’e aşık olur ama Zeynep’te başka birinden hoşlanıyordur. Ali ve 

Zeynep arasındaki ilişki filmde anlatılmaktadır. Hayatın Tuzu filminde Anadolu’da 

küçük bir şehirde yaşayan Medine ve dört çocuğunun yaşadıkları beyaz perdeye 

yansıtılmaktadır. Orada filminde anneleri ölünce bir araya gelen iki kardeş ve 

babalarının birbiriyle yaşadığı hesaplaşma aktarılmaktadır. Recep İvedik 2 filminde 

Recep İvedik’in yaşadığı maceralar anlatılmaktadır. 

 

2009 yılında vizyona giren aileyi konu edinen kırk dokuz kurmaca film 

bulunmaktadır. Güneşi Gördüm filminde ekonomik sorunlar ve terör nedeniyle 

Türkiye’den yurtdışına kaçmaya çalışan geniş bir ailenin karşılaştığı olumsuzluklar 

anlatılmıştır. Neşeli Hayat filminde gecekondu semtinde ekonomik sıkıntılar içinde 

yaşamaya çalışan çiftin çocukları olması için gösterdikleri çabanın yanında, 

akrabalarına yardım etme çabaları da vurgulanmıştır.  Umut filminde çocuğunun 

hastalığını iyileştirmek için kendi hayatından feragat eden babanın durumu ortaya 

konulmuştur. Karanlıktakiler filminde anne ve çocuğu arasındaki sorunlu ilişki 

vurgulanmıştır. Annenin geçmişten gelen psikolojik sorunları çocuğun da ruhsal 

durumunu bozmuştur. Sizi Seviyorum filminde romantik komedi türüne özgü olarak ilk 

önce kavga edip ayrılan sevgililer daha sonra birbirlerinin kıymetini anlayıp evlenmeye 

karar vermiştir, bu filmde erkek karakter yaptığı çapkınlıklardan pişman olup sevdiği 
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kadına dönmüştür. Aşk Geliyorum Demez filminde de romantik komedi türüne uygun 

olarak birbirine zıt karakterdeki kadın ile erkek sevgi, tesadüf ve iyilik sayesinde 

evlenip aile kurmuştur. Usta filminde hayallerinin peşinden giden bir adam bu yüzden 

ailesini karşısına alır, karısı evden gider. Adamı seven ailesi ilerleyen zamanlarda onun 

yanında yer alır. Acı Aşk filminde kocası için bir başka kadını öldürebilen eşin durumu 

öne çıkarılmıştır, kadın eşinin yaptığı bütün olumsuzlukları sevdiği için görmezden 

gelebilmiştir. Başka Semtin Çocukları filminde gecekondu semtinde, ekonomik olarak 

alt gelir grubunda yaşamaya çalışan gençlerin aileleri ve çevreleri ile yaşadığı sorunlar 

ve bu gençlerin para kazanmak için illegal yollara başvurması anlatılmıştır.  Kanımdaki 

Barut filminde ebeveyn-çocuk arasında yaşanan sorunlar nedeniyle psikolojik 

rahatsızlık içinde olan gencin durumu ortaya konulmuştur. Gökten Üç Elma Düştü 

filminde evli erkek, birçok kadınla birlikte olmaktadır, bu kadınlardan biri de 

üniversitede aşk yaşadığı ve şimdilerde hayat kadınlığı yapan biridir. Erkeğin eşi bu 

aldatmaları öğrendiğinde adam yaptıklarından pişmanlık duymamıştır. Melekler ve 

Kumarbazlar filminde sevdiği adamla evlenmek için özveride bulunan kadın buna 

karşın erkekten yerince ilgi ve destek görmemiştir. Hadigari Cumhur filminde yıllar 

sonra babasını görmeye gelen kızın, babası ile yaşadıkları anlatılmıştır, kız babasına 

yakınlık duymasına karşın baba duyarsızdır. Yengeç Oyunu filminde eşini kaybetmiş 

kadının, yalnız başına çocuğunu yetiştirme çabasının zorluğu anlatılmıştır, kadın 

duygusal olarak eşine çok bağlı olması nedeniyle yeniden evlenememiştir. Hayat Var 

filminde annesi ve babası boşanmış kızın yaşadığı duygusal boşluk vurgulanmıştır, 

dede-torun arasındaki ilişki öne çıkmıştır, kız yalnız olması sonucu cinsel istismara 

uğramıştır. İncir Çekirdeği filminde kadının kırsal yaşamdaki aile içi sıkıntıları dile 

getirilmiştir. Kırsal kesimde kadının mutlaka çocuk sahibi olma beklentisi ve ailelerin 

evlenilecek kişiye karar vermesi gibi unsurlar eleştirilmiştir. Süt filminde babasız 

büyümek zorunda kalan çocuk, annesi başka bir erkekle birlikte olup evlenmeyi 

isteyince psikolojik durumu daha kötüleşmiştir.  Dilber’in Sekiz Günü filminde kadın 

fiziksel olarak hoşlandığı erkek ile evlenemeyince kendisini istemeye ilk gelen engelli 

biri ile evlenir, kadın engelli eşinden duygusal olarak çok etkilenir. Kadın, fiziksel 

olarak beğendiği erkek ilerleyen zamanda kendisini geri almaya geldiğinde onu 

öldürecek kadar engelli eşine aşık olmuştur. Havar filminde kırsal yaşamda kadının 
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üzerindeki toplumsal baskı aktarılmaya çalışılmıştır. Kızın bir erkekle birlikte olduğu 

iddiası üzerine ailesi kızı intihara etmeye zorlamıştır. Orada filminde aile içindeki 

kişiler birbirlerinden uzak yaşamaktadır; her birinin diğeri hakkında olumsuz 

düşünceleri vardır; annenin ölümü dolayısıyla zoraki bir araya gelen aile sürekli kavga 

eder. 

 
 
2010 Yılı İncelenen Filmler: 
 
Film adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Eyvah Eyvah Tek Kişi/Parçalanmış Şehir 

/Kasaba 
        

Av Mevsimi* Çekirdek, 
 Parçalanmış, 

Şehir X        

Ejder Kapanı  Tek Kişi Şehir         
Romantik 
Komedi 

Çekirdek, 
Tek Kişi  

Şehir  X       

Eşrefpaşalılar  Tek Kişi Şehir         
Pak Panter Tek Kişi Şehir         
Ay Lav Yu* Geniş Köy  X       
Prensesin 
Uykusu* 

Parçalanmış, 
Tek Kişi 

Şehir X        

Çakallarla 
Dans 

Çekirdek Şehir   X      

3 Harfliler: 
Marid 

Çekirdek Şehir   X      

Cehennem 3D Çekirdek Şehir         
Gelecekten 
Bir Gün 

Çekirdek, 
 Tek Kişi 

Şehir  X       

Ses Parçalanmış Şehir         
Siyah Beyaz* Çekirdek, 

Tek Kişi 
Şehir X  X      

Çakal Parçalanmış, 
 Tek Kişi 

Şehir         

Harbi Define Parçalanmış, 
 Tek Kişi /Çekirdek 

Şehir/ köy X        

Rina Çekirdek Kasaba         
Bal* Çekirdek Köy         

http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010433/Eyyvah-Eyvah.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010681/Av-Mevsimi.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010317/Ejder-Kapani.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010319/Romantik-Komedi.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010319/Romantik-Komedi.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010593/Esrefpasalilar.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010801/Pak-Panter.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010560/Ay-Lav-Yu.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010722/Prensesin-Uykusu.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010722/Prensesin-Uykusu.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010782/Cakallarla-Dans.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010782/Cakallarla-Dans.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010666/3-Harfliler:-Marid.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010666/3-Harfliler:-Marid.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010751/Cehennem-3D.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010503/Gelecekten-Bir-Gun.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010503/Gelecekten-Bir-Gun.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010401/Ses.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010627/Siyah-Beyaz.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010857/Cakal.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010771/Harbi-Define.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010466/Rina.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010584/Bal.htm�
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Büşra  Çekirdek,  
Tek Kişi 

Şehir         

Son İstasyon  Çekirdek, 
 Geniş 

Şehir X X X      

Çoğunluk* Çekirdek Şehir         
Kavşak* Parçalanmış,  

Tek Kişi 
Şehir         

Paramparça Çekirdek Tek Kişi / 
Geniş 

Şehir/köy         

Kosmos* Çekirdek, 
 Tek Kişi 

Şehir         

Denizden 
Gelen 

Çekirdek,  
Tek Kişi 

Kasaba  X       

Beş Şehir* Çekirdek, 
 Tek Kişi 

Şehir   X      

Bahtı Kara* Çekirdek, 
Parçalanmış 

Şehir         

Kara Köpekler 
Havlarken* 

Tek Kişi Şehir         

Kutsal 
Damacana 
İtmen 

Çekirdek Şehir         

Recep İvedik 
3 

Tek Kişi Şehir         

                               Tablo 52. 2010 Yılı İncelenen Filmler 
 

2010 yılı filmlerinde çekirdek aile ile tek kişilik hane egemendir; filmler mekan 

olarak daha çok şehirlerde geçmektedir. 2000-2010 yılı arasındaki filmlerdeki tüm 

boşanmaların  %11’i, tüm evlenmelerin %13’ü, tüm aldatmaların %9’u, bu yıl 

gerçekleşmektedir. 

 
 

Eyvah Eyvah filminde kasabada müzisyenlik yapan Hüseyin Badem’in şehirde 

babasını ararken yaşadıkları perdeye yansıtılmaktadır. Av Mevsimi filminde komiser 

Ferman hasta olan eşi ile ilgilenip emekliliğine son günleri kamıştır; İdris eşinden 

boşanmış ve psikolojik sorunları olan bir polistir, Hasan evlenme hazırlıklarında 

emniyete teşkilatına yeni girmiş bir gençtir. Üç polisin genç bir kız cinayetini 

araştırırken yaşadıkları anlatılmaktadır.  Ejder Kapanı filminde Celal ve Abbas 

http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010551/Son-Istasyon.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010797/Cogunluk.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010750/Kavsak.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010555/Kosmos.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010571/Denizden-Gelen.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010571/Denizden-Gelen.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010451/Bes-Sehir.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010658/Bahti-Kara.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010572/Kara-Kopekler-Havlarken.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010572/Kara-Kopekler-Havlarken.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010572/Kara-Kopekler-Havlarken.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010100/Recep-Ivedik-2.htm�
http://www.boxofficeturkiye.com/film/2010100/Recep-Ivedik-2.htm�
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deneyimli polistirler; çocuk tecavüzcülerini öldüren seri katili bulmaya çalışırken 

karşılaştıkları zorluklar aktarılmaktadır. Romantik Komedi filminde Esra, Didem ve 

Zeynep üç arkadaştır, Zeynep’in evlenmesinin ardından diğer iki kız da evlenmek 

istemektedir. Cem ve Mert yakışıklı ve kariyer sahibi erkeklerdir.  Esra/Didem ve 

Cem/Mert arasında yaşanan aşk filmde beyaz perdeye yansıtılmaktadır. Eşrefpaşalılar 

filminde İstanbul’un kenar mahallerinden birine tayin olan imamın mahalleli ile 

ilişkileri anlatılmaktadır. Pak Panter filminde özel bir ajanın başından geçen maceralar 

absürd bir dille beyaz perdeye yansıtılmaktadır. Ay Lav Yu filminde Mardinli İbrahim 

ile Amerikalı Jessica’nın yaşadıkları aşk mizahi bir dille anlatılmaktadır. Prensesin 

Uykusu filminde Seçil, kızı Gizem ile beraber yaşamaktadır, eski eşi Seçil’i sürekli 

rahatsız etmektedir. Gizem hastalanır. Anne ve kızın zor zamanlarında apartman 

komşuları Aziz yanlarında olur. Küçük kızı kurtarmak için insanları yaptığı yardımlar 

filmde anlatılmaktadır. Çakallar Dans filminde muhasebeci Servet çalıştığı şirketin 

paralarını arkadaşı Gökhan yardımıyla çalmak istemektedir, bu sırada şirketin patronu 

her şeyi öğrenir; mafya işin içine girer. Servet, Gökhan ve arkadaşlarının para yüzünden 

başlarına gelenler filmde aktarılmaktadır. Üç Harfliler Marid filminde Ayla ve 

Serkan’ın mutlu bir evlilikleri vardır. Ayla muskasını kaybedince ruhlar kadına musallat 

olmaya başlat bunun için bir hocadan yardım isterler. Ayla’nın ve etrafındakilerin 

başına gelenler filmde anlatılmaktadır. Cehennem 3D filminde Ahmet ve Selin’in 

sorunlu bir evlilikleri vardır. Küçükken engelli olduğu için öldürülen küçük çocuğun 

ruhu yakınlarından intikam alıyordur, Ahmet’in yaşadığı zorluklar beyaz perdeye 

yansıtılmaktadır. Gelecekten Bir Gün filminde Tolga işyerindeki başarısız sunumundan 

sonra intihar eder ve ölür. Melekler intihar etmeseydi ilerde Tolga’yı nasıl bir yaşam 

beklediğini göstermek için geleceğe götürürler, film Tolga’nın başına gelenleri 

anlatmaktadır. Ses filminde Derya annesi ile yaşamakta ve bir çağrı merkezinde 

çalışmaktadır, gaipten duymaya başladığı sesler nedeniyle kızın bozulan psikolojisi 

filmde beyaz perdeye yansıtılmaktadır. Siyah Beyaz filminde Ahmet, Doktor, Muzaffer 

ve Ayten arkadaşları Faruk’un barında oturup hayatta başlarına gelenler anlatılmaktadır. 

Çakal filminde kenar mahallede yaşayan Akın’ın annesi vefat ettikten sonra güç ve para 

için illegal işlere yönelmesi aktarılmaktadır. Harbi Define filminde Tahir ölürken dört 

erkek çocuğuna köyündeki hazineden bahseder. Dört kardeşin define bulurken 
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yaşadıkları beyaz perdeye yansıtılmaktadır. Rina filminde babasından yeterli desteği 

görmese de şarapçılık yapmak isteyen Ömer’in Fransa’dan ünlü bir firmadan gelen 

teklifle değişen hayatı aktarılmaktadır. Bal filminde Yakup ve Zehra oğullar Yusuf ile 

köyde yaşamaktadır, Yakup balcılık yapmaktadır. Yusuf babasıyla iyi anlaşmaktadır, 

bal toplarken Yakup ölür. Babayı yitiren ailenin yaşadıkları filmde anlatılmaktadır.  

Büşra filminde farklı sosyal sınıflardan olan Büşra ve Yamam arasında gelişen ilişki 

aktarılmaktadır. Son İstasyon filminde tren istasyonunda çalışan Ruhi’nin emekli 

olduktan sonra kendisinin ve ailesinin ile yaşadıkları zorluklar beyaz perdeye 

yansıtılmaktadır. Paramparça filminde Kemal eski bir kiralık katidir, hapisten çıkıp 

karısına ve kızına kavuştuğunda birini daha öldürmesini isterler. Kemal’in bu son adam 

öldürmesinden sonra değişen hayatı anlatılmaktadır. Kosmos filminde Anadolu’da bir 

şehre gelen yabancı hastalara şifa dağıtmaya başlar; halk, yabancıya yer ve yemek verir; 

adam şehirden aniden gider. Denizden Gelen filminde insan kaçakçılığı sonucu Ege’de 

sahil kasabasına sığınan Afrikalı bir çocuk ile göçmen öldürmekten açığa alınan polis 

Halil arasında gelişen dostluğu anlatılmaktadır. Beş Şehir filminde beş farklı şehirde 

geçen insan öyküleri aktarılmaktadır. Bahtı Kara filminde yıllar önce eşini kaybeden 

Adnan ve oğlu Burak arasında yaşanan sorunlar beyaz perdeye yansıtılmaktadır. Kara 

Köpekler Havlarken filminde kenar mahallede yaşayan Selim’in para kazanmak için 

illegal işlere karışması ve başına gelenler anlatılmaktadır. Kutsal Damacana İtmen 

filminde Fikret gemicilik yapmaktadır; Hindistan’da Budist eğitimi için giden Serkan 

ile tanışır. Fikret ve Serkan Türkiye’ye döndüklerinde yanlışlıkla kurt adama ait tabloyu 

da getirirler. Recep İvedik 3 filminde Recep İvedik’in yaşadığı maceralar 

anlatılmaktadır. 

 

2010 yılında aileyi konu edinen otuz film vizyona girmiştir. Romantik Komedi 

filminde türsel yapıya uygun olarak farklı kültür ve ekonomik durumlara sahip çiftlerin 

bir şekilde anlaşarak evlenmelerine vurgu yapılmıştır. Cehennem (3D) filminde engelli 

olan çocuklarını öldüren ailenin daha sonra çocuğun ruhu tarafından rahatsız edilmeleri 

anlatılmıştır. Bu film Türk Sineması’nda çocuğun bir korku ögesi olarak kullanılmasına 

ender de olsa örnek teşkil etmiştir. Prensesin Uykusu filminde hasta olan çocuğunu 

iyileştirme mücadelesi veren kadın bir yandan da şiddet gördüğü kocasından kurtulmayı 
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amaçlamıştır. Kocanın, eşinin ve çocuğunun hayatına yaptığı olumsuzluklar filmde 

vurgulanmıştır Çakal filminde ekonomik sorunlar içinde gecekondu semtinden yaşayan 

çocuğun annesini kaybettikten sonra yasadışı işlerle uğraşması ve giderek kötüleşen 

hayatı vurgulanmıştır. Rina filminde ebeveynlerinin desteği olmamasına karşın tek 

başına ideallerine gerçekleştirmek isteyen çocuğun yaşadıkları anlatılmıştır. Bal 

filminde çocuk-ebeveyn arasındaki ilişkiler resmedilmiştir, erkek çocuğun babası ile 

kurduğu samimi ilişki ön plana çıkarılmıştır. Son İstasyon filminde ailenin birbirinden 

kopuşu anlatılmıştır. Ekonomik rahatlığa kavuşmak için oğlan yasadışı işlere bulaşır, 

diğer oğlan da zengin bir kadın bulup gitmiştir, ailenin kızı ise ünlü bir ses sanatçısı 

olmak için sinema oyuncusu mankene kaçmıştır. Paramparça filminde kiralık katil 

olduğu için hayatı hapishanede geçen adam ailesinden ayrı kalmıştır, ailesinin daha iyi 

imkanlara sahip olması için bu işi yapmasına rağmen ailesi ile adam hiçbir zaman 

beraber olamamıştır. Beş Şehir filminde hastalık yüzünden acı çeken yengesini öldüren 

Tevfik, kardeşi tarafından suçlanır. Kardeşi, eşine karşılık Tevfik’in eşi ile birlikte 

olmaya başlar. Bahtı Kara filminde ebeveyn-çocuk arasında sorunlara değinilmiştir, 

annesi olmadan babası tarafından büyütülen gencin sorunları vardır bunun yanında 

babanın da ruhsal durumu eşini kaybettikten sonra kötüleşmiş ve bu durum çocuğuna da 

yansımıştır. Kara Köpekler Havlarken filminde gecekondu mahallesinde ekonomik 

sorunlar içinde yaşayan gencin sevdiği kız ile evlenebilmek için yasadışı yollara 

başvurması anlatılmıştır.  
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3.2.10 Film Analiz Sonuçları: 
 
3.2.10.1 Yerleşim Yeri Durumu:  
 

 
Grafik 1.Filmlerdeki Şehir-Kırsal Oranı 

 
2000-2010 yılları arasındaki filmlerin % 74’ü şehirde, % 10’u köyde, % 9’u kasabada, 

% 4’ü şehir-köy arasında  , % 3’ü de şehir- kasaba arasında geçmektedir. 

 

 
Grafik 2. Filmlerdeki Şehir-Kırsal Oranı 

 

2000-2010 yılları arası filmlerde farklı yerleşim yerleri oransal olarak dağıtıldığında şu 

durum ortaya çıkmaktadır; filmlerin % 76’sı şehirde, % 13’ü köyde, % 11’i kasabada 

geçmektedir. 
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         Grafik 3. Bağımsız/Auteur Yönetmen Filmlerindeki Şehir-Kırsal Oranı 
 

2000-2010 yılları arası bağımsız/auteur yönet filmlerde şehir-kırsal oranı incelendiğinde  

filmlerin %72’si şehirde, % 19’u köyde, % 9’u kasabada geçmektedir. 

 
 

 
Grafik 4. Ticari Filmlerdeki Şehir-Kırsal Oranı 

 

2000-2010 yılları arası ticari filmlerde şehir-kırsal oranı incelendiğine filmlerin % 

80’i şehirde, % 9’u köyde, % 11’i kasabada geçmektedir. 
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2000-2010 yılları arasında ticari filmler ve bağımsız/auteur yönetmen filmleri 

arasında yerleşim yeri bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Ticari filmlerde hikayeler 

daha çok şehirlerde geçerken, bağımsız/ auteur yönetmen filmlerinde şehir oranı 

düşmekte köyde geçen hikayelerin oranı artmaktadır. Ticari film seyircisinin daha çok 

kentte yaşayan kişilerdir, bu yüzden hikayeleri hedef kitlesine uygun olarak kent 

olmaktadır. Bağımsız ve auteur yönetmen filmlerinde çeşitli farklı mekan kullanım 

istekleri,   özellikle son dönemde bağımsız yönetmenlerin taşrada geçen filmlere 

yönelmeleri bu oranda etkili olmaktadır. 

 

Tüik araştırmasında 2009 verilerine göre Türkiye’de nüfusu %75,5 şehirde, % 

24,5 köyde yaşamaktadır (Tuik,2009:143). Filmlerin konularının geçtiği yer olarak 

nüfus dağılımına göre dengeli bir yapıda olduğu görülmektedir.  

 
 
 
3.2.10.2.Aile Türleri: 
 

 
Grafik 5. Filmlerdeki Aile Türleri 

 

2000-2010 yılları arasında filmlerin içinde bulunan aile türleri sınıflandırıldığında 

% 25 ile tek kişilik hane, % 18 ile çekirdek aile, % 15 ile tek kişilik hane-çekirdek aile , 

% 13 ile parçalanmış aile öne çıkmaktadır. Bu dönem filmlerde anlatımı sağlamak için 
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kullanılan on tane farklı aile türü ya da türleri görülmektedir. Diğer hane yapısı anlamlı 

bir oranda olmadığından bundan sonra çalışmada bahsedilmeyecektir. 

 

 

 
Grafik 6. Filmlerdeki Aile Türleri 

 
2000-2010 yılı arasında filmler içinde gözlenen farklı aile türleri, oransal olarak 

düzenlendiğinde,% 37 tek kişilik hane, % 34 çekirdek hane, % 22 parçalanmış aile ,% 7 

geniş aile, % 2 diğer hane ortaya çıkmaktadır. Tüik 2006 araştırmasına göre Çekirdek 

Aile 80,7; geniş aile %13,0; tek kişilik hane 6,0 Diğer Hane (Öğrencilerden/İşçilerden 

oluşan) 0,3( Aile Yapısı Araştırması, 2006: 16). Diğer hane yapısı anlamlı bir oranda 

olmadığından bundan sonra çalışmada bahsedilmeyecektir. 
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3.2.10.2.1 Şehirdeki Aile Türleri: 
 

 
                                         Grafik 7.Şehirdeki Aile Türleri 
 

2000-2010 yılında şehirde geçen filmlerin genelinde % 30 ile tek kişilik hane, % 

16 ile çekirdek aile ve tek kişilik hane, %15 ile çekirdek aile ortaya çıkmaktadır. Bu 

dönem konusu şehirde geçen filmlerde dokuz farklı aile türü ya da türleri görülmektedir. 

 

 
                                         Grafik 8. Şehirdeki Aile Türleri 
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2000-2010 yılında şehirde geçen filmlerde farklı aile türleri, oransal olarak 

düzenlendiğinde  % 41 tek kişilik hane, % 32 çekirdek aile, % 24 parçalanmış aile, % 3 

geniş aile bulunmaktadır. 

 

 
                                   Grafik 9. Ticari Filmlerde Şehirdeki Aile Türleri 
 
2000-2010 yılında şehirde geçen ticari filmlerde farklı aile türleri, oransal olarak 

düzenlendiğinde  % 41 tek kişilik hane, % 34 çekirdek aile, % 20 parçalanmış aile, % 5 

geniş aile bulunmaktadır. 

 

  
              Grafik 10. Bağımsız/Auteur Yönetmen Filmlerinde Şehirdeki Aile Türleri 
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2000-2010 yılında şehirde geçen bağımsız/auteur yönetmen filmlerinde farklı aile 

türleri, oransal olarak düzenlendiğinde % 41 tek kişilik hane, % 29 çekirdek aile, % 29  

parçalanmış aile, % 1 geniş aile bulunmaktadır. 

 

Ticari filmlerde ve bağımsız filmlerde tek kişilik hane oranı şehirde % 41 

çıkmaktadır. Ticari filmlerde çekirdek aile %34 ve bağımsız filmlerde % 29 dur. Ticari 

filmlerde parçalanmış aile % 20 ve bağımsız filmlerde parçalanmış % 29. Ticari 

filmlerde geniş aile % 5 ve bağımsız filmlerde geniş aile % 1 oranındadır. Filmlerde 

şehirde tek kişilik hane baskın bir durumda bulunmaktadır. Bağımsız filmlerde 

boşanmış ailelerin daha fazla olduğu görülmektedir. Şehirde geniş aile türü filmlerde az 

görülmektedir. 

 
 
3.2.10.2.2 Kasabadaki Aile Türleri 
 

 
                                        Grafik 11. Kasabadaki Aile Türler 
 

2000-2010 yılında kasabada geçen filmlerin genelinde, % 23 çekirdek aile ve tek 

kişilik hane, %23 çekirdek aile,  % 18 parçalanmış aile oranları ortaya çıkmaktadır. Bu 

dönem konusu kasabada geçen filmlerde yedi farklı aile türü ya da türleri görülmektedir 
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                               Grafik 12. Kasabadaki Aile Türleri 
 

2000-2010 yılında kasabada geçen filmlerin genelinde %45 ile çekirdek aile, % 23 

tek kişilik hane,  % 19 parçalanmış aile,  %13 geniş aile ortaya çıkmaktadır.  

 
 
                                         

 
                           Grafik 13. Ticari Filmlerde Kasabadaki Aile Türleri 
 

2000-2010 yılında kasabada geçen ticari filmlerde farklı aile türleri, oransal olarak 

düzenlendiğinde % 39 parçalanmış aile, % 38 ile çekirdek aile, % 15 tek kişilik hane,  

%8 geniş aile ortaya çıkmaktadır.  
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          Grafik 14. Bağımsız/Auteur Yönetmen Filmlerinde Kasabadaki Aile Türleri 
 

2000-2010 yılında kasabada geçen bağımsız/auteur yönetmen filmlerinde farklı 

aile türleri, oransal olarak düzenlendiğinde, % 44 çekirdek aile,% 31 tek kişilik hane, 

%19 geniş aile, %9 parçalanmış aile ortaya çıkmaktadır. 

 

Hikayesi kasabada geçen ticari filmlerde tek kişilik hane oranı % 15, bağımsız 

filmlerde tek kişilik hane oranı ise % 31’dir. Bağımsız filmlerde tek kişilik hane daha 

fazla yer almaktadır. Hikayesi kasabada geçen ticari filmlerde çekirdek aile oranı %38 

bağımsız filmlerde çekirdek oranı ise % 44’dur. Çekirdek aile, kasabada geçen filmlerde 

baskın bir konumda görünmektedir. Hikayesi kasabada geçen ticari filmlerde 

parçalanmış aile oranı % 39, bağımsız filmlerde parçalanmış aile oranı % 6’dır. 

Filmlerin aile türü kullanımında arasında en büyük fark parçalanmış ailede meydana 

gelmektedir. Ticari filmlerde eş ayrılığı ve ölümü daha sık görülmektedir. Hikayesi 

kasabada geçen ticari filmlerde geniş aile oranı % 8, bağımsız filmlerde geniş aile % 

19’dur.  
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3.2.10.2.3 Köydeki Aile Türleri 
 

 
                                         Grafik 15. Köydeki Aile Türleri 
 

2000-2010 yılında köyde geçen filmlerin genelinde, % 37 çekirdek aile , % 30 

geniş  aile,  %15 parçalanmış aile ortaya çıkmaktadır. Bu dönem konusu köyde geçen 

filmlerde altı farklı aile türü ya da türleri geçmektedir 

 

 
 

 
                                     Grafik 16. Köydeki Aile Türleri 
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2000-2010 yılında köyde geçen. filmlerinde farklı aile türleri, oransal olarak 

düzenlendiğinde % 39 çekirdek aile, %29 geniş aile, % 19 tek kişilik hane, % 13 

parçalanmış aile ortaya çıkmaktadır. 

 
 

 
                               Grafik 17. Ticari Filmlerdeki Köydeki Aile Türleri 
 
 

2000-2010 yılında köyde geçen ticari filmlerde farklı aile türleri, oransal olarak 

düzenlendiğinde %50 geniş aile, % 40 çekirdek aile,% 10 çekirdek tek kişilik hane 

ortaya çıkmaktadır. 

 

  
     Grafik 18. Bağımsız/Auteur Yönetmen Filmlerinde Köydeki Aile Türleri 
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2000-2010 yılında köyde geçen  bağımsız/auteur yönetmen filmlerde farklı aile 

türleri, oransal olarak düzenlendiğinde % 40 çekirdek aile,% 20  tek kişilik hane, %20  

geniş aile,  %20 parçalanmış aile ortaya çıkmaktadır. 

 

 

Hikayesi köyde geçen ticari filmlerde tek kişilik hane oranı % 10, bağımsız 

filmlerde tek kişilik hane oranı ise % 20’dir. Bağımsız filmlerde tek kişilik hane daha 

fazla yer almaktadır. Hikayesi köyde geçen ticari filmlerde çekirdek aile oranı %40 

bağımsız filmlerde tek kişilik hane oranı ise % 40’dur. Çekirdek aile köyde geçen 

filmlerde baskın bir konumda görünmektedir. Hikayesi köyde geçen ticari filmlerde 

parçalanmış aile yoktur, bağımsız filmlerde parçalanmış aile oranı % 20’dır. Ticari 

filmlerde eş ayrılığı ve ölümüne yer verilmemektedir, filmler arasında parçalanmış aile 

oranında önemli fark bulunmaktadır. Hikayesi köyde geçen ticari filmlerde geniş aile 

oranı % 50, bağımsız filmlerde geniş aile % 20’dir. Ticari filmlerde geniş aile baskındır, 

köyde geçen filmler arasında en büyük fark geniş aile oranında ortaya çıkmaktadır. 

 

 
3.2.10.3 Evlenme Olgusu: 

 
                                   Grafik 19. Evlenme  
 

2000-2010 yılları arasındaki filmlerin % 81’inde evlenme olgusu yokken, % 

19’ünde evlenme olgusu mevcuttur. 
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Evlenen kişi sayısı 2000-2009 yılları arasında yaklaşık 130 bin artmıştır; 

toplumda kaba evlenme hızı da ‰ 1,4’lik bir yükseliş göstermiştir (Tüik, 2009: 54). 

Tüik verilerinde evlenme oranında belli bir yükseliş olsa da Türk filmlerinde evlenme 

çok fazla mevcut değildir. 

 

 
                             Grafik 20. Ticari Filmlerde Evlenme 
 
2000-2010 yılları arasındaki ticari filmlerin % 78’inde evlenme olgusu yokken, % 

22’sinde evlenme olgusu mevcuttur. 

 

 
 
                      Grafik 21. Bağımsız/Auteur Yönetmen Filmlerinde Evlenme 
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2000-2010 yılları arasındaki bağımsız/auteur yönetmen filmlerinin % 83’inde 

evlenme olgusu yokken, % 17’sinde evlenme olgusu mevcuttur. 

 

Ticari filmlerde evlenme oranı daha yüksektir; ana akım filmlerin özellik 

romantik komedi türünün evliliği ve aileyi olumlayıcı yapısı nedeniyle bu durum ortaya 

çıkmaktadır.  Bağımsız filmlerin eleştirel tutumu evlenme oranın düşük çıkmasında 

etkili olmaktadır. 

 

3.2.10.3.1. Yerleşim Yerine Göre Evlenme 

 

 

 
                   Grafik 22. Yerleşim yerine Göre Evlenme Oranları 
 

 2000-2010 yılları arasında filmlerdeki evlenme olgusu yerleşim yerine göre 

incelendiğinde %66 şehir, % 18 kasaba, %16 ile köy ortaya çıkmaktadır. 

 

Filmlerin büyük çoğunluğu şehirde geçmesine karşın genel olarak şehirde evlilik 

oranı düşük çıkmaktadır. Filmlerde Kırsal kesimde evlenme olgusuna daha sıcak 

bakılmaktadır. 
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           Grafik 23. Ticari Filmlerinde Yerleşim Yerine Göre Evlenme Oranları 
 

2000-2010 yılları arasında ticari filmlerdeki evlenme olgusu yerleşim yerine göre 

incelendiğinde %77 şehir, % 18 kasaba, %5 köy ortaya çıkmaktadır. 

 

 

 
Grafik 24. Bağımsız/Auteur Yönetmen Filmlerinde Yerleşim Yerine Göre Evlenme 

Oranları 
 

2000-2010 yılları arasında bağımsız/auteur yönetmen filmlerindeki evlenme 

olgusu yerleşim yerine göre incelendiğinde %50 şehir, %31 köy , % 19 kasaba ortaya 
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çıkmaktadır. Bağımsız filmlerde konusu köyde geçen film sayısına göre evlenme oranı 

fazla görünmektedir. 

 

Ticari ve bağımsız filmlerin yerleşim yerine göre evlenme oranları farklılıklar 

gözükmektedir. Bu farklılığın ana nedeni hikayesi şehirde ve köyde geçen filmlerdeki 

evlenme oranlarından kaynaklanmaktadır. Ticari filmlerde evlenme şehirde 

yoğunlaşırken bağımsız filmlerde şehir ve kırsal açısından bir denge söz konusudur. 

 

3.2.10.4 Partner Ayrılığı/Boşanma Olgusu: 

 
                                  Grafik 25. Partner Ayrılığı/Boşanma 
 

2000-2010 yılları arasındaki filmlerin % 77’sinde partner ayrılığı/boşanma 

olgusuna yokken, % 23’ ünde partner ayrılığı/boşanma olgusu mevcuttur. 

 

Tüik araştırmasına göre son on yıl içinde boşanan çift sayısında yaklaşık 80.000 

kişilik bir artış olmuştur (Tüik, 2009: 77). Tüik araştırması son yıllarda ülkemizde 

boşanmaların ciddi arttığını göstermektedir; filmlerin dörtte birinde boşanma  

görülmektedir. 
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                          Grafik 26. Ticari Filmlerdeki Partner Ayrılığı/Boşanma  
 

2000-2010 yılları arasındaki ticari filmlerin % 83’ünde partner ayrılığı/boşanma 

olgusu yokken, % 17’sinde partner ayrılığı/boşanma olgusu mevcuttur. 

Ticari filmlerde evlenme oranı yüksek çıktığı gibi boşanma oranı da düşük çıkmaktadır. 

 

 
           Grafik 27. Bağımsız/Auteur Yönetmen Filmlerinde Partner Ayrılığı/Boşanma 
 

2000-2010 yılları arasındaki bağımsız/auteur yönetmen filmlerin % 69’unda 

partner ayrılığı/boşanma olgusuna yokken, % 31’inde partner ayrılığı/boşanma olgusu 

mevcuttur. Bağımsız filmlerde çiftler arasında boşanma durumu daha fazla yer 

almaktadır, bağımsız filmler boşanma olgusu ticari filmlerin iki katına ulaşmaktadır. 
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Bağımsız filmlerde bu oranda etkili olan bir unsurda evli olmadan partner olarak 

beraber yaşayan kişilerde görülen ayrılığın fazla olmasıdır. 

 

3.2.10.4.1 Yerleşim Yerine Göre Partner Ayrılığı/Boşanma 

 
                     Grafik 28. Yerleşim Yerine Göre Partner Ayrılığı/Boşanma 
 

2000-2010 yılları arasında filmlerdeki partner ayrılığı/boşanma olgusu yerleşim 

yerine göre incelendiğinde %85 ile şehir öne çıkmaktadır, %11 ile kasaba ve % 4  ile 

köy takip etmiştir. Yerleşim yerine göre boşanmalar şehirde yoğunlaşmaktadır, 

filmlerde köyde boşanmaya nadir rastlanmaktadır. 

 

 
   Grafik 29. Ticari Filmlerde Yerleşim Yerine Göre Partner Ayrılığı/Boşanma Oranları 
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2000-2010 yılları arasında ticari filmlerdeki partner ayrılığı/boşanma olgusu 

yerleşim yerine göre incelendiğinde %82 şehir, %12 kasaba ve % 6 köy ortaya 

çıkmaktadır. Ticari filmlerdeki boşanmanın neredeyse tamamı şehirde olmaktadır. 

Ticari filmlerde özellikle köyde boşanmaya çok az yer verilmektedir. 

 

 

 
 

Grafik 30. Bağımsız/Auteur Yönetmen Filmlerinde Yerleşim Yerine Göre Partner               
Ayrılığı/Boşanma Oranları 

 

2000-2010 yılları arasında bağımsız/auteur yönetmen filmlerdeki partner 

ayrılığı/boşanma olgusu yerleşim yerine göre incelendiğinde %86 şehir, %10 kasaba ve 

% 4  köy ortaya çıkmaktadır. Bağımsız filmlerde boşanma ve partner ayrılığı oranı 

şehirlerde yüksek çıkmaktadır. Bağımsız filmlerde sadece şehirde görülen partner 

ayrılığı bu oranın çıkmasında etkili olmaktadır.  
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3.2.10.5 Çocuğa Şiddet Olgusu: 

  
                                       Grafik 31. Çocuğa Şiddet 
 
2000-2010 yılları arasındaki filmlerin % 90’ında çocuğa şiddet yokken, % 10’unda 

çocuğa şiddet mevcuttur. Türk filmlerinin büyük bir kısmında çocuğa şiddet 

görünmemektedir. 2006 yılında Devlet Bakanı Nimet Çubukçu çocuğa yönelik şiddetin 

yüzde 46 oranında olduğunu ifade etmektedir (http://hurarsiv .hurriyet.com.tr/goster/ 

haber.aspx?id=5456973& tarih=2006- 11-17  Erişim Tarihi 25-05- 2011). 

 

 
                               Grafik 32. Ticari Filmlerde Çocuğa Şiddet 
 

2000-2010 yılları arasındaki ticari filmlerin % 96’sınde çocuğa şiddet yokken, % 

4’ünde çocuğa şiddet mevcuttur. Ticari filmlerde çocuğa şiddet neredeyse hiç dile 

getirilmemektedir. Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkide sorunlar gösterilmemektedir. 
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                       Grafik 33. Bağımsız/Auteur Yönetmen Filmlerinde Çocuğa Şiddet 
 

2000-2010 yılları arasındaki bağımsız/auteur yönetmen filmlerinin % 84’inde 

çocuğa şiddet yokken, % 16’sında çocuğa şiddet mevcuttur. 

 

 Bağımsız filmlerde çocuğa şiddet ticari filmlere göre dört kat daha fazla 

yansıtılmaktadır. Bağımsız filmlerin eleştirel tavrı bu oranda etkili olmaktadır. Ebeveyn 

ve çocuk arasındaki sorunlar bu filmler daha fazla yansıtılmaktadır. 

 

3.2.10.5.1 Yerleşim Yerine Göre Çocuğa Şiddet 

 

 
                    Grafik 34. Yerleşim Yerine Göre Çocuğa Şiddet 
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2000-2010 yılları arasında filmlerdeki çocuğa şiddet olgusu yerleşim yerine göre 

incelendiğinde %53 şehir, % 37 köy, %10 kasaba ortaya çıkmaktadır. Filmlerde çocuğa 

şiddetin kırsal kesimde daha çok olduğu ortaya çıkmaktadır. Kırsal kesimde geçen film 

sayısı çok az olmasına rağmen bu filmlerde uygulanan çocuğa şiddet fazla çıkmaktadır. 

 

 
             Grafik 35. Ticari Filmlerde Yerleşim Yerine Göre Çocuğa Şiddet 
 

2000-2010 yılları arasında ticari filmlerdeki çocuğa şiddet  olgusu yerleşim yerine 

göre incelendiğinde %50 şehir, %25 kasaba,  % 25 köy ortaya çıkmaktadır. Ticari 

filmler açısından çocuğa şiddet yönünden şehir ve kırsal arasında bir fark ortaya 

çıkmamaktadır. 

 
Grafik 36. Bağımsız/Auteur Yönetmen Filmlerinde Yerleşim Yerine Göre Çocuğa 
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2000-2010 yılları arasında bağımsız/auteur yönetmen filmlerdeki çocuğa şiddet 

olgusu yerleşim yerine göre incelendiğinde %53 şehir, % 40 köy, %7 kasaba ortaya 

çıkmaktadır. Bağımsız filmlerde kırsalda çocuğa şiddet daha fazla ortaya çıkmaktadır. 

 
3.2.10.6 Eşe/Partnere Şiddet olgusu: 

 
                                    Grafik 37. Eşe/Partnere Şiddet 
 
2000-2010 yılları arasındaki filmlerin % 92’sinde eşe/partnere şiddet yokken, % 8’inde 

eşe/partnere şiddet mevcuttur. Tüik araştırmasına göre dayak/kötü muamele yüzünden 

boşanan kadın oranı % 17’dir. Ülke genelinde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel 

şiddete maruz bırakılan kadınların oranı yüzde 39 

(http://www.haberturk.com/yasam/haber/607868-kadinlar-gununde-buruk-tablo Erişim 

Tarihi 25-5-2011). Türk filmlerinde aile içinde eşe/partnere şiddet çok az 

vurgulanmaktadır. 
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                            Grafik 38. Ticari Filmlerde Eşe/Partnere Şiddet 
 

2000-2010 yılları arasındaki ticari filmlerin % 98’sinde eşe/partnere şiddet 

yokken, % 2’sinde eşe/partnere şiddet mevcuttur. Ticari filmlerde eşe/partnere şiddet 

neredeyse hiç vurgulanmamaktadır.  

 

 
                                    Grafik 39. Eşe/Partnere Şiddet 
 

2000-2010 yılları arasındaki bağımsız/auteur yönetmen filmlerin % 85’inde 

eşe/partnere şiddet yokken, % 15’inde eşe/partnere şiddet mevcuttur. Bağımsız 

filmlerde eşe/partnere şiddet ticari filmlere göre daha çok vurgulanmaktadır. Bağımsız 

filmlerin toplumsal sorunları dile getirme çabası bu oranda etkili olmaktadır. 
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3.2.10.6.1 Yerleşim Yerine Göre Eşe/Partnere Şiddet 

 

 
                          Grafik 40. Yerleşim Yerine Göre Eşe/Partnere Şiddet 

 
2000-2010 yılları arasında filmlerdeki eşe/partnere şiddet olgusu yerleşim yerine 

göre incelendiğinde %62 şehir , %19 kasaba ve  % 19 ortaya çıkmaktadır. Filmlerde 

şehirde eşe/partnere şiddet daha yüksek oranda çıkmasına rağmen, film sayısı göz önüne 

alındığında kırsal kesimde geçen filmlerde eşe/partnere şiddet yüksektir. 

 

 
       Grafik 41. Ticari Filmlerde Yerleşim Yerin Göre Eşe/Partnere Şiddet 
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2000-2010 yılları arasındaki ticari filmlerdeki eşe/partnere şiddet olgusu yerleşim 

yerine göre incelendiğinde %50 şehir, %50 kasaba ortaya çıkmaktadır.  Ticari filmlerde 

yerleşim yeri olarak şehir-kırsal arasında denge bulunmaktadır. 

 

 
Grafik 42. Bağımsız/Auteur Yönetmen Filmlerinde Yerleşim Yerine Göre Eşe/Partnere 

Şiddet 

 
2000-2010 yılları arasında filmlerdeki eşe/partnere şiddet olgusu yerleşim yerine 

göre incelendiğinde %64 şehir , %22 kasaba  %14 köy ortaya çıkmaktadır. Bağımsız 

filmlerde şehirde eşe/partnere şiddet yüksek görünmektedir. 

 
3.2.10.7 Aldatma Olgusu: 

 
                                              Grafik 43. Aldatma 
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2000-2010 yılları arasındaki filmlerin % 77’sinde aldatma olgusuna yokken, % 

23’ünde aldatma olgusu mevcuttur. Boşanma sebebi olarak aldatmayı gösteren kadın 

oranı % 31,9 erkek oranı % 34,8’dir (Tüik, 2006: 22). 

 

 
                             Grafik 44. Ticari Filmlerde Aldatma 
 
 

2000-2010 yılları arasındaki ticari filmlerin % 79’unda aldatma olgusuna yokken, 

% 21’inde aldatma olgusu mevcuttur 

 

 
                           Grafik 45. Bağımsız/auteur yönetmen Filmlerde Aldatma 
 

2000-2010 yılları arasındaki bağımsız/auteur yönetmen filmlerin % 74’ünde 
aldatma olgusu yokken, % 26’sında aldatma olgusu mevcuttur  
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3.2.10.7.1 Yerleşim yerine Göre Aldatma 

 
                               Grafik 46. Yerleşim Yerine Göre Aldatma 
 

2000-2010 yılları arasında filmlerdeki aldatma olgusu yerleşim yerine göre 

incelendiğinde %78 şehir, % 15 kasaba, % 7 köy ortaya çıkmaktadır. 

 
 

 
           Grafik 47. Ticari Filmlerde Yerleşim Yerine Göre Aldatma Oranları 
 

2000-2010 yılları arasında ticari filmlerdeki aldatma olgusu yerleşim yerine göre 

incelendiğinde %81 şehir,  %14 kasaba, %5 köy ortaya çıkmaktadır. 
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Grafik 48. Bağımsız/Auteur Yönetmen Filmlerinde Yerleşim Yerine Göre Aldatma 

Oranları 
 

2000-2010 yılları arasında bağımsız/auteur yönetmen filmlerdeki aldatma olgusu 

yerleşim yerine göre incelendiğinde %75 şehir, %17 kasaba % 8 köy ortaya 

çıkmaktadır. 

 
 
3.2.10.7.2 Cinsiyete Göre Aldatma 

 
                                         Grafik 49. Cinsiyete Göre Aldatma 
 

2000-2010 yılları arasındaki filmlerdeki aldatma olgusu cinsiyete göre 

incelendiğinde %58 erkek %42 kadın ortaya çıkmaktadır. 
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                  Grafik 50. Ticari Filmlerde Cinsiyete Göre Aldatma Oranları 
 

2000-2010 yılları arasındaki ticari filmlerdeki aldatma olgusu cinsiyete göre 

incelendiğinde %54 erkek %46 kadın ortaya çıkmaktadır. 

 
 
 
 

 
Grafik 51. Bağımsız/Auteur Yönetmen Filmlerinde Cinsiyete Göre Aldatma Oranları 

 
2000-2010 yılları arasındaki bağımsız/auteur yönetmen filmlerdeki aldatma 

olgusu cinsiyete göre incelendiğinde %63 erkek %37 kadın ortaya çıkmaktadır. 
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3.2.10.8 Diğer Sonuçlar 

Havar ve Mutluluk filmlerinde akraba evliliği olasılığı mevcuttur. Bütün filmler 

içinde akraba evliliği oranı % 1’dir. Tüik verilerine göre Türkiye’de %20,9 oranında 

akraba evliliği vardır (Tuik, 2006: 41). Bu filmlerde akraba evliliği olmamasına rağmen, 

akraba evliliği olgusuna atıf yapıldığı için değerlendirilmeye alınmışlardır buna rağmen 

Tüik verileri ile arada ciddi bir fark ortaya çıkmıştır. 

 

Vicdan ve Jan Jan filmlerinde imam nikahı mevcuttur. Bütün filmler içinde imam 

nikahı oranı % 1’dir. Tüik verilerine göre resmi nikah yapılmadan yalnızca dini nikah 

yapılması oranı % 3,7’dir (Tüik, 2006: 37). Buna göre imam nikahının filmlere 

yansıdığını söylemek mümkündür. 

 

Havar ve Dilber’in Sekiz Günü filmlerinde başlık parası olgusu mevcuttur. Bütün 

filmler içinde tesit edilen başlık parası olgusu oranı % 1’dir. Tüik verilerine göre 

ülkemizde başlık parası % 16,8 oranında görülmektedir (Tüik, 2006: 39). Buna göre 

başlık parasının filmlerde az yansıdığını söylemek mümkündür. 

 

3.2.11 2000-2010 Yılları Arasındaki Örnek Filmler Üzerine Çözümleme: 

 

3.2.11.1 Maruf:  

Yapım: 2001 ~ Türkiye 

Tür: Dram,  Romantik 

Yönetmen: Serdar Akar 

Oyuncular: Meltem Cumbul,  Ayten Uncuoğlu,  Meral Çetinkaya, Ruhi Sarı,  Haldun 

Boysan,  Nihat İleri,  Arzu Oş, İbrahim İris,  Burcu Kan,  Emine Umar 

Senaryo: Önder Çakar 

Yapımcı: Önder Çakar,  Sevil Demirci 

Görüntü Yönetmeni: Mehmet Aksın 

 

Filmin Konusu: Maruf, annesi ve babası ile köyde yaşar. Maruf’un babası Abdülvahap 

yatalak olan karısı ile hiç ilgilenmemektedir, annesinin ve evin bütün işlerini Maruf 

http://www.sinemalar.com/filmler/yil_2001/�
http://www.sinemalar.com/filmler/ulke_2522/�
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_562/�
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_571/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/27048/Serdar-Akar/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/29743/Meltem-Cumbul/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/26719/Ayten-Uncuoglu/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/33092/Meral-Cetinkaya/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/37519/Ruhi-Sari/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/25732/Haldun-Boysan/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/25732/Haldun-Boysan/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/26656/Nihat-Ileri/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/41527/Arzu-Os/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/56974/Ibrahim-Iris/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/74833/Burcu-Kan/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/44689/Emine-Umar/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/26439/Onder-Cakar/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/26439/Onder-Cakar/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/34567/Sevil-Demirci/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/29684/Mehmet-Aksin/�
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halletmektedir. Maruf’un tek isteği bir an önce askerliğini tamamlayıp sevdiği kız ile 

evlenmektir. Maruf’un amcası ve amcasının eşi Cankız aynı köyde yaşamaktadır. 

Abdülvahap kardeşi ile kavgalı olmasına karşın Maruf amcası ile samimidir. 

Abdülvahap, kardeşinin eşi ile birlikte olduğunu ve oğlu Maruf’un da kendi çocuğu 

olmadığını düşünmektedir. Abdülvahap kardeşini öldürür, oğlu Maruf’u Cankız ile 

evlendirir. Maruf babasından habersiz askere başlar. Amcasının hayaleti Maruf’un 

askerde karşısına çıkar, psikolojisi bozulan genç adam babasını öldürür. 

 

Aile Yapısı: Maruf, annesi ve babası Abdülvahap ile çekirdek aileyi oluşturmaktadır.  

Maruf’un amcası ve amcasının eşi Cankız çekirdek aileyi oluşturmaktadır.  

 

Eşler Arası İlişki: Maruf’un annesi yatalaktır bütün hayati ihtiyaçlarını Maruf 

görmektedir. Maruf’un babası Abdülvahap, bu süreçte eşine yardım etmemekte, onu 

görmezden gelmektedir. Maruf’un babasının eşini önemsememesinin altında, karısının 

kendini aldattığı düşüncesi vardır. Abdülvahap’a göre kendi kardeşinin, eşi ile ilişkisi 

olmaktadır. Maruf’un amcası ve eşi Cankız’ın mutlu bir beraberlikleri vardır, Cankız 

eşini sevmektedir. Cankız’ın eşi, abisi Abdülvahap tarafından öldürülünce töre gereği 

Maruf yengesi ile evlenmek durumunda kalır. Cankız bu evlilikte Maruf ile aynı yatakta 

yatmaz çünkü eşine sevgisi hala devam etmektedir. 

 

Ebeveyn –Çocuk Arasındaki İlişki: Maruf ve babası arasında sorunlu bir ilişki 

mevcuttur. Maruf babasından sürekli azar işitir, bu durumdan memnun olmasa da genç 

adam durumu kabullenir. Abdülvahap’ın oğluna olan sert tutumunun temelinde, 

Maruf’un kendi çocuğu olmadığı düşüncesi yatmaktadır. Maruf sonunda babasını 

öldürür. 

 

Karakterlerin Akrabaları İle İlişkisi: Akrabalar arası hem olumlu hem olumsuz bir 

durum mevcuttur. Amca yeğen arasında samimi bir ilişki varken Abdülvahap kendi 

kardeşini öldürür.  
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Karakterlerin Geçmiş /Çocukluk Yılları: Abdülvahap’ın geçmişte karısının kendisini 

aldattığına inanması yaşanılan olayların temel kaynağıdır, bu aldatma inancı dolayasıyla 

adam herkesten intikam almak istemektedir. 

 

Toplumdaki Diğer Kişiler ile İlişkiler: Köyde genel olarak sıcak/samimi ilişkiler göze 

çarparken, dul kalan Cankız’a köyden laf atılması gerginliğe neden olur. 

 

3.2.11.2 Issız Adam:  

 
Yapım:2008 ~ Türkiye 

Tür: Dram,  Romantik 

Yönetmen: Çağan Irmak 

Oyuncular: Melis Birkan,  Cemal Hünal,  Goncagül Sunar,  Yıldız Kültür,  Tarık 

Ündüz,  Gözde Kansu,  Efe Babacan, Aslı Aybars,  Umut Sarıkaya,  Veda Yurtsever 

ipek, Sezgin Erdemir,  Şerif Bozkurt 

Senaryo: Çağan Irmak 

Yapımcı: Gül Oğuz,  Mustafa Oğuz 

Görüntü Yönetmeni: Gökhan Tiryaki 

 

Filmin Konusu: Alper lüks bir lokantanın sahibidir, eğlenceye ve gece hayatına düşkün 

genç bir adamdır. Ada kostüm işi ile uğraşan, mütevazi, duygusal genç bir kızdır. Alper 

ve Ada tesadüfen kitapçıda karşılaşırlar ve birbirlerinden etkilenip, beraber olmaya 

başlarlar. Alper’in bireysel, bencil yaşamı, Ada ile birlikte olmasından sonra daha 

dengelenir. Çift beraber güzel zamanlar geçirir. Alper, Ada’yı annesi ile tanıştırır, anne 

de genç kızdan hoşlanır. İlerleyen zamanlarda Alper Ada’dan ayrılmak ister, genç kız 

istemeyerek de olsa bunu kabul eder. Alper’in hayatı Ada’dan ayrıldıktan sonra 

tamamen bozulur. 

 

Aile Yapısı: Alper ve Ada tek kişilik haneyi oluşturmaktadırlar. 

 

http://www.sinemalar.com/filmler/yil_2008/�
http://www.sinemalar.com/filmler/ulke_2522/�
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_562/�
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_571/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/25653/Cagan-Irmak/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/27050/Melis-Birkan/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/53677/Cemal-Hunal/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/41616/Goncagul-Sunar/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/30341/Yildiz-Kultur/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/141188/Tarik-Unduz/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/141188/Tarik-Unduz/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/43583/Gozde-Kansu/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/116498/Efe-Babacan/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/107135/Asli-Aybars/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/455722/Umut-Sarikaya/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/186561/Veda-Yurtsever-ipek/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/186561/Veda-Yurtsever-ipek/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/46748/Sezgin-Erdemir/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/116721/Serif-Bozkurt/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/25653/Cagan-Irmak/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/41222/Gul-Oguz/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/41057/Mustafa-Oguz/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/26110/Gokhan-Tiryaki/�
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Partnerler Arası İlişki: Alper ve Ada arasında sorunlu bir ilişki vardır, sorunun 

kaynağı Alper’in sadece kendini düşünen davranışlarıdır. Ada, partnerine duygusal 

açıdan yardımcı olarak belli bir aşamaya getirmeye çalışsa da bunda başarılı olamaz. 

Ada, hayatın cinsellikten ibaret olduğunu düşünen Alper’e cinselliğin nasıl olması 

gerektiğini, iki kişinin birbiriyle uyumunun kişileri daha mutlu etmek için kaçınılmaz 

tek yol olduğunu gösterir. Alper geceyi birlikte geçirdiği kadınların hiçbiri ile yan yana 

uyumaz; beraber olduğu kadınlardan sonra evi baştan sona temizler. Alper evlenmek bir 

yana aynı evde yaşamaya aynı yatağı paylaşmaya karşıdır. Ada, Alper’in bütün bu 

olumsuzluklarına dayansa da Alper’den ayrılırlar.  

 

Ebeveyn –Çocuk Arasındaki İlişki: Alper annesi de olsa kendi evine başkasının 

girmesine dayanamaz, annesinden işini bahane ederek kaçar. Alper, annesi ile uzun 

zamandır duygusal bir yakınlık içinde olmamıştır. Annesine karşı yaptığı davranışlar o 

kadar ileri gider ki, beraber yemek yerken annesine herkesin içinde sertçe bağırır. 

Ada’nın herhangi bir aile bağı mevcut değildir. 

 

Karakterlerin Akrabaları İle İlişkisi: Alper ve Ada akrabaları ile görüşmemektedir. 

 

Karakterlerin Geçmiş Çocukluk Yılları: Alper, ailesinin desteği ile İstanbul’da zor 

şartlarda eğitimini tamamlamış, başarılı olmak için her şeye göğüs germiş biridir. 

Alper’in geçmişte yaşadığı zorluklar hayata ve insanlar sert bakmasının temel 

kaynağıdır. Ada’nın çocukluğuna ve geçmişine dair bilgi yoktur. 

 

Toplumdaki Diğer Kişiler İle İlişkiler: Alper ve Ada toplumlardaki kişilerle 

mesafelidir. Alper düğünlerden hoşlanmaz, yakın arkadaşının düğününe de kapıdan 

uğrar, işi olduğu yalanını söyleyerek oradan ayrılır ve yalnız başına deniz kıyısına iner. 

Alper düğünde hasret gidermek için arkadaşlarının öptüğü yüzünü çıkarken siler. Alper 

“Neden hiç arkadaşın yok?” sorusuna , “Ben çok ihtiyacını hissetmiyorum” diye cevap 

verir. Ada’nın da tek bir arkadaşından başka görüştüğü kimse yoktur.  
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3.2.11.3 İtiraf:  

Yapım: 2002 ~ Türkiye 

Tür: Dram 

Yönetmen: Zeki Demirkubuz 

Oyuncular: Başak Köklükaya,  Taner Birsel,  Miraç Eronat, Gülgün Kutlu,  İskender 

Altın 

Senaryo: Zeki Demirkubuz 

Yapımcı: Zeki Demirkubuz 

Görüntü Yönetmeni: Zeki Demirkubuz 

 
Filmin Konusu: Harun ve Nilgün evliliklerinde sorunları olan bir çifttir. Harun, eşinin 

kendisi aldattığını düşünmektedir, bu düşüncesinin sebebi Nilgün’ün ilk evliliğinde 

kocasını aldatarak Harun ile birlikte olmasıdır. Harun’un takipleri sonucu Nilgün 

aldattığını itiraf ederek evden ayrılır. Harun büyük bir bunalıma girer. Nilgün’ün yeni 

ilişkisinde de sorunlar çıkar ve kadın hamile kalıp, maddi olarak kötü duruma düşer. 

Harun her şeyi unutur, eski eşi ile yeniden beraber olmayı teklif eder.  

 
 

Aile Yapısı: Harun ve Nilgün çekirdek aileyi oluşturmaktadır. 

 

Eşler Arası İlişki: Harun ve Nilgün’ün evliliklerinde sorunlar vardır. Harun, karısının 

kendisi aldattığından kuşkulanmaktadır, sessiz telefonlarla karısını kontrol etmektedir. 

Nilgün daha önceki evliliğinde kocasını aldatarak Harun ile beraber olur, kocası ölünce 

Harun ile evlenir. Harun’u aldatma kuşkusuna düşüren temel neden geçmişte Nilgün’ün 

eşini aldatmış olmasıdır. Harun, Nilgün’ü çok sevmektedir ama eşinin kendisine karşı 

aynı duygular içinde olmadığını düşünmektedir. Harun’a göre Nilgün kendisini küçük 

görmekte, aşağılamakta horlamaktadır; bu davranışlar dolayısıyla da içten içi çöküp 

bitmektedir. Kadın ve erkek arasında güven duygusu ortadan yok olmuştur; daha önce 

kocasını aldatmış bir kadının ilerde yine  aldatma ihtimali Harun’u kaygılanmaktadır. 

Her ikisi de ilişkilerinin kötü durumunu birbirine bağlamaktadır. Nilgün de Harun’un 

kendisi ile ilgilenmediğini, kendisine inanmayıp yeterince değer vermediğini 
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düşünmektedir. Nilgün, çaba sarf ettiğini, emek verdiğini ama karşılığını kocasından 

göremediğini ifade eder. Harun’u kuşkulandıran bir takım olaylar olur, Nilgün kocasını 

aldatmaktadır. Çift yaşanan olayları konuşurken büyük bir kavganın içine girerler, 

Nilgün evden kaçar ve ayrılırlar. 

 

Ebeveyn –Çocuk Arasındaki İlişki: Harun ve Nilgün’ün çocuğu yoktur, dolayısıyla 

herhangi bir ebeveyn- çocuk ilişkisi mevcut değildir. 

 

Karakterlerin Akrabaları ile ilişkisi: Hiçbir yakın akraba ile ilişki görülmemektedir. 

 

Karakterlerin Geçmiş /Çocukluk Yılları: Nilgün daha önce Harun’un en yakın 

arkadaşı Taylan ile evlidir, bu evlilik sırasında kocasını Harun ile aldatır. Taylan bu 

ihanete dayanamaz intihar eder ve ölür. İntihardan sonra Nilgün ve Harun evlenir, ikisi 

de Taylan’ın ölümünü unutamaz, ilişkilerinin kötü gitmesinin temel sebeplerinden biri 

de budur. 

 

Toplumdaki Diğer Kişiler ile İlişkiler: Harun’un iş arkadaşları ile çok yakın olmasa 

da bir iletişim içinde olmasına karşın, Nilgün’ün kocasını aldattığı adamdan başka 

herhangi bir kimse ile iletişimini olmamıştır. 

 

3.2.11.4 Türev: 

Yapım: 2005 ~ Türkiye 

Tür: Aile,  Dram 

Yönetmen: Ulaş İnaç 

Oyuncular: Gülçin Santırcıoğlu,  Beste Bereket,  Tuğra Kaftancıoğlu,  Güçlü Yalçıner 

Senaryo: Ulaş İnaç 

Yapımcı: Ulaş İnaç 

Görüntü Yönetmeni: Elif Usman,  Senem Tüzen 

 

Filmin Konusu: Nazım reklamcılık yapmaktadır. Süreyya varlıklı ailesinin imkanları 

ile güzel bir hayat sürmektedir. Nazım ve Süreyya birlikte yaşamakta, evlilik planları 
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yapmaktadır. Çiftin yakın arkadaşları Burcu üniversite okumaktadır. Süreyya evlenmek 

için duygularından tam emin olamamaktadır ve Nazım’ı sınamak ister.  Burcu’dan, 

Nazım’ı baştan çıkarmasını ister. Burcu ilk başta bu oyunu kabul etmese de Süreyya’nın 

ısrarlarına dayanamaz. Burcu’nun tavırlarından etkilenen Nazım, Süreyya’yı unutmaya 

başlar. Burcu ve Nazım arasında gerçekten bir ilişki başlar. Süreyya bu durumu öğrenir, 

üç kişi kavga ederek ayrılırlar.  

 

Aile Yapısı: Nazım, Süreyya ve Burcu tek kişilik haneyi temsil etmektedir.  

 

Partnerler arası ilişki: Nazım ve partneri Süreyya aynı evde yaşamaktadır, yakın bir 

zamanda evlenme planları yapmaktadır. Partnerinden şüphelenen Süreyya, sadakatini 

ölçmek için, arkadaşı Burcu ile sevgilisine bir oyun oynamaya karar verir.  Süreyya 

konuşmasında Burcu’ya çok zor durumda olduğunu ve kendisine yardım etmesini 

söyler, Burcu önce tereddüt etse de sonra durumu kabullenmiştir. Aşağıda belirtilen 

konuşma partnerler arası ilişkinin durumunun belirlenmesi açısından örnek 

oluşturmaktadır: 

Süreyya: Yemek yerken duştayken sürekli aklımda olan bir şey var. Bu adamın 

sevgisinden emin olamıyorum; sevdiğini biliyorum da evlenip evlenmemen gerektiğine 

emin değilim, evlilik başka bir şey. 

Burcu: Süreyya saçmalama, siz birbiriniz seviyorsunuz ne var bunda. 

Süreyya: Bir şey söyleyeceğim Nazım’ı baştan çıkarman lazım. 

  

Bu konuşmadan sonra Burcu, Nazım’ı baştan çıkarmak için girişimlere başlar. 

Süreyya’nın konuşmaları yaşadığı çelişki durumu ortaya koymaktadır. 

 

Süreyya: Ben bu adamla evlenmek istemiyorum bu adamın duygularından emin 

değilsem ya beni sevdiğini zannediyorsam o zaman ne olacak… annemle babam gibi bir 

evlilik yaşamak istemiyorum gerçekten birbirini seven bir kadınla bir erkeğin çocuğunu 

doğurmak istiyorum . 
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Süreyya’nın dile getirdiklerinden annesi ve babası ile yaşadığı sorunların benzerlerinin 

Nazım ile de yaşamak istemediği anlaşılmaktadır. Süreyya partnerinin sevgisinden emin 

olamamaktadır, kendisi birbirlerini sevdiklerini düşünmektedir ama bunu kesinleştirmek 

istemektedir. Nazım kameraya yapılan itiraflarda Süreyya ile ilişkilerinde değişmeler 

olduğunu ve ilişkilerinin kötüye gittiğini belirtmektedir: 

 

Nazım: Süreyya ile 6 aydır birlikteyiz o aramızdaki ilk aylardaki o çekim cinsel elektrik 

ya da neyse işte ona ne denir tam bilmiyorum ama artık o elektrik aramızda kalmadı… 

yani ben onu tanımazken daha doğrusu yeni tanımaya başlıyorken,  Süreyya benim için 

bir seks objesi iken her şey çok daha iyiydi.  Ben onun bedenini tükettim galiba o da 

bunun farkında.  

 

Nazım da partneri ile aralarındaki sorunun farkındadır, bu sorunun temelinde de 

yaşadıkları cinselliğin eski önem ve yoğunluğunu kaybetmesini görmektedir. Süreyya 

yalnız kaldığında hayatına dair itiraflarda bulunmakta ve kendi gerçeklerini ortaya 

koymaktadır; hayatındaki çekincelerini ifade etmektedir: 

 

Süreyya: Dışarıdan bakınca her şey mükemmel görünüyor ideal bir çift, harika bir ilişki 

Burcu da böyle söylüyor diğer arkadaşlarımızda birbirinize çok yakışıyorsunuz. Neyse 

bu birbirine çok yakışmak,  işin tuhaf kısmı ben Nazım’ı çok seviyorum işin daha da 

tuhafı Nazım da beni çok seviyor. İşte problem tam da bu noktada başlıyor çünkü 

birbirimizi sevmemiz galiba hiçbir şeye yetmiyor.  

 

Süreyya, Nazım’ı seviyor olsa bile ve karşısındaki kişinin sevgisinden de emin olsa bu 

duygu kendisini mutlu etmeye yetmemektedir. Kişiler birçok yerde kendi kendilerine 

hayatları hakkından konuşmaları, bulundukları psikolojik travmanın bir göstergesidir 

zire etrafta bu konuda konuşabilecekleri kimse bulunmamaktadır. 

 

Ebeveyn-Çocuk Arasındaki İlişki: Nazım ve Burcu’nun ebeveynleri ile ilişkileri 

yoktur. Süreyya’nın ailesi kendisine maddi konularda destek olmasına rağmen ailesi ile 

ilişkileri iyi değildir. Süreyya da “anne babası gibi bir evlilik” istememektedir. 
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Karakterlerin Geçmiş/Çocukluk Yılları: Süreyya ailesi ile geçmişte yaşadığı sorunlar 

devam etmektedir. Nazım da maddi olarak sorunlu gençlikten sonra, yüksek gelir 

durumuna ulaşınca eski ruh halinden uzaklaşıp daha bireysel ve egoist hale geldiğini 

düşünmektedir. 

 

Toplumdaki Diğer Kişiler İle İlişkiler: Nazım’ın bir yakın arkadaşı vardır. Burcu ve 

Süreyya birbirlerinin yakın arkadaşlarıdır, toplumda görüştükleri başka kişiler mevcut 

değildir. 

 

 

3.2.11.5 Mustafa Hakkında Her Şey:  

Yapım: 2004 ~ Türkiye 

Tür: Dram,  Gerilim 

Yönetmen: Çağan Irmak 

Oyuncular: Nejat İşler,  Fikret Kuşkan,  Başak Köklükaya,  Şerif Sezer,  Ferit 

Aktuğ,  Zeynep Eronat,  Bedia Ener, Özhan Sargın,  Nurhan Yılma,  Yaman Tarcan,    

Senaryo: Çağan Irmak 

Yapımcı: Abdullah Oğuz 

Görüntü Yönetmeni: Selahattin Sancaklı 

 

 

Filmin Konusu: Mustafa ve Ceren oğulları ile mutlu bir hayat sürer. Ceren araba 

kazasında vefat eder bu sırada arabanın içinde Ceren’in ilişki yaşadığı Fikret de vardır. 

Karısının kendisini aldattığını öğrenen Mustafa, olayların iç yüzünü öğrenmek için 

Fikret’i yazlık evine kaçırır. Mustafa, zor kullanarak Fikret’ten Ceren ile yaşadıkları 

hakkında bilgi alır. Mustafa bütün yaşantısını gözlerinin önünden geçirir,  Fikret’i 

affeder, yaşamına geri döner. 

 
Aile Yapısı: Mustafa, Ceren ve oğulları Kerem çekirdek aileyi oluşturur.  
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Eşler Arası İlişki: Mustafa ve Ceren arasında sorunlu bir ilişki vardır. Çift arasında 

maddi yönden görünürde bir sorun olmamasına karşın Ceren, duygusal/manevi olarak 

ilişkisinden memnun değildir. Mustafa, Ceren’i çok sevmektedir. Mustafa dışarıdan 

baktığında evliliğinde hiçbir kusur görmemektedir; Ceren’in kendisini aldattığı kişi olan 

Fikret’in sözleriyle “ Her şey tıkırındaydı, evlilikleri kusursuzdu, sevgi dolu yuvaları 

vardı, çocukları en iyi okullara gidiyordu, faturalar ödeniyordu ohh mis, tek dertleri 

banyonun fayansları yeşil mi olsun mavi mi öyle dandik dizilerdeki gibi” hayat 

geçirmektedir. 

 

Mustafa’nın başarılı olma, yükselme, çok kazanma hırsı insan ilişkilerinde katı, 

sert olmasına yol açmaktadır; bu yüzden duygusal olarak Ceren’in beklentilerine cevap 

veremez. Mustafa, Ceren’in yaptığı heykellere karşı çıkar bununla kalmaz fikirlerine, 

giyimine, zevklerine önem vermez; Ceren’e sadece kendi istediği şeyleri empoze eder. 

Ceren duygusal yakınlığı, ruhunu doyuracak sıcaklığı, samimiyeti birlikte olduğu 

Fikret’te bulmuştur. Ceren eşini sevmektedir ama eşiyle konuşamıyor herhangi bir 

paylaşımda bulanamıyordur. Bu yüzden Mustafa’ya anlatamadığı duygu ve 

düşüncelerini Fikret ile paylaşıp rahatlamaya çalışmakta sonra da tekrar eşine 

dönmektedir.  

 

Ebeveyn –Çocuk Arasındaki İlişki: Mustafa-Ceren ve oğulları Kerem arasında sıcak, 

samimi bir ilişki vardır. Ebeveynler çocukları ile oynarlar, eğlenirler; Kerem de bu 

durumdan memnundur.  

 

Mustafa ve annesi Mukadder Hanım arasında sorunlu bir ilişki mevcuttur. 

Mukadder Hanım geleneksel değerlere sahip birisidir. Mustafa, annesinin hala köylü 

ağzı ile konuşmasını eleştirmektedir. Mukadder Hanım da oğlunun bencil, kibirli 

hallerinden memnun değildir “Yumurta kabuğundan çıkmış ama kendi kabuğunu 

beğenmemiş” ifadesi ile oğlunu eleştirmektedir. Annesi Mustafa’ya ne kadar 

samimi/sıcak davransa da karşılığını görmemektedir. Mukadder Hanım, oğlunun 

kardeşini öldürdüğünü bilmesine rağmen susmayı tercih eder, Mustafa’yı da kaybetmek 

istemez. 
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Akrabalar Arası İlişki: Mukadder Hanım ve torunu arasında yoğun olmayan bir ilişki 

vardır bundan başka herhangi bir akrabalık ilişkisi mevcut değildir. 

 

Karakterlerin Geçmiş Çocukluk Yılları: Mustafa’nın geçmiş/çocukluk yılları sorun 

ve sıkıntı içinde geçmiştir. Küçükken babası evden kaçan Mustafa, babasız büyümüştür; 

engelli kardeşini de boğarak öldürmüştür. Geçmiş yaşamı devamlı kendisini rahatsız 

eden Mustafa, sürekli öldürdüğü kardeşinin hayaletini etrafta görmeye başlamıştır. 

 

Toplumdaki Diğer Kişiler ile İlişkiler: Mustafa için alt tabaka insanlar bu dünyanın 

“safraları”dır; garsonu, taksiciyi, çalışanlarını sürekli aşağılayıp ezmektedir. 

Ceren, toplumdaki diğer kişiler ile saygı ve sevgi çerçevesinde içinde sıcak ilişkiler 

kurmaktadır, eşinin toplum içindeki insanlara karşı takındığı sert tavırdan hoşnut 

değildir.Fikret taksicilik yapmaktadır, sosyo-ekonomik yönden alt tabakadan birisidir. 

Ceren, kocasında bulamadığı manevi değerleri Fikret’te bulmaktadır. 

 

3.2.11.6 İki Genç Kız:  

Yapım: 2005 ~ Türkiye 

Tür: Dram,  Psikolojik 

Yönetmen: Kutluğ Ataman 

Oyuncular: Vildan Atasever,  Hülya Avşar,  Feride Çetin,  Sezgi Mengi,  Murat 

Prosçiler,  Cengiz Sezici,  Uğur Baltepe,  Gönen Bozbey,  Tuğçe Tamer 

Senaryo: Kutluğ Ataman 

Senaryo (Kitap):Perihan Mağden 

Yapımcı: Gülen Güler,  Gülen Hurley,  Murat Çelikkan 

Görüntü Yönetmeni: Emre Erkmen 

 

Filmin Konusu: Leman eşi tarafından yıllar önce terk edilmiştir; kızı Handan ile 

yaşmaktadır. Leman para kazanmak için hayat kadınlığı yapar. Behiye ailesi ile 

sorunları olan genç bir kızdır. Handan ve Behiye arkadaş olur. Behiye kendi evinden 
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kaçar, Handan’ın evinde yaşamaya başlar. İki kız izinsiz havuza girerler, alışveriş 

merkezini dağıtırlar, sokakta şarkılar söyleyerek eğlenirler. Handan, Behiye’nin 

yardımları ile babasını bulmak için yollar arar. Handan, annesi ile yaşayamaz ve evden 

kaçar. Behiye ailesi tarafından yakalanır ve ceza olarak eve kilitlenir. 

 

Aile Yapısı: Behiye, anne-baba ve abisi ile çekirdek aile yapısındadır, Handan ile 

annesi Leman, parçalanmış aile yapısındadır. 

 

Eşler Arası İlişki: Behiye’nin anne ve babası arasında herhangi olumlu/olumsuz bir 

ilişki mevcut değildir. Leman’ın kocası evi terk edip yurtdışında yaşamayı seçer. 

 

Ebeveyn-Çocuk İlişkisi: Leman hayat kadınlığı yaparak geçimi sağlamaya 

çalışmaktadır. Handan, annesinden memnun değildir, Leman kızını memnun etmek için 

uğraşsa da bu çabalar daha çok maddi konularda olmaktadır. Handan ve Leman birçok 

kez çeşitli konularda münakaşa ederler. Handan, annesinin elbise, kozmetik vb. şeylere 

çok fazla para harcamasına kızar. Leman’ın gelecek ile ilgili hiçbir planının olmaması 

ve günübirlik yaşaması kızını sinirlendirmektedir. Handan terk edip giden babasının 

yokluğunun acısını ve özlemini hayatında yaşamaktadır. Annesi ile mutlu olmayan kız 

evden kaçar. 

 

Behiye ve ailesi arasında sorunlu bir ilişki vardır. Behiye’nin annesi bütün ev 

işlerini kızına yaptırmaktadır, bulaşık ve çamaşır yıkamak, yerleri silmek, yemek 

yapmak kızın görevidir. Behiye’nin ailesi sevgisini ve ilgisini tümüyle oğulları Tufan’a 

vermiştir. Behiye bütün evi dağıtarak evden kaçar. Ailenin onayı ile ağabeyi, Behiye’yi 

dövüp eve getirir. 

 

Karakterlerin Akrabaları ile ilişkisi: Herhangi bir akrabalık ilişkisi görülmemiştir. 

 

Karakterlerin Geçmiş Çocukluk Yılları: Geçmişte babanın evden gitmesi Handan’ı 

derinden yaralamıştır. Handan annesine babasının gidişine dair sorular sorsa da istediği 
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yanıtları alamamaktadır. Kızı ile geçen konuşmalarda Leman da eşinin nerede olduğunu 

bilmemektedir. 

 

Handan: Anne, babamın nerede olduğunu biliyor musun? 

Leman: Bunca yıl sonra nereden çıktı baba meselesi? 

Handan: Biliyor musun? 

Leman: Hayır nereden bileyim? 

Handan: Hiç merak etmiyor mudur bu kıza ne oldu diye? 

Leman: Bu kıza ve anasına belli ki etmiyor; nereden çıktı bunca yıl sonra baba 

meselesi?  

Leman kızı ile arasında geçen konuşmalarda “baba” konusunu geçiştirmektedir. 

Handan, uzunca zamandır babasını aramaktadır, babasız olmanın yanında annesinden de 

memnun olmayan genç kızın psikolojisi bozulur.  

 

Toplumdaki Diğer Kişiler İle İlişkiler: Behiye'nin bütün yaşamı mevcut kurallar ve 

otoriteye karşı çıkmak, başkaldırmak üzerine kurulmuştur. Handan, Behiye ile 

tanıştıktan sonra Handan da topluma karşı sert bir tutum içine girmiştir. İki kız, 

kozmetik dükkanında bütün deneme ürünlerini kullanıp kaçarlar, kaplı havuza kaçak 

girip yüzerler, sonrada güvenlik görevlileriyle kavga ederler, sokakta şarkı söyleyerek 

dans ederler, yapay havuza girerler. Behiye, ailesine o kadar kızgındır ki toplumda da 

mutlu aileler görmek istemez; lokantada ailesiyle doğum gününü kutlayan küçük kızın 

pastasını herkesin içinde elleri ile bozar. 

 

3.2.11.7 Pandora’nın Kutusu:  

Yapım: 2008 ~ Almanya,  Belçika,  Fransa,  Türkiye 

Tür: Dram 

Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu 

Oyuncular: Onur Ünsal,  Derya Alabora,  Tsilla Chelton,  Osman Sonant,  Övül 

Avkıran,  Tayfun Bademsoy 

Senaryo: Yeşim Ustaoğlu,  Sema Kaygusuz 
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Yapımcı: Natacha Devillers,  Catherine Burniaux,  Tobias Pausinger,  Behrooz 

Hashemian 

Görüntü Yönetmeni: Jacques Besse 

 
Filmin Konusu: Faruk ve Nesrin ekonomik durumları iyi bir çifttir; oğulları Murat ile 

problemler yaşarlar. Murat sürekli evden kaçıp dışarılarda yatmaktadır. Nesrin’in erkek 

kardeşi Mehmet eski bir evde kimseye karışmadan, yalnız başına yaşamaktadır, 

Nesrin’in kız kardeşi Güzin özel bir şirkette çalışmaktadır. Üç kardeş köyde yalnız 

yaşayan anneleri Nusret’in kaybolduğu haberi ile sarsılır, annelerini bulmak için köye 

giderler. Nusret bulunur, Alzheimer hastası olan kadın hiçbir şey hatırlamaz. Nesrin 

annesine bakmak için İstanbul’a getirse de annesinin hırçın tavırlarına dayanamaz. 

Murat da evden kaçıp dayısı Mehmet’in yanına gider. Nesrin, annesi Nusret’i 

huzurevine yatırır. Murat anneannesini huzurevinden kaçırır ve torun-nine köyde 

beraber yaşamaya başlar. 

 
 

Aile Yapısı: Nusret Hanım, Mehmet ve Güzin tek kişilik haneyi temsil etmektedir. 

Nesrin-Faruk ve oğulları Murat çekirdek aileyi temsil etmektedir. 

 

Eşler Arası İlişki: Nesrin ve Faruk arasında sorunlar vardır. Nesrin kocası Faruk’un 

kendisine dokunduğu zaman kaskatı kesilmektedir, cinsel bir eylemin içine 

girememektedir, gittiği doktorlar da çözüm üretemezler. Nesrin, her şeyin kontrolünde 

olmasını arzulayan, kendi isteklerini sürekli yaptırmaya çalışan biridir, eşi Faruk 

anlayışlı ve sakin biri olup Nesrin’e yardım etmeye çabalamaktadır.  

Nusret Hanım’ın zamanında eşi ile sorunları olmuştur ve kocası evi terk etmiştir. Nesrin 

ve Güzin’in ifadelerine göre anneleri yüzünden babaları evden kaçmıştır.   

 

Ebeveyn-Çocuk İlişkisi: Nesrin-Faruk ve oğulları Murat arasında sorunlu bir ilişki 

mevcuttur. Murat sokakta yatar, eve uğramaz, ailesinin telefonlarına cevap vermez. 

Murat’ın bulunmaktan memnun olduğu yer annesinin benzemesini hiç istemediği 

dayısının yanıdır; dayısı ile birlikte şarkılar söyleyip uyuşturucu/içki kullanmaktadır. 
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Nusret Hanım’ın, torunu Murat’a sorduğu “Senin kimsen yok mu?” sorusuna torun 

“Yok” der. Murat hiçbir aile bağını kabul etmemektedir. Nesrin ve Faruk çocuklarını 

eve döndürmek için uğraşsa da bunda başarılı olamazlar. Murat ailesine sert tepki 

gösterir. 

 

Faruk: Evine gel. 

Murat: Ne evi, ne evi, bana sordunuz mu ? Bir kere benim kararlarımı dinlediniz mi ? 

Nereye götürüyorsun beni… Baba, ben sana benzemek istemiyorum. 

 

Murat’ı ailesi ekonomik yönden iyi durumda olmasına rağmen Murat, duygusal olarak 

yeterince ilgi görmediğini ve düşüncelerine değer verilmediğini düşünmektedir. 

İlerleyen zamanlarda Murat evden kaçar, ninesi ile köyde yaşamaya başlar. 

 

Nusret Hanım Alzheimer hastasıdır ve hiçbir şey hatırlamadığı gibi yaşaması için 

gerekli ihtiyaçlarını da görememektedir. Annesinin yeme, içme, giyinme, yıkanma, 

tuvalet gibi ihtiyaçlarını Nesrin karşılamaktadır. Bu durum sık sık anne-kız arasında 

ciddi tartışmalara neden olmaktadır, Nesrin kendi hayatındaki zaten var olan sorunların 

yanına annesinin de eklenmesini kaldıramaz ve Nusret Hanım’ı huzurevine yatırır. 

Güzin’ in de annesi ile problemi vardır; annesi ile yalnız kaldığında “Beni şu kadar 

sevdin mi hep merak ettim.. şu haline bak... Bomboşsun” ifadeleri annesi ile arasındaki 

soğukluğun bir ifadesi olarak durmaktadır. Nusret Hanım’ın oğlu Mehmet annesinin bu 

hastalıklı sürecinde hiçbir katkı da bulunmayarak kendi yalnız hayatına devam eder. 

 

Karakterlerin Akrabaları İle İlişkisi: Nine-torun yıllarca birbirini görmemesine 

rağmen kısa sürede anlaşıp kaynaşırlar. Murat anneannesini huzurevinden kaçırarak 

köyde beraber yaşamaya başlayacak kadar samimi olurlar. Güzide, Nesrin ve Mehmet 

birbirleri ile sürekli kavga ve tartışma içinde olan kardeşlerdir. Hiçbir kardeş diğerinin 

hayatını beğenmez. Akrabalar arası en samimi ilişki Murat ve dayısı Mehmet olmasına 

karşın, Nesrin oğlunun dayısı ile iletişim kurmasını istememektedir.  
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Karakterlerin Geçmiş/ Çocukluk Yılları: Nusret Hanım ve eşi arasında geçmişte 

büyük sorunlar yaşanmıştır, baba evi terk etmiştir. Babanın evi terk etmesi Nesrin, 

Güzide ve Mehmet için sorunlara neden olmuştur. Babalarının evi terk etmesinden 

annelerini sorumlu görmüşlerdir.  

 

Toplumdaki Diğer Kişiler İle İlişkiler: Mehmet ve Murat toplumun farklı 

katmanlarındaki kişiler ile sıcak/samimi ilişkileri kurarken Nesrin ve Güzin insanlara 

mesafeli yaklaşmaktadır. 

 

 

3.2.11.8 Ara: 

Yapım: 2008 ~ Türkiye 

Tür: Dram 

Yönetmen: Ümit Ünal 

Oyuncular: Serhat Tutumluer,  Erdem Akakçe,  Selen Uçer,  Betül Çobanoğlu 

Senaryo: Ümit Ünal 

Yapımcı: Ümit Ünal,  Mustafa Uslu 

Görüntü Yönetmeni: Gökhan Atılmış 

 

Filmin Konusu: Veli ve Selda evlidir, Ender ve Gül birlikte yaşamaktadır. Bu dört kişi 

birbirleri ile samimi arkadaştır. Veli ve Ender çocukluktan birbirlerini tanıyan iş 

ortaklardır. Selda kocasını, Ender ile aldatmaktadır, Veli  eşcinseldir eşini bir erkekle 

aldatmaktadır. Selda Ender’den hamile kalır bunun üzerine Veli, Ender ile karısının 

ilişkisini anlar ve Ender’i hayatlarından çıkarır. Gül de Ender’den ayrılır, herkes kendi 

hayatına devam eder.  

 

Aile Yapısı: Veli ve Selda çekirdek aileyi oluşturmaktadır. Gül ve Ender tek kişilik 

haneyi temsil etmektedir. 

 

Eşler/Partnerler Arası İlişki: Ender ve partneri Gül arasında sorunlu bir ilişki 

yaşanmaktadır, çift devamlı tartışmaktadır. Çiftin birbirlerinden önce yaşadıkları birçok 
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ilişki vardır. Bu ilişkiler hep kısa sürmüş ve yürütememişlerdir. Gül, Ender ile 

konuşmasında kendisinin “çapkın” olduğunu ima eder buna karşın Gül’ün, Ender’e 

karşı duygusal bir yakınlık duyduğu ortaya çıkmaktadır. 

 

Gül: Korkuturum ben erkekleri ağıma düşünler de ertesi sabah kaçarlar. 

Ender: Şirkette uzaktan bakınca çok çapkın birine benziyorsun ama aslında çapkın da 

değilsin yani. 

Gül: Değilim… dersem yalan olur. Ama buraya ilk gelen herif sensin… genelde ben 

misafir giderim. 

 

Selda ve Veli arasında sorunlu bir ilişki vardır, bu sorunun kaynağı cinsellik 

odaklıdır. Veli eşcinseldir, iş arkadaşı Doğu’dan hoşlanmaktadır. Selda, Veli’yi 

kendisini aldatıp aldatmadığı konusunda takip etmiştir, takiplerinde Veli hiçbir kadınla 

buluşmamış daima şirkette işinin başında olmuştur. Şirkette eşcinsel sevgilisi Doğu ile 

beraber olmaktadır ama Selda böyle bir ilişkiden kuşku duymamıştır. Selda bebeği 

olmasını istemektedir ama Veli bebek meselesine mesafeli yaklaşmaktadır.  

 

Selda ve Ender uzun süredir kaçamak yaparak beraber olmaktadır, ikili bu 

durumdan gayet memnun olmalarına karşın diğer ilişkilerinden de vazgeçmezler. Selda 

Ve Ender arasında geçen konuşmalardan Selda’nın Veli’den vazgeçemeyeceği ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Selda: Aramızda olanları, bu evde, sizin evde, bizim evde, İstanbul otellerinin yarısında, 

senin bana yaptıklarını benim sana yaptıklarımı sadece sen ve ben bileceğiz. 

Ender: Çünkü… 

Selda: Çünkü bu yaptığımız arkadaşça seks… insan arkadaşıyla da sevişebilir değil mi? 

Ender: Peki ne kadar sürecek böyle? 

Selda: Ne Veliyle mi? 

Ender: Yani… 
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Selda: Sürecek işte ölene kadar herhalde ..gülme… o terk etmezse ben terk etmem. 

Seviyorum onu ben…çocuk gibi zaten o.. bakamaz ki kendine ben terk edersem ölür…o 

terk ederse de ben ölürüm.. 

Ender: Onu hakikaten seviyorsun değil mi? 

Selda: Evet. 

Selda kocasını aldatmasına rağmen ondan ayrılma ihtimalini düşünmemektedir, 

kocasını sevmektedir.  

 

Ebeveyn –Çocuk Arasındaki İlişki: Veli-Gül ve Ender-Selda çiftinin herhangi bir 

çocuğu yoktur. Veli’nin asker olan babası ile sorunlu bir ilişkisi vardır, babasına siz 

diye hitap eden Veli, evde disiplin ve ciddiyet altında yaşamıştır. Selda, Ender’den 

hamile kalır, Veli bu olayı öğrenir çocuğu sahiplenerek Ender’e çocuktan uzak 

durmasını söyler. 

 

Karakterlerin Akrabaları İle İlişkisi: Gül’ün babaannesi ile kötü bir ilişkisi olmuştur, 

Gül babaannesini hiç sevmemiştir; onu “Cadı” olarak tanımlamaktadır, bundan başka 

herhangi bir akraba ile ilişki yoktur. 

 
Karakterlerin Geçmiş/ Çocukluk Yılları: Annesi Gül’ü 6 yaşında bırakıp Paris’e 

gitmiş, babasının da yurtdışı işleri çıkınca İstanbul’da babaannesinde kalan kız çocuğu 

sıkıntılı günler geçirmiş sonunda evden Paris’e kaçmıştır. Gül, annesini akıl sağlığının 

yitirmiş şekilde hastanede bulmuştur;  Paris’e gelen babası tarafından babaannesine geri 

getirilmiştir. Gül’ ün hiç arkadaşı olmamıştır. 

 

Veli ve Ender çocukluktan itibaren birbirleriyle arkadaştır, çocuklukları ekonomik 

yönden sıkıntılar içinde geçmiştir; aralarında geçen konuşmalara eskiyi özlemle 

andıklarını göstermektedir. 

 

Veli: Oyuncak dükkanlarının önünden her geçişte içim hala sızlıyor. Bazen durup 

bakıyorum bile. El kadar kurmalı bir motosiklet için iki ay ağladıydım, alamamışlardı. 
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Ender: O dediğin sızlama hiç geçmeyecek biliyor musun? Ha şimdi istesek anında 

oyuncakçı zinciri kurarız ama işte zamanında alınamamış s… bir oyuncağın acısını 

kapatmaz bu. Geçmeyecek biz hiç doymayacağız. 

 

Geçmişlerinden kalan sorunlar yaşadıkları döneme de etki etmektedir, bu sorunlarında 

ömürleri boyunca hiç geçmeyeceğini düşünmektedirler. 

 
Toplumdaki Diğer Kişiler İle İlişkiler: Selda emlakçı ile ilişki yaşar, Veli eşcinsel 

olarak Doğu ilişki yaşar. Toplumda bulunan insanlarla fazla ilişki içinde 

bulunulmamaktadır. 

 

3.2.11.9 İki Çizgi:  

Yapım: 2008 ~ Türkiye 

Tür: Dram 

Yönetmen: Selim Evci 

Oyuncular: Gülçin Santırcıoğlu,  Kaan Keskin,  Yakup Yavru, Zeynep Aydin,  Özgül 

Kosar,  Perihan Kurtoglu 

Senaryo: Selim Evci 

Yapımcı: Selim Evci 

Görüntü Yönetmeni: Meryem Yavuz 

 

Filmin Konusu: Mert ve Selin birlikte yaşamaktadır. Selin bir şirkette çalışmakta evin 

bütün geçimini sağlamaktadır. Mert hiçbir iş yapmamakta, karşı komşu olan genç 

kızları gizlice kameraya çekmektedir. Çift birlikte tatile çıkar, tatil sırasında çift 

arasında birçok sorun yaşanır. Selin ve Mert birbirlerinin, karşı cinsle olan iletişimini 

kıskanmaktadır. Otel odasında Mert, Selin ile tecavüzü andıran bir cinsel birleşme 

yaşar. Selin hiç bir şey söylemeden tatile devam eder. 

 

Aile Yapısı: Selin ve Mert tek kişilik haneyi oluşturmaktadırlar. 

 
Partnerler Arası İlişki:  Selin ve Mert’in partner olarak sorunlu bir ilişkileri vardır. 

Selin ekonomik yönden zengin bir bayandır, Mert’in bütün masraflarını karşılamaktadır. 
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Mert bunun karşılığı olarak Selin’in istediği şeyleri yapmaktadır. Çiftin arasında 

birbirlerinin istekleri yüzünden tartışma çıkmaktadır. Birbirlerine uymama, birbirlerinin 

isteklerini yapmama durumu konuşmalarına da yansımaktadır. 

 

Erkek: Dışarı çıkalım mı? 

Kadın: (hayır anlamında) Ihhhh 

Erkek: Ben çıkayım mı? (Kadın cevap vermez)  Ben çıkıyorum.  

 

Birinin yapmak istediğini diğeri yapmak istemez, arada uyumsuzluk 

görünmektedir. Selin çocuk sahibi olmak istemektedir, çocukları ile gezen karı kocaya 

imrenerek bakar. Selin ve Mert beraber tatile çıkmaya karar verirler, yaptıkları 

yolculukta çift sürekli kavga eder. Mert’in arabaları bozulan genç kızlara yardım 

etmesine Selin çok bozulur. Arabada yolculuk yaptıkları sırada benzin biter, Mert hiçbir 

şey yapmaz, bekler; Selin benzin bidonunu eline alıp tanımadıkları bir adamın arabasına 

biner, benzin doldurup gelir. Bu olay üzerine Selin ve Mert arasında gergin bir konuşma 

geçer. 

 

Selin: Adam da çok kibar biriydi. Yol boyunca konuştuk. Çok zevkli bir yolculuktu. 

Benzini bile bedavaya getirdik. 

Mert: Tecrübe olmuştur senin için. Yolun geri kalanını orada devam edebilirsin istersen 

Selin: İstersem ederim. Kimseye hesap verecek değilim. 

 

Mert, arabayı durdurur, arabadan iner, bagajdan çantasını alıp yürümeye başlar. 

Selin araba ile partnerinin yanına gelir, ikna edip arabaya bindirir. Yolculuk sırasında 

bir otelde mola verirler. Otelde Selin hayat kadını, Mert’te onunla birlikte olmaya gelen 

benzinci rolünde kurgusal bir fantezi yapmaya karar verirler. Gerçek hayattan farklı 

olarak paralı olan erkek, muhtaç olan kadın biçiminde roller değişmiştir.  Yaşamda 

kendi üzerinde baskı kuran partnerinden Mert bu sefer intikam alırcasına Selin ile 

(tecavüzü andıran) zorla birlikte olur. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi yolculuklarına 

kaldıkları yerden devam eder. 
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Ebeveyn –Çocuk Arasındaki İlişki: Ebeveyn-çocuk arasında herhangi bir ilişki 

görülmemiştir. 

 

Karakterlerin Akrabaları İle İlişkisi: Herhangi bir akraba ile ilişki bulunmamaktadır. 

 

Karakterlerin Geçmiş/Çocukluk Yılları: Geçmiş/çocuk yıllarına dair bir bilgi 

bulunmamaktadır. 

 

Toplumdaki Diğer Kişiler İle İlişkiler: Mert hiçbir şey yapmadan toplumda olup 

bitenlerle ilgilenmeden yaşamını sürdürme derdindedir. Evlerine giren hırsıza karşı bir 

şey yapmaz, metroda tacize uğrayan Selin’i görmezden gelir, arabasını polislerin 

çekmesine ses çıkarmaz. Mert’in toplumla olan tek ilişkisi,  dikkatlice ve özenle yaptığı 

tek uğraş karşı binadaki kızları gözetlemektir. Kızlara kameraya kaydetmekten haz 

almaktadır; tarihlerine göre zaman sırasına göre kaydedilmiş karşıdaki kızlara ait 

görüntüleri çıkarıp izlemektedir. 

 

 

3.2.11.10 Çoğunluk 

Yapım: 2010 ~ Türkiye 

Tür: Dram 

Yönetmen: Seren Yüce 

Oyuncular: Erkan Can,  Settar Tanrıöğen,  Bartu Küçükçağlayan, Feridun Koç,  Nihal 

Koldaş,  Esme Madra,  Cem Zeynel Kılıç,  İlhan Hacıfazlıoğlu,  Mehmet Ünal 

Senaryo :Seren Yüce 

Yapımcı: Önder Çakar,  Sevil Demirci 

Görüntü Yönetmeni: Barış Özbiçer 

 

Filmin Konusu: Kemal ve Nazan oğulları Mertkan ile yaşamaktadır. Kemal 

müteahhitlik yapar, oğlu da babasının işlerine yardımcı olur. Mert’in ailesi ile 

problemleri vardır, babasının devamlı hayatına müdahale etmesine kızmasına rağmen 

bir şey yapamaz. Mertkan, lokantada çalışan Gül ile birliktelik yaşamaya başlar, babası 
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bu ilişkiyi onaylamaz ve Mertkan ayrılır. Kemal oğlunun gelecek planını yapar, bir 

müddet şantiyelerden birinde deneyim kazanıp askere gidecek sonra da evlenecektir. 

Mertkan hiçbir şey demeden babasının dediklerine uyar. 

 

Aile Yapısı: Kemal-Nazan ve oğulları Mertkan çekirdek aileyi oluşturmaktadır. 

 

Eşler Arası İlişki: Kemal ve Nazan arasında sorunlu bir ilişki mevcuttur. Ekonomik 

yönden hali vakti yerinde olan ailede, Nazan kendisine yeterince ilgi 

gösterilmediğinden, yardım edilmediğinden yakınmaktadır. Aile içinde yapılan sözlü 

tartışmalarda sürekli olarak birbirlerinden duydukları memnuniyetsizlik dile 

getirilmekte özellikle Nazan şikayet etmektedir. 

 

Nazan: Eve geldiğinde bir hal hatır sor bir güler yüz göster. 

Kemal: Ne diyorsun yaaa. 

Nazan: Biraz ilgi göster diyorum bu kadar mı bıktın bizden. 

Kemal: Tamam uzatma. 

Nazan: İşine gelmeyince uzatma. 

Mertkan: Anne, tamam. 

Nazan: Aferin oğlum, sen de hep böyle ruhsuzsun çok güzel.  

Kemal: Bırak da bir huzurlu yemek yiyelim yaaa. 

Nazan duygusal yönden eşi ile problem yaşamaktadır, kadın geceleri kalkıp 

ağlamaktadır. 

 

Çocuk-Ebeveyn İlişkisi: Mertkan’ın babası Kemal, müteahhitlik yapan zengin bir 

işadamıdır. Mertkan, babasının buyruğu altında yaşamını sürdürmeye çalışır. Kemal 

oğlunun yaşamının her anına müdahale etmektedir. Mertkan zorla babasının sauna 

toplantılarına katılır; inşaatlara mal taşır, babasının şoförlüğünü yapar, namaza gider. 

Kemal, oğluna sormadan onun yaşam planını çizer, İzmit’te inşaatta deneyim kazanacak 

sonra askere gidecek, askerden geldikten sonra evlenecek ve işlerin başına geçecektir. 

Mertkan ise açık öğretim okumaya devam etmek, Gül ile beraber olmak ve askere 

gitmemek istiyordur. Mertkan, karşı çıkıp istemese de babasının isteklerinden başka bir 
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alternatifi olmadığı düşüncesi ile dediklerini yapar. Babasının karşı çıktığı bir diğer 

konu da Gül ile ilişkisidir, Mertkan bu konuda da babasını dinler ve kızdan ayrılır. 

Mertkan ve annesi ile de sorunları vardır, anne oğlunun hal ve tavırlarından memnun 

değildir. Anne, oğlu yaptığı konuşmalarda kendine kızmaktadır. 

 

Anne: Sizi nasıl böyle duygusuz yetiştirdim ona kızıyorum. Nasıl böyle duygusuz 

adamların arasına düştüm? 

Mertkan: Anne ne diyorsun sabah sabah yaaa! 

 

Gül, Van’daki ailesinden üniversite okuyabilmek için kaçmıştır. Gül’ün ailesi kızlarını 

geri döndürmek için sürekli aramaktadır.  

 

Karakterlerin Akrabaları İle İlişkisi: Mertkan ağabeyi ile sıcak/samimi bir ilişki 

içindedir. Kemal ve Nazan, büyük oğulları ile iyi bir iletişim içindedir. Gül’ün 

akrabaları evden kaçan kızı bulup öldürmek peşindedir. 

 

Karakterlerin Geçmiş/Çocukluk Yılları: Mertkan, çocukluğundan itibaren babasının 

hakimiyetinde büyür, yaşadığı sorunlar geçmişten süre gelen bir yapıya sahiptir. 

 

Toplumdaki Diğer Kişilerle İlişki: Mertkan, kendi yaşındaki arkadaşları ile vakit 

geçirmekten hoşlanmaktadır; birlikte içki içerler, gezerler, bara giderler.  Mertkan, 

barda kızlara yanaşarak tanışmak istese de bu girişimlerinde başarısız olur; bunun 

üzerine kendisine ilgi duyan, hamburgercide çalışan Gül ile beraber olmaya başlar. 

Mertkan, kızdan duygusal nedenlerle ve beğendiği için değil hakimiyet kurabildiği, 

yönetebildiği tek şey olduğundan ve cinsel ilişkiye girebildiğinden hoşlanmaktadır.  

Arkadaşlarının ifadesi ile Gül “Çingene, leş bir karıdır” ve onunla ilişkisi olmaması 

gerekmektedir. Mertkan da büfede çalışan kızla bir şeyinin olamayacağını söyleyerek 

arkadaşlarını tasdikler ama Gül ile ilişkisini sürdürür. 
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Gül, Mertkan ile yakınlaşmak istese de bunda başarılı olamaz, aralarında geçen 

konuşmalarda Gül daima duygusal ve sıcak olmasına karşın Mertkan sert ve 

mesafelidir. 

 

Gül: Söyle bakalım, en büyük hayalin ne? 

Mertkan: Sen söyle önce. 

Gül: Yakışıklı bir erkek bulup evlenmek.  

Mertkan: Ne evlenmesi yaa.  

 

Gül ise Mertkan’ı duygusal olarak çok sevmekte ve onunla evlenmek istemektedir 

ama Mertkan evlenme fikrine çok uzaktadır. 

 

Mertkan, sarhoş olarak bir taksicinin arabasına çarpar, taksicinin hasarını da 

babası karşılamaz, taksici her yerde Mertkan’ı aramaktadır, taksiciyle karşılaşan 

Mertkan, adama sarılarak ağlar, kendini ifade edemediği açılamadığı yakınlarının 

tersine tanımadığı zarar görmeyi umduğu birine duygusal boşalım yaşar. Mertkan’ı 

babası inşaatların başına gönderir. Toplumda göremediği, ailesinden bulamadığı saygıyı 

işçilerden almaya çalışır. İnşaatta çalışan işçilere gösterdiği sert tutumla kendini güçlü 

göstermek çabasındadır. 

 

3.2.11.11 Kavşak:  

Yapım: 2010 ~ Türkiye 

Tür: Dram,  Suç 

Yönetmen: Selim Demirdelen 

Oyuncular: Dolunay Soysert,  Mete Horozoğlu,  Güven Kıraç, Umut Kurt,  Sezin 

Akbaşoğulları,  Cengiz Bozkurt, Yücel Erten,  Ayla Aslancan,  Başay Okay 

Senaryo:Selim Demirdelen 

Yapımcı: 

Tümer Korkmaz 

Görüntü Yönetmeni: 

Aydın Sarıoğlu 
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Filmin Konusu: Güven, bir muhasebe şirketinde şef olarak çalışmaktadır; eşini ve 

kızını bir kazada kaybetmesine rağmen eşi ve kızı varmış gibi davranmaktadır. Arzu 

eşinden ayrı kızı ile yaşamaktadır, eşi sürekli Arzu ile barışmak istemektedir, kadın 

kocasından ayrı olduğunu çevresinden saklamaktadır. Güven’in eşi ve kızının 

olmadığını Arzu ortaya çıkarır. Güven’in eşi ve kızı yıllar önce bir kazada ölmüştür, 

kazaya da Arzu’nun alkollü olan eşi sebep olmuştur. 

 

Aile Yapısı: Güven tek kişilik haneyi temsil etmektedir; Arzu ve kızı Selin parçalanmış 

aileyi temsil etmektedir. 

 

Eşler Arası İlişki: Güven eşini çok sevmesine rağmen trafik kazasında kaybetmiştir 

ama eşini hala unutamamıştır. Güven, topluma da eşi hala yaşıyormuş imajı verir; 

psikolojik hastalık boyutuna varan biçimde bu ölümü kabul etmemektedir. 

Arzu ve Tamer arasında sorunlar vardır, Tamer’in alkol sorunu ve sorumsuz 

davranışları Arzu’nun ayrılmasına neden olur. Tamer,  birçok defa geri dönmesi için 

Arzu’ya gitse de hep reddedilir. Güven’in yaşadığı aile özlemini gören Arzu, eşine son 

bir şans verir. 

 

Ebeveyn –Çocuk Arasındaki İlişki: Güven karısı ile aynı kazada, doğmamış kızını da 

kaybetmiştir ama bunu da kabullenememektedir. Güven, topluma da kızı hala 

yaşıyormuş imajı verir; kızını resim kursuna yazdırır, her gün saat dörtte okuldan 

dönünce onunla konuşur, kızına oyuncaklar alır. Güven psikolojik hastalık boyutuna 

varan biçimde kızının yaşadığını düşünüyordur. 

 

Arzu ve Tamer kızları Selin’i çok sevmektedir, çift ve çocuk arasında 

sıcak/samimi bir ilişki vardır. Tamer ayrı olmasına rağmen sık sık kızını görmeye gider. 

Selin de babasını çok özler bu durumu sık sık dile getirip babasının gelmesini ister. 

Güven ile aynı apartmanda kalan ev sahibi, kızına şiddet uygulamaktadır, kız bu şiddete 

daha fazla dayanamayıp evden kaçar.  
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Karakterlerin Geçmiş/Çocukluk Yılları: Güven, karısı Ayla hamile iken tatil 

yapmaya şehir dışına gitmek isterler, bu tatil yolculuğa sırasında trafik kazasında hamile 

olan eşi ve doğmamış kızını kaybetmek Güven’in psikolojisini tamamen bozmuştur. 

Güven karısı Ayla’nın ölümüne sebep olan kazayı yapan kişi Arzu’nun eşi Tamer’dir. 

Tamer, eşini doğum yapmak üzere hastaneye götürürken içkili olduğu için kaza 

yapmıştır. 

 

Karakterlerin Akrabaları İle İlişkisi: Akrabaları ile herhangi bir ilişki 

bulunmamaktadır. 

 

Toplumdaki Diğer Kişiler İle İlişkiler: Güven patronu, işyerindeki çalışan arkadaşları 

ve apartmandaki komşuları ile samimi bir ilişkisi vardır. Güven beden/cinsel isteklerini 

de eve getirdiği hayat kadınlar ile gidermeye çalışmaktadır, eve gelen hayat kadınlarını 

da oldukça kibar yaklaşır.  

 

 

 

3.2.11.12 Üç Maymun:  

Yapım: 2008 ~ Fransa,  İtalya,  Türkiye 

Tür: Dram,  Psikolojik 

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan 

Oyuncular: Ahmet Rıfat Sungar,  Yavuz Bingöl,  Hatice Aslan, Ercan Kesal,  Cafer 

Köse,  Gürkan Aydın 

Senaryo: Nuri Bilge Ceylan,  Ebru Ceylan,  Ercan Kesal 

Yapımcı: Nuri Bilge Ceylan,  Zeynep Özbatur,  Cemal Noyan, Fabienne 

Vonier,  Valerio De Paolis 

Görüntü Yönetmeni: Gökhan Tiryaki 

 

Filmin Konusu: Eyüp, Hacer ve oğulları İsmail, İstanbul’un kenar bir mahallesinde 

yaşamaktadır. İşadamı Servet arabayla çarpıp birinin ölümüne sebep olur. Para vererek 

suçu şoförü Eyüp’ün üstlenmesini sağlar. Eyüp hapiste olduğu sürede, Servet, Eyüp’ün 
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eşi Hacer ile ilişkiye girer. İsmail bu ilişkiye fark etse de para için susar. Eyüp hapisten 

çıkar, karısının ve oğlunun hareketlerinden şüphelenir. İsmail, patronu Servet’i 

öldürünce herşey ortaya çıkar. Eyüp oğlunu kurtarmak için, kahvede çalışan gence para 

vererek suçu üstüne aldırır. 

 

 

Aile Yapısı: Eyüp, Hacer ve oğulları İsmail çekirdek aileyi oluşturmaktadır.  

 

Eşler Arası İlişki: Eyüp ve Hacer’in mutsuz, sorunlu bir ilişkisi vardır. Hacer’in 

telefon melodisinin sözleri : “Sen de sev ama sevilme. Aşk acısı çek ben gibi. Çok özle 

ama kavuşma. Kavuşamadığım gibi” dir. Bu ayrıntı Hacer’in yaşadığı sorunların bir 

göstergesidir. Hacer kendisine ilgi gösteren, kocasının patronu ile ilişki yaşar. Eyüp, 

aylarca hapiste kalmasına karşın eşi bir kere ziyaretine gitmez; İsmail, babasını ziyaret 

eder.  9 ay cezaevinde kalan babanın yanına üç kez ziyarete gelinmiştir. Patron kendini 

gözetleyen Hacer’i araması sonucunda Eyüp telefonu açar ve bu durumdan kuşkulanır. 

Eyüp şiddet uygulayarak Hacer’den laf almaya çalışsa da, bir şey elde edemez. Patronu, 

oğulları İsmail’in öldürmesi üzerine sorguya alınan Eyüp, karısı ile patron arasındaki 

ilişkiye öğrenir ama bir şey yapmaz. 

 

Ebeveyn –Çocuk Arasındaki İlişki: Anne, çocuğunun arkadaşlarını tasvip etmez ve 

onlarla görüşmemesi konusunda sürekli uyarıda bulunur. Buna rağmen annesini sözüne 

kulak asmayan İsmail dışarda kavgalara karışır, dayak yer. İsmail,  babasının patronu ve 

annesi arasındaki ilişkiye tanık olur; bunun üzerine annesini döver. İsmail aylarca 

hapiste yatan babasını üç kez ziyaret etmiştir.  Annenin ilişkisini babasından saklar, 

patronun verdiği parayla alınan arabadan, babayı haberdar etmez. 

 

Babasının sınavı geçmesi konusunda özel ders aldırmak istemesine, İsmail 

“Bakarız” diyerek geçiştirir; babası oğlunun kendine cevap verme tarzından hiç 

memnun olmaz. Anne, baba ve çocuk kendi bireysel çıkarları için ailenin içinde bulunan 

sorunları görmezden gelirler; birbirlerini önemsemezler ve anlaşamazlar. Çocuk o kadar 

bunalıma girer ki annesi ile ilişkiye giren patronu öldürür. Anne-baba ile çocuk arasında 
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mutluluğu ve sevgiyi ifade edecek bedensel (sarılma, gülme, şakalaşma) , sözsel (övme, 

iltifat) herhangi bir gösterge yoktur. 

 

Karakterlerin Akrabaları İle ilişkisi: Ailenin hiçbir akrabalık ilişkisi 

görülmemektedir. 

 

Karakterlerin Geçmiş/ Çocukluk Yılları: İsmail, ölen kardeşinin hayalini 

görmektedir ve bu durum ruh halini giderek kötüleştirmektedir. Baba da ölen 

çocuğunun hayaletini yanı başında hissetmektedir. 

 

Toplumdaki Diğer Kişiler İle İlişkiler: Hacer, kocasının patronu ile ilişki 

yaşamaktadır. Bu ilişki sonucu Hacer, maddi yönden ilk kez rahat duruma ulaşır; 

patronunun ona iyi davranması değer vermesi de paranın yanında kadını mutlu eder. 

Eyüp’ün hapishaneden çıkması ile patron ilişkiye son vermek istese de Hacer buna 

yanaşmaz. 

 

Patron Hacer ile buluşur, “Kocan hapisten çıktı artık buluşmayacağız, 

görüşmeyeceğiz” şeklinde onu sertçe ikaz eder ama Hacer “Seni çok özlüyorum, 

unutamıyorum” sözleri ile ilişkinin bitmemesini ister. Patron, Hacer ve ailesinin 

yaptıklarından bunalır ve tehditler ederek çekip gider. Baba, çay ocağında çalışan kişiye 

suçu kabul ettirir, aileyi bütün olaylara rağmen birarada tutar. 

 

 

3.2.11.13 İklimler:  

Yapım: 2006 ~ Fransa,  Türkiye 

Tür: Dram,  Psikolojik 

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan 

Oyuncular: Nuri Bilge Ceylan,  Ufuk Bayraktar,  Ebru Ceylan, Nazan Kesal,  Feridun 

Koç,  Abdullah Demirkubuz, Arif Aşçı,  Can Özbatur,  Ceren Olcay   

Senaryo: Nuri Bilge Ceylan 

Yapımcı: Zeynep Özbatur 

http://www.sinemalar.com/filmler/yil_2006/�
http://www.sinemalar.com/filmler/ulke_2355/�
http://www.sinemalar.com/filmler/ulke_2522/�
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_562/�
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_577/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/26109/Nuri-Bilge-Ceylan/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/26109/Nuri-Bilge-Ceylan/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/26217/Ufuk-Bayraktar/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/26111/Ebru-Ceylan/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/26112/Nazan-Kesal/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/37443/Feridun-Koc/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/37443/Feridun-Koc/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/61407/Abdullah-Demirkubuz/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/61405/Arif-Asci/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/61406/Can-Ozbatur/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/61409/Ceren-Olcay/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/26109/Nuri-Bilge-Ceylan/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/48109/Zeynep-Ozbatur/�
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Görüntü Yönetmeni: Gökhan Tiryaki 

 

Filmin Konusu: İsa akademisyendir, Bahar sanat yönetmenliği yapmaktadır. Çiftin 

arasında sürekli kavga çıkar. İsa Bahar’dan ayrılır ama buna pişman olur. Bahar bir dizi 

çekimi için Ağrı’da olduğu sırada İsa onu görmeye gider. Bahar, başta İsa ile görüşmek 

istemese de İsa’nın pişmanlık dolu sözleri üzerine yumuşar. İsa ile İstanbul’a gelmeye 

ikna olan Bahar, İsa’nın isteksizlik, umursamaz tavırlarıyla nedeniyle Ağrı’da kalır. 

 

Aile Yapısı: İsa ve Bahar tek kişilik haneyi temsil etmektedir. Partnerler arası ilişki 

mevcuttur. 

 

Partnerler Arası İlişki: İsa ve Bahar arasında sorunlu bir ilişki vardır. Çiftin birbiri 

arasında uyum yoktur, İsa ilişkide daha baskın bir yapı çizerken Bahar partnerine uyum 

sağlamak istese de bu mümkün olmaz.  

İsa, deniz kenarında oldukları sırada Bahar’a ayrılmaları fikrini dile getirir. 

 

 İsa: Bahar sana bir şey söylemek istiyorum ama yanlış anlama bir süre yalnız kalmayı 

denesek nasıl olur? Gene dost kalırız fazlada bir şey değişmez yani. Gene Beyoğlu’na 

çıkarız yemek yeriz sinemaya gideriz. 

Bahar: Benim için fark etmez dost kalmasak da olur. 

 

İsa aralarındaki yaş farkının sorun olduğunu Bahar’ın genç ve güzel olmasının 

birbiriyle uyum sağlamalarında sorunlar yarattığı belirtir. Bahar bu ayrılık isteğini 

önemsemez gibi görünse de duygusal olarak çok yaralanır. İlişkilerinin bir diğer önemli 

sorunu da aldatma konusudur. İsa’nın, Serap adlı bayanla ilişkisi olmasından 

kuşkulanan Bahar bu durum yüzünden sık sık partneri ile tartışmaktadır. 

 

Bahar’dan ayrılan İsa çok geçmeden Bahar’ı özlemeye başlar ve onu görmek için 

yanına gider. Bahar umursamaz görünse de bu gelişten etkilenir ve ağlamaya başlar. İsa 

pişmanlık dolu af dileyen duygusal bir konuşma yapar: 

http://www.sinemalar.com/sanatci/26110/Gokhan-Tiryaki/�
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İsa: Yemin ediyorum içimde çok büyük potansiyel hissediyorum değişmek için, çok 

değiştim zaten, artık her şeye hazır hissediyorum kendimi ne bileyim  evlenmeye, çoluk 

çocuğa karışmaya gerekiyorsa İstanbul’u terk edip başka bir kente yerleşmeye… bütün 

dünya nimetlerinden vazgeçmeye artık kendim için istediğim hiçbir şey yok hayatta, 

yemin ediyorum seni mutlu etmeyi başaracağımı biliyorum.  

Bahar: Sana bir şey söyleyeceğim ama doğru cevap vereceksin. 

İsa: Tabi ne istiyorsan sor. 

Bahar: Biz ayrıldıktan sonra Serap ile hiç görüştün mü? 

İsa: Tabii ki hayır.  

 

Bahar’ın konuşmadaki sorusuna göre en önem verdiği konu başka bir kadınla 

birliktelik olmuştur, Bahar’ın tek sorusu Serap ile ilgilidir; İsa bu durumu yalan 

söyleyerek geçiştirir. Bahar, İsa’yı affetmeyeceğini ve onunla gelmeyeceğini söylese de 

dayanamaz İsa’nın yanına gelir ama İsa umursamaz bir tavırda partnerini bırakıp gider. 

 

Ebeveyn-Çocuk İlişkisi: İsa, annesi-babası ile işlerinin yoğunluğundan sık 

görüşmemektedir. İsa, annesine aylar sonra pantolonunu diktirmek için gelir, annesi 

oğlunun gelmemesinden dolayı yakınır ve oğlunun evlenmesini ister. İsa ve annesi 

arasında geçen konuşmalar annenin evlenme ve çocuk istemini açıkça ortaya 

koymaktadır. 

 

Anne: Şu çocuk meselesini bir düşün. 

İsa: Ya anne valla abartma bu kadar. 

Anne: Olur mu? 

İsa: İlla ki çocuğum olmaya versin benim de ne olacak yani. 

Anne:  Olmaz. 

İsa: Niye olmasın?  

Anne: Biz kaç yaşına girdik babanla, ha varız ha yokuz, sen böyle olmaz çocuksuz yani 

… evlat sevgisi başkadır oğlum. 

İsa: Çocukları sevmiyorum ben ya. 

Anne: Sevmiyorum olur mu kendi çocuğun nasıl seversin bak.  
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Annesinin evlenmesi ve çocuğu olması konusunda söyledikleri İsa’yı etkilemez, İsa 

evlenme ve çocuk konularına mesafelidir. 

Serap’ın ebeveynleri ile bir ilişkisi yoktur. 

 

Karakterlerin Geçmiş/Çocukluk Yılları: Bahar, geçmişte Serap ile ilişkisi olan İsa’ya 

devamlı kuşku içinde bakmaktadır, geçmişteki bu ilişki sorunlara neden olmaktadır.  

 

Karakterlerin Akrabaları İle İlişkisi: Akrabalar ile herhangi bir ilişki mevcut 

değildir. 

 

Toplumdaki Diğer Kişiler İle İlişkiler: İsa ve Serap uzun yıllardır birbirlerini 

tanımaktadır ve geçmişte de ilişkileri olmuştur. Bahar’dan ayrıldıktan sonra İsa Serap’a 

gider. İkilinin arasında şiddet dozu yüksek (tecavüzü andıran) bir cinsel birliktelik 

yaşanır. 

 

İsa’nın akademisyen arkadaşı Mehmet evlilik hazırlıkları yapmaktadır. Bu sırada 

müstakbel gelin adayı ile kavga ederler, ayrılırlar. 

Mehmet: Ağabey her şey bitmiş artık evlilik hazırlıklarının son safhasındayız ağabey, 

yemeğe çıkmışız, ağabey birden bir baktım ağabey, len suratımın önünde bir parmak 

haa sallanıyor böyle. 

İsa: Çok iyi resim yaa. 

Mehmet: Yaa inanamazsın yaa, dedim oğlum Mehmet, bak ağabey zararın neresinden 

dönersen kardır dedim ağabey. Tamam mı ağabey, kalktım resti çektim ağabey. Vallahi 

kalktım gittim ağabey. 

 

İlerleyen günlerde Mehmet evleneceği kişi ile barışır ve İsa ile yine konuşmaya 

başlarlar: 

Mehmet: Süt dökmüş kedi gibi artık öyle parmak marmak kalmadı ağabey yemezler. 

Tabii onun için yani benim o tavrımdan sonra var ya, bırakacağım diye mümkün değil 

ya ağabey daha samimi söylüyorum hanyayı konyayı anladı yaa. 
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İsa: Evlenince gene eski haline dönmesin. 

Mehmet: Dönemez ağabey, dönemez valla kesin dönemez; ha öyle korkmuş ki geçen 

seferki tavrımdan sonra gerçekten bırakıp gideceğimi zannetti onun için zor biraz yani. 

İsa: Ağabey sen o kadar güvenme  

İsa evlenme kararı veren arkadaşına düşünmesini ister, evlenmeye kuşkuyla bakmaya 

devam ettiğini ifade eder. 

Toplumdaki kişilerle İsa ve Bahar mesafeli yaklaşmaktadır.  

 

 

3.2.11.14 Beş Vakit: 

Yapım: 2006 ~ Türkiye 

Tür: Dram,  Psikolojik 

Yönetmen: Reha Erdem 

Oyuncular: Yiğit Özşener,  Selma Ergeç,  Taner Birsel,  Köksal Engür,  Bülent Emin 

Yarar,  Elit İşcan,  Sevinç Erbulak,  Cüneyt Türel,  Şenol Toz,  Nihan Aslı Elmas,    

Senaryo: Reha Erdem 

Yapımcı: Ömer Atay 

Görüntü Yönetmeni: Florent Herry 

 
Filmin Konusu: Ömer’in babası köyün imamıdır. Babası ile Ömer arasında sorunlar 

vardır, baba Ömer’e sürekli kötü davranır. Ömer de babasının ölmesini sağlamak için 

birçok yollar dener. Yıldız okumaya hevesli çalışkan bir kızdır, annesi ile problemleri 

vardır. Yıldız’ın annesi bütün sevgisini yeni doğan erkek çocuğuna gösterir. Yakup 

öğretmenine aşıktır onunla ilgili hayaller kurar. Bir gün babasını öğretmeni gözetlerken 

görünce o da Ömer gibi babasını öldürmeyi aklından geçirir. 

 
Aile Yapısı: Yakup babası Zekeriya ve annesiyle, Yıldız babası Yusuf ve annesiyle,  

Ömer imam olan babası ve annesiyle, çekirdek aile yapısını oluştururlar. 

 

http://www.sinemalar.com/filmler/yil_2006/�
http://www.sinemalar.com/filmler/ulke_2522/�
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_562/�
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_577/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/25987/Reha-Erdem/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/36256/Yigit-Ozsener/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/26718/Selma-Ergec/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/35929/Taner-Birsel/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/27487/Koksal-Engur/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/27464/Bulent-Emin-Yarar/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/27464/Bulent-Emin-Yarar/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/25991/Elit-Iscan/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/41058/Sevinc-Erbulak/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/26517/Cuneyt-Turel/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/367038/Senol-Toz/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/52123/Nihan-Asli-Elmas/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/25987/Reha-Erdem/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/38382/Omer-Atay/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/25988/Florent-Herry/�
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Eşler Arası İlişki: Ömer’in anne ve babası arasında herhangi bir sorun 

görünmemektedir. Yıldız’ın babası ve annesi arasında sorun görünmemektedir. 

Yakup’un babası Zekeriya eşini dövdüğü için çocuk düşürmüştür.  

 

Ebeveyn –Çocuk Arasındaki İlişki: Ömer, imam olan babası ile sorunlar yaşar. Baba, 

oğlunun ders çalışmamasından şikayetçidir; ceza olarak Ömer’e yemek vermez, soğukta 

dışarıda bekletir. Cami imamı küçük oğlunu sevip, gurur duyarken büyük oğlunu 

azarlayıp, dövmektedir. Ömer’in babasına öfkesi o kadar fazladır ki babasını öldürme 

planları yapar. Oğlan, babası hasta olsun diye gece soğukta pencereyi açar; soğuk 

algınlığı için babasının ilaçların içlerini boşaltır. Her gece babasının ölmesi için dua 

etmektedir, akreple babasını zehirlemeye çalışır, babasını uçurumdan atmanın hayalini 

kurar. 

 

Yıldız’ın annesi ile sorunları vardır, babasını seven kız çocuğuna, annesi yeterince 

ilgi göstermez. Yıldız’ın küçük bir kardeşi vardır anne bütün ilgiyi bu erkek bebeğe 

verir. Sokakta oynarken arkadaşı ile konuşan Yıldız annesi ile problemini ifade eder. 

  

Kız: Ben en çok dedemi, annemi bir de büyükanne mi severim, ya sen? 

Yıldız: Babamı. 

Kız:  Babanı mı daha çok seversin kardeşini mi? 

Yıldız: Babamı. 

Kız: Kardeşini mi daha çok seversin anneni mi? 

Yıldız: Kardeşimi.  

Kız: Sen anneni sevmiyor musun? 

Yıldız: Severim. 

Kız: Az mı seversin? 

Yıldız: En çok babamı. 
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Yusuf ve Zekeriya’nın babası sürekli oğullarını azarlamakta özellikle Zekeriya’ya 

sözle hakaretin yanında vurmaktadır. 

 

Karakterlerin Akrabaları İle İlişkisi: Yusuf ve Zekeriya, kardeş olmalarına rağmen 

aralarında problemler vardır, çok az iletişim kurmaktadırlar. Yusuf ve Zekeriya’nın 

babası, torunları Yakup ve Yıldız ile mesafeli bir ilişkisi mevcuttur. 

 

Karakterlerin Geçmiş /Çocukluk Yılları: Yusuf ve Zekeriya’nın geçmişten beri 

ailedeki erkeklerin arasında olan sorunlar aynılarını yaşarlar. Köyün yaşlı ninesi bu 

durumu şöyle açıklar:  Nine: Onun babasının babası da böyleydi ataları da hep 

aynıymış. Annem anlatırdı onun babasının babasının babası da böyleymiş yani senin 

adamın dedesinin babası.  

 

Toplumdaki Diğer Kişiler İle İlişkileri: Toplumda yaşayan kişiler, birbirleri ile 

samimi ilişki içindedir. 

 

 

 

3.2.11.15 Kız Kardeşim Mommo:  

Yapım: 2008 ~ Türkiye 

Tür: Dram 

Yönetmen: Atalay Taşdiken 

Oyuncular: Mehmet Usta,  Mustafa Uzunyılmaz,  Elif Bülbül, Mehmet Bülbül,  Ali 

Bakır,  Mehmet Çiğdem,  Mete Dönmezer 

Senaryo: Atalay Taşdiken 

Görüntü Yönetmeni: Ali Özel 

 

Filmin Konusu: Ayşe ile Ahmet’in anneleri vefat eder bunun üzerine babaları Kazım, 

çocukları dedelerine bırakarak başka bir evlilik yapar. Ayşe ve Ahmet, engelli dedeleri 

ile yaşamaya başlar. Kazım, çocuklarına hiçbir yardımda bulunmaz. Ayşe’yi ve Ahmet’i 

Almanya’ya yanına aldırmak isteyen teyze başarılı olamaz. Ekonomik güçlükler içinde 

http://www.sinemalar.com/filmler/yil_2008/�
http://www.sinemalar.com/filmler/ulke_2522/�
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_562/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/143666/Atalay-Tasdiken/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/58167/Mehmet-Usta/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/45369/Mustafa-Uzunyilmaz/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/156995/Elif-Bulbul/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/156996/Mehmet-Bulbul/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/156997/Ali-Bakir/�
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yaşayan dede tek çıkar yol olarak küçük Ayşe’yi zengin bir ailenin yanına evlatlık 

vermekte bulur. Ahmet kardeşinin gitmesine razı olamasa da engelleyemez. 

 

Aile Yapısı: Dede ve iki torununun oluşturduğu parçalanmış aile yapısı mevcuttur. 

Kazım çocuklarını bırakıp başka bir evlilik yapar, çekirdek aile yapısındadır.  

 

Eşler Arası İlişki: Karısı ölen Kazım’ın, yeni eşi ile herhangi bir sorunu mevcut 

değildir. 

 

Ebeveyn –Çocuk Arasındaki İlişki: Kazım ve çocukları Ayşe-Ahmet arasında kötü bir 

ilişki vardır. Baba çocuklarını görmek istemez, hiçbir maddi ve manevi ihtiyaçlarını 

karşılamaz; bütün yük dedenin üstüne biner. Ayşe, babasını görmek için pencerelerden, 

çatıdan bakmakta, yoldan geçerken babasıyla konuşmayı ummaktadır. Baba, 

Almanya’ya çocukların gitmesinden para almak istemektedir. 

 

Kazım, yeni eşinin oğlu yüzünden Ahmet’i döver, babasından dayak yiyen oğlan 

artık babasından kaçmaktadır. Ayşe, babasını karnının ağrıdığını söyleyerek ilgi sevgi 

bekler baba umursamadan “Çıplak ayakla dolaşırsan ağrır tabii” deyip çekip gider. 

 

Karakterlerin Akrabaları İle İlişkisi: Akrabalar arası iyi bir ilişki mevcuttur. 

Çocuklara bakmaya çalışan yardım eden bir tek dedeleri vardır; çocukların Almanya’da 

bulunan teyzeleri de yeğenlerini yanına aldırmak için çaba sarf etmektedir. Köyün 

bakkalı uzaktan akrabaları olup elinden geldiğince çocukları korumaktadır. 

 

Karakterlerin Geçmiş/Çocukluk Yılları: Ayşe ve Ahmet annelerini kaybetmiş, 

babaları da kendilerini bırakıp yeni bir eş bulmuştur. Geçmişte annenin vefatı 

çocukların düştüğü kötü durumun ana sebebi olmuştur. 

 

Toplumdaki Diğer Kişiler İle İlişkiler: Ayşe, Ahmet ve dede köydeki kişilerle iyi 

ilişkiler içindedir. Köy halkı çocukların ve dedenin durumuna üzülmekte ve onlara 

yardım etmektedir. 
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3.2.11.16 Vavien: 

Yapım: 2009 ~ Türkiye 

Tür: Dram,  Gerilim,  Komedi 

Yönetmen: Yağmur Taylan,  Durul Taylan 

Oyuncular: Engin Günaydın,  Binnur Kaya,  İlker Aksum,  Serra Yılmaz,  Settar 

Tanrıöğen,  Settar Tanrıöven,  Serkan Keskin,  Ercan Kesal,  Güneş Berberoğlu,    

Senaryo: Engin Günaydın 

Yapımcı: Müge Kolat 

Görüntü Yönetmeni: Gökhan Tiryaki 

 

Filmin Konusu: Celal, karısı Sevilay ve oğlu Mesut ile aralarında sorunlar vardır. 

Celal, ailesindeki mutsuzluğu pavyonda çalışan Sibel ile gidermeye çalışır. Sibel 

yüzünden mafya bağlantılı kişiler Celal’in peşine düşer. Sevilay, Almanya’da yaşayan 

babasının yıllardır gönderdiği paraları Celal’den habersiz biriktirir. Celal’in paralardan 

haberi vardır, karısını öldürüp paraları almak için plan yapar. Celal, kır gezintisine 

sırasında karısının otomobilden uçuruma düşmesini sağlar. Sevilay dağda kaybolur, 

Celal de paraları alır. Günler sonra Sevilay evine döner, paraların kaybolduğunu gören 

kadın eşine paraları sorar. Celal, eşini boşanmak ile tehdit eder, Sevilay paralardan 

vazgeçer. Celal’in ağabeyi tüm yapılandan haberdar olur ve Celal’e kızar. Celal, Sevilay 

ve oğulları Mesut yeniden biraraya gelir. 

 

Aile Yapısı: Celal karısı Sevilay ve oğlu Mesut ile çekirdek aileyi oluşturur. 

 

Eşler Arası İlişki: Celal karısından hoşlanmamaktadır buna karşın karısı Sevilay 

Celal’i sevmektedir. Celal eşinde bulamadığı ruhsal ve fiziksel doyumu pavyonda 

çalışan bir kadınla gidermek amacındadır. Celal eşini dinlememekte, istek ve arzularını 

dikkate almamaktadır. Sevilay ise sürekli kocasını mutlu, memnun etmenin yollarını 

aramaktadır. Kadın yandaki komşularının mutlu aile tablosuna imrenerek bakar. 

 

Celal karısından kurtulmayı düşünecek kadar ilişkileri kötüdür; Celal karısını 

öldürme planları yapar; bunun için ormanlık alanda gezintiye çıktıklarında arabanın  
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otomatik kapısını açar ve eşinin yamaçtan düşmesini sağlar. Sevilay, uzun bir zaman 

sonra dağlık alandan sağ kurtularak evine döner. Almanya’da yaşayan babası Sevilay’a 

yıllardır para gönderiyordur; karısının öldüğünü zanneden Celal, bütün paraları alır. 

Sevilay geri döndüğünde paraları bulamaz ve kocasına sorgulamaya başlar.  

 

Celal’in cevabı sert olur : “ Allah belasını versin senin gibi kadının, yaa sen niye oradan 

geri döndün ki yaa niye geberip gitmedin, senin kendinden başka birine bir hayrın var 

mı ki yaa senin ..boşayacağım seni”.  

Sevilay’ın hayatta en korktuğu şey Celal’in kendisini boşamasıdır, her şeyden vazgeçen 

kadın Celal’i boşanma fikrinden vazgeçirmeye çalışır. 

Sevilay: Ben para pul istemiyorum, Celal ben seni istiyorum; sen olmasan ne işe yarar 

para ben bunalımdayım ne olursun yanımdan gitme. Sen benim her şeyimsin sen 

olmadan ben yaşayamam.  

 

Ebeveyn –Çocuk Arasındaki İlişki: Celal oğluna sürekli bağırıp, azarlamaktadır; anne 

araya girip korumaya çalıştığında ona da bağırır. Celal, oğlundan memnuniyetsizliğini 

sertçe ifade eder: 

Celal: Keşke okumaya hevesli olsan da ben de ceketimi satıp seni Ankara’larda 

İstanbul’larda falan okutsam ama bakıyorum karşımda tam bir andaval tam bir mal. 

Oğlum senin kafan niye çalışmaz yaa. Ben başkaları gibi çocuğu ile gururlanmayacak 

mıyım? Benim oğlum şöyle benim oğlum böyle diye hava atamayacak mıyım yaa ben  

Mesut: Elimden geleni yapıyorum baba. 

Celal: Zaten alnıma sıkacağım olacağı bu, işiniz gücünüz zarar bıktım hepinizden bir 

mutluluk vermediniz bana. 

 

Mesut da babasının kendisini sevmediğini düşünmektedir, annesi dağda 

kaybolduğunda kimsesi kalmadığı için daha çok üzülür. Celal ile oğlunun sarıldığı tek 

yer annenin ölü sanılmasından sonra olur. 

 

Karakterlerin Akrabaları İle İlişkisi: Celal’in en iyi dostu, sırdaşı ağabeyi Cemal’dir; 

ağabeyle sıcak/samimi bir ilişki içindedir. Cemal, yeğeni ve yengesi ile de yakındır. 
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Sevilay’ın Almanya’daki babası ve annesi de sürekli kızları ile konuşmaktadır, kızına 

para göndermektedir.  

 

Karakterlerin Geçmiş Çocukluk Yılları: Geçmiş/çocukluk yılları ile ilgili bilgi 

verilmemektedir. 

 

Toplumdaki Diğer Kişiler İle İlişkiler: İnsanlar ev komşuları, iş arkadaşları vb. 

toplumda bulunan kişilerle sıcak, samimi ilişkiler içinde bulunmaktadır. 

 

3.2.11.17 Babam ve Oğlum:  

Yapım: 2004,  2005 ~ Türkiye 

Tür: Aile,  Dram,  Politik,    

Yönetmen: Çağan Irmak 

Oyuncular: Binnur Kaya,  Çetin Tekindor,  Özge Özberk,  Tuba Büyüküstün,  Fikret 

Kuşkan,  Yetkin Dikinciler, Hümeyra Akbay,  Halit Ergenç,  Şerif Sezer,  Erdal 

Tosun,  Ege Tanman,  Mahmut Gökgöz,  Bilge Şen, Nergis Çorakçı,  Can Senozan 

Senaryo: Çağan Irmak 

Yapımcı: Çağan Irmak,  Şükrü Avşar,  Esi Gülce,  Gülay Mercan 

Görüntü Yönetmeni: Çağan Irmak,  Rıdvan Ülgen 

 

Filmin Konusu: Sadık, gençliğinde babası ile siyasi görüş ve hayata dair düşünce 

farklılıkları nedeniyle kavga ederek evi terk emiştir. İstanbul’da üniversiteyi bitirip 

çalışmaya başlar ve evlenir. Hamile karısını doğuma yetiştirmeye çalışırken Türkiye’de 

1980 darbesi olur ve eşi parkta ölür. Sadık oğlu Deniz ile başbaşa kalır. Aradan yedi yıl 

geçer, Deniz büyür. Sadık kanser olur ve ölümünden sonra bakmaları için Deniz’i 

ailesine götürür.  Sadık’ın babası Hüseyin, oğlu ve torunun gelişini soğuk karşılar. 

Sadık’ın annesi Nuran, ağabeyi Salim ve akrabaları bu gelişe çok sevinirler. Sadık bir 

süre sonra ölür; Hüseyin ve Nuran, torunları Deniz ile yaşamaya başlar. 

 

Aile Yapısı: Sadık ve oğlu Deniz parçalanmış aileyi temsil etmektedir. Sadık’ın 

ebeveynleri Hüseyin ve Nuran çekirdek aileyi temsil etmektedir. 
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Eşler Arası İlişki:  Hüseyin ve Nuran arasında genel olarak iyi bir ilişki mevcuttur. 

Hüseyin’in aile içindeki sert ve otoriter durumundan dolayı eşi ile arası bozulmaktadır. 

 

Ebeveyn –Çocuk Arasındaki İlişki: Sadık ve Deniz arasında sıcak/samimi bir iletişim 

mevcutken, Hüseyin ve oğlu Sadık arasında sorunlu/kötü bir iletişim vardır. Sadık 

ölecektir ve Deniz’i bir an önce emanet etmek istemektedir ve çocukla arasına mesafe 

koyar buna anlayan Deniz babasına kızmaya başlar. 

 

 Deniz: Baba gitme sen beni sevmiyorsun artık bırakmaya geldin değil mi? Ben yarın 

gideceğim; eskiden yanına yatmaya gelince istiyordun şimdi sevmiyorsun tabii git 

diyorsun.  

 

Hüseyin evine gelen oğluna ve torununa başta çok kızar; karısı Nuran’a durumdan 

duyduğu memnuniyetsizliği dile getirir. 

Hüseyin: Niye gelmiş bunlar söyledi mi sana bir şey ? 

Nuran: Gelecek tabii evi burası onun, elin gavuru sanki evladın o senin Hüseyin Bey, 

bunlar diyor bir de, el sanki.  

Hüseyin: Evlatlığını bileydi o vakit biz onu ziraat okusun diye gönderdik İstanbul’a, o 

ne yaptı gazetecilik okuyacağım dedi anarşist oldu, bu mu evlat. 

 

Karısı ile konuşmalardan Hüseyin’in oğluna karşı yıllar içinde biriktirdiği öfkenin 

epey fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Hüseyin Bey, oğlunun öleceğini öğrendikten 

sonra pişman olur, Sadık ile daha yakından ilişki kuramamaktan yakınır. 

 

Hüseyin: Sadık hani bir ara bir şey dedin sen bana Deniz’den ötürü dedin ya ona 

söyleyemediğim diyemediğim şeyler var diye işte benim de sana diyemediğim şeyler 

var ben konuşmayı bilemem sen benim oğlumsun canımdan öte cansın bu kadar 

diyeceğim gerisi sen anla gayri. 
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Karakterlerin Akrabaları İle ilişkisi: Hüseyin başta torununa sert davranışlar içine 

girse de daha sonra pişman olur. Hüseyin atları ilgilendiği sırada yanına gelen torunu 

Deniz ile konuşmaya başlar, torunu ile yakın ilişki kurma amacındadır. 

 

Hüseyin: Sen gel ben sana hep sevdireyim atları. 

Deniz: Teşekkür ederim amca 

Hüseyin: Amca mı dedenim ben senin yaa amca da neymiş.  

Deniz: Bir kere dede deyince kızdın ama. 

Hüseyin: Kızmam kızarmayım hiç sen de, ben kızmam. 

 

Hüseyin’in torununa yaklaşma çabalarını ve ilerde kurulacak samimi ilişkinin ilk 

adımları yukarıdaki konuşmada atılmış, Deniz de dedesini sevmeye başlamıştır. 

Hüseyin ilerleyen zamanlarda Sadık’ın vefatı ile Deniz’in babası gibi davranır. Sadık’a 

gösteremediği baba sevgisini torunu Deniz’e gösterir. Teyzeler,amcalar bütün akrabalar 

birlikte eğlenirler. Dedenin torununa sert davranışları giderek yumuşar. 

 

Karakterlerin Geçmiş/ Çocukluk Yılları: Geçmişte babası ile hayata bakış ve siyasi 

görüş olarak ayrı düşmüş olan Sadık evini terk eder. Hüseyin oğlunu bıraktığına 

pişmandır, 15 sene önce oğlunun gitmesine izin vermeseydi bunların başlarına 

gelmeyeceğini düşünüyordur. Sadık ve abisi mutlu bir çocukluk geçirmiştir, tarlalarda 

dağlarda koşup oynamışlardır. 

 

Toplumdaki Diğer Kişiler İle İlişkiler: Sadık ve ailesinin toplumdaki diğer kişiler ile 

içten samimi bir ilişkiler vardır. Kahvedeki şakalaşmalar, beraber yemek yiyen 

kalabalık arkadaş grubu ve buradaki  konuşmalar insanlar arasındaki iletişimin güçlü 

olduğunu göstermektedir. 

 

 

3.2.11.18 Sözün Bittiği Yer 

Yapım: 2007 ~ Türkiye 

Tür: Dram 

http://www.sinemalar.com/filmler/yil_2007/�
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Yönetmen: İsmail Güneş 

Oyuncular: Tardu Flordun,  Volkan Severcan,  Yasemin Balık, Okan Tangücü, 

 Mehmet Özgür,  Elif Sümbül Sert, Mehmet Özgür Köksel 

Senaryo: İsmail Güneş,  Ömer Lütfi Mete,  Ömer Faruk Birpınar 

Yapımcı: Mehmet Güneş 

Görüntü Yönetmeni: Baybars Tekin 

 

Filmin Konusu: Turgut dizilerde figüranlık ve palyaçoluk yaparak geçimini 

sağlamaktadır. Turgut’un eşi Simay, oğlu ve kocasını bırakıp dünyanın çeşitli yerlerini 

gezmeye çıkar. Turgut, oğlu Umut ile yalnız kalır. Umut’un kan kanseri olduğunu 

öğrenen Turgut, parasızlık içinde ne yapacağını bilemez. Simay, geçmişte oğlunu 

bırakıp gittiğinden pişman olarak Türkiye’ye döner. Simay, zengin bir işadamı ile 

birlikte olur. Umut’un kanser olduğunu öğrenen Simay, işadamının yardımıyla Umut’un 

velayetini alıp yurtdışına tedaviye götürür. Turgut yalnız kalır.  

 

Aile Yapısı: Turgut ve oğlu Umut parçalanmış aile yapısındadır.  Simay tek kişilik 

haneyi temsil etmektedir. 

 

Eşler Arası İlişki: Simay ile Turgut boşanmışlardır. Simay hayata eğlence ile bakan, 

hayatı ciddiye almayan, dünyanın bütün yerlerini gezip görmek isteyen biridir, 

Turgut’tan boşanmasının ardında tek bir yerde bağlanıp kalmaktan duyduğu sıkıntı 

yatmaktadır. 

 

Ebeveyn –Çocuk Arasındaki İlişki: Baba oğlun yakın samimi bir ilişkisi vardır. 

Simay çocuğu Umut’u bırakıp gitmiştir; oğlunu görmeye yanaşmamıştır. Ev sahibi 

Turgut’un bütün eşyalarını kapı dışarı atar. Arabada baba oğul yatmak zorunda kalır. 

Umut’un kanser olması Turgut’un bütün yaşamını altüst eder. 

 

Simay, zengin iş adamı ile beraberdir, Umut’un velayetini almak için mahkemeye 

başvurur, Turgut velayeti vermek istemez. Mahkemede Turgut samimi olarak oğlundan 

ayrılmanın ne kadar zor olduğunu hakime şöyle açıklamıştır. 
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Turgut: Ben, annemiz eğer anne olmaya hazırım diyorsa ve Umudumu benden 

koparmak istiyorsa. Buna cevap vermeye hazır değilim. Ben biterim biliyor musunuz 

umudum biter biliyor musunuz? 

 

Mahkeme çocuğu anneye verir. Baba ve oğul ayrılır, tek tesellisi oğlunun 

hastalığının tedavi edilecek olmasıdır. 

 

Karakterlerin Geçmiş/ Çocukluk Yılları: Simay dünyayı gezmek ve eğlenmek için, 

yıllar önce eşini-çocuğunu terk etmiştir. Simay’ın bu terk edişi baba ve oğlun hayatını 

kötü etkilemiştir. 

 

Karakterlerin Akrabaları İle İlişkisi: Akrabaları ile herhangi bir ilişki 

bulunmamaktadır. 

 

Toplumdaki Diğer Kişiler İle İlişkiler: Simay’a zengin bir işadamı araba ile çarpar ve 

aralarında bir aşk başlar. İşadamı Umut’un bütün ameliyat masraflarını karşılar. Turgut 

ve Simay toplumda bulunan kişilerle sıcak/samimi ilişkiler içindedir. 

 

  

3.2.11.19 Meleğin Düşüşü: 

 

Yapım: 2004 ~ Türkiye,  Yunanistan 

Tür: Dram 

Yönetmen: Semih Kaplanoğlu 

Oyuncular: Yeşim Ceren Bozoğlu,  Tülin Özen,  Can Kolukısa, Budak Akalın,  Engin 

Doğan,  Musa Karagöz,  Özlem Turhal 

Senaryo: Semih Kaplanoğlu 

Yapımcı: Semih Kaplanoğlu,  Panayiotis Papazoğlu,  Yorgos Lykiardopluos 

Görüntü Yönetmeni: Eyüp Boz 
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Filmin Konusu: Zeynep, babası ile birlikte şehrin gecekondu semtinde yaşamakta, 

otelde temizlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Genç kız evde babasının tacizlerine 

uğramaktadır. Zeynep’in tek amcacı iyi birisi ile evlenmektir; kıza tek destek olan 

otelde çalışan arkadaşı Mustafa’dır. Babasının tacizlerine dayanamayan kız, babasını 

öldürür; Mustafa ile birlikte cesedi denize atar.  

 

Selçuk ve Funda’nın sorunlu bir evlilikleri vardır, Funda eşinden boşanmak 

istemektedir. Bu sırada Funda’nın ani ölümü Selçuk’u da intihara sürekler.  

 

Aile Yapısı: Baba ve kız parçalanmış aileyi oluşturmaktadır. Selçuk ve Funda çekirdek 

aileyi oluşturmaktadır. 

 

Eşler Arası İlişki: Selçuk ve Funda sorunları olan bir çifttir, Funda evi terk edip gider. 

Selçuk evin sorumluluklarını almamaktadır, karşı komşusu ile cinsel ilişkiye girerek 

karısını da aldatır.  

 

Ebeveyn –Çocuk Arasındaki İlişki: Zeynep’in babası oto tamircisidir, annesi ölmüştür 

babası ile kenar mahallede yaşar. Zeynep evin temizlik yemek bulaşık işlerini yapar. 

Babası kızını geceleri taciz etmektedir, Zeynep de bu durumun farkındadır ama ses 

çıkartamaz; ruhsal olarak kız zor bir dönemdedir. Genç kızın tek isteği mutlu bir yuva 

kurmaktır bunun için yatırlara gider; çeyizi için gazetelerden kuponla küçük ev aletleri 

toplar. Babanın tacizlerinde dayanamayan Zeynep babasını öldürür. 

 

Karakterlerin Akrabaları İle ilişkisi: : Akrabalar arası herhangi bir ilişki 

bulunmamaktadır. 

 

Karakterlerin Geçmiş Çocukluk Yılları: Karakterlerin geçmiş/çocukluk yıllarına 

ilişkin bilgi bulunmamaktadır. 
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Toplumdaki Diğer Kişiler İle İlişkiler: Zeynep otelde temizlik görevlisi olarak 

çalışmaktadır, aynı işyerinde çalışan görevli gençle ile aralarında bir ilişki yaşanır. 

Zeynep’in en zor zamanında yanında olan tek kişi bu gençtir.  

 

3.2.11.20 Güle Güle: 

Yapım: 2000 ~ Türkiye 

Tür: Dram,  Komedi,  Romantik 

Yönetmen: Zeki Ökten 

Oyuncular: Haluk Bilginer,  Metin Akpınar,  Zeki Alasya,  İpek Tuzcuoğlu,  Yıldız 

Kenter,  Serra Yılmaz,  Ece Uslu, Eşref Kolçak,  Mahmut Gökgöz,  Nilüfer 

Açıkalın, Ayşegül Aldinç,  Güler Ökten,  Şükran Güngör  

Senaryo: Fatih Altınöz 

Yapımcı: Faruk Aksoy,  Ayşe Germen 

Görüntü Yönetmeni: Ferenc Pap 

Filmin Konusu: Şemsi, Celal, Zarife, İsmet ve Galip emeklilik yıllarını Bozcaada’da 

geçirmektedir. Şemsi, karısı ve çocuğundan ayrı, araba tamirciliği yapmaktadır. Celal ve 

Zarife uzun yıllar geçse de aşkları devam eden mutlu bir çifttir. İsmet annesini 

kaybetmiş onun yasını unutmaya çalışan biridir. Galip, Küba’da olan sevgilisi Rosa ile 

birlikte olma hayalleri kuran, yardımsever bir insandır. Galip’in kanser olduğunu 

öğrenen arkadaşları onun son arzusu olarak Küba’ya sevgilisi Rosa’ya göndermek 

isterler. Paraları ve mülkleri olmayan bu yaşlı insanlar banka soyarak arkadaşları 

Galip’in isteğini gerçekleştirirler. 

Aile Yapısı: Celal ve Zarife çekirdek aileyi oluşturmaktadır. Yalnız yaşayan arkadaşları 

tek kişilik haneyi oluşturmaktadır. 

 

Eşler Arası İlişki:  Celal ve Zarife arasında mutlu bir ilişki mevcuttur. Galip eşini 

kaybetmiştir, Küba’da bir sevgilisi vardır tek amacı Küba’ya gidip sevgili ile 

evlenmektir. Şemsi’nin karısı çekip gitmiştir. 

 

 

http://www.sinemalar.com/filmler/yil_2000/�
http://www.sinemalar.com/filmler/ulke_2522/�
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_562/�
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_566/�
http://www.sinemalar.com/filmler/tur_571/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/26513/Zeki-Okten/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/25646/Haluk-Bilginer/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/25860/Metin-Akpinar/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/29037/Zeki-Alasya/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/31644/Ipek-Tuzcuoglu/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/31431/Yildiz-Kenter/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/31431/Yildiz-Kenter/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/27359/Serra-Yilmaz/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/34837/Ece-Uslu/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/29939/Esref-Kolcak/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/25731/Mahmut-Gokgoz/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/36946/Nilufer-Acikalin/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/36946/Nilufer-Acikalin/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/32292/Aysegul-Aldinc/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/30342/Guler-Okten/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/31430/Sukran-Gungor/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/26514/Fatih-Altinoz/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/26845/Faruk-Aksoy/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/31442/Ayse-Germen/�
http://www.sinemalar.com/sanatci/31434/Ferenc-Pap/�
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Ebeveyn –Çocuk Arasındaki İlişki: Celal’in İstanbul’da yaşayan kızı ile sorunları 

vardır; kızının kendileri ile yeterince ilgilenmediğini arayıp sormadığını düşünmektedir. 

Arzu bu yaz için erkek arkadaşı ile Hindistan’a gitme planları yapmaktadır. Celal ve eşi 

kendilerinin izni olmadan böyle bir geziye gitmesine karşıdır. Arzu artık büyüdüğünü 

kimseye hesap vermek zorunda olmadığını ifade eder. 

 

Karakterlerin Akrabaları İle İlişkisi: İsmet kardeşi ile kavgalıdır, kardeşini özler 

yıllar önce Amerika’ya kaçan kardeşten haber alamamaktadır. İsmet ölen annesini 

unutamamaktadır. 

 

Karakterlerin Geçmiş/ Çocukluk Yılları: Karakterler geçmiş yılları özlemle 

anmaktadır. Galip uzun yıllardır Küba’da olan sevgilisi ile mektuplaşmaktadır. İsmet 

annesini kaybetmiş bunun acısını yıllarca üzerinden atamaz. 

 

Toplumdaki Diğer Kişiler İle İlişkiler: Toplumdaki kişilerle sıcak/samimi ilişkiler 

mevcuttur. 
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SONUÇ: 

“2000’li Yıllar Türk Sineması’nda Ailenin Sunumu” konulu bu araştırma, 2000’li 

yıllar Türk filmlerindeki aile türleri, aile içi ilişkiler, eş/partner iletişimi, kadın ve 

çocuğun ailedeki konumu, boşanma, evlenme, aldatma olgularını neden ve sonuçlarıyla 

birlikte ortaya koymaya çalışmaktadır. 

 

Araştırmada Türk Sineması’ndaki tarihsel dönemler içinde ailenin sunumunun 

nasıl olduğu incelenip 2000’li yıllar Türk Sineması’na kadar olan süreç ayrı 

değerlendirilmektedir. 

 

Türk Sineması’nın ilk yıllarında ülkenin mevcut zor koşulları dolayısıyla nitelik 

ve nicelik açısından yeterli eserler ortada yoktur. Muhsin Ertuğrul’un ilk dönem Türk 

Sineması’nda ağırlığı açıktır, İstanbul Sokak’larında filmi ileriki yıllarda ülke 

sinemasında egemen olacak melodram türünün ilk örneğidir. Bu dönem filmlerde aile 

sıcak ve samimi bir ilişkiler içinde gösterilmektedir; “kötü kadın” tarafından cinsel 

zaafına yenik düşen erkek karakter ailesini yıkar.  

 

1950’lı yıllara kadar Türk Sineması’nda önemli yapıtlar çıkmamaktadır. 1950’den 

1980’e kadar Türk Sineması’nda giderek yükselen melodram türünün hakimiyeti söz 

konusudur; özellikle 1960-1975 arası dönemde Türk Sineması melodram filmlerinin de 

etkisiyle en parlak yıllarını geçirmiştir. Uzun dönem boyunca Türk Sineması’nda aile 

aşırı derece kutsal olarak kabul edilmiştir, sadece sıcak-samimi ilişkiler gösterilmiş, 

tartışma/kavga/boşanma/aldatma gibi olumsuzluklar melodram türü içinde yanlış 

anlaşılmalar olarak betimlenmiştir. Melodram türü dışında toplumun ve ailenin 

sorunlarını gerçekçi bakışla beyazperdeye yansıtan filmler de mevcuttur. Gurbet 

Kuşları, Vesikalı Yarim, Düğün, Gelin, Diyet, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi filmlerde 

aile yapısı içindeki olumsuzluklar da vurgulanmaktadır. Bu filmlerin yönetmenleri 

genel olarak Türk Sineması’ndaki auteur isimlerdir.  

 

 Türk Sineması’nda 1980-1990 yılları arası, aile içindeki sorunların açığa çıktığı, 

boşanmanın varlığını arttırdığı, ailenin sıcak-kutsal imajının yıkıldığı dönemdir. 1980’li 
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yıllarda feminist hareketin başlattığı “kadın filmleri” kuşağının etkisi 1990’larda da 

devam eder.  

 

1990’lı yılların son dönemlerinde ortaya çıkan ve auteur unvanını alan bağımsız 

sinemacılar, 2000’li yıllarda, çoğu ilk filmlerini çeken genç yönetmenlerinin sinemaya 

bakışını derinden etkilemiştir. Bunun sonucunda yeni kuşak genç yönetmenler hayata, 

topluma, insanlara ve sinemaya Yeşilçam kalıpları dışında yaklaşmış ve dolayısıyla aile 

konusunda da daha önceki Türk sinemasından farklı bir tutum içine girmişlerdir. 

Genelde sinema tarihinde, özelde Türk Sineması’nda ticari filmler ile bağımsız filmler 

arasında aileyi ele alış biçimler arasında farklılıklar vardır. Bağımsız/auteur 

yönetmenlerin filmlerinde topluma ve insanlara daha eleştirel bir tutum; toplumsal 

sorunlara daha duyarlılık ve toplumsal konuları beyazperdeye yansıtmakta daha cesur 

yaklaşım mevcuttur. 

 

Araştırmanın amacı 2000’li yıllar Türk Sineması’nda ailenin ne şekilde sunulduğu 

ortaya çıkarmaktadır. Bunun için 2000-2010 yılları arasında izlenebilen, aileyi konu 

edinen, kurmaca yapımlara nitel film analizi uygulanmıştır. 

 

2000’li yıllar Türk filmlerini incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar şunlardır: 

 

Ebeveyn ve çocuklar arasında derin sorunlar vardır. Çocuklar ailelerinden 

yeterince ilgi görmemektedir; anneleri ve babaları gibi olmak istemediklerini ifade 

etmektedirler. Maddi yönden iyi olan aileler duygusal olarak çocuklarına yardımcı 

olamamaktadır. Ekonomik yönden kötü olan aileler duygusal yönden çocukları mutlu 

etse de ekonomik sorunlar çocuğu toplum içinde kötü etkilemektedir. Aileleri ekonomik 

yönden kötü durumda olan çocuklar büyüme sürecinde çektikleri zorluklar yüzünden 

hem ebeveynlerine hem de topluma karşı olumsuz düşüncelere sahip olmaktadır. 

Çocuklar anne ya da babadan biri ile iyidir, iki ebeveyni ile de arası sorunsuz olan çok 

az karakter bulunmaktadır. Eşler arası boşanma ya da şiddet davranışı çocuklara da 

olumsuz olarak yansımaktadır. Çocuğun birey olarak kendi kararlarına saygı 
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duyulmamaktadır. Anne ve baba, ekonomik yönden çektikleri sıkıntıları çocuklarına 

yansıtmaktadırlar.  

 

Filmlerde çocuklar ekonomik anlamda güçlü hissettiklerinde aynı şehirde de 

olsalar ebeveynlerinin evini terk etmektedir. Ailesinden duyduğu rahatsızlığa çocukların 

verdiği en büyük tepki evden kaçmak olmaktadır. Ekonomik sıkıntılar dolayısıyla 

çocuklar daha paraya dayalı düşünmeye başlamıştır. Filmlerde çocukların, annesinden 

ve babasından nefreti, onları öldürecek kadar çoktur. Ebeveynlerin ailenin içindeki 

çocuklara eşit sevgi ve değer göstermemesi, çocukların arasında ayrımcılık yapmaları 

da sorun nedeni olmaktadır.  Anne ve babanın ortada bıraktığı terk edip gittiği birçok 

çocuk vardır. Çocukların ebeveynlerine kendilerini beğendirme çabası da çocuklar 

üzerinde psikolojik baskı yapmaktadır. Ebeveyn çocuk arasında fikir ve düşüncedeki 

ayrılık, ebeveynlerin her koşulda kendi dediklerini yaptırma istekleri çocuk üzerinde 

olumsuz etki yapmaktadır. Ekonomik yönden ayakları üzerinde duran çocuklar 

ailelerine hesap vermek konusunda daha özgür düşünmektedir. Boşanmış anne yada 

baba çocuğuyla ilgisini iyice azaltmaktadır. 

 

Filmlerin çoğunda karakterlerin herhangi bir akraba ile olumlu ya da olumsuz 

ilişkisi bulunmamaktadır. Anne ve babaları ile görüşmeyen ya da görüşemeyen kişiler 

akrabaları ile hiç görüşmemektedir. Filmlerde özellikle kardeşler arasında 

anlaşmazlıklar görülmektedir. Kardeşler birbirlerine maddi ve manevi yönden yardım 

etmediği gibi kendi çocuklarını dayı/teyze/amca/hala gibi akrabalarıyla görüşmesini de 

istememektedir. Filmlerde töreler gereği akrabaların birbirlerini öldürmeyi istediği 

durumlar ortaya çıkmaktadır.  

 

Teyzelerin, amcaların yeğenleri ile eğlendikleri sıcak, samimi ilişkiler kurdukları 

filmler az sayıda olsa da mevcuttur, bu tür filmler daha çok köyde ya da kasabada 

geçmektedir. Akrabalar arasında maddi nedenlerden dolayı problemler çıkmaktadır. 

Filmlerde torunlar ve dede/nine arasındaki bağların gittikçe kuvvetlendiği 

görülmektedir, annenin ve babanın bakmadığı ya da bakamadığı çocuklara dede/nine 
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sahip çıktığı gibi, anne ve babalarının bakmadığı nine / dedeye torunların yardımcı 

olduğu da görülmektedir.  

 

 Karakterlerin geçmişlerine bakıldığında çoğunda sorunlu bir durum görülmüştür. 

Özellikle çocukluk çağlarında ailenin içinden ya da dışından gelen olumuz olaylar 

kişilerin ileriki yaşamlarını da negatif etkilemektedir. Karakterlerin ekonomik yönden 

zayıf ailelerde, istediklerini elde edememiş olmaları kendilerini yaralamaktadır. Bu 

yüzden karakterler büyüdüklerinde zengin ve mevkii sahibi olmak istemektedir. Bu 

zenginliğe ulaşmak için de her türlü yolu denemektedir. Çocukluklarında yaşadıkları 

kötü tecrübeler hayata ve insanlara karşı daha sert bir tutum takınmalarına neden 

olmaktadır.  

 

Birçok karakterde görünen ana sorun çocukluğunda ebeveynleri ile ilişkisinde 

yaşamış olduğu problemlerdir. Çocukluğunda anne ve babası ile iletişim kuramamış 

birey toplumla da iletişim kurmakta zorlanmaktadır. Çocukların, özellikle babaları ile 

gerekli diyalogları kuramadıkları görülmektedir. Babası terk eden, babası fiziki şiddet 

uygulayan birçok karakter mevcuttur. 

 

2000’li yıllarda vizyona giren Türk filmlerinin genelinde aile türü olarak tek 

kişilik hane yapısı baskın gözükmektedir, aynı şekilde ticari filmlerde ve 

bağımsız/auteur yönetmen filmlerinde tek kişilik hane öne çıkmaktadır. Hikayesi 

şehirde geçen Türk filmlerinde de tek kişilik hane yapısı baskındır; ticari filmler ve 

bağımsız/auteur yönetmen filmleri arasındaki fark parçalanmış ailede ortaya 

çıkmaktadır; hikayesi şehirde geçen bağımsız filmlerde parçalanmış aile ticari filmlere 

göre daha fazla öne plana çıkmaktadır.  Hikayesi kasabada geçen filmlerde çekirdek aile 

oranı baskındır. Hikayesi köyde geçen Türk filmlerinde çekirdek aile ve geniş aile öne 

çıkmaktadır; özellikle konusu köyde geçen ticari filmlerde geniş aile oranı fazla 

görünmektedir. Tek kişilik aileyi oluşturan gruplar; gecekondu bölgelerinde ailesi 

memleketinde kalmış şehre çalışmaya gelmiş kişiler ya da ailesini yitirmiş kişiler, evli 

olan çocukları ile yaşayamayan ve yalnız kalan yaşlılar, ekonomik yönden kendine 

yatan, yalnız yaşamak için ailesinden ayrılan insanlardır. 



 
 

223 
 

 

2000-2010 yılları arasında Türk filmlerinde evlenme olgusu çok fazla 

görülmemektedir. Ticari filmlerde evlenme olgusu daha fazla yer almaktadır. Bağımsız/ 

auteur yönetmen filmlerinde kırsal ve şehirde evlenme oranları dengedeyken, ticari 

filmlerde evlenme şehirde yoğunlaşmaktadır. Filmlerde, kırsal bölgelerde evlenme 

olgusuna şehirden daha olumlu bir yaklaşım vardır.  Türk filmlerinde giderek evlenme 

olgusuna daha mesafeli yaklaşım görülmektedir. Evlenmekten kaçınan kişiler daha çok 

partnerler arası ilişkiyi tercih etmektedir. Bunun yanında bedeni tatmini bir şekilde 

sağlayan ama duygusal olarak kendini iyi hissetmeyen kişilerin depresif bir ruhu hali 

içinde psikolojik sorunlarla boğuştuğu da görülmektedir. Bu kişilerin kendi bireysel 

tercihleriyle yalnızlık kalmak istemeleri, psikolojik travma durumlarında aile, eş, akraba 

vb. gruplardan yardım almasını da engellemektedir. 

  

Filmlerde, aldatma olgusunun toplumda giderek yükseldiği ve her iki cinsin de 

aldatma konusunda rahat olduğu belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır. Erkeklerin 

aldatma konusunda öne çıktığı önceki zamanların aksine kadınlar da erkekler kadar 

aldatma eylemi içine girmektedir. 

 

2000-2010 yılları arasında Türk filmlerinde boşanma olgusu çok fazla 

görülmemektedir. Bağımsız /auteur yönetmen filmlerde boşanmaya daha fazla 

rastlanmaktadır özellikle konusu şehirde geçen bağımsız filmlerde boşanma durumu 

sıkça görülmektedir. Boşanma oranının özellikle şehirlerde arttığı gözlemlenmektedir 

ama kırsal bölgelerde de boşanmaya eğilim fazlalaşmaktadır. 

   

 

2000-2010 yılları arasında Türk filmlerinde çocuğa şiddet çok fazla 

görülmemektedir, özellikle ticari filmlerde rastlanmamaktadır. Bağımsız/auteur 

yönetmen filmlerde çocuğa şiddet özellikle kırsal yerleşim yerlerinde daha fazla 

görülmektedir. Filmlerde, çocuğa şiddet, şu anda çok gözlemlenen bir durum olmasa da 

bütün ailelerin bir şekilde çocuklarına baskı uyguladıkları, fiziki ve psikolojik şiddet 

uygulamasalar da çocukların ebeveynleri ile rahat iletişim kuramadıkları ortadadır. 
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2000-2010 yılları arasında Türk filmlerinde eşe/partnere şiddet çok fazla 

görülmemektedir. Ticari filmlerde eşe/partnere şiddet neredeyse hiç bulunmamaktadır, 

konusu şehirde geçen bağımsız/auteur yönetmen filmlerde eşe/partnere şiddet fazla 

görülmektedir. 

 

Film incelemesinde, akraba evliliği, imam nikahı ve başlık parası konularında 

toplumsal bir bilinçlenme içinde olunduğu görülmektedir. Her ne kadar kırsal 

bölgelerde bu durumlar devam etse de şehirlerde tamamen ortadan kalktığı 

anlaşılmaktadır. 

 

Filmlerde, geniş ailenin ana unsurlarından dede ve nine bakımları için huzurevine 

yatırılmaktadır bu da geniş ailenin filmlerde azalmasına neden olmaktadır. Dede-torun 

ve nine-torun arası kurulan yeni aile türü dikkat çekici oranda fazladır. Ebeveynlerinin 

bıraktıkları çocuklarına büyükanne ve büyükbabalar sahip çıkmaktadır. 

 

Filmlerde toplumun gecekondu varoş semtlerinde ekonomik sebeplerden dolayı 

suça karışan kişiler fazlalaşmaktadır, özellikle ailesi olmayan çocuk karakterler illegal 

işler sonucu hayatlarını kaybetmektedir. 

 

Seyirci bakımından yüksek sayılara ulaşan komedi türündeki kaba mizah anlayışı 

içindeki yapımlardaki karakterlerin herhangi bir aile bağı içinde olmaması da dikkat 

çekici bir diğer yöndür. Bu filmlerdeki karakterler tek kişilik hane yapısındadır aileleri 

olmadıkları gibi akrabaları da çok yoktur. 

 

 
Postmodern aile konusunda filmlere bakıldığında sözleşme evliliklerinin hiçbir 

filmde olmadığı görülmektedir, aynı şekilde eşcinsel ilişkilerin onaylandığı filmler olsa 

da uzun süreli eşcinsel birlikteliklere rastlanmamaktadır. Ekonomik zorlukların kişilerde 

çocuk yapmak konusunda geciktirici bir etki yaptığı görülmektedir. Filmlerde sayı 

bakımından çok fazla boşanma görünmemektedir ama bağımsız filmlerdeki yüksek 
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boşanma sayısı dikkat çekicidir. Filmlerde evlilik dışı çocuk sayısı çok fazla değildir. 

Filmlerde tek ebeveynli aileler görülmekle birlikte sayıca fazla değildir ve bunların bir 

kısmı ölüm sonucu bu aile yapısına dönüşmektedir. 

 

Türkiye’nin bir kısmı feodal bir sistemde yaşarken bir kısmı modern bir kısmı da 

postmodern değerler içinde yaşmaktadır. Türk filmlerin genelinde postmodern özellikler 

nadir görülmektedir; çalışmaya uygun olarak Türk filmlerinde aile konusunda 

postmodern unsurlara da pek rastlanmamıştır, filmlerinin yapılarını klasik anlatıya sahip 

olması da bunda etkendir.  

 

Tüik verileri ile Türk filmleri karşılaştırıldığında benzer sonuçlar çıktığı gibi farklı 

sonuçlar da çıkmaktadır. Tüik verileri ile bağımsız filmlerin birbirlerine daha yakın 

oranlarda çıktığı görülmektedir. Türk filmlerindeki tek kişilik hane yapısı oranı ile 

Tüik’in 2006 yılı Aile Yapısı Araştırması’ndaki tek kişilik hane oranı arasında ciddi bir 

fark görülmektedir. Türk filmlerindeki akraba evliliği ve başlık parası olguları ile 

Tüik’in araştırma sonuçları birbirinden epey farklıdır. Türk filmlerinde özellikle eşe ve 

çocuğa şiddet konusu beyazperdeye neredeyse hiç yansıtılmamaktadır. 

 

Tüik araştırmasına göre nüfusun büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır, buna 

paralel olarak da 2000’li yıllar Türk filmlerinin çoğu şehirde geçmektedir. Şehirde 

geçen filmler mevcut seyircinin yaşadığı yer ile uyumluluk göstermektedir. 

 

Tüik araştırması ve 2000’li yıllar Türk filmleri arasında en büyük farklılık aile 

oranlarında ortaya çıkmaktadır. Tuik araştırmasında çekirdek aile oranı % 80 çıkarken, 

2000’li yıllar Türk filmlerinde çekirdek ve parçalanmış ailenin toplam oranı % 55’dir. 

Tuik araştırmasında % 6 olan tek kişilik hane oranı, 2000’li yıllar Türk filmlerinde % 36 

oranında görülmektedir. 

 

Tüik verilerine göre Türk toplumunda evlenme oranlarında az da olsa bir yükseliş 

görülmektedir. 2000’li yıllar Türk filmlerinin büyük çoğunluğunda evlenme olgusuna 

rastlanmamaktadır. 
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Tüik verilerine göre Türkiye’de son yıllarda boşanma oranlarında ciddi bir artış 

yaşanmaktadır. 2000’li yıllar Türk filmlerinde ancak dörtte birinde boşanma 

görülmektedir. 

 

Türk toplumunda aile içi çocuğa şiddet olgusu  % 50’lere varan bir oranda iken, 

2000’li yıllar Türk filmlerinin % 10’unda çocuğa şiddete rastlanmaktadır. Türk filmleri 

çocukların sorunlarını yeterince beyazperdeye taşıyamamaktadır. 

 

Türk toplumunda eşe/partnere şiddet olgusu araştırmalara göre % 17-% 39 

oranlarında iken, 2000’li yıllar Türk filmlerinin % 8’inde eşe/partnere şiddete 

rastlanmaktadır. Türk filmleri aile içi şiddete hiakayelerinde yer vermediği 

anlaşılmaktadır, ama son yıllarda nispeten bir artış görülmektedir. 

 

Türk toplumunda aldatma olgusu % 32-% 35 oranlarında iken, 2000’li yıllar Türk 

filmlerinin % 23’ünde görülmektedir. Türk filmleri ile toplumdaki aldatma oranları 

arasında paralellik bulunmaktadır. 
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