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Genel Bakış 

Gelin, Türkiye’de 1950’lerden beri süregelen köyden kente göçün gittikçe yoğunlaşmış bir 
döneminden insan portreleri sunar. Akad, üçlemenin bu filminde köyden kente yakın 
zamanda gelmiş, ne pahasına olursa olsun mücadele ederek burada tutunmayı kafasına 
koymuş bir ailenin hikâyesini anlatır.  

Klostrofobik bir atmosfere sahip olan Gelin’de olaylar, çoğunlukla ailenin yaşayıp çalıştıkları 
ev ve dükkânlarında geçer. Dışarıdaki büyük kentin -açılış dışında- kendini göstermediği, 
ancak varlığını ailenin yaşadıkları ve gerginliğinde alabildiğine hissettiren bir film. Kentin 
çeperindeki bu aile henüz kente nüfuz edebilme ve onun bir parçası olabilme araçlarına 
sahip olmamakla birlikte sermayesini büyüterek ve ona yaklaşarak orada kendine bir alan 
açmaya çalışmaktadır. Gelin, metaforik anlatımıyla da son derece güçlü bir filmdir.  
 
Kişiler 

Meryem         Köyden kente göç eden bir ailenin henüz İstanbul’a gelen gelini. Osman’ın 
annesi. Veli’nin eşi. 

Hacı İlyas      Ailenin en büyüğü. Veli ve Hıdır’ın babası. Meryem’in kayınpederi. Bakkal 
dükkânı işletiyor. 

Veli                Meryem’in kocası. Hacı İlyas’ın oğlu. Osman’ın babası. 

Hıdır              Veli’nin ağabeyi. Ailenin büyük oğlu. İşlerinde Hacı İlyas’ın en büyük 
yardımcısı.    

Kaynana        Hacı İlyas’ın karısı. Meryem’in kayınvalidesi. Veli ve Hıdır’ın annesi. 

Öykü  

Veli, karısı Meryem ve oğlu Osman ile Yozgat'ın köyünden İstanbul'a gelir. Ailenin geri 
kalanı, babası, annesi ve kardeşleriyle onların aileleri İstanbul'a ondan önce gelip 
yerleşmişlerdir. Aile hep birlikte İstanbul'un bir gecekondu mahallesinde yaşarlar. Burada bir 
bakkal dükkânı işletirler. En büyük hedefleri, kentin biraz daha merkezi bir mahallesinde 
ikinci ve daha büyük bir dükkân açarak refaha ulaşmaktır. Bunun için var güçleri ile 
çalışırlarken ailedeki herkesten de fedakârlık yapmaları beklenir. Meryem ve Veli’nin oğlu 
Osman’ın ne olduğunu bilmedikleri bir hastalığı vardır. Meryem, oğlu için çok 
endişelenmekte, ancak ailenin diğer bireyleri bunun önemsiz bir şey olduğunu düşünmekte, 
bağnazlıklarıyla da doktor kontrolüne karşı çıkmaktadırlar. Meryem, Osman’ın hastalığının 
alevlenmesi üzerine komşusu yardımıyla oğlunu hastaneye götürür ve önemli bir kalp 
rahatsızlığı olduğunu öğrenir. Meryem, ısrarla durumun önemini anlatmaya çalışmasına ve 
aileden yardım istemesine karşın Osman’ın hastalığı ihmal edilir. Aile, tamamen yeni dükkân 
hayaline kapılmış ve başka hiçbir şeyle ilgilenmemekte, Meryem’den de aynı özveri ve 
çalışmayı beklemektedirler. Osman’ın tedavisi günden güne ertelenir. Dükkân açılır ve 
çalışmalar devam eder. Tedavi göremeyen Osman, bir bayram günü yaşamını yitirir. 
Meryem, aileyle yüzleşir ve kendine yeni bir yaşam kurmak için evi terk eder. Bu ise tutucu 
ailenin kabul edemeyeceği bir şeydir. Baba, Veli'yi çok sevdiği karısını öldürmesi için 
azmettirir. 



Sahneler 

İstanbul'a geliş     Meryem, Veli ve Osman garda trenden inerler. Onları Hıdır karşılar. 
Meryem ve Osman kentin kalabalığı ve büyüklüğü karşısında şaşkındır. İlk defa denizi 
görürler. Hıdır kentin görünenin ardında çok daha büyük bir yer olduğunu söyler. Eve 
giderler. Ailenin diğer üyeleri karşılar. Hıdır, Veli'yi babalarının dükkânına götürür, mahallede 
gezdirir.     

Evde      Veli köyde sattığı tarlanın parasını babasına teslim eder. "Yozgat ile işimiz kalmadı" 
der. Eşi buna karşı çıkar oranın asıl memleketleri olduğunu söyler. Hacı İlyas Mahalle 
bakkallığının iyi kazanç getirmediğinden ve daha merkezi ve büyük bir dükkân açma 
planlarından bahseder. 

Odada      Meryem ve Veli odada konuşurlar. Meryem, buraya alışacağını ve seveceğini 
umut etmektedir. Yatakta uyuyan küçük oğulları Osman sayıklar. Osman’ın sık sık 
karşılaştıkları bu durumu Meryem’i endişelenmektedir. Veli ise önemli olmadığını düşünür. 
Annesine söylemesini ve dua ile onun Osman’ı iyi edebileceğini söyler. 

Dükkanda      Hacı İlyas , yeni gelen oğlu Veli'ye kentin büyüklüğünü ve iş imkanlarını anlatır. 
Bulundukları yerin daha çok bir kasabaya benzediğini asıl kentin ve fırsatların daha uzakta, 
merkezde olduğunu söyler. 

Osman fenalaşır      Meryem ve diğer gelin bahçede çalışırlarken Osman havale geçirir. 
Meryem çaresiz kalır. Orada bulunan komşu kadınla Osman'ı doktora götürmek gerektiğini 
konuşurlar. Kaynanası buna hiddetle karşı çıkar. Doktoru gereksiz bulur. Meryem’e komşu 
kadınla görüşmemesini onun burada yozlaşmış olduğunu söyler. 

Şarap      Hıdır, babası gittikten sonra dükkanda ondan habersiz şarap sattığını anlatır 
Veli'ye. Babasının paranın kaynağını çok da sorgulamadığını söyler. Gülüşürler. 

Para ve sağlık      Veli akşam evde hararetle o gün dükkândaki deneyimini anlatır Meryem'e. 
Meryem ise Osman için endişelenmektedir. Osman'ın havale geçirdiğini anlatır. Veli, doktora 
gerek olmadığını, merak etmemesini söyler. Dükkân hayallerini anlatmaya devam eder. 

Osman yine fenalaşır      Sokakta çocuklarla Oynayan Osman havale geçirir, bayılır. Bunu 
gören komşu kadın yardım eder. Onu evine götürür. Haberi alan Meryem yanına gider. 
Komşusu, Osman'ın mutlaka bir doktora görünmesi tavsiye eder. Meryem ise ailesinin buna 
izin vermeyeceğini söyler. Meryem eve döndüğünde kaynanası tarafından azarlanır. Komşu 
kadınla görüşmemesi tekrar tembihlenir. 

Veli ve Hıdır dükkânda      Veli dükkanda satış yapmayı öğrenir. Hıdır, tutmak istedikleri yeni 
dükkânın sahibi ile anlaşmaya varamadıklarından yakınır. Veli de kaçak şarap satışını 
benimsemiştir. Hıdır, yeni dükkânla çok kazanç sağlayacaklarını anlatır iştahla. 

İbadet      Kaynana, gelinleriyle evde namaz kılar. Namazdan sonra isteklerini yerine 
getirmediği gerekçesiyle Meryem'i azarlar. 

Akşam yemeği      Akşam yemeğinde Osman iştahsızdır. Meryem endişelenir. Yemekten 
sonra Hacı İlyas dizlerinin ağrısından şikâyet eder. Eczaneden aldığı ilacı gösterir. Eşinin 
dualarının işe yaramadığını söyler. Şakalaşırlar. Hıdır, yeni dükkân planındaki ilerlemeleri 
anlatır. 

Hastanede      Meryem, ailesinden habersiz olarak komşusu yardımıyla Osman'ı hastaneye 
götürür. Doktor muayene eder, tetkikler yapılır. Tahlil sonuçları için yeniden gelmesi istenir. 

Meryem'in hastaneye gittiği ortaya çıkar      Veli, Meryem'i savunur. Meryem endişelerini yine 
dile getirir. Veli'den yardım ister. Veli, Osman'ın sağlıklı olduğunu iddia eder. Dükkânda 
meşgul olduğunu öne ederek Meryem ile hastaneye gitmek istemez. 

Meryem yeniden hastanede      Meryem, Veli’den destek alamayınca tetkik sonuçları için 
Osman'ı hastaneye yeniden götürür. Doktor Osman'ın kalp hastası olduğunu ve ameliyat 
olması gerektiğini söyler. Meryem, ameliyatın ücretini öğrenir. O sırada Hacı İlyas ve Hıdır, 



dükkân sahibi ile pazarlık yapmaktadırlar. Meryem eve geldiğinde ağlar. Diğerleri ise dükkân 
tutulduğu için mutludur. Osman’ın ameliyat olması gerektiğine inanmazlar. 

Akşam yemeğinde      Ameliyat için gereken parayı çok bulan Hacı İlyas, sağlık sistemini 
ticarileşmiş bulur; dolayısı ile bunu sokağa atılacak bir para olarak görür. 

Kurşun dökme      Kaynana, Osman'ın tedavisi için eve kursun döktürmeye bir kadın getirir. 
Batıl inançlarla Osman’ı iyi edeceklerini düşünürler. 

Yeni Dükkan      Yeni dükkanları açılır. Açılışta Hacı İlyas, duvara bir dua astırır: "Kazanan 
Allah'ın sevgili kuludur". Öncekinden daha büyük ve modern olan bu yerde daha fazla satış 
yaparlar. 

Komşuda      Meryem sahip olduğu ziynet eşyasını bozdurup paraya çevirmesi için 
komşusuna verir. Parayı Osman'ın ameliyatı için kullanmak istemektedir. 

Evde hesap      Hıdır evde para sayıp hesap yapar. Hıdır'ın karısı altınlarını getirip 
kayınpederi Hacı İlyas'a teslim eder. Hıdır, planladığı şekilde dükkânı geliştirmek için daha 
fazla paraya ihtiyaç olduğunu söyler. Veli, de eşi Meryem’e altınlarını vermesini söyler. 
Meryem, altınları Osman’ın tedavisi için sattığını söyler ailenin para hırsını öfkeyle eleştirir. 
Veli Meryem’e tokat atar. 

Parkta      Veli ve Meryem deniz kenarındaki parkta konuşurlar. Meryem, yeni dükkânın 
borçlarını arttırdığını ve durumlarını bozduğunu, Osman'ın durumunun iyi olmadığını anlatır. 
Veli Meryem’i teskin eder; anne ve babasını savunur. 

Meryem parasını verir      Meryem, özür dileyerek altınların parasını Hacı İlyas'a teslim eder. 
Hacı İlyas bir kaç hafta sonra durumları daha iyi olunca hastalığın çaresine bakacaklarını 
söyler. 

Meryem çalışır      Meryem evde gece gündüz çalışır. Hem dükkân hem de ev işleri için emek 
harcar. Meryem Osman'ın durumunu hatırlatır. Hacı İlyas bayramın geçmesini beklemesini 
söyler. 

Bayram      Ramazan Bayram günü Osman ve diğer çocuklar oyun parkında eğlenirler. 
Ailesiyle 
mutlu, vakit geçirmekte olan Veli'yi ağabeyi Hıdır dükkâna çalışmaya çağırır. Meryem 
mutsuzdur. 

Yeni dükkan      Yeni dükkan mallar ve müşterilerle dolup taşmaktadır. Hıdır işleri 
büyütmüştür. Memnundur. Eski küçük dükkânları ise zarar etmektedir. 

Kurbanlık koç      Hacı İlyas, kurban bayramı için kurbanlık koç alır. Osman bunun ne 
olduğunu merak eder. İlyas, İbrahim peygamber ve kurban hikâyesini anlatır. “Bayrama 
kadar bu koç senin” der Osman'a. Meryem, endişeli izler. 

Bakkal dükkanı      Evde Osman koçla oynarken fenalaşmıştır. Meryem onu, tedavi sözünü 
hatırlatmak için Hacı İlyas'ın yanına götürür. İlyas para saymaktadır. Maddi sıkıntıdan yakınır. 
Bayramdan sonra her şeyin düzeleceğini söyler. 

Gezinti      Meryem Osman'ı gezdirirken ağlar. Osman öleceğini zanneder. Annesi ona 
korkmamasını onu koruyacağını söyler. 

Akşam evde       Meryem Veli’ye hamile olduğunu söyler. Veli, ayrı bir ev kurma sözü verir. 
Meryem, önce Osman’ın tedavisini ister. 

Bayram sabahı      Osman büyüklerin elini öper. Hacı İlyas Veli'yi dükkanı açmaya gönderir. 
Hıdır bahçede koçu kesecek iken Osman bunu görmeye dayanamaz, kaçar. Sokakta 
bayılarak düşer. Ölür. Osman'ın cenazesi götürülürken Meryem kurbanlık koçu salar. 

Yüzleşme      Meryem dükkana gelir, İlyas'ın karşısına dikilir. Öfkeyle yeni gelen bebeğini de 
yoluna kurban edeceğini söyler. İlyas, Osman’ın ölümünü takdiri ilahi olarak görür. Meryem 
parasını geri ister. İtişirlerken gaz lambası devrilir. Dükkân yanar. 



 Kaçış      Meryem evi terk eder. Veli üzgündür, ancak Hıdır, tüm olanları kabullenmesi ve 
dayanması gerektiğini söyler. 

İntikam     Hıdır, Meryem'in fabrikada çalıştığını öğrenir. Hacı İlyas, Veli'ye bunun bir namus 
meselesi olduğunu söyler. Meryem'i öldürmesi için ona bir tabanca verir. 

İş çıkışı      Fabrika çıkışında Meryem ve Veli karşı karşıya gelirler. Veli, fabrikada kendisine 
de bir iş olup olmadığını sorar. 

Temalar 

Göç     Hacı İlyas ve karısı, Anadolu’nun bir köyünden iki oğlu, iki gelini ve torunları ile 
İstanbul’a göç etmişlerdir. Memleketlerinde çiftçilikle uğraşan aile, sahip oldukları herşeyi 
satarak kentte bir dükkân işletmeye girişmişlerdir. Geldikleri yer, İstanbul olarak adlandırılsa 
da şehrin merkezinden çok uzakta, kentin çeperlerinde yeni yeni oluşmaya başlamış, 
kendileri gibi göç eden başka çiftçi ailelerle paylaştıkları bir mahalledir. Büyük kent, hala 
fethedilmesi gereken bir kale, zenginlik vadeden bir düş ülkesi olarak karşılarında 
dikilmektedir. Babası Yozgat’tan yeni gelen Veli’ye etrafı tanıtırken,  “İstanbul tee şu yapıların 
ardı. Orayı bir tuttuk mu yürü, önünde kimse durmaz. Şundan burada beş kuruş kalır kentin 
göbeğinde yirmibeş kuruş. Var anla artık. Burada alışveriş gramla, orada kiloyla” diye 
anlatmaktadır. Hıdır karşı tepedeki büyük binaları gören kardeşi Veli'ye, "Ora büyük kentin bir 
yanı, yeni dükkanı orada açacağız” der. Veli karşılık verir: “Büyük yer”. 

Hıdır: Büyük ne kelime, görsen aklın şaşar. Alışana kadar akla karayı seçtik ilk geldiğimizde! 

Aile, dayanışma yoluyla bu yeni ve zor şartlara adapte olmaya ve ayakta durmaya 
çalışmakta, bir yandan inanç ve geleneklerine yaslanmaktadır. Kaynanası Meryem’e daha ilk 
geldiği gün hatırlatır: “İstanbul şu avlunun dışında. Burayı yine Yozgat toprağı bellesen iyi 
olur”. Diğer yandan da bu yeni ortamın getirdiği yeni şartlar karşısında savundukları 
değerlerinden günbegün feragat ederek uzlaşmaya çalışmaktadırlar. 

Para      Para teması filmin ana unsurlarındandır. Para ve paraya bağlı meseleler dikkati 
çekecek bir biçimde birbirini izleyen çok sayıda sahnede ortaya çıkar.  

Filmin karakterleri sürekli para hesabı yaparlar. Kaç paraları olduğu, köydeki mülklerini kaça 

sattıkları, tutmak istedikleri yeni dükkânın kirası ve diğer masrafları, dükkân sahibiyle 

yaptıkları pazarlıklar, borçları ve birikimleri, çok para kazanma hayalleri gibi para ile ilgili 

konulara birçok sahnede geniş yer verilir.  

Karakterler arası ilişkilerde para öncelikli bir yere sahiptir. Evin küçüğü Osman’ın tedavisi 

para gerektirdiği için sürekli ertelenir. Meryem, oğlu Osman’ın tedavisi için ailesinden sık sık 

yardım istese de talepleri karşılık bulmaz. Aile işlerini büyütmek için sermaye biriktirmeye 

odaklanmıştır.  

Bunun dışında ailenin her bir bireyi, sahip olduğu parayı bu sözde ortak amaca hizmet için 

kullanmak zorunda bırakılır. Geleneksel aile yapısı içinde evin büyüğü olarak hâkim 

konumdaki baba bu kararları verirken diğer fertlerin de itirazsız buna uyum göstermeleri 

beklenmektedir. 

Son derece dindar ve geleneksel görünmelerine karşın, inançlarına aykırı olduğu halde,  iki 

kardeş bakkal dükkânlarında akşamları şarap satışı yaparlar. Babaları, durumdan habersiz 

gibi görünmekle birlikte, iyi kazandıran bu satıştan gelen paranın kaynağını sorgulamayarak 

üstü örtülü bir biçimde durumu onaylıyor görünmektedir. 

Hacı İlyas ve oğlu Hıdır, tutmak istedikleri dükkanın sahibiyle pazarlığa girişirler. Bütün 
bunlar olurken, o sırada küçük Osman hastanede muayene olmaktadır. Akad, bu sahnede 
para meselesi ile küçük çocuğun sağlığını ilgilendiren önemli bir anı paralel kurguyla 
vermiştir. Meryem, tam bu sırada, Osman'ın hastalığını ve hayatiyetini öğrenir. Ameliyat ve 



bunun için önemli bir miktar para gerekmektedir. Hıdır ve Hacı İlyas, o gün, mal sahibi ile 
pazarlıkları sonucu büyük blokların yakınındaki dükkânı tutarlar. 

Din      Filmdeki aile dini inançlarına son derce önem verir. İslam dinine ait dua ve ritüeller 
sıkça temsil edilir. Allah, peygamber ve diğer dini referanslar genişçe yer alır. Baba, Hacı 
İlyas, sık sık ibadete camiye gider. Dini hikayeler anlatır. Ramazan’da ailece oruç tutarlar. 
Dua, tövbe ve alın yazısı diğer sıkça karşılaşılan dini motiflerdir. 

Din, tartışılmaz bir biçimde yaşamlarının merkezinde yer almasına ve onu yaşamlarındaki 
her güçlüğe çare olarak görmelerine karşın, inançları ile çelişecek ölçüde maddiyata 
verdikleri aşırı önem belirgin bir biçimde temsil edilmektedir. Maddi çıkarlar söz konusu 
olduğunda dinden feragat edilmekte ya da oluşan çelişkiler kolayca göz ardı edilmektedir. 

Hacı İlyas diz ağrıları için eczaneden ilaç almakta, ama torununu doktora götürmekten 

kaçınarak, tedavi olarak “dua” önermektedir. 

Özellikle din ve para arasında oluşan çatışma ve bunun sonunda daima paranın tercih 

edilmesi, Akad  tarafından güçlü bir şekilde verilmiştir. Din ve parayı uzlaştırma çabasının en 

somut örneği yeni dükkanın açılışında duvara asılan yazıda kendini gösterir. “Allah kazananı 

sever”. 

Tahakküm ve kadın emeğinin sömürüsü      Ailenin refahında kadınların emeğinin önemli 
bir payı vardır. Meryem ve diğer gelinden sürekli çalışmaları beklenir. Kadınlar, erkeklerin 
dükkanda sattıkları bazı ürünlerin yapımında ve ev işlerinde durmaksızın çalışırlar. Ancak 
kadınların harcadığı zaman ve emeğin değeri yukarıda bahsi geçen parasal konularda 
herhangi bir yer bulamaz. Kadınlar, emeklerine için herhangi bir maddi karşılık almazlar. Söz 
konusu durum, bu geleneksel aile düzeninde doğallaştırılır ve görmezden gelinir. Kadınların 
da içselleştirdikleri bu durum karşısında herhangi bir talepte bulundukları görülmez. 
Sorgulamadan, itaatkar bir biçimde çalışmaya sürdürürler.  

Sadece emeklerine değil daha önceden sahip olduklarına da ailenin genel çıkarları 
bahanesiyle el konulur. Meryem’in bütün emeklerine karşılık yine de yaptığı katkıyı yetersiz 
bulan aile büyükleri, onun kişisel ziynet eşyalarını da sermaye yapmak ister. Oysa Meryem, 
aileden bir fayda gelmeyeceğini anladığında, bunları oğlunun tedavi masrafları için kullanmak 
üzere saklamayı düşünmektedir.  

Gelinlere, aile meselelerindeki kararlarda söz hakkı tanınmadığı gibi kendileri ve çocukları ile 
ilgili kararları almalarına da engel olunur. Meryem, oğlunu doktora göstermek istediğinde aile 
büyüklerinden tepki alır. Sonunda çocuğunu doktora gizlice götürmek zorunda kalır. Osman’a 
teşhis konulduğunda doktorun tavsiyesine uymak isteyen Meryem’e ailesi izin vermez. 
Çocuğunun tedavi görmesi engellenir. 

Ailede otorite sahibi tek kadın ailenin büyüğü Meryem’in kayınvalidesi olan annedir.  

Kurban    Kurban, hem Gelin’in hem de üçlemenin diğer filmlerinin önemli bir temasıdır. Göç 
yoluyla kırsal kesimden büyük kente gelenler, yeni ortama adapte olmaya çalışırlarken çeşitli 
şekillerde kayıplar vererek ayakta kalmaya çalışırlar. Aile üyeleri sıklıkla maddi çıkarlar 
uğruna kurban edilir. Akad, bu filmle başlayan kurban temasını üçlemenin diğer filmlerinde 
de güçlü bir biçimde sürdürür.  

Gelin’de kurban edilen kişi ailenin en küçüğü olan Osman’dır. Para hırsıyla Osman’ın 
hastalığının tedavisi günden güne aksatılır. Akad, bu temayı, Müslümanlar için önemli bir dini 
ritüel olan kurban geleneğiyle birleştirerek kalın çizgilerle vurgular. 

İslam geleneğindeki kurban bayramında, Allah’a kurban edecekleri koça sevgiyle bağlanan 
Osman üzüntüyle evden koşarak uzaklaşır. Ancak, az ileride fenalaşır ve yere düşer. 
Osman'ın kalbi durmuştur.  



Meryem, Osman'ın cenazesi evden çıkarılırken kurbanlık koçu serbest bırakır. Koç, 

Osman'ın tabutunun peşinden gider. Kurban verilmiş, dini görev yerine getirilmiştir. Kurban 

olarak alınan koça ise ihtiyaç kalmamıştır. 

Mucizelerin gerçekleştiği dini öykülerde peygambere gökyüzünden bir koç gönderilir ve 

peygamber oğlunu kurban etmekten kurtulur. Oysa sıradan insanın öyküsünde göklerden 

yardım beklemek nafiledir. Meryem ve Veli, tek çocuklarını, ailenin zenginlik hayalleri uğruna 

kurban vermişlerdir. 

Karakter Analizi 

Meryem      Filmin ana karakteri olan Meryem, geleneksel koşullarda ve baskı altında 
büyümüş, ancak kendi yolunu arayan, bireyselleşmekte olan, sorgulayıcı ve bu nedenle de 
yalnızlaştırılmış bir kadındır. Çevresindekilerin paraya verdiği önemi anlamsız ve aşırı bulur. 
Eşi ve çocuğuna karşı son derece fedakârdır.  

Yalnız  ve çaresiz      Kalabalık bir aile içinde olmasına rağmen Meryem yalnız bir karakterdir. 
Meryem’in yalnızlığı ve çevresi ile olan iletişim sorunu sıkça vurgulanır. Meryem’in bir akşam, 
en yakınındaki kişi olan kocasına Osman’ın durumunu anlatmaya çalıştığı sahnedeki diyalog 
bu durumu çarpıcı biçimde özetler:  

Veli : "Ticaret dediğin başka canım. Para bir avucundan bir avucuna akıyor. Reçberlik gibi 
değil" .  

Meryem: "Veli, bugün çocuk havalelendi.  

Veli: Çocuktur, olur. Anama okutaydın. 

Meryem: Okuttuk ya?!... 

Veli: Paranın üstünü verirken şaşırmayacaksın. Onu öğrendim ilk. 435 kuruş tuttu değil mi. 
10 lira verdi... Önce... 

O sırada Meryem, endişeli bir yüz ifadesiyle izleyiciye dönük ön planda durmaktadır, arka 
plandaki Veli ise konuşmaya devam etmiştir.  

Meryem: Kuş gibi çırpındı yavrum. 

Veli: Hava değişimindendir. Alışınca geçer. Sonra, olmayan bir mal istendi mi yok 
demeyeceksin. Kalmadı diyeceksin. Bir başka hanım; ağam gibi olsaydım keşke...”. 

Meryem, oğlunun rahatsızlığına bir çare bulunması amacıyla eşinden ve diğer aile 

fertlerinden yardım istemesine rağmen hiç bir destek göremez ve susturulur. Aileden hiç 

kimse ona inanmak istemez. Meryem'i suçlayarak yeterince iyi annelik edemediğini bu 

nedenle de Osman'ın güçsüz düştüğünü iddia ederler. 

Meryem tetkiklerin sonucunu almak için ikinci kez hastaneye gidecektir. Kocasından destek 

bekler. Veli’ye yalvarsa da onun kendisini yalnız bırakacağını anladığında kendi başının 

çaresine bakmaya karar verir. Veli’nin itirazlarına rağmen Meryem seçimini oğlundan yana 

yapar ve oğluyla tek başına hastaneye gider.  

Veli'nin de kendini Hacı İlyas, Hıdır ve diğerlerinin hırsına, zenginlik hayallerine kaptırması 

Meryem’i gitgide ondan da uzaklaştırır.  

Sorgulayıcı     Meryem sorgulayan bir kişiliğe sahiptir. Etrafındakilerin hırslı ve baskıcı 

davranışları, tutumları Meryem'in hoşuna gitmez. Hayallerini paylaşmadığı ailesinin bu 

hayallere ulaşmak için duydukları saplantılı hırsı anlamsız bulur. Davranışlarını onaylamaz. 

Diğer bir deyişle, onun için paradan çok insani değerlerin önde geldiği bir yaşam biçimi daha 

değerlidir. 



Meryem bu eleştirisini çeşitli şekillerde dile getirir: "Varsa yoksa dükkan... Dükkan derdine 

ateşler içinde sayıklıyorlar hepsi". 

Bir başka sahnede, Meryem, altınlarını oğlunun tedavisinde kullanmak istemesine kızan 

Veli'ye çıkışır: "Dükkan sıtması tutmuş hepinizi. Osman'ım elden gidecek, göz gözü 

görmüyor paradan başka”. 

“Çalışmak ayıp mı?” diyerek, arkadaşlık kurduğu komşu kadının fabrikada çalışmasını 

eleştiren ailesinin bu bağnaz bakış açısını sorgular.  

Meryem eşine Osman'ı hastaneye götürdüğünü söylemekten çekinmez. “Çocuktur, geçer” 

sözleri ile geçiştirildiğini, ancak Osman'ın hasta olduğunu söyler. Veli, bu düşünceyi reddedip 

Osman’ın sapasağlam olduğunu iddia etse de o, bu durumu kabullenmeyecektir. Sahip 

olduğu altınları oğlunun ameliyat parası olarak kullanmak üzere bozdurur. 

Meryem, deniz kenarında bir bankta oturmuş, Veli ile konuşurken, yeni dükkân açılalı daha 

de fakirleştiklerini söyler. Yaklaşmakta olan tehlikeyi daha iyi kavrayan Meryem, Veli’ye 

durumu anlatmaya çalışır: “Yok bu dükkân her şeyi sömürmekte. Her birimiz bu dükkâna 

kurban olacağız. Başta Osman, sonra belki yeni gelen. Bir bebemiz olacak". 

Hacı İlyas      Ailenin en büyüğü ve oğlanların babası olan Hacı İlyas dindar, tutucu ve iş 

konusunda ise hırslı bir adamdır. İlyas’ın tutum ve davranışları aileyi bir trajediye 

sürüklemekte büyük rol oynar. Ticaret ve ondan gelecek olan kazanç İlyas için son derece 

önemlidir. İşine ailesinden daha fazla önem verir. Torunu Osman'ın tedavisini günden güne 

erteler.  

Paragöz       Hacı İlyas paraya düşkün bir karakterdir. Meryem doktor muayenesi ve 

tetkiklerden sonra oğlu Osman'ın hastalığını ve tedavisi için 6 - 7 bin lira gerektiğini 

söylediğinde Hacı İlyas bunu inandırıcı bulmaz. İstenen paranın önemli bir kısmını sosyal 

güvenlik kurumu karşılayacağı halde, tedavi masrafını çok fazla bulur. Bunu 'sokağa atılacak 

bir para” olarak görür. 

Hacı İlyas, Meryem'in sahip olduğu altınları sermayeye katmak için ister. Meryem, oğlunun 

tedavisi için son çare olarak gördüğü bu altınları vermek istemez. Buna karşın, ailenin 

kendisine aldığı tavır karşısında ve Hacı İlyas'ın işler yoluna konulunca parayı geri ödeyeceği 

sözü üzerine altınlarını vermek durumunda kalır. Hacı İlyas, verdiği sözü yine maddi 

bahanelerle günden güne erteler. Hacı İlyas'ın torununa karşılık parayı tercih etmesi onun 

paraya olan düşkünlüğünün en önemli göstergesidir. 

Hacı İlyas, birçok sahnede para sayarken ya da para hesabı yaparken görülür. Bunun en 

çarpıcı örneği finalde karşımıza çıkar: Osman'ın cenazesi yeni kalkmıştır. Karısı İlyas’a 

evden çıkarken mendil içinde bir şey verir. Bu Meryem'in gözünden kaçmaz. Meryem, 

nefretle, tiksintiyle bakar. Bir sonraki sahnede İlyas dükkânda mendili açar. İçinden çıkan 

paraları saymaya başlar. İlyas, torununun cenazesinde bile parasını düşünmektedir. 

Dindar     Hacı İlyas, dini kurallara göre yaşamaya çalışan biridir. İlyas’ın adının önündeki 

Hacı sıfatı da bunun bir parçasıdır. Dini ibadetlerini yerine getirir; çevresindekilere dini 

mesajlar verir. Torunu Osman'a İbrahim Peygamber ve kurban hikayesini anlatışı bu 

anlardan biridir. Aile, Kurban Bayramı geldiğinde bir kurbanlık koç alır. Küçük Osman 

kurbanın ne olduğunu sorar. Hacı İlyas, İbrahim Peygamberin Allah'a inancını ispatlamak için 

oğlunu kurban etmek zorunda kalışını, tanrının İbrahim’e acıyıp son anda bir koç göndererek 

oğlan yerine bu koçu kurban etmesini emredişini ve böylece kurban geleneğinin ortaya 

çıkışını anlatır. Meryem arka planda bu sahneyi izlemektedir. Yakın çekimde Meryem'in 

taşlaşmış, endişeli yüzü görülür. 



İş hayatını, ticaret ve kazancı öven dini referanslardan çok hoşlanan Hacı İlyas’ın maddiyata 

olan düşkünlüğü bu dindar olma çabalarıyla çoğu sahnede çatışır. Örneğin, Ramazan'da 

oruç tutarlar ve dua ederler. Ancak ezan okunduğu sırada Hacı İlyas paraları saymaktadır. 

Veli      Meryem’in kocası ve Osman’ın babası olan Veli, ailesini seven ama büyüklerinin 

sözünden çıkamayan uysal biridir. Saf ve iyi yürekli olsa da ailesini koruyamaz. Babası ve 

ağabeyinin etkisi altında kalır. 

Dar görüşlü ve itaatkar      Karısı Meryem’in yalvarmalarına karşın, oğlu Osman’ın hastalığını 

kabullenmez. “Nesi varmış Osman'ımın. Anam bizi doktorla mı büyüttü? Sen meraklanma, 

hele yeni bir dükkân açalım. Sen gör o zaman kocanı” diyerek doktor tedavisini reddeder. 

Babası ve ağabeyinin zenginlik hayallerine kısa zamanda kendini kaptıran Veli, yaklaşan 

trajediyi görmez. İstanbul'a umutla bakmakta, Hıdır gibi her köşesinde bir iş fırsatı olduğuna 

inanmaktadır. 

Meryem, oğlunu ikinci kez hastaneye götürmek istediğinde itiraz eder.  “Kadın başının neye 

yeteceğini bil. Evinde otur. Anama yardım et" 

Meryem Osman'a ne olduğunu bilmek istiyordur. Veli ise son derece katı davranır. Ailenin 

işlerini ön plana koyar, mümkün olmadığını söyler. Dükkâna bakacaktır. Babası ve 

ağabeyinin taleplerine karşı gelemez. Kendisine söyleneni yapar. Karısının da aynı şekilde 

itaatkâr olmasını bekler. Meryem, Osman’ın ameliyat olması gerektiğini ve bunun maliyetini 

aileye anlattığı sahnede, bir destek bulmak ümidiyle Veli’ye bakar, ama Veli kayıtsız kalır. 

Başını önüne eğer. 

Pişman      Veli, finalde, tüm olan bitenlerden sonra oğlunu ve Meryem’i kaybetmiştir. 

Meryem tutucu geleneklere aykırı olarak aileyi ve kocasını terk etmiş, fabrikada çalışmaya 

başlamıştır.  Aile büyükleri, ahlaksızlık olarak gördükleri bu davranışın töreye göre 

cezalandırılması gerektiğine karar verip Veli’yi Meryem’e gönderirler. Veli, Meryem'in 

karşısına çıkar. Meryem, her şeyi göze alıp Veli'ye doğru yürür. Veli pişmandır ve fabrikada 

Meryem’in yanında çalışmak istediğini söyler. Veli, Meryem’in çok daha önce gördüğü aile 

içindeki çıkışsızlığı ve kıstırılmışlığı kayıplar pahasına sonunda anlamış, çıkış yolunun 

ailesinden uzaklaşıp, bireyselleşerek bağımsız bir yaşam sürdürmesine bağlı olduğunu 

kavramıştır. 

Hıdır      Ailenin büyük oğlu, Hacı İlyas’ın ise sağ kolu olan Hıdır, babası ile birlikte işleri 

büyütme planlarında aktif rol oynar. Ailede ticari kararları Hıdır verir. Ailesindekilere karşı 

bencil ve duygusuzdur. 

Hırslı      Hıdır son derece hırslı biridir. Ne olursa olsun yükselmek ve sınıf atlamak 

istemektedir. Dükkân sahibi ile pazarlığa gittiğinde dükkânı kendilerinden başka kimsenin 

alamayacağını, tekliflerinin uygun olduğunu, gerekirse zor kullanarak dükkâna 

yerleşebileceğini söyler. Hıdır, hırsıyla her şeyi göze alabileceğini gösterir. 

Yeni açtıkları dükkânla birlikte işlerini günden güne büyütürler. Para kazanırken, bir yandan 

borçları da büyümektedir. Hıdır, daha da hırslanır. Bankadan alacakları krediyle beyaz eşya 

dükkânı açmaya niyetlenir. 

Kardeşi Veli’nin oğlunu kaybetmesi karşısındaki acısına kayıtsız kalır. “Çark dönmeye 

başladı bir kez dayanacaksın” der. “İş dediğin gözyaşı bilmez …böyle". Veli'ye sabır öğüdü 

vermekten başka bir desteği yoktur. 

Tutucu      Hıdır, köyünden tanıdığı komşusu İbrahim’den eşinin fabrikada çalıştığı 

gerekçesiyle hoşlanmaz. Ona göre bir erkek karısının fabrikada çalışmasına izin 

vermemelidir. Mahallede İbrahim ile karşılaştıklarında yeni gelmiş olan Veli onunla 

selamlaşır, konuşur. Hıdır ise adamı görmezden gelir. 



Kaynana      Veli’nin annesi huysuz ve sert bir kadındır. Ailede saygı görmektedir. Çocukları 

ve özellikle de gelinleri üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışır. Gelinlerinin giyimleri, davranışları 

ve çocuk yetiştirme şekillerine karışır. 

Baskıcı      Komşu kadın, Meryem’e oğlunu doktora götürmesini tavsiye ettiğinde orada 

bulunan kaynana çıkışır. “Doktor da neymiş, çocuk bu. Ha deyince doktora mı gidilir?” 

Meryem’i kendisinin cehaletine rağmen ironik bir şekilde cahil olarak niteler. Ayrıca, 

Meryem’den beklediği itaatkârlığı göremediği için, çevresindekilere onu dik başlı, başına 

buyruk biri olarak tanıtır. 

Bağnaz     Kaynana Meryem’in çocuğunu doktora götürmesine her fırsatta karşı çıkar. Bunun 

yerine çocuğu okuyup üfler, dualar eder. Kurşun döktürür Osman'ın üzerinden. Meryem bir 

şey yapamaz. 

Meryem’e yardım etmeye çalışan komşusu ile görüşmesini engellemeye çalışır. Çünkü ona 

göre fabrikada çalışan ve kendisi gibi geleneksel bir hayatı sürdürmeyen kadını yozlaşmış 

bulmaktadır. Kadının fabrikada değil, evde çalışması gerektiğine inanır. 

 

 Aile 

 

Meryem altınlarının parasını Hacı İlyas’a verir. 

 



 Yemekte 

 Hacı İlyas, peygamber İbrahim’in hikayesini anlatır. 

 


