
HUMANITIES INSTITUTE 
Çağrı İnceoğlu, Ph.D. 
 

LÜTFİ Ö. AKAD (1916 – 2011) 

Yönetmen ve senarist 

BiYOGRAFİ 

İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Ardından İstanbul İktisat ve Ticaret Okulu’nda maliye 
okudu. Bankacılık yaptı. 1946’da dergilerde tiyatro ve sinema üzerine yazıları yayınlanmaya başladı. 
Sinema sektöründe çalışmaya yapım ve muhasebe birimlerinde başladı. Bu dönemde Sena film, Lale 
Film ve Erman Film’de çalıştı.  

Yönetmenlik     Akad, yönetmenliğe ilk olarak 1949 yılında, Türk Edebiyatı’nın önemli ismi Halide Edip 
Adıvar’ın Vurun Kahpeye romanını uyarlayarak başladı. 1952’de Kemal Film için çektiği ve 
senaryosunu Osman F. Seden’in kaleme aldığı Kanun Namına ile hem ticari hem de sanatsal bir 
başarı elde etti. Eleştirmenlerden övgü topladı. Kanun Namına ortaya koyduğu film diliyle, birçok 
eleştirmen ve yazar tarafından Türkiye’de sinemanın önemli bir kilometre taşı sayılmakla kalmayıp, bir 
dönüm noktası olarak kabul edildi. Film bu niteliklerini, önde gelen eleştirmenler tarafından dile 
getirilen ve o güne değin hâkim olduğu belirtilen tiyatral anlayışın tam karşısında yer aldığı, sinema 
sanatının olanaklarını daha güçlü yansıttığı iddiasıyla kazandı. 

1960’lı yıllarda tanınmış oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Güney ile çalıştı. Bu işbirliğinin sonucu, 
aralarında Hudutların Kanunu (1966) ve Kızılırmak Karakoyun (1967)’un da bulunduğu bir dizi dikkate 
değer film ortaya çıktı. Ardından Türk Sineması’nda bir kült film olarak yer edinmiş olan Vesikalı Yarim 
(1968)’i çekti.  

Akad, sinemada aktif olduğu yıllar boyunca, dramdan melodrama, güldürüden müzikale, suç ve 
maceradan belgesele kadar çok farklı türlerde elliden fazla film üretti. Filmlerinde sinemasal zaman ve 
mekânı titiz ve güçlü bir biçimde oluşturmaya çalıştı. İçerik ve üslup açısından İtalyan Yeni 
Gerçekçiliği’nden etkilendi.  

Toplumsal Sorunlar     Kariyeri boyunca gittikçe artan bir ölçüde modern Türkiye’nin sorunlarına 
odaklandı. Filmlerinde daha çok alt sınıflardan insanların öykülerini anlattı. 1960’lı yıllardaki göçe bağlı 
hızlı kentleşme ve ortaya çıkardığı toplumsal sorunlar eserlerinde yer buldu. Büyük kentlere göç 
ederek çeperine yerleşmiş bir kesimin mücadelesini ve sınıf atlama hayallerini ele aldı. İç göç ve 
etkilerine olan ilgisi, Akad’ın birçok filminde çeşitli şekillerde ortaya çıksa da özellikle üç filminde bu 
konuyu çalışmasının merkezine aldı: Gelin (1973), Düğün (1974) ve Diyet (1975). Akad, yerelde geçen 
öyküler canlandırmasına karşın, eserlerinde her zaman güç ilişkileri, sınıf çatışması, sömürü, suça 
karışan sıradan insan ve aşk gibi evrensel meselelere değindi.  

Diğer Çalışmaları   1970’li yıllarda TRT için başta edebiyat uyarlamaları olmak üzere televizyon 
filmleri ve diziler gerçekleştirdi. Ayrıca çeşitli yıllarda az sayıda da olsa belgesel filmler çekti. Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (eski adıyla İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi) Sinema ve 
Televizyon bölümünde film yapımı üzerine dersler verdi. Akad’ın ayrıca Işıkla Karanlık Arasında (2004) 
başlığı ile anılarını içeren bir de kitabı vardır. 

Akad, çok sayıda ve çeşitlilikte çalışmaya imza atmasının yanında, sinemada arı, sade ve özgün bir 
anlatım dilini araştıran, geliştiren ve de sentezleyen bir yönetmen olarak Türkiye’de sinema tarihinin en 
önemli isimlerinden biri olarak kabul görmüştür. 
 

FİLMLERİ 

    Vurun Kahpeye (1949) 
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    Katil (1953) 
    Öldüren Şehir (1953) 
    Bulgar Sadık (1954) 
    Vahşi Bir Kız Sevdim (1954) 
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    Beyaz Mendil (1955) 
    Meçhul Kadın (1955) 
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    Zümrüt (1958) 
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    Yalnızlar Rıhtımı (1959) 
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    Bir Gazetenin Hikâyesi (1964) 
    Hudutların Kanunu (1966) 
    Kızılırmak-Karakoyun (1967) 
    Ana (1967) 
    Vesikalı Yarim (1968) 
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TEMALAR 

Türkiye’de Yeşilçam sineması olarak adlandırılan dönemin içinde film yapmış yönetmenlerin çoğunda 
görüldüğü üzere, Akad da çok farklı türler ve temalarda filmlere imza attı. Özellikle 1960’lar ve 
1970’lerdeki film yapımındaki patlama döneminde dramdan komediye, polisiyeden melodrama kadar 
geniş bir yelpazede eğlence endüstrisini besleyen eserler vermiş olsa da onun kişisel sanatsal 
eğilimlerini yansıtan çalışmaları diğerlerinden kolayca ayırt edilebilmektedir.  

Filmden filme geniş bir zaman dilimine yayılarak tekrarlayan temalar Akad’ın bu eğilimleri arasında 
önemli bir yer tutar. Göç, köhnemiş gelenekler ve muhafazakârlık, sınıf ve statü çatışması, sömürü gibi 
toplumsal meseleler ile aşk üçgeni, imkânsız aşk, suç ve özellikle de cinayet gibi bireysel / 
bireylerarası meseleler eserlerinde sıkça ele alınır. Toplumsal ilişkiler Akad’ın eserlerindeki temalarda 
merkezi bir öneme sahiptir. Akad, ister toplumsal ister bireysel bir temayı ele alsın, her iki durumda da 
toplumsal temel ve arka plan belirleyici bir konumdadır. 

Öldürme       Akad'ın filmlerinde suça karışan insan tipi önemli bir yer tutar. Anlatılardaki suç unsuru 
arasında belli bir suç türü, öldürme, tüm filmlerinde olmasa bile birçoğunda baskın bir rol oynar. 
Karşımıza çıkan bu temel temada gerek olaylar dizisinde, eğer olay dizisinde yok ise öyküde (örneğin 
geçmişte olmuş, yani görmediğimiz ama öğrendiğimiz bir olay), özellikle de ana karakterlerden biri -
isteyerek ya da istemeyerek- bir şekilde öldürme eylemine karışır.  

Ana karakterin öldürme eylemi çoğu kez planlı bir cinayet biçiminde değildir. Planlı cinayetler daha çok 
anlatılardaki kötücül karakterler tarafından ortaya konur. Öldürme eylemi Akad filmlerinde sıkça 
karşılaşılsa da diğer tür suçlar nadiren ortaya konulmakta, olay örgüsü ya da öyküde var olmaları 
durumunda ise genellikle yan karakterlere atfedilmektedirler. 

Kanun Namına      Filmin ana karakteri olan Nazım evliliğini yıkmak için kendisi ve eşine karşı kurulan 
komployu öğrenip her şeyin kontrolünden çıktığının farkına vardığında, öfkesine yenik düşer ve olan 
bitenin sorumlusu olarak gördüğü kişileri tabancayla öldürür. 

Üç Tekerlekli Bisiklet    Sütçü Ali, sahibi olduğu mandıranın üzerinde bulunduğu araziyi elinden almak 
için baskı ve şiddete başvuran inşaat şirketinin sahibini vurmuştur. Öykü, Ali'nin kaçış ve saklanış 
sürecini ele alır. 

Katil      Kemal, iş yaptığı bir şirketin sahibini öldürmek suçundan hapse mahkum olur. Olayı çözerek 
masumiyetini kanıtlamak için hapishaneden kaçar.  

Öldüren Şehir    Ali, birisini öldürdüğü için hapse düşmüş eski bir mahkumdur. 

Kızılırmak Karakoyun    Kasabanın zengin ve güçlü ağası, göçer aşiretinden Çobanlık yapan Ali 
Haydar’ın sevdiği Hatice’ye göz koymuştur. Ali Haydar, sevgilisini zorla elinden almak üzere olan ağa 
oğlunu vurmak durumunda kalır. 



Kurbanlık Katil    Alkolik ve evsiz bir adam olarak hayatta kalmaya çalışan Mustafa, bir inşaat şirketinin 
göz diktiği bir arsanın sahibini öldürmek üzere kiralık katil olarak tutulur. 

Ana      Karadenizli bir aile kan davasından kaçarak Sakarya’nın köyüne yerleşmiştir. Kanlıları aileyi 
bulur ve Döndü’nün kocasını öldürür. Döndü, çocuklarına bakmak ve onları korumak için mücadele 
verir. 

Yaralı Kurt     Hapisten henüz çıkmış eski bir mahkum olan Ali, para karşılığı bir tefeciyi öldürme işini 
alır. Film bir katilin psikolojini de yansıtır. 

Göç      Göç, Akad'ın filmografisinde, özellikle 1960 ve 1970'li yıllarda ürettiği eserlerde daha fazla yer 
bulan bir temadır. Bunda, Türkiye'de köyden kente göçün 1960'lardan itibaren, biriken sosyal 
sorunlarla beraber etkisini gündelik hayatta daha fazla göstermesinin de etkisi olduğu söylenebilir. 
Kırsal kesimde yaşayıp ekonomik ve altyapısal birçok sorunla boğuşan kitleler, kentin yeni ve iyi bir 
yaşam vaadine kayıtsız kalamadılar. Ancak, çoğunluk, kente ve imkânlarına ulaşma yolunda kentin 
eteklerinde birikerek daha öteye gidemeyip düşlediklerini elde edemediler. 

Göç temalı filmlerinde köyden kente göç eden bireyler ve aileler, bunların kentte karşılaştıkları 
zorluklar, bireyin daha önce yaslandığı geleneksel yapının çözülüşü, buna karşın kent içinde kendine 
bir yer edinmekte karşılaştığı engeller ve giderek kentin öğütücü şartları ve ilişkileri içinde yıpranarak 
yabancılaşması anlatılmaktadır. 

Göç Üçlemesi     Akad'ın göç temasını en yoğun işleyen ve göç üçlemesi olarak bilinen, 1973-1975 
yıllarında gerçekleştirdiği üç filmde, göçün getirdiği sosyal ve ekonomik zorluklarla baş etmeye çalışan, 
köyden kente göç etmiş ailelerin öyküleri anlatılır.  

Üçleme göçün üç ayrı aşamasını işler. Akad, ilk filmde (Gelin), kente yeni gelen bir ailenin yaşadığı 
şoku, çözülen değerleri ve ilişkilerini; ikinci filmde (Düğün), kente yerleşmiş ama tam olarak da 
tutunamamış bir ailenin ayakta kalma çabalarını, son filmde (Diyet) ise hem yaşadığı mahallenin 
dışına uzanmayı başararak fabrika işçisi olan, hem de sınıf bilinci kazanmaya başlayıp bir başka 
aşamaya geçen insanların öyküsünü anlatır. 

Gelin     Gelin'de kente henüz adım atan bir ailenin kendisinden kısa bir süre önce gelmiş yakın 
akrabaları ile olan ilişkileri, kenti -daha çok da gecekonduyu - tanıma, yeni şartlara uyum sağlama 
çabası anlatılır. Meryem, kocası Veli ve oğulları Hasan bu yeni yeri ve düzeni şaşkınlık içinde 
tanımaya çalışmaktadırlar. Babası, Veli’ye mahalleyi tanıtır: “Burası İstanbul değil, bildiğin Anadolu 
kasabası. Ne var ki biraz karışık…İstanbul tee şu yapıların ardı.” Ailenin daha önce yerleşmiş olan 
üyeleri işlettikleri bakkal dükkânını büyüterek işlerini geliştirmek, kentten daha fazla pay almak 
istemektedirler. Bir taraftan da aralarındaki ilişkiler ve inandıkları değerler bu yeni ortamda 
aşınmaktadır. 

Diğer yanda ise Meryem'in oğlu Osman hastadır ve ameliyata ihtiyacı vardır. Ailenin hayalleri çocuğun 
sağlığının önüne geçer. Ufak ufak biriktirdikleri sermayelerini, küçük bir çocuğun görmezden geldikleri, 
varlığına inanmak istemedikleri hastalığının tedavisi yerine işlerini büyütmek için harcamayı tercih 
ederler.  

Düğün    Üçlemenin ikinci filmi olan Düğün, İstanbul'a göç ederek kentin eteklerindeki gecekondu 
mahallesine yerleşmiş olan beş kardeşin mücadelesini anlatır. Bu beş kardeşin büyük olanları 
aralarındaki iş bölümü ve dayanışmayla farklı görevleri yerine getirirlerken, onları zorlayan yaşam 
şartları farklı arayışları da doğurur. Ortaya bir talip çıktığında küçük kız kardeşlerini evlendirmek, 
başlangıçta yadırgasalar da, kısa zamanda bir fırsat olarak görünmeye başlar. Diğer yandan küçük 
erkek kardeşleri ise abilerinin işlediği bir suçu ekonomik kaygılarla üstlenmek zorunda kalır. Ablaları 
Zeliha, üstüne titrediği kardeşlerini koruyabilecek ve de ailenin dağılmasını engelleyebilecek tek kişidir. 

Diyet     İşçilerinin çoğunluğunu Anadolu'dan göç edenlerin oluşturduğu bir fabrikada çalışan Hacer ve 
Hasan tanışıp evlenirler. Patronlarının sömürüsüyle karşı karşıya olan işçiler zor şartlar altında 
çalışmaktadırlar. Hasan, tehlikeli bir makinede görev yapmakta, fabrikanın sahibi ise pahalı olduğu 
gerekçesiyle daha modern ve güvenli bir makine temin etmekten kaçınmaktadır. Ortaya çıkan 
durumun bedelini işçiler ödemektedir. Sendikalı işçilerle tanışan Hacer'in çalıştığı işyeri ve yaşadığı 
hayatla ilgili düşünceleri günden güne değişir. Sömürünün farkına varmaya ve koşulları sorgulamaya 
başlayan genç kadın ile politik tartışmadan uzak durmaya çalışan Hasan'ın arası açılır. 

Üç Tekerlekli Bisiklet      Filmdeki olaylar Anadolu'nun çeşitli yerlerinden göç eden insanların yaşadığı 
bir gecekondu mahallesinde geçer. Hacer Diyarbakır'dan göç etmiş, kocasının iş için bir başka kente 
gitmesi sonucu çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalan ve geçinmek için çamaşır yıkayan bir 
kadındır. Mahallede yaşayan diğer karakterler de farklı yerlerden İstanbul'a göç etmiş, ama umdukları 



yaşam şartlarını bulamamış olduklarından bir kısmı dönemin diğer bir popüler göç noktası olan 
Almanya'ya gitme hayalleri kurmaktadır. 

Bir Teselli Ver     Filmin ana karakteri İstanbul'a göç etmiş ve gecekonduda yaşayan bir fabrika 
işçisidir.  

Aşk Üçgeni     Aşk üçgeni, Akad'ın anlatılarında sıkça rastlanan başka bir temadır. Kimi zaman üçten 
fazla karakterin de karıştığı bu durum, asıl temanın aşk olmadığı filmlerde tali bir engel olarak olay 
örgüsünde yer alır. Karmaşık ilişkilerin anlatının merkezine oturacak kadar önem kazandığı örnekleri 
de yok değildir. Kahramanlar, ilişkilerindeki üçüncü, hatta dördüncü şahısların eylemleri sonucu 
zorlanırlar ve bazen bir felakete sürüklenirler. 

Kanun Namına      Ayten ve Nazım birbirini sevmektedirler. Ayten'in üvey kardeşi Nezahat ise Nazım'a 
aşıktır. Bir diğer yandan da Halil, Ayten'i elde etmeye çalışmaktadır. Filmin femme fatale karakteri 
Perihan’ın ise Nazım’ın ilgisini kazanarak onunla bir ilişkiye girmesi ise olayları daha da karıştırır. 

Kızılırmak Karakoyun     Fakir bir çoban olan Ali Haydar ile üyesi bulunduğu obanın ağası Hüseyin'in 
kızı Hatice birbirlerine aşıktırlar. Buna karşın ağanın karısı Ali Haydar'ı sevmekte, kasabadaki diğer 
ağanın oğlu da Hatice'yi istemektedir. Böylece, iki sevgilinin önündeki engeller artmış olur. 

Yalnızlar Rıhtımı      Güner, pavyon sahibi bir kaçakçının metresi olmasına karşın Rıdvan kaptan ve 
Güner arasında bir ilişki başlar. 

Bir Teselli Ver      Film, ana karakter olan işçi ile çalıştığı fabrikanın sahibinin kızı arasındaki ilişkiyi ele 
alır. Fabrikanın ortağının oğlu ise aşk üçgenini tamamlayan karakter olarak karşımıza çıkar. 

Kader Böyle İstedi     Üst tabakadan zengin bir kız olan Nilüfer ve sıradan bir taksici olan Ahmet 
birbirlerini severler. Nilüfer ile evlenmek isteyen Ferit ise çiftin önündeki engellerden biridir. 

Seninle Ölmek İstiyorum     Zengin ve güçlü bir adamla mutsuz bir evlilik yürüten Selma, alkolizme 
teslim olur ve sonunda akıl hastanesine düşer. Genç bir mühendis olan ve Selma’yı seven Nihat, onu 
içinde bulunduğu durumdan kurtarabilecek tek kişidir. 

Vesikalı Yarim      Filmin ana karakteri Sabiha, sevgilisi Halil’in evli ve çocuklu olduğunu öğrenir. Halil 
Sabiha’yı çok sevmesine rağmen sonunda ailesine döner. 

Esir Hayat     Bir iş medeniyle Kıbrıs’ta tanıdıkları tarafından tanıştırılan tekstil mühendisi Aydın ve 
moda tasarımcısı Ayşe birbirlerini severler. Ayşe’nin önemli sırrı bir süre sonra açığa çıkar. Çiftin 
önündeki büyük engel Ayşe’nin zengin ve acımasız nişanlısıdır. 

KARAKTERLER 

Yoksul ve Güçsüzler     Akad’ın ana karakterleri genellikle sıradan, güçsüz ve ezilen insandır. 
Karakterlerini özellikle toplumsal tabakalaşmanın alt katmanları arasından seçer. Toplumsal olarak 
kazananın değil, kaybedenin öyküsünü anlatmayı tercih eder.  

Akad'ın filmlerindeki ana karakterler toplumun orta ve üst kesimlerinden gelen, sosyo-ekonomik düzeyi 
yüksek, eğitim ve uzmanlığa sahip, statü sahibi kişiler olmadıkları gibi; polis, detektif, vb. gibi kanun ve 
otoriteyle bir bağı olan karakterler de değildirler.  

Aksine, kanunun diğer tarafında yer alan, suça karışan, suç işleyen insanlardır. Bu suça karışma 
durumu, daha çok çevresel etkilerin sonucu olarak ortaya çıkar. Çoğu kez, başlangıçta sıradan ve suç 
işlememiş bir insan olan karakter, toplumsal şartlar ve çevresindeki kötücül karakterlerin eylemleri 
sonucu psikolojik ve kimi zaman ekonomik olarak zorlanmakta, köşeye sıkışmış hisseden karakter, 
bununla baş edemeyerek eylemlerinin doğurabileceği sonuçları fazlaca düşünmeden suça 
yönelmektedir. 

Dikkat çekici bir başka durum ise yoksulluğun kendi içinde derecelerinin temsil edilmiş olmasıdır. Daha 
az fakir olanlar, diğer bir deyişle zengin olmasa bile diğerlerinden bir miktar daha fazla para ve mülke 
ulaşmış olanlar, bunu bir araç olarak kullanarak daha aşağıdakiler üzerinde tahakküm kurmaya 
çalışırlar.  

Hacer        Üç Tekerlekli Bisiklet, İstanbul'un bir gecekondu mahallesinde geçer.  Hacer, çamaşır 
yıkayarak yaşamını sürdürürken oğluna güçlükle bakmakta kirasını zor ödeyebilmektedir. Aslında 
kendisiyle aynı sınıftan olan ama sahip olduğu mülkü Hacer'e karşı bir iktidar aracı olarak kullanan ev 
sahibinin tacizlerine katlanmak zorunda kalır.  



Ali       Üç Tekerlekli Bisiklet’in diğer ana karakteri olan Ali de dedesinden kalmış olan küçük bir 
mandıra dışında herhangi bir şeye sahip değildir. Bu nedenle de sahibi olduğu arsayı inşaat şirketine 
vermek istemez. Ona yardım edecek kimse yoktur. O da şirketin zorbalığına şiddetle karşılık verir. 

Seyit Ali      Seyit Ali, Hududların Kanunu’nda yoksul bir sınır köyünde yaşar. Köylüler, ne bulundukları 
araziye ne de başka bir şeye sahiptirler. Geçim kaynaklarının olmaması, tüm tehlikesine ve 
yasadışılığına karşın Seyit Ali’ye kaçakçılıktan başka seçenek bırakmamıştır. Seyit Ali oğlunun 
okuyarak başka bir yaşama sahip olmasını ister. 

Ali Haydar        Kızılırmak Karakoyun’un ana karakteri Ali Haydar, göçebe hayatı süren yoksul bir 
topluluğun içinde çoban olarak en alt katmanda yer almaktadır. Yoksul ve güçsüz olduğundan tartışma 
ve çekişmeden uzak durmaya çalışır. Ancak sevdiği kız olan Hatice kasabadaki ağanın oğlu tarafından 
zorla elinden alınmak istenince kendisini istemediği bir çatışmanın içinde bulur.  

Ali     Kurbanlık Katil’in ana karakteri evsiz ve alkolik bir adamdır. Bu özelliği nedeniyle zengin inşaat 
şirketi tarafından elverişli bir maşa olarak görülür. Ali, para karşılığı istediklerini yaptırabilecekleri bir 
konumdadır. 

Orhan      Bir Teselli Ver’ in Orhan’ı gecekonduda yaşayan fakir bir fabrika işçisidir. Patronunun kızına 
âşık olduğunda çiftin arasında sınıfsal bir uçurum ve ilişkilerini onaylamayan bir çevre vardır.  

Zengin ve Güçlüler   Ana karakterler nadiren zengin ve yüksek statüden insanları temsil eder.  Eğer 
zengin ve güçlü bir ana karakter var ise buna mutlaka fakir veya güçsüz bir karakter de eşlik eder. 
Ekonomik gücü elinde bulunduran karakterler diğerlerini yaşamın pek çok alanında kontrol eder. Buna 
aşk hayatı da dâhildir. Sevdiği kadın ya da adamı ekonomik gücü sayesinde elinde tutan karakterler 
çok sayıdadır. Zengin karakterler bencil, şımarık ve çoğu kez de acımasızdır. Toplumsal ve ekonomik 
açıdan güçlü ile güçsüz arasındaki ilişki, aşk, nefret ya da ekonomik çatışma etrafında ortaya konur. 

Halil      Kanun Namına’nın zengin ve kötü karakteridir. Çeşitli sahnelerde zenginliğini, karaborsacılık, 
kumar ve uyuşturucudan sağlamış olduğu gösterilir. Etrafındakilere karşı acımasızdır. İnsanları 
kullanmayı ve istediğini elde etmek için her yola başvurmayı seçer. 

Osman Ağa     Kızılırmak Karakoyun’un bu karakteri, ticaret ve zorbalıkla zamanla zenginleşmiş, 
etraftaki arazileri birer birer satın alarak köylüleri ekonomik açıdan zor durumda ve kendine bağımlı 
kılan biridir. Borç verdiği köylülerden yüksek faiz almakta,  parasal açıdan onları çıkmaza sokmakta, 
borcun kapanmayıp daha da büyümesi için çeşitli planlar uygulamaktadır. Ayrıca sık sık tehdit ve 
şiddete başvurur. Ekonomik bakımdan kendine bağımlı kıldığı diğer ağanın kızını, kendi oğluna gelin 
yapmak için baskı kurar. 

Ali Rıza         Esir Hayat’ta güçlü bir işadamı olarak betimlenen karakterin servetinin bir bölümünün 
yasadışı işlerden geldiği anlaşılmaktadır. Ekonomik gücü sayesinde insanları ve olayları istediği 
şekilde yönlendirme fırsatı bulur. Bu gücünü yalnızca iş ilişkilerinde değil özel hayatında da kullanır. 
Kendisini sevmeyen ancak yine de onunla evlenmek zorunda kalan Ayşe, düğün gecesi sevgilisiyle 
kaçtığında silahlı adamlarını çiftin peşine takar. 

Salim     Diyet filmindeki fabrika sahibi Salim, çalıştırdığı işçilerin sağlığına ve hayatına değil ticari 
başarısına önem verir. Kullanılan makinelerden biri bir kaç işçinin sakat kalmasına neden olduğu 
halde, sadece masraflı olduğu gerekçesiyle makineyi yeni ve güvenli bir modeliyle değiştirmez. Ayrıca 
fabrika içinde sendikal örgütlenme yoluyla hak arayışına giren işçilerden de kurtulmaya çalışır. İşçilerin 
işbirliği yapmalarını engellemek için içlerinden bazılarını parayla satın alır. 

Rıza     Seninle Ölmek İstiyorum’da Selma’nın kocası olan Rıza çok zengin bir işadamıdır. Rıza, 
kendini beğenmiş, karısına karşı gaddar ve sevgisiz bir karakterdir. Eşinin alkolizme sürüklenmesinde 
en büyük sorumluluk Rıza’nındır.  

Kadınlar     Akad’ın filmografisindeki özellikle erken dönem filmlerinde kadın karakterler daha zayıf ve 
edilgen iken, ilerleyen yıllardaki çalışmalarında daha güçlü ve baskın karakterli, tek başına ayakta 
kalmaya çalışan kadınlar ortaya çıkmıştır. Özellikle, göç üçlemesinde, izleyici üzerinde silinmez izler 
bırakan canlı ve güçlü kadın karakterler yaratmıştır. Üçlemenin baş kadın karakterleri erkeklerin 
umursamazlığı ve açgözlülüğü ile kapitalist sömürüye karşı sevdiklerini korumak için gerektiğinde 
cesurca harekete geçebilen kişilerdir. 

Ayten      Kanun Namına’da Ayten, çevresindekiler tarafından yönlendirilen pasif bir karakter olarak 
çizilmiştir. Ayten, kocası, üvey kardeşi, üvey annesi ve hatta aile dışından kişiler tarafından 
yönlendirilir. Film boyunca neredeyse hiçbir olayda irade gösteremeyen Ayten, yalnızca finalde, çok 
sevdiği Nazım'ı kurtarmak için harekete geçer. 



Sabiha     Vesikalı Yarim’in Sabiha’sı, bir barda konsomatris olarak çalışan güzel bir kadındır. İşi, 
gelen müşterileri eğlendirmek olsa da özel hayatında hiçbir erkeğe ihtiyaç duymadan kendi ayakları 
üzerinde duran bir kadındır. Halil ile de sadece âşık olduğu için bir araya gelir. Onun evli ve çocukları 
olduğunu öğrendiğinde ise aşkına rağmen bu ilişkiden vazgeçecek bir irade gösterir. 

Meryem     Gelin’in küçük bir köyde geleneksel kültür içinde yetişmiş olan baş karakteri Meryem, ürkek 
biridir. Buna karşın, davranışlarından ailenin diğer üyelerinin aksine bağnaz olmayan, gelişmeye açık 
bir yapısı olduğu anlaşılır. Çocuğunun hastalığı için yakınları dua önerirken Meryem tıbba başvurur. 
Çevresindeki baskıcı ve bağnaz karakterlerden hoşlanmayışını belli etmesi ve kişisel tercihler yapması 
nedeniyle diğerleri tarafından "dikbaşlı" olarak nitelenir. 

Zeliha     Düğün’deki abla Zeliha, dört kardeşinin hepsine birden bakan, tüm ev işlerini yürüten, küçük 
kardeşlerine annelik yapan, özverili, sevgi dolu ve güçlü bir kadındır. Kardeşleri İstanbul'un zorlukları 
karşısında umutsuzluğa kapıldığında pes etmemeleri için onları yüreklendirir. Erkek egemen, 
geleneksel bir kültürden gelmesine rağmen düşüncelerini savunmaktan ve erkeklerle tartışmaktan 
çekinmez. Başta çaresiz hissetse de sonunda küçük kız kardeşini zorla evlendirilmekten kurtarır. 

Hacer     Diyet’in baş karakteri Hacer, kocası tarafından terk edildikten sonra iki çocuğuyla İstanbul’a 
yerleşerek bir fabrikada işe girmiştir. Burada tanıştığı ve sevdiği Hasan ile evlenir. Her gün şahit 
olduğu haksızlıklardan rahatsızlık duyar ve tehlikeli bir makinede çalışan eşi için endişelenir. 
Başlangıçta pasif ve herhangi bir politik görüşü olmayan Hacer, sendikalı işçilerle iletişimi geliştikçe 
çalıştığı ortamdaki mevcut düzenin sorunlarını ve değişimin gerekliliğini daha iyi kavramaya başlar. 
Kocasına da bunu anlatmaya çalışır. Bu nitelikleriyle Hacer, yakınındaki erkeklerden daha bilinçli ve 
ileri bir karakter olarak temsil edilmiştir. 

Hacer    Üç Tekerlekli Bisiklet’in Hacer’i tek başına ayakta durmaya, güçlü olmaya çalışan bir kadındır. 
Uzun saatler zor bir işte çalışır, bir yandan da çocuğuna bakmaktadır. Çevresindeki erkeklerin 
tacizlerine sert bir şekilde karşılık verir. Sevdiği adamı ise onu arayan polis ve düşmanlarına karşı 
korumaktan ve saklamaktan çekinmez. 
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