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ÖN SÖZ 

 

Halk Bilimi, millî kültür, birikimimizi, farklı ölçülerde inceleyen bir bilim 

dalıdır. Bu ölçüler içinde bir milletin tüm yaşamı gizlidir. Yaşamın renkleri halk 

bilimini kapsamaktadır. Giyinmek, eğlenmek, yemek, içmek, üzülmek; kısacası doğum 

ile ölüm arasındaki süreç hatta doğum anı ve ölüm anının nitelikleri halk bilimi içinde 

yer alır. 

Sinema ise görsel zenginlik açısından teknolojinin en büyük nimetlerinden 

biridir. Okuduklarımızı, hayal ederek gözümüz önüne getirebiliriz ancak; sinema ile 

hayal kurmadan gerçekleri görebiliriz. Sinemanın bu görsel gücü öyle büyülemiştir ki 

insanları, bütün milletler için sinema, bir tutku olmuştur. 

Türkiye’deki temel kültür olayları, Türk sinemasına yansımıştır. Bir zamanlar 

batılılaşmaya özenen Türkiye’de rahatça işlenen batı yaşantısının taklidi sinema filmleri 

vardı. Kendi kültürünü horlayan bir anlayış sergileyen bu filmler, bir müddet sonra 

yerini, sosyal içerikli filmlere bıraktı. Bizim insanımızı, bizim gelenek ve 

göreneklerimizi, Anadolu motiflerini işleyen filmlerdi bunlar. Görsel masal, destan veya 

halk hikayesi olarak kabul edebileceğimiz bu filmlerin folklora katkıları, kaçınılmazdır. 

İletişimin en güçlü ağı olan görsel dünya içinde sinema, insanı çok etkileyen bir 

unsurdur. Türk kültürünün zenginlikleri folklolurumuzun sinemaya yansıması bu 

çalışmada incelenerek sinema ve edebiyat arasındaki ilişki belirlenecektir. Sinemanın, 

Türk folklorunu tanıtımındaki gücü ve folklorun sinemayı zenginleştirmesi ele 

alınacaktır. Böylelikle Orta Asya’dan beri devam eden Türk halk kültürü ile çağımızın 

yeniliklerin güçlü bağı ortaya çıkacaktır. 

Televizyon kültürü sinemanın aile içinde yaygınlaşmasında büyük bir etken 

oluşturmuştur. Çağın çocukları ve gençleri artık herşeyi televizyondan öğrenir olmuştur. 

Televizyonun bu gücünü göz önünde bulunduracak olursak yenilik ve değişimin ne 

kadar çabuk yaygınlaştığını anlayabiliriz. 

Son yıllarda dikkati çeken bir husus,televizyon programlarında halk kültürüne 

geniş yer verilmeye başlanmasıdır. Modernlik ile geçmişe özlem, nostalji duygusu bizi 

geleneklerimizi hatırlatmaya doğru götürmüştür. Modernize edilmiş türküleri, 
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dillerinden pop müzik melodileri düşmeyen gençlerimiz bu sayede sever olmuş; köylü 

kültürünü horlayan bir takım insanlar, nakışlı kıyafetler, yemeniler, mavi boncuklarla 

kendilerini süsler olmuş; modern döşenmiş evlerde şark köşeleri oluşturulmuş; köy 

düğünlerine, kına gecelerine rağbet artmıştır böylelikle. Bu öze doğru dönüş elbette 

sevindiricidir. 

Batı yaşantısını anlatan filmler yerine artık Anadolu’nun güzelliklerini tanıtan 

Anadolu insanını anlatan filmler beğenilir olmuştur: Kınalı Kar, Asmalı Konak, Ekmek 

Teknesi… 

Kliplerde de yine halk kültürüne değinilmiştir. Orhan Hakalmaz’ın, 

Bendeniz’in, Sertap Erener’in kliplerinde dilek ağacını kullanmaları, Çelik’in bir 

klibinde beşik kertmesi olayına yer vermesi. Eurovizyon şarkı yarışmasında birinci 

gelen Sertap Erener’in Anadolu ezgilerini kullanması ve klibinde güreş sporumuza yer 

vermesi halk kültürümüzün güzel örneklerinden. “Ekmek Teknesi” adlı dizideki 

Nusrettin Baba’nın da “Somuncu Baba” tiplemesini sergilemesi güzel örneklerden bir 

kaçı sadece. 

Bütün bunlar bu tezi hazırlama düşüncesinde bana ilham kaynağı oldu. 

Televizyonda ve sinemada halk kültürüne verilen bu önem “Neden Türk filmlerinde 

halk edebiyatı unsurlarını inceleyen bir tez hazırlamayayım ki?” sorusunu aklıma 

getirdi. 

Türk sineması her ne kadar teknik bakımından Amerikan sinemasına 

yetişemese de imkansızlıklar içinde çekilmiş filmlerimizin konuları halk kültürüne ışık 

tutacaktır. 

Köroğlu, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal’ından tutun da masal kahramanımız 

Keloğlan’a; mizah ustamız Nasrettin Hoca’ya; halk hikayelerimizden Arzu ile Kamber, 

Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun’a, destan kahramanımız Battal 

Gazi’ye kadar daha pek çok konuda filmlerimiz çevrilmiştir. 

Bunun dışında halk bilimine değinen Boş Beşik, Hasan Boğuldu, Güllü, 

Berdel, Adak gibi pek çok filmimizde nice inanışlara yer verilmiştir.  
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Okuma imkanı olmayan insanlara geçmişini, geleneğini, tarihini tanıtma 

imkanı sağlayan görsel dünya bu açıdan büyük bir arşivdir. Çalışmamızda bu büyük 

arşivin yani sinemanın halk kültürü ile bağlantısı incelenmiştir. 

Çalışmamız ön söz ve giriş bölümlerinin dışında dört bölümden ibarettir. Giriş 

bölümünde sinema kavramı üzerinde durulmuş, Türk sinemasının dönemleri hakkında 

bilgi verilmiştir 

Birinci bölümde Türk filmlerinin adlarının genel bir değerlendirilmesi 

yapılmıştır. 

İkinci bölümde 41 Türk filminin yapım bilgileri, konu ve özetleri verilmiştir. 

Üçüncü bölümde 41 Türk filminde yer alan halk hikayesi, masal, efsane, 

destan, halk şiiri, halk edebiyatı şahsiyetleri değerlendirilmiştir. 

Dördüncü bölümde 41 Türk filmi içinde yer alan geçiş törenleri, inanış ve 

geleneklere yer verilmiştir. 

Kaynakça, yazarların soyadlarına göre alfabetik sırayla verilmiştir. 

Bu arada araştırmada emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim. Başta, Türk 

Halk Edebiyatı’na ömrünü adayan, kaynak kitap konusundaki yardımları ve değerli 

eleştirileri için kıymetli hocam sayın Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU; tez danışmanım 

sayın Doç. Dr. Metin ERGUN’a; halk bilimindeki bilgi ve tecrübelerinden 

yararlandığım kıymetli hocam Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN’e, sinema ile ilgili 

kaynakları bulmamda yardımcı olan sevgili kardeşim Göksel YANGIN’a, anne ve 

babama teşekkür ederim. Ayrıca sevgili eşim Yard. Doç. Dr. Ziya ASLANOĞLU’na 

bana her bakımdan destek olması yanı sıra film incelemelerindeki katkılarından dolayı 

teşekkür etmek istiyorum. 

 

Konya, 2004      Birgül (YANGIN) ASLANOĞLU 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLKLORIC ELEMENTS IN THE 41 TURKISH MOVIES 

 

SUMMARY 

 

 The folklore is a sociological science. The whole life steps of nations are 

hiding in the folklore. Cinema is the most attractive visual effect in human life for 

the demonstration of cultural life. Turkey has very rich folkloric traditions, which 

have been kept alive for centuries due to the characteristics of Turkish people. For 

this reason, basic cultural cases in Turkey have been reflected by means of the 

Turkish cinema. 

The rich cultural ( ceremonies, weddings,birthdays etc.) cases are the most 

important topics in Turkish cinema, which is investigated here. The strong cultural 

bonds of the Turkish folklore originated from the Middle Asia and current century 

have been described. The effects of cinema on the Turkish folklore  and vice versa 

were also been investigated in this study. 

 The Turkish cinema periods and movie names have been evaluated in this 

thesis. 41 Turkish movies were classified according to production year, name, 

subject and  summary. The case studies such as folk tales, stories, legents, epics, 

folk poet and folk literatures in these movies were evaluated. In addition, festivals, 

believes and traditional livings in these movies were also evaluated. According to 

contribution of these movies, which have some visual folk tales and stories, on the 

culture evaluated.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 TÜRK FİLMİNDE FOLKLORİK UNSURLAR 

 

ÖZET 

 

 Halk bilimi, millî kültür birikimimizi farklı ölçülerde inceleyen bir bilim 

dalıdır. Bu ölçüler içinde bir milletin tüm yaşamı gizlidir. İletişimin en güçlü ağı 

olan görsel dünya içinde sinema, insanları çok etkileyen bir unsurdur. Bu nedenle 

Türkiye’deki temel kültür olayları Türk sinemasına yansımıştır. 

 Türk kültürünün zenginlikleri, folklorumuzun sinemaya yansıması bu 

çalışmada incelenmiştir. Sinemanın Türk folklorunu tanıtmadaki gücü ve 

folklorun sinemayı zenginleştirmesi ele alınmıştır. Böylece Orta Asya’dan beri 

devam eden Türk halk kültürü ile çağımızın yeniliklerinin güçlü bağı ortaya 

çıkmıştır. 

 Çalışmada Türk sinemasının dönemleri hakkında bilgi verilmiştir. Türk 

filmlerinin adlarının genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. 41 Türk filminin yapım 

bilgileri, konu ve özetleri verilmiştir. 41 Türk filminde yer alan halk hikâyesi, 

masal, efsane, destan, halk şiiri, halk edebiyatı şahsiyetleri değerlendirilmiştir. 41 

Türk filmi içinde yer alan geçiş törenleri, inanış ve geleneklere de yer verilmiştir. 

Görsel masal, destan, halk hikâyesi olarak kabul edebileceğimiz bu filmlerin 

folklora katkıları bu tezde anlatılmaya çalışılmıştır. 
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GİRİŞ 

 

SİNEMA ÜZERİNE 

 

Sinema kültürel bir unsur olarak toplumsal ve milli yapıyı etkileyen bir güçtür. 

Bir ülkenin yaşam biçimi kültürel unsurları ile o ülkenin sinema sanatı arasında derin 

bir ilişki vardır. Seyircinin niteliği ve etkilenme unsuru göz önünde bulundurularak 

sinema sanatı şekillenir.  

Türkiye, kültürel yapı bakımından büyük değişikliklere uğramış bir ülkedir. 

Eskiyi terk edemeyen, yeniliği ise hemen alan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle Türk 

kültüründe gelenek ile modernlik iç içe olmuştur. 

Türk sinemasında üslûp arayışları, Türkiye’nin modernlik anlayışıyla 

bütünleşmiştir. “Yahya Kemal Beyatlı ‘Üslûb-ı beyan ayniyle insandır.” Tanımıyla 

üslûbun onu üreten toplumdan kaynaklandığını kendine özgülük olduğunu belirtir. Bu 

bağlamda modernleşme sürecini göz önünde tutarak Türk sinemasının, 50’li yıllardan 

itibaren Lütfi Akad, Osman Seden ve Atıf Yılmaz’ın öncülüğünde sinema dilini 

geliştirme çabalarını batılı tiyatro etkinliklerinin yerine yine batılı sinema etkilerinin 

geçirilmesiyle sonuçlanmasını dikkate alarak, ticarî, teknik ve estetik açıdan son derece 

“ilkel” ürünler vermesine karşılık, geleneksel Türk temaşa sanatlarına dayalı kökleriyle 

ve seyirciyle kurduğu ilişkiler temel alındığında çok fazla ulusal özellik gösteren 

filmlerin çevrildiğini gözlemleyebiliriz.  



 10 

Sinema teknik bir buluştur ve mekanik bir eğlencedir. Kolaylıkla bir ülkeye 

yerleşebilir ve seyirci topluluğuna çabucak seslenip, onları etkiler. Türk sinemasının da 

kendine has üslûbu Türk seyircisini etkilemiştir. Bilinçli ya da bilinçsiz olsun 

filmlerdeki bazı temalar Türk halk kültürünü yansıtıcı unsurlar taşımaktadır.  

Türk sinemasının üslûp anlayışı, etkileri ve içeriğinden önce sinema kavramı 

ve Türkiye’de sinemanın gelişimi üzerine duralım biraz.  

 

I. SİNEMANIN TANIMI 

Türk filmlerinin halk edebiyatı üzerindeki etkisini belirlemede sinema 

hakkında bilgi vermek yerinde olur herhalde.  

Sinema, görselliğin insanoğluna güzel yansımalarından biridir. İnsanlar, içinde 

olay olan bir görüntüyü ilgiyle izler. Çünkü, insanoğlunun mayasında merak, çevresini 

izleme, olayları takip etme duygusu vardır. Gerçek bir olayı veya canlandırılmış bir 

yaşam öyküsünü izlemek her zaman bizlere zevk vermiştir. Sinema belki de 

insanoğlunun bu ihtiyacını gidermek amacıyla ortaya çıkmıştır. 

“Sinema (cinema) sözcüğü sinematografi (cinematographie) sözcüğünden 

kısaltılmıştır. Lumiere Kardeşler kendi buluşları olan aygıta sinematograf 

(cinematographe) adını vermişlerdi. Yunanca ‘kinema, atos=devinim’ ile 

‘graphein=yazmak’ sözcüklerinden türetilen sinematograf ‘devinimi yazan, saptayan’… 

anlamına geliyordu. Yalnız Lumiere Kardeşler değil, sinemanın buluşlar çağında çeşitli 

alıcılar  yapanlar da bunlara hep ‘devinin’, ‘canlılık’, ‘yaşam’ kavramlarıyla ilgili adlar 

vermişlerdi. Çünkü, yeni buluşun en belirgin özelliği, devinimi yaşamı olduğu gibi 

yansıtabilmesiydi. 

… Sinema sözcüğü zamanla filmlerin gösterildiği yapı, yer, sinema 

çalışmalarının tümü, sinema işleyişi (endüstrisi) kavramlarını kapsayacak biçimde 

anlam  genişlemelerine uğramışsa da, bizi burada ilgilendiren ilk ve temel kavram 

“devinimi yazma, saptama” dır. Bu anlamda da sinema, herhangi bir devinimi düzenli 

aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini saptamayı, sonra gösterici  yardımıyla 

bu resimleri karanlık bir salonda görüntülük üzerine yansıtarak devinimi yeniden 

oluşturmayı anlatır.” (Özön, 1990:7) 
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II. SİNEMA SANATI 

Sanat, estetik unsurları insana zevk vererek sunmaktır. Her sanatın bir amacı 

vardır. Amaç, izleyiciyi okuyucu veya dinleyiciyi etkilemek, insanın duygularını farklı 

yönlerden keşfetmektir. 

Sinema sanatı da herhangi duyguyu, düşünceyi veya olayı ses ve görüntüyle 

destekleyerek anlatma yoludur. Sinema sanatçısı görüntüyü amacına en uygun biçimde 

düzenlemeye çalışır ve izleyiciye gerçekçi, etkileyici büyüleyici bir izlenim bırakmayı 

dener. 

Sinema sanatı, diğer sanat dallarına göre daha sık karşımıza çıkar.Günlük 

hayatımızda bu sanat önemli bir yer tutar. Sinema yeni ve kendini her zaman yenileyen 

bir sanattır. Bu nedenle sinemanın kuralları henüz yeni yeni belirlenmeye başlamıştır.  

Sinema, konuşma ve yazı dillinin karşısına görüntü ve ses dili ile çıkar. Sinema 

izleyicilerinin çoğu, sinema dilini küçük yaştan beri izleyerek öğretir. “Öbür birçok 

sanatın tersine, sinema kentlerden kasabalara, köylere dek uzanan, milyonlarca izleyicisi 

olan, yüzyılımızın en yaygın sanatı, halk sanatıdır.  Eski Yunan’da tiyatro halkın günlük 

yaşamında da sinema buna benzer bir yer tutmaktadır. (Özön, 1990:15) 

Sinema, Türkiye’ye batıdan gelen bir sanattır. Diğer sanatlara baktığımızda 

resim ya da tiyatro gibi, batılı anlamda tiyatro, resim olmasa da, doğulu anlamda bir 

tiyatro, resim geçmişi, geleneği vardır. Sinemanın ise böyle bir geçmiş ve geleneği 

yoktur. Bizde devlet eliyle, bütün dünyada gerçekleştikten sonra bu sanat ülkemize 

girer.  Ülkemizdeki kısa geçmişi içinde de sevilir. Ancak günümüzde bile Türk sineması 

teknik ve estetik bakımından batıyı yakalayamamıştır. Türk sinemasının Amerikan 

sineması gibi güçlü olabilmesi için büyük ekonomik güce ihtiyacı vardır.  

III. TÜRK SİNEMASININ DÖNEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Sinema Osmanlı zamanında 1896’nın sonları ile 1897’nin başlarına doğru önce 

Saray’a girmiştir. Daha sonra çeşitli salonlarda filmler gösterilmiştir. 

Sinemalar ve gösteriler çoğalmaya başlamışsa da henüz bir Türk sinemasının 

varlığından söz etmek mümkün değildir. Çünkü sinema işletmeciliğinin çoğu azınlık ve 

yabancı uyrukluların elindedir.  
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Beyoğlu semtinde sinema sayıları giderek artar. Türkiye, sinemayı çabuk 

benimser ve keşfeder. 1914’lerde sinema İstanbul, İzmir gibi şehirlerde bilinen bir 

olaydır ve bir izleyici kitlesi vardır. 

“Meşrutiyetin ilanına kadar sinema seyyarlıktan kurtulamamıştır. Abdülhamit 

devrinde şehrin sayılı binalarına elektrik tesisatı yapılabilmişti. Elektrik padişahın 

iradesi ile alınabilirdi. Kibar bayanlar sinemayı konaklarda, hususi seanslarda 

seyrederdi. Meşrutiyet’in ilanından sonra da uzun yıllar sinema, tiyatroda olduğu gibi, 

kadınlara ayrı, erkeklere ayrı gösterilmiştir. İstanbulda bayanlar ilk defa Pangaltı’da 

Asaduiyan’ın açmış olduğu sinemada film seyrettiler. 

Bir de Ramazanlarda Anadoluhisarında, Kadıköy’de Yoğurt Çayırı’nda açık 

havada film gösteriliyordu. Buralarda kadınlar bir yana erkekler bir yana oturur, araya 

perde gerilerek erkeklerin kadınları gözetlemelerine mani olunurdu. (Scognomillo, 

1998:24) 

Ancak bu izleyici kitlesi hâlâ bir Türk filmi izleyememiştir. Çünkü 

çevrilememiştir.  

Tarihsel çalkantılar, siyasal engeller yüzünden sinemanın gelişimi yavaş 

olmuş; bu dönemde sadece ülkeye gelen yabancı filmler izlenmiştir.  

Türk sinemasını dönemlere ayırırsak şayet bunlar: 

“İlk dönem (1914-1923), Tiyatrocular Dönemi (11923-1939) Geçiş Dönemi 

(1939-1950), Sinemacılar Dönemi (1950-1970), Genç ve Yeni Sinema Dönemi (1970-

1987). İlk dönem hemen her sinemanın başlangıç yıllarında yer alıp ilk adımların 

atıldığı, ilk denemelerin yapıldığı dönemdir. Bunu izleyen on yedi yıllık Tiyatrocular 

Dönemi’ndeyse Türk sineması bir tiyatro sanatçısının ve bu sanatçının yönetimindeki 

bir tiyatro topluluğunun elinde kalmıştır. Sinemacılar Dönemi bu tiyatroculara karşı bir 

tepki olarak çıkan akımı belirler. Tiyatrocular ile Sinemacılar arasında da , bir çeşit 

köprü işlevi gören, bir ayağı tiyatro bir ayağı sinema olan sinemacıların yer aldığı Geçiş 

Dönemi vardır. 1970’den günümüze dek uzanan son yılları da Genç / Yeni Sinema 

Dönemi olarak adlandırıyoruz. Ancak, bütün bu dönemlerin birbirinden keskin 

çizgilerle ayrılmadığını, kimi zaman birbirinin içine geçtiğini de belirtmek gerekir.” 

(Özön, II, 1995:18-19) 
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A. İlk Dönem (1914-1923) 

Türkiye’de uzun yıllar yabancı yönetmenlerin çevirdiği belgeseller azınlıkların 

çevirdiği haber filmleri ile sinema sınırlı kaldı. 

Müdafaa-i Milli Cemiyeti ünlü gazeteci Sedat Simavi’ye Pence ve Casus 

filmlerini çevirtti. Şarlo’ya öykünen Bican Efendi; Belediye Müfettişi, Bican Efendi 

Tebdil-i Havada, Bican Efendi Yeni Zengin, Bican Efendi Para Peşinde gibi kısa 

filmlerde bu kuruluşun çalışmaları arasındadır.  

Büyük tarihsel değer taşıyan belgeseller çevrildi. Malul Gaziler Cemiyeti 

Kurtuluş Savaşı’nın sürdüğü dönemde öykülü filmler çevirtti. Mürebbiye, Binnaz, 

Bican Efendi Vekilharç, Bican Efendi Mektep Hocası. 

İlk özel yapımcı olan “Kemal Film”de Kuruluş, Ateşten Gömlek, Leblebici 

Horhor, Boğaziçi Esrarı, Nur Baba… gibi filmler çevrilir. 

Teknik kusuru çok olan amatör çalışmalar, yeni bir alanın ilk örnekleri olduğu 

için önemlidir. Sinema yapımı Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü, ulusal hareketin 

başladığı bir dönemde gerçekleşmiştir. Bu nedenle bu dönemi eleştirmek haksızlık olur.  

B. Tiyatrocular Dönemi (1923-1939) 

Cumhuriyetin ilk yıllarına rastlayan bu döneme, Muhsin Ertuğrul ve o dönemin 

tek ödenekli tiyatrosu Darûlbedâyi Kadrosu damgasını vurmuştur. Bu nedenle 1923-

1930 yılları arasındaki sinema dönemine “Tiyatrocular Dönemi”denir. 

Bu dönemde sinema ile tiyatro arasındaki ayrılık pek anlaşılamadı ve tiyatro 

oyuncuları sinemayı bir tiyatro gibi düşündüler. Onlara göre tiyatro üstün bir sanat, 

sinema ise sıradan bir eğlenceydi.  

Dram, komedi, köy filmi, polis filmi, tarihi filmi, melodram Kurtuluş Savaşı 

filmi gibi film türlerinin ilk örnekleri sinemaya bu dönemde geçti. İkinci özel yapımevi 

(İpek) ve Aysel Bataklı Damın Kızı gibi iyi çalışmalar bu dönemde çevrildi. 

Muhsin Ertuğrul, Türk tiyatrosunun kurucusu olarak kazandığı ünü, sinemada 

da göstermeye çalıştı. Ancak çok eleştirilere uğradı. Çünkü, tiyatrocusu gözüyle 

sinemaya yaklaştı ve “sinema diktatörlüğü” kurmakla, sinemayı tek elinde tutmakla 

suçlandı.  
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C. Geçiş Dönemi (1939-1950) 

Bu dönemin II. Dünya Savaşı’na rastlaması sinemayı olumsuz olarak yansıdı. 

Tiyatrocular döneminden sonraki atılımı savaş engelledi.  

Yeni yapımevleri kuruldu. Bu da yeni sinemacıların ortaya çıkmasına sebep 

oldu. Böylece sinema, tiyatrocuların tekelinden kurtuldu.  

Geçiş dönemi sinemacıları, ortaya önemli bir yapıt koyamadı. Komşu ülkelerin 

filmlerine Türkçe sözlendirme yapıp birkaç yerli sahne ve Türkçe şarkıyla Türk Filmi 

diye piyasaya sürdüler bu filmleri. Ancak iyi teknisyen ve yönetmenler  yetişti. Sinema 

öğrenimi gören sinemacılar ortaya çıktı.  

D. Sinemacılar Dönemi (1950-1970) 

1150, Türk sineması açısından bir dönüm noktasıdır. Ülkede ekonomi, endüstri 

yönünden iyiye gitmektedir bu yıllarda.  

Bu dönemde Ö. Lütfi Akad, Osman Seden, Metin Erkişen, Atıf Yılmaz gibi 

yönetmenler oldukça iyi yapıtlar ortaya koymuşlardır. Bu  dönemde Akad, gücünü 

ortaya koyan yönetmenlerdendir ve diğerleri onu yinelemekle işe başlarlar. 

Sinemacılar usta-çırak ilişkisi içinde yetişirler. Akad’la başlayan sinemacılar 

dönemi 1960’lardan sonra ülkenin bunalımlı yıllarından etkilenerek çalkantılı bir dönem 

geçirmeye başlamıştır.  

Mantar gibi çoğalan yapımevleri yüzünden bu dönemin ikinci bölümünde film 

sayıları başdöndürecek kadar artmıştır. “Bu dönemde Pera’da (Beyoğlu) film 

ortaklıklarının yavaş yavaş toplanmaya başladığı Yeşilçam Sokağı’ndan dolayı, dar 

alanda ‘Türk Sineması’nı’ anlatan ‘Yeşilçam Sineması’ geniş ve mecazi anlamda Türk 

Sinemasındaki bütün olumsuzlukları simgeleyen bir deneyim oldu; Karagöz’deki kadar 

kalıplaşmış tipler, kalıp öyküler, kalıp durumlar, ağdalı melodramlar, çapraşık 

entrikalar, akıl almaz rastlantılar, gözyaşı ticareti, yoksul kız-zengin oğlan yada tersi, 

ağa-yoksul sevgililer üçgeni, kitabı konuşmalar, beyaz ya da pembe diziler, din 

ticareti…” (Özön, I, 1995:32) 

1960-1965 yılları arasında ise toplumsal gerçekçilik üzerine filmler çevrildi. 

Yılanların Öcü, Acı Hayat, Susuz Yaz, Murat’ın Türküsü, Yarınlar Bizimdir… 
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1970’lere doğru yabancı sinemalar artış gösterdi. Din ve cinsellik sömürüsü 

içeren filmler ortaya çıktı. Karateli, kungfulu Hong Kong filmleri yerli pornolar bunlara 

eklendi.  

E. Genç / Yeni Sinema Dönemi (1970-1987) 

Bu dönemde sinemacılık / televizyonculuk eğitimi olanlar hizmet vermeye 

başladı. Genç yazarlarla işbirliği yapan senaryo ekipleri oluştu. Filmler genellikle 

toplumsal-ekonomik-siyasal bir yapıya oturtuluyordu. Genellikle kırsal çevre, geri 

kalmış doğu ve güneydoğu Anadolu ele alınıyor, katı gelenekler, toprak mülkiyeti, 

toplumda kadınların durumu, ağalık düzenini işleyen filmler çevrildi. 

Akad’ın “Gelin, Düğün, Diyet” üçlemesi, “Gökçe Çiçek”, “Irmak” dikkatleri 

çekti. Akad’ın anlayışını sürdüren Yılmaz Güney, “Seyit Han / Toprağın Gelini, Ağıt, 

Umut, Sürü, Düşman” gibi filmleri çevirdi. Sinema tarihinde ilk kez bir yönetmen 

hapishaneden filmlerini yönetti. Ardından Zeki Ökten “Pehlivan, Ses, Köprü, Deprem, 

Derman, Alişan, Tomruk” gibi önemli filmler çevirdi. Atıf Yılmaz’ın “Selvi Boylum Al 

Yazmalım, Adak, Talihli Amele, Ah Belinda, Adı Vasfiye” filmleriyle dönem içinde 

kendini kanıtladı.  

Bunun dışında Erden Kıral’ın “Kanal, Dilan, Ayna” Ömer Kavur’un “Yatık 

Emine, Yusuf ile Kenan, Körebe, Anayurt Oteli”, Yavuz Özkan’ın “Maden, Hazal, 

Bekçi, Su da Yanar”; Yusuf Kurçenli’nin “Ve Recep ve Zehra ve Ayşe ile Gramofon 

Avrat”; Yavuz Turgul’un “Fahriye Abla, Muhsin Bey”, Nesli Çölgeçen’in “Züğürt 

Ağa” adlı filmleri döneme renk katan yapıtlardan bazılarıdır.  

1970’lerde başlayan ucuz karate ve seks filmleri bu dönemde de devam eder. 

Türk Sineması 80’li yıllarda karşısında televizyon ve videoyu bulur. Seks filmleri yerini 

şarkıcı-arabesk filmlerine bırakır. Ucuz maliyetli filmler çoğalır. İş yapan filmlerin 

kopyaları üretilir. Seyircinin talebinin değişmeyeceği düşüncesiyle filmlerde orjinallik, 

kalite, teknik gibi unsurlara önem verilmez. Filmlerin yönetmen ve senaristlerinden çok 

filmlerin yıldızları önemli oldu. Kaliteli yapımlar arasında pek çok kötü yapım da 

kendini gösterir. 

1990-2000’li yıllarda ise teknik bakımdan daha kaliteli filmler ortaya çıkmıştır. 

Türk Sineması az ama kaliteli yapıtlar ortaya koymuştur. Eşkiya, Vizontele, Asmalı 
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Konak, Şahmaran, Kızılırmak-Kara Koyun, Güle Güle, Propaganda bunlardan 

bazılarıdır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

TÜRK FİLMLERİNİN ADLARINA GENEL BİR BAKIŞ 

 

Film adları ile filmin konusu arasında bir anlam ilgisi kurulabilir mi? Bir filmin 

adına bakarak o filmin konusu hakkında belki bir fikir edinebilirsiniz. Çünkü, bir eserin 

“adı” çok önemlidir. Belki de o eserin en önemli etiketidir.  Bir şiirin, bir romanın, bir 

şarkının veya bir tablonun adı, ilk bakışta bizim o esere ilgimizi yoğunlaştırabilir. 

İçerikle onun etiketi olan ad bir bütünlük taşıyabilir. Bu açıdan yaklaştığımızda Türk 

filmlerinin adları ile konuları arasında bir bağlantı kurulabilir. Ancak, filmlerin adı her 

zaman yerli yerinde kullanılmayabilir. Müşteriyi çekecek bir ad bulmak filmin 

konusuyla ilgiyi kopartabilir. 

Nijat Özön’ün “Karagözden Sinemaya Türk Sinemasının Sorunları I” adlı 

kitabının “Derviş’in Fikri ve Zikri” başlıklı makalesinde Türk filmlerinin adları 

üzerinde bir araştırmadan bahsedilmektedir. Bu araştırmaya göre, Türk sinemasının 

başlangıcından 1958 yılı sonuna kadar 585 öykülü film çevrilmiştir. Bunlardan iki adlı 

doksan bir filmle ortaya 676 film adı çıkmıştır. Bu filmlerden üç yüz on bir tanesi 

incelemeye alınmış ve bazı başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Ancak, bu filmlerden 

bazılarının adı birkaç sınıflamaya birden girmiştir. 

İncelemeye göre Türk sinemasında “acı, gözyaşı, ızdırap, ayrılık ve felaket” 

baş yeri almış ve 83 tanesi bu konuları adlarında taşımıştır. Birkaç örnek vermek 
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gerekirse: “Acı Günler, Göz Yaşları, Aşk Izdıraptır, Ayrılık, Ayşe’nin Çilesi, Dertli 

Gül, Kara Bahtım, Sonsuz Acı, Yetimler Ahı, Kederli Yıllar, Gelen Ağlar Giden Ağlar, 

Çileli Bülbül, Daha Çekecek miyim?…” 

Ayrıca yine dram ağırlıklı “günah, günahkâr, kadın, meçhul kadın” bölümünde 

56 film adı da bize Türk sinemasının eğilimini ve izleyiciyi etkileme amacını gösteriyor. 

Bu bölüm içinde yer alan filmlere örnek olarak “Anası Gibi, Bataklıktaki Kız, Ben 

Kahpe Değilim, Bu Kız Böyle Düştü, Büyük Günah, Damga, Günah Kadını, Günahımın 

Cezası, Kız Düşmanları, Kahpenin Kızı, Mahallenin Namusu, Vurun Kahpeye, 

Uçuruma Giden Kadın…” verilebilir. 

50 filmlik “serüven” ve 45 filmlik “cinayet, katil, kan, intikam, kin” bölümü 

birbirini tamamlayıcı nitelik taşır. Serüven başlıklı filmlerden” Battal Gazi Geliyor, 

Çakırcalı Mehmet Efe, Kızıl Tuğ, Efelerin Efesi, Köroğlu, Yüzbaşı Tahsin”, ölüm, 

cinayet, katil, kan, intikam, kin” başlıklı filmlerden “Altı Ölü Var, Aşk ve Ölüm, Ecel 

Köprüsü, İntikam Alevi, Kanlarıyla Ödediler, Kanlı Pınar, Katiller Kral, Ölüm Deresi, 

Son Nefes, Yaşayan Ölüler” örnek olarak verilebilir. 

Sıralamada beşinci olan 40 aşk filmi de diğer bölümlerin hepsiyle ilgilidir 

neredeyse: “Aşk Izdıraptır, Aşkın Acıları, Düşman Aşıklar, Ebedi Aşk, Gönülden 

Yaralılar, Mahkumun Aşkı, Ölünceye Kadar Seninim, Sevmek Günah mı?” 

isimlerinden de anlaşılacağı gibi. 

Sıralama otuz filmle “kahramanlık” yirmi üç filme “çocuk, evlat”, on beş 

filmle “kader” on dört filmle “yoksulluk, sefalet, serserilik” dokuz filmle “ana”, dört 

filmle “baba”, beş filmle “Tanrı” adlarıyla devam ediyor. 

İlginç  bir durum ise geriye sadece on yedi filmin adı “sevinç, neşe, mutluluk” 

ifadeleri taşıyor: “Ağam Eğleniyor, Curcuna, Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar; Eğlence 

Bülbülleri, İstanbul Çiçekleri, Kırk Gün Kırk Gece, Lüküs Hayat, Vur Patlasın Çal 

Oynasın” gibi. 

Bu incelemede Türk sinemasında ticari olarak acı, gözyaşı, mutsuzluk, sefalet 

içerikli adlar taşıyan filmlere ağırlık verilmiştir. Ancak, tekrar belirtmekte fayda var: Bu 

inceleme, filmlerin konularına göre değil sadece adlarına göre yapılmıştır.  
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Türk filmlerindeki halk edebiyatı unsurlarını incelediğimiz bu tezde ele 

aldığımız filmlerin çoğunun adları konumuzla bağlantılıdır. Ağrı Dağı Efsanesi, Adak, 

Köroğlu, Karacaoğlan, Battal Gazi, Boş Beşik gibi. Bazı filmlerimizin ise içeriğinde 

halk edebiyatı öğeleri olduğu halde adlarında herhangi bir anlam ilgisi 

bulunmamaktadır.  

Halk edebiyatı unsurları olan filmlerin adları bu açıdan büyük önem 

taşımaktadır. Çünkü, büyük bir çoğunluğunda filmin adı, konusuyla bağlantılıdır. Bu 

yüzden bu bölümde Agâh Özgüç’ün 1914-1972 yılları arasını kapsayan Türk Filmleri 

Sözlüğü’ndeki film adlarını inceledik. Sözlükte, film adları yıllara göre alfabetik 

düzenle sıralanmıştır. Filmlerin adları, yönetmeni, senaristi ve oyuncuları hakkında bilgi 

verilip konuları hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Kitapta ödül alan filmler ve 

bazı filmlerin fotoğrafları yer almaktadır sadece. Çalışmamızda izlediğimiz filmlerin 

konularının halk edebiyatına uyup uymadığını söyleyebiliriz ama izleyemediğimiz, 

gösterimde olmayan pek çok filmin konuları hakkında pek fikir yürütemeyiz.  

Agâh Özgüç’ün “Türk Filmleri Sözlüğü” kitabındaki film adlarını konuları 

bakımından değil sadece adları bakımından inceleyecek olursak halk edebiyatı unsuru 

taşıyan film adlarını tespit edebiliriz. Seçtiğimiz filmler yıl sırasına göre alfabetik 

düzende verilmiştir ve parantez içinde Agâh Özgüç’ün kitabında yer aldığı sayfa sayısı 

belirtilmiştir. 
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A. ADINDA HALK EDEBİYATI UNSURLARI TAŞIYAN TÜRK FİLMLERİ 

 Yapım Yılı Filmin Adı Sayfa No. 

1 1933 Düğün Gecesi (Kanlı Nigah) 17 

2 1934 Yeni Karagöz 18 

3 1940 Nasrettin Hoca Düğünde 19 

4 1942 Duvaksız Gelin 20 

5 1942 Kerem ile Aslı 21 

6 1945 Kızılırmak (Kara Koyun) 22 

7 1945 Köroğlu 22 

8 1947 Bir Dağ Masalı 23 

9 1948 Dümbüllü Macera Peşinde 25 

10 1948 Keloğlan 25 

11 1948 Kanlı Taşlar 26 

12 1949 Efsuncu Baba 26 

13 1949 Kanatlardan Türbe 27 

14 1950 Çakırcalı Mehmet Efe 28 

15 1951 Evvel Zaman İçinde 31 

16 1951 İncili Çavuş 32 

17 1951 Ne Sihirdir Ne Keramet 33 

18 1951 Sihirli Define 33 

19 1952 Adak Tepe 35 

20 1952 Arzu İle Kamber 35 

21 1952 Boş Beşik 35 

22 1952 Çakırcalı Mehmet Efe’nin Definesi 36 

23 1952 Destan Destan İçinde 36 

24 1952 Dümbüllü Sporcu 36 

25 1952 Karanlık Dünya (Âşık Veysel’in Hayatı) 39 

26 1952 Memiş ile İbiş Anaforcular Kralı 41 

27 1952 Tahir ile Zühre 42 

28 1953 Cinci Hoca 44 

29 1953 Kırk Gün Kırk Gece 45 

30 1953 Köroğlu-Türkân Sultan 46 
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31 1953 Sarı Zeybek 47 

32 1954 Bozkurt Obası 49 

33 1954 Canlı Karagöz-Mihriban Sultan 48 

34 1954 Dümbüllü Tarzan 50 

35 1954 Nasrettin Hoca 52 

36 1954 Nasrettin Hoca ve Timurlenk 52 

37 1955 Battal Gazi Geliyor 55 

38 1955 Beyaz Mendil  55 

39 1955 Ezo Gelin 56 

40 1955 Karaca Oğlan 58 

41 1955 Yörük Ali 60 

42 1957 Allı Gelin 65 

43 1957 Ağlayan Kaya 66 

44 1957 Gelinin Muradı 67 

45 1957 Gelin Ayşem 67 

46 1957 Kara Yazı 68 

47 1957 Kara Talih 68 

48 1957 Kara Bahtım 68 

49 1957 Murat Çeşmesi 69 

50 1957 Memiş İş Peşinde 69 

51 1958 Âşık Garip (Köy Güzeli) 69 

52 1958 Mavi Boncuk 77 

53 1958 Memiş Gansterler İçinde 77 

54 1958 Ninni – Talihsiz Yetime 77 

55 1959 Dağlar Şahini Yörük Efe 77 

56 1959 Karaca Oğlan’ın Kara Sevdası 81 

57 1960 Ayşem Kınalı Gelin 83 

58 1961 Kül Kedisi 87 

59 1961 Memiş İş Başında 100 

60 1962 Battı Balık 107 

61 1962 Çam Sakızı 108 

62 1962 Genç Osman 110 
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63 1962 Harmandalı Efem Geliyor 111 

64 1962 Kelle Koltukta 112 

65 1962 Yılanların Öcü 116 

66 1963 Bekarlık Sultanlıktır 119 

67 1963 Harmandalı Efe’nin İntikamı 122 

68 1963 Köroğlu 124 

69 1963 Leyla ile Mecnun 125 

70 1964 Cilalı İbo ve Kırk Haramiler 132 

71 1964 Hızır Dede 137 

72 1964 Keşanlı Ali Destanı 143 

73 1965 Başlık 149 

74 1965 Komşunun Tavuğu 162 

75 1965 Lafını Balla Kestim 163 

76 1965 Nasrettin Hoca 163 

77 1965 Nazar Değmez İnşallah 163 

78 1965 Yalancının Mumu 171 

79 1965 At, Avrat, Silah 173 

80 1966 Baybora’nın Oğlu 174 

81 1966 Battal Gazi 174 

82 1966 Eli Maşalı 178 

83 1966 Ferhat ile Şirin 179 

84 1966 Hızır Efe 181 

85 1966 Kanlı Hıdrellez 183 

86 1966 Kırk Atlı Efe 185 

87 1966 Karaca Oğlan 185 

88 1966 Malkoçoğlu 185 

89 1966 Nuhun Gemisi 198 

90 1966 Su Testisi 189 

91 1967 Akbulut, Malkoçoğlu ve Karaoğlan’a Karşı 193 

92 1967 Aslan Yürekli Kabadayı 194 

93 1967 Bozkurtlar Geliyor 195 

94 1967 Bozkurtların İntikamı 196 
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95 1967 Hacı Bektâş-ı Velî 200 

96 1967 İmparator Atillanın Demir Yumruğu 201 

97 1967 Karaoğlan Yeşil Ejder 202 

98 1967 Kızılırmak-Kara Koyun 204 

99 1967 Malkoçoğlu Krallara Karşı 205 

100 1968 Bozkırlar Şahini Targan 215 

101 1968 Ezo Gelin 217 

102 1968 Köroğlu 223 

103 1968 Malkoçoğlu Kara Korsan 224 

104 1969 Boş Beşik 233 

105 1969 Karaoğlan Şeyhin Kızı 241 

106 1969 Karaoğlanın Kardeşi Sargan 241 

107 1969 Kınalı Keklik 241 

108 1969 Köprüden Geçti Gelin 242 

109 1969 Mete Han 242 

110 1969 Tarkan 247 

111 1969 Tarkan Camokaya Karşı 247 

112 1969 Tarkan Canavarlı Kule 248 

113 1970 Çarşambayı Sel Aldı 256 

114 1970 Şeytan Kayalıkları 269 

115 1970 Tarkan Gümüş Eger 270 

116 1971 Ali Baba Kırk Haramiler 274 

117 1971 Ali Cengiz Oyunu 274 

118 1971 Allı Turnam 274 

119 1971 Alaeddinin Lambası 274 

120 1971 Battal Gazi Destanı 278 

121 1971 Binbir Gece Masalları 279 

122 1971 Bir Varmış Bir Yokmuş 279 

123 1971 Dadaloğlu 282 

124 1971 Kaf Dağından Göç Edenler 288 

125 1971 Keloğlan Aramızda 289 

126 1971 Keloğlan ve Yedi Cüceler 289 
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127 1971 Kerem ile Aslı 289 

128 1971 Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri 291 

129 1971 Nasreddin Hoca 292 

130 1971 Şehzade Simbad Kaf Dağında 297 

131 1971 Tarkan Viking Kanı 297 

132 1972 Battal Gazinin İntikamı 304 

133 1972 Dadaldoğlu’nun İntikamı 308 

134 1972 Gökçe Çiçek 310 

135 1972 Hızlı Hızır 313 

136 1972 Karaoğlan Geliyor 315 

137 1972 Kara Murat 315 

138 1972 Karamanın Koyunu 316 

139 1972 Keloğlan ile CanKız 318 

140 1972 Leyla ile Mecnun 320 

141 1972 Şahmaran 327 

142 1972 Tahir ile Zühre 327 

143 1972 Tarkan Altın Madalyon 328 

144 1972 Tuzsuz Deli Bekir 328 

  (Özgüç, 1973:1-336)  

 

Agâh Özgüç’in Türk Filmleri Sözlüğü Kitabı, 1914 ile 1972 yılları arasında 

çevrilmiş renkli ve siyah-beyaz filmleri kapsamaktadır. Agâh Özgüç’in tespitine göre 

1914’den 1972’ yılına kadar 2639 siyah beyaz, 466 renkli olmak üzere toplam 3105 

Türk filmi çevrilmiştir. 3105 filmin içinden adında halk edebiyatı unsuru olan 144 film 

tespit ettik.  

1972’den 2004 yılına kadar olan filmlerin toplandığı bir sözlük bulamadığımız 

için internette sinema sitelerini inceledik. Bu siteler içinden www.4x10.com  adresinde 

verilen film listesini inceledik. 50 filmin adında halk edebiyatı unsuru olduğunu tespit 

ettik. Sayının az olması Türk sinemasının son yıllarının durağan geçmesi ve az film 

çevrilmesinden kaynaklanabilir. Ayrıca seyircinin arz-talep unsuru göz önünde 

http://www.4x10.com


 25 

bulundurulursa son yıllarda tarihi, geleneksel ögeler içeren filmler fazla çevrilmemiştir. 

www.4x10.com adlı internet adresinde filmlerin yapım yılı ve ismi verilmiştir. Agâh 

Özgüç’in kitabındaki gibi ayrıntılı filmi tanıtan bir künye mevcut değildir. O yüzden bu 

siteden aldığımız filmlerin yıllarının tespitindeki güvenilirlik konusunda emin değiliz. 

Ayrıca çevrilmiş olup ta bu listeye eklenmemiş filmler de olabilir.  

http://www.4x10.com
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Yapım 

Yılı 
Filmin Adı 

1 1973 (Savulun) Battal Gazi geliyor 

2 1973 Ağrı Dağının Gazabı 

3 1973 Beddua (Günahsız Kadın) 

4 1973 Düğün 

5 1973 Ezo Gelin 

6 1973 Kız Evliya 

7 1973 Mevlana 

8 1973 Ömer Hayam 

9 1973 Pir Sultan Abdal 

10 1973 Sarı Kız (Kız Evliya) 

11 1973 Tarkan Kolsuz Kahraman’a Karşı 

12 1973 Yunus Emre 

13 1973 Yunus Emre Destanı 

14 1974 Battal Gazi’nin Oğlu 

15 1974 Kara Murat, Kardeş Kanı 

16 1974 Kısmet 

17 1974 Kuma 

18 1974 Mavi Boncuk 

19 1975 Ağrı Dağı Efsanesi 

20 1975 Kara Murat-Denizler Hakimi 

21 1975 Kara Murat -  Kara Şövalyeye Karşı 

22 1975 Keloğlan İş Peşinde  

23 1975 Ye Kürküm Ye 

24 1975 Yok Devenin Başı 

25 1976 Aybiçe-Kurt Kız 

26 1976 Ben Bir Garip Keloğlan’ım 

27 1977 Fırat’ın Cinleri 

28 1977 Selvi Boylum, Al Yazmalım 

29 1977 Kara Murat, Devler Savaşıyor 
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30 1977 Tahtacı Fatma (Tahtacılar) 

31 1977 Yörük Elif 

32 1978 Dilek Taşı 

33 1979 Kuma 

34 1980 Adak 

35 1980 Beddua 

36 1981 Talih Kuşu 

37 1982 Çayda Çıra 

38 1983 Leyla ile Mecnun 

39 1984 Kaşık Düşmanı 

40 1985 Yılanların Öcü 

41 1985 Züğürt Ağa 

42 1986 Adem ile Havva 

43 1987 Gramofon Avrat 

44 1989 Leyla ile Mecnun 

45 1989 Talih Kuşu Mecnun 

46 1990 Berdel 

47 1993 Bir Düğün Masalı 

48 1993 Kızılırmak-Kara Koyun 

49 1993 Şahmaran 

50 1994 Kurtlar Sofrası (www.4x10.com)  

 

 

Agâh Özgüç’ün Türk Filmleri Sözlüğü’nden tespit edilen 144 film ve 

www.4x10.com internet adresinden tespit edilen 50 film ile 1914’den 2004 yılına kadar 

toplam 194 Türk filminin adlarında halk edebiyatı unsuru görülmektedir. 

B. Halk Edebiyatı Konularına Göre Bazı Türk Filmlerinin 

Sınıflandırılması 

Türk filmlerinin adlarını halk edebiyatı konularına göre bir sınıflandırmaya 

sokabiliriz. Yine bu sınıflandırma filmlerin adlarına göre yapılmıştır. Buna göre Türk 

filmlerini: 

http://www.4x10.com
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1. Halk Hikâyeleri İle İlgili Türk Filmleri 

1. Leyla İle Mecnun 

2. Tarih ile Zühre 

3. Arzu ile Kamber 

4. Ferhat ile Şirin 

5. Kerem ile Aslı 

6. Âşık Garip 

2. Masal Unsuru İçeren Türk Filmleri 

1. Evvel Zaman İçinde 

2. Ne Sihirdir Ne Keramet 

3. Sihirli Define 

4. Kırk Gün Kırk Gece 

5. Kül Kedisi 

6. Keloğlan 

7. Alaeddinin Lambası 

8. Şehzade Simbad Kaf Dağında 

9. Kaf Dağı’ndan Göç Edenler 

10. Bir Varmış Bir Yokmuş 

11. Ali Baba ve Kırk Haramiler 

12. Cilalı İbo ve Kırk Haramiler 

3. Destan Unsuru İçeren Türk Filmleri 

1. Destan Destan İçinde 

2. Bozkurt Obası 

3. Battal Gazi Destanı 

4. Genç Osman 

5. İmparator Atilla’nın Yumruğu 

6. Bozkırlar Şahini Targan 

7. Targan Mete Han 

4. Adında Atasözü Kullanılan Türk Filmleri 

1. Komşunun Tavuğu 

2. Yalancının Mumu 

3. Battı Balık… 
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4. Su Testisi… 

5. Bekarlık Sultanlıktır 

5. Adında Deyim Kullanılan Türk Filmleri 

1. Kara Talih 

2. Kara Baht 

3. Çam Sakızı 

4. Kelle Koltukta 

5. Eli Maşalı 

6. Lafını Balla Kestim 

7. At, Avrat, Silah 

8. Yok Devenin Başı 

9. Talih Kuşu 

6. Halk Edebiyatı Alanındaki Ünlü Şahsiyetlerle İlgili Türk Filmleri 

1. Nasrettin Hoca 

2. Köroğlu 

3. Karaca Oğlan 

4. Hacı Bektâş-ı Velî 

5. Dadaloğlu 

6. Mevlâna 

7. Ömer Hayyam 

8. Pir Sultan Abdal 

9. Yunus Emre 

10 Âşık Garip 

11. Karagöz  
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II. BÖLÜM 

 

41 TÜRK FİLMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 

 

Halk inanışında bazı sayılara özel bir önem verilir. Bu sayılar kutluluk, 

hayırlılık, uğurluluk gibi anlamlar taşır. Araştırmamız halk edebiyatı ve halk bilimi ile 

ilgili olunca bu çalışmanın ismine bir halk inanışı unsuru eklemek istedik. Bu nedenle 

Türk filmlerini incelerken kaç filmi değerlendirmeye almamız gerektiğini düşünürken 

“41” sayısını kullanmayı uygun gördük.  

Halk arasında nazardan korunmak için güzel bir övgüde bulunurken “41 kere 

maşâllah” tabiri kullanılır. Halk inanışlarında 1,3,5,7,9,40,99,300,1001 gibi sayıların  

uğuruna inanılır ve bu sayılar kutlu olarak nitelendirilir.  Özellikle 40 sayısı ölülerde, 

lohusaların korunma tedbirlerinde doğan çocuğun kendine gelmesinde kullanılır. Yani 

40 gün, bekleme bir nevi tehlikelerden kurtulma süreci olarak görülür. Nazarımca 

insanımız da bu sayıya bir fazla ekleyerek bu koruma sürecini belirtmeye çalışmaktadır, 

“41 kere” tabiriyle. 

41 filmin seçiminde bazı hususları göz önünde bulundurduk. Özellikle halk 

hikâyesi, masal, destan, efsane, inanış, töre, törenler… gibi halk edebiyatı ve halk bilimi 

unsuru içeren filmleri incelememize almayı uygun bulduk.  

Bu bölümde filmlerin yapım bilgileri, konu ve özetleri, filmlerin halk edebiyatı 

açısından incelenmelerine yer verilmiştir.  
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A. İNCELEDİĞİMİZ KIRK BİR TÜRK FİLMİNİN ADLARI 

1. Adak 

2. Ağrı Dağı Efsanesi 

3. Ağrı Dağı’nın Gazabı 

4. Ali Baba ve Kırk Haramiler 

5. Arzu ile Kamber 

6. Âşık Garip (Köy Güzeli) 

7. Battal Gazi Filmleri 

a. Battal Gazi Geliyor 

b. Battal Gazi 

c. Battal Gazi Destanı 

d. Battal Gazi’nin İntikamı 

e. Battal Gazinin Oğlu  

f. Savulun Battal Gazi Geliyor 

8. Berdel 

9. Boş Beşik 

10. Dadaloğlu 

11. Diyet 

12. Düğün 

13. Ezo Gelin 

14. Ferhat ile Şirin 

15. Gelin 

16. Gökçe Çiçek 

17. Gramofon Avrat 

18.  a. Güllü 

b. Güllü Geliyor Güllü 

19. Hacı Bektâş-ı Velî 

20. Hasan Boğuldu 

21. Irmak 

22. İpekçe 

23. Karaca Oğlan 

24. Karagöz Filmleri 
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a. Yeni Karagöz 

b. Canlı Karagöz – Mihriban Sultan 

25. Keloğlan Filmleri 

a. Keloğlan ile Yedi Cüceler 

b. Keloğlan 

c. Keloğlan Aramızda 

d. Keloğlan ile Cankız 

e. Ben Bir Garip Keloğlanım 

26. Kerem ile Aslı 

27. Kızılırmak-Kara Koyun 

28. Köroğlu 

29. Kuma 

30. Leyla ile Mecnun 

31. Nasrettin Hoca 

32. Pir Sultan Abdal 

33. Selvi Boylum Al Yazlım 

34. Sultan Gelin 

35. Şahmaran 

36. Şaşkın Ördek 

37. Tahir ile Zühre 

38. Tarkan Filmleri 

a. Tarkan Camoka’ya Karşı 

b. Tarkan 

c. Tarkan Canavarlı Kule 

d. Tarkan Viking Kanı 

e. Tarkan Altın Madalyon 

f. Tarkan Gümüş Eğer 

39. Yılanı Öldürseler 

40. Yunus Emre 

41. Züğürt Ağa 
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B. İNCELEDİĞİMİZ 41 TÜRK FİLMİNİN KÜNYESİ 

1. ADAK: 

Yıl: 1979 

Türü: Töre, Dram 

Yönetmen: Atıf Yılmaz 

Senaryo: Başar Sabuncu 

Oyuncular: Tarık Akan, Necla Nazır, Yaman Okay, Erol Keskin 

Konu: 1962-64 yılları arasında Kargın İlçesi’nin Peritli Köyü’nde geçen bir 

olaydan alınmış, Güneydoğu’nun dinsel törelerini tüm geri kalmışlığıyla görüntüleyen 

ibret verici bir filmdir.  

Türk sinemasında ilk kez bir filmin aralarında olaylara konunun uzmanları 

tarafından bilimsel yorumlar getirilmiştir.  

Bir iftira sonucu hırsızlık suçuyla hapse giren Müslim, bu beladan kurtulmak 

için duasında Allah’a doğacak çocuğunu adar. Çok geçmeden suçsuzluğu ortaya çıkar. 

Bir yanda inançları gereği Allah’a verdiği söz, diğer yanda çok sevdiği oğlu vardır. 

Sonuçta inançlar ağır basar ve oğlunun boğazını keserek Allah’a kurban eder.  

2. AĞRI DAĞI EFSANESİ: 

Yıl: 1975 

Türü: Dram /Aşk / Tarih / Toplumsal 

Yönetmen: Memduh Ün 

Senaryo: Duygu Sağıroğlu, Lütfü Ö. Akad, Memduh Ün 

Oyuncular: Fatma Girik, Hakan Balamir, Hayati Hamzaoğlu, Atıf Kaptan 

Konu: Yaşar Kemal’in Ağrı Dağı Efsanesi” adlı romanından sinemaya 

uyarlanmıştır. Ünlü bir efsaneye dayanan filmin teması: “Baş verilir, Hak yadigarı 

verilmez” özdeyişi üzerine kurulmuştur. Film, ümitsizce birbirini seven Çoban Ahmet 

ile Han kızı Gülbahar’ın aşk öyküsünü anlatır.  
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3. AĞRI DAĞI’NIN GAZABI 

Yıl: 1973 

Türü: Dram/Aşk / Töre 

Yönetmen: 

Oyuncular: Gönül Hancı, Tugay Toksöz 

Konu: Geleneksel ögelerle süslenmiş, Yörük yaşamını anlatan bir filmdir. İki 

erkek arasında kalan güzeller güzeli Gülyanık’ın hazin öyküsünü anlatır.  

4. ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER 

Yıl: 1971 

Türü: Masal 

Yönetmen: Nuri Ergün 

Senaryo: Hulki Saner 

Oyuncular: Sadri Alışık, Feri Cansel, Yusuf Sezgin, Hulusi Kentmen, Kayhan 

Yıldızoğlu, Güzin Özipek 

Konu: Ali Baba ile Kırk Haramiler adlı masalın Sadri Alışık’ın mizahi 

yönüyle sinemaya uyarlanmış hâlidir. Ali Baba 40 Haramiler’in mağaralarını bulur, 

oradan aldığı altınlarla zengin olur. Peşine düşen haramilerle Ali Baba’nın verdiği 

mücadele ve macerası filmde masal tadıyla işlenmiştir.  

5.ARZU İLE KAMBER 

Yıl: 1952 

Türü: Aşk 

Yönetmen: Ömer Lütfi Akad 

Senaryo : Mediha Akad 

Oyuncular: Sezer Sezin, Kenan Artun, Muazzez Arçay, Setter Körmükçü, 

Renan Fosforoğlu, Temel Karamahmut 

Konu: Film Irak’ta çevrilmiştir. Bilinen halk hikâyelerimizden “Arzu ile 

Kamber” in sinemaya uyarlanmasıdır. Arzu ile Kamber’in aşk öyküsünü anlatır film. 
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6. ÂŞIK GARİP (KÖY GÜZELİ) 

Yıl: 1958 

Türü: Aşk, dram, toplumsal 

Yönetmen: Nuri Akıncı 

Senaryo: Nuri Akıncı 

Oyuncular: Kemal Kar, Muhterem Nur, Muzaffer Nebioğlu 

Konu: “Âşık Garip” adlı halk hikâyesinin sinemaya uyarlamasıdır.  

7. BATTAL GAZİ FİLMLERİ  

a. Battal Gazi Geliyor 

Yıl: 1955 

Türü: Tarihi, destansı 

Yönetmen: Sami Ayanoğlu 

Oyuncular:  Sami Ayanoğlu, Neriman Köksal, Mümtaz Ener, Fikret Hakan, 

Atıf Kaptan 

Konu: Battal Gazi’nin Bizanslılara karşı verdiği mücadele ve büyük 

kahramanlık anlatılır.  

b. BATTAL GAZİ 

Yıl: 1966 

Türü: Tarihi, destansı 

Yönetmen: Muharrem Gürses 

Senaryo: Muharrem Gürses 

Oyuncular: Atilla Gürses, Tijen Par, Sevim Emre, Atıf Kaptan 

Konu: Battal Gazi’nin, Bizanslıların Müslümanlara verdiği işkenceye karşı 

duruşu, kahramanlık öyküsü anlatılır.  

c. BATTAL GAZİ DESTANI 

Yıl: 1971 

Türü: Tarihi, destansı 

Yönetmen: Atıf Yılmaz 

Senaryo: Ayşe Şasa 

Oyuncular: Cüneyt Arkın, Fikret Hakan, Meral Zeren, Reha Yurdakul, Kerim 

Afşar 
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Konu: Babasının yanında intikam yemini eden Battal Gazi ile sonunda 

İslâmiyeti kabul eden Hammer’in öyküsü anlatılır filmde. Battal Gazi’nin 

kahramanlıkları, Bizanslılara karşı verdiği büyük mücadeleye değinilir. 

d. BATTAL GAZİ’NİN İNTİKAMI 

Yıl: 1972 

Türü: Tarihi, destansı 

Yönetmen: Natuk Baytan 

Senaryo: Natuk Baytan 

Oyuncular: Cüneyt Arkın, Meral Zeren, Bilal İnci, Serten Acar, Atıf Kaptan, 

Nevin Nugay 

Konu: Karısı öldürülüp,çocuğu kaçırılan Battal Gazi’nin Bizanslılara karşı 

verdiği savaşın öyküsü anlatılır.  

e. BATTAL GAZİ’NİN OĞLU 

Yıl: 1974 

Türü: Tarihi, destansı 

Yönetmek: Natuk Baytan 

Senaryo: Duygu Sağıroğlu 

Oyuncular: Cüneyt Arkın, Zerrin Arbaş, Bilal İnci, Yavuz Selekmen, Hikmet 

Taşdemir, Nazan Adalı, Nevin Nuralı, Mine Sun 

Konu: Büyüyüp yıllar sonra ailesinin intikamını alan bir cengaverin 

kahramanlık öyküsü 

f. SAVULUN BATTAL GAZİ GELİYOR 

Yıl: 1973 

Türü: Tarihi, destansı 

Yönetmen: Natuk Baytan 

Senaryo: Duygu Sağıroğlu 

Oyuncular: Cüneyt Arkın, Zuhal Aktan, Kazım Kartal, Reha Yurdakul 

Konu: Battal Gazi’nin ailesinin intikamını almak ve babasını Bizanslıların 

elinden kurtarmak için gösterdiği mücadeleyi kahramanlığı anlatır.  
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8. BERDEL 

Yıl: 1990 

Türü: Töre, toplumsal 

Yönetmen: Atıf Yılmaz 

Senaryo: 

Oyuncular: Türkan Şoray, Tarık Akan, Mine Çayıroğlu, Füsun Demirel 

Konu: Bir babanın erkek çocuk özlemleriyle çok sevdiği eşinin üstüne kuma 

getirmesi; karşılığında ise verecek başlık parası olmadığı için on beş yaşındaki kızını 

berdel olarak vermesi ve bu karşı konulmaz törenin getirdiği acılar anlatılır. 

9. BOŞ BEŞİK 

Film iki kere çevrilmiştir. 

I. Film 

Yıl: 1952 

Türü: Töre, toplumsal aşk, dram 

Yönetmen: Baha Gelenbevi 

Senaryo: Mustafa Kemal 

Oyuncular: Muhterem Nur, Bülent Ufuk, Ali Korkut Muazzez Arçay, Atıf 

Kaptan, Ali Küçük 

II. Film 

Yıl: 1969 

Türü: Töre, aşk, toplumsal, dram. 

Yönetmen: Orhan Elmas 

Senaryo: Orhan Elmas, Memduh Ün, Duygu Sağıroğlu 

Oyuncular: Fatma Girik, Tugay Toksöz, Sevda Nur, Handan Adalı, Atıf 

Kaptan, Kazım Kartal 

Konu: Oba beyi Ali ve ağa kızı Fatma evlenirler. Yıllarca bekledikten sonra 

çocuk sahibi olurlar, mutlulukları çok sürmeden çocuğu kartal kapar. 

10. DADALOĞLU FİLMLERİ 

a. DADALOĞLU 

Yıl: 1971 

Türü: Tarihi, toplumsal 

Yönetmen: Melih Gülgen 
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Senaryo: Melih Gülgen 

Oyuncular: Tamer Yiğit, Feri Cansel, Behcet Nacar, Yeşim Yükselen, Sedef 

Ecer, Ayten Sert 

b. DADALOĞLUNUN İNTİKAMI 

Yıl: 1972 

Türü: Tarihi, toplumsal 

Yönetmen: Yavuz Figenli 

Senaryo: Filiz 

Oyuncular: Tamer Yiğit, Meral Zeren, Bilal İnci, Süheyl Eğriboz, Nuray 

Konu: Avşar boyunun temsilcisi halk ozanı Dadaloğlunun hayatını, Osmanlı 

ya olan isyanını anlatan bir filmdir.  

11. DİYET 

Yıl: 1975 

Türü: Töre, toplumsal 

Yönetmen: Ö. Lütfi Akad 

Senaryo: Ö. Lütfi Akad 

Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Hakan Balamir, Erol Taş, Erol Günaydın 

Konu: Ö. Lütfi Akad’ın “Gelin, Düğün,Diyet” üçlemesinin üçüncü filmi; 

fabrikada yaşayan işçilerin yaşam mücadeleleri, direnişleri anlatılmıştır filmde.  

12. DÜĞÜN 

Yıl: 1973 

Türü: Töre, Toplumsal, Dram 

Yönetmen: Ö. Lütfi Akad 

Senaryo: Ö. Lütfi Akad 

Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Ahmet Mekin, Hülya Şengül, Kamran Usluer, 

Erol Günaydın, Turgut Boralı 

Konu: Köyden kente göçen ailelerin, büyük şehrin düzenine uyum sağlarken 

nasıl bir değişim ve sıkıntı çektiğini anlatan bir filmdir. Yönetmenin Anadolu Üçlemesi 

olan “Gelin, Düğün, Diyet” filmlerinin ikincisidir. Filmde Urfa’dan İstanbul’a gelip 

yerleşen bir ailenin büyük şehirde verdiği yaşam mücadelesi ve ekonomik koşullar 

yüzünden perişan duruma düşmesi konu edilmiştir.  
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13. EZO GELİN 

Film üç kere çevrilmiştir. 

I. Film  

Yıl: 1955 

Türü: Töre, Dram, Aşk 

Senaryo: Orhan Elmas 

Oyuncular: Mahir Özerdem, Hümaşah Hoçan, Orhan Elmas, Atıf Kaptan, 

Mualla Fırat, Ali Korkut 

II. Film 

Yıl: 1968 

Türü: Töre, Dram, Aşk 

Yönetmen: Orhan Elmas 

Senaryo: Orhan Elmas 

Oyuncular: Fatma Girik, Tugay toksöz, Cenk Er, Atıf Kaptan, Hakkı Haktan, 

Bilal İnci 

III. Film 

Yıl: 1973 

Türü: Töre, Dram, Aşk 

Yönetmen: Orhan Elmas 

Senaryo: Orhan Elmas 

Oyuncular: Fatma Girik, Kadir İnanır, Kadir Savun, Bilal İnci, Aliye Rona  

Konu: Güneydoğu’nun töreleri ve insanları mahkum eden yanlışlıkları üzerine 

kurulmuş, destansı özellikler taşıyan bir sevda filmidir. Askerdeki kocasının ölüm 

haberi üzerine dul kalan Ezo’nun bir yabancıya gitmemesi için kocasının küçük 

kardeşiyle evlendirilmesi, fakat gerçekte evlendiği çocukla kardeş gibi olan Ezo’nun 

çileli yaşamı anlatılır. Ölmeyen koca bir gün ortaya çıkınca ise Ezo kendini asar.  

14. FERHAT İLE ŞİRİN: 

“Ferhat ile Şirin” adlı halk hikâyemiz iki kere sinemaya uyarlanmıştır. 

I. Film: 

Yıl: 1966 

Türü: Aşk, dram, toplumsal 

Yönetmen: Nuri Akıncı 
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Senaryo: Nuri Akıncı 

Oyuncular: Tunç Oral, Nuran Aksoy, Selma Volkan 

II. Film 

Yıl:  

Türü: Aşk, dram, toplumsal 

Yönetmen: 

Senaryo: 

Oyuncular: Türkan Şoray 

Konu: “Ferhat İle Şirin” adlı halk hikâyemizin sinemaya uyarlanmış hâlidir bu 

iki film. 

15. GELİN 

Yıl: 1973 

Türü: töre, dram, toplumsal 

Yönetmen: Ö. Lütfi Akad 

Senaryo: Ö. Lütfi Akad 

Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Kerem Yılmazer, Kamran Usluer, Aliye Rona, 

Ali Şen 

Konu: Ö. Lütfi Akad’ın “Anadolu Üçlemesi” diye adlandırılan filmlerinin 

birincisidir. İstanbul’un taşı toprağı altındır diyerek köyden kente göçen, mahalle 

arasında küçük bakkaldan kazandıkları ile yetinmeyip zengin semtlere daha büyük 

dükkan açma savaşımında olan ailenin dramını anlatır. Ailenin bu hırsına karşı gelen 

gelin ise hasta oğlunun ölmesi üzerine ise aileyi terk eder ve fabrikada çalışmaya başlar.  

16.GÖKÇE ÇİÇEK 

Yıl: 1972 

Türü: Töre, tarihi 

Yönetmen: Ö. Lütfi Akad 

Senaryo: Ö. Lütfi Akad 

Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Serdar Gökhan, Tuncay Necmioğlu, İhsan 

Baysal, Osman Alyanak, Kerem Yılmazer, Kamuran Usluer, Hasan Ceylan 

Konu: Bir aşk öyküsü etrafında iki Türkmen obasının durumu ve toprak 

ağalarının tutumu, Türklerin eski inancı Şamanizm motifleri, filmde ele alınmıştır.  
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17. GRAMOFON AVRAT 

Yıl: 1987 

Türü: Toplumsal, dram, tarihi 

Yönetmen: Yusuf Kurçenli 

Senaryo: Ayşe Şasa 

Oyuncular: Türkan Şoray, Hakan Balamir, Gürsel Tuncer 

Konu: 1940’lı yıllarda gramofonun yeni çıktığı zamanlarda Konya’daki oturak 

alemlerinde çengilik yapan Cemile’nin başından geçenler ve o dönemin toplumsal 

yapısı anlatılır.  

18. a. GÜLLÜ 

Yıl: 1971 

Türü: Komedi, Toplumsal, Aşk 

Yönetmen: Atıf Yılmaz 

Senaryo: Ayşe Şasa 

Oyuncular: Türkan Şoray, Ediz Hun, Hulusi Kentmen, Süleyman Turan, Ali 

Şen, Semih Sezer, Aynur Aydan 

Konu: İstanbul sosyetesinden çapkın bir delikanlının araba yarışı sırasında 

kaza yapması sonucu onu kurtaran Karadeniz’in güzel kızı Güllü’nün güldüren aşk 

hikâyesinde köylü ve şehirli kadın karşılaştırmasının işlendiği bir film. 

b. GÜLLÜ GELİYOR GÜLLÜ 

Yıl: 1972 

Türü: Komedi, toplumsal, aşk 

Yönetmen: Atıf Yılmaz 

Senaryo: Ayşe Şasa 

Oyuncular: Türkan Şoray, Ediz Hun, Neriman Köksal, Sadettin Erbil, Bülent 

Kayabaş 

Konu: Karadenizli Güllü’nün kanlısını aramak için İstanbul’a gelmesi, 

hemşehri diye sığınıp yardım istediği adamın kanlısı olduğunu bilmeden onunla 

evlenmesi ile gelişen olayları anlatan komik bir film. 
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19. HACI BEKTÂŞ-I VELÎ 

Yıl: 1967 

Türü: Tarihi, toplumsal 

Yönetmen: Fikret Uçak 

Senaryo: Yahya Benekay 

Oyuncular: Cüneyt Gökçer, Şadiye Arcıman, Ali Şen, Gülgün Erdem 

Konu: İslâm dinini yayma ve Bektâşi geleneğini yansıtma çabası gösteren, 

çevresine örnek olan büyük zât Hacı Bektâş-ı Velî’nin öyküsünü anlatan bir film. 

20. HASAN BOĞULDU 

Yıl: 

Türü: Toplumsal, aşk, dram 

Yönetmen:  

Eser: Sabahattin Ali 

Oyuncular: Hülya Avşar, Yalçın Dümer 

Konu: Sabahattin Ali’nin “Hasan Boğuldu” adlı hikâyesinin sinemaya 

uyarlamasıdır. Obalı Emine ile Ovalı Hasan’ın gelenekler ve kültür farklılıkları 

yüzünden birbirlerini çok sevmelerine rağmen kavuşamamaları anlatılır.  

21. IRMAK 

Yıl: 1972 

Türü: töre, toplumsal, dram, aşk 

Yönetmen: Ö. Lütfi Akad 

Senaryo: Ö. Lütfi Akad 

Oyuncular: Serdar Gökhan, Aysun Güven, Kadir Savun, Danyal Topatan, 

Osman Alyanak, Ali Şen, Muazzez Kurtoğlu 

Konu: Ceyhun  Irmağı kıyısında geçen bir aşk, kız kaçırma, tecavüz ve 

intikam öyküsü. Zeynep’i seven ağa oğlu Mustafa ile Zeynep’i kaçıran salcı Nuri 

arasındaki çatışma Zeynep’in adı çıktıktan sonra geneleve düşmesi ve sonucunda Nuri 

ile evlenmesi dramatik bir biçimde anlatılmıştır.  
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22. İPEKÇE 

Yıl: 1987 

Türü: Duygusal, toplumsal 

Yönetmen: 

Senaryo: 

Oyuncular: Perihan Savaş, Berhan Şimşek 

Konu: Osman Şahin’in öyküsünden uyarlanan filmde Anadolu’nun bir köyüne 

gelen gizemli bir kadının köylüler tarafından çok sevilip, benimsenmesi, “İpekçe” adını 

verdikleri bu kadını mutlu etmek için ellerinden geleni yapmaları, kadının köyde 

nakışçıya âşık olması, fakat sonuçta köylünün büyük bir hayal kırıklığına uğraması 

anlatılmıştır bu filmde. 

23. KARACA OĞLAN 

Karaca Oğlan’ın hayatı dört kere sinemaya uyarlanmıştır. Dördüncü film 

hakkında bir bilgiye ulaşamadık.  

I. Film: 

Yıl: 1955 

Türü: Tarihi, toplumsal, duygusal 

Yönetmen: Avni Dilligil 

Senaryo: Melih Başar 

Oyuncular: Bülent Ufuk, Muhterem Nur, Belkıs Fırat, İhsan Aşkın, Fikret 

Hakan, Ali Korkut, Avni Dilligil 

II. Film: “KARACA OĞLAN’IN KARA SEVDASI” 

Yıl: 1959 

Türü: Tarihi, toplumsal, duygusal 

Yönetmen: Atıf Yılmaz 

Senaryo: Yaşar Kemal, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney 

Oyuncular: Nuri Altınok, Tijen Par, Kadir Savun, Talat Gözbek, Seden 

Kızıltura, Hayri Esen 

III. Film: “KARACA OĞLAN” 

Yıl: 1966 

Türü: Tarihi, toplumsal, duygusal 

Yönetmen: Nuri Akıncı 
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Senaryo: Nuri Akıncı 

Oyuncular: Salih Güney, Tijen Par, Necdet Çağlar, Nuran Aksoy 

24. KARAGÖZ FİLMLERİ 

Gölge oyunu kahramanlarından Karagöz ile ilgili iki film çevrilmiştir. 

I. Film: “YENİ KARAGÖZ” 

Yıl: 1933 

Türü: Toplumsal Komedi 

Yönetmen: Hazım Körmükçü 

Senaryo: Hazım Körmükçü 

Konu: Türk sinemasının ilk yıllarında çevrilmiş bir kısa film denemesidir.  

II. Film: “CANLI KARAGÖZ-MİHRİBAN SULTAN” 

Yıl: 1954 

Türü: Toplumsal, komedi 

Yönetmen: Muharrem Gürses 

Senaryo: Muharrem Gürses 

Oyuncular: Adil Güldürücü, İsmail Dümbüllü, Muhterem Nur, Tevhit Bilge, 

Deniz Tanyeli, Halide Pişkin, Hulusi Kentmen 

Konu. Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli bölümlerinden olan gölge 

oyunundaki Karagöz tiplemesinin sinemaya yansımış bir şeklidir bu film. 

25. KELOĞLAN FİLMLERİ 

Masal kahramanımız Keloğlan ile ilgili dört film vardır. 

I. Film: “KELOĞLAN” 

Yıl: 1948 

Türü. Masal, komedi 

Yönetmen: Vedat Örfi Bengü 

Senaryo: Vedat Örfi Bengü  

Oyuncular: Suzan Yakar Rutkay, Mehmet Karaca, Vedat Karaokçu, Fikret 

Önal, İsmail Dümbüllü 

Konu: Masal kahramanı Keloğlan’ın maceralarını anlatan bir film.  
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II. Film: KELOĞLAN İLE YEDİ CÜCELER 

Yıl: 1971 

Türü: Masal, komedi 

Yönetmen: Semih Evin 

Senaryo: Semih Evin 

Oyuncular: Sami Hazinses, Ali Şen, Ceyda Karahan, Mualla Sümer, Danyal 

Topatan, Ceyda Kurtuluş 

Konu: Masal kahramanı Keloğlan ile yedi cücelerin macerası komik bir 

biçimde anlatılmıştır.  

III. Film: “KELOĞLAN ARAMIZDA” 

Yıl: 1971 

Türü: Masal, komedi 

Yönetmen: Sırrı Gültekin 

Senaryo: Turgut Özakman 

Oyuncular: Rüştü Asyalı, Ülkü Özen, Fatma Karanfil, Aydın Babaoğlu, 

Hayati Hamzaoğlu, Hulusi Kentmen, Tevhit Bilge 

Konu: Masal kahramanı Keloğlan’ın İstanbul’a annesi ile beraber gelmeleri 

köydeki yaşamdan kopan Keloğlan’ın şehre ayak uydurma çabaları komik bir biçimde 

anlatılmıştır.  

IV. Film: “KELOĞLAN İLE CAN KIZ” 

Yıl: 1972 

Türü: Masal, komedi 

Yönetmen: Metin Eksan 

Senaryo: Turgut Özakman 

Oyuncular: Rüştü Asyalı, Alcu Oraloğlu, Aydın Babaoğlu, Deniz Erkarat, 

Reha Yurdakul, Atıf Kaptan 

Konu: Padişahın kızı ile evlenmeyi aklına koyan Keloğlan, Ali Cengiz’den 

eğitim alıp padişaın kızı ile evlenmek için düzenlenen yarışmaya katılır, ancak Ali 

Cengiz’in kızı Can Kız’ı sever. Neticede onunla evlenir. 
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V. Film “BEN BİR GARİP KELOĞLANIM” 

Yıl: 1976 

Türü: Masal, Komedi 

Yönetmen: 

Senaryo: 

Oyuncular: Rüştü Asyalı 

Konu: Maceradan maceraya koşan masal kahramanı Keloğlan’ın padişahın 

hasta kızını iyileştirmesini, ona âşık olmasını ve sonunda evlenmelerini anlatan komik 

bir film. 

26. KEREM İLE ASLI 

Kerem ile Aslı’nın aşk hikâyesi iki kere sinemaya uyarlanmıştır. 

I. Film: “KEREM İLE ASLI” 

Yıl: 1942 

Türü: Aşk, toplumsal, dram 

Yönetmen: Adölf Korner 

Eser: Ragıp ŞevkiYeşim 

Oyuncular: Müzeyyen Senar, Malatyalı Fahri Nevzat Okçugil, Mümtaz Ener 

II. Film: “KEREM İLE ASLI”  

Yıl: 1971 

Yönetmen: Orhan Elmas 

Senaryo: Orhan Elmas 

Oyuncular: Fatma Girik, Kadir İnanır, Hayati Hamzaoğlu, Reha Yurdakul, 

Suna Selen, Nedret Güvenç, Atıf Kaptan 

Konu: Birbirlerini deliler gibi seven Kerem ile Aslı’nın hüzünlü biten aşk 

hikâyesini anlatır. Halk tarafından da çok sevilen ve bilinen bir halk hikâyesinin 

sinemaya uyarlanmış hâlidir.  
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27. KIZILIRMAK-KARA KOYUN 

Film üç kere sinemaya uyarlanmıştır.  

I. Film: 

Yıl: 1945 

Türü: Aşk, tarihi, toplumsal 

Yönetmen: Muhsin Ertuğrul, Talat Artemel 

Senaryo: Nazım Hikmet 

Oyuncular: Suzan Yakar, Mümtaz Ener, İsmail Dümbüllü, Hadi Hün, Haluk 

Sarıcı, Yaşar Nezihi, Mehmet Karaca, Tevfik İnce, Nevin Seval, Perihan Yanal 

Konu: “Kızılırmak” adlı eski bir halk ezgisi ile “Kara Koyun” adlı halk 

hikâyesinden yola çıkarılarak çekilen film, bir çobanla oba beyinin kızı arasındaki 

umutsuz aşkı anlatır.  

II. Film 

Yıl: 1967 

Türü: Aşk, tarihi, toplumsal 

Yönetmen: Ö. Lütfi Akad 

Senaryo: Ö. Lütfi Akad 

Oyuncular: Yılmaz Güney, Nilüfer Koçyiğit, Kadir Savun, Tuncer 

Necmioğlu, Osman Alyanak 

III: Film 

Yıl: 1993 

Türü: Aşk, Tarihi, toplumsal 

Yönetmen: Ö. Lütfi Akad 

Senaryo: Ö. Lütfi Akad 

Oyuncular: Berhan Şimşek, Berna Laçin, Meral Orhansoy 

Konu: “Kızılırmak” adlı eski bir halk ezgisi ile “Kara Koyun” adlı halk 

hikâyesinden yola çıkılarak çekilen film, bir çobanla oba beyinin kızı arasındaki 

umutsuz aşkı anlatır.  

 

28. KÖROĞLU 

Film dört kere sinemaya uyarlanmıştır.  

I. Film: 
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Yıl: 1945 

Türü: Tarihi, toplumsal, aşk 

Yönetmen: Refik Kemal Arduman, Mümtaz Ener 

Senaryo: Muharrem Gürses 

Oyuncular: Mümtaz Ener, Haşim Evci, Gülistan Güzey, Kadri Ögelmen, 

Sezer Sezin, Avni Dilligil, Nebile Teker 

II. Film: “KÖROĞLU, TÜRKAN SULTAN” 

Yıl: 1953 

Türü: Tarihi, toplumsal, aşk 

Yönetmen: Faruk Kenç 

Senaryo: Faruk Kenç 

Oyuncular: Belgin Doruk, Bülent Ufuk, Cihan Işık, Aliye Rona, Mahir 

Özerdem, Vedat Karaokçu, Kadir Savun 

II: Film: “KÖROĞLU” 

Yıl: 1963 

Türü: Tarihi, toplumsal, aşk 

Yönetmen: Mehmet Dinler 

Senaryo: Bülent Oran 

Oyuncular: Fikret Hakan, Türkan Şoray, Atıf Kaptan Hüseyin Peyda, Sevil 

Candan 

IV. Film: “KÖROĞLU” 

Yıl: 1968 

Türü: Tarihi, toplumsal, aşk 

Yönetmen: Atıf Yılmaz 

Senaryo: Ayşe Şasa 

Oyuncular: Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Hayati Hamzaoğlu, Reha Yurdakul, 

Mümtaz Ener, Hüseyin Baradan 

Konu: Bolu Beyi’nin kız kardeşine âşık olan ve Bolu Beyi’ne karşı direnen; 

zalimin karşısında mazlumun yanında olan koç yiğit Köroğlu’nun destanını anlatan bir 

filmdir.  
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29. KUMA 

Yıl: 1974 

Türü: Töre, toplumsal dram 

Yönetmen: Atıf Yılmaz 

Senaryo: 

Oyuncular: Fatma Girik, Hakan Balamir, Aliye Rona 

Konu: Ali ile evlenen Hanım, çocuğu olmayınca çevresinin baskısına, 

annesinin ısrarlarına ve kocasının  baba olma tutkusuna dayanamayıp kendisi kör bir 

kuma getirir üstüne. Kör kuma hamile kalır aynı zamanda Hanım’da. Kör kuma 

tarafından zinayla suçlanan törelere göre linç edilme tehlikesiyle karşılaşan Hanım’ı eşi 

sonunda kurtarır.  

30 LEYLA İLE MECNUN 

“Leyla ile Mecnun” adlı halk hikâyesi dört kere sinemaya uyarlanmıştır.  

I. Film: 

Yıl: 1963 

Türü: Aşk, toplumsal 

Yönetmen: N. Saydam 

Senaryo: Bülent Oran 

Oyuncular: Leyla Sayar, Göksel ARsoy, Rengin Arda 

II. Film: 

Yıl: 1972 

Türü: Aşk, toplumsal 

Yönetmen: Duygu Sağıroğlu 

Senaryo: Duygu Sağıroğlu 

Oyuncular: Fatma Girik, Kadir İnanır, Reha Yurdakul, Serpil Gül, Kerim 

Afşar, Baki Tamer 

 

III. Film: 

1983 yılında çevrilen film hakkında bilgiye ulaşamadık.  

IV. Film: 

Yıl: 1989 

Türü: Aşk, toplumsal 
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Yönetmen: 

Senaryo: 

Oyuncular: Gülşen Bubikoğlu, Orhan Gencebay, Hüseyin Peyda 

Konu: Birbirlerini deliler gibi seven Leyla ile Mecnun’un büyük aşkını, 

ailelerin onları bir araya getirmemek için verdikleri çabayı ve bu dünyada bir türlü 

kavuşamayan âşıkları anlatan bir film. Çok sevilen bir halk hikâyesinin sinemaya 

uyarlamasıdır.  

31. NASRETTİN HOCA 

Nasrettin Hoca ile ilgili üç film çevrilmiştir.  

I. Film: “NASRETTİN HOCA DÜĞÜNDE” 

Türü: Komedi, toplumsal 

Yönetmen: Muhsin Ertuğrul 

Senaryo: Burhan Felek 

Oyuncular: Reşit Gürzap, Müzeyyen Senar, Zati Sungur, Hazım Körmükçü, 

Yaşar Nezihi, Necla Sertel, Raşit Baran, Ferdi Tayfur, Sadettin Kaynak 

II. Film: “NASRETTİN HOCA” 

Yıl: 1954 

Türü: Komedi, toplumsal 

Yönetmen: Talat Artemel 

Senaryo: Talat Artemel 

Oyuncular: Talat Artemel, Halide Pişkin, Fatma Andaç, Melahat İçli, Atıf 

Kaptan 

III. Film: “NASRETTİN HOCA VE TİMURLENK” 

Yıl: 1954 

Türü: Komedi, toplumsal 

Yönetmen: Faruk Kenç 

Senaryo: Zeki Alpan 

Oyuncular: İsmail Dümbüllü, Halide Pişkin, Zeki Alpan, Alev Elmas, Salih 

Tozan, Vedat Karaokçu, Muzaffer Hepgüler, Mürüvvet Coşkun 

IV: Film: NASRETTİN HOCA 

Yıl: 1965 

Türü: Komedi, toplumsal 
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Yönetmen: Yavuz Yalınkılıç 

Senaryo: Yavuz Yalınkılıç 

Oyuncular: İsmail Dümbüllü, Gürdal Onur, Mürüvvet Sim, Ali Ekdal, 

Timuçin Caymaz 

V. Film: “NASRETTİN HOCA” 

Yıl: 1971 

Türü: Komedi, toplumsal 

Yönetmen: Melih Gülgen 

Senaryo: Melih Gülgen 

Oyuncular: İsmail Dümbüllü, Mürüvvet Sim, Yeşim Yükselen, Aziz Basmacı, 

Hayri Caner, Doğan Taner 

Konu: Dünyaca ünlü mizah ustamız Nasrettin Hoca’nın hayatı ve fıkralarının 

sinemaya uyarlanmış hâlindir bu beş film. 

32. PİR SULTAN ABDAL 

Yıl: 1973 

Türü: Tarihi, toplumsal 

Yönetmen: Enver Burçkin 

Senaryo: 

Oyuncular: Fikret Hakan 

Konu: Pir Sultan Abdal’ın hayatını onunla ilgili menkîbeleri ve Osmanlı’ya 

olan direnişini anlatan bir filmdir.  

33. SELVİ BOYLUM, AL YAZMALIM 

Yıl: 1977 

Türü: Aşk, toplumsal 

Yönetmen: Atıf Yılmaz 

Senaryo: Ali Özgentürk 

Oyuncular: Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ahmet Mekin 

Konu: Cengiz Aytmatov’un eserinden uyarlanan film “Kan bağı olan mı 

gerçek babadır yoksa çocuğa emek veren onu yetiştiren mi?” Kuramı üzerine 

geliştirilen, sonunda emeği savunan, sevgi ve emek çatışması içinde gelişen bir filmdir. 

Duygusal ve şiirsel bir anlatımı olan farklı bir aşk filmi denemesidir.  
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34. SULTAN GELİN 

Yıl: 1973 

Türü: Aile, töre, dram 

Yönetmen: Halit Refiğ 

Senaryo: Cahit Atay 

Oyuncular: Türkan Şoray…. 

Konu: Hasta bir adamla başlıkparası için evlendirilip gerdek gecesi dul kalan 

Sultan Gelin’in ailelerinin çıkarları zoruyla ölen kocasının küçük kardeşi ile 

nikahlandırılması, on sene bir çocuğa hem analık, hem ablalık ettikten sonra oğlanın bir 

başka kızla kaçması üzerine haksız bir anlayışla kocasının üç aylık kardeşiyle 

nikahlanmasını anlatan dramatik bir film.  

35. ŞAHMARAN 

Yıl: 1993 

Türü: Mistik, duygusal 

Yönetmen: Zülfü Livaneli 

Senaryo: Zülfü Livaneli 

Oyuncular: Türkan Şoray, Mehmet Balkız, Faruk Peker, Rana Cabbar, 

Dilaver Uyanık, Atacan Arseven, Suna Selen, Süzer İzat, İlker Uyanık 

Konu: Yıllardır define aramaktan bıkmayan dedesinin hikayeleriyle büyüyen 

Yusuf’un masal kahramanı “Yılanların Sultanı Şahmaran”dır. Yoksul çocuk, Haliç 

kıyısında kahve işleten dedesiyle yaşar. Gizemli kadın ise kocasından kaçan bir antika 

kaçakçısıdır. Livaneli onları düşsel bir hikâyede buluşturur.  

36. ŞAŞKIN ÖRDEK 

Yıl: 1982 

Türü: Komedi, dram, toplumsal 

Yönetmen: Ümit Efekan 

Senaryo:  

Oyuncular: İlyas Salman, Pembe Mutlu, Münir Özkul, Adile Naşit 

Konu: Birbirini seven iki gençten kız tarafı dışarlıklıdır; son derece törelere 

bağlıdır. Evlenmek istediklerini açığa vurduklarında töreler önce başlık parası ile başlar 

daha sonra ardı arkası kesilmeyen gelenekler yüzünden iki genç birbirine kavuşamaz. 
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Evlenme öncesi uygulanan adetlerin abartılarak mizahi bir biçimde sunulmuş halidir bu 

film. 

37. TAHİR İLE ZÜHRE 

“Tahir ile Zühre” adlı halk hikâyesi iki kere sinemaya uyarlanmıştır.  

I. Film: 

Yıl: 1952 

Türü: Aşk, duygusal 

Yönetmen: Ö. Lütfi Akad 

Senaryo: Meliha Akad 

Oyuncular: Sezer Sezin, Kenan Artun, Setter Körmükçü, Temel Karamahmut, 

Sohban Koloğlu, Muazzez Arçay 

II. Film 

Yıl: 1972 

Türü: Aşk, duygusal 

Yönetmen: Mehmet Bozkuş 

Senaryo: Mehmet Bozkuş 

Oyuncular: Yıldıray Çınar, Fatma Belgen, Erol Taş, Muazzez Kurtoğlu, Atıf 

Kaptan 

Konu: Sevilen halk hikayelerimizden Tahir ile Zühre bir arada büyürler ve 

birbirlerini deli gibi severler. Zühre’nin annesi  onların birleşmesini engellemek için 

elinden geleni yapar ve birbirini seven Tahir ile Zühre bu dünyada bir türlü 

kavuşamazlar.  

38. TARKAN 

Efsanevi kahraman ”Tarkan” ile ilgili beş film çevrilmiştir.   

I. Film “TARKAN CAMOKA’YA KARŞI” 

Yıl: 1969 

Türü: Tarihi, efsanevi 

Yönetmen: Fikret Uçak 

Senaryo: Fikret Uçak 

Oyuncular, Müjgan Ağralı, Hasan Demirtaş, Danyal Topatan 
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II. Film: “TARKAN” 

Yıl: 1969 

Türü: Tarihi, efsanevi 

Yönetmen: Tunç Başaran 

Senaryo: Sezgin Burak 

Oyuncular: Kartal Tibet, Zuhal Aktan, Sevgi Can, Lale Belkıs, Kayhan 

Yıldızoğlu, Oktar Durukan, Birsen Aydın, Nil Başak, 

III: Film: “TARKAN CANAVARLI KULE” 

Yıl: 1969 

Türü: Tarihi, efsanevi 

Yönetmen: Cavit Körüklü 

Senaryo: N. Kırgeç 

Oyuncular: Piraye Uzun, Ünal Şahin, Erol Taş, Nil Başak, Atilla Ergun, Oktar 

Durukan 

IV:. Filmi: “TARKAN VİKİNG KANI”  

Yıl: 1971 

Türü: Tarihi, efsanevi 

Yönetmen: Mehmet Aslan 

Senaryo: Sezgin Burak 

Oyuncular: Kartal Tibet, Eva Bender, Seher Şeniz, Fatma Belgen 

V. Film: TARKAN ALTIN MADALYON” 

Yıl: 1972 

Türü: Tarihi, efsanevi 

Yönetmen: Mehmet Aslan 

Senaryo: Sadık Şendil 

Oyuncular: Kartal Tibet, Eva Bender, Atlan Günbay, Birsen Ayda, Pakize 

Suda, Yeşim Tan, Halit Akçatepe, Kamuran Usluer 

Konu: Beş filmde de Türklerin İslâmiyetten önceki yaşamı, düşmanları, 

Çinlilerle olan mücadeleleri ve Tarkan’ın kahramanlıkları anlatılır.  
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39. YILANI ÖLDÜRSELER 

Yıl: 1981 

Türü: Dram, aşk, toplumsal 

Yönetmen: Türkan Şoray 

Senaryo: Işıl Özgentürk 

Oyuncular: Türkan Şoray, Talat Bulut, Mahmut Cevher, Ahmet Mekin, Aliye 

Rona, Hüseyin Peyda 

Konu: Köyün en güzel kızı Esme’nin talibi çoktur. Esme, köyün ağası Halim 

ile zorla evlendirilir. Esme’yi seven onun uğruna on yıl hapis yatan Abbas hapisten 

çıkınca Halim’i öldürür. Esme’yi kaçırır. Köylüler onları yakalar, Abbas’ı öldürür.  

Esme’ninde köyü terk etmesini isterler. Onu öldürmeye kimse cesaret edemez. Bu iş 

için Esme’nin oğlunun aklını çelerler ve ona türlü türlü hikayeler anlatırlar.Bunlardan 

etkilenen çocuk annesini öldürür.  

40. YUNUS EMRE 

Yıl: 1974 

Türü: Tarihi, toplumsal 

Yönetmen: Özdemir Birsel 

Senaryo: Özdemir Birsel 

Oyuncular: Hakan Balamir, Tülin Örsek, Altan Bozkurt, Müfit Kipar, Şükriye 

Atav, Ali Şen, Rıza Tüzün 

Konu: “Yaratılanı sevdim Yaratan’dan ötürü” anlayışını benimsemiş, sevgi ve 

hoşgörü şairi olarak dünyaca tanınmış Yunus Emre’nin hayatını ve onunla ilgili 

menkîbeleri anlatan bir filmdir.  

41. ZÜĞÜRT AĞA: 

Yıl: 1985 

Türü: Dram, komedi, toplumsal 

Yönetmen: Nesli Çölgeçen 

Senaryo: Yavuz Tuğrul 

Oyuncular: Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Nilgün Nazlı, Atilla Yiğit, Bahri 

Selin, Füsun Demirel 

Konu: Zamana ayak uyduramayan Haraptar adlı köyün ağasının çöküşünün 

traji-komik öyküsünün anlatıldığı filmde köylüler ağayı kandırır, mallarını çalıp 
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satarlar. Ağa da kuraklık nedeniyle arazilerini satarak şehre gelir ama burada da 

tutunamaz. Karısına kadar herkes onu terk eder. Yalnız yanaşmalarının kızı Kiraz ona 

destek olur.  
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C. İNCELEDİĞİMİZ 41 TÜRK FİLMİNİN ÖZETLERİ 

Çalışmamıza kaynak oluşturacağını düşündüğümüz bu bölümde inceleme 

alanımıza giren 41 Türk filminin özetlerini veriyoruz. Bu çalışmada bize kitaplardan 

çok filmler kaynaklık etmiştir. İncelememiz, filmleri izleyip yorumlama üzerine 

yoğunlaşmıştır. 

Türk sineması ile ilgili kaynak sıkıntısı yaşadığımız için bize en büyük 

yardım, izlediğimiz filmlerden gelmiştir. Filmlerin genellikle çok eski tarihli 

olması, onları piyasada bulmamızı engellemiştir. Bu yüzden çalışmamıza ayrılan 

yaklaşık iki yıl gibi zaman sürecinde televizyonlarda yayınlanan Türk filmlerini 

takip ettik. Digitürk’ün “Sinema Türk” kanalı da filmleri takip etmemizde bize 

kolaylık sağladı. İzlediğimiz filmlerden konumuza uygun olanları belirleyip 41 

sayısına ulaştık. 

Bu bölümde filmlerin özetleri ayrıntıya girmeden verilmiştir. Amacımız 

senaryo hakkında biraz da olsa bilgi sâhibi olunmasıdır.  

İncelememizdeki 41 filmden birkaç tanesini izleme olanağımız 

olmamıştır. Ancak bu filmlerin çalışmamız içinde yer almasını, halk edebiyatı 

açısından önemli bulduğumuz için değerlendirmeye aldık.  
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1. ADAK 

1962-1964 yılları arasında Erzincan’ın Kargın ilçesinin Peritli Köyü’nde 

köylü Müslüm Koca’nın başından geçen gerçek bir olayı anlatır film.  

Müslim, yoksulluk içinde yaşayan, karısını ve oğlunu geçindirmeye 

çalışan saf, temiz kalpli, namazında, niyazında bir adamdır. Çocukluğundan beri 

dîni hikayeleri çok dinlemiş ve bunlardan oldukça etkilenmiştir. Müslim, Allah’a 

gönülden bağlı bir köylüdür. 

Müslim, köyde geçim sıkıntısı yaşayınca ilesini de yanına alıp şehre 

gider. Şehirde hamallık, inşaat işçiliği, bahçıvanlık gibi pek çok iş yapar. Daha 

sonra Adana’ya, pamuk toplayarak biraz para biriktirmeye gider. Burada geceleri 

çadırda ırgat arkadaşlarıyla kalır. Bir gece çadırdaki arkadaşlarından birinin 

parası çalınır. Arkadaşı Müslim’i suçlar. Bu iftira sonucu hapse düşer, işkence 

görür. Çocukluğundan beri peygamber kıssaları ve hurafelerle büyüyen Müslim 

kaderci bir anlayış sergiler “Allah verir, Allah alır.” anlayışı vardır onda. 

Hapiste sürekli namaz kılar ve Allah’a dua eder. Başındaki bu beladan kurtulmak 

için Allah’a bir “adak” adar. Eğer hapisten çıkarsa doğacak iki erkek çocuğunu 

Allah’a kurban olarak adar. Bir müddet sonra esas suçlu anlaşılır. Müslim salınır. 

Ama, pamuk toplamanın sonu gelmiştir. Para kazanamadan köyüne, ailesinin 

yanına döner. 

Müslim, eve döndüğünde karısının hamile olduğunu görür ve üzülür. 

“İnşaallah kız olur.” diye dualar etmeye başlar. Ancak, Müslim’in yine bir oğlu 

olur. Oğluna “Mızrap” adını koyar. Oğluna çok iyi bakar, onunla ilgilenir. O 

sene kuraklık çok olur. Köylü sıkıntılıdır. Hastalıklar köyde artar. Köyde oluşan 

bu olumsuzluklarla adağı arasında sürekli ilişki kuran Müslim, bunalmaya başlar. 

Köyün imamı kuraklığa ve köydeki bu uğursuzluğa dair hikâyeler anlatır. 

Müslim, Allah’a olan adağını yerine getirmediğinden tüm bunların yaşandığını 
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düşünür. Hoca’nın yanına giderek “Yağmur duasına çıkalım.” der. Yağmur 

duası yapılır ve ardından yağmur yağar, her yer yeşerir. Müslim şükür duası eder.  

Bir süre sonra büyük oğlu İsmail hastalanır. Oğluna kurşun döktürür. “O 

da benim günahımı çekiyor, tekmil köylü gibi” diye düşünür. Hoca’nın sözleri 

aklına gelir: “Bir günahkar bir köyü felakete götürür. Allah rahimdir bağışlar. 

Bir adam söz verir de yerine getirmez ise..” 

En sonunda Müslim dayanamaz. Bütün bunları Allah’ın, adağını yerine 

getirmesi için kendisine gönderdiği işaretler olarak algılar ve adağını yerine 

getirir. Oğlunun gözlerini bağlar, toprağı kazar, oğlunu kurban eder.  

Daha sonra mahkemeye çıkar. Akli dengesinin yerinde olup olmadığı 

araştırılır. Uzman kişilerin görüşleri alınır. Müslim’in oğlunu öldürme gerekçesi 

çok ilginç bulunur. Kimi hukukçular onu akıl hastası olarak nitelendirir. Kimi de 

törelerin, ekonomik sıkıntıların doğunun yaşam tarzının kurbanı olarak görür. 

Müslim ve toplumu suçlar. Kimisine göre bu bir ilkelliktir. Kimine göre ise 

Müslim, inancının gereğini yapmıştır, amacı adam öldürmek değildir.  

Müslim Koca, on iki yıl hapiste yatar. Salıverildikten iki hafta sonra ölür. 

İçerde üzüntüden çürümüştür.  
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2. AĞRI DAĞI EFSANESİ 

Ağrı Dağı Efsanesi’nin Osmanlı’nın en parlak dönemini izleyen bir zamanda 

geçtiği söylenebilir. Olaylar Doğu Anadolu’da geçer. 

Ağrı Dağı çevresinde Ahmet adlı bir çoban yaşamaktadır. Birgün 

Ahmet’in evinin kapısına çok güzel bir kırat gelir. Sofi Dede adlı zat: “Bu at 

senin kısmetindir”der. Ahmet, de ata sahip çıkar. At, Mahmut Han’a aittir. 

Dolayısıyla atını geri ister. Hatta atın karşılığında Ahmet’e büyük bağışlar yapar. 

Ahmet; “Törelere göre at benim kısmetimdir. Baş verilir; Hak yâdigarı 

verilmez” der. 

Mahmut Han, atı alabilmek için Sofi Dede’yi kaçırtır. Ahmet, onun 

ölmemesi için Mahmut Han’a gider, atı yine vermez. Zindana atılır. Mahmut 

Han’ın kız kardeşi Gülbahar, Ahmet’i görür ona sevdalanır. Zindanda onu 

görmek ister. Bunun için zindan bekçisi Memo’ya altınlar verir. Memo, altın için 

değil gizli sevdası Gülbahar’ı kıramadığı için onun Ahmet’le görüşmesine razı 

olur. Ahmet ile Gülbahar birbirlerini daha önce rüyalarında görmüşlerdir, 

sevdalanırlar birbirlerine. 

Gülbahar, Sofi Dede’yi, Ahmet’i kurtarmak için Demirci Hüsso Can’a 

akıl danışır. O da Gülbahar’ı Kervan Şeyhi’ne gönderir. Kervan Şeyhi, dağlılara 

iletmesi için ona bir nişan verir. Hüssa Can, nişanı alır, dağlılara gösterir. 

Dağlılar onun atı götürmesine razı olurlar. 
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Hüsso Can, atı Mahmut Han’a götürür. Lâkin, Mahmut Han “At benim 

değildir.”diye inkar eder. “Seni aldatmış at hırsızları; Sofi Dede ve Ahmet 

darağacında asılacak.” der. Hüsso Can öfkelenir: “Bu kara zulüm niye. At, 

doğru yiğidin kapısına durmuş, hak edenin. Sen bu atı hak etmiyorsun. Hak 

doğru kapıya göndermiş.” der ve atı salar. 

Sofi Dede, asılacağı sırada kelime-i şehadet getirir ve ölür. Bir gün sonra 

sıra Ahmet’tedir. Gülbahar Memo’ya yalvarır. Ahmet’i bağışlaması için “Dile 

benden ne dilersen.” der. Memo, ondan bir tel saçını ister. Gülbahar razı olur. 

Memo bir tutam saç keser. Ahmet’i salar. Mahmut Han, Memo’ya kızar; 

askerleri üzerine salar. 

Memo : “Bir can azat ettim. Bir azat cana bir can yeter. Askerlerini 

kırmak istemem Mahmut Han. Bu dünyadan doymuş gidiyorum.” der. Kendini 

kale surlarından atar. Gülbahar’ın işin içinde olduğunu öğrenen Mahmut Han onu 

zindana attırır. 

Dağlılar Kervan Şeyhi’ne gider. “Bu Mahmut Han’ın zulmü ne olacak, 

şimdi de kızı Gülbahar’ı, Gülen Bacımızı şafakta vuracak.”  derler.  

Şeyh: “İznim vardır. Han hanlığını bilmezse halk isyan eder.” der. 

Dağlılar kaleyi basarlar, kızı kurtarırlar. Kervan Şeyhi: “Kızı Allah’ın 

emriyle isteyip başlığını verelim, töreyi bozmayalım.” der. Şeyh, Gülbahar ve 

Ahmet’i Hoşap Kalesi beyine gönderir. Bey, Şeyhe büyük saygı duyar. Gülbahar 

ve Ahmet’e sahip çıkar, onları korur. 

Ahmet ile Gülbahar için yatak yapılır. Ahmet araya kılıç koyar. Gülbahar 

üzülür, anlam veremez; “Yatağımızı, yüreğimizi bölen bu kılıç niye? Allah 

huzurunda birbirimizin olmadık mı?Bizi ayıran su gibi bir kılıç değil, kan 

kırmızı bir kılıç olmalı.” der. 

Ahmet kendi geleneklerinde olmasa da bu kalenin, bu yörenin töresine 

uymak zorunda olduklarını söyler.  
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Mahmut Han’dan kızı Gülbahar’ı Allah’ın emriyle ister. Han şart koşar. 

Ahmet, erenler toprağı Ağrı Dağı’nda ateş yakarsa kızını ona verecektir. Aslında 

niyeti Ahmet’in ölmesidir. Çünkü, Nuh Peygamber’den sonra oraya çıkan 

olmamış, giden geri dönmemiştir.  

Mahmut Han, şart istemenin baba hakkı olduğunu, Sultan kızını bir 

çobana vermenin kolay olmadığını, ikisinin evliliğine ancak böyle razı olacağını 

söyler. 

Ahmet, Kervan Şeyhi’nden dua ister ve gitmek için hazırlanır. Gülbahar, 

“Bu kaçış niye. Ağrı’nın dönülmez olduğunu bilmez misin? Ağrı doruğa çıkanı 

bağışlamaz. Ağrı’nın eteği taşa dönmüş insanlarla doludur.” der.  

Dağlılar kale etrafını büyük bir kalabalıkla sarar. Mahmut Han, 

kalabalıktan korkar. Ahmet, dönmezse bunların gözü bir şeyi görmez diye 

düşünür. Ahmet’in dönmeyeceğine emin olduğu için dağlılara, Ahmet’i onların 

hatırına bağışladığını, gelirse düğün kuracağını söyler. 

Ahmet ise dağda ateşi yakar. Dönüşünde davullu, zurnalı şenlik olur. 

Kervan Şeyhi, Gülbahar ile Ahmet’in nikahını kıyar. Mahmut Han ise kendini 

âsâr. 

Ahmet, Gülbahar’a soğuk davranır. Ahmet’in içinde uzun süredir şüphe 

vardır. Gülbahar’ın onu zindandan nasıl kurtardığını merak eder ve ona sorar. 

Gülbahar, Memo’ya bir tutam saç verdiğini, hatta ne dilerse vereceğini 

söylediğini anlatır. Ahmet, aralarına tekrar kılıç koyar. Gülbahar oysaki 

sevgisinden ve Ahmet yaşasın diye saçını vermiştir. Ahmet’in bu tavrına 

kahrolur. Kılıcı çeker ve Ahmet’i de kendini de öldürür. 
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3. AĞRI DAĞI’NIN GAZABI 

Ağrı Dağı çevresinde yaşayan köylüleri anlatan bir filmdir.  

Hasan Ağa ve Ali süt kardeşlerdir ve birbirlerini çok severler. Ali, iki 

yıldır köyde yoktur. Askere gitmiştir. Bu arada Hasan Ağa komşu köyün 

kızlarından Gülyanık’ı beğenmektedir. İki sene sonra köye dönen Ali, dilek 

ağacının yanında bez bağlayan güzel Gülyanık’ı görür ve gönlünü ona kaptırır. 

Kız da onu beğenmiştir, ağaca bez bağlar bağlamaz atına biner ve ona bakarak 

uzaklaşır. Ali’de hemen dilek ağacında onun bezinin ucuna sarı bir bez bağlar ve 

dilek diler.  

Hasan Ağa’nın Hazel adında bir kız kardeşi vardır. Ali’nin döndüğünü 

görünce hemen onu karşılamaya gider. Çünkü, o da Ali’yi sevmektedir. Hasan 

Ağa’da Ali’nin dönmesine çok sevinir, onu çok iyi karşılar ve ağırlar. Hatta 

ikisinin de evlenme yaşının geldiğini, birlikte düğün yapsalar ne güzel olacağını 

bile söyler. 

Bu arada büyük bir düğün olur. Düğünde kızlar bir kenarda oynarlar. 

Ateş üstünden atlanır, at yarışı yapılır, yemekler yenir. Gelin karşılanır. Gelin 

alayı adak yerinde durur, dilek ağacına gelir, bez bağlar. Düğün sırasında 

Gülyanık ile Ali birbirini iyice beğenir. Hasan Ağa’da Gülyanık’a hediyeler 

gönderir. Gülyanık’ı isterler. Günyanık’ın gönlü ise Ali’dedir. Gizli gizli Ali ile 

buluşur. Hazel onları görür, üzülür ve Hasan Ağa’sına söyler. Hasan Ağa 
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öfkelenir, ikisini de öldürmek ister. Arkadaşı ise ona engel olur. Eşkıyaları 

ayarlayıp bu durumu kendisinin halledeceğini söyler. 

Eşkıyalar Ali’yi vuracakları sırada dilek ağacının yanındaki yaşlı kadın 

Ali’ye ayna tutar. Ali, aynadan farkeder ve saklanır. Gülyanık ise çok üzgündür. 

Hasan Ağa yüz koyunu göndermiştir Gülyanık’ın babasına ve söz kesmişlerdir.  

Hasan Ağa, Ali ile hesaplaşmaya onu öldürmeye kararlıdır. Hazel, Ali’ye 

ağabeyinin onu peygamber çeşmesinde beklediğini, onu vuracağını söyler. Hazel, 

Ali’ye olan hislerini açar. Ali ise ona teselli verir. “Sen bey kızısın bacım 

ağlama, elimde büyüdün, ağa kızına ağlamak yakışmaz, git yüzünü yu ben de 

seni severim, gözümden sakınırım bacım.” der.  

Ali, peygamber çeşmesine gider. Hasan Ağa onu vurur. Dilek ağacı 

yanındaki deli kadın onu götürür, tedavi eder. Ali, davul sesi ile uyanır. Deli 

kadın davulun Gülyanık ile Hasan Ağa’nın düğünü için çaldığını söyler. 

Gülyanık gelinlik giymiş beklemektedir. Ali kavalını çalar. Gülyanık kavalın 

sesinden onun Ali olduğunu hemen anlar, ata biner ve Ali’ye kaçar. Hasan Ağa, 

peşlerine düşer. Ali ile Hasan Ağa yine dövüşürler. Ali, Hasan’ı bıçaklar. 

Hasan’ın adamı tam Ali’yi vuracağı sırada Hazel onu vurur. Yolların tutulduğunu 

yukarı doğru kaçmalarını söyler.  

Gülyanık ile Ali, Ağrı Dağı’na doğru kaçarlar. Peşlerindeki adamların 

üstüne çığ düşer. Zirveyi aşarlarsa Doğu Beyazıt’a oradan da Erzurum’a geçmeyi 

planlarlar. Ali, yaralı olduğu için zor yürür ve üşür. Tepede bir duman görürler. 

Duman olan mağaraya yaklaşırlar. Mağarada eşkıyalar vardır. Gülyanık 

beşibiryerdelerini verip bir kibrit ister. Adamlar gönüllerini hoş ederlerse öyle 

kibrit vereceklerini söylerler. Bu sırada Ali donarak ölür. Eşkiyalar ise 

Gülyanık’ı mağaraya götürüp ona tecavüz ederler. 

Gülyanık kendine geldiğinde “Günahlarımdan arınmam gerek.” der. 

Düğünde gelinin ateş üstünden atladığı aklına gelir. Mağaradaki kor halindeki 

ateşe bakar. Eşkiyalar uyurken onları bağlar. Benzin dökerek üzerlerine yakar 
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onları. Yine düğünde gelin ateş üstünden atlarken “Bütün günahlarımız ateşle 

kül ola.” sözü aklına gelir. Kendini ateşe verir. “Sana tertemiz geliyorum.” 

diyerek Ali’nin yanına koşar. 

 

 

 

 

4. ALİ BABA ve KIRK HARAMİLER 

Ali Baba, saf, iyi kalpli, fakir bir adamdır. Adeta Nasrettin Hoca’nın mizah 

anlayışını taşır. Filmin başında da Nasrettin Hoca’nın bir fıkrasından uyarlama vardır. 

Ali Baba’nın bir oğlu bir de karısı vardır. Karısı çok hastadır ve Ali Baba 

karısına yardım etmesi için bir esir kız alma düşüncesindedir.  

Ali Baba’nın varlıklı, kibirli, cimri mi cimri, kötü niyetli bir ağabeyi 

vardır. Adı Kasım’dır. Kasım evlidir. Karısının da Kasım’dan kalır yanı yoktur. 

Kasım, Ali Baba’yı hep hor görür. “Aynı babanın zulüm, aynı ananın 

karnından olduk ama, bir ona bir bana bak.” diye böbürlenir. Kardeşinin 

saflığını kullanan Kasım, ona hiç yardımcı olmaz. 

Kasım, bir gün Ali Baba’yı emir hazretlerine haberci olarak gönderir. 

Emir hazretlerini evinde misafir etmek ister. Ali Baba’yı şehre hediyelik kumaş 

aldırmaya gönderir. 

Ali Baba, yolda bir esir tacirine rastlar. Orada Mihriban adında bir esir 

kızına yardım eder. Gece yarısı 40 Haramiler tacirin mallarına el koyup oradaki 

esirleri öldürürler. Ali Baba ve Mihriban ise onları bir kenara sinip izlerler ve 

sonra 40 Haramiler’i takip ederler. Haramiler, bir mağara önüne gelir. Harami 

başı “Açıl susam açıl.” der. Mağaranın kapısı açılır. “Kapan susam kapan.” der. 
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Mağaranın kapısı kapanır. Haramiler, çaldıkları malları mağaraya bırakıp 

giderler.  

Ali Baba ile Mihriban hemen mağaranın önüne gelirler. Harami başının 

söylediği sihirli sözleri tekrarlayarak mağaranın içine girerler. Gözlerine 

inanamazlar. Çünkü, içeride çok kıymetli eşyalar, mücevherler, altınlar vardır. 

Ali Baba bir çuvala altınları doldurur ve oradan Mihriban’la ayrılır. Mihriban’ın 

tacirine bol para verir ve onu satın alır. İkisi birlikte mutlu mesut evin yolunu 

tutarlar. Evdekiler altınları görünce çok sevinirler. Altınları saymakla 

bitiremezler. Tartmak için Kasım’lardan ölçek istemeye Ali Baba’nın oğlu gider. 

Kasım’ın karısı şüphelenir. Ölçeğin altına macun yapıştırır. Ali Baba ve ailesi 

altınları sayıp ölçeğe koyarken macuna bir altın yapışır. Ölçeği geri verdiklerinde 

Kasım’ın karısı ölçeğin altındaki macuna yapışan altını görür. Durumu, Kasım’a 

anlatır. Kasım, Ali Baba’yı sıkıştırır ve ağzından altınların sırrını alır.  

Kasım, o kadar aç gözlüdür ki mağaraya çuvallarla gider. Pek çok çuvala altın 

yükler, geri dönmek istediğinde ise mağaranın kapısını açacak sihirli kelimeyi unutur. O 

esnada Kırk Haramiler gelir. Kasım’ı yakalayıp kafasını keserler. Kafasını mağara 

kapısına asarlar. 

Ali Baba, Kasım’dan haber alamayınca onu merak eder ve mağaraya 

gider. Kardeşinin kesik başını görür. Mağaranın kapısını sihirli sözcüklerle açar. 

Kasım’ın gövdesini ve kesik başını alıp eve getirir. Bu olayı herkesten gizlerler. 

Kesik başı diktirmeye karar verirler. Bunun için Kunduracı Mustafa’ya giderler. 

Bol altın verip gözlerini bağlayarak gece vakti kunduracıyı eve getirirler. 

Kunduracı, Kasım’ın kafasını gövdesine diker. Ertesi gün cenaze kaldırılır. 

Herkes, Kasım’ın eceliyle öldüğüne inanır böylece. 

40 Haramiler mağaraya geldiklerinde Kasım’ın cesedini bulamazlar ve 

sırlarını birilerinin öğrendiğini anlarlar. Hemen aramaya başlarlar, bu sırrı bileni. 

Tesadüfen kunduracıyı bulurlar, ona para verirler, konuşturmak için. Kunduracı 

gözü bağlı olsa da Ali Baba’lara giderken yolda köşeleri saydığını, gidip baş 
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diktiği evi bulabileceğini söyler. Kunduracının gözü bağlanır, köşeleri sayarak 

Ali Baba’nın evini bulurlar. Harami evi belirlemek için kapıya tebeşirle bir işaret 

koyar. Mihriban bunları görür ve şüphelenir ve bütün komşu kapılara tebeşirle 

aynı işareti koyar. Ama haramiler daha sonra o evin Ali Baba’ya ait olduğunu 

öğrenirler. 

Bu arada şehrin emirini tahttan indirme planları yapılmaktadır. Emir 

hazretlerinin kardeşi Habib, ağabeyinin yerine tahta geçmek ister. Bunun için 

harami başı ile anlaşır. Harami başı da böylelikle bir taşla iki kuş vuracaktır. 

Yaptıkları plâna göre Habib harami başını Yemenli bir tacir olarak tanıtacaktır. 

Tacir, küpleriyle saraya gelecektir. Oysa küplere haramiler saklanacaktır. Saraya 

Ali Baba da davet edilecektir. Böylece Ali Baba ve Emir öldürülecektir. Habib 

tahta, haramibaşı da altınlara kavuşacak ve sırlarını öğrenen kişiyi de ortadan 

kaldırmış olacaktır. 

Ali Baba saraya davet edilir. Mihriban ve Ali Baba’nın oğlu Hasan bu 

durumdan şüphelenirler ve Ali Baba’nın ardından gizlice saraya giderler. 

Sarayda haramilerin planını öğrenirler. Küplerin içine Hasan ve yiğit arkadaşları 

saklanır. Küpler emirin huzuruna çıkarıldığında Habib ve haramibaşı 

kendilerinden emin küplerden, haramilerin çıkacağını zannederler ama, 

küplerden Hasan ve adamları çıkar. Habip ve haramibaşını öldürürler.  

Ali Baba, emirin veziri olur. Hasan ile Mihriban evlenir. Herkes mutlu 

ve huzurlu olur böylece.  
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5. ARZU İLE KAMBER 

Haramiler çölde bir kabileye saldırır. Katliamdan bir adam ve bir çocuk 

kurtulur. Adam, çocuğu bir beye getirir ve emanet eder. Çocuğun babası beyin 

hac yolundan arkadaşıdır. Bu oğlan çocuğunun adı Kamber’dir.  

Beyin Kamer Hatun adında karısı, Arzu adında bir de kızı vardır. Arzu 

ile Kamber birbirleriyle çok iyi anlaşırlar ve bir kardeş gibi büyürler. Kamer 

Hatun ise Kamber’i hiç sevmez. 

Arzu’nun babası hastalanıp ölüm döşeğindeyken Kamber’e kızını ve 

karısını emanet eder. Onlara kol kanat germesi için vasiyette bulunur. Ayrıca 

öldükten sonra arkasından matem tutulup düğünlerini geciktirmemelerini söyler. 

Arzu ile Kamber’in evlenip mutlu bir yuva kurmalarını ister ve ölür. 

Kamer Hatun, iki gencin evlenmelerini istemez. Kamber’i dışlar, ona her 

türlü eziyeti eder. Onu yoksul biri olarak hor görür. “Dul kadın eline bakma, 

ekmeğini taştan çıkar, git koyunlarımıza çobanlık et.” der.  
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Kamber, koyunları otlatırken sürüye bir gün askerler saldırır. Sürüden 

koyun çalmak isteyen askerlerle kamber dövüşür ve emanet malı kimseye 

vermez. Kumandan onu görür. Kahramanlığına hayran olur. “Gel yanımda asker 

ol; paran, mevkin olsun.”der. O da “Ben bir gönül adamıyım, âşığım, 

askerlikte ne işim var. Sen silahınla kale fethedersin, ben sazımla gönüller 

fethederim.”der. Aynı kumandan askerleriyle gezerken Arzu’yu görür ve onu 

çok beğenir. 

Kamer Hatun, Kamber’i Arzu’dan uzaklaştırmak için ona çobanlık 

yaptırsa da hiçbir engel iki âşığı durduramaz. Kamer Hatun onları ayırmak için 

kötü bir plân yapar. Onları çok iyi karşılar, ayran ikram eder. Kamber’in ayranına 

zehir katar. Arzu şüphelenir ve bardakları değiştirir, Kamber’in bardağını içeceği 

sırada annesi bardağı yere atar. Kedi, ayranı içer ve zehirlenir. Arzu bunu 

görünce annesine kızar, gönlünde Kamber’den başkasının olamayacağını söyler.  

Birgün kumandan, çoban Kamber’i yanına çağırtır. Gönlünün Arzu’da 

olduğunu, onu kumandan karısı olarak görmek istediğini söyler. Arzu’nun 

anasını ikna etmenin kolay olduğunu, Arzu’yu ikna etmek için de ona bir nâme 

yazdığını söyler. Bu nâmeyi Arzu’ya iletip, onu ikna etmesi için Kamber’i 

görevlendirmek ister. Kamber, çok öfkelenir; “Ben muhabbet tellalı değilim.” 

der. Kumandan da ona kızar; “Gönüller fetheden saz bu mu?” diyerek 

Kamber’in sazını kırar.  

Kumandan, Kamer Hatun’dan Arzu’yu ister. Kamer Hatun 

memnuniyetle kabul eder. Arzu ise Kamber’i sevdiğini, kavlinin, muradının o 

olduğunu söyler. Kumandan bu sözlere kızar. Kamber’i kırbaçlatır, onu idama 

mahkum eder ve zindana atar. Arzu, bunu duyunca kumandana gider. Kamber’i 

serbest bırakması için yalvarır. Kumandan, kendisiyle evlenmesi şartıyla 

Arzu’nun isteğini kabul eder. Arzu, kumandanla evlenmeye razı olur. Kamber 

serbest bırakılır. Arzu, Kamber’e artık kumandan karısı olduğunu, yoksulluk 

içinde yaşamak istemediğini söyleyerek Kamber’i kendisinden soğutmaya çalışır. 
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Kamber kahrolur; “Çile eşin olsun, kara sevdalara yanasın, Hasret, taş yüreğini 

dağlasın, tattığım acılardan sen de tat, benden beter ol, kahrol...”diye beddua 

eder. Kendini dağa taşa vurur. 

Düğün gecesi Arzu kumandanın içkisine uyku ilacı koyar. Kumandan 

uykuya dalar dalmaz Arzu, atıyla Kamber’i aramaya koyulur. Kamber’i baygın 

bulur. “Gelinliğimle kaçtım, sana geldim. Ne yaptımsa senin için yaptım” der. 

Olan biten herşeyi anlatır. İki âşık tam kavuştuk derken haramiler saldırır, ikisini 

de esir alır. 

Kumandan ayılınca iki âşığın peşlerine düşer. Arzu ile Kamberi, esir 

tacirleri satlığa çıkarır. Arzu’yu yüz altına kumandan satın alır. Kamber deliye 

döner, onu da iki yüz altına bir kadın satın alır.  

Kumandan itibarını düşünür Arzu ile evlenmez ve onu sultana cariye 

olarak hediye eder. Sultan Arzu’yu çok beğenir. Kumandan da sarayda baş 

muhafız olur.  

Kamber’i satın alan zengin kadın da ona âşıktır. Kadın, Kamber’e 

Arzu’yu unutturmak için elinden geleni yapar. Ona aşk şarabı sunar. Kamber, 

şarapta Arzu’yu görür. O sırada kızın babası ikisini başbaşa görünce Kamber’i 

zindana atar. Kamber, bir askerle dövüşecektir. Kazanırsa serbest bırakılacaktır. 

Kamber, askeri yener, kızdan ve babasından af diler. Gönlünün Arzu’da 

olduğunu, onu arayacağını söyleyerek uzaklaşır oradan. 

Arzu’nun Sultan’la düğünü yaklaşmıştır. Düğünden önce Arzu ölmek 

ister. Hekim başına mücevher vererek karşılığında ölüm şerbeti alır. Şerbeti içer. 

O sırada Kamber’in saz eşliğinde yanık sesini duyar. Arzu’da ona türkü ile 

karşılık verir. Kamber, hemen Arzu’nun kaldığı yere gelir. Onu kaçırır. 

Muhafızlar ve kumandan peşlerine düşer. Kamber, kumandanı öldürür. 
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Arzu ile Kamber bir nehir kenarına geldiklerinde Arzu, “Ecel bizi 

ayıracak, ecel şerbeti içtim” der ve ölür. Kamber de “Arzu” diyerek kendine 

hançer saplar ve Arzusu’na kavuşur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ÂŞIK GARİP (KÖY GÜZELİ) 

Çok eski tarihli olup, bu film izleme imkanımız olmadığı için “Âşık 

Garip” adlı halk hikâyesinin özetini vermeyi uygun bulduk. 

“Hoca Ahmet’in biri kız, diğeri oğlan olmak üzere iki çocuğu vardır. Oğlan 

(Resul) ondört yaşına geldiği vakit baba ölür.  

Resul babasının mirasını arkadaşlarıyla yer içer ve çok kısa zamanda bu servet 

tükenir. Çâresiz kalan Resul, saz meclislerine katılır. Oralarda şiir söylemek isterse de 

başaramaz. Günler böyle gelip geçerken Resul’a üç bâde içirilir. Bunlar sırasıyla 
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Allah’ın Üçler-Yediler-Kırklar’ın ve Şah Senem’in aşkınadır. Aynı … dervişler 

Senem’e de üç bâde içirirler ve gözden kaybolurlar. 

Bu hadiseden sonra çok güzel şiir söylemeye başlayan Resul, sevgilisi Senem’i 

bulmak için annesi ve kız kardeşini de yanına alarak gurbete çıkar. Yolu ilk defa Tiflis’e 

düşen Resul’un adı Garip olarak değişir ve Deli Mahmut’un kahvesinde çalıp 

söylemeye başlar.  

Genç Garip’in ünü bir müddet sonra bütün şehire yayılır. Onu sevenler 

arasında Şah Senem’in babası, Hoca Sinan da vardır. Günün birinde Hoca Sinan, 

Garip’i evine davet eder. Bu davet münasebetiyle iki genç birbirini daha yakından 

görme fırsatı bulur.  

Garip, kızı babasından ister. Fakat kızın karşılığında istenilen kırk kese altını 

temin edemediği için Garip ikinci bir defa gubete çıkmak zorunda kalır. 

Günlerce süren yolculuktan sonra Erzurum’a gelen Garip, oradan Halep’e 

geçer. Orada Aslan Dedeoğlu Deli Selim’in kahvesine yerleşen Garip, çeşitli âşıklarla 

atışır. Atışmaları kazanan Garip’i Halep Paşası huzuruna çağırır.  

Bütün bu işler olurken Garip’in sevgilisi Senem, akrabalarından Şah Veled’e 

nişanlanır. Şah Veled bir tüccar olduğu için yolu günün birinde Halep’e düşer. Oradan 

Şah Senem’e yazılan mektubu alan Şah Veled, yolda mektubun nişanlısına yazıldığını 

öğrenir. Bunun üzerine Keloğlan (bir çok varyantta yoktur) kendi gömleğini kana 

bulayarak mektupla birlikte Garip’in annesine verir. Fakat bu duruma hiç kimse 

inanmamıştır. Çünkü Keloğlan’ın, Şah Veled’den genç olduğunu herkes bilmektedir. 

Yola çıkan üç kadın (Anne, kız kardeş ve Senem), bir bezirganla Garip’e bazı 

hediyeler (altın tas, yüzük) gönderirler. 

Kervancı olanları Halep Paşası’na anlatır. Paşa’da memleketinde olanları 

Garip’e anlatır. Bunun üzerine kıymetli eşyalardan bir kısmını alarak yola çıkan Garip 

yolda çeşitli engellerle karşılaşır. Ancak, Hazreti Hızır’ın  yardımıyla Garip bütün 

engelleri aşar ve göz açıp kapayana kadar Erzurum’a, Kars’a, Tiflis’e gelir. 

Bu arada Hazreti Hızır ona, kör olan annesine gözüne sürülmesi ve açılması 

isteğiyle atın ayağının altından toprak almasını ve göze sürmesini tavsiye ederek oradan 

ayrılır. 
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Tiflis’e gelen Garip, pınar başında karalara bürünmüş kız kardeşiyle karşılaşır. 

Fakat kız kardeşi Garip’i tanımaz. Ancak gurbete çıkan Garip, duvardaki sazın telinin 

kırılması halinde Tiflis’de olacağını daha evvel annesine söylemiştir.  

Garip’in eve gelmesiyle birlikte sazın teli kırılır (Bazı varyantlarda saz kendi 

kendine çalmaya başlar). Bunun üzerine anne ve kız kardeş Garip’i tanırlar. Hasretler 

sarmaş dolaş olurken, Şah Veled’e verilen Senem’in düğünün otuzdokuzuncu günü 

dolmak üzeredir. Garip, Hazreti Hızır’ın dediği toprağı “bismillah” der ve ağlamaktan 

kör olan annesinin gözüne sürer. Bu hadiseden sonra göz görmeye başlar.  

Vakit kaybetmeden Deli Murat’ın kahvesine giden Garip, olanları birde onun 

ağzından dinler. Garip, Deli Murat ve arkadaşlarıyla birlikte düğün yerine gelirler. 

Otuzdokuz günün düğün, masrafı karşılığı olarak Garip’in kız kardeşi, Şah Veled’e 

verilir. Yeniden kırk gün kırk gece düğün yapılarak sevgililer muratlarına erdirilir.” 

(Alptekin, 1997:221-223) 

  

 

7. BATTAL GAZİ FİLMLERİ 

Battal Gazi Destanı’nın Türk Sineması’na uyarlanmış filmlerinden sadece 

birinin özetini örnek olarak veriyoruz. 

BATTAL GAZİ’NİN İNTİKAMI 

Battal Gazi, büyük bir şölen düzenler. Karısı ve oğlu ile birlikte oturur 

eğlenirler. O sırada Ahmet Turhani’den bir haber gelir. “Yardım et.” diye. Battal 

Gazi hemen yola koyulur. Fakat, bu Kara Şövalye’nin bir tuzağıdır. Ahmet 

Turhani’yi Bizanslılar öldürmüştür. Battal Gazi, şölen yerinden uzaklaşınca da 

Bizans askerleri şölen alanını basarlar. Battal’ın karısını ve oğlunu esir alıp 

kalanları öldürürler. 

Battal, geri döndüğünde herkesin öldüğünü görür. Karısı ve oğlunu 

kurtarmak için Bizans kalesine gider. Kara Şövalye bir zamanlar Hıristiyan olan 

ve tövbe edip Müslüman olan Battal’ın karısı Elenora’yı tekrar Hıristiyan olması 
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için zorlar. Battal, karısını kurtarmaya çalışır ve Kara Şövalye’nin elini keser. 

Kara Şövalye’nin adamları Battal’ı yakalar. Battal’ın gözleri önünde karısını 

çarmıha gerip yakarlar. Battal’ı zindana atarlar. Oğlunu da bir Hıristiyan gibi 

yetiştirirler. Oğlunun Hıristiyan olduğunu Battal’a gösteren Kara Şövalye ondan 

büyük bir intikam alır. Battal zindandan yıllar sonra kaçar. Oğlunu bulup, ona her 

şeyi anlatmak ister. Oğlu ise Battal’a düşman olarak yetiştirilir. Battal oğlu ile 

karşılaştığında oğlu ona düşman gibi davranır. Onu öldürmeye çalışır. Yaralanan 

Battal Bizanslılardan kaçar, bir hana sığınır. Handa karısına çok benzeyen 

Prenses Anjela, ona yardım eder. Prenses Anjela, Elenora’nın teyzesinin kızıdır. 

Kara Şövalye, prensesi yanında götürür. Bizans askerleri Battal’ı arar her yerde. 

Battal’ın yârenleri, Battal’ı bir salâ saklayıp nehre bırakırlar. Onu yaşlı bir 

Müslüman bulup tedavi eder. Battal’ın yârenleri yakalanır. Çarmıha gerilirler. 

Battal, teslim olmazsa hepsi öldürülecektir. 

İyileşen Battal, Bizans kalesine gelir. Bizans askerleriyle dövüşür. Kara 

Şövalye’yi öldürür. Karısının ve Müslümanlar’ın intikamını alır. Herşeyi öğrenen 

oğlu da tekrar Müslüman olur. 

8. BERDEL 

Ömer adlı bir köylünün erkek çocuk özlemi ve karşı konulmaz törelerin 

getirdiği acıların anlatıldığı bir filmdir. 

Ömer karısını çok seven gariban bir köylüdür. Karısı Hanım ise güzeller 

güzeli becerikli, kocasına itaatkar birisidir. Kendisini kocasına ve çocuklarına 

adayan Hanım’ın payına hep acı düşer. Çünkü, peş peşe altı doğum yapmasına 

rağmen kocasına bir erkek evlat verememiştir. Ömer, kız çocuklarını sevse de 

doğan her kız çocuğuna üzülür.  

Ömer, karısını çok sevmesine rağmen erkek babası olamadığı için çok 

mutsuzdur. Aklına yörelerinde çok doğal olan bir yöntem gelir. O da eve bir 

kuma getirmektir. Ancak evlenebilmek için gerekli başlık parasını sağlayacak 
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durumda değildir. Kuma olarak aldığı kadının babasına kendi kızlarından birini 

verecektir. Yani “berdel” yapılacaktır. 

Ömer, son doğan kızının ardından Hanım’a “sözümü tutmadın, kör ocak 

koydun beni, soyumu kuruttun. Bilirsin sana nasıl sevdalıydım? Bir bacı 

kardaş gelecek sana.” diyerek Hanım’ın üstüne kuma getireceğini söyler. 

Hanım, olgun kadındır. Böyle bir şeyi istemese de kabullenecektir. “Kuma mı?, 

Başlık parası ne olacak?” dediğinde, Ömer “berdel” der. Hanım isyan eder, 

dövünür. En büyük kızı Beyaz’ın sevdiği bir delikanlı vardır. Ancak töreler 

kadının karşı gelmesini engeller. Hanım da Beyaz da çaresiz, gözü yaşlı boyun 

eğerler.  

Beyaz, sevgilisi Mahmut’a gidip durumu anlatır. Mahmut, bir çare arar. 

Mahmut’un babası ve köyün muhtarı Ömer’le konuşurlar. “Sevenleri ayırma” 

derler. Ömer, Mahmut’un başlık parasını ancak iki yılda toplayacağını söyler. İki 

yıl bekleyemeyeceğini diyerek onları dinlemez, bildiğini okur. Beyaz Mahmut’a 

“Kaçır beni” der. Mahmut ise “Babandan istedim vermedi seni.” der. Beyaz, 

Mahmut’un babasından ve hapisten korktuğunu söyler. Çaresiz törelere boyun 

eğer. 

Düğün hazırlıkları başlar. İki geline de eşit hazırlık yapılır. Mahmut’a da 

arkadaşları Beyaz’ı unutmasını, berdel olan kızın kaçırılamayacağını, kaçırılırsa 

kan çıkacağını, her ikisine de yazık olacağını, törelere razı gelmesini söylerler.  

Henüz onbeşindeki Beyaz, sevgilisi Mahmut ile kurduğu hayalleri 

öldürerek gözyaşları içinde “berdel” olarak verildiği yaşlı ve hastalıklı adamla 

evlenmek zorunda kalır. 

İki gelin de farklı köydendirler. Bu yüzden düğün günü iki gelin alayı da 

yola çıkar ve ortada buluşurlar. Başlık parası yerine kızlar değiştirilir. İki gelinin 

başında da sarı tülbent vardır. Gelinler birbirlerine sarılırlar. Orada biraz oynanıp, 

tüfekler atıldıktan sonra herkes gelini alır, gider.  
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Hanım, üzüntüsünü dışarıya belli etmez. Gelin alayını karşılar. 

Kumasının koluna girer ve onu eve götürür, büyük bir olgunlukla.  

Aradan biraz zaman geçer. Hanım, kumanın hamile olduğunu anlar ve 

kocasına “Gözün aydın, karın döl olmuştur.” der. Ömer çok sevinir, kız 

çocuklarına hediyeler alır. İkinci hanımına çeşit çeşit çerezler alır. Elini işe 

vurmasını istemez. Yatıp sürekli dinlenmesini ister. Ömer, doğacak çocuğun 

oğlan olacağından o kadar ümitlidir ki sünnet elbisesi bile alıp onu evin duvarına 

asar.  

İki kuma çok iyi anlaşır. Töreye göre Ömer, ilk üç ay yeni gelinin 

yanında yatar. Sonraki günler üç gün bir eşiyle, üç gün diğer eşiyle yatar. Ömer, 

ilk karısını sever ve onun gönlünü almak için, gelen kumanın sadece oğlan çocuk 

vermesini istediğini, asıl sevdiğinin Hanım olduğunu söyler.  

Beyaz, babasından yaşlı kocasıyla el öpmeye gelir. Babasının elini öper. 

Ömer kızına karşı mahcuptur. Aynı zamanda da hastadır, sürekli öksürür. Hanım 

ile kızı Beyaz, baş başa konuşurlar. Hanım kızına hamile olup olmadığını sorar. 

Beyaz kocasının hasta olduğunu tek sevincinin bu olduğunu söyler. 

Ömer, oğlu şerefine daha o  doğmadan içer, hatta doğacak çocuğuna isim 

bile hazırlamıştır “Mehmet.” Bu arada Hanım yine gebe kalır.  

Beyaz’ın kocası ölür. Beyaz Mahmut’un yanına gider. Artık eve 

gidemeyeceğini söyler ve iki genç evlenirler.  

Bu arada Ömer’in ikinci karısı Fatma bir kız doğurur. Ömer üzüntüden 

kahrolur, kimseyle konuşamaz. Ava gider, günlerce gelmez. Hanım da gebe 

olduğunu gizler. Durumun anlaşılmaması için kızı Beyaz’ın evine gider. 

Hanım’ın çocuklarına da Fatma bakar.  

Fatma, daha fazla dayanamaz ve Ömer’e “Abam dönmemiştir. Yüklü 

gitmiştir. Yine kız olursa sen kızarsın diye söylemek istememiştir. Kız olursa 

kendine bir şey yapmasından korkarım. İnşaallah oğlan olmuştur” der. Ömer 
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kızının evine gittiğinde Hanım’ın bir oğlan doğurduğunu görür. Hanım’ın 

durumu çok ağırdır. “Canımı oğluma berdel etmişim. Al oğlunu Ömer, 

İnşaallah sana benzemez” der. Hanım ölür. Fatma’yı ve kızını da kardeşleri 

götürür.  

Ömer, oğlunun doğduğuna sevinemeden eve döner. Kapıyı açtığında 

kızlarından biri ayakkkabısını çevirir, diğeri havlu tutar, öbürü sofra hazırlar, bir 

diğeri küçük kardeşine bakar. Beğenmediği kızları, Ömer’in yanındadır. Ömer, 

kahrolur, hatasını anlar. Pişmanlık içinde “Kızlarım!” der ve ağlayarak onlara 

sarılır. 

 

 

 

9. BOŞ BEŞİK 

Oba beyi Ali kimseleri beğenip de bir türlü evlenemeyen bir yiğit 

delikanlıdır. Delikanlının bu durumuna annesi çok üzülmektedir. Anası, obanın 

yörüklerinden Köse Üzeyir’in kızı Elif’i gelin almak ister. Ali’nin amcası, beyin 

soyu kuruyacak endişesindedir. Ali’nin babası öldüğü için amcası onu bir baba 

şefkatiyle sever. Köse Üzeyir, kızı Elif’i beye vermek ister. Emeti Kadın, Elif’i 

beye ayarlamaya çalışan bir arabulucudur. Kahya ise beyi için tasalanan iyi 

niyetli biridir.  

Oba Beyi Ali’nin gözü obadaki hiçbir kızı görmez. Anası, oğlunun 

mürüvvetini görüp, neslinin devamı için gelin ister. Bey amcasına çok saygılıdır 

ama gönlü kimseye düşmemiştir. 

Obadaki yörükler göçebedir. At ve deve üstünde yolculuk yaparlar, beyin 

münasip gördüğü yerde konaklarlar. 
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Bir gün obanın sürüsü köylü Deli İbrahim’in ekinine girer. Deli İbrahim, 

yörükleri sevmez. Hatta onları “çingen”olarak kabul eder. Bu olay üzerine obalı 

ile köylü arasında kavga olur. Kavga sırasında Ali, Deli İbrahim’in kızı Fatma’yı 

görür. Fatma ile Ali’nin gönlü birbirine akar, ikisi de kara sevdaya yakalanır.  

Bey, dertli dertli dolaşır. Çünkü sevdiği kız obadan değil, köydendir. Bu 

duruma anasının, obanın büyüklerinin razı olmayacağını bilir. Beyin amcası, 

oğlunun hâlini anlar. Bey de sonunda Deli İbrahim’in kızını sevdiğini söyler. 

Anası, oğluna kızar. “Töremizde obalı, köyden kız almaz. Saf yörük kanı 

olanlar köyden gelin almaz. Ama, bey oğlumun kararı buysa oba meclisi 

kurulsun.” der. Meclis, beyin evlenmesine razı olur. Köse Üzeyir, Emeti Kadın, 

Elif ve Bey’in anası bu duruma üzülür.  

Bey ana iki deve eşliğinde ağır hediyelerle İbrahim Ağa’nın kızını 

istemeye gider. Ağa, onları eve almaz. “Sizin gibi çingen takımına verilecek 

kızım yok.” der. Bey anaya bu sözler çok ağır gelir. Obaya döner ve oğluna kızar. 

Ali, anasından af diler. “Tez oba toplansın, göç var.” der. 

Fatma, ırmak kenarında çamaşır yıkarken Ali yanına gider. “Ben seni 

telinle duvağınla alacağım. Gelici misin, kalıcı mısın?” der. Atının terkisine 

Fatma’yı alır. Bir kese altını Deli İbrahim’in önüne atar. “Kızını Allah’ın emri, 

peygamberin kavliyle aldım.”der. Dillere destan bir düğün yapılır. 

Aradan yedi yaz, yedi kış geçer. Obadakiler gülmeyi unutur tasalıdırlar. 

Beyin soyunu devam ettirecek bir çocuğu olmamıştır. Fatma, keder içindedir. 

“Ağaçlar çiçeğe karışır, hayvanlar yavrular. Herkesin çadırı şenlik içinde cıvıl 

cıvıl. Bizimki ölü evi gibi, çocuk sesi yok, yetti gayri.” diyerek ağlar durur. Bey 

de Fatma’ya hep moral verir. 

Bu arada Köse Üzeyir’in kızı Elif evlenmiş; dördüncü çocuğuna gebedir. 

Elif, Fatma’ya çocuklarıyla nispet yapar durur. Emeti Bacı, bu kez Elif’in küçük 

bacısı Yeşil’i beye ayarlamak için aracılık yapmaya başlar. Köse Üzeyir’in  amacı 

beyin çadırına kızını gelin göndermektir. Yeşil’de bey karısı olma 
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hayallerindedir. Emeti Kadın, Fatma’nın çocuğu olmadığını söyler, Yeşil’i 

överek bey ananın aklına girer. 

Obalı çocuğu olmadığı için Fatma’yı dışlar, onu uğursuz olarak 

nitelendirirler. İçten içe üzülen Fatma, kocasına “Kısırım ben, olduğum yerde 

kururum, bastığım yerde ot bitmez, içi kurt dolu bir ağacım, yeşermem, çiçeğim 

olmaz.” der. Bey, “Ağacın iyisi geç meyve verir.” der. Fatma Allah’a “ya canımı 

al, ya evlat ver bana.” diye dua eder. 

Bey ana oğluna “Karın döl vermiyor. Soyumuz kuruyacak. Elif’i 

kaçırdın bari Yeşil’i kaçırma. Fatma’nın üstüne evlen. Örfümüze göre karısı 

kısır çıkan bey ya onu boşar ya da üzerine evlenir bilmez misin?” der. Fatma, 

bu sözleri duyar kaçar. Bey, böyle bir şeyi yapamayacağını, Fatma’ya 

kıyamayacağını söyler. 

Bey, Fatma’ya “Üzülme, senin yanında mutluyum. Yedi senedir güneşi 

seninle gördüm. Seninle baş koyduğum yastığa başkası baş koyamaz. İki elim 

varsa biri senin, iki gözüm varsa biri sensin. Sen gidersen bir elim, ayağım 

gider. Anam eller ne derse desin. Kıyamete dek çocuğum olmazsa olmasın sen 

ol...”der. Ama, o da aslında bir çocuk istemektedir. Fakat, Fatma’yı üzmemek 

için sesini çıkarmamaktadır. 

Bey ana oğluna baskı yapmaya devam eder. “Tanrı Teala hor görüp 

kısır yaratmış kul ne yapsın. Yeşil’i gelin seçtim. Sizin yıllar önünüzde, benim 

geride. Sözümü dinlemezsen ak südüm haram olsun.” der. Bey de “Bu 

hıdrellez adağımız vardı. Hiç değilse bir yıl süre verin.” der. Beyi dinlemezler. 

Bey, çaresiz razı olur, üzülerek durumu Fatma’ya anlatır. Fatma razı olur.  

Kısa süre sonra Fatma gebe kalır. Yeşil ve Köse Üzeyir hariç bütün oba bu 

habere sevinir. Bey ve Fatma mutluluktan uçarlar. Fatma’nın bir oğlu olur.  

Oba da davara hastalık gelir. Obalılar göç etmek ister. Fatma’nın bebeğinin 

kırkı çıkmamıştır. Oba geleneğine göre göç edilmez. Çünkü, Çiçek Dağı bu 

mevsimde bir can almadan geçilmez derler. Bey, çaresiz göç kararı alır. 
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Fatma, oğlunu beşiğe sarar ve deve üstünde taşır. Töreye göre göç 

esnasında bey karısı göçün en arkasında bey de en önde olur. Fatma “Yüküm 

cevahirdir.” diye deveye uğur mendili takar. Yolda sık sık bebesini kontrol eder, 

emzirir. Uğur mendili Çiçek Dağı’nda düşer. Bebeği kartal kapar. Fatma’nın 

içine bir kurt düşer. Deveyi yere çökertir, bebeğini göremez. Çılgına döner onu 

aramaya başlar. Bebeğini kartalın yediğini görür. Kartalı yakalayıp öldürür.  

 

 

 

 

 

 

 

10. DADALOĞLU 

Avşar aşiretinin temsilcisi, sözcüsü olan büyük bir ozandır Dadaloğlu. 

Aşiretinin devlet tarafından başka yere göçe zorlanması onu isyana yöneltmiştir. 

Halkının sorunlarını, isyanını, haksızlıkları şiirlerinde dile getirmiştir. Dadaloğlu ile 

ilgili çevrilmiş olan filmi izleme imkanımız olmadığı ve filmin senaryosu hakkında 

herhangi bir bilgiye sahip olmadığımız için filmin özetini veremiyoruz. 
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11. DİYET 

Ömer Lütfi Akad’ın “Anadolu Üçlemesi”nin üçüncü filmidir. 

Anadolu’dan İstanbul’a göçen ailelerin durumu anlatılır. Hacer, babası ile büyük 

şehre yerleşmiş, fabrikada işçi olarak çalışan biridir. Hasan, cahil saf bir 

delikanlıdır ve çalışmak için İstanbul’a gelir. Hemşehrileri diye Yunus Dede’nin 

yani Hacer’in babasının yanına gelir. Hasan da Hacer’in çalıştığı fabrikada 

çalışmaya başlar. 

Fabrikalarla işçilerle patron arasında sorunlar vardır. İşçilerin çoğu 

hakkını savunmaktan çekinir. Bir grup işçi bilinçlenip sendikalı olmak isterler ve 

çevrelerindeki işçileri bu konuda aydınlatmaya çalışırlar. 
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Fabrikada bir iş kazası sonucu sakat kalan ve madur olan ailesini 

geçindirmekte zorlanan bir işçinin durumu hepsine örnektir. Ama, çoğu işçi, işten 

atılma korkusuyla ses çıkaramaz. Fabrikadaki makinalar eski ve güvenliksizdir. 

Bazı işçiler bu duruma isyan eder. Ancak, patron çağdışı kalmış, acımasız bir 

fabrika ağasıdır adeta. Fabrikanın ustası da sermayeye yaltaklanan, parçanın 

büyüğünü koparmak uğruna kendi sınıfına, arkasını dönen zalim biridir. 

Fabrikada çalışanlar, İstanbul’un çevresindeki gecekondularda yaşayan kişilerdir. 

Hacer’in babası Yunus Dede, köyden kopup kentte bir türlü huzuru 

bulamamıştır. Yunus Dede, kent yaşamına bir türlü ayak uyduramaz. Köydeki 

yaşamı, gelenekler ve görenekleri özler. Gündelik ekmek kavgasında olan 

çevresindekileri görünce, köyün güzelliklerini daha iyi anlar. Köyde kahveye 

girdiğinde gördüğü saygıyı şehirde bulamaz. Geçim için çocuklara balon satmak 

da onu oldukça mutsuz eder. Yunus Dede’nin yaşamı göğe bırakılan balonlar 

gibi uçar gider... 

Filmin ana teması, güçlü olmak için mutlaka birleşmek gerektiğidir. 

Bunun için sınıfsal bilince kavuşmak amacıyla sendikalaşmak gerekir, fabrikada 

sendikaya inananların sayısı azdır. Hacer, çok bilinçli olmasa da kadınsı 

hisleriyle sendikayı desteklemeyi doğru bulur. 

Hasan ise bilinçsizce yöneticilere yanaşıp, ispiyonculuk yaparak kendini 

kurtarmaya çalışır. Hasan bir gün makine başında çalışırken elini makinaya 

kaptırır. Hacer ile Hasan arasındaki yakınlaşma bu olayla daha da hissedilir. 

Hacer, önce makinaya saldırır. Öfkesinden ne yapacağını bilemez ve işçileri 

birlik olmaya çağırır. Birleşmede geç kalmışlara seslenir.  

Filmin sonunda işçi sınıfı, sınıfsal bilince kavuşur ve sendikanın önemini 

anlar. 
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12. DÜĞÜN 

Ömer Lütfi Akda’ın “Anadolu Üçlemesi”nin ikinci filmidir. Urfa’fan 

İstanbul’un kenar mahallelerinden birine göçen altı kardeşten oluşan bir ailenin öyküsü 

anlatılır filmde.  

Üç erkek, üç de kızdan oluşan ailenin büyüğü olan Halil, kardeşlerin yaşama 

savaşının en büyük sorumluluğunu taşır üstünde. Bir yandan elden düşme giysi satar ve 

ortanca oğlan kardeşi olan İbrahim’e lahmacun, nohutlu pilav veya gazoz sattırarak 

işportacılıktan günlük ekmeklerini çıkarma peşindedir. Bu arada kız kardeşlerine bir 
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kısmet aramayı da ihmal etmez. Halil’in mantığına göre kızkardeşlerinin yapacağı 

evlilikler aileye ekonomik katkıda bulunduğu ölçüde normaldir. Bu nedenle bir eli sakat 

olan kardeşi Cemile’yi başlı parası karşılığı verir. Cemile’nin kocası da harcadığı parayı 

telafi edebilmek için karısı, el kapısına hizmetçiliğe yollar.  

Bu arada mahallenin kasabının oğluyla birbirlerini seven ikinci kız 

kardeş Habibe, Halil’e giysi ticaretinde yardımcı olan ve başlık olarak tam 

kırkbin lira veren memleketlisi, orta yaşlı dul bir zengin tarafından istenince 

Halil’in seçimi bellidir. 

İşportacılar arasında yer kapma kavgasında İbrahim istemeyerek birini 

bıçakladığında, ailenin en küçüğü olan Yusuf’un okuma hayalleri bir kenara 

bırakılıp suçu üstüne alarak hapse girmesi de Halil’i üzmez. Çünkü, en az zarar 

getirecek çözüm yolu budur. İbrahim dışarıda çalışarak daha faydalı olacaktır.  

Ancak tek bir kişi vardır, Halil’in bu para hırsına ve kardeşlerini 

harcamasına karşı gelen: En büyük kız kardeş Zelha’dır o da. Zelha kardeşlerinin 

üstüne kol kanat germiş, ölen ana-babalarının yerini tutmak için Urfa’daki 

sevdiği adamla evlenmeyip onu bırakıp kardeşlerinin peşinden gelmiştir. Kız 

kardeşlerinin adeta birer birer satılması, ailede okumaya düşkün tek kişi olan 

Yusuf’un hapse düşmesi Zelha’yı kahredecektir. Bütün bu gelişmelere sessiz 

kalmayan Zelha, Halil’e sözünü geçiremez. Neticede o bir kadındır. Töreye göre 

Halil büyüktür, erkektir ve onun dediği olur. Buna rağmen Zelha yılmaz. 

Zelha, sevdiği erkeği bile kardeşlerine sahip çıkma pahasına bırakmıştır. 

Zelha’nın kardeşlerine olan sevgisi adeta bir aşktır. Onlara çok sağlam bir bağla 

bağlıdır. Zelha’nın sevdiği Urfa’dan İstanbul’a gelmiştir. Amacı, Zelha ile 

evlenmektir. Zelha, kardeşlerinin bu hâline çok üzülmektedir. Bu yüzden onları 

yüz üstü bırakıp evlenmek istemez. 

Zelha, Habibe’nin düğününün olduğu gün göğsünü bir set gibi gerer 

kardeşlerine. Cemile’nin sakat eliyle hizmetçilik yaptığını öğrenmiştir ve onu 

himayesine alır. Habibe’yi de düğün günü yanına çeker ve “Bu düğün 
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olmayacak.” der. O esnada tüccar damat Zelha’yı bıçaklar. Zelha aldırmaz. 

“Kardeşlerimi kimseye yedirmeyecğim.” der. Halil, donar kalır olduğu yerde. 

Zelha, Cemile ve Habibe’yi yanına alarak düğün alayından uzaklaşırken, İbrahim 

bacısından af diler. Teslim olup kardeşi Yusuf’u hapisten kurtaracağını söyler. 

Dört kardeş kol kola uzaklaşırken onlara Habibe’nin sevdiği de katılır.  

Artık hepsi mutludur. Çünkü, o gün onların “düğün” günüdür. 

Kavuşmuş, birleşmişlerdir kardeşler. Halil’in baskısından kurtulan kardeşler 

Zelha Bacıları’nın ana şefkatindeki koları arasındadırlar artık.  

Filmin sonunda el ele yürüyen kardeşlerin karşısına Zelha’nın sevdiği de 

çıkar ve film biter. İzleyiciye Zelha ile sevdiğinin kavuştuğu mesajı da verilir 

böylelikle.  

 

 

 

 

 

13. EZO GELİN 

Ezo, köyün güzelliğiyle dillere destan olmuş bir kızıdır. Ali ise babasının 

mesleğini sürdüren bir demircidir. Ezo’nun talipleri çoktur. Hatta Huncuoğlu karısı 

üstüne kuma olarak almak ister onu. Bunun için Ezo’nun amcasına dilediği kadar başlık 

parası vermeye razıdır. Ancak, amca Ezo’yu kuma üstüne vermeye kıyamaz. Bu 

nedenle Dinar babanın oğlu Ali ile evlenmesini daha münasip görür. 

Ezo ile Ali daha birbirlerini ilk gördükleri andan beri âşıktırlar. Düğün 

dernek kısa zamanda kurulur. Erkekler bahçede kadınlar ev içinde eğlenirken 

dükkanlarının yandığı haberi gelir. Dükkanı kundaklatan Huncuoğlu Ali’dir. 

Amacı intikam almaktır. Ezo’nun Ali ile evlenmesini hazmedememiştir. Ali, bu 
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işi yapanı öğrenince Huncuoğlu ile dövüşür. Huncuoğlu, Ezo’nun gönlünün 

kendisinde olduğunu söyler. Ali, bu söze çok öfkelenir. Gerdek gecesi Ezo’ya 

kızar. Ezo emanete hıyanet etmediğini, Ali’den başka kimseyi sevmediğini 

söyler. Eğer, Ezo Ali’den ayrılırsa yağlı urganda kendini asacağını söyler, büyük 

yemin eder. Ali, Ezo’ya inanır. Mutlu bir yaşam sürmeye başlarlar.  

Günlerden bir gün Ali, Kore’ye askere gider. Ali, üzgün bir şekilde 

Ezo’dan ayrılırken “Ezom, seni sana emanet ediyorum”der. Aradan uzun zaman 

geçer. Ali’nin şehit olduğu haberi gelir. Bu acı haber bütün köye yayılır. Ezo ile 

Ali’nin ailesi büyük keder ve yas içine girerler. Dinar baba Ezo’nun yabancı yere 

gitmemesi ve onu Huncuoğlu tehlikesinden korumak için Ezo ile Ali’nin kardeşi 

Yusuf’u nikahlar. Büyük sözünden çıkamayan Ezo ile Yusuf çaresiz bu duruma 

razı olurlar. Törelere karşı gelmeyen gençler birbirlerine kardeş gibi davranırlar. 

Yusuf, Ezo’ya elini bile sürmez. Hem ağabeyinin karısı olduğu hem de Meryem 

adlı Huncuoğlu’nun kızkardeşini sevdiği için. Meryem, Ezo ile Yusuf’un 

nikahlandığını duyunca çok üzülür ve Yusuf ile yollarını ayırır.  

Bu kederli günlerden birgün kapı çalınır. Ezo Gelin kapıyı açtığında 

kocası Ali’yi karşısında görür. Ne yapacağını bilemez, şaşırır. Ali’nin sağ 

olduğuna ne sevinebilmiş ne de üzülebilmiştir. Ali, evde olup bitenden habersiz 

neşelidir. Fakat, evde herkeste derin bir sessizlik vardır. Ezo ile Yusuf’un 

nikahlandığı haberini Ali’ye nasıl söyleyeceklerin bilemezler. 

Dinar Baba cesaretini toplar ve “Seni öldü sandım, kardeşin Yusuf ile 

Ezo’yu nikahladım.” der. Ali, kahreden bu haberi duyunca, çok üzülür. Köyde 

kimselerin yüzüne bakamaz olur. Bu duruma daha fazla dayanamaz ve başka 

diyârlara gitmek üzere yola çıkar. Ezo, Ali gitmeden her şeyi ona anlatır. 

“Yusuf’un eli elime değmedi.” der. Ali “Emanete hıyanet ettin. Oysa seni sana 

emanet etmiştim.” der. Ezo “Emanetine hıyanet etmedim. Senden ayrılırsam 

bana, inanmazsan yağlı urganlarda can vereyim, bıraktığın gibiyim.” der. Ali 

“Gönlüm sana inanmaz.” der ve çeker gider. 
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Ezo, Ali’nin kendisine inanmadığına çok üzülür. Kendini yağlı urganla 

asar. Ali, yolu yarılayınca Ali’nin aklına, Ezo’nun “Senden başkasına yâr 

olursam yağlu urganda kendimi asarım.” sözü gelir ve koşarak eve döner. 

Avluda Ezonun yağlı urganda sallanan cansız bedenini görür. Büyük bir acı ve 

pişmanlık duyar. Ali ağlayarak köyden uzaklaşır. Kendini yollara vurur, sefil 

olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. FERHAT İLE ŞİRİN 

Vaktin birinde bir kadın sultan vardır. Bunun Şirin isminde bir de kız kardeşi 

vardır. Sultanın çok sevdiği kardeşi amansız bir hastalığa yakalanmıştır. Şirin derin bir 

uykuya dalmış kimse onu uyandıramamaktadır. Sultan, ülkenin dört bir yanından 

hekimler getirtir. Ama kimse Şirin’in derdine derman bulamaz. 

Bu arada ülke susuzluktan kırılmaktadır. Su, dağların ardından getirilir.  

Sultan kardeşinin derdiyle yanarken saraya gizemli bir adam gelir. Şirin’i 

iyileştireceğini söyler. Ancak bunun için bir şartı vardır. Sultan, Şirin için herşeyi 

yapabileceğini söyler. Adamın şartı sultanın dillere destan güzelliğidir. Sultan bu 
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şartı kabul eder. Yüzü çirkinleşen sultan bu çirkinliği bir peçeyle kapatır. Şirinde 

eski sağlığına, neşesine kavuşur. Sultan da yüzünü kimseye göstermez, sürekli 

peçeyle dolaşır. 

Sultan, kardeşi Şirin için bir saray yaptırmak ister. Mimar Besat ve oğlu 

Ferhat güzel bir saray yaparlar. Sultan ve Şirin bu sarayı çok beğenir. Bu arada 

Şirin ve Ferhat birbirlerini görürler ve birbirlerine âşık olurlar. Sultan da Ferhat’a 

âşık olur. 

Ferhat ile Şirin gizli gizli buluşurlar. Sultan bu durumu öğrenir. Onları 

ayırmak için bir çare düşünür. Sultan, Ferhat’a eğer dağların arkasından suyu 

şehre ulaştıracak yolu açarsa kardeşiyle evlenmelerine müsaade edeceğini söyler. 

Ferhat, bu şartı kabul eder ve büyük balyozlarla dağdaki kayaları kırarak su yolu 

açmaya başlar. Halk bu habere çok sevinir. Çünkü, susuzluk onlar için büyük bir 

sorundur.  

Sultan, Ferhat’ın bu işi başaramayacağını zanneder ve Şirin’i bu 

bahaneyle ondan uzak tuttuğunu düşünür.  

Ferhat su yolunu açar. Halk sevinç çığlıkları atar, büyük bir coşku olur. 

Fakat dağdan gelen su Ferhat’ın ayağını kaydırır. Ferhat suların içine düşerek 

ölür. Şirin de onun ölümüne dayanamaz, kendini suya atar. Sultan ikisinin de 

ölümüne çok üzülür. 
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15. GELİN 

Ömer Lütfi Akda’ın “Anadolu Üçlemesi”nin ilki olan filmdir. Yozgat’lı 

bir aile İstanbul’un taşı toprağı altın diyerek varını yoğunu satarak İstanbul’a 

yerleşirler. Mahalle arasında küçük bir dükkan açarak geçimlerini sağlarlar.  

Hacı İlyas ailenin en büyüğüdür. Karısı, iki oğlu, iki gelini ve üç torunuyla 

birlikte yaşar. Hacı İlyas dükkandan gelen geliri az bulur ve çok çalışarak büyük market 

açmak ister. Bunun için aile bireylerinden fedakarlık ister. 

Hacı İlyas’ın sözünden kimse çıkmaz, ailede büyüğe saygıda kusur 

edilmez, kadının sözü geçmez. Ramazan bayramı ve kurban gelenekleri olduğu 

gibi korunur. Hacı İlyas, karısı, büyük oğul ve iki sağlıklı çocuk anası olmakla 

küçük geline nispet yapan büyük gelin İstanbul’da tutunabilmek için hırs 

çemberine takılmışlardır ve hepsi aynı zihniyettedir. Küçük oğul Veli ise iyi 

niyetli uysal ama baba tesirinde çok kalan biridir. Karısı Meryem ise hepsinden 

çok farklıdır. Onun tek düşüncesi kalbi delik oğlu Osman’ın iyileşmesidir. Veli, 

iki arada bir derede kalır, ailesi ve Meryem arasında  ve ailesinin insanlık dışı 

zengin olma tutkusunun farkında olmakta, Meryem’in aileye karşı direnişindeki 

doğruluk payını sezmekte ama gücünü, iradesini ortaya koyamamaktadır. 

Meryem filmin baş kahramanıdır. Kasaba eşraflığından kentli zengin 

olmaya özenmiş ailede bu tutkuya kendini kaptırıp insani değerleri unutmayan 

tek kişidir. Oğlunun derdini, hastalığını bilen tek kişidir. Meryem’in karşı çıkışı 

duygusal bir karşı çıkıştır. Osman’ın hastalığı olmasa belki o da kadın başıyla 

direnemeyecek, baş kaldıramayacaktır. 

Osman’ın yaşaması için ameliyat olması şarttır. Fakat, aile onun 

hastalığını önemsemez, ciddiye almaz. Osman’a harcanacak ameliyat parasını 

açacakları yeni markete kullanmak daha akıllıcadır. Hacı İlyas’a göre Osman’ın 

hiçbir şeyi yoktur. Hacı İlyas tıbbın yeniliklerine karşıdır. Okuyup-üflemekle 

Osman’ın iyileşeceğini düşünür. Ama, kendi romatizmaları için ilaç kullanmayı 

ihmal etmez. 
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Hacı İlyas, Meryem’in altınlarını alacakları market için ister. Osman’da 

ameliyat ettireceğini söyleyerek gelinini kandırır. Meryem, kendi çabalarıyla 

aileye haber vermeden oğlunu hastaneye götürür ve durumun ciddiyetini öğrenir.  

Osman, kurban bayramında ölür. Meryem deliye döner, kurbanlık koçu 

serbest bırakır. Hacı İlyas’a, Osman’ı kurban ettiğini söyler. Aile’de herkes 

üzülür. Ama “İş gözyaşı dinlemez, iş beklemez. Çark bir kere yürümeye başladı 

mı dönmelidir.” anlayışıyla herkes işinin başına döner. Meryem ise daha fazla 

dayanamaz evi terk edip bir fabrikada iş bulur. Hacı İlyas gelininin evden kaçıp 

fabrikada çalışmasını onur meselesi yapar. Bu lekenin temizlenmesi için 

Meryem’in kocası Veli’ye baskı yapar. 

Veli, silahıyla Meryem’i öldürmek için fabrika çıkışı önüne geldiğinde 

birbirlerine sarılırlar. Veli ailesinin hatalı olduğunu artık iyice kabullenmiştir. 

Veli ve Meryem özgürce, aydınlık mutlu bir geleceğe omuz omuza yol 

alacaklardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. GÖKÇE ÇİÇEK 
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18.yy’ın sonlarında Göçer Türkmenlerin yerleşme meseleleriyle ilgili bir 

olayı incelemektedir bu film. Erol Keskin’in bir hikayesinden 

senaryolaştırılmıştır.  

“Bir yörük kavmi göçebelikten kurtulup yerleşik düzene geçmek için 

çaba gösterir. Bir buz madenini taşıma hakkını zamanın paşasından almış olan 

yörükler bir deprem sırasında dar boğazda kalan hayvanlarının çoğunu 

yitirince, devlete karşı zor duruma düşmemek için Haris Katırcıoğlu’nun 

yardımını kabul ederler. Osmanlı İmparatorluğu’nun mülkiyet sisteminin 

değişmeye başladığı özel kişilerin tapularla devlet topraklarına el koymaya 

başladığı bir devirdir bu. Katırcıoğlu, yörüklerin yerleşip toprak sahibi 

olmasını önlemek ister. Katırcıoğlu’na karşı çıkan tek kişi de Gökçe 

Çiçek’tir.” (Dorsay, 1989: 37) 

Gökçe Çiçek, gönlünü Selman Ali’ye kaptırır. Ancak, Artukoğulları’nın 

beyoğluna verilmek istenir. Her iki genç deprem sonunda ortadan kaybolur. 

Onlar kaybolduğundan beri Gökçe Çiçek’in akli dengesi bozulur. Geceleri sakallı 

bir dedenin kement çaldığı mağaraya gider ve onu dinleyerek rahatlar, Gökçe 

Çiçek. Yörükler ondan çok korkar. Çünkü, bakışları çok keskindir. 

Katırcıoğlu’da Gökçe Çiçek’in bakışlarından rahatsız olur. Gökçe Çiçek “deli” 

olarak nitelendirilse de Katrıcıoğlu’nun niyetinin farkındadır ve ona karşı gelir.  

Birgün Selman Ali ile Beyoğlu çıkagelir. Gökçe Çiçek’in hâlini görünce 

üzülürler. Katırcıoğlu, Gökçe Çiçek’i kaçırtıp onu tımarhaneye tıkdırmak ister. 

Böylece yörükler üzerinde kızın tesirini yok edecektir. Ancak Selman Ali, Gökçe 

Çiçek’i kurtarır. 

Katırcıoğlu’nun oyununa gelmek üzere olan Beyoğlu ile gerçeği gören 

Selman Ali, sürekli çekişme hâlindedir. Gökçe Çiçek’i izleyen Selman Ali, 

mağaradaki sakallı dedeyle tanışır. Kement çalmayı öğrenir. Kement adeta îlâhi 

bir sırdır. Ona doğruları gösterir. 
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Filmin sonunda Selman Ali, Katırcıoğlu’yla hesaplaşır ve onu öldürür. 

Selman Ali, bir ağaç altında çaldığı kement ile Gökçe Çiçek’in gönlünü tekrar 

kazanır ve onun kendine gelmesini sağlar. 

17. GRAMAFON AVRAT 

Gramafon’un çıktığı 1940’lı yıllarda Konya’daki oturak âlemlerinde çengilik 

yapan Cemile’in öyküsü anlatılır filmde. 

Cemile, eski bir çengi olan yaşlı bir teyzenin yanında yaşar. Konya’da 

bazı geceler, özel odaları olan, Meram’da bağları olan zenginler eğlence tertip 

ederler. Erkekler toplanır yer, içerler. Bu esnada da bir çengi oynatırlar. 

Konya’da çok meşhur olan ve tutulan çengi Cemile’dir. Ancak âdaba uymayan 

oturaklara katılmaz. Cemile’ye “Gramafon Avrat” adı takılmıştır.  

Bir oturak âleminde manifaturacı Ali, Gramafon’u görür, ondan çok 

etkilenir. Ali evlidir ve akıl hastası bir eşi vardır. Ali de kendi bağında bir oturak 

âlemi düzenler ve Gramafon’u davet eder. Rıfat adında biri de Gramafon’a 

sulanır, onu sürekli rahatsız eder. Oturak alemlerine Cemile’yi götüren arabacı 

Murat ise onu sever içten içe. 

Cemile Ali Bey’in oturak alemine giderken arabasının önünü Rıfat keser. 

Rıfat alkollüdür ve zorla Cemile’yi arabadan indirmek ister. Murat, Rıfat’ı vurur, 

kendisi de yaralanır. Cemile ile beraber kaçarlar ve eski bir kiliseye saklanırlar.  

Cemile ile birlikte kalan yengesi Azime’yi polis karakola götürür. Bunun 

üzerine oturarak âlemlerini ayarlayan Efe Davut, Cemilelerin evine girer ve 

onların biriktirdiği paraları çalar. 

Polis, Cemile ile Murat’ı kilisede bulur. Murat hapse girer. Azime eve 

geldiğinde paraların çalındığını anlar ve oracıkta ölür. Cemile, yengesinin 

öldüğünü görünce çok üzülür. Hayatta, Cemile’nin sevdiği iki kişi vardır. 

Yengesi ölmüştür. Murat’ta hapistedir. Cemile ikisini de kaybetmiştir.  
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Ali, Cemile’ye destek çıkar. Ona yardımcı olacağını, Murat’ı 

kurtaracağını söyler. Murat, için bir avukat tutar. Bu olaya isminin karışmamasını 

ister. 

Ali, Murat’ı kurtarmak sözüyle Cemile’ye iyice yaklaşır. Cemile’ye iyice 

tutulmuştur. Cemile de bu durumun farkına yavaş yavaş varır. Cemile sık sık 

Murat’ı ziyarete gider. Ali, Murat’a sadece Cemile’ye olan ilgisinden yardım 

eder. 

Bir gün Ali, Murat’ı ziyaret eder ve onu kurtaracağını söyler. “Yaralı 

olduğun için seni jandarmalar doktora götürecek, jandarmalarla giderken 

caminin orada kaçacaksın, arkada bir araba seni bekleyecek. Jandarmalar ateş 

edeceklerini söyleseler de durma kaç. Cemile’yi sonra yanına göndereceğim.” 

der. Murat söyleneni yapar. Ancak, kaçarken vurulur. Cemile’ye Ali’nin planını 

anlatır. 

Ali, yalan söylemiştir. Amacı, Murat’ın ortadan kalkması Cemile’nin 

kendisine kalmasıdır. Bu durumu anlayan Cemile öfkelenir. Ali, pişman olur, af 

diler. Cemile ise onu affetmez. Genelevde çalışmaya başlar. Kazandığı paralarla 

Ali’yi besler.  

Filmde oturak âlemlerinin dışında ülkenin medeniyetine geçişindeki 

değişime de çok yer verilir. Batılılaşmaya çalışan toplumun özellikleri yansıtılır. 

Köy Enstitülerinden, Halk Eğitimlerinden örnekler sunulur filmde. Bir okul 

temsilindeki örnek de çarpıcıdır. Kara çarşaflarla bağlı bir kadının ipleri çözülür 

ve siyah örtünün altında beyaz giyinmiş, üstünde medeniyet yazan bir kadın 

çıkar. Siyah cehaleti beyaz ise medeniyeti temsil eder. Radikal değişim 

vurgulanır. 
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18.a. GÜLLÜ 

İstanbul’un zengin ailelerinden çapkın bir delikanlı bir araba yarışında kaza 

geçirir. Karadenizli Güllü, onu ormanda yaralı halde bulur ve evlerine getirir. Güllü ve 

annesi hastayı tedavi ederler. Yaralı genç kendine geldiğinde nerede olduğunu 

anlayamaz. Bu arada köy güzeli Güllü’yü çok beğenir. 

Ahmet, yemek yerken pilava kaşık saplar. O köyün adetlerine göre bu 

erkeğin kızı sevdiğinin bir ifadesidir. Güllü’ye şeker verir. Bir erkeğin bir kıza 

şeker vermesi onunla evlenmek istemesidir, adetlere göre. Oysa, Ahmet’in bu 

davranışları tamamen bilinçsizdir. Güllü de Ahmet’i sevdiğini göstermek için 

evin çatısına çıkar ve miyavlar. Ahmet bu olanlara anlam veremez ama 

Güllü’den çok hoşlanmıştır. Köyün geleneklerine uyup, Güllü’ye elde etmek 

ister. Başlık parası verir ve Güllü ile imam nikahı kıydırır. Ahmet gerdek 

gecesinden sonra İstanbul’a gitmek üzere yola koyulur. Güllü’yü de daha sonra 

yanına aldırtacağını söyler. Ancak, Ahmet geri dönmez, bir mektup gönderir. 

Mektupta ikisinin de yaşamının çok farklı olduğunu, Güllü’nün şehre uyum 

sağlayamayacağını ve imam nikahının geçersiz olduğunu, kendisinden hiçbir hak 

talep edemeyeceğini söyler. 

Bunu duyan köylüler namusunu temizlemesi için Güllü’yü İstanbul’a 

gönderirler. İstanbul da bir gazeteci ona yardım eder. Gazetede resimler çıkar 

Güllü’nün. Ahmet onun resimlerini görünce kendisini bulup, öldüreceğinden 

korkar. Bir plân yapar. Kendini Ahmet’in ikiz kardeşi Fikret olarak tanıtır. Bir 

bıyık ve gözlük takarak farklı görünmeye çalışır. Ahmet’in de öldüğünü söyler. 

Güllü, Ahmet’in ölümüne çok üzülür. Fikret, Güllü’yü köye göndermez. 

“Ahmet, seni şık bir şehirli kadın olarak görmek isterdi” der. Güllü’yü 
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yetiştirir. Ona okuma-yazma öğretir. Güllü, bakımlı güzel şık mı şık bir şehir 

kadını olur. Güllü ile Fikret arasında bir yakınlaşma başlar. 

Gazeteci, Güllü’nün daha fazla aldatılmasına dayanamaz. Gerçekleri ona 

anlatır. Güllü, Fikret’ten öç almak için şehirde kalır. Ünlü bir manken olur, plak 

çıkarır. Fikret kıskançlıktan deliye döner. Güllü, “Senin istediğin gibi medenî 

olmaya çalışıyorum.” der. Gazeteci Faruk ile evleneceğini söyler. Ancak, Güllü 

hala Fikret’i sevmektedir. Bütün bunları ona ders vermek için yapar. Faruk ile 

evlenmez ve köye döner. 

Fikret üzgündür. Babası “Sen de Karadenizlisin git kaçır kızı, evlen 

Güllü’yle.”der. Fikret köye gider. Bir zamanlar Güllü’nün yaptığı gibi miyavlar 

ve Güllü’yü sevdiğini söyler. Güllü ile Fikret (Ahmet) birbirlerine kavuşurlar.  
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18.b. GÜLLÜ GELİYOR GÜLLÜ 

Güllü filmindeki aynı tipleme, bu filmde de vardır. Karadenizli Güllü, ailede 

hiç erkek kalmadığıdan kanlısı Kumcular’ın Ali’nin peşine düşer. Onun İstanbul’da 

yaşadığını öğrenir ve İstanbul’a gider. İstanbul’da hiç çevresi olmadığından 

hemşehrilerinden biri olan Taka Nuri’den yardım ister. Taka Nuri, aslında Kumcuların 

Ali’dir. Küçük yaşta İstanbul’a gelmiştir. Ailesi, izini kaybettirmek için oğlanın 

kimliğini değiştirmiştir. 

Taka Nuri, Kumcuların Ali olduğundan habersiz Güllü’nün kanlısını arar 

durur. Taka Nuri meşhur bir kabadayıdır ve gazinocudur. Onun rakipleri de 

vardır. Rakipleri arasında sürekli sürtüşme olur.  

Taka Nuri, Güllü’nün doğal, saf hâlinden ve güzelliğinden çok etkilenir. 

Onunla evlenmek ister. Güllü ile Taka Nuri evlenirler. Ancak geleneklere göre 

Güllü kanlısını bulmadan gerdeğe giremeyecektir. Taka Nuri, bu durum 

karşısında deliye döner. Güllü’nün kanlısını bulmaya çalışır. Köydekiler, 

Kumcuoğlu Ali’nin belinde balık lekesini işaret olarak verirler. Taka Nuri o 

zaman Ali’nin kendisi olduğunu anlar. Çünkü, belinde bir balık lekesi vardır. Bu 

kez öldürülmek korkusuyla Nuri, Güllü’ye yaklaşamaz. 

Güllü, sonunda Taka Nuri’nin kanlısı olduğun anlar. Onu öldürmeye 

çalışır, başaramaz. Güllü’nün sevgisi, intikam alma duygusundan ağır basar. İki 

sevgili birbirlerine kavuşurlar. 
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19. HACI BEKTÂŞ-I VELÎ 

İslam dinini yayma çabasındaki Hacı Bektâş-î Veli ile ilgili bu filmde senaryo 

çok kopuktur. Çünkü Hacı Bektâş-î Veli ile ilgili menkîbelerin bir araya getirilmesi 

filmi oluşturur. 

Hacı Bektâş-î Veli, Lokman Perende’nin yanında yetişen bir 

mutasavvıftır. Lokman talebesinin keramet sâhibi biri olduğunu bilir.  

Bir gün Lokman abdest almak için talebesinden su ister. Hacı Bektâş-î 

Veli dua eder, mektebin ortasından pınar çıkar. Hocası, Hacı Bektâş-î Veli’ye bir 

seccade ve çerağ verir. Karacahöyük’ü yer tayin etmesini söyler. Hacı Bektâş-î 

Veli’nin Anadolu’ya gelmesini istemeyenler vardır. Rum halkının ona 

bağlanmasından korkarlar. O da güvercin donuna girer ve uçarak Karacahöyük’e 

gelir. Rum erenleri huzursuz olurlar.  

Hacı Tuğrul (Doğrul) doğan olup, Hacı Bektâş-î Veli’yi öldürmek ister. 

Hacı Bektâş-î Veli insana döner, onu aklı başından gidene dek sıkar, o da af diler. 

Döner arkadaşlarına olan biteni anlatır. Hacı Bektâş-î Veli, Rum erenlerini davet 

eder onlar daveti kabul etmez. Hacı Bektâş-î Veli’ye malum olur, üç gün 

çerağlarını söndürür altlarındaki seccadeyi kaybeder. Erenler, bu olay üzerine 

onun huzuruna çıkarlar ve kime bağlı olduğunu sorarlar. 
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“Horasan erenlerindenim. Türkistan’dan geldim, mürşidim Ahmet 

Yesevi derler.” diyen Bektaş’ın makamına girer, erenler. Bektaş’ın dergahına 

kadın ve erkek karışık olarak katılır. Bu yüzden Kırşehir beyine şikayet olur, 

dedikodu olur. 

Bektaşi dergahına pek çok kişi katılır. İsmail adında biri de dergaha 

girmek siter ve canla başla dergaha hizmet eder. Yolda kafirlere rastlar. Onları 

Müslümanlığa davet eder. Kafirler onu kazana koyup kaynatmaya başlarlar. 

İsmail “Bana bir şey olmazsa siz de Müslüman olursunuz.” der. Hacı Bektâş-î 

Veli bu olayı hisseder eline su alarak ateşin tesirini azaltır. İsmail’e bir şey 

olmaz. Adamlar sözlerinde durmaz. Odunları yığıp yakarlar. İsmail’i ateşe atmak 

isterler. İsmail “Pederiniz de benimle ateşe girsin, hangimiz ateşi geçeceğiz 

bakalım.” der. Peder yanar, İsmail ateşten geçer.  

Hacı Bektâş-î Veli’nin ünü iyice yayılır. Yunus Emre, heybesine alıç 

yükler ve karşılığında ondan buğday istemek için huzuruna çıkar. 

Hacı Bektâş-î Veli “Buğday mı vereyim nasip mi?” der. Yunus Emre, 

“Nasibi ne yapayım, buğday isterim.” der. Yolda pişman olur geri döner nasip 

ister. Hacı Bektâş-î Veli, Yunus Emre’nin nasibinin Tabduk Emre’de olduğunu 

söyler.  

Hacı Bektâş-î Veli’nin kerametleri devam eder. Bektaşi dergahına 

katılanların sayısı artar. Hacı Bektâş-î Veli’nin Müridi Sadrettin, bektaşiliğin 

esaslarını içeren “Makâlât”ı yazar ve Türkçe’ye çevirir. Hacı Bektâş-î Veli 

“Doğru yaptın. Bak Karamanoğlu Mehmet Bey ne yaptı? Bu topraklarda 

Türkçe konuşmalı.”der.  

Hacı Bektâş-î Veli vefat edeceği gün namaz kılar, evradını okur, halvete 

varır. Sarı İsmail’i çağırır ve der ki: 

“Bugün Perşembe ve ahirete göçeceğim. Ben göçünce kapıyı ört, dışarı 

çık. Çile Dağı tarafını gözle, boz atlı biri gelecek, yüzünde yeşil bir örtü olacak, 
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içeri girecek, bana Yasin okuyacak. Attan inip selam verince selamını al, onu 

ağırla, kefenimi getirir, beni yıkar. O beni yıkarken su dök, yardım et ona. 

Ceviz ağacından tabut yapar, beni tabuta kor. Sonra beni gömün. Sonra bin 

koyunla yüz sığır kurban et, bütün halkı çağır, hizmet et, onları doyur, yedinci 

günü, kırkıncı günü helva dök, korkma evin harcı kesilmez. Ne kadar mürid, 

muhib varsa davet et, onları topla, öğüt ver, ağlamasınlar...”der. Hacı Bektâş-î 

Veli ölünce vasiyetinde söyledikleri aynen çıkar. Yüzü örtülü adam gelir. İsmail 

dayanamaz tam onun gideceği sırada kim olduğunu sorar. Yeşil örtülü zât yüzün 

açar. İsmail karşısında Hacı Bektâş-î Veli’yi görür; onun atının ayağına düşer, 

bağışlanmak için yalvarır.  

Hacı Bektâş-î Veli “Er odur ki ölmeden ölür, kendi cenazesini kendi 

yıkar, sen de buna gayret et.” der ve gözden kaybolur. 
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20. HASAN BOĞULDU 

Kozdağı’nın Adalar Denizi’ne bakan yamaçlarından birindeki bir yörük 

obasına gitmek isteyen bir kaymakama Hacer adında bir yörük kızı rehberlik eder. 

Birlikte yola koyulurlar. Yolda, bir büvetin önünden geçerken büvetin adının “Hasan 

Boğuldu” olduğunu öğrenen kaymakam bu büvete neden bu adın verildiğini merak 

eder. Hacer’de hikâyesini anlatmaya başlar. 

Hasan, Zeytinli’de bir bahçıvandır. Yazın bostan, yeşillik eker, kışın el zeytini 

silkmeye gider, anasıyla geçinir gidermiş. 

Hasan, bir gün pazarda karpuz satarken Emine’yi görür ve ona âşık olur. Emine 

bir oba kızıdır. Çok güçlü, kuvvetli, çalışkan, güzel bir kızdır. Yörük kızı koca dağı iki 

saatte iner, üç saatte çıkarmış.  

Hasan, Emine’ye bostan satar ve heybesine koyar “Yörük kızı, yükün ağır 

oldu. Kaz Dağı’nın yolu çetindir, nasıl çıkarsın?” der. Emine, “Ne sandın düz ovalı. 

Biz dağlıyız, sizin boş çıkamadığınız bayıra biz kırk okka yükle çıkarız.” der. 

Hasan ile Emine her hafta pazarda karşılaşır, konuşurlar. Emine, işin 

ciddiyetini anlayınca Hasan’a ayrılmaları gerektiğini söyler. Hasan, ise kendisine 

varmasını ister.  

Emine “Ben dağlıyım, bu çukur ovalarda kalamam, köyünüzün eli kınalı 

kızlarına karışamam. Senin içine dert olur. Kızılbaş kızı geldi de Hasan’ı elimizden 

aldı derler. Yörük kızı dağdan köye, çadırdan eve inmemeli. Bırak beni dağlara 

gideyim”der. Hasan, Emine’siz yapamaz. “Sen köye gelmezsen ben obana geleyim 

yeterki ayrı kalmayalım” der. Emine, Hasan’ın obaya uyum sağlayamayacağını, dağda 

hayatın zor olduğunu, Hasan’ın obaya küçük düşmesini istemediğini söyler. Ama, 

Hasan inatçıdır. Her işe koşacağını, of bile demeyeceğini söyler. 

Emine dayanamaz Hasan’ın haline. Obanın büyüklerine durumu anlatır. Oba 

meclisi toplanır. Törelere göre obalı bir kız ile köylü biri evlenemez. Ancak, oba meclisi 

bu durumu bir şartla kabul eder. Hasan’ın dayanıklılığını ölçmek için tuz dolu çuvalı 

Kaz Dağı’nın tepesine kadar çıkarması gerekir. 
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Emine Hasan’a kırk okka yüklü tuz çuvalını durup dinlenmeden Zeytinli’den 

Yüksekoba’ya çıkarırsa, yani dört saatlik yolu aşarsa haftaya düğünlerinin olacağını 

söyler. Hasan, sesini çıkarmadan çuvalı sırtlar. Dağa tırmanmaya başlar. Terledikçe 

tuzlar sırtını yakar, Hasan dayanabildiği kadar çuvalı sırtında taşır. Emine’ye “Beni 

yaktın. Zalim anana babana uyup beni çok ağır sınadın, yeter, ben bu dağlara 

çıkamayacağım dönelim.” der. Emine’nin yüreği parça parça olsa da kavlinden 

dönmez. Hasan “Emine, obana gelemem, köyüme dönemem. Beni buralarda 

bırakma.” der. Emine ardına bakmadan yoluna devam eder. Hasan daha fazla gidemez. 

Emine’nin kulaklarından Hasan’ın “Ben senin ardından gelemedim, sen benim 

ardımdan gel.” sesi hiç çıkmaz. Emine obaya kadar gelir. Gece hiç uyuyamaz. Hasan’ın 

sesini duyar durur. Ancak, Hasan’ın sesini ondan başka kimse duymaz.  

Emine deli dîvâne olur. Hasan’ı bıraktığı Gök Büvet’in oraya gider. Hasan’ın 

sarı çevresini bulur. Günlerce ve gecelerde Hasan’ı arar. Kulaklarından Hasan’ın “Ben 

senin ardından gelemedim, sen benim ardımdan gel.” sesi hiç eksik olmaz. Köylüler 

Hasan’ın Gök Büvet’te boğulduğuna kayil olurlar. Emine, onun ölmediğini kendisin 

çağırıp durduğunu söyler. 

Bir gece yine Hasan’ın sesini duyan Emine, Gök büvet’e gider. Ertesi gün 

Emine’yi Gök Büvet’in yanındaki çınarın altında Hasan’ın çevresiyle asılı bulurlar. Gök 

Büvet’e o zamandan beri “Hasan Boğuldu” adı koyulur. Koca çınara da “Emine 

Çınarı” derler. 

Hacer kız hikâyeyi böyle anlatır kaymakama. Kaymakam ve Hacer birbirinden 

etkilenir. Filmin bir ilginç yönü hikâyeyi anlatan Hacer ile Emine’yi, kaymakamla da 

Hasan’ı aynı kişilerin canlandırmasıdır. Bu da seyircide büyük bir etki bırakır. Emine ve 

Hasan’ın ruhunun başka bedenlerde yaşadığı vurgulanmak istenir. 

21. IRMAK 

Akövez Köyü’nde salcılık yapan Nuri, küçüklüğünden beri Zeynep’i sever. 

Zeynep ise Cemşiroğlu Mustafa’yı sever. Cemşiroğlu acımasız bir ağadır. Köyün 

topraklarına sahip çıkmış, köylüden senet alarak onlara borç vermiştir. Köylü ise 

Cemşiroğlu’nun bu zalimliğine ses çıkaramaz. 

Nuri anasıyla yaşamaktadır. Zeynep ile evlenmeyi ise aklına koymuştur. 

Zeynep ona hiç yüz vermemekte sürekli onu terslemektedir. O gizli gizli Cemşiroğlu 
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Mustafa ile buluşmaktadır. Cemşiroğlu Mustafa, babasına Recep Ağa’nın kızını 

sevdiğini ve onunla evlenmek istediğini söyler. Babası, onu bir ağa kızıyla evlendirmek 

istemektedir. Ama oğlunu kırmaz ve Zeynep’i babasından ister. Recep Ağa ise 

sevinerek kızını verir. 

Birgün köyde bir düğün olur. Gelin Irmak’tan salla köye getirilir. Herkes 

düğünde eğlenirken Nuri, Zeynep’i kaçırır. Salla ırmağı geçer. Cemşiroğlu’nun 

adamları ve köylüler peşlerine düşse de ırmağı geçemezler. Çünkü, ırmak ancak salla 

geçilir. Bu arada ırmak kenarında kör bir âşık vardır. Olan biteni göremese de sezer. 

Sazıyla çalıp söyler, üç beş kuruş kazanır.  

Nuri, Zeynep’i evine getirir. Zeynep, Nuri’ye çok kızar. Gönlünün Mustafa’da 

olduğunu, ondan başka kimseye yâr olmayacağını ve eğer kendisine el sürerse canına 

kıyacağını söyler. Nuri, çok üzülür. Zeynep’in de kendisini sevdiğini ama naz ettiğini 

sanır, bunca zaman. Nuri, Zeynep’e el süremez ve onu geri getirir.  

Zeynep’in babası kızını çok döver. Bütün köye rezil olmuşlardır. Nuri’nin eli 

eline değmese de Zeynep’e kimse inanmaz. Babası, kızını muayene ettirip temiz kağıdı 

alır ve Cemşiroğlu’na götürür. Ancak ağa, “Bizim kağıtla işimiz yok, söz ayağa düştü 

gayrı. Cemşiroğlu adını, it ağzına kemik etmez” der ve sözü bozar. Oğlunun Zeynep ile 

evlenmesine razı olmaz.  

Zeynep’e babası türlü eziyet eder. Tarlada çalıştırır, taş toplatır. Zeynep 

köylünün zehirli diline düşer, köyün erkekleri onun peşini bırakmaz, ona kötü gözle 

bakarlar. Nuri’yi de Cemşiroğlu’nun adamları döver ve salı elinden alırlar. Sal, 

Cemşiroğlu’nundur. Sal’da bir başkasını çalıştırmaya başlarlar. 

Bu arada Mustafa hâlâ Zeynep’i düşünmektedir. Babası ise onu ağa kızı ile 

evlendirmek istemektedir. Oğlunun Zeynep de hâlâ gözünün olduğunu anlar. Oğlunun 

Zeynep’ten hevesini alması için katiple bir plân yaparlar. Bir zamanlar “Cennet 

Abla”nın evinde çalışan ancak sonra tövbe eden bir kadını ayarlarlar. Kadın Zeynep’e 

giderek “Mustafa seni bekliyor. Müslim’e git benden selam söyle, o seni Mustafa’ya 

götürecek.” der. Zeynep sevinir. Mustafa’nın kendisiyle evleneceğini zanneder. 

Zeynep, bilmeden “Cennet Abla” denilen kadının evine gider. Mustafa ile orada 

buluşur. Ancak, Mustafa, Zeynep dile düştüğü için onunla evlenmeyeceğini söyler. 
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Ondan hevesini alır. Cennet Abla’nın evi bir randevu evidir. Zeynep’i  orada zorla tutar 

ve çalıştırırlar.  

Köyün çerçisi bu durumu öğrenince Nuri’nin yanına gider. “Yiğitlik, 

bağışlamaktır. Sende bağışlayacak yürek var mı? Cemşiroğlu Mustafa Zeynep’i 

Cennet’in evine sermaye yapmış.” der. Nuri, bütün bu olanlardan kendisini suçlar. Bir 

gece Cennet’in evini basar; Zeynep’i kurtarır. Zeynep’e gelinlik giydirir, onu nikahına 

alır, at üstünde köye getirir. Zeynep’in babası çok sevinir. Köylü, Nuri’yi tebrik eder.  

Bu arada Cemşiroğlu artık ırgat çalıştırmak istemez ve köye traktörler getirtir. 

Köylü buna çok kızar. O sırada Cemşiroğlu Mustafa, Nuri’nin üzerine gelir. Nuri, onu 

öldürür, namusunu temizler. Nuri teslim olacağını ancak Zeynep’i anasının evine teslim 

etmeden gitmeyeceğini söyler. Salla ırmağı geçerken çatışma olur. Nuri ile Zeynep ölür. 

Cesetleri ırmağa kapılıp gider. Kör âşık “Kızılırmak” ağıtını söyler. 

 

 

22. İPEKÇE 

Ada Tepe adında kekik çayıyla, havasıyla, suyuyla, yaylasıyla meşhur bir köy 

vardır. Bu köyün insanları sevecen, temiz kalpli, misafir perverdir.  

Bir gün köye büyük bir tır gelir. Tırdan güzel uzun sarı ipek saçlı gizemli bir 

kadın iner. Aylin adındaki bu sarışın kadın köyün methini çok duyduğunu, bir süre bu 

köyde kalıp dinlenmek istediğini söyler. Özellikle önü ağaçlıklı bir evde kalmak 

istediğini, parası ne kadarsa vereceğini belirtir. 

Köylü “Konukluğun parası olmaz. İstediğin yerde kalabilirsin. Para diyerek 

gönlümüzü kırma Sarıca Hatun, İpekçe Hatun. Sen bizim köyü beğendin geldin. 

Başımızın üstünde yerin var.” derler. Köylü Aylin’in saçlarının uzunluğu ve 

güzelliğinden dolayı ona “İpekçe” adını verir. 

Köylü, İpekçe’yi çok iyi ağırlar. İpekçe önce muhtarın evinde konuk olarak 

ağırlanır. İpekçe, sürekli öksürmektedir. Öksürüğüne maydanozun iyi geldiğini söyler. 

Köylü ona bol bol maydanoz getirir. Bahçelerine hemen maydanoz ekerler.  
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Köylü malcılık ve ormancılıkla geçimini sağlar. İpekçe’ye hemen istediği gibi 

bir ev hazırlarlar, içini dayayıp döşerler. İpekçe bunca sevgi gösterisi arasında çok 

mahçup kalır. Ömründe kimseden böyle yakınlık görmediğini söyler ve çok duygulanır.  

İpekçe, köyün muhtelif yerlerinde resimler görür ve çok beğenir. Resimleri bir 

nakışçının yaptığını öğrenir. Nakışçı dağlardan topladığı köklerle boya elde edip resim 

yapan biridir. İpekçe’nin evine de resimler yapar. Köylünün anlattığına göre nakışçı bir 

yörük kızını sevmiş evlenip gelmiştir bu köye. Bir zaman sonra yörük kızı keçisiyle 

çekip gitmiş. Çünkü, nakışçı günlerce eve gelmez boyaya nakışa gidermiş. O gün bugün 

nakışçının yüzü gülmezmiş. Ancak, nakışçı İpekçe’yi görünce ondan çok etkilenir. Ona 

âşık olur, İpekçe’nin evine çizdiği resimler de aşkını anlatır adeta. 

Nakışçının çizdiği bir çiçek İpekçe’nin dikkatini çeker. Nakışçı’ya “Bütün 

çiçekler açtığı halde o tomurcuk niye açmamış.” der. Nakışçı, “O, her zaman açmaz. 

Masal çiçeği, gönül çiçeği ya da toy çiçeği derler ona. Sevda çiçeğidir. Bu çiçek ancak 

birbirini sevenlere görünürmüş, sevgilerinin ispatı için gerçekten, katıksız 

sevenlere...” der.  

Nakışçı ve İpekçe birbirlerine gönüllerini verirler ve sevgilerini açıklarlar. 

İpekçe bir taraftan geçmişinin utancını, acısını yaşar bir taraftan da köylünün iyi niyeti 

altında ezilir. 

Bir gün köye büyük bir tır çıkagelir. İpekçe’yi daha önce getiren adam onu geri 

götürmek ister. Benli Aylin’i almaya geldiğini, Aylin’in bir hayat kadını olduğunu, 

verem olduğu için patronun onu temiz hava alıp iyileşmesi için köye gönderttiğini 

söyler. Tırı zenginlik süsü için kiraladıklarını, Aylin’in asıl adının Zülfiye olduğunu, 

içkiden hoşlanmadığını, kafayı bulmak için maydanoz yediğini de söyler. 

Köylüler, adama inanmaz öfkelenirler. İpekçe başındaki peruğu çıkararak 

köylünün huzuruna gelir. Utancından bir şey söyleyemez. İpekçe’nin imrenilen o 

sarı saçları peruktur. Kendi saçı çok kısa ve siyahtır. Adam, İpekçe’yi götürür. 

İpekçe giderken “Ona selam söyleyin, nakışçıya katıksızmış deyin.” der. Köylüler 

kahrolurlar. Büyük bir hayal kırıklığına uğrarlar. Onların gözünde İpekçe güzeller 

güzeli, imrenilen bir melektir adeta. 

Nakışçı olanları duyunca çok üzülür. Köylü, İpekçe’nin son sözlerini ona 

iletir. İpekçe’nin evi yanar. Nakışçı evin etrafında çırpınır. “Resimlerim, gönül 
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çiçeğim.” der. Daha sonra İpekçe’nin izini bulur ve çalıştığı yere gider. İpekçe, köye 

dönmeyi çok düşünmüştür. Ama, patronun köylülere zarar vermesinden korkmuş, bu 

düşüncesinden vazgeçmiştir. Nakışçı, İpekçe’ye “Tomurcuk çiçek açtı.” der. İpekçe 

“Benim hayat kadını olduğumu bile bile geldin.”der. Nakışçı, “Sevginin yeri 

yoktur.” der. İkisi birlikte kaçmaya çalışırken Patronun adamları Nakışçı’yı öldürür. 

Bu olaydan kısa bir süre sonra gazetelerde şöyle bir haber çıkar: “Bir hayat kadını 

genel evini patlattı.” İpekçe kendisinin de içinde bulunduğu evi patlatır.  

Filmin sonunda şu söz yazar: “İnsanlar karakterleyile doğmazlar. Onların 

karakterlerini belirleyen dünya üzerindeki şartlardır.” 

 

23. KARACA OĞLAN 

“Karaca Oğlan’ın Kara sevdası, Yaşar Kemal’in Cumhuriyet gazetesinde 

yayımlanan resimli romanına dayanıyor... Karaca Oğlan’ın Kara Sevdası, ünlü saz 

ozanının sayısız aşk serüvenlerinden birini anlatıyor: 

Bir oba beyinin kızı olan Elif’le sevişen Karaca Oğlan’ın oba halkının 

yardımıyla evlenmesi ve başka bir obaya sığınması, bu oba beyinin serseri çapkın 

yeğeninin Elif’e musallat oluşu. Daha sonra, Elif ile çapkın Halil’i elbiseleriyle 

yan yana yatağa uzanmış bulan Karaca Oğlan’ın başını alıp gitmesi... Yıllarca 

süren bir arayıştan sonra, arkadaşı Deli Hüseyin’in, Karaca Oğlan’ı bulup Elif’in 

köyüne yollaması öykünün ana çizgilerini oluşturuyor. Böylelikle Karaca 

Oğlan’da üç ayrı öykü anlatılıyor: Karaca Oğlan ile Elif’in Küçükalioğlu obasına 

kaçıncaya kadar ki serüvenleri; Küçükalioğlu obasında Elif ile ona balta olan 

Halil arasındaki serüven; Deli Hüseyin’in Karaca Oğlan’ı aramaya çıkıp 

bulması.. Her biri, biraz daha genişletilse ayrı birer filme konu olabilecek 

öyküler.. Bundan dolayı Karaca Oğlan zaman zaman durgunlaşıyor, hatta 

duygusunu uyandırıp yeniden canlanıyor.  

Karaca Oğlan’ın senaryosu, resimli romandakinden daha sağlamca 

kurulmuş, tipler daha belirlenmiştir.”(Özön, II, 1995: 97) 
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24. KARAGÖZ  FİLMLERİ 

Gölge oyununun baş kahramanlarından biridir Karagöz. Aynı zamanda gölge 

oyununun diğer adıdır. Geleneksel Türk Temaşa Sanatı’nın önemli bir ögesidir 

Karagöz. 

Türk sineması bünyesinde çevrilmiş iki Karagöz filmi vardır. Bunlardan 

“Yeni Karagöz” 1933 yılında “Canlı Karagöz” ise 1954 yılında çevrilmiştir. 

Ancak çok eski tarihli olan bu filmleri izleme imkanımız olmadığı ve senaryoları 

hakkında bir bilgi edinemediğimiz için filmlerin özetlerini veremiyoruz. 
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25. KELOĞLAN FİLMLERİ 

Masal kahramanımız Keloğlan ile ilgili çevrilen filmlerden sadece bir tanesinin 

özetini örnek olarak veriyoruz. 

KELOĞLAN 

Keloğlan, garip anasıyla yaşar, saf ve temiz yürekli Keloğlan, padişah 

olmayı hayal eder.  

Bu arada ülkenin hükümdarının kızı hastadır. Derin bir uykuya dalan Ay 

Kız’ı hiçbir hekim tedavi edemez. Büyücüler, efsuncular gelir onlar da Ay Kız’ı 

tedavi edemez. Vezir, kötü niyetli biridir. Ay Kız’ın yemeğine ilaç katarak onu 

sürekli uyutur. Amacı, kimse Ay Kız’ı tedavi edemeyince kendisi ortaya çıkıp 

kızı iyileştirerek gücünü ispat etmektir.  

Padişah olmayı aklına koyan Keloğlan, anasının elini öper ve yollara 

düşer. Saraydan kovulan cüce soytarı ile Keloğlan arkadaş olur. Hükümdarın 

tellalları her yere haber salarlar “Ey ahâli, padişahın kızı Ay Kız hasta. Onu 

iyileştirecek ilme, büyüye, efsuna sahip olan saraya gelsin.” diye. Bu haberi 

duyan Keloğlan, Cüce’yi çuvala koyar ve saraya Ay Kız’ı tedavi edeceğini 

söyleyerek girer. Sarayın mutfağına saklanan Keloğlan ile Cüce Vezir’in 

yardımcısını, Ay Kız’ın yemeğine birşeyler koyarken görür. Vezir ile 

yardımcısının konuşmalarını duyan Keloğlan, Vezir’in planını anlar. 

Keloğlan, Ay Kız’ın odasına gizlice girer. Ay Kız’ın güzelliğini görünce 

ona âşık olur. Keloğlan yakalanır. Keloğlan, hükümdara Ay Kız’ı iyileştireceğini 

ancak, bunun için bir şartının olduğunu söyler. Şartına göre Ay Kız, dadısı ve 

yardımcıları bahçıvanın kulübesinde Keloğlan’ın yanında kalacaklardır. 

Hükümdar çaresizlikten bu teklifi kabul eder. Vezir ise bu duruma kızar. Çünkü, 

Ay Kız’ın çorbasına ilaç katamayacaktır artık. Keloğlan, Ay Kız’ın başında 
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sürekli bekler ve ona türküler söyler. Aşçıya, Ay Kız’ın içmesi için bol acılı bir 

tarhana yapmasını söyler.  

Vezir, padişahın kavuğunu çalar ve Keloğlan’ın dolabına saklar. 

Keloğlan’ı hırsızlıkla suçlar. Keloğlan ve Cüce zindana atılır. Zindanda Keloğlan 

kaval çalar. Ay Kız, kavalın sesiyle uyanır. Rüyasında tarhana çorbası içtiğini 

söyler ve tarhana çorbası ister. Hükümdar, kızı iyileştiği için çok sevinir. Kırk 

gün sürecek bir eğlence düzenler.  

Ay Kız, bahçede gezerken bir şişe bulur. Bahçıvan bu şişe yüzünden 

Keloğlan’ın zindanda olduğunu söyler. Ay Kız’a Vezir’in emelini ve Keloğlan’ın 

Ay Kız’ı nasıl kurtardığını anlatır. Ay Kız, Keloğlan ile görüşür onu 

kurtaracağını söyler.  

Ay Kız olan biteni babasına anlatır. Padişah bir imtihan yapacağını 

söyler. Memlekette aklına, fikrine güvenen herkes bu imtihana katılabilecektir. 

Padişahın üç sorusunu bilen Ay Kız ile evlenecektir. Sorulara cevap veremeyenin 

kellesi uçurulacaktır. 

Adaylar sarayda toplanır. Büyük gün gelir. Padişah önce birinci sorusunu 

sorar “Masada farklı renkte beş bardak var. Hangisi zehirli?” der. Vezir de 

dahil olmak üzere adayların hiçbiri cevabı bilemez. Hepsi kelleleri uçurulmak 

üzere götürülür. En son padişah, Keloğlan’a sorar. Keloğlan, bütün bardakların 

karışımının zehiri oluşturduğunu söyler ve cevabı bilir. 

Padişah ikinci soruyu sorar. “Beni iki parmağınla baş aşağı edebilir 

misin? Bilemezsen zehiri içeceksin.” der. Keloğlan, Ay Kız’ın elindeki aynayı 

alır. Padişahın tepesine tutar. Padişah ters görünür.  

Üçüncü soruyu Ay Kız sorar “Beni rüyamda biri öpmüştü, o kimdi?” 

der. Keloğlan, “Bendim sultanım.”diyerek üç sorunun da cevabını bilir.  

Hükümdar Keloğlan’a hem veziri, hem damadı olacağını söyler. 

Keloğlan dalavere işlere aklının ermediğini veziri hükümdarın affetmesini, 
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vezirin çoktan pişman olduğunu söyler. Hükümdar vezir’i serbest bırakır. 

Keloğlan, vezir’e bundan sonra iyilik düşünmesini söyler. Hükümdara da artık 

saraydan çıkıp halk ile iç içe olmasını, halkı tanımaya çalışmasını söyler. 

Keloğlan’ın anası da gelir. Ay Kız ile Keloğlan mutluluk içinde birbirine sarılır.  

26. KEREM İLE ASLI 

Zamanın birinde bir hakanın çocuğu olmamaktadır. Hakan’ın tüm işlerini 

veziri yürütür. Vezir, halka türlü eziyet eder ve onlardan vergi toplar.  

Birgün hakan ile demirci ava çıkarlar. Demirci Bektaş’ın da hiç çocuğu 

yoktur. Avda bir ceylan görür ikisi de. Hakan tam ceylanı vuracağı sırada Bektaş 

“Günah” der. O sırada ceylan ak sakallı bir derviş olur yanlarına gelir. Elinde bir 

elma vardır. Derviş, hakana “Halkına eziyet etmezsen bir oğlun olacak. Bektaş 

senin de bir kızın.” der. Elmayı verir. Bu elmanın yarısını Hakan’ın karısı 

Hatice, diğer yarısını Bektaş’ın karısı Güldane yiyecek ve iki gül fidanı 

dikeceklerdir. Eğer bu şartlar yerine getirilirse iki ailenin de bir çocuğu olacaktır. 

Hakan dervişin sözlerine uyar. Halka eziyet etmez. Kısa bir süre sonra 

Hakan’ın ve Bektaş’ın eşleri gebe kalır. 

Vezir, kötü niyetlidir. Gözü tahttadır. Bunun için büyücüye akıl danışır. 

Büyücü, hakanın halka tekrar zulm etmesi gerektiğini söyler. 

Vezir hakanın aklını çelmeye çalışır. “Dervişe verdiğiniz sözü yeterince 

tuttunuz. Derviş hanımınızın karnındaki çocuğu alacak değil ya, vergi 

toplayalım.” der. Hakan, onun bu sözlerine kanar.  

Halka zulmedilince derviş hakanın rüyasına girer “Kızın olacak.”der. 

Hakanın bir kızı olur. Hakan bu duruma çok öfkelenir. Veziri ona yine akıl verir. 

Hakan ebeyi ve yardımcısını öldürür. Kıza, Aslan adını koyarlar. Kimse sultanın 

bir kız doğurduğunu bilmez. Hakan kızı erkek gibi yetiştirir. Bektaş’ın da bir 

oğlu olmuştur. Adını Kerem koyarlar. Kerem ile Aslan birlikte büyürler.  
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Aslan, Kerem’e sevdalanmıştır. Ama bu sevdayı içinde saklar. Kerem de 

rüyasında güzel bir kız görür.  

Bir gün Aslan ile Kerem ormanda bir ceylan görürler. Peşine düşerler. 

Ceylan bir mağaradan geçer. Kerem’in rüyasında gördüğü yere gelirler. Kerem 

ile Aslan’ın karşısına ak sakallı derviş çıkar. Derviş Aslan Bey’e “Allah’a bunca 

karşı geldiğin yeter. Elin bundan sonra silah değil gergef tutacak. Yalan 

söyleyerek bu böyle devam etmez. Aslan Bey, Aslı kızsın sen.” der. Kerem bu 

duruma çok sevinir. Aslan, güzel elbiseli uzun saçlı bir kız kılığında çıkar 

karşısına. Gördüğü güzel rüyasında gördüğü kızın aynısıdır. 

Aslı ile Kerem birbirlerine sevgilerini açarlar. Ancak, Aslı babasından 

korkmaktadır. Nitekim, Aslı’yı kız elbiseleri içinde görünce onu zindana atar. 

Kerem, Aslı’yı kurtarır. Vezir, büyücüden yardım ister. Kerem yakalanır. Vezir, 

Kerem’in gözlerini dağlar. Onu bir dağ başına atarlar. Kerem’in gözlerinin kör 

olduğu anda Aslı’nın da gözleri yanar. 

Kerem, âşık olur diyâr diyâr dolaşır, türkü çağırır her yerde. Birgün Aslı, 

Kerem’in yanık sesini duyar hemen yanına koşar. Vezir, Kerem’i yine yakalatır. 

Kuşluk vakti başı vurulsun diye zindana atarlar Kerem’i. Fakat, iki âşık yine 

kaçmanın bir yolunu bulurlar. 

Aslı’nın babası hastalanır, yataklara düşünce aklı başına gelir. Ölmeden 

Aslı ile Kerem’i evlendirmek ister. Vezir buna kızar, yine büyücüye gider. 

Padişah’ın ölmesi için bir zehir alır. 

Aslı gözyaşlarını tutamaz, ağlar. Aslı’nın gözyaşları Kerem’in gözüne 

damlayınca Kerem, tekrar görmeye başlar. Ancak, vezirin planları, tuzakları 

bitmek bilmez. İki âşığın arasında adeta bir kara çalı olur vezir. Aslı ile Kerem 

ise bu dünyada kavuşamadan ölürler. 
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27. KIZIL IRMAK KARA KOYUN 

“Kızılırmak” adlı eski bir halk ezgisiyle “Kara Koyun”  adlı halk 

hikâyesinden esinlenerek çekilen film bir çobanla oba beyinin kızı arasındaki 

umutsuz aşkı anlatır. 

Oba Beyi Hüseyin Ağa, eşinin ölmesi üzerine yirmi yaşlarındaki Zehra 

ile evlenir. Ağa’nın eski karısından olma Hatice diye bir kızı vardır. Çoban 

Selim, Hatice’yi sever. Hatice, sevdalısı Selim ile gizli gizli buluşur. Analığı 

Zehra’nın Selim’de gözü vardır. Ancak Selim, sürekli Zehra’yı reddeder. Kara 

sevdaya tutulan iki genci birleştirmek için toplanan ihtiyar meclisi, Hatice’yi 

babasından isterler. Hüseyin Ağa, iki sevdalının kavuşması için bir şart koşar. 

Oba beyinin şartı şudur: Selim, üç gün, üç gece tuz yedirilen ve hiç su 

içirilmeyen koyun sürüsünü dereden karşıya geçirirse Hatice ile evlenebilecektir. 

İhtiyar heyeti ve Selim bu şartı kabul eder. 

Koyun sürüsüne üç gün üç gece tuz yedirilir ve koyunlara hiç su 

verilmez. Koyunlar çok susar. Âşık çoban kavalını içli içli çalar. Kaval sesini 

duyan koyunlar teker teker karşı tarafa geçer. Koyunlar, çok susamasına rağmen 

adeta çobaba koyulan şartı bilircesine dereden hiç su içmezler. Karşıya geçmekte 

tereddüt eden tek bir kara koyun kalır. Bir zamanlar çoban o kara koyunun 

gözleri önünde bir kuzu kesmiştir. Kara koyun bu yüzden karşıya geçmek 

istemez. Ama çobanın içli kaval çalışıyla sonunda o da karşıya geçer.  

Çoban, oba beyinin şartını yerine getirmiştir. Artık sevdiğiyle 

evlenebilecektir. Ancak, bey sözünde durmaz ve kızını yayla sahibinin oğluna 

verir. Oba halkı ayaklanır ve köprü üzerinde çatışma çıkar. Köprünün ipleri 

kopar ve köprü yıkılır. Herkes sulara gömülür. 
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28. KÖROĞLU 

Bolu Beyi halkına zulmeden bir beydir. Pınarlı Köyü’nü haraç vermediği için 

toptan sürer. Padişah hatırı saymayan Bolu Beyi, halka sürekli eziyet eder. 

Bir gün padişaha bir at hediye etmek isteyen bey, emsalsiz bir at arar. Bunun 

için at bakıcısı Deli Yusuf’a gider. Padişaha hediye etmek üzere dünyada eşi ve benzeri 

bulunmayan bir at istediğini söyler. Deli Yusuf, Bolu Beyi’nin değil padişahın hatırına 

bu atı bulacağını söyler. 

Deli Yusuf, atı aramaya başlar. Çocukları, uyuz bir tayla oynarken görür. Tayın 

sahibi bulur ve o tayı satın alır. Yusuf’un oğlu Ruşen Ali tayı beğenmez. Babası 

“İnsanın kötüsü beylik sürer, hayvanın iyisi çöplükte türer. Her malın iyisini 

görünüşte arama” der. Bolu Beyi, kendisine seçilen tayı görünce bunu hakaret sayar ve 

Deli Yusuf’un gözüne mil çektirir, tayı da alır. Deli Yusuf öfkelenir oğluna. “Bana 

yapılan kötülüğün acısını çıkaracaksın. Git o tayı al getir” der. Ruşen Ali, köşke 

gider, atı almaya çalışır ama dayak yer. Bu arada onu Bolu Beyi’nin kız kardeşi Hüsn-ü 

Bala Hatun görür. Kendini cariye Gülizar olarak tanıtır ve ona yardım edeceğini söyler. 

Hüsn-ü Bala, beye bir adağı olduğunu adağına karşılık uyuz tayı bağışlamayı teklif 

eder. Bolu Beyi kabul eder. Hüsn-ü Bala Hatun da atı Ruşen Ali’ye yani Köroğlu’na 

göndertir.  

Deli Yusuf oğluna; “Yedi kazan su kaynat, yedi kere atı yıka, ahırı öyle bir 

sıva ki iğne deliği kadar ışık sızmasın. Atın yemini, otunu düzenli ver, hergün katran 

otuyla onu yıka. Yatağını onun başucuna yap” der. Köroğlu, babasının dediklerini bir 

bir yapar. Neticede ortaya emsalsiz güzellikte bir at çıkar. 

Bu arada Hüsn-ü Bâlâ’nın gözünü uyku tutmaz. Kılık değiştirip Köroğlu’nun 

yanına gider ve atın güzelliğini görür. Köroğlu ve Gülizar (Hüsn-ü Bala) birbirlerini 

sevdiğini söylerler. 
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Bolu Beyi, kardeşinin Köroğlu’nun yanına gittiğini duyar ve ona kızar. Hüsn-ü 

Bâlâ’da ona ne büyük bir cevher kaçırdığının farkında olmadığını, o cılız tayın bir 

küheylan olduğunu, beyliğini verse de öyle bir atı alamayacağını ağzından kaçırır. 

Bunun üzerine Bolu Beyi’nin emriyle adamları atı almaya giderler. Deli Yusuf’u 

vururlar. 

Deli Yusuf ölmek üzereyken oğluna nasihatte bulunur. “Ak dağın doruğunda 

Çamlıbel Yaylası’nda Cidalı Kenan adlı eşkiyaya git, o sana yardımcı olur. Hünerim, 

emeğim sana geçsin. Her daim nefsine hakim ol. Herşeyin güzelini sev. Zalime kılıç 

gibi, mazluma umut gibi işlesin yüreğin. İçki içme. Gözlerim helâl olsun sana. Eline, 

diline, beline sahip ol..”der. Köroğlu babasının intikamını almak için yemin eder. 

Babasının öğüdü üzerine Cidalı Kenan’a gider. Cidalı onunla dalga geçer. 

Köroğlu Cidalı’nın kalesini almaya geldiğini, bunun babasının vasiyeti olduğunu söyler. 

Köroğlu Cidalı’nın adamlarıyla dövüşerek gücünü ispatlar. Cidalı’nın bütün oyunlarına 

aldanmaz. Cidalı, onun gücünü anlar.  

Köroğlu,Çamlıbel’de haraç kesmeye başlar. Ancak, mazluma eziyet etmez, 

onların malına dokunmaz, zalimden alır. Hüsn-ü Bâlâ’nın çeyizini taşıyan Bolu 

Beyi’nin askerlerinden haraç alır. “Bu çeyizleri yavuklum Gülizar için zaptediyorum, 

Bolu Beyi’ne selam söyleyin. Çamlıbel benden sorulur.” der. Bolu Beyi Köroğlu’nun 

gücüne inanmaz hünerin küheylanda olduğuna inanır. Atı hile ile alma plânı yapar. 

Bunun için çok iyi bir hırsız arar. Ayvaz adında bir hırsız bulurlar. Hüsn-ü Bala 

ağabeyinin niyetini anlar. Ayvaz’a atı çalmamasını söyler. At çalınırsa Köroğlu’nun 

dayanamayıp, öleceğini, o ölürse kendisinin de yaşayamayacağını söyler. Ayvaz’a 

mücevherlerini verir. Köroğlu’na bir nâme yazmıştır. Onu iletmesini ister. Ayvaz, 

nâmeyi ileteceğini ama kıratı da çalacağını söyler. 

Ayvaz, Köroğlu’na gider nâmeyi verir. Nâmede Gülizar ondan yardım ister, 

kendisini kaçırmasını yazar. Köroğlu ile Ayvaz kardeş gibi iyi anlaşırlar. Gülizar’ı 

kaçırmak için yola koyulurlar.  

Hüsn-ü Bâlâ, Kara Vezir ile evlendirilecektir ve düğün hazırlıkları yapılır. 

Köroğlu, Demircioğlu’ndan Gülizar’ın Hüsn-ü Bala Hatun olduğunu öğrenir. Onu 

kaçırır, mağaraya sığınırlar. Köroğlu yatarken aralarına kılıç koyar. “Nikahımız 

kıyılana kadar.” der. Hoylu Beyi onların peşine düşer. Onlarla konuşur. Hüsn-ü Bala 
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“Ben Kara Vezir’le evlenseydim canıma kıyardım.” der. Köroğlu’da “Yıllarca halka 

eziyet eden ben değil, Bolu Beyi’dir.” der. Hoylu Beyi, herşeyi anlar; “Bu sözlerinizi, 

Kara Vezir’e ileteceğim.” der. Hoylu Beyi Bolu Beyi’ne gelip iki aşığı rahat 

bırakmasını söyler. Bolu Beyi de onu zindana atar. 

Köroğlu ile Hüsn-ü Bala’nın düğün günü gelir. Cidalı düğün için yüzü örtülü 

dokuz cariye getirir. Hoylu Beyi düğüne geleceğini söylediği halde gelmez. Yüzü örtülü 

dokuz cariye aslında Bolu Beyi’nin adamlarıdır. Adamlar, Gülizar’ı kaçırır. 

Demircioğlu’nu da tutsak ederler.  

Bolu Beyi, Gülizar’ı Hoylu Beyi’ni Demircioğlu’nu esir alır, karşılığında 

Köroğlundan Kıratı ister. Köroğlu Kıratı verir. Ancak, Bolu Bey’i sözünde durmaz. 

Bunun üzerine Köroğlu yüzünü boyayıp kılık değiştirir. Kendini Kara Vezir olarak 

tanıtır ve Bolu Beyi’nin köşküne gider. Sandıklara adamlarını yerleştirir. Ancak, Bolu 

Beyi’ne içinde hediyeler olduğunu söyler.  

Köroğlu Kıratı alır, adamları ile birlikte Bolu Beyi ve askerleriyle savaşır. Bolu 

Beyi tüfekle Köroğlu’nu vurmak ister. O sırada Köroğlunun önüne geçen Hoylu Beyi 

vurulur.  

Köroğlu “Tüfek icad oldu, mertlik bozuldu.” der. Bolu Beyi’ni kıratın 

çifteleriyle öldürür.  

Köroğlu intikamını alır ve Bolu Beyi’nin zulmünden kurtarır.  

 

 

 

29. KUMA 

Kimsesiz çoban kızı Hanım ile evlenen Ali, karısıyla çok mutludur. Ne var ki 

aradan uzun zaman geçmesine karşılık çiftlerin bir çocuğu olmaz. Ali’nin anası 

Hanım’ın döl tutmasını bekler. Çocuk olmadıkça ananın dırdırı eksik olmaz ve 

köylünün de alayları artar. 
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Hanım, çocuğunun olması için adaklar adar, hocalara gider. Duyduğu her şeyi 

dener. Ali’ye toz kondurmayan Hanım, kusurun kendisinde olduğunu söyler ve son çare 

olarak üstüne kuma getirmeyi düşünür.  

Hanım, beşibir yerdelerini satıp Ali’ye kuma aramak için yollara düşer. Yolda 

yaralanır. Saldırıya uğrar, herkes yüklü miktarda başlık parası ister. Ümidini yitirdiğ bir 

anda itilip, kakılıp horlanan kör bir kız olan Zilha’yı görür. Hanım’ın amacı zaten güzel 

bir kuma değil, döl veren bir kadındır. Elindeki para ancak kör bir kıza yeter. Kumasını 

kendi elleriyle getirir ve düğünü yapar. 

Zilha, kısa zamanda gebe kalır. Gebeliğiyle, doğurganlığını kanıtlayıp anne 

olacak Zilha, o eski ezik, sinmiş zavallı halinden sıyrılıp Hanım’a karşı zalimce 

davranmaya başlar ve onu hor görür, aşağılar. Hanım’ı bir hizmetçi gibi kullanmaya 

başlar. Bu arada Ali, aslında hâlâ Hanım’ı sevmektedir. Zilha’dan gizli sürekli Hanım’la 

beraber olmaktadır. 

Ali, ekmek parası için iş bulmaya büyük şehre gider. Zilha’nın dış gebelik 

geçirdiği anlaşılır. Bu arada Hanım da hamile kalmıştır. Zilha, kendisinin gebe 

olmadığın anlayıp Hanım’ın gebe olduğunu öğrenince Hanım’a iftira atar. Ali’yi 

aldatmakla onu suçlar ve bütün köye çirkin bir dedikodu yayar. Baştan beri gözü 

Hanım’da olan Cinci Hoca da onu elde edemeyince köylüyü kışkırtır. Hanım’ın köye 

uğursuzluk getireceğini söyler. Köyün namusunu temizlemek gerektiğini savunur.  

Köylü Hanım’a “kahpe” damgası vurur ve onu taşlar. Ali, köye döndüğünde 

olan bitene inanmaz. Köylünün sözlerine aldırış etmez. Tek sevdiği kadını, inandığı, 

güvendiği Hanım’ı köylünün elinden kurtarır ve büyük şehre kaçırır. 
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30. LEYLA İLE MECNUN 

Zamanın birinde bir sultan çocuk özlemiyle yanmaktadır. Karısı gebe kalınca 

sultan çok sevinir. Sarayın büyücüsüne giderek gelecek hakkında yorumda bulunmasını 

ister. Büyücü “Kızın bugün doğan fakir birine âşık olacak. Büyük bir aşk yaşanacak. 

Onlara izin verirsen çok mutlu olunacak, her yer güllük gülistanlık olacak. Mâni 

olursan heryer kan olacak.” der.  

Sultan bunun üzerine adamlarına emir verir. Civarda o gün doğan yoksul 

ailelerin oğlan çocuklarını öldürtür. Varlıklı ailelerin çocuklarına dokunulmamasını 

ister. Kızına lâyık olanların yaşamasına izin verir.  

Sultanın adamları büyük bir kıyım yaparlar. Son olarak yoksul bir adamın yeni 

doğan oğlunu da katlederler. Baba feryat eder, beddua eder sultana. O sırada hanımı, 

ikinci bir bebek daha doğurur. Baba Allah’a şükreder, “Ey Allah’ım büyüksün, bir 

yandan alıp bir yandan veriyorsun.” der. Ancak anne yaşamaz. Baba da oğlunu bir 

sandala koyup nehre bırakır. Çocuğu zengin bir tüccar bulur evlat edinir. Adını da Kadir 

koyar. Tüccar daha sonra sultanın veziri olur.  

Kadir ile Sultan’ın kızı Leyla, çocukluktan itibaren çok iyi anlaşırlar. Güle 

oynaya ikisi birlikte büyürler. Birbirlerini severler. Birgün ak sakallı bir derviş Leyla ile 

Mecnun’un karşısına çıkar, “Gelin, yıllardır saf aşkı yaşadıkça niyetinize diktiğimiz bu 

hurma ağacı büyüyecek, yeşerecek” der ve yok olur. 

Bu arada Emir Halit adında biri Leyla’yı sevmekte ve onunla evlenmek 

istemektedir. Leyla, babasına vezirin oğlu Kadir’i sevdiğini söyler. Sultan, kızının 

kalbini kırmayacağını, sevgisine saygısı olduğunu, durumu Emir Halit’e bir mektupla 

bildireceğini bu mektubu da götürmek için Kadir’i görevlendireceğini söyler. Leyla çok 

sevinir. Ancak bu sultanın bir tuzağıdır. Kadir, mektubu götürürken sultanın adamları 

pusu kurar ve onu vururlar. Üzerinden kanlı mendili delil olarak alırlar. Leyla kendi 

verdiği mendili kanlar içinde görünce çok üzülür. Kadir ölmez kurtulur. Ancak Emir 

Halit’in kölesi olur. 

Sultan kızını çeyiziyle birlikte Emir Halit’e gönderir. Emir onu çok iyi ağırlar. 

Her dileğini yerine getirir. Leyla’nın ise tek dileği Kadir’i bulmaktır. Kadir’in Emir 

Halit’in köleleri arasında olabileceğini umar. Emir’e kaybettiği kölesini aramak 
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istediğini söyler. Emir’in izniyle saraydaki kölelere birbir bakar. Emir Halit’in kız 

kardeşi, Kadir’i sever. Onu elde etmeye çalışır. Leyla’nın aradığı kölenin o olduğunu 

anlar ve onu zindana attırır. 

Düğün hazırlıkları tamamlanır. Düğün gecesi Leyla yüzüğündeki zehiri içmek 

üzereyken Kadir zindan da “Leyla”  diye bir türkü söyler. Kadir’in sesini duyan Leyla, 

onu zindandan kurtarır, kaçarlarken yakalanırlar. 

Kadir’in gözüne mil çekilir ve çöle atılır. Leyla’nın ise taşlanarak 

öldürülmesine karar verilmiştir.  

Kadir’in gözüne mil çeken kişi onun gerçek babasıdır. Oğlunu, göğsündeki 

işaretten tanır. O yüzden mili hafif çeker. Kadir’in gözü iyileşecektir. Baba oğluna her 

şeyi anlatır. Kadir, “Ben Leylasız yaşayamam” der. Baba, “Zavallı oğlum, bu aşk seni 

Mecnun etmiş” der. 

Leyla, başı dışarıda kalacak şekilde toprağa gömülür. Emir Halit, Leyla’nın 

babasına kızını taşlamasını söyler. Baba bunu yapamaz. Kızına ve Kadir’e yaptıklarına 

çok pişman olur. Emir, onu ölümle cezalandırır. Leyla da taşlanarak öldürülür.  

Kadir yani Mecnun gözleri iyileşince hemen Leyla’yı arar. Ancak Leyla’nın 

ölüsünü bulur. Elini Leyla’nın yüzüne sürer, kızın yaraları iyileşir.  

Mecnun “Ölüm güzelliğini bozmamış Leyla” der ve her yerde Leyla’yı arar. 

 

 

 

31. NASRETTİN HOCA 

Dünyaca ünlü mizah ustamız Nasrettin Hoca ile ilgili beş filmin çevrildiğini 

tespit ettik. Bu filmler, 1940-1954-1965-1971 yıllarında çevrilmiştir. Çok küçük yaşta 

izlediğim ama net olarak hatırlayamadığım daha sonra da izleme imkanımın olmadığı 

Nasrettin Hoca filmlerinden herhangi birinin özetini veremiyoruz. Ancak, Nasrettin 

Hoca ile ilgili çevrilen bu filmler onun hayâtı ve nükteleri ile süslüdür. 

 

 



 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. PİR SULTAN ABDAL 

16.yy’ın ünlü Bektaşi Mutasavvıfı ve halk ozanı Pir Sultan Abdal’ın yaşamı 

anlatılır. Yaşadığı zamanın haksızlıklarına, halkın kötü yöneticilerce sömürülmesine 

karşı çıkmış bir ozanın öyküsünü anlatır bu film. 

Pir Sultan Abdal, Sivas’ın Masen köyünde yaşar. Köyüne yapılan haksızlıklara 

karşı direnir. Yedi yıl Bektaşi dergahında nefsini terbiye etmeyi öğrenir. Erenlere katılır, 

pir olarak dergahtan çıkar. Köyüne döner. Gönlü yeşerir, evlenir ve çocuğa karışır. Pir 

Sultan sürekli halkı telkin eder, kan dökülmesini istemez. Hastaları tedavi eder.  

Sofular Köyü’nden Hızır diye biri Pir Sultan’ın dergahında hizmet etmek ister. 

Çile doldurmaya başlar, odun taşır. “Sarıkadı”, “Karakadı” adlı köpekler Hızır’ı hiç 

sevmezler. Hızır bir gül getirir, köye diker ve gül solar. Hızır tekrar gülü diker, onu 

sular ve yeşertir. Aradan yedi yıl geçer. Rüstem adlı biri Hızır’ın aklını çeler. “Eşek gibi 



 120 

yük taşırsın, devlet kapısına gitsen yükselirsin, burada boşuna uğraşırsın.” der. Hızır, 

Pir Sultan’a sorar; “Köpekler beni neden sevmez.” Pir Sultan; “Suç köpeğin değil, 

sahibinindir, küçüğün değil suç, büyüğündür. Halk isyan ederse suç halkın değil 

Osmanlı’nındır.” der. 

Kapıkulu askerleri yine köyden öşür ister. Köylü öşürü verir. “Bundan sonra 

fazlası yok. Gidin Rüstem Ağa’dan alın. Pirimiz fazlasını vermez.” derler. Köylü 

Rüstem Ağa’yı sevmez. Rüstem Ağa haksızlık yapar. Pir’i, Osmanlı Devleti’nin 

yapısına isyan ediyor. Osmanlı’ya karşı düzen kuruyor diye şikayet eder. 

Bir gün Hızır, Pir’den izin ister. İstanbul’a medreseye gidip ilim öğrenmek 

istediğini; Osmanlı’nın bilimini bilip bu yolda hizmet edeceğini söyler. Pir ona öğütler 

verir, “Eline, diline, beline sahip ol.” der ve izin verir. Hızır giderken diktiği gülü 

sökmek ister. Gül iyice büyümüş ve köklenmiş olduğu için onu sökemez. Pir “Var git, 

sen o gülü sökemezsin ama İstanbul’a gider okursun, paşa olursun, vali bile olur 

gelir, bizi bile asarsın.”der. Hızır ise “Senin karşına öyle çıkacağıma öleyim.” der ve 

köyden ayrılır. 

Rüstem Ağa’nın şikayetleri üzerine Pir Sultan tutuklanır ve sorgulanır. 

Sorgulama da kendini haklı çıkaran Piri, serbest bırakırlar. Pir Sultan diyâr diyâr gezer. 

Elinde sazıyla gurbet ellerde türkü söyler Yedi yıl sonra yurduna döner.  

Hızır, okumuş Sivas’a vali olmuştur. Pîr’ini ayağına çağırtır. Bir zamanlar baş 

eğdiği Pîr’ini ezer, ayaklar altında alır. Pir’den kızını ister. Pir Sultan kızını Rüstem’in 

oğlu Murat’a verdiğini söyler. Hızır Paşa, Pîr’i sofrasına buyur eder. Pir Sultan, haram 

lokma yemeyeceğini söyler sofrasına oturmaz. “Sen haram yedin, zina ettin, yediğin 

lokmaya ihanet ettin, köpekleştin.” der. Hızır Paşa öfkelenir, onu zindana attırır. Pir 

Sultan’a eziyet eder. Daha sonra onu Sivas’a dönmemek üzere sürgün eder. Eğer 

dönerse fetvayla öldürüleceğini söyler. Bu olaydan sonra Pir Sultan Abdal’ın 

köyündekiler göç ederler. Hızır Paşa, köylüleri yağmalar, köyü yakar yıkar.  

Pir Sultan yıllarca gurbet ellerde dolaştıktan sonra memleketine döner. Hızır 

Paşa, onu yakalatır. Meydana dar ağacını kurdurur. Halkı zorla etrafına toplar. Pir 

Sultan Abdal idam edilir. Ancak asılır asılmaz Pir yok olur. Herkes çok şaşırır.  
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“İnsan her zaman ölmez erenler, Pir Sultan Abdal’la öldükçe yaşarlar. Pir 

Sultan, acılı insanların yüreğinde umuttur. Evvel gidenlere selam olsun hu!!” 

sözleriyle film biter. 

 

 

 

 

 

33. SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM 

İlyas, İstanbul’da yaşamış şehirli bir gençtir. Yeni yapılan bir baraja 

kamyonuyla kum taşıyan çapkın bir şofördür. Asya ise güzeller güzeli bir köylü 

kızıdır. Asya’nın annesi çok disiplinli kızını her yere göndermeyen biridir. 

İlyas kamyonuyla bir gün kum taşırken Asya’yı görür çok beğenir. Asya’da 

İlyas’tan hoşlanır. Kısa zamanda birbirlerini sevdiklerini anlarlar. 

Asya ile İlyas çok mutlu bir hayat sürerler. Samet adında bir de oğulları olur.  

İlyas bir gece yolda kalmış Cemşit adında birine ve bir yaralıya yardım eder. 

Malları zamanında teslim edemez bu yüzden. Patron, İlyas’ın elinden kamyonu alır, 

“Aldırma Gönül” diye sevdiği kamyonundan kopan İlyas çok üzülür eve geç gelmeye 

başlar. Asya, İlyas’ın çalıştığı şirketteki yetkili ile konuşur, kocasının durumunu anlatır. 

İlyas, bunu duyunca öfkelenir. Asya’yı tokatlar, kadın başı ile işine karışmasını istemez. 

Eve daha geç gelmeye başlar. Bir gün Asya İlyas’ı takip eder. Kocasını, Dilek diye bir 

kadının evinde görür. Asya, kocasının kendisini aldattığını anlar ve o gece çocuğunu da 

alarak evi terk eder.  

Asya, anasının evine dönemez. Nereye gideceğini bilemeden yollara düşer. 

Yolda bir kamyonet arkasında Cemşit ile tanışır. Cemşit ona yardım etmek ister. Samet 

hastadır. Asya, Cemşit ile gider, Samet iyileşene kadar Asya, Cemşit’in evinde kalır.  

Cemşit, yalnız yaşamaktan usanmıştır. Asya’yı ve oğlunu çok sevmiştir. Onun 

için Asya’nın gitmemesini, yanında kalmasını ister. Cemşit çok iyi bir insandır. Gidecek 

bir yeri olmayan Asya, Cemşit’in yanında kalmayı kabul eder. Huzurlu bir yaşamları 
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olur. Samet,büyümeye başladıkça Cemşit’i babası gibi görmeye başlar. Samet’in 

babasız büyümesini istemeyen Asya, Cemşit’in evlenme teklifini kabul eder. İlyas ile 

imam nikahlı olan Asya’nın ilk nikahı hükümsüzdür. Cemşit ile Asya resmi nikah ile 

evlenirler.  

Bir gece Cemşit, kamyonu çamura saplanmış yaralı bir şöfor getirir eve. O 

şöfor bir zamanlar Cemşit’e yolda yardım eden adamdır. Aynı zamanda Asya’nın ilk eşi 

İlyas’tır. Asya onu görünce ne yapacağını bilemez. İkisi de birbirlerini tanımıyormuş 

gibi davranırlar. Fakat, bakışlarından Cemşit herşeyi anlar.  

İlyas, oğlu Samet’i ve karısını geri ister. Ancak, Samet Cemşit’i babası sanarak 

büyümüştür ve artık Asya, Cemşit’le evlidir. Üstelik Cemşit’in Samet ve kendisi 

üzerinde büyük emeği vardır. 

İki erkek arasında kalan Asya İlyas’a mı dönecek yoksa oğluna babalık yapan 

Cemşit ile mi kalacaktır? Asya bu düşünce içinde iken İlyas. Samet’i kamyonuyla 

kaçırır. Asya ve Cemşit peşlerine düşer. İlyas, kamyonu durdurur. Samet, annesine 

koşar. İlyas çok pişman olduğunu tekrar birleşmek istediğini söyler. Asya, çaresiz kalır. 

Çünkü, hâlâ İlyas’ı unutamamıştır. Samet baba olarak Cemşit’i seçmiştir. Asya bunu 

farkeder ve kendine sorar, “Sevgi neydi? Bir alev mi, bir tutku mu, bir coşku mu? 

Yoksa adım adım kazanılan bir yürek mi? Sevgi tutku mu, emek mi?” sonunda “Sevgi 

emekti” der ve İlyas’ı bir kenara bırakıp Cemşit’i tercih eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. SULTAN GELİN 
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Urfa’nın Siverek ilçesinde kendi halinde yaşayan yoksul bir ailenin genç, güzel 

ve çalışkan bir kızları vardır. Birgün Sultan’a aynı anda iki aile dünür olarak gelir. 

Sultan’ın ailesi gelenlerin insaniyetlerine değil mal varlığına bakarak Sultan’ı dengi 

olmayan, kalbinden hasta bir adama yüklü bir para karşılığı verirler. 

Oğlan tarafı zengin ve aynı zamanda çocuklarını evlendirdikleri için anlı şanlı 

bir düğün yaparlar. Düğün gecesi damadın kalbinden rahatsız olduğunu bilmeyen 

davetliler Osman’ı yumruklayarak gerdek odasına gönderirler.  

Damat gerçekten çok hastadır. Fakat babası oğlunun durgunluğunu bekar 

olmasına verir, hastalığına aldırmaz, evlenirse düzelir diye düşünür. 

Osman, yumruklardan çok etkilenir, yorgun düşer, gerdek odasına girince 

sabaha kadar uyur. Sultan Gelin, damat sabaha kadar uyuduğu için yüzünün kara 

çıkmasını istemez, bileğini keserek çarşafa kan akıtır ve kapıda bekleyen kadınlara kanlı 

çarşafı verir. Oğlunun tam bir erkek olduğu inancıyla baba sevincinden silahıyla havaya 

ateş eder. Silah sesisin duyan oğlu Osman kalp krizi geçirerek o anda hayatını kaybeder. 

Sultan ne yapacağını bilemez. Osman’ın ailesi Sultan’ı suçlar. Sultan’ın hâlâ kız olduğu 

anlaşılınca kızın ailesi onu geri almak ister. Fakat, Osman’ın ailesi bu düğüne çok 

masraf ettiklerini söylerler. Sultan’ın iş görür bir ırgat olacağını düşündükleri için onu 

geri vermek istemezler. İki ailede çıkarlarını düşünürler. Osman’ın ailesinin niyeti 

Sultan’ı küçük oğulları Veli’ye eş olarak almaktır. Veli, henüz çocuktur. Bu nedenle 

kızlarına nasıl bir koca olabileceğini düşünen Sultan’ın ailesi, önce bu duruma karşı 

çıkar. Daha sonra bir miktar başlık parası alan yoksul ve cahil aile, kızlarını nasıl bir 

ateşe attıklarını düşünmeden bu teklife razı olurlar. Sultan Gelin, bu olaya şaşırır fakat 

söz hakkı yoktur, ses çıkaramaz. 

Sultan Gelin, evin bütün işlerini gören bir hizmetçi, aynı zamanda ileride 

kocası olacak Veli’nin anası, ablası konumundadır. Henüz çok küçük olan Veli 

herşeyden habersiz Sultan’ı bir abla olarak görür. Sultan da bir gün kocası olacağına 

inandığı Veli’ye gözü gibi bakar. 

Aradan on sene geçer. Bu arada Veli’nin annesi bir erkek çocuğu daha dünyaya 

getirir. Çocuğa Ali ismi verilir. Veli, Sultan’a bir abla sevgisiyle yaklaşır. Sultan bunun 

farkındadır. Sultan, kaynanasının taktikleriyle süslenir Veli’ye cilve yapar. Fakat, Veli 
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bunlara karşılık vermez. Çünkü, Hayriye diye bir kızı sever ve onunla gizli gizli 

buluşur.  

Ağa “Artık Veli ile Sultan’ın evlenme zamanı gelmiştir.” der ve düğün 

yapılır. Düğün gecesi gerdek odasında Veli “Ben seni hep abla gibi sevdim, başka 

türlü sevemem, ben Hayriye’yi seviyorum, kaçacağız biz.” der. Sultan önce kızar. 

Sonra Veli ile Hayriye’nin kaçmasına yardım eder. Bu durumu haber alan Veli’nin 

babası adamlarıyla silahlanır ve kaçanların peşine düşer. Veli ile Hayriye’yi yakalayan 

köyün adamları iki genci öldürmek isterler. Sultan Gelin araya girerek Veli’yi kendi 

elleriyle büyüttüğünü ona en çok emek verenin kendisi olduğunu ve bu iki gencin 

evlenmesine izin vermelerini söyler. Böylece köylüleri güç belâ ikna eder. Sultan Gelin 

sayesinde Veli ile Hayriye birbirine kavuşur. 

Sultan’ın ailesi bu durumda tekrar kızlarını götürmek ister. Evde işlerine çok 

yarayan Sultan’ı vermek istemeyen oğlan tarafı yine bir çarte düşünürler akılları sıra. 

Sultan’ı üç aylık Ali ile evlendirmek isterler. Herkes bu isteğe şaşar. Sultan’ın ailesi 

yine başlık parası karşılığı bu teklife razı olur. Sultan’ın fikri hiç sorulmaz. 

Kayınbaba, Sultan’ın kucağına üç aylık Ali’yi verir “Al kızım işte sana yeni 

bir koca daha; istediğin gibi yetiştir ama dikkatli ol. Bu kez elinden kaçırma.” der. 

Kucağında üç aylık bebekle kalakalan Sultan Gelin acı acı gülümser ve kaderine boyun 

eğer. 

 

 

 

35. ŞAHMARAN 

Haliç kıyılarında kahve işleten dedesiyle birlikte yaşayan Yusuf adında yoksul 

bir çocuk vardır. Yusuf’un dedesi yıllardır define aramaktan bıkmayan biridir. 

 Yusuf dedesinin anlattığı masallarla büyür ve bu masallardan çok etkilenir. En 

çok etkilendiği masal kahramanı ise “yılanların sultanı Şahmaran”dır.  

Masal dünyalarının etkilediği Yusuf, bir gün iki arkadaşı ile Bizanslılar’dan 

kalma Anemaz Zindanları’na dalınca dehlizlerde yolunu kaybedip antika kaçakçılarının 
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eline düşer. Antika kaçakçılarının sultanı güzel bir kadındır. Kadın kocasından kaçıp 

oraya saklanmıştır. 

Yusuf ile kadın arasında ilginç bir dostluk gerçekleşir. Yusuf kadını etkilendiği 

masal kahramanı yılanlar sultanı Şahmaran ile özdeşleştirir. Yusuf’un düş dünyası ile 

gerçekler arasında film gidip gelir. Filmde “Şahmaran” masalı gerçek ile birleşir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. ŞAŞKIN ÖRDEK 

Halil, orta halli bir ailenin memur oğludur. Halil, Hatice diye bir kızı sever. 

Ailesine durumu açar. Kız, Allah’ın emriyle istenir. İşte bundan sonra Halil ve ailesinin 

çilesi başlar. Çünkü, kız tarafı geleneklere çok bağlı bir ailedir ve bu gelenekler 

abartılacak boyuttadır. 

Düğün hazırlıkları için aracılar pazarlık yapar.Kız tarafı başlık parası ister. 

Nişanı kız tarafı, düğünü oğlan tarafı yapacaktır.  

Hatice’nin teyzesinin kızı olur. Oğlan evine müjde verirler. Adetlere göre oğlan 

evi altın takar. Bayram yaklaşır. Kız evine koç gönderilir. Kızın ailesine ve akrabalarına 

hediyeler alınır. 

Nişan hazırlıkları içinde pek çok harcama yapılır. Kız babası, kıza otuz bin lira 

takar. Oğlan evi buna göre üç katını takmak zorundadır.  
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Nişanda atlatıldıktan sonra kızın erkek kardeşinin sünneti olacaktır. Kirve 

olarak Halil’in babası seçilir. Kız evine göre kirvelik çok yüce bir makamdır. Ancak 

adetlere göre kirve bütün sünnet masraflarını karşılamak zorundadır. Oğulları için her 

şeye katlanan aile sünnet düğününü de yaptırır. Düğünde oğlana on bin lira takar babası. 

Oğlan evi de adete göre otuz bin lira takar. Halil’in babasının canına artık tak etmiştir. 

Adamcağız kalp krizi geçirir.  

Nişan ve sünnet masraflarından dolayı düğüne ayrılan paralar biter. Düğün 

gecikir.  

Adetlere göre düğün üç ay gecikirse kız bohçayı atar. Bohça atmak, nişana 

atmaktır. Halil’in babası bu olaya çok öfkelenir. Bohçayı alıp dünürlerinin evine gider. 

“Adetli, töreli dünürler! Adetlerinize yetişmekten canımız çıktı. Bohçanızı 

istemiyoruz. Tıkır tıkır para saydım; kızınızı bırakmayız.”der fenalaşır. Doktor, 

hastanın heyecanlanmaması, üzülmemesi gerektiğini söyler.  

Halil düğünü yapabilmek için mesaiden sonra hamallık, boyacılık, pazarda 

satıcılık yapar. Taksitli beyaz eşya alır, peşin satar.  

Düğün tarihi yaklaşır. Kız tarafı davetli sayısını abartır. Kız tarafı erkek 

misafirlerini kalmaları için oğlan evine gönderir. Halil’in annesi fenalaşır, baba üçüncü 

kez kriz geçirir. 

Düğün günü gelir. Nikah salonunda tam nikahın kıyılacağı sırada Halil’in 

erkek kardeşi, Hatice yengesinin kız kardeşiyle evlenmek istediğini annesine söyler. 

Anne fenalaşır çıldırır. Onu hastaneye kaldırırlar. Buna rağmen, nikaha devam edilir. 

Baba oğluna “Annen neden rahatsızlandı?” diye sorar. Bunu duyan baba da fenalaşır. 

Hastaneye kaldırılırken baba Halil’e “Kızı mutlaka al.”der. Nikahtan hemen sonra 

polisler, tahsil ettiği paraları kendi zimmetine geçirmekten dolayı Halil’i tutuklarlar. 

Halil “Ne yapayım. Sizin örf, adet ve törelerine yetişemedim.” der. Hatice de 

“Bizim örf adetlerimize göre zifaf odasına girmeyen erkek boş sayılır.” der ve film 

biter. 
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37. TAHİR İLE ZÜHRE 

Malı, mülkü ve varlığı çok olan bir padişahın hiç çocuğu olmaz. Vezir’inin de 

hiç çocuğu yoktur. Birgün padişah ve veziri ava gider. Yolda karşılarına ak sakallı bir 

derviş çıkar. Derviş, padişah ve vezirin dertlerini bilir ve onlara bir elma verir. Bu 

elmanın yarısını padişahın karısının yarısını da vezirin karısının yemesi halinde 

çocukları olacağını söyler ve padişah gözden kaybolur.  

Padişah ve vezirin eşleri elmayı paylaşıp yerler. Vakti gelince padişahın bir 

kızı olur adına Zühre koyarlar. Vezirin de bir oğlu olur adını Tahir koyarlar. Tahir ile 

Zühre birlikte büyürler ve zamanla birbirlerini severler, evlenmek isterler. Ancak, 

Zühre’nin annesi bu evliliği onaylamaz. Özellikle Bekir adında biri padişahın aklını 

çeler ve Tahir ile Zühre’nin ayrılması için elinden geleni yapar.  

Zühre, Tahir’den ayrı olduğu için çok üzgündür. Padişah, ülkede büyük bir 

müsabaka düzenler. Hüneri olan yiğitler yeteneklerini sergilerler. Bekir her konuda 

yetenekli bir yiğittir. Tahir, tanınmamak için kılık değiştirir ve müsabakaya katılır. 

Ateşli çemberden atıyla geçer. Bu işi başka kimse yapamaz. Padişah görür ki Bekir’den 

daha yetenekli birisi vardır memlekette. Tahir iki müsabakayı da başarıyla geçer. 

Müsabakanın sonunda başarılı olan Zühre ile evlenecektir. Zühre, Tahir’den başkasını 

istemez. Tahir, Zühre ile gizlice buluşur. Zühre çok korktuğunu, meçhul birinin iki 

müsabakayı geçtiğini üçüncüyü de geçerse onunla evlenmek zorunda olduğunu söyler. 

Tahir, o meçhul kişinin kendisi olduğunu söylemez. 

Padişah, dünyanın en değerli, emsalsiz şeyini ister. Ak sakallı bir derviş 

Tahir’e görünür. Tahir ondan sihirli topu ister. Dervişten yerini öğrenir. Bir 
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kulenin tepesinden sihirli topu alır. Müsabaka da herkes en değerli hazinelerini 

gösterir. Aleaddinin Lambası, ikbali gösteren top, ebedi gençlik iksiri, dünyanın en 

muhteşem elması gibi.  

Zühre, Tahir’den başkasıyla evlenmek istemediği için bir büyücüye 

hazırlattığı zehri içer. O sırada Tahir gelir sihirli topu padişaha verir ve kendini tanıtır. 

Padişaha “Hepimiz Bekir’in melametine kurban gittik.” der. Bekir, Tahir’i sırtından 

vurur. Tahir, Bekir’le dövüşür ve onu kılıcıyla öldürür.  

Zühre, zehirin tesiri ile ölür. Tahir de onun yanına düşer ölür. Hükümdar 

“Bizim yaptıklarımızı hayatlarıyla ödediler. Bu azabı hep çekeceğiz.” der.  
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38. TARKAN FİLMLERİ 

Tarkan filmlerinin hemen hemen hepsinde Tarkan’ın kahramanlıkları 

Çinli’lerle olan mücadelesi anlatılır. O nedenle bu filmlerden sadece birinin özetini 

vermeyi uygun bulduk. 

TARKAN – GÜMÜŞ EĞER 

Hun İmparatoru’nun kahraman kumandanı Altar’ın bir oğlu olur. Oğluna 

Tarkan adını verir. Tarkan bir yaşına girince Altar büyük bir tören düzenler. Bu törene 

silahsız tüm insanların gelmesine izin verir. Bu durumu fırsat bilen düşmanlar saldırır. 

Kustok ve adamları herkesi öldürür. Kustok’un eyerine Altar’ın kanı bulaşır. Kustok’un 

adamı “Bu günün birinde Altar’ın soyundan birinin seni öldüreceğine işarettir.” der. 

Kustok bu söze aldırmaz, çünkü Altar’ın oğlu dahil herkesi öldürür.  

Bu saldırıdan Tarkan, Tarkan’ın süt annesi ve bir Hun askeri olan Tulga 

kurtulur. Kustok’un öldürdüğü çocuk aslında Tarkan değildir. Süt anne kendi çocuğunu 

feda eder, oğlunun boynuna Tarkan’ın madalyonunu takar ve Tarkan’ı saklar. Kustok da 

Tarkan’ı öldürdüğünü sanır. Yaralı süt anne daha sonra Tarkan’ı alır ve kurtların olduğu 

bir mağaraya gider. Kendini kurtlara yem eder. Tarkan da anne kurtun yanında büyür. 

Tarkan on yaşlarındayken baba kurtla bir köydeki kurtları yemeye gittiğinde köylüler 

tarafından yakalanır. Tulga; “Tarkan’ı boynundaki madalyondan tanır ve onu kaçırır. 

Tarkan’a dövüşmeyi öğretir, onu çok iyi yetiştirir. Kustok’un babasını öldürdüğünü, 

gümüş eğeri aldığını ve halkının intikamını Kustok ve adamlarından alması 

gerektiğini söyler.” 

Tarkan yanında yoldaşı olan kurt ile teker teker intikamını almaya başlar. 

Kurdun da yardımıyla Sorkof ve Kedi’yi öldürür. Sonra büyücü Goşa’nın peşine düşer. 

Goşa, Tarkan’ın kardeşi Tan’ı büyülemiştir. Tarkan kardeşini boynundaki madalyondan 

tanır ve onu kurtarır. Goşa’yı da öldüren Tarkan Kustok’un peşine düşer. Kustok, Tan’ı 

öldürür, Tarkan da Kustok’u öldürerek intikamını alır. 

 

39. YILANI ÖLDÜRSELER 

Anavarzalar Köyü’nün güzeller güzeli gelinidir Esme. Halil’le evlidir. 

Güzelliği başına belâ olur ve onu kaçırırlar, kocasını öldürürler. Köylüler, Esme’yi 
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kaçıranın peşine düşer ve onu öldürür. Esme’nin ise ya köyü terk etmesini ya da 

ölmesini isterler. 

Halil’in ailesinden kimse Esme’yi öldürmeye cesaret edemez. Esme, oğlunu 

bırakıp gitmek de istemez. Bu yüzden Halim’in anası ve ağabeyi Esme’yi öldürmesi 

için Esme’nin oğlunun aklını çelmeye çalışırlar.  

Ak sakallı, derviş kılıklı Dursun Dede ise Esme’nin öldürülmesini istemez. Der 

ki: “Esme bin yılda bir gelendir. Dünya güzelidir. Ona bakan cennete gider. Kurt, 

kuş, böcek, kadın, erkek onu kıskanır.” 

Halil’in ailesi ise bir yandan köylüyü kışkırtır, bir yandan da Esme’nin oğlu 

Hasan’ı hediyelerle kandırmaya çalışırlar.  

Halil’in ağabeyi bir yalan uydurur. Halil’in hortladığını, gördüğünü, “Esme’yi 

öldürün.” dediğini intikam istediğini, bir gün kuş, bir gün kurt, bir gün kertenkele, yılan 

donuna girdiğini söyler. Köylü bu lafı yayar. Herkes hortlağa inanır. Şayet Halil’in öcü 

alınmazsa Halil’in ömür boyu yılan donunda hortlak olarak dolaşacağı söylenir.  

Hasan, bir gün amcasının hediye ettiği kıyafetleri giyer yine onun hediye ettiği 

ata biner, silahını alır. Toroslara, dayılarını aramaya gider. 

Halil’in ailesi “Halil, Hasan’ı aldı, kaçırdı, öç alınmazsa köyün bütün 

çocuklarını kaçıracak.”diye bir söz yayarlar köylüye. 

Hasan ise köyün birine “Tanrı Misafiri” olarak gider. Orada köylülere bir 

masal anlatır. Aslında anlattığı masal kendi öyküsüdür. “Bir çocuk varmış, anası çok 

güzelmiş, anasını bir gün kaçırmışlar, kaçıranları vurmuşlar. Kocası Halil’i de 

öldürmüşler. Herkes çocuğun annesini suçlamış. Bir gün çocuğun babası hortlamış, 

yılan, akrep, kuş donunda görünmüş. Öcü alınmazsa ömür boyu öyle dolaşacakmış, 

çocuğu sokup öldürecekmiş. Çocuk anasını öldürmüş.” diye anlatır, Küçük Hasan. 

Henüz on iki yaşlarında olan Hasan, ailesinin anlattığı hortlak hikâyelerinden çok 

etkilenmiştir. Hasan, köye geri döner. Köylüler hemen ona hortlak tarafından 

kaçırıldığını, yılanı ve hortlağı sorarlar. O da kendisinin kaçtığını bütün bunların yalan 

olduğunu söyleyerek anasına sarılır.  

Halil’in kardeşi Ali köye döner. O da Esme’yi sevmektedir. Esme’ye 

kendisiyle evlenmesini, Hasan’ı da alıp köyden gitmeyi teklif eder. 
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Babaanne torununun aklını sürekli çelmeye çalışır. “Hiç insan kocasının 

kardeşiyle evlenir, onun koynuna girer mi? Yılanlar şahı Şahmaran’ı getirdim.” der 

ve yılanı bırakır. “Baban kara sevdasından hortladı. Anneni kıskanıyor. Öldür onu.” 

der. Köyde yangın çıkar, köy yanar.  

Hasan’ın kafası iyice karışır. Yılanlar görür. “Kurtar beni ömrüm boyunca 

böyle dolaşacağım.” diyen babasının sesini duyar. Çocuk daha fazla dayanamaz. Anası 

ekmek yaparken tüfekle onu öldürür.  

Film çocuğun “Ben öldürmedim.” diye bağıran çığlığıyla biter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. YUNUS EMRE 

“Bir tarihsel kişiliği sevmek, onun hayranı veya tutkunu olmak başka şeydir, o 

kişiliğin sanata yansımasını sevip sevmemek başka şey. Sözgelimi Atatürkçü olmakla, 

Atatürk’ün Türkiye yüzeyindeki çoğu ne yazık ki son derece zevksiz olan heykellerini 

beğenmenin hiçbir ilişkisi olamaz. Yunus Emre’ye de her türlü kompleksin ötesinde bir 

sanat olayı olarak yaklaşmak gerekir. Böyle yapılınca da Özdemir Birsel’in Yunus Emre 

filmi hakkında söyleyecek olumlu bir şeyler kolay kolay bulunamaz. Özdemir Birsel, 

Türkiye ve dünya üzerindeki milyonlarca insan gibi Yunus Emre hayranı ve tutkunu 

imiş. Birsel’in onlardan farkı sinemacı olması ve bu filme bir milyon lirayı bulmuş 

olmasıdır. Bizim eleştireceğimiz Birsel’in Yunus’a tamamen mistik yanıyla ele almış 

ona tasavvuf açısından bakmıştır. Konusunun uzmanları bu yaklaşımı en azından eksik 

bulabilir. Yunus’un ‘hümanist’ yanının niye bu denli ihmal edildiğini sorabilirler.  
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Özdemir Birsel’in büyük yanlışı ilk senaryoculuk ve yönetmenlik denemesini 

‘Yunus Emre’  gibi büyük zor ve iddialı bir filmle yapması olmuştur. Birsel, bu büyük 

lokmanın altından kalkamamıştır. Film, günümüzün sinemasının gerisinde kalmış, 

durgun etkisiz, demode bir sinemanın üç saat boyunca seyri zor bir örneği olup 

çıkmıştır. Birsel, Yunus sevgisinin gözlerini böylesine kamaştırmasına mâni olmalı, bu 

filmin çevrilmesini en azından sinema bilgisine güvendiği Yeşilçam ustalarından birine 

bırakmalıydı. Ortaya çıkan şey meydandadır ve Yunus sevgisi adına bile bunu 

savunmak kolay değildir. Tiyatrosundan sonra Yunus’un sinema denemesi de ne yazık 

ki başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu da Türk tarihinin ve sanatının büyük kişilerine 

yaklaşmanın hiç de kolay olmadığını özel ve büyük sanatçı yetenek ve duyarlılıkları 

gerektirdiğini göstermektedir. Yunus Emre’yi bir dereceye kadar kurtaran sayılı 

ögelerden biri kuşkusuz Hakan Balamir’in, bu yetenekli oyuncunun zaman zaman 

yalnızca gözleriyle oynamaya varan duyarlı boyutu oyunu olmaktadır.” (Dorsay, 1989 

:92-93) 

 

41. ZÜĞÜRT AĞA 

Haraptar Köyü’nün eli açık, saf, iyi niyetli bir ağası vardır. Ağa’nın bu 

durumundan çevresindeki adamları çok faydalanır. 

Ağa’nın Abdo isimli yaşlı babası ise durmadan karı ister. Köyde bir anda 

herşey tersine döner. Yanaşmalarının kızına göz koyan Abdo onunla evlenmek ister. 

Kiraz daha çok gençtir. Ancak, Ağa babasının bu arsız isteğini mecburen kabul eder. 

Aslında karısını pek sevmeyen Ağa’da Kiraz’ı beğenmiştir. Kiraz ile gerdeğe giren 

Abdo ölür. Köylüler ağanın ürünlerini çalıp satarlar. 

Ağa köylünün kazığını yediği gibi, desteklediği partinin de kazığını yer. 

Köylünün desteklediği Şıh’la da Ağa zıtlaşır.  

Köyde kuraklıktan ötürü topraklar mahsul vermez. Yapılan yağmur duaları da 

fayda etmez. Kuraklıktan ürün alamayan Ağa, topraklarına baraj yapmak isteyen 

politikacılara köyünün topraklarını satarak büyük şehire taşınır. 

Ancak, Ağa şehirde de tutunamaz. Parasını hangi işe yatırsa başarılı olamaz. 

Büyük şehirde samimiyet yoktur. Herkes birbirini dolandırır. Saf Ağa’yı da 
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hemşehrileri hep kandırır. Ağa’nın karısı da ona kötü davranır. Sürekli dır dır eder. 

Sonunda karısına varıncaya kadar herkes onu terk eder. Sadece Kiraz onu bırakmaz. 

Kiraz’ın anlayışına ve güzelliğine hayran olan Züğürt Ağa son çare olarak en 

iyi bildiği işi yapmaya karar verir. Ağalığının simgesi olan çizmelerini satar. O parayla 

çiğ köfte yapıp satar. Ağa artık mutludur. Çünkü yanında onu seven biri vardır. Az da 

olsa bir kazancı vardır ve bildiği bir işi yapmaktadır.  

Züğürt Ağa, Türk sinemasındaki ağa geleneğine tümüyle ters düşen, çâresiz 

köyde sürdürdüğü ağalığı şehirde de devam ettireceğini zanneden bir ağadır. 
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III. BÖLÜM 

 

41 TÜRK FİLMİNE HALK EDEBİYATI AÇISIYLA BİR 

YAKLAŞIM 

 

A. 41 TÜRK FİLMİNDE HALK EDEBİYATI TÜRLERİ 

 

41 Türk filmini halk edebiyatının türleri açısından incelediğimizde 

karşımıza çok zenginlikler çıktı. Masal, halk hikâyesi, türkü, mâni, ağıt, efsane, 

destan, atasözü, deyim gibi halk edebiyatı türleri, geleneksel yapı içeren 

filmlerde çok fazlaydı. 

Adı üstünde Türk filmi. Elbetteki Türk insanını anlatacak. Gerçi 

sinemamız, batılılaşma modelini yoğun olarak yaşadığı için kendi öz 

değerlerimize yer veren filmlerimiz ağırlıkta değil. Ancak, Türk filmleri 

genellikle Türk insanını anlatır. Türk insanı da atasözü veya deyim kullanmadan 

konuşamaz. türkü söylemeden yapamaz. Acısını ağıtlarla dile getirir. Çocuklarını 

ninnilerle, masallarla büyütür. Bu açıdan yaklaştığımızda bir Türk filminde 

herhangi bir halk edebiyatı unsuru bulamamak mümkün değildir. 
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İncelediğimiz 41 Türk filminin kimisinin adı kimisinin içeriği halk 

kültürünü yansıtır niteliktedir. Bir filmde birden fazla halk edebiyatı motifine 

rastlamak mümkündür. 

Filmler incelenirken ikinci bölümde özetleri verilen 41 filmin sıra sayısı 

parantez içinde verilmiştir.  

1. Halk Hikâyesi Unsuru Taşıyan Türk Filmleri 

“Arap dilinde başlangıçta kıssa ve rivayet olarak düşünülen sonraları 

eğlendirmek maksadı ile taklit mânâsında kullanılan hikâye deyimi gerçek veya 

hayali bir takım vak’âların, maceraların hususi bir üslûpla, sözle nakil ve tekrarı 

demektir.”(Elçin, 1986: 444) 

Halk hikâyeleri destanın gelişmiş şeklidir. Eflatun Cem Güney  halk 

hikâyesi için “Halkın gönül dünyasını dile getiren ölmez hikâyelerdir.” 

der.(Güney, 1951:385) 

Ayrıca Köroğlu Destanı içinde yer alan “Köroğlu’nun Zuhuru” “Köroğlu 

ile Demircioğlu”, “Köroğlu”nun Ayvaz’ı Kaçırması”, Köroğlu filminde birebir 

verilmese de sinemaya uyarlanmış bir şekilde karşımıza çıkar. 

Yukarıda isminden bahsettiğimiz halk hikâyelerinin pek çok varyantı 

vardır. Sinemaya uyarlanmış bu halk hikâyeleri de izlendiğinde asıllarından 

farklı olabilir. Nitekim halk hikâyesinin orijinal yapısı, senaristin elinde yeniden 

düzenlenir. Senarist, bilinen bir halk hikâyesini değiştirerek karşımıza farklı bir 

senaryo çıkarabilir. 

Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’in “Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı” adlı 

eserindeki halk hikâyelerini incelediğimizde, izlediğimiz halk hikâyeleri 

filmleriyle aralarında bazı farklılıklar olduğunu tespit ettik. Hikâyelerin ana 

motifleri, kahramanları, olayı benzer nitelik taşırken senaristin değişiklikleri göze 

çarpmaktadır. Bu nedenle bir mukayese yapabilmek amacıyla hikâyelerin kısa 

özetini veriyoruz. Çalışmamızın ikinci bölümünde bu halk hikâyelerinin 
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filmlerinin özeti yer almaktadır. Filmin özeti ve hikâyenin özeti okunduğunda 

aradaki fark anlaşılacaktır. 

 

a. Âşık Garip Hikâyesi (6) 

Babasının ölümünden sonra dalkavuklarla kalan mirası tüketen, çeşitli 

işlere girip çıkan Resul, bir saz şairinin yanında çalışırken düşünde Hızır’ı görür. 

Hızır ona aşk bâdesi içirir. Şah Senem’i anlatır. Âşık Garip diye anılan Resul 

sazıyla Şah Senem’i arar bulur. Kızı babasından ister. Baba kırk kese altın ister. 

Âşık Garip, para için yollara düşer. Şah Senem, Veled ile nişanlandırılır. Garip, 

Hızır yardımıyla Şah Senem ile evlenir. Sonu mutlulukla biten sayılı 

hikâyelerimizdendir. 

Âşık Garip (Göy Güzeli) adlı filmi izleme imkanımız olmadığı için 

değerlendirme yapamıyoruz. 

 

b. Arzu ile Kamber (5) 

Hac yolunda anası babası öldürülen Kamber ile, çocuğu evlat edinen 

ailenin kızı Arzu arasında doğan; kızın anasının engellemesi yüzünden ayrılık ve 

ölümle sona eren mutsuz bir aşk hikâyesidir. Aşk bâdesi içip “hak âşığı” olan 

Kamber, saz çalıp şiir söylemeye başlar, dağlara düşer başka birisiyle 

evlendirilen Arzu, kocasını kendisine yaklaştırmaz; adam kederinden ölür. 

Yolda, rastlaşan iki sevdalı birbirlerine sarılırsa da, Murat alamadan ölürler. 

Ruhları birer beyaz güvercin olup uçar gider. Hikâyenin yapısı ile senaryo 

birbirine benzer. Ancak film sonunda iki âşık güvercin olup uçmaz. Filmde 

rüyada aşk bâdesi içme yoktur. 

 

c. Ferhat İle Şirin (14) 
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Hikâyenin farklı varyantları vardır. Prof. Dr. Ali Berat Alptekin’in Halk 

Hikâyelerinin Motif Yapısı’nda Behçet Mahir’in anlatımı, filmin senaryosuna 

benzer. Ancak “Hüsrev ü Şirin” mesnevisi biraz farklıdır. Filmde Sultan ve Şirin, 

Ferhat’ı severken, Hüsrev ü Şirin’de Şirin’i, Hüsrev ve Ferhat sever. Ferhat 

Şirin’in kasrına su getirir, ikisi birbirine âşık olurlar. O sırada Hüsrev de Şirin’e 

gönlünü kaptırır ve onu elde etmeye çalışır. Hüsrev, Şirin’in kendisiyle evlendiği 

haberini ulaştırır, o da balyozla kendini öldürür. Olayları öğrenen Şirin, Ferhat’ın 

mezarı başında can verir. 

 

d. Kerem İle aslı (26) 

Kerem keşiş kızı Aslı’ya gönül verir. Ancak din ayrılığı yüzünden 

onunla evlenmesi mümkün olmaz. Bir diyârdan öbür diyâra göçen keşişle kızının 

ardından uzun yolculuklar yapar. Kerem, Halep Paşası’nın emri üzerine Aslı ile 

evlendirilir. Düğün gecesi keşişin kızına giydirdiği gömleğin düğmeleri bir türlü 

çözülmeyince Kerem “ah” edip yanarak, ölür; onun külleri arasındaki kıvılcımla 

Aslı da saçlarından tutuşup can verir. Filmde din ayrılığı ve Kerem’in yanması 

yoktur. 

 

 

 

e. Leyla ile Mecnun 

Leyla ile Mecnun kardeş çocuklarıdır. Kimi anlatımlarda ise Leyla ile 

Mecnun birbirini tanıyan iki ailenin çocuklarıdır. Küçük yaşta birbirlerini 

severler. Kays’ın Leyla için söylediği şiirler dillerde dolaşır. Leyla’nın babası, 

adını dillere düşürdüğü için kızının Kays’la evlenmesini önler. Leyla başka 

biriyle evlendirilir; Kays çöllere düşer. ‘Mecnun’ (deli) diye anılmaya başlar. 
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Ayrılık acısına dayanamayan Leyla, kederinden ölür. Mecnun da onun mezarının 

başında can verir. 

Filmin başında hükümdarın yoksul ailelerin oğlan çocuklarını 

öldürtmesi, sonda Leyla’nın taşlanması, Mecnun’un gözüne mil çekilmesi gibi 

farklı ögeler vardır. 

 

f. Tahir ile Zühre 

Padişah kızı Zühre ile vezir oğlu Tahir’in ölümle biten aşk serüvenini 

anlatır. Sevgililerin birleşmesini Zühre’nin annesi engeller. Sürgüne gönderilen 

Tahir, sevgilisi başkasıyla evlendirileceği sırada gizlice döner, delikanlının 

öldürülmesi üzerine genç kız da kendini öldürür. Mezarlarında yetişen iki gül 

fidanı ve aralarındaki karaçalı yaşanan olayları simgeler. 

Yukarıdaki halk hikâyelerinin hepsinde ortak bir takım özellikler vardır. 

Hikâyelerin genelinde aileler çocuk özlemi çeker. Ak sakallı bir derviş veya 

Hızır iki ailenin babasına görünür ve onlara elma verir. Elmayı yiyen eşlerin 

çocukları olur.  

Erkeğin rüyada aşk bâdesi içmesi vardır. Âşıklar birbirini rüyalarında 

görüp severler. 

İki âşığın kavuşmasına engeller vardır. Bu engeller ya aileler ya da 

üçüncü bir şahıstır. 

Âşıklar genellikle bu dünyada kavuşamadan ölürler. 

 

2. Masal Unsuru Taşıyan Türk Filmleri 

Masal, belli olmayan bir zamanda ve yerde geçen çoğu olağanüstü ve 

hayal ürünü olayların ağızdan ağıza, nesilden nesile aktarılmasıyla oluşmuş, 



 139 

içinde tekerlemeler yer alan bir türdür. Cin, peri, dev, ejderha gibi olağanüstü 

varlıkların, büyünün, sihirin olduğu bir türdür. 

41 Türk filmi içerisinde de masal unsuru taşıyan hatta masallardan 

uyarlamalar vardır. Bunlar; Keloğlan, Keloğlan ile Yedi Cüceler, Keloğlan 

Aramızda, Keloğlan ile Can kız, Ben Bir Garip Keloğlanım (25) Şahmaran (35) 

ve Ali Baba ile Kırk Haramiler (4)’dir. Bu filmler içinden Şahmaran, gerçek ile 

düş dünyası arasında yaşayan Yusuf adlı çocuğun, masal kahramanı Şahmaran’ı 

çok sevmesi ve onu düşlerinde yaşatmasını anlatır. O yüzden birebir Şahmaran 

masalının sinemaya uyarlaması değildir. Ancak Keloğlan filmleri ile Ali Baba ve 

Kırk Haramiler tamamen masal unsuru taşır. 

 

a. Şahmaran (35) 

Başı insan, gövdesi yılan biçiminde olan bir masal ve efsane 

kahramanıdır, Şahmaran. Yılanların hükümdarı olduğuna inanılan bu canavarın 

gömülere bekçilik ettiğine; soluğu ve bakışıyla karşısındakini öldürdüğüne 

inanılır.  

Şahmaran adlı masalın konusu kısaca şöyledir: Arkadaşlarının ihanetine 

uğrayan Camisab, bir mağaradaki bal kuyusuna iner. Burada değişik bir dünya ile 

karşılaşır. Bu yer altı dünyasının hükümdarı Şahmaran, Camisab’dan haşlanır ve 

geri dönmesine engel olmak için ona pek çok hikâye anlatarak onu oyalar. 

Sonunda kendisinden söz etmemesi ve hamama girmemesi koşuluyla Camisab’ı 

yeryüzüne çıkarır. Fakat ülkenin hükümdarı hastadır. Onu iyileştirecek tek çare, 

Şahmaran’ın kesilip kaynatılarak suyunun içirilmesidir. Şahmaran’ı tanıyan 

birini bulmak için herkesi hamama sokarlar. Camisab tanınır. Şehmur’un 

işkenceleri sonucu Camisab, Şahmaran’ı bulur. Şahmaran kesilir. Camisab,  bu 

duruma çok üzülür. Şahmaran yine de ona yardımcı olur. Şahmaran’ın kaynayan 

suyundan içen Camisab ünlü bir hekim olur ve hükümdarı da iyileştirir.  
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Şahmaran filminde Yusuf, dedesinden dinlediği masallardan çok 

etkilenen bir çocuktur. Özellikle en çok sevdiği masal kahramanı yılanlar şah. 

Şahmaran’dır. Yer altı zindanlarında kaybolan “Yusuf” orada insanlardan 

gizlenen antika kaçakçısı bir kadınla karşılaşır. Kadın ve çocuk arasında ilginç 

bir dostluk olur. Yusuf çocuk dünyasında o kadını Şahmaran’a benzetir. Çocuğun 

hayalleri, Şahmaran masalının motifleriyle süslüdür ve bu hayaller ekrana yansır. 

Kadın, çocuğun hayâlinde belinden aşağısı yılan olan güzel bir Şahmaran’dır ve 

yer altında saklandığı zindan onun mekanıdır. 

 

6. Ali Baba ve Kırk Haramiler (5) 

Film, “Ali Baba ve Kırk Haramiler” masalının sinemaya bir 

uyarlamasıdır. Masalın yapısı senaryoya aktarılırken fazla bozulmamıştır. Sadece 

Ali Baba  tiplemesini Sadri Alışık canlandırdığı için mizahi unsur ağır basmıştır.  

Filmin başında Ali Baba’nın eşeğini bir hırsızın çalması, daha sonra 

hırsızın ipi boynuna dolayarak bir zamanlar insan olduğunu, Allah’ın onu 

cezalandırıp eşek yaptığını anlatması bize, Nasrettin Hoca’nın bir fıkrasını 

hatırlatır. Zaten Ali Baba’ya, Nasrettin Hoca’nın mizah anlayışı filmde 

yansıtılmıştır. Ali Baba saf, iyi niyetli ama aynı zamanda hazır cevap, espirili bir 

tip olarak karşımıza çıkar. 

Filmde, Ali Baba’nın söylediği bir türkü de vardır. Bu türküyü masal 

içinde bir tekerleme olarak kabul edebiliriz. Türkünün sözleri şöyledir: 

“Ali Baba ormana ters daldı. 

Karanlıkta yapayalnız tek yattı, 

Eşeği de dayattıkça dayattı, 

Vah zavallı Ali Baba, 

Kâr etmiyor hiçbir çaba, 

Ali baba ormana ters daldı. 

Ali Baba her gece aç yattı, 
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Ali Baba’nın karnı zil çaldı, 

Meteliğe kurşun attı, 

İflas etti birden battı, 

Vah zavallı Ali Baba 

Kâr etmiyor hiçbir çaba, 

Ali Baba her gece aç yattı.” 

Bunun dışında 40 Haramiler’in sık sık tekrarladığı bir tekerleme daha 

vardır filmde: 

“Kırk haramiler, kırk haramiler, 

Hep haraç için şehre geliriz 

Kırk haramiler, kırk haramiler, 

Doğruluk için biz haram yeriz. 

Asmak, kesmek, kelle uçurmak 

Hırsızlıktan altın vurmak.” 

 

c. Keloğlan Filmleri (25) 

Türk masal geleneğinde gerçekçi masallar adı altında incelenen. 

Keloğlan masalları, bu gelenek içinde çok önemli bir yer tutmaktadır.  

Keloğlan, gariban, yoksul, saf, iyi kalpli bir delikanlıdır. Çevresinde alay 

edilen, tembel olan, anasından hep azar işiten bir oğlandır. Ama  bunun yanı sıra 

zeki, becerikli ve kurnazdır. “Öteki masalların, kahramanları, amaçlarına 

erişebilmek için büyüye, büyülü araçlara, doğa üstü güçlere başvurmak zorunda 

kaldıkları halde Keloğlan masallarında kurnazlık, hilekarlık, ataklık, beceriklilik 

iş görür araçlar durumuna gelmiş, toplumun her katından kötüler, köşe 

değirmenciler kadar, padişahlar hatta devler bile onun karşısında yenik düşmeye 

başlamışlardır.” (Alangu, 1968:461-462) 

Keloğlanın bu özellikleri bir masal kahramanı olarak onun çok 

sevilmesine sebep olmuştur. Bu kadar çok sevilen Keloğlan filmleri de çok 
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sevilmiştir. keloğlan masalları senaryodaki bazı değişikliklere film olarak 

karşımıza çıkmıştır. Bir örnek verecek olursak; “Keloğlan’ın Ali Cengiz Oyunu” 

adlı masal bir takım değişikliklerle “Keloğlan ile Can kız” adlı film olur. 

Masalda, Ali Cengiz oyununu öğrenen Keloğlan padişahın kızıyla evlenir. 

Filmde ise padişahın kızıyla evlenmek isteyen Keloğlan Ali Cengiz’in, 

hünerlerini öğrenir. Ama padişahın kızı yerine Ali Cengiz’in kızı Can kız ile 

evlenmeye karar verir. 

Keloğlan filmleri içinde “Keloğlan Aramızda” diğerlerinden farklı bir 

nitelik taşır. Bu filmde Keloğlan, anasıyla beraber İstanbul’a gelir. Büyükşehirde 

ve teknolojiyle tanışan Keloğlan’ın maceraları anlatılır: Bu da bir masal 

kahramanı gerçek dünya içinde buluşturmak bakımından ilginçtir. 

Atilla Dorsay Keloğlan’ın önemini ve Keloğlan filmlerinin başarısını 

şöyle anlatır; 

“Nedir Keloğlan’ın başarısının sırrı? Edebiyat geleneği, roman, hikâye 

değil masal, efsane, destan olan şiir geleneği halk ozanlarının çelebi 

duyarlılığıyla, kaynağı hak olan mâni ve koşmalarının özdeyişinde billurlaşmış 

bir toplumun geleneksel birikimine en uygun olanını vermesinde herhalde. Tam 

bir halk kahramanı olan Keloğlan’ın sağduyusu, pratik zekası, padişaha 

davranışında somutlaşan güçlüğe egemen olana karşı yürekli, pervasız tutumu, 

haksızlığa, halkın ezilmesine sözle de olsa karşı çıkışı. Bu ana çizgiler etrafında 

Turgut Özakman’ın radyo oyunundan uyarladığı senaryosunda, Suavi Sualp’in 

geleneksel Türk seyirlik sanatları espirisinde, kulağa hoş gelen deyimleri, 

tekerlemeleri kullanışı ve Rüştü Asyalı’nın (gerçek bir yetenek) sevimli, 

hareketli oyunu.” (Dorsay, 1989:81) 

Gerçekten de Rüştü Asyalı’nın başarılı oyunculuğu sayesinde sanatçı, 

Keloğlan ile adeta özdeşleşmiştir. 

 

d. Kemal Sunal Güldürüsü ile Keloğlan 
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Ünlü komedyen Kemal Sunal herhangi bir Keloğlan filminde 

oynamamıştır. Ancak, Kemal Sunal filmlerindeki ‘Şaban’ tiplemesi ile Keloğlan 

arasında büyük benzerlikler vardır. 

Yeşilçam’dan gelen tekliflerle 1972 yılında sinemaya geçen Kemal 

Sunal, Türk sinemasında Keloğlan geleneğini değiştirmiştir ve Karagöz’ün 

Keloğlan’ın mirasını devralmıştır adeta. Keloğlan masalları sözlü dilin daha 

sonra yazıya yansımış ürünüdür. Kemal Sunal’ın ‘Şaban’ filmleriyse görüntü 

dilinin ürünüdür. 

“Şaban” ve “Keloğlan” tiplemeleri ortak özellikler taşır. Her iki 

kahraman da yoksul, saf, iyi kalpli, tembel, çevresi tarafından alay konusu olan, 

ancak; kötülere ve kötülüklere karşı mücedelede cesur, zeki, kurnaz, kimi zaman 

hilekar olan ve çevresi tarafından birden çok takdir edilen bir tip hâline gelirler.  

Dr. Nazlı Kırmızı, Keloğlan masalları ve Şaban filmlerinin işlevlerini 

aşağıdaki listede gayet net karşılaştırmıştır: 

“Keloğlan Masallarının İşlevler 

Listesi 

Şaban Filmlerinin İşlevler 

Listesi 

1. Kahraman alt tabakadan 

gelmektedir. 

2. Padişah kahramandan belirli bir 

işi başarmasını ister. 

3. Kahraman belirli bir amaçla 

evden uzaklaşır. 

4. Kötüler, kahramanı güç durumda 

bırakırlar 

5. Kahraman kötüleri aldatır. 

6. İyiler kahramana yol gösterirler. 

7. Kahraman kötüleri yener. 

8. Padişah kahramanı ödüllendirir. 

9. Kahraman yeni bir toplumsal 

konuma iye olur. 

1. Kahraman toplumsal çevreye 

girer. 

2. Kahraman ayrımlı bir toplumsal 

çevreye girer. 

3. Toplum kahramanı ayrımlı biri 

olarak görür. 

4. Kahramanın sevdiği (evlenmek 

istediği) bir kadın vardır. 

5. Kahraman ile sevdiği kadın 

arasında çatışma ortaya çıkar. 

6. Kötüler, kahramanı ya da sevdiği 

bir insanı güç durumda 

bırakırlar. 

7. Kahraman kötüleri yenmek için 
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hile yapar 

8. Kahraman kötüleri yener 

9. Kahraman sevdiği kadınla mutlu 

olur (evlenir) (Kırmızı, 1990:41-

42) 
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3. Efsane Unsuru Taşıyan Türk Filmleri 

Efsane, halk inanışlarının kısa anlatımıdır. Kendine özgü bir üslubu, 

kalıplaşmış kuralları olmayan, konuşma dilinin kullanıldığı kısa ve nesirle 

anlatılan bir türdür. 

Boratav’ın ifadesiyle tarihlik efsaneler yazılı edebiyatta menkîbe adıyla 

belirtilen anlatıların tümünü kapsar. Dağ, göl, şehir adları, afetler, savaşlar, 

fetihler, önemli şairler, din adamları, aşıklar, çobanlar… üzerine efsaneler vardır.  

41 Türk Filmi içinde efsane unsuru taşıyan filmler; Ağrı Dağı Efsanesi, 

(2) Ağrı Dağı’nın Gazabı, (3) Boş Beşik, (9), Hasan Boğuldu, (20), İpekçe (22), 

Kızılırmak Kara Koyun (27)’dur. 

 

a. Ağrı Dağı Efsanesi (2) 

Yaşar Kemal’in “Ağrı Dağı Efsanesi” adlı romanından uyarlanan bir 

filmdir. Roman şiirselliğe çok yaklaşan bir üslûpla yazılmıştır: dolayısıyla 

gerçeklikten uzak masalsı bir hava taşır bu da filme yansımıştır. 

“Ağrı Dağı, coğrafik yörenin merkezini oluşturduğu gibi öykünün 

gelişiminde de bir merkez oluşturur; Yüksekliği, ululuğu erişilmezliği, insancıl 

oranların dışında taşan boyutları ile, insanların bitmez tükenmez didişmelerine 

yukarlardan tanıklık eder… Giderek sonunda olaylara daha yakından karışır…  

Kötü yürekli Mahmut Han’ın Ahmet’i sınamasını iyiliğin ve iyilerin lehine 

sonuçlandırmak için, hiçbir canlıya yapmadığını Ahmet’e yapar. Herkesten 

esirgediğini ondan esirgemez: Onun kimselerin erişemediği doruğuna çıkmasına, 

ateşi yakmasına ve insanların arasına geri dönmesine izin verir.” (Dorsay, 

1989:172-173) 

Ağrı Dağı üzerine çok çeşitli efsaneler vardır. Bu efsaneler taşa dönme 

motifi üzerine yoğunlaşmıştır. Ağrı Dağı Efsanesi filminde de Ağrı’ya çıkmak 

isteyen Ahmet’e Gülbahar: “Ağrı’nın dönülmez olduğunu bilmez misin? Bu 
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kaçış niye Ağrı doruğuna çıkanı bağışlamaz. Ağrı, eteği taşa dönmüş insanlarla 

dolu.” der. Bu da halk arasındaki inancı bize gösterir.  

“Taş kesilme motifi dış Türkler arasında çok yaygındır. Her Türk 

boyunda bu motifle karşılaşmak mümkündür: Taş kesilme, Müslüman olan Türk 

boylarında genellikle dua neticesinde gerçekleşir. Müslüman olmayanlar da ise 

dua söz konusu değildir. Sadece bazı efsanelerde taş kesilmeyi dilemek vardır. 

Kahramanlar,kendiliklerinden taşa dönerler.” (Ergun, I, 1997:176)  

Gülbahar’ın Ahmet’e söyledikleri bize Azerbaycan Ağrı Dağı 

Efsanelerinden birini hatırlatır: 

“Bir çift Ağrı Dağı vardır: Bunlar iki kardeşmiş. Biri büyük, biri 

küçük.Bacılar birbirleriyle kavga ederler. Küçük kız büyüğe: 

‘Senin başından kar duman eksik olmasın’ der. 

Büyük kız da kardeşine; ‘Senin de başından yılan, çiyan, od, alev, eksik 

olmasın’ der. Öyle de olur. dağların birinin başında kar, duman; diğerinin ise 

yılan, çiyan eksik olmaz. Önceleri Kerbela’ya, Medine’ye gidenler bu iki dağın 

arasından geçerlermiş. Büyük dağın başına çıkan yok olurmuş. Ne geri dönermiş, 

ne de ileri gidermiş.  

Bu halde bir deveci, develeri ile birlikte Kerbela ziyaretine yollanmış. 

Yolda susuz bir sahraya rast gelir. Deveci: ‘Ey ilahi, bir pınar çıkart develerden 

ben de içip doyalım. Köye varınca sana bir deve kurban edeceğim’ der. Tam o 

zaman yerden bir kaynak fışkırır: Develer de, deveci de bu kaynaktan doyana 

kadar içtikten sonra yola çıkarlar. Fakat, deveci vaadine durmaz. Çok geçmeden 

öylece orada deveci de, develer de taşa dönerler. Bu taşlar bugün iki Ağrı 

Dağı’nın arasındadır.” (Ergun, II, 1997:388) 

Ağrının eteklerindeki taşlar o vakitten kalmadır. Filmin adına ilham olan 

Ağrı Dağı, efsanelerde özellikle taş kesilme motifinin olduğu efsanelerde sıkça 

görülür. dolayısıyla filmin ismi halk bilimi açısından önemli bir motiftir. Üstelik 
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bu dağın adının yanına bir de efsane kelimesi eklenmiştir. Efsanenin en önemli 

niteliği inanış konusu olmasıdır. Efsanede anlatılan şeyler doğru olarak kabul 

edilir, gerçekleşmiş sayılır. 

Ağrı Dağı’nın Gazabı (3) adlı filmin adında, Ağrı Dağı üzerine söylenen 

efsanelerden etkilenilmiştir.  Film, Ağrı eteklerinde yaşayan yörükleri anlatır. 

Ağrı’nın geçit vermez, acımasız oluşu ‘gazap’ olarak nitelendirilmiştir. Halk 

başına gelen felaketi Ağrı’nın gazabı olarak düşünür. 

b. Kızılırmak – Kara Koyun (27) 

‘Kızılırmak’ adlı türkü ve ‘Kara Koyun’ adlı efsaneden esinlenilerek 

senaryolaştırılmış bir filmdir. Boratav türküye dayalı efsanelerle ilgili şöyle bir 

örnek verir: 

“…Uzun soluklu bir roman niteliğini almadan kimisi sadece bir türküye, bir 

ezgiye takılı kalmış aşk efsaneleri de vardır. Kara koyun hikâyesi bunlara iyi bir 

örnektir; orada ağasının kızına aşık çobanın muradına nail olmak için üstesinden 

gelmesi istenen sınama; günlerce tuz yalatılmış ve susuz bırakılmış sürüyü bir 

dere kıyısında su içmeden durdurması anlatılır.” (Boratav, 1999:102) 

Kızılırmak türküsü de Kızılırmak üzerindeki köprülerden birinden 

geçerken köprünün yıkılmasıyla suya düşüp boğulan gelini ve gelin alayını konu 

alan ağıt türü bir türküdür. Orta Anadolu’da çok yaygın olan bu türkünün birden 

çok çeşitlemesi vardır. Bunların ortak yanı ağıtta gelinin ya da üçüncü bir kişinin 

ağzından coşkun akması nedeniyle Kızılırmak’a ilenilmesidir. 

 

c. Boş Beşik (9) 

Aile içi ilişkiler üzerine anlatılan efsaneler sınıfına Boş Beşik’i 

koyabiliriz. Boş Beşik, olağanüstü hiçbir ögesi olmayan bir hikâyedir. Yıllarca 

çocuk özlemi çeken bir yörük kadınının çocuğu olması, göç sırasında çocuğunu 
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kartalın kapması ve çılgına dönen kadının kartaldan intikamını alması ve kadının 

acısı anlatılır. Filmde bu efsane ayrıntılı olarak çok iyi bir şekilde verilmiştir.  

 

d. Hasan Boğuldu (20) 

Film, Sabahattin Ali’nin ‘Hasan Boğuldu’ adlı hikâyesinin 

anlatılmasından oluşur. Ufak tefek değişiklik ve ilaveler dışında hikâyenin 

yapısına zarar verilmemiştir. Sabahattin Ali de bu hikâyeyi bir efsaneyi 

geliştirerek yazmıştır. 

İnandırıcı halk anlatmaları olan efsaneleri; taş kesilme ile ilgili efsaneler, 

velilerle, işaretlerle, hayvanlarla, olağanüstü varlıklarla ve dağ, göl, ırmak, şehir 

adları, kaleler gibi yer adlarıyla ilgili efsaneler olmak üzere sınıflandırabiliriz. 

‘Hasan boğuldu’ adlı filmi bir efsane olarak kabul edebiliriz ve yer adlarıyla ilgili 

efsaneler sınıfında değerlendirebiliriz. Çünkü, bu filmde bir büvetin ve çınarın 

adını, nereden aldığının efsanesi anlatılmaktadır. 

Türk halkının engin dehası, ad verme unsurunda da görülmektedir. Halk 

dağa göle, ırmağa, kaleye, şehre, kayaya bir ad vereceğinde inandırıcı bir 

öyküyle bağlantı kurar. Nitekim, bu filmde bir büvete neden ‘Hasan Boğuldu’ adı 

verildiği anlatılır. Eski adı ‘Gök Büvet’ olan yer, Hasan’ın orada boğulmasından 

dolayı ‘Hasan Boğuldu’ adını alır. Hasan Boğuldu büvetinin yanındaki çınara da 

halk ‘Emine Çınarı’ der. Çünkü Emine, Hasan’ın boğulduğunu anlar ve ona 

kavuşmak için büvetin yanındaki çınara kendini asar. 

 

e. İpekçe (22) 

Bu filmde Nakışçı karakterinin masal diye anlattığı ancak efsane 

niteliğini daha çok taşıyan iki anlatı vardır. Her iki efsanenin de filmle bağlantısı 

vardır. 
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Birinci efsane uzun saçlı yılan ile uzun saçlı kızı anlatır: Vaktin birinde 

uzun saçlı bir geline bir yılana âşık olmuş. Çünkü, o da uzun saçlıymış. Gelin 

gider o gider, gelin durur o durur, gelin uyur oda uyurmuş. Baş ucunda gelini 

korurmuş. Kimse saçlı kıza yaklaşamazmış. Bir gün erkekler yılanı doğrayıp 

öldürmüşler. Bu arada kızın saçını da kesmişler. Kız da çok yaşamamış ölmüş.  

Nakışçının anlattığı birinci efsane ile film arasında önemli bir bağlantı 

vardır. Filmde de İpekçe’nin uzun sarı saçları vardır. Nakışçı İpekçe’ye olan 

aşkını belirtmek için gövdesi yılan olan ve kendisine benzeyen bir adam ile uzun 

saçlı İpekçe’yi çizer. Filmin sonundada İpekçe’nin uzun sarı saçlarının peruk 

olduğu anlaşılır ve Nakışçı’nın ölmesinden kısa bir süre sonra o da yaşamaz, 

efsanedeki kız gibi 

İkinci efsane ise gönül çiçeği ile ilgilidir. Nakışçı, İpekçe’nin evinin 

duvarına açmamış tomurcuk bir çiçek çizer. Nakışçı, rengi mavi olan bu çiçeğe 

masal çiçeği, gönül çiçeği, toy çiçeği veya sevda çiçeği denildiğini söyler. Bu 

çiçeği herkes göremez, gerçekten sevenlere görünür ve açarmış sadece. Ama iki 

kişi de gerçekten severse çiçek görünürmüş. Filmin sonunda da Nakışçı 

tomurcuğun çiçek açtığını söyler. İki sevgili gönül çiçeğini görmüşlerdir. 

Bu efsanelerin dışında bir de tanınmış zâtlarla ilgili efsaneler vardır: Hacı 

Bektâş-ı Velî, Pir Sultan Abdal, Köroğlu, Yunus Emre ile ilgili çevrilen filmler 

de yukarıda ismi geçen şahıslarla ilgili efsanelere de yer verilmiştir. 

İncelememizin halk edebiyatı içindeki önemli şahıslarla ilgili bölümünde bu 

efsanelere yer verileceği için burada anlatmıyoruz. 
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4. Destan Unsuru Taşıyan Türk Filmleri 

Destanlar bir milletin varlığını, acısını, sevincini, coşkusunu, 

heyecanlarını kısacası duygu ve düşünce yapısını oluşturan zenginliklerdir. 

Edebiyatçılar destanı bir çığa benzetirler. Bir kartopunun bir dağdan yuvarlana 

yuvarlana büyümesi, çığ olması gibi destanlar da oluşumunu, gelişimini zamanla 

sağlar. 

41 Türk Filmi içinde Türk destanlarından ikisine örnek verilmiştir. 

Bunlar Köroğlu (28) ve Battal Gazi (7) Destanları’dır. Bir de Tarkan (38) adlı 

filmde destansı nitelikler vardır. 

 

a. Köroğlu (28) 

Köroğlu Destanı, Türk destanları içinde en geç çekirdeklenen çok yeni 

bir destanımızdır. Azerbaycan’dan Rumeli’ye kadar uzanan çok yaygın yirmi 

dört çeşitlemesi vardır bu destanın. 

“Türklerin, bugünkü büyük ve kutsal yurdumuz olan ve sadece bu 

sebepten bile her birimiz, için olağanüstü bir değeri olması ve öylesine değer 

taşıması gereken Anadolu ve Rumeli topraklarımıza yerleşmelerinden sonra 

çekirdeklenmiş ve gelişmiş olması Köroğlu Destanının bugüne kadar aynı etkili 

gücüyle yaşamasına sebep olmuştur. Hala Anadolu ve Rumeli topraklarımızda 

Köroğlu destanı söylenir; coşkuyla anlatılır, dinleyenler de öyle 

dinlerler.”(Sepetçioğlu, 1998:147) 

Köroğlu filmi ile destanı arasında ana çizgiler çok benzemektedir. Ancak 

çok geniş bir destan olmasından dolayı senaryo yazılırken bazı ayrıntılara yer 

verilmemiş, bir takım değişiklikler yapılmıştır. Ayvaz, Demircioğlu, Deli Yusuf, 

Bolu Beyi, Hoylu Beyi karakter olarak filmde verilmiş, Kırat üzerinde çok fazla 

durulmuştur. Âb-ı hayat suyuna ve Kırat’ın kanatlarına değinilmemiştir. 
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Köroğlu destanı ana hatlarıyla şöyledir: Ruşen Ali’nin babası Yusuf Bolu 

Beyi’nin seyisidir: Bey onu cins atlar bulmaya gönderir. Yusuf, Fırat ırmağından 

çıkma kutsal bir aygırdan olma cılız bir kısrakla geri döner. Bey, hayvanın 

gösterişsiz hâlini görünce kızar, seyisin gözlerine mil çektirir. Seyisin Köroğlu 

olarak anılan oğlu, Kırat diye anılarak kısrağı yetiştirir. 

Bingöl Dağları’ndan inen ve Aras Irmağı’na karışan sihirli üç köpük 

Yusuf’un gözlerini açacak ona gençlik ve güç verecektir. Bu köpükleri Köroğlu 

içer sonsuz yaşam yiğitlik ve şairlik güçlerini kazanır. Çamlıbel’e yerleşir ve 

Bolu Beyi’ni alt eder. Kırat’ın yardımıyla yoksul ve ezilmişlerin hakkını arar; bir 

halk kahramanı olur: Türlü serüvenlerde Reyhan, Arap, Köse Kenan, Koca Bey, 

Demircioğlu, Kiziroğlu Mustafa, Deli Hoylu’yu kendine bağlar. Ayvaz adlı 

delikanlıyı kaçırıp yanına alır. Gönül verdiği Telli Nigar’ı elde eder. Kaçırılan 

Kırat’ı serüvenlerle kurtarır. Tüfek icat edilip mertlik bozulunca beylerine 

dağılmalarını söyler ve ortadan kaybolur. 

 

b. Battal Gazi Filmleri (7) 

Battal Gazi filmlerinde genellikle aynı yapı vardır. Filmlerin hepsinde 

Battal Gazi’nin Bizanslılarla olan mücadelesi, onlara karşı gösterdiği 

kahramanlık anlatılır. Bu filmleri: Battal Gazi, Battal Gazi Geliyor, Battal Gazi 

Destanı, Battal Gazi’nin Oğlu, Battal Gazi’nin İntikamı ve Savulun Battal Gazi 

Geliyor’dur. Filmler ile Battal Gazi Destanı karşılaştırıldığında ise farklılıklar 

görülür. Cüneyt Arkın’ın başarılı oyunu ile Battal Gazi güçlü, tek başına Bizans 

ordusunu yenebilen muhteşem bir kahramandır. Olaylar, onun kahramanlık 

gösterileri etrafında döner. Dolayısıyla senaryo bu çerçevede hazırlanmıştır. 

Ancak yine de tarihi boyut da filme yansımıştır. Malatya bölgesindeki olaylar, 

Malatya emirliğinin Bizanslılar ile savaşı, Battal Gazi’nin Malatya serdarlığı ve 

tarihsel kişiliği çevresinde oluşan menkîbelere yer verilmiştir. 
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Battal Gazi’nin destanlaşmış hayatı ‘Battalnâme’ adlı eserde 

toplanmıştır. Eserde, Battal Gazi’nin tarihsel kişiliği çevresinde oluşan 

menkîbelerin yanı sıra, başkalarına ait kahramanlıkların Battal’a mal edilmesi ve 

hikâyesinin düşsel katkısıyla tarihi gerçeklikten iyice uzaklaşan serüvenler 

anlatılır. 

Battal adı çevresinde iki halk hikâyesi vardır. Bunlar Arapça Zelhimme 

ve Türkçe Battalnâme’dir. Türkçe Battalnâme, Malatya bölgesindeki olaylar 

üzerine kurulmuştur. Olayların geçtiği yer, Malatya ve çevresidir. Malatya Arap 

Emirliğinin Bizanslılar ile savaşını hikâyenin tarihsel temelini oluşturur. Battal’ın 

Malatya Arap Emiri Ömer’in kızı ile evlenmesi, bir Türkmen beyi ile Battal’ın 

kız kardeşinin evlenmesi anlatılan olaylar arasındadır. 

Battalnâme’de İslam-Bizans ilişkileri ile ilgili menkîbe, efsane ve masal 

motifleri olduğu için Battalnâme yapı bakımından destansal bir nitelik taşır.  

 

c. Tarkan Filmleri (38) 

Tarkan Filmleri; Tarkan Camoka’ya Karşı, Tarkan, Tarkan Canavarlı 

Kule, Tarkan Viking Kanı, Tarkan Altın Madalyon ve Tarkan Gümüş Eğer’de 

adını tarıhı bir kahramandan almış bir kahramanın maceraları anlatılır. Filmlerde 

Tarkan Hun İmparatorluğu kumandanlarından Altar’ın oğludur. Ailesinin ve Hun 

Türklerinin intikamını Çinlilerden ve bir takım doğa üstü yetenekleri olan 

varlıklardan alır. Güçlü ve yenilmez Tarkan’ın bütün maceralarında yanında ona 

destek olan dostu bir kurt vardır. 

Tarkan filmlerinde hayvan kültüne büyük önem verilmiştir. Özellikle bu 

hayvan kültü kurttur. Tarkan bir yaşında iken ailesini Çinliler katleder ve onu 

anne bir kurt, sütüyle besler ve büyütür. 

Türk mitolojisinde kurt kutsal ve uğurlu bir hayvandır. Ana, baba olur; 

kurtarıcı, yol gösterici, kahramanlara yardımcı, cesaretli, iyiliksever bir yaratıktır 
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ve totem kabul edilir. Gerçekten de Tarkan filmlerinde kurt Tarkan’a ana, baba 

olur, ona yol gösterir, düşmanlar tarafından esir alındığında onu kurtarır, ona 

yardımcı olur ve çok cesurdur.  

Kurt “Ergenekon’dan çıkan Türk’lere İslamlığı yaymak üzere 

Muhammet Peygamber’in gönderdiği üç adama, Oğuz Han’a seferlerinde yol 

gösterici ve kurtarıcı olmuş, Hiyung-nu’ların Hakanlarından birinin tanrıya 

vermek istediği kızlarına; tanrı kurt şeklinde giderek koca olmuş, bir efsaneye 

göre Cengiz’e baba, (Asena) efsanesinde de ana olmuştur… Kurt (Dede Korkut) 

hikâyelerinde de çok geçer. Bir yerinde (Kurt yüzü mübarektir) denilmektedir.” 

(Uraz, 1994:143-144) 

İşlenen kurt motifi, Tarkan’ın destan kahramanlarını andıran çocukluğu, 

yetişmesi ve Çinlilerle olan mücadelesi, Tarkan’ın karşısına çıkan doğaüstü 

varlıklar filmlerdeki destansı unsurları bize yansıtır. 
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5. Halk Şiiri Unsuru Taşıyan Türk Filmleri 

41 Türk filmi içinde Adak (1)’da ninni ve Dadaloğlu’nun bir koşmasına; 

Boş Beşik (9)’de ninni, ağıt, mani ve koşmaya; Ezo Gelin (13)’te koşma ve ağıta; 

Hasan Boğuldu (20)’da koşmaya; Keloğlan filmlerinde (25) türkü ve 

tekerlemeye, Köroğlu’nda (28) tekerlemeye ve koçaklamaya; Ali Baba ve Kırk 

Haramiler (4)’te tekerleme ve türküye yer verilmiştir. Bu halk şiirlerinden 

bazılarını örnek olarak veriyoruz. 

 

a. Adak (1) 

Adak filminin sonunda Mızrap bebek ölünce şu kısa ninni söylenir: 

 

“Nazlı gelin suyu geçek, 

Su bulanık nerden içek, 

Bebek ölmüş kefen biçek, 

Nenni nenni nenni” 

 

Ayrıca filmde Dadaloğlu’nun koşmasından iki dörtlük okunmuştur: 

 

“Aman! Yine geldi Avşar illeri 

Aşıp aşıp giden eller bizimdir 

Arap atları yakın eder ırağı 

Yüce dağdan aşan yollar bizimdir 

 

Aman! Dadaloğlu derki kavga kuruldu 

Silahşörler de davlumbazlar derildi 

Nice koç yiğitler de yere serildi 

Ölen ölür kalan sağlar bizimdir” 
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b. Boş Beşik (9) 

Boş Beşik filmindeki manzumeler adeta filmi özetler niteliktedir. 

Fatma, Oba beyi Ali’ye gönlünü kaptırdığında Allah’a dua niyetinde şu 

manzumeyi söyler: 

 

“Belki sana yazar Yaradan, 

Nasip olsa yine insen obaya, 

Doya doya baksam selvi boyuna, 

Senin için yalvarayım Mevla’ya, 

Belki seni bana yazar Yaradan.” 

 

Oba beyi Ali’den Fatma’ya gönlünü kaptırdığında şu dörtlüğü söyler: 

 

“Güzeller güzeli yeşil gözlümsün, 

Sürüden seçilmiş körpe kuzumsun, 

Yüreğim içinde dinmez sızımsın, 

Belki seni bana yapar Yaradan.” 

 

Fatma’nın çocuğu olmadığı için beyin arası oğlunu tekrar evlendirmek 

ister. Bu durum karşısında bey üzüntüsünü dörtlüklerle dile getirir: 

“Ak yüzüm sararır, solar, 

Gözüm kanlı yaşla dolar, 

Gülmez oldu gül Fadimem, 

Bir evlat ver yüce Tanrım, 
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Bizi ayırma Allah’ım 

….. 

Oba onu suçlu sanar, 

Anam, babam söze kanar, 

Kolum Yeşil, nasıl sarar, 

Bir evlat ver Yüce Tanrım, 

Bizi ayırma Allah’ım.” 

 

Fatma, çocuk özlemini dile getirdiği ninnisinde şöyle der: 

 

“Obada herkes benden bir bebe ister, 

Kadir Mevlam bana bir oğlan göster, 

Evlatsız göçersem kınar dostlar 

Neyleyim boş kolları neyleyim 

Oy nenni nenni 

Nenni demeyen dili neyleyim 

Oy nenni nenni.” 

 

Fatma’nın bir oğlu olduktan sonra söylediği bir ninni daha vardır.  

 

“Nenni deyip beledim, 

Seni Haktan diledim, 

Ak kundaklara sardım, 

Çam beşiklere yatırdım, 

Muradım nenni nenni. 

Murat benimle gidecek 

Kara mayaya binecek 

Yeşil yaylaya varacak 
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Muradım nenni nenni.” 

 

Göç esnasında deve üstündeki bebeğini kartal kapınca Fatma şu ağıtı 

yakar: 

“Ala kilime sardım, 

Bebek oy Amman Amman 

Kara mayaya koydum 

Bebek oy nenni nenni 

Yedi yılda bir buldum 

Bebek oy amman amman 

Zalım kartala kaptırdım 

Bebek oy oy oy…” 

c. Ezo Gelin (13) 

Ezo Gelin Ali’ye olan duygularını şu dörtlüklerle ifade eder bir türkü 

söyler: 

 

“Ali’yi gördüm rüyamda, 

Böyle yiğit yok cihanda, 

Yanında olmak isterdim, 

Sana vuruldum rüyamda 

 

Alim, Alim yiğit Alim! 

Alim, Alim benim Alim! 

 

Babamdır beni verecek 

Ezo kız gelin gidecek 

Gelinin olunca Alim, 

Dünyalar benim olacak. 
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Alim, Alim yiğit Alim! 

Alim, Alim benim Alim!” 

 

Dere kenarında kızlar çamaşır yıkarken Ezo’nun Ali’ye gelin gitmesini 

türküyle anlatırlar: 

“Dere suyu akıyor,  

Yürekleri yakıyor, 

Dokunmayın Ezo’ya 

Düğün günü bekliyor. 

Çakır gözler sürmeli, 

Saçlarını örmeli, 

Ezo Gelin giderken, 

Oynamalı gülmeli, 

Köyde düğün kurulsun, 

Çifte dravul vurulsun, 

Ezo Gelin giderken, 

At üstünde durmalı.” 

Filmi adeta özetleyen iki ağıt vardır. Ağıt’ın birini Ezo Ali için diğerini 

ise Ali Ezo için söyler. 

Ali askerde esir düşer. Ancak, eve onun ölüm haberi gelir. Ali’nin babası 

bunun üzerine Ezo’yu tehlikelerden korumak için Ali’nin kardeşi Yusuf ile 

nikahlar. Sağ salim dönen Ali, Ezo ile kardeşi Yusuf’un evlendiğini öğrenince şu 

ağıtı yakar: 

 

“Ezo Gelin söyle, sen bana ne ettin? 

Kardaşım Yusuf’a da (güzel Ezo’m) gelin mi gittin? 

Ölmedim ama gülemem gayrı, gülemem gayrı, 
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Emanetime de güzel Ezom, ihanet ettin. 

Oy gurban Ezo’m öldürdün beni! 

 

Elleri kınalı burnu hızmalı, burnu hızmalı, 

Ezo’m saldı beni de dertten dertlere, 

Bir tanem Ezom, öldürdün beni! 

 

Neden, babam neden sen beni yaktın? 

Askere gideni de (benim babam) dönmez mi sandın? 

Sen beni askerde öldü mü sandın? 

Kardeşim Yusuf’a da karımı aldın. 

Oy yiğit babam, öldürdün beni! 

 

 

Dertlerimi de sıra sıra dizsinler, 

Kalem alıp da Ezo’m bir kağıda yazsınlar, 

Mezarımı da yol üstüne kazsınlar, 

Üzerine de Dertli Ali yazsınlar. 

Bir tanem Ezo’m öldürdün beni. 

 

 

 

Elleri kınalı, burnu hızmalı, 

Ezom saldı beni dertten dertlere. 

Oy gurban Ezo’m mahvettin beni!” 

 

Ali’nin ağıdını duyan Ezo Gelin çok üzülür. Yusuf ile nikahlansa da eli 

eline değmediğini, emanetine hıyanet etmediğini söyler. Ali, Ezo’ya inanmaz ve 
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köyü terk eder. Bunun üzerine Ezo kahrolur ve Ali’ye cevap niteliğinde şu ağıtı 

yakar: 

 

“Beni suçlu görme ah Alim, Alim! 

Kaderin kurbanı oldum ben Alim! 

Kalbimin sahibi inan ki sensin, 

Günahımı alma, sen benim Ali’m! 

 

Ölüm haberini bana verdiler, 

Ali’m beni can evimden vurdular, 

Babanın emriyle inan ki Ali’m, 

Kardeşin Yusuf’a beni verdiler. 

 

Yusuf’un değmedi eli elime, 

Bu canı adadım senin yoluna, 

Yağlı urgan takıp Alim boynuma, 

Kıyarım canıma sözüm uğruna.” 

 

d. Hasan Boğuldu (20) 

Emine Hasan’ı kaybedince ardından çok koşmalar söyler. Bu koşmalar 

halk tarafından dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelir. Filmde bu 

koşmalardan herhangi birine yer verilmemiştir. Ancak, Sabahattin Ali “Hasan 

Boğuldu” adlı hikâyesinin sonuna Emine’nin Hasan’a söylediği bir koşmayı 

Hacer’in ağzından kaymakama okurken vermiştir. Ağıt niteliği taşıyan bu 

koşmayı Hacer, hafif fakat tüyleri ürpertecek kadar içli bir sesle okur:  

“Uzaklardan sesin aldım, 

Çevreni derede buldum, 

Nereye gittiğini bildim, 

Hasan’ım ardından geldim. 
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Sarı kahküllü, dal boylum, 

Saz benizli, ayva tüylüm, 

Tatlı sözlü, melek huylum, 

Hasan’ım ardından geldim. 

 

Sarp dağlara getirdiğim, 

Kavuşmadan yitirdiğim, 

Ak kefensiz yatırdığım, 

Hasan’ım ardından geldim. 

 

Emine’yi yaslı eden, 

Kerem olup Aslı eden, 

Dağı taşı sesli eden, 

Hasan’ım ardından geldim.” 

 

e. Keloğlan Filmleri (25) 

Keloğlan filmlerinde Keloğlan’ın söylediği bazı türküler vardır. 

Bunlardan ikisini örnek olarak veriyoruz: 

 

“Uyan uyan uyan 

Dinle âşığın sözünü 

Vermişim sana özümü 

Benim Ay Kızım sultanım 

Uyan uyan, uyan 

Vuruldum sana düşümde 

Hem baharımda hem kışımda 

Bir sevda var şu başımda 

Uyan uyan, uyan uyan 
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Sen sultansın, ben bir kelim 

Bağlı ayağımla elim 

Sevdim seni bal sultanım 

Benim Ay Kızım, sultanım 

Uyan, uyan, uyan uyan.” 

(‘Keloğlan’ adlı filmden) 

 

Kanadını açacak, 

Gönül kuşu uçacak, 

Dalına konacağı da 

Nazlı gülü seçecek. 

 

Anla garip hâlinden, 

İtme düşer dalından, 

Hoş tut gönül kuşunu, 

Sarhoş oldu balından. 

 

Sensin benim sultanım, 

Hem ecelim, hem canım, 

İster öldür, ister sev, 

Vallah billah seninim. 

 

Anla âşık hâlinden, 

Gitme sakın dalından, 

Düşerim ayağına da, 

Sarhoş oldum balından. 

(‘Keloğlan ile Cankız’ adlı filmden) 
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6. Seyirlik Oyun Unsuru Taşıyan Türk Filmleri 

Meddahlık, kukla, karagöz (gölge oyunu), orta-oyunu, tulûat tiyatrosu, 

köy seyirlik oyunları seyirlik halk oyunları içine girer. Geleneksel Türk 

Tiyatrosunun bu çeşitleri usta çırak ilişkisine dayanır ya da amatörce olan 

çalışmalardır. Bu oyunlar halkın kültür seviyesine ve çağın şartlarına uygundur. 

“Ancak geçen yüzyılın ortalarına doğru yavaştan başlayan batı çeşidi 

dram sanatına gelinceye dek yurdumuzda bunun yerine var olan, ondan sonra da 

yakın zamanlara değin geniş yığınlarda etkisini duyuran karagöz, orta oyunu, 

tuluat, meddahlık, mukallitlik gibi görmelik sanatlara gelince, bunlar gerçekte 

dram sanatı değil anlatı sanatıydılar, bütün güçlerini sözden, söz ustalıklarından 

alıyorlardı. 

Bunun sonuçları sinemada kendini şöyle gösterdi: Sinema sanatı için 

gerekli olan resim sanatı geleneğinin, resim duygusunun, dram sanatı geleneğinin 

eksikliğine karşılık, sinema sanatı için çok tehlikeli olabilecek anlatı sanatının, 

söz sanatı geleneklerinin ağırlığı….. Gerekenin yokluğu ve gerekmeyenin 

yokluğunu hem sinemacılar hem de izleyiciler bütün ağırlığıyla duymaktadırlar. 

Bundan dolayıdır ki, görüntü dilinin kullanılması, her şeyin görüntülerle 

anlatılması, gereken bir sanat kolunda, karagözün derinliksiz, yüzeyde kalan 

gölgelerini alabildiğine laf kalabalığı, konuşmalarla destekleyip perdenin 

ardından değil de perdenin önünden yansıtılmış bir “karagöz sineması” ortaya 

çıkmıştır.” (Özön, I, 1995:280) 

Karagöz sineması diye bir tanımlamanın çıkmasının bir diğer nedeni de 

sinema teknolojisini kullanacak yeterli ekonomik şartlara sahip olamamızdır. Bu 

açığı kapatmak için senaryolarda konuşmalara daha çok önem verilmiştir. 

Kemal Sunal filmlerinin güldürü yapısını da incelediğimizde karşımıza 

seyirlik oyunların etkileri çıkar. Kemal Sunal, Karagöz geleneğinin mirasını 

devralmıştır. “Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünsal 

Oskay’ın Kemal Sunal filmlerini değerlendirmesi şöyle: ‘Meddah, orta oyunu, 
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Hacivat-Karagöz çizgisinin devamıydı onun filmleri. Amaç; iğneli laflar 

söyleyerek sistemi eleştirmek ve halkın düşüncelerini en düzgün biçimde 

aktarmak.”
(
Sunal,2001:12) 

Bunun dışında Karagöz ile ilgili çevrilmiş çok eski tarihli iki film vardır. 

Sinemanın ilk yılları olan 1933 yılında senaryosu ve yönetmeliğini bir tiyatrocu 

olan Hazım Körmükçü’nün yaptığı ‘Yeni Karagöz’ adlı kısa filmdir ilki. İkincisi 

ise 1954 yılında senaryo ve yönetmenliği Muharrem Gürses’e ait olan baş 

rollerini, tiyatrocu Adil Güldürücü ve İsmail Dümbüllü’nün paylaştığı ‘Canlı 

Karagöz-Mihriban Sultan’ adlı filmdir. Sinemanın ilk yıllarında tiyatrodan 

kopamayan sanatçılar geleneksel tiyatromuz içinde önemli yeri olan Karagöz’ü 

sinemaya aktarmışlardır. Ancak bu filmleri izleme olanağımız olmadığı için 

filmler hakkında değerlendirme yapamıyoruz. 
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7. Menkîbe Unsuru Taşıyan Türk Filmleri 

Genellikle dini hikâyeler, peygamber kıssaları, menkîbeler içine girer. 

Din alanında hizmet vermiş büyük zatlar, erenler ve peygamberlerle ilgili 

anlatılan kısa hikâyeler menkîbelerdir. Türk filmleri içinde peygamber kıssaları 

üzerine oturtulmuş bazı filmler vardır. Bunlar: 

 

a. Anadolu Üçlemesi: 

Ömer Lütfi Akad’ın yönetmenliğini yaptığı ve senaryolarını yazdığı 

Gelin (l5), Düğün (12), Diyet (11) filmleri bir üçleme olarak sınıflandırılmıştır. 

Bu üçlemeye Akad “Anadolu Üçlemesi” adını vermiştir. Birbirinden bağımsız 

konuları içeren bu üç filmde, Anadolu’dan İstanbul’a göç eden ailelerin sorunları 

üzerine kurulmuştur. 

Gelin’de Yozgat’tan kopan ve İstanbul’a yerleşen, bakkal dükkanı 

çalıştırarak geçimini sağlamaya çalışan ancak hırsa kapılıp ekonomik güç 

kazanmayı hedefleyen bir ailede gelinin bu düzene karşı çıkması ve hasta oğlunu 

bu uğurda kurban vermesi anlatılır. Hacı İlyas ve ailesi bakkal dükkanı ile 

yetinmeyip market açmak isterler. Evin gelini kalbi delik oğlu Osman’ı tedavi 

ettirmek ister. Hacı İlyas, torununun hastalığını önemsemez. Nitekim kurban 

bayramı sabahı Osman ölür. Gelin, Hacı İlyas’a öfke duyar. Bahçedeki kurbanlık 

koçu salar. “Kurban kesmenize gerek yok. Osman’ım sizin hırsınıza kurban gitti” 

gibi bir ifade kullanır. Yönetmen bu filmde Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban 

etmesi kıssasına yer verir. Filmde bu kıssa aile içinde okunur. Filmin sonunda da 

Osman’ın ölümü, kutsal kitaptan alınmış bu dini kıssayla bağlanır. 

Düğün’de Urfa’dan İstanbul’a yerleşen üçü kız, üçü erkek altı kardeşin 

büyük şehirde tutunabilme mücadelesi anlatılır. Büyük ağabey, çok kazanmak 

için kız kardeşlerini feda etmekten çekinmez. Abla, Zilha kardeşlerine kanat 

geren bir anne konumunda onları korumaya çalışır, en küçük kardeş Yusuf 
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okumak ister. Aile de onu okutmak ister. Yusuf, film içinde Hz. Yusuf’un 

kardeşleri tarafından kuyuya atılma kıssasını okur zaman zaman. Filmde 

Yusuf’un akıbeti Hz. Yusuf’a benzer. Bilindiği gibi Hz. Yusuf’u babası çok 

sevmektedir. Onu kıskanan kardeşler, Yusuf’u bir kuyuya atıp gömleğini kana 

bulayarak babalarına ‘öldü’ diye götürürler. İşte, Düğün’de kardeşlerin Hz. 

Yusuf’a yaptığı bu kötülük Urfa’lı aileye uyarlanmıştır adeta. Ailenin eve ekmek 

getiren çalışan ağabeyleri İbrahim ve Halil bir kavgaya karışırlar. Kavgada Halil 

yanlışlıkla birini bıçaklar ancak teslim olmaz. Halil ve İbrahim, Yusuf’un suçu 

üstlenmesini isterler. Çünkü Yusuf küçüktür, okumasa da olur. Kendileri dışarıda 

daha faydalıdır ve evin geçimini sağlamaktadırlar. Bu uğurda Yusuf’un 

hayallerini, Yusuf’u feda ederler. Ancak, Zilha bu duruma şiddetle karşı çıkar. 

Çünkü onun gözünde Yusuf okuması, büyük adam olması gereken biridir. Erkek 

kardeşlerine öfkelenen Zilha “Yusuf”u kuyuya kendi elinizle attınız.” der. Kuyu 

ile hapishane arasında bağlantı kuran Zilha; Hz. Yusuf’un kıssasındaki 

kardeşlerin, Yusuf’u kuyuya atması ile Halil ve İbrahim’in kardeşleri Yusuf’u 

hapse göndermelerini farklı bulmaz. Zilha, suçsuz kardeşi Yusuf ile Hz. Yusuf’u 

adeta özdeşleştirir. 

Diyet’te de Anadolu’dan İstanbul’a göç edenlerin sorunlarına değinilir. 

Fabrikada çalışan işçilerin sorunları da ağırlıklı olarak filmde işlenir. Büyük 

şehre uyum sağlayamayan Yunus Dede, fabrikada işçi olarak çalışan Hacer ile 

Hasan ve çevresindekileri anlatır. Anadolu ağzı, özdeyişlerin kullanıldığı bu 

filmde Akad ilk iki filmde kullandığı geleneği sürdürür ve kutsal kitaptan alınmış 

simgelere yine yer verir. Gelinde yer alan “kurban” baş motifi, Düğün’de ustaca 

konuya yerleştirilmiş Hz. Yusuf kıssası Diyet’te ilginç bir hadis-i şerif “İki 

birden, üç ikiden, dört üçten ve beş dörtten daha iyi değil midir?” Birlik ve 

dayanışmayı vurgulayan bu hadisle Akad halkın bildiği özdeyişler ve motiflerden 

yararlanarak onlara daha yakın olmaya çalışır filmlerinde. 

 

6. Adak: 
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Atıf Yılmaz’ın Adak (1) filmi Türkiye’de yaşanmış gerçek bir olaydan 

alınmıştır. Oğlu Mızrap’ı Allah’a kurban adayan Müslim’in öyküsünü anlatır, 

film. Müslim, dindar, saf, temiz kalpli biridir. O kadar saftır ki çocukluğundan 

beri dinlediği peygamber kıssalarından çok etkilenir. Özellikle de Hz. İbrahim’in 

oğlu İsmail’i kurban etmesi kıssası onun hayatını değiştirir. Hz. İbrahim, eğer bir 

çocuğu olursa onu Allah’a kurban edeceğini adamıştı. Bu adağını yerine 

getireceği sırada bıçak oğlu İsmail’in boğazını kesmemiş, gökten onun yerine 

melekler bir koç indirmişti. İslamiyette “kurban” farizası da böyle başlamıştı. 

Müslim de suçsuz yere hapse düştüğünde aklına bu kıssa gelmişti. Hatta 

bu kıssada Hz. İbrahim’in İsmail’in boynuna bıçak dayayıp o sırada gökten 

meleklerin koç indirdiği temsili bir resmin olduğu duvar halısı gözlerinin önüne 

gelir. Allah’a dua ederken bir adak adar. Eğer, bundan sonra bir oğlu olursa ve 

suçsuzluğu kanıtlanıp hapisten çıkarsa oğlunu Allah’a kurban edecektir. Nitekim 

Müslim hapisten çıkar. Kendisi için çok zor da olsa Allah’a bir adak adamıştır ve 

o adağı yerine getirmesi onun için dini bir vazifedir. Müslim, oğlunun gözlerini 

bağlar ve kurban gereklerine uygun olarak oğlunu Allah’a kurban eder ve adağını 

yerine getirir. 
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B. ÖNEMLİ HALK EDEBİYATI ŞAHSİTEYLERİNİN YER 

ALDIĞI TÜRK FİLMLERİ 

İncelediğimiz 41 Türk filmi içinde halk edebiyatı içinde büyük öneme 

sahip bazı şahsiyetlerle ilgili çevrilmiş filmler vardır. Bunlar Türk fıkra sanatının 

en büyük ustası Nasrettin Hoca; sevgi ve hoşgörü şairimiz Yunus Emre; Avşar 

aşiretinin sözcüsü halk şairimiz Dadaloğlu; haksızlıklara karşı direnen halk 

şairimiz Pir Sultan Abdal; Bektaşi tarikatının kurcusu Hacı Bektâş-ı Veli ve halk 

şiirimiz içinde en güzel güzellemelere örnek veren sevda şairimiz Karaca Oğlan 

ile ilgili çevrilmiş filmlerdir. 

Bu filmleri ayrı ayrı değerlendirebiliriz: 

 

1. Nasrettin Hoca (3l) 

Nasrettin Hoca fıkralarıyla tanınan büyük bir mizah ustasıdır. Yaşamı 

üzerine kesin bilgi yoktur. Bu yüzden yaşadığı zaman ve yer hakkında 

fıkralarından çıkarılan ipuçlarından ve halk arasındaki söylentilerden 

yararlanılarak bazı bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. 

Hoca’nın davranışları ve sözleri halk arasında yüzyıllar boyunca ağızdan 

ağıza yayıldıkça, onun gerçek kişiliği ve zamanla efsaneleşmiştir.  

Onun fıkraları, günlük yaşam üzerine örülmüştür. Olayların geçtiği 

yerler ev, sokak, pazar yeri, cami, mahkeme…, olaylarla ilgili kişiler Hoca’nın 

kendisi, karısı, oğlu, komşuları, öğrencileri, kadı, satıcı.. vb. fıkralarında 

güldürürken düşündüren Hoca; yergilerinde kırıcı değil hoşa gidici ve yapıcıdır.  

Böyle bir karakterin Türk sineması içinde örnekleştirilmemesi mümkün 

değildir. Nitekim, Nasrettin Hoca ile ilgili beş film çevrilmiştir. Bu filmlerin 

senaryoları onun fıkralarının düzenlenmesinden oluşmuştur. 
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2. Yunus Emre (40) 

Yönetmenliği ve senaryosu Özdemir Birsel’e ait bu film eleştirilere 

uğramıştır. Özdemir Birsel, Yunus Emre’ye olan hayranlığını dile getirmek adına 

bu filmi çevirmiştir. Filmde Yunus Emre’nin mistik yanı ele alınmış, onun 

tasavvufi yönü anlatılmıştır. Yunus Emre’nin “hümanist” yanı pek 

anlatılmamıştır. 

Sinema eleştirmenleri filmin akıcı bir senaryoya sahip olmamasını ve 

çekimin kaliteli olmamasını eleştirmişlerdir. Ancak biz filmi sinema kalitesi 

açısından değerlendirecek değiliz. Bizim için önemli olan dünyaca tanınmış bir 

halk şairimiz olan Yunus Emre’nin hayatının sinemaya uyarlanmış olmasıdır. 

Filmde Yunus Emre ile ilgili menkîbelere, senaryo içinde yer verilmiştir. 

Mesela, Yunus Emre’nin heybesine alıç doldurup Hacı Bektâş-ı Velî’nin 

dergahına gidip ondan buğday istemesi olayı senaryo içinde vardır. Hacı Bektâş-ı 

Velî de ona “Nasip mi istersin buğday mı?” dediğinde “Buğday isterim” deyip 

daha sonra pişman olarak nasip dilemesi; Hacı Bektâş-ı Velî’nin onu “Senin 

nasibin Tabtuk Emre’dedir” diye onu Tabtuk Emre’nin dergahına göndermesi, 

Yunus Emre’nin yıllarca Tabtuk Emre’nin dergahına hizmet etmesi anlatılır. 

Yine, Yunus Emre’nin dergaha eğik odun getirmemek için akşama kadar 

dolaşması ve odunsuz dergaha gidince neden odun getirmediği sorulduğunda 

“Bu dergahtan eğri odun bile giremez” sözüyle ilgili menkîbeye de yer 

verilmiştir. 

Film, Yunus Emre’nin menkîbevi hayatını bizlere yansıtması açısından 

önemlidir. 

3. Dadaloğlu (10) 

Dadaloğlu, Toroslarda dolaşan Türkmen aşiretlerinden Avşar 

boyundandır. Yerel aşiret beyleri arsındaki çatışmalara ailesiyle katılan 

Dadaloğlu Kozan ve çevresindeki aşiretlerin Çukurova’ya zorunlu 

yerleştirilmesiyle ilgili sıkıntılar yaşadı. 
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Avşarların yaşadığı kanlı olaylar, aşiretin yerleşik hayata karşı çıkışı, 

özgürlüğe bağlılığı, Osmanlı ordusuna karşı direniş Dadaloğlu’nun şiirlerinin 

konusunu belirler: 

“Hakkımızda devlet vermiş fermanı 

Ferman padişahın dağlar bizimdir.” 

mısraları ya da: 

“Kalktı göç eyledi Avşar illeri 

Ağır ağır giden eller bizimdir.” 

mısraları Dadaloğlu’nun yaşadıklarını, isyanını şiirlerine yansıttığını bize 

gösterir. 

İzleme imkanımız olmadığı Dadaloğlu filmi de muhtemelen onun 

yaşamı, Avşar aşiretinin sıkıntısı ve isyanına yöneliktir. 

 

4. Pir Sultan Abdal (32) 

Pir Sultan Abdal, asıl adı Haydar olan bir Türk halk şairidir. Yaşamıyla 

ilgili ayrıntılı bilgi olmayan şairin kendi şiiriyle Pir Sultan adını kullanarak ona 

bağlı olanların yazdığı şiirlerden ve hakkındaki söylentilerden çıkarılanlara göre 

Anadolu’daki alevi topluluğundandır. 

Sivas çevresinde Osmanlı devletine karşı girişilen hareketlere Pir 

Sultan’ın katıldığı hatta harekete önderlik ettiği ileri sürülür. Bu yüzden Sivas 

Valisi Hızır Paşa onu zindana atar ve İstanbul’dan gelen haberle idam edilir. 

Şiirleri alevi-şii topluluğu içinde yayılır. Şiirlerine dayanan efsaneler yaygınlaşır.  

Pir Sultan Abdal şiirlerinde devlet düzeninin bozukluğunu, yöneticilerin 

zulmünü, haram yiyenleri, inançlarıyla yaptıkları birbirine uymayanları eleştirir, 

tarikat inancını, inancı uğruna giriştiği mücadeleyi anlatır. 
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Pir Sultan Abdal filmi de şairin hayatına ve şiirlerine yer verir. Filmin 

senaryosu akıcı bir bütünlük içinde değildir. Pir Sultan Abdal’ın şiirlerini adeta 

ardı ardına sıralanmış, şiirlerin konularına göre senaryo oluşturulmuştur. Filmde 

Osmanlı askerlerinin halka eziyeti abartılı biçimde verilmiş, Osmanlı adeta 

karalanmıştır. Pir Sultan ile Hızır Paşa arasındaki olaya da yer verilmiştir.  

Filmin sonunda Pir Sultan Abdal ile ilgili bir efsaneye de yer verilmiştir. 

Hızır Paşa, Pir Sultan Abdal’ı tutuklar, idama giderken Pir “Açılın kapılar şaha 

gidelim. Açılın kapılar dara gidelim.” der ve darağacına doğru yürür. “Sivas 

ellerinde sazım çalınır” türküsü söylenir. “Kesilsin benim davam mahşere 

kalsın. Vur, vur ki bir ölelim bin dirilelim” diyen Pir, darağacında asılınca, 

herkesin gözü önünde birdenbire yok olur. 

 

5. Hacı Bektâş-ı Velî (19) 

Bektâşi tarikatının kurucusu Hacı Bektâş-ı Velî’nin hayatını anlatan 

filmin senaryosu, onunla ilgili anlatılan menkîbelerin bir araya getirilmesinden 

oluşmuştur. 

Hacı Bektâş-ı Velî’nin hayatını anlatan filmin senaryosu, onunla ilgili 

anlatılan menkîbelerin bir araya getirilmesinden oluşmuştur. 

Filmde, Hacı Bektâş-ı Velî’nin tayyi zaman tayyi mekan yapması, 

güvencin donuna girmesi, Yunus Emre’yi Taptuk Emre’ye göndermesi, duvarı 

yürütmesi, kendisine inanmayan Rum erenlerinin altındaki secaadeleri yok edip, 

çerağlarını söndürmesi gibi pek çok menkîbeye yer verilmiştir. Derviş, mürşit, 

aşık ilişkisi, kadın ve erkeğin aynı dergahta ibadet etmesi, Sadrettin’in Bektâşi 

esaslarını anlatan Makâlat’ı yazması ve Hacı Bektâş-ı Velî’nin Türk diline 

verdiği önem anlatılır. 

Filmde ayrıca bazı efsanelere de örnekler verilmiştir. Hacı Bektâş-ı Velî 

çeşme başında kadınlardan ekmek ister. Kadının kızı evlerine gider. “Anadolu, 
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Anadolu” der. Ev yağ ve ekmekle dolar. Hacı Bektâş-ı Velî de “Artsın 

eksilmesin, taşsın dökülmesin” der. 

Hacı Bektâş-ı Velî’nin misafirlerini ağırlamak için onun dergahına bağlı 

olan bir kadın elbiselerini satar. Kadın çıplak olduğu için dışarı çıkamaz. Hacı 

Bektâş “Onun vakti saati geldi. Hak için Hakka ulaştı” der. Kadıncık kaybolur 

Hakla hak olur. Hacı Bektaş “Aslımız, neslimiz toprak: Topraktan geldik, 

toprağa gideceğiz” der. 

Çocuğu ve karısı ölen bir adam eşkıya olur; intikam için adam öldürür. 

Sonra tövbe eder. Tövbesinin kabul olup olmadığını Hacı Bektaş’a sorar. O da 

adama bir dikmesi için bir değnek verir. Değnek yeşerirse, Allah’ın dualarını 

kabul edeceğini söyler. Adam yedi yıl bahçesindeki meyveleri dağıtır. Yedi yılın 

sonunda isyan eder, kendine kötülük yapan bir adamı döver. “Bunca yıl herkese 

bostan dağıttım da ne oldu?” der. O an görür ki değnek yeşermiştir.  

Hacı Bektaş-ı Veli’nin elindeki yeşil benin Hz. Ali soyundan geldiğine 

işaret olması, öldüğü gün yüzü yeşil örtülü bir adam kılığında gelip kendi 

cenazesini kaldırtması onunla ilgili menkîbelere örnektir. 

 

6. Karaca Oğlan (23) 

“Karaca Oğlan’ın Kara Sevdası” adlı filmde Karaca Oğlan’ın hayatı 

anlatılır. Film, atasözleri ve deyimlerle dolu hemen hemen manzum denilecek 

konuşmalardan oluşur. 

Filmde Karaca Oğlan ile Elif’in aşkı ağırlıklı olarak işlenmiştir. Yani ana 

tema aşktır. Bunun yanında Karaca Oğlan ile Deli Hüseyin arasındaki güçlü 

arkadaşlık ve yerleşik hayata geçen göçebelerin durumu filmde ele alınmıştır. 

Zamanının en başarılı folklor filmi olarak kabul edilen Karaca Oğlan 

filmlerini Nijat Özön çok iyi çözümlemiştir: 

“En İyi Folklor Filmi 
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Karaca Oğlan’da, aşk ve arkadaşlık temalarının ele alındığı bu öyküde, 

bunun kadar önemli bir öğe folklordur. Atıf Yılmaz, bu yılın başında Alageyik’le 

giriştiği folklor denemesini Karaca Oğlan’da biraz daha genişletiyor, biraz daha 

geliştiriyor (zaten Karaca Oğlan’daki bazı sahneler, örneğin düğün sahneleri, bir 

bakıma Alageyik’tekilerin daha iyi işlenmiş yeni evrimidir). Güneydoğu 

Anadolu’daki göçebe Türkmen obasının yaşayışı, insanları, giyinişleri, 

barınakları, çadırlarının döşenmesi, eğlenceleri, şarkıları, dansları, düğünleri, 

töreleri Karaca Oğlan’ın çeşitli bölümlerine yerli yerinde serpiştirilerek veriliyor. 

Tek eksik, yönetmenin bu araştırmada, filmin başkahramanlarından öteye 

geçmemesi, obanın ‘basit’ insanlarını ortaya koymaması… 

Folklora büyük bir yer veren Karaca Oğlan, tutumuyla aynı zamanda bir 

halk öyküsü havasına da bürünüyor. Karaca Oğlan nasıl şimdiye dek çevrilenler 

arasında folklar öğelerini ‘sömürmeyen’ en iyi folklor filmimize, halk öyküsü 

havasının, deyişinin de yer aldığı ilk filmimiz. Ama yönetmenin bu havayı ve 

deyişi yeterince desteklemediğini belirtmek gerekir. Karaca Oğlan’daki halk 

öyküsü havası ve deyişi, hemen hemen yönetmenin isteği dışında beliriyor. Atıf 

Yılmaz, gerçekte de yarı masalımsı olan bu öyküyü nedense tam gerçek bir 

havaya bürümüş; bu tümüyle yanlış bir tutum değil; ama öyküdeki masalımsı 

yönleri de göz önünde bulundurmak, izleyiciyi bunlara daha iyi hazırlamak 

yerinde olurdu: köy kahvesindeki âşığın anlattığı ‘Han Mahmut Hikâyesi’ 

yalnızca sözde kalan bir öykü sayılsa bile, Elif’in Halil ile yattığı an Karaca 

Oğlan’ın sazının telinin kopması, bir günlük yolu bir anda aşmasının açıklayıcı 

ağzından anlatılması, baştan sona gerçekçi bir tutumu olan öyküde yadırganıyor. 

Oysa Atıf Yılmaz, görüntülerin, çerçevelemenin, açıklamaların yardımıyla ne 

tam gerçek ne tam masal olmayan bu yarı masalımsı havayı güçlendirmekte daha 

yerinde bir iş yapmış olurdu. 

Buna karşın, basit ama yerli yerinde bir dekor anlayışı, giysiler (insan 

Karaca Oğlan’ı renkli olarak izlemek isteği duyuyor), yerinde derlenmiş şarkılar, 
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müzik, koro ve dansların desteğiyle Karaca Oğlan’ın folklor yönü, başlı başına 

bir değer taşıyan en güçlü yönlerinden biri olarak ortaya çıkıyor. Ama… 

Bindikleri Dalı Kesenler 

Bu “ama”nın ardında, sinemamızda şimdiye dek eşine az rastlanan garip 

olaylardan, aynı zamanda büyük talihsizliklerden biri yatmaktadır. İşin garip 

yönü şu: Ortada iki ayrı Karaca Oğlan filmi var. Biri, ilk olarak kasımın son günü 

Ankara’da piyasaya sürülen Karaca Oğlan; öbürü, şimdi ortadan kaybolan, hem 

de belki geri dönmeyecek yolda kaybolan ilk Karaca Oğlan… 

Öykü, bir yapımevinin son anda kapıldığı yersiz bir telaştan, bir 

‘panik’ten ibaret. Karaca Oğlan’in ilk eviriminde (versiyonunda) Karaca 

Oğlan’ın söylediği bütün türküler, Devlet Operasının eski sanatçılarından Ruhi 

Su tarafından seslendirilmişti. Kendine özgü sesi, ondan daha önemlisi, kendine 

özgü bir okuyuş tarzı olan Ruhi Su’nun türküleri, Karaca Oğlan’ın hazırlanışı, 

yapısı, havası ve temel müziği de hesaba katılırsa yerli yerindeydi. Ama 

yapımevi, başlangıçtaki bu cesur adımdan, sonra kendisi ürkmüş ve bu sesin, en 

çok da konunun geçtiği yerdeki izleyicileri yadırgatacağını sanarak, bu sese 

kuşağının yerine, yine Devlet Operasının bir başka sanatçısı Aydın Gün 

tarafından söylenen yeni bir ses kuşağı geçirmiştir. Ama iş yalnız ses kuşağı 

değiştirmekle kalmıyor, filmin bütününü hemen hemen yarı yarıya aksatan bir 

sonuç veriyor. 

Bu değişikliğin ilk kötü sonucu, Karaca Oğlan’ın bütün türkülerinin 

kulak tırmalayıcı, cızırtılı, tek sözcükle ‘berbat’ bir kılığa girişidir. Seslendirme, 

Karaca Oğlan’ın ilk evriminde de başarılı değildi, fakat yine de büsbütün yabana 

atılabilecek bir yolda da değildi. Oysa bu ikinci evrimde, üzerinde oynanan ses 

kuşağı, türkülerin filmde ne denli çok yer tuttuğu göz önüne alınırsa, izleyici için 

sinir bozucu bir işkenceden başka bir şey değil. Bu sakatlama işleminden, filmin 

ancak temel müziği, bir de daha önce de başka sanatçılar ya da koro tarafından 

okunan birkaç şarkı kurtulabilmiştir. Karaca Oğlan Devlet Operası orkestrası şefi 
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Sabahattin Kalender tarafından hazırlanan temel müziği, her vakit başarılı 

olmamakla birlikte (tanıtma yazılarındaki müzik, görüntülerle pek az uyuşuyor; 

oba bir tepenin sırtında siluet olarak görüldüğü vakti temel müzik en basmakalıp 

‘kervan müziği’ oluyor; nihayet birkaç yerde gereğinden fazla gürültülü, 

görüntünün önüne geçen bir müzik var), şimdiye dek yerli filmlerdeki özgün 

temel müziklerin en iyisi. 

Ses kuşağı üzerindeki oynamanın ikinci kötü sonucu, görüntülerin 

bozulmasıdır. Karaca Oğlan’ın her iki kopyasını görenler, ilk kopyadaki 

fotoğrafların güzelliğiyle ikinci kopyadakilerin karanlık, zaman zaman bulanık 

görüntüleri arasındaki büyük ayrılıktan, tıpkı ses kuşağındaki değişiklikte olduğu 

gibi hayrete düşmüşler, düş kırıklığına uğramışlardır. Oysa, yerli sinemanın, 

sayısı birkaçı geçmeyen usta görüntü yönetmenleri arasında yer alan Mike 

Rafaelyan, Karacoğlan’da şimdiye kadarki en başarılı çalışmasını ortaya 

koymuştu. Yeni kopyaya bakın, en güzel sahnelerden biri, gece karanlığında 

çadırlarının önüne çıkan beyazlar giyinmiş yeni evliler, belli belirsiz 

görünmektedir. Karaca Oğlan-Elif-Deli Hüseyin ve ailesinin Küçükalioğlu 

obasına giderken, son derece güzel saptanmış çayırlık, beceriksiz bir 

fotoğrafçının elinden çıkmış hatalı resimlere dönmüş… 

Kısacası, bir filmin konsundan sonra yer alan en önemli iki öğesi, ses ve 

görüntü öğeleri tam bir ‘suikast’e kurban gitmiştir, hem de bu suikast yabancı 

biri tarafından değil, doğrudan doğruya filmi gerçekleştiren ortaklıkça 

işlenmiştir. Oysa, yapımevinin korkusu yerinde olsa bile, hiç olmazsa iki evirimi 

de eli altında bulundurabilir; büyük kentlere ilk evirimi, öbür yerlere ikincisini 

gönderebilirdi. Yapımevinin kendi kendine oynadığı oyun dışında en çok zarar 

gören, hiç kuşkusuz, filmin yönetmeni olmuştur. Karaca Oğlan, Atıf Yılmaz’ın 

Gelinin Muratı (1957), Alageyik (1959) ve Bu Vatanın Çocukları (1959) gibi en 

çok başarı gösterdiği filmlerin doğal bir sonucu, yönetmenin gelişmesini gösteren 

en başarılı yapıtıydı (geçirdiği büyük kazaya karşın yine de öyledir). Kuşku yok 

ki, ilk Karaca Oğlan’dan ikinci Karaca Oğlan’a geçerken yitirilenin acısını en 
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çok duyan Atıf Yılmaz olmuştur. Hiçbir izleyici de, ilk eviriminin uyandırdığı 

umudu ikinci eviriminde böylesine düş kırıklığına çeviren başka bir filme 

rastlamamıştır.” (Özön, II, 1995:98-101) 

 

7. Ozan 

Atlı-bozkır menediyeti döneminde Türkler müzik eşliğinde sözlü 

edebiyat geleneklerini sürdürürlerdi. Destan ve şiirler kopuz eşliğinde söylenirdi. 

Ozan-baaksı, kam, oyun gibi adlar alan şairler bu sözlü geleneği sürdürdüler. 

İslâmiyetin kabulüyle de ozan-baksı geleneği yerini Âşık Edebiyatı geleneğine 

bıraktı. Ozana, aşık denildi. Kopuzun yerini bağlama ve çeşitleri aldı.  

Âşık, halkın içinde yetişen genellikle bir mekana bağlı kalamayıp sürekli 

dolaşan bir tiptir. Âşık elinde sazıyla bütünleşir. Saz eşliğinde şiirler okur.  

Irmak (21) filminde âşık modeline yer verilmiştir. İki köyü ve kaderini 

birbirinden ayıran ırmak kenarında oturan kör bir aşık vardır. İki köy arasında 

bağlantı sal ile olur. Saldan inen köylüler ırmak kenarındaki aşığı dinlerler. Kör 

âşık göremese de her şeyi bilir ve sezer. Köylü onun sezgisine güvenir ve ondan 

akıl alırlar. âşık, saz eşliğinde söylediği türkülerle olayları anlatır. Köylü de 

gönlünden ne kadar koparsa önüne para koyar. 
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IV. BÖLÜM 

 

41 TÜRK FİLMİNDE HALK BİLİMİ UNSURLARI 

 

Halk bilimi millî kültür birikimimiz tarihi süreç içinde inceleyen bir ilim 

dalıdır. Türk kültürünün birikimi içinde pek çok zenginlik vardır. Bu zenginlikler 

Türk filmlerine de yansımıştır.  

Filmler içinde rüyaya inanma, uğur ve uğursuzluklar, adak, kız isteme, 

evlenme, düğün, ölüm, ad verme, muştu isteme gibi pek çok gelenek yer almıştır. 

Bir filmde birden fazla gelenek yer aldığı için bunlar belirli bir düzen içinde 

verilememektedir. Bu geleneklerden bazılarını örnek olarak bu bölüm içinde 

veriyoruz. Bazı gelenek ve görenekler tezin ikinci ve üçüncü bölümlerinde uygun 

olan yerlerde verilmiştir. 

Ağrı Dağı Efsanesi’nde “Baş verilir Hak yadigârı verilmez.” inancı, Boş 

Beşik’de uyuyan çocuğa bakılırsa nazar değeceği inancı, muştu yani müjde 

isteme, yüklü olma, uğurlu mendil taşıma, Gramofon Avrat’ta muska takma, 

Güllü’de kurşun dökme, Selvi Boylum, Al Yazmalım’da yüze kara çalma gibi 

pek çok inanış halk kültürümüzün zenginliklerine birer örnektir. 
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A. BEŞİKTEN MEZARA GEÇİŞ TÖRELERİ İLE İLGİLİ TÜRK 

FİLMLERİ 

1. Çocuksuzluk  

Çocuğun doğması ile aile mutlu olur ve eğlenceler, ziyafetler tertip eder. 

Gelen çocuk aileye uğur, bereket getirir ve neslin devamını sağlar. Bir çiftin eğer 

çocuğu olmuyorsa o zaman kadın bir takım çarelere baş vurur. Bunların başında 

yatır ziyaretleri gelir. Nitekim Kuma (29) filminde hanım çocuğu olması için 

yatıra gider ve mum dikip dua eder. 

“Kutlu sayılan yerlerin (ılıca, kaynak, değirmen oluğu …) suyundan 

içmek, oradan alınan herhangi bir şeyi (toprak, böcek…) yutmak veya oraların 

suyu ile yıkanmak gibi işlemler de yatır ziyaretlerinde girişilenlerden farksız bir 

anlam taşırlar; kadın, döl sahibi olma yeteneğini, vücuduna kattığı veya 

dokundurduğu o maddelerle sağlayacağına inanır.” (Boratav, 1999:144)  

Kuma (29)’da Hanım, eşinin ve kayınvalidesinin çocuk isteğini ve kendi 

çocuk özlemini gidermek ister. 

Çevresi tarafından kısır olarak görülen kadının başvurduğu yöntemlerden 

biri de köy kenarındaki suya sabah erkenden girip yıkanmaktır. Kuma da 

Hanım’ın denediği bir başka yol da hocaya gitmektir. Hoca, okur, üfler, muska 

yapar ve çocuğunun olması için Hanım’ın göbeğine mürekkeple Arapça dua 

yazar. 

Boş Beşik (9) ve Kuma (29) filmlerinde her iki kadın da çocuk ister. 

Bunun için Hıdırellez’de adak adarlar. Halk inanışlarına göre Hıdırellez’de 

Allah’tan bir şey dilenirse kabul olunacağına inanılır. Hanım, Hıdırellez’de bir 

cansız kurban adar. Küçük bir salıncak kuran Hanım içine bez bir bebek yatırıp 

sallar. İnanca göre salıncak kendiliğinden sallanırsa çocuğun olacağına, 

sallanmazsa olmayacağına inanılır. Boş Beşik’te Fatma ve eşinin Hıdırellez’deki 

adağı verilmez. Ancak Fatma’nın üstüne kuma getirmek isteyen annesine oğlu 
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“Bir Hıdırellez adağımız vardı. Hiç değilse bir yıl süre verin.” der. Bu söz 

Hıdırellez’de adak adandığında bunun gerçekleşeceği inanıcının ne kadar yüksek 

olduğunu gösteriyor bize. Kısa bir süre sonra Fatma’nın çocuğunun olması 

adağın gerçekleştiğini gösterir bize. Yazın müjdecisi Hıdrellez gününün Türkler 

için önemi vurgulanır.  

 

2. Ad Verme 

İslamî esaslara göre çocuğa ad koyarken kulağına ezan okunur. Ad 

verme işlemini ailenin büyüğü yapar. Ancak Berdel (8)’de farklı bir ad verme 

usulü uygulanmıştır. Hanım, çocuğuna adını kendisi koymuştur. Kocası Ömer, 

hep bir erkek evlat ister. Altıncı çocuk yine kız olunca baba çocuğa ad vermek 

istemez. Hanım çocuğa ad vermek için ayın olduğu bir gece dışarı çıkar; çocuğu 

aya doğru tutar: 

“Gel ay, gel aşağı öp bebemi, alnından, bebem adsız kalmıştır. Gel ay, 

bebeme ad koy, Ay Kız Ay Kız! Adı Ay Kız olsun. Bahtı senin kadar açık olsun. 

Yıldızın parlak olsun. Ay Kız, Ay Kız, Ay Kız! Bahtın Beyaz’ımın ki gibi kara 

olmasın. Ay Kız, Ay Kız” diye ad koyar. Bu da bize, Türklerin eski 

inanışlarından günümüze bir yansımayı gösterir. 

Ay ve güneş üzerine pek çok inanış ve onlarla ilgili sayısız efsane vardır. 

Yakın doğu Türklerince ay efsaneleştirilmiş, şahıslandırılmış, güneş ve yıldızlar 

gibi, o da tanrılaştırılmıştır. Hanım’ın yaptığı bu ad verme işlemi bize Türklerin 

İslâmiyet öncesi inançlarının hâlâ farkında olmadan yaşandığını gösteriyor. 

 

3. Evlenme, Düğün : 

Geçiş törenleri içinde en zengin çeşitlemelerin olduğu bir gelenektir. 

Kadın ve erkeğin yaşamlarını birleştirmek hem eğlenceyi hem hüznü beraberinde 

barındırır. 
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Evlenmeye ilk adım kız istemeyle olur. Beğenen, seçen taraf erkek olur. 

Kız tarafı da uygunluğuna göre evliliği onaylayan taraftır. Berdel (8), Ezo Gelin 

(13), Güllü (18), Irmak (21), Kızılırmak-Kara Koyun (27), Kuma (29), Sultan 

Gelin (34), Selvi Boylum Al Yazmalım (34), Şaşkın Ördek (36) filmlerinde kız 

isteme adeti uygulanmıştır. Sultan Gelin, Selvi Boylum ve Şaşkın Ördek 

filmlerinde oğlan tarafı kız evine lokum yani tatlı götürmüştür. İstenen kız usul 

olarak gelen misafirlere kahve tutmuştur. 

Şaşkın Ördek (36) filmi kız istemeden evlenme anına kadar olan 

gelenekleri abartılı ve mizahi bir dille anlatır. Bu filmdeki evlenme ve düğün 

adetlerini şöyle sıralayabiliriz: 

a. Hamamda evlenilecek kız beğenme. 

b. Kızın ailesiyle tanışmaya görücülerin gitmesi. 

c. Kızı istemeye gitme, oğlan evinin getirdiği tatlıyı yiyerek 

cevaplarının olumlu olduğunu belirtme. 

d. Yüklü miktarda oğlan evinden başlık parası isteme . 

e. İki aile arasında söz kesme. 

f. Kız tarafından birinin çocuğu olunca oğlan evinin müjdelik 

karşılığında altın takması. 

g. Kurban bayramında evlenecek kızın kardeş sayısı kadar kız evine 

kurbanlık gönderme. 

h. Nişan hazırlıkları için kız tarafının akrabalarına hediyeler alma; 

erkekleri berbere, kadınları kuaföre götürme. 

i. Nişan yapma. Nişanda şerbet içme, tatlı yeme, yüzük takma. Babanın 

kızına taktığı paranın üç katını kayınpederin takması gerektiği. 
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j. Kızın erkek kardeşinin sünnetinde kirvenin kayınpeder olması ve 

bütün sünnet masraflarını karşılaması, sünnet edilen çocuğun 

fazlalığının kirveye hediye edilmesi. 

k. Düğünün üç ay gecikmesi üzerine kız tarafının nişan bohçasını oğlan 

evine getirerek nişanı bozması. 

l. Düğünden önce davetiye dağıtılması. 

m. Kız tarafından düğün için gelen yataklı misafirlerden erkeklerin oğlan 

evinde kalması. 

n. Zifaf odasına girmeyen erkeğin boş sayılması. 

Güllü ve Güllü Geliyor Güllü (18) filmlerinde uygulanan evlenme 

adetleri vardır. Güllü de: 

a. Erkek yemeği beğenmediğini söyleyip pilava kaşık saplarsa bu 

karşısındaki kızı sevdiği anlamına gelir. 

b. Erkek kıza şeker verirse gönlünün kızda olduğunu anlatmaya çalışır. 

c. Kız dama çıkıp miyavlayarak erkeğin sevgisine karşılık verir. 

d. Erkek, kızla evlenmek için başlık parası verir. 

e. Gerdek gecesine girmeden evvel damat bir tepsi dolusu pirinç sayar, 

sabrı ölçülür. 

f. Damat yumruklanarak gerdek odasına gönderilir. 

g. Damat, gerdek odasına girince gelin yere nar atar. (Nar taneleri kadar 

çocukları olsun diye.) 

h. Damat, sözünün geçmesi için gelinin ayağına basar. 

i. Damat, geline yüz görümlüğü takara duvak açar. 

Güllü Geliyor Güllü de: 
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a. Kanlısı öldürülmeden gelin gerdeğe giremez. 

b. Gerdeğe girmeden damdaki testi kırılmaz. Testinin kırılması erkeğin 

gücünü ispatlar. 

c. Damat, karısına yaklaşmayınca ona kurşun döktürülür, ağzında 

sarımsak tutturulması. 

d. Damat, karısına yaklaşmayınca ona mesir macunu yedirilmesi. 

Sultan Gelin (34) filminde ise acımasız bir gelenek karşımıza çıkar : 

a. Kız istenir. En yüksek başlık parası verene kızın verilmesi. 

b. Damadın, sırtına yumruklar atılarak gerdek odasına  götürülmesi. 

c. Gerdek gecesinden sonra gelinin ailenin kadın bireylerine bekaretinin 

simgesi olan kanlı çarşafı göstermesi. 

d. Kanlı çarşaf gösterildikten sonra damadın erkekliğini ispatlamak için 

oğlanın babasının havaya bir el silah sıkarak köylüye bunu 

duyurması. 

e. Gerdek gecesi damadın ölmesi üzerine gelinin damadın on yaşındaki 

erkek kardeşiyle söz kesilmesi, kız tarafının tekrar başlık parası 

alması. 

f. Gelinin büyüttüğü oğlan ile evlendirilmek istenmesi. 

g. Oğlanın başka bir kızla kaçması üzerine ailenin üç aylık oğluyla 

geline söz kesilmesi ve kız tarafının yine başlık parası alması. 

Ağrı Dağı’nın Gazabı (3) filminde de farklı evlenme ve düğün adetleri 

vardır: 

a. Gelinin at üstünde gelin alayı ile birlikte oğlan evine götürülmesi. 

b. Oğlan evinin gelini karşılamaya çıkması. 
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c. Gelinin adak yerinde durup dilek ağacına bez bağlaması. 

d. Düğünde yaşlı bir dedenin saz çalması. 

e. Ateş yanında kızların oturması. 

f. Meyvelerin yanında kına olması. Bekar kızların parmaklarına kına 

yakması. 

g. Gelinin yüzüne beyaz tülbent örtülmesi.  

h. İki kadının gelinin kollarından tutarak onu güneşin doğduğu yöne 

doğru çevirmesi. 

i. Gelinin, ateş üstünden atlayarak arınması, kötülüklerden korunması. 

j. Gelinlik kızların düğün yerinde oynaması. 
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a. Berdel : 

Berdel bir nevi takastır. Güneydoğu’da başlık parası veremeyen aileler 

berdel uygularlar. Berdel de oğlan evi alınan kıza karşılık kendi ailesinden bir kız 

verir. Bu usul genellikle damadın kız kardeşi ile gelinin erkek kardeşini takas 

etme usulüyle olur. 

Berdel (8) filminde de bir türlü oğlan çocuğu olmayan Ömer, karısının 

üstüne kuma getirmek ister. Ancak, başlık parası verecek durumda değildir. Bu 

yüzden evleneceği kıza karşılık, on beş yaşındaki kendi kızını, alacağı kızın yaşlı 

babasına berdel olarak verir. Ekonomik sıkıntı çeken aileler böylece başlık parası 

vermeden düğün yaparlar. Berdelin bir şartı da evlenecek iki geline de eşit 

hediyelerin alınmasıdır. Düğün günü iki gelin alayı da yola çıkar. Ortada buluşan 

gelin alayları, sarı tülbent örtülü gelinleri değiş tokuş ederler ve gelinlerini alıp 

tekrar düğün yerine dönerler. 

 

b. Kuma : 

Anadolu’da uygulanan bir diğer evlenme geleneği de eş üstüne eş 

almadır. Bu olaya kuma getirme denir. Gelen ikinci kadın da erkeğin ilk karısının 

kuması olur. Kuma (29) filminde de Hanım ile kocası birbirlerin çok severler ve 

mutlu bir evlilikleri vardır. Ancak, Hanım bir çocuk dünyaya getiremez. Hatta 

çocuğu olsun diye kadın türlü yöntemlere baş vurur. Köylünün kısır damgasını 

yiyince ve eşinin, kayınvalidesinin çocuk özlemini anlayınca Hanım kendi üstüne 

bir kuma arar. Başlık parası karşılığı kumayı getirir. 

Berdel (8) filminde de Hanım’ın üstüne kuma gelir. Hanım’ın kızı, 

kumasının babasına berdel olarak verilmiştir. Hanım, hem kızının bu durumuna 

hem de üstüne kuma gelmesine üzülür. Erkeğini bir başkasıyla paylaşmak 

istemez. Ama büyük bir metanetle kumasının koluna girer onu eve kadar getirir. 
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Adete göre iki eşi olan koca ile üç ay kumayla beraber kalır. Daha sonra üç gün 

ilk eşiyle üç gün ikinci eşiyle kalır. 

Bunun dışında evlenme ve düğün gelenekleri içinde kız kaçırmayı da 

sayabiliriz. Irmak (21) ve Selvi Boylum Al Yazmalım (33) filmlerinde kız 

kaçırma olayı vardır. Kız kaçırma ailelerinin iki gencin evlenmesine razı 

olmadığı durumlarda veya bir tarafın isteksiz olması durumunda uygulanan bir 

yöntemdir. 

Bunun dışında evlenme ve düğün adetleri içine giren diğer gelenekler 

şunlardır: 

Ağrı Dağı Efsanesi (2), Köroğlu (28) filmlerinde nikahlanmayan kadın 

ve erkek yataklarının arasına kılıç koyar. Ağrı Dağı Efsanesi’nde Gülbahar ile 

Ahmet henüz evlenmedikleri için yörenin töresine uyarlar ve yataklarının arasına 

kılıç koyarak sınır belirlerler böylece kadın ve erkeğin vücudu birbirine 

değmemiş olur. Köroğlu ve Gülizar da henüz düğünleri olmadığı için yatak 

arasına kılıç koyar. 

Boş Beşik (9)’de Fatma ile oba beyi Ali birbirlerini severler. Çeşme 

başında buluşan ve Fatma’nın elinden su içen Ali, Fatma’ya sevgisinin delili 

olarak ayna ve tarak hediye eder. Bu, Anadolu’da yaygın bir gelenektir. Erkek, 

sevgisini göstermek için sevdiği kıza ayna ve tarak hediye eder. Ayna ve tarak, 

güzelliğin ifadesidir. 

Anadolu’da sevgililerin buluştuğu yerler vardır: Bunlar Boş Beşik 

(9)’deki gibi genellikle çeşme başıdır. Ayrıca Ezo Gelin (13)’de bir barınakta taş 

altına işaret olarak mendil, mektup bırakarak buluşma da vardır. Berdel (8)’de 

Beyaz sevgilisi Mahmut ile bir mağarada buluşurlar. Mağaranın deliğinde bir boz 

yılan vardır. Boz yılan Beyaz’ı korur. Yılandan dolayı mağaraya başkası gelmez. 

Filmlerdeki düğün adetleri hemen hemen ortaktır. Gelin, at üstünde gelin 

alayıyla düğün yerine getirilir. Erkek, damat tıraşı olur. Erkekler dışarıda eğlenir, 

oynarlar. Kadınlar kapalı bir mekanda, evde eğlenirler. Ağrı Dağı’nın Gazabı 
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(3)’nda çadır kültürü vardır. Düğün dışarıda olur; erkek ve kadın birlikte eğlenir. 

İpekçe (22)’de gelin ve damadın üstüne bir battaniye gerilir ve evlerine 

götürülür. Amaç, çiftlerin nazardan korunmasıdır.  

Boş Beşik (9) ve Hasan Boğuldu (20) filmlerinde iki çift evlenmek 

istiyorsa buna oba meclisi karar verir. Yörük kültüründe bir kişinin muradı, dileği 

olursa eğer bu obanın törelerine aykırı ise oba meclisi toplanır. Bu meclis olgun, 

yaşlı, tecrübeli kimselerden oluşur. Oba meclisine mesele açılır. Uygun görülürse 

kişi isteğini yerine getirir.  

Hasan Boğuldu’da obalı Emine, ovalı Hasan ile evlenmek istediğinde; 

oba meclisi “Ovalıya varanın, ovalıdan kız alanın onduğunu gören yok deli kız. 

Törelerimize bu aykırıdır…” der. Oba meclisi içinde yaşlı bir dede “Erenlerin 

rızası varsa, meydanda dileği görüşülsün.” der. Gece ateş kenarında Emine’nin 

dileği görüşülür. Bir şartla dilek kabul edilir. Meclistekiler der ki: “Sına bakalım 

senin yiğidin Kaz dağı’ndaki Yörük Emine’ye er olacak adam mı bakalım. 

Konuşup kavil ettik. Kırk okka tuzu, Hasan durup dinlenmeden Yüksekoba’ya 

çıkarırsa bir hafta içinde düğününüz yapılacak, Kırk okka yükle dört saatlik 

dağa çıkan adama eğri bakacak babayiğit yoktur.” 

Aynı şekilde Boş Beşik’de de oba beyi Ali köylü kızı Fatma ile 

evlenmek istediğinde oba meclisi toplanır ve karar alır. 

 

4. Ölüm : 

İnsan yaşamının sona ermesi olan ölüm doğum, düğün gibi geçiş aşaması 

değerini taşır. Ölüm ile ilgili uygulanan farklı adetler vardır. 

Gramofon Avrat (17) filminde Cemile’nin yengesi öldüğünde bahçede 

kazanla su kaynatılır ölünün yıkanması için. Ölü, beyaz bir kefene sarılır ve 

üstüne bıçak konulur. Başında Kur’ân okunur, ölü yalnız bırakılmaz.  
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Yılanı Öldürseler (39) adlı filmde Hasan’ın babası yani Esme’nin kocası 

Halim öldürülmüştür. Halim’in ailesi bu olaydan dolayı suçladıkları gelinleri 

Esme’nin ölmesini isterler. Bunun için torunları Hasan’ın aklını çelmeye 

çalışırlar. Halim’in hortladığını, ruhunun huzursuz olduğunu Hasan’a ve köylüye 

inandırmaya çalışırlar. Köylü hortlak hikâyesine inanır. Ölen insanın dirilmesi 

mümkün değildir. Ama halk arasında hortlamak ölünün insanlar arasında 

dolaşması olarak nitelendirilir. Halim’in annesi ve ağabeyine göre Halim’in ruhu 

kuş, kurt, kertenkele ve yılan donuna girerek dolaşır. Halim’in ruhunun huzur 

bulması için Hasan’ın annesi Esme’yi öldürmesi gerekir. Filmin sonunda hortlak 

hikâyesine iyice inanan Hasan annesini öldürür. 

Adak (1)’da ölü evine komşuların yemek getirmesi vardır. 

Ağrı Dağı’nın Gazabı (3)’nda da Gülyanık kendini yakarak öldürür. Bu 

basit bir intihar değildir. Sevdiği Ali, eşkiyalar tarafından öldürülüp kendisinin 

de namusu kirletilince Gülyanık’ın gözü önüne düğünlerinde uygulanan bir 

gelenek ve “Bütün günahlarımız ateşle kül ola.” sözü gelir. Düğünde gelin ateş 

üstünden atlayarak günahlarından arınır. Gülyanık’ta kendini temizlemek için 

ateşe atar yani yakar kendini. Burada Türklerin eski inançlarının bir uzantısı 

vardır. Şamanizm’de ateş kutsaldır ve kötü ruhlardan insanları korur. Ateş 

kültürünün koruyucu özelliği bu filmde Gülyanık’ın kendini öldürme sahnesinde 

verilir.  
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B. DİĞER BAZI İNANIŞ VE GELENEKLERİ İÇEREN TÜRK 

FİLMLERİ 

1. Yağmur Duası 

“Havaların kurak gitmesi istikbâlini yağmura bağlayan halkımızın bir 

takım merasimler yapmasına sebep olmuştur. Bu Şamanist Türkler’de ‘yada taşı’ 

merasimi olarak görülürken, İslâmiyet’ten sonra yerini yağmur duasına 

bırakmıştır. Yağmur duası merasimleri Anadolu’nun her vilâyetinde, ilçesinde, 

hatta köylerinde görülürken dış Türkler’de de bilinir. 

Halk arasında yağmurun yağmaması çeşitli sebeplere bağlanır. Bunların 

başında ekmek israfı, zina, fuhş, küçüklerin büyüklere saygı göstermemesi, 

hırsızlık gibi konular gelir. Bu hususlar çok geçmeden halkın arasında yayılır. 

Herkes kendi arasında: ‘Bir yağmur duasına çıksak, tövbe etsek, Allah belki 

affeder’ der. Genellikle Cuma hutbesinden sonra köy imamı ‘Filan gün yağmur 

duasına gideceğiz’ der.” (Alptekin, …:142) 

İmamın belirlediği gün halk toplanarak genellikle yüksek bir tepeye 

çıkarak. Allah’a daha yakın olunacağı düşüncesiyle dua eder. 

Züğürt Ağa (41) filminde Haraptar köyü kuraklık çeker, mahsuller 

yetişmez. Bunun üzerine ‘Şıh’larını önlerine alarak köy halkı toplu halde yağmur 

duasına çıkar. 

Adak (1)’da ise Müslim, adağını yerine getirmediği için köyde olan 

uğursuzluğun, kuraklığın nedeni kendinde arar. Köyde gelişen bu 

olumsuzlukların Allah tarafından kendisine gönderilen bir işaret olduğunu 

düşünen Müslim, köyün imamına yağmur duasına çıkmayı teklif eder. Köylüler 

tekbir getirerek yağmur duası için tepeye çıkar. Rahle arasından kılıç kaldırırlar. 

Hoca dua eder, cemaat ‘amin’ der ve topluca namaz kılarlar.  

 

2. Şamanizm İnancı 
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Şamanizm, Türklerin İslâmiyet’ten önceki inandıkları dindir. Gökçe 

Çiçek (16) filminde Şamanizm inancının kültürel unsurları vardır. Dilek ağacı; 

eşya üzerindeki güneş ve ay motifleri; iyi ve kötü ruhları içerdiğine inanılan 

bebekler, ateş etrafında toplanma ve dans etme Şamanizm inancının bir 

uzantısıdır. Gökçe Çiçek çok eski kültür kaynaklarımıza inmeye çalışan bir 

denemedir. Mağaradaki ak sakallı dede ve çaldığı alet bize ozan, baskı, şam, kam 

yeni ‘şaman’ tiplemesini hatırlatır. 

 

3. Adak : 

İslâmiyette de yeri olan adak, Allah’tan dilediğimiz bir şeyin 

gerçekleşmesi sonucunda Allah’a yapmaya söz verdiğimiz şeyi uygulamaktır. 

Adak (1) filmi de bu uygulama üzerine oturtulmuş bir filmdir. Filmde 

Müslim karakteri Allah’a son derece bağlı, peygamber kıssalarını dinlemekten 

hoşlanan dindar bir adamdır. Özellikle Hz. İbrahim’in İsmail’i kurban etmesi 

hikâyesi onu çok etkilemiştir. 

Bilindiği gibi Hz. İbrahim’in bir çocuğu olmayınca Allah’a yalvarır ve 

çocuğu olması hâlinde, çocuğu onun adına kurban edeceğini söyler. Hz. 

Hacer’den Hz. İsmail doğar. Çocuk, sekiz yaşına gelince gaipten bir ses 

İbrahim’e oğlunu kurban edeceği sözünü hatırlatır. Hz. İbrahim, İsmail’in 

boynuna bıçağı dayadığında bıçak kesmez. O sırada bir melek, gökten bir koç 

getirir. İbrahim’e oğlunun yerine koçu kurban etmesini söyler. İslâm dinindeki 

kurban farizası o günün anısıdır. 

Adak (1) filminde Müslim, suçsuz yere hapse girdiğinde namaz kılarken 

Hz. İbrahim’in İsmail’i kurban etmesi hadisesi aklına gelir ve suçsuz olduğu 

ispatlanıp hapisten bırakılırsa bundan sonra doğacak oğlunu Allah’a kurban 

olarak adar, Müslim’in masum olduğu ortaya çıkar. Karısı da bir oğlan doğurur. 

Müslim bu duruma üzülse de oğluna çok iyi bakıp onu besler; Allah’a zayıf bir 

kurban vermemek için. Müslim, köydeki uğursuzlukların adağını yerine 

getirmediğinden olduğunu düşünür. Oğlunu kurban etmeden önce abdest alır, 
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namaz kılar. Çocuğun gözünü bağlar, akacak kan için bir fidan altına toprak 

kazar, çocuğu oraya yatırır, dua eder, oğlunun boğazını bıçakla üç kere sıvazlar 

ve oğlunu Allah’a kurban eder. Böylelikle Allah’a olan adağını yerine getirmiş 

olur. Müslim’in yaptığı kanlı kurbana örnektir.  

Bir de kansız kurbanlar vardır. Bunlar ağaca bez bağlama, mezara şeker 

bırakma, türbeye mum dikme gibi. 

Ezo Gelin (13)’de Ezo, kocası askere gittiğinde İzzettin Dede’nin 

türbesine gider. “Kocam sağ dönerse sana adağım olsun dokuz mum 

yakacağım.” der. Kocası askerden dönünce türbeye gider ve adağını yerine 

getirerek dokuz mum yakar. Bu bir cansız kurban örneğidir. 

Ağrı Dağı’nın Gazabı (3)’nda dilek ağacına bez bağlama vardır. Bu da 

bir cansız kurban örneğidir. Filmde Ali, Gülyanık’ın ağaca bağladığı bezin ucuna 

dileğini dileyip bez bağlar. Dilek ağacının bulunduğu yere “adak yeri” adı 

verilmiştir. Adağı olan bu yere gelir. 

Berdel (8)de ise dilek ağacı mezarlık başındadır. Hanım ve Beyaz 

dileklerini dileyip ağaca bez bağlarlar. Hanım’ın dileği bir oğlunun olması. 

Beyaz’ın dileği ise Mahmut ile evlenmektir. Filmin sonunu dilek ağacının 

gösterilmesiyle biter. Verilen mesaj Hanım’ın ve Beyaz’ın dileği kabul olmuştur. 

 

4. Oturak Âlemi 

Anadolu’nun bazı yörelerinde, özellikle Konya ve çevresinde erkeklerin 

katıldığı, kadın oynatılan içkili toplantıya oturak âlemi denir. 

Erkekler önceden kararlaştırdıkları gece, el ayak çekildikten sonra ‘oda’ 

dedikleri toplantı yerine gelirler. Âleme katılacak olan kadın onlardan önce, 

yanında ‘efe’ adı verilen silahlı korucuyla birlikte gelip hazırlanır. Gelenlere ilkin 

tabakalarından tütün sarar ve çömelip sunar. Birden çok kadın varsa onlar da 

sofrayı hazırlar, su ve rakı bardaklarını getirirler. Mezeleri dağıtan oturak kadını 
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oyun havasıyla birlikte zillerini takıp oynamaya başlar veya kaşık çalarak oynar. 

Müzik hızlandıkça kadının oyunu da kıvraklaşır. Erkekler oyunu izlerken 

konuşmaz, oyuna katılmak hoş karşılanmaz. Laf atmak, uygunsuz davranışlarda 

bulunmak ayıplanır. Kimi zaman ölümle noktalanan kavgalara neden olur. 

Oturak âlemlerinin düzenini bozan bir daha ki âleme katılamaz. Sabaha karşı 

çalınan uzun hava dağılma vaktini haber verir. Akşamdan tandıra koyulan kuzu 

cümbüş eşliğinde yendikten sonra dağılınır. Kadına para ve armağanlar verilir.  

Gramofon Avrat (17) filminde oturak âleminde çengilik eden oturak 

kadını Cemile’nin hayatı anlatılır. Filmde, 1940’lı yıllarda Konya Meram 

Bağları’ndaki oturak âlemleri anlatılır. Gizli yapılan bu âlemler Cumhuriyet 

döneminde yasaklanmıştı ama günümüzde yaygın olmasa da hâlâ devam eder.  

 

5. Mantıfar Mânisi : 

Mantıfar, Anadolu’nun pek çok bölgesinde görülen bir eğlencedir. Kış 

bitip bahar gelince insanlar coşkularını, sevinçlerini tabiatla iç içe yaşar ve kapalı 

mekanlardan uzaklaşır. 

“Bahar gelip de mantılar açılmaya başlayınca herkes bahtını denemek 

veya başkasının bahtını öğrenmek isteğiyle kırlara çıkarlar. Genelikle genç kız ve 

erkeklerin katıldığı bu eğlenceye çocuklar ve yaşlılar da katılabilir. Mantıvarda 

mevsimin taze meyvelerinin yanında bölgelerin kendilerine has olan yemekleri 

de yenir. 

Evvelce hazırlanıp kıra getirilen bir çömlek veya tasın içine bahtını 

denemek isteyenler birer yüzük, küpe, iğne, para, bilezik atarlar. Bunun adına 

bellik denilir. Çömlek veya tasın ağzı kapatılır; küçük bir çocuk çağrılarak 

gözleri bağlanır. Böylece çocuk kimin neyini çömleğin içine attığını 

göremeyecektir. Mantıfar mânilerini bilenler çömleğin başına toplanırlar… ilk 

maninin söylenmesinden sonra çocuk çömlekten bir şey çıkarır. Bu mâni 
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çömlekten çıkan küpe, yüzük v.s.’nin sahibinin şansıdır. Böylece söylenen her 

mâniden sonra bir eşya daha çıkarılır ve bu iş çömlekteki eşyalar bitinceye kadar 

devam eder. Mâniler ile eşyaların sahipleri arasında bağ kurulup eğlenmek, hoşça 

vakit geçirmek suretiyle mantıvar tamamlanmış olur.”(Sakaoğlu, …:115) 

Anadolu’nun farklı yerlerinde martıfal, martaval, bahtıyar adıyla da 

anılan bu oyun Boş Beşik (9) Filminde de kadın ve kızlar arasında oynanır. 

Kızlar, takılarını bir küp içine koyar. Yaşlı bir kadın, bir mâni okuyarak küpün 

içinden bir takı seçer. Mâninin sözleri ile takının sahibi arasında bağlantı kurulur 

ve kızlar gülüşerek eğlenirler. Yaşlı kadının çektiği takılardan birkaçı Fatma’ya 

aittir ve Fatma için söylenen mâniler şunlardır: 

 

“İnciyim üzülmüşüm, 

Gerdana dizilmişim, 

İster al, ister alma, 

Ben sana yazılmışım 

 

Düğün dernek sana yakındır 

Damat beylerin padişahıdır 

Fazla sevinme güzelim, 

Gideceğim yer bundan çok uzaktır.” 
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5. Renkler 

Türk milleti tarihin en eski zamanlarından beri renklere çeşitli sembol ve 

anlamlar yüklemiştir. 

Beyaz ululuk, adalet, güçlülük, arılık, temizlik anlamına gelir. Bu 

nedenle gelinler beyaz giyer, kefen beyazdır. 

Türklerde sarı renk koruyucu unsur taşır.  

“Şamanist dönemde Türklerin inanışları arasında sarı albastı veya Sarı 

Albıs adlı koruyucu bir ruhun varlığı anlaşılmaktadır.” (Genç, 1999:37) 

Berdel (8) filminde berdel edilen gelinlerin başında sarı tülbent olması 

koruyucu unsurdur bir nevi. Boş Beşik (9)’de Fatma çocuğunun beşiğini devenin 

sırtına koyarken deveye sarı bir mendil bağlar, uğur olsun, kötülüklerden korusun 

diye. Nitekim, mendil yere düştüğünde çocuğu kartalın kapması uğurun 

kaybolmasına bağlanır. 

Kırmızı, bağımsızlık, hürriyet, ocak, koruyucu ruhu temsil eder. Ayrıca 

kötü ruhlardan koruyucu bir nitelik taşır, ateş rengidir, sıcaktır. Selvi Boylum Al 

Yazmalım (33)’de Asya al tülbent takar. Sevgilisi, eşi İlyas ona “Selvi Boylum, 

Al Yazmalım” diye hitap eder. Al yazma kadının süsüdür. Gelin başına al tülbent 

takar. Al, göz alan dikkat çeken bir renktir aynı zamanda.  

Siyah matemi, üzüntüyü sembol eder. Siyah renk süs unsuru taşımaz. 

Anadolu’da kadın güzelliğini gizlemek için yaşlılar gibi giyinir, yüzüne kara 

çalar. Selvi Boylum, Al Yazmalım’da Asya çok güzel bir kızdır ve hep al yazma 

takar. Asya’nın annesi kızının güzelliğinin başına bela getirmesini istemez ve 

kızının öyle dolaşmasını istemez. O yüzden Asya, kazanın siyah isini  yüzüne 

sürerek güzelliğini gizler. 

Yeşil renk İslâmiyet’in ve tabiatın sembolüdür. Hacı Bektâş-ı Velî (19) 

filminde de Hacı Bektâş-ı Velî’nin elinde Hz. Ali’nin soyundan geldiğini 
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simgeleyen yeşil bir ben vardır. Ayrıca H. Bektâş-ı Veli filmin sonunda yüzünde 

yeşil bir örtüyle gelerek kendi cenazesini kaldırır. 
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SONUÇ 

 “41 Türk Filminde Folklorik Unsurlar” adlı bu çalışmada tespit 

edilen filmler izlenerek incelendi. Filmlerdeki folklorik unsurlar belirlendi. 

Motifler, tahlil ve mukayese metoduna bağlı olarak değerlendirildi. İzlenen 

filmler yazılı metinlerin gözlemlenmesi gibi ele alındı. 

 41 Türk filmini folklor açısından incelediğimizde karşımıza pek 

çok zenginlik çıktı. Bir filmde birden çok halk edebiyatı motifine rastladık. Bu da 

Türk kültürünün çok zengin bir yapıya sahip olduğunu bize göstermektedir. 

Kültürümüzün bu zenginlikleri de ister istemez sinemamıza yansımıştır. Türk 

filmi Türk insanını anlatır. Türk insanı da atasözü veya deyim kullanmadan 

konuşamaz, türkü söylemeden yapamaz, çocuklarını ninni ve masallarla büyütür, 

acısını ağıtlarla dile getirir. Bu nedenle Türk filmleri folklor açısından önemli 

kaynaklardır. 

 Günümüzde görsel dünyanın gücünü görmemezlikten gelemeyiz. 

Görsel dünyanın insanları en çok etkileyen unsurlarından biri sinemadır. Türk 

sinemasında bilinçli olarak hazırlanan senaryolarla Türk kültürü, nesillere çok iyi 

tanıtılabilir. Kuşaktan kuşağa aktarmaya çalıştığımız kültürel ögelerimiz gün 

geçtikçe kaybolmaya başlamıştır. Eğer sinemanın gücünden yeterince 

faydalanırsak kültürel ögelerimizi gelecek nesillere benimsetebiliriz. 

 Türk sineması çok sağlam bir yapılanmaya sahip olmasa da 

incelediğimiz filmlerde yeni nesilleri aydınlatacak pek çok halk bilimi ve halk 

edebiyatı unsuru vardır. İki farklı sanat dalının birbirine etkileşimi bu tezde ele 

alınmıştır. 
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