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Genel Bakış 

Kırık Bir Aşk Hikayesi, Ömer Kavur’un işlemeyi sevdiği başlıca temalardan bazılarını içinde 
bulabileceğimiz bir film. Sevgisizlik, taşra, yabancılık gibi kavramların tartışıldığı filmde toplumun kadına 
bakışı da önemli bir tema olarak karşımıza çıkıyor.  

Ömer Kavur, Yatık Emine, Kırık Bir Aşk Hikayesi, Amansız Yol, Kördüğüm gibi filmlerinde kadının maruz 
kaldığı çeşitli şiddet biçimlerini, kadının kendi hayatını belirleme, cinselliği ve aşkı yaşama özgürlüğünü 
konu etmiştir. Bu filmlerde, Türkiye’deki kadının özgürleşme mücadelesi ve hareketlerinin yansımalarını 
görmek mümkündür.  Kırık Bir Aşk Hikayesi’nin, baş kadın karakter ile toplum arasındaki ilişkilerin, 
Yeşilçam dönemindeki filmlerden daha doğru bir zeminde tartışıldığı ve anlamlı sayılacak bir bakış 
sunan filmlerden biri olduğu söylenebilir.  

Bunun yanında, film, taşradaki hayata ve ilişkilere oldukça boyutlu bir toplumsal inceleme olarak da 
görülebilir. Taşranın erkek egemen yapısını, ekonomik ilişkilerini, hayatın tekrarlayan tekdüzeliğini, 
ahlaki ikiliklerini hem toplumbilimsel bir yaklaşımla hem de karakterler üzerinden ruhsal çözümlemelerle 
sunmaktadır.  

Sinemasal Anlatım 

Kırık Bir Aşk Hikayesi’nin seksenli yıllar Türkiye’sindeki film araç ve gereçlerinin, kurgu ve film işleme 
teknolojilerinin sınırları içinde yapılmış olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Buna karşın, temiz 
ve etkili bir sinema diliyle, özellikle mizansen ve oyuncu yönetimiyle dikkati çeker.  

Kişiler 

Aysel 36 yaşında. Edebiyat öğretmeni. 
Fuat 30 yaşında. Kasaba eşrafından bir ailenin oğlu.  
Yavuz 30’lu yaşlarda. Belgin’in ağabeyi, Recep’in oğlu. 
Bedri 40’lı yaşlarda. Resim öğretmeni. 
Belgin 20’li yaşların başında. Recep’in kızı.  
Recep 50’li yaşlarda. Fabrika sahibi. Kasabanın zenginlerinden. 

Filmin Öyküsü 

Bir sahil kasabasına öğretmen olarak tayin olan Aysel, resim öğretmeni Bedri’nin ısrarıyla gittiği nişan 
töreninde Fuat ile tanışır. Ailesinin baskısıyla kasabanın zenginlerinden birinin kızıyla nişanlanan Fuat, 
Aysel’in güzelliğinden ve özgüvenli duruşundan etkilenir. Bir süre sonra ilişkileri başlar. Kasabada bu 
ilişki duyulunca her ikisine de baskı yapmaya başlarlar. Fuat, her şeyi göze almış görünmektedir. Ancak, 
Fuat’ın, nişanlısının ağabeyi ve çocukluk arkadaşı Yavuz’la kavgasına tanık olan Aysel, onun 
kasabadan ayrılamayacağını, kendisine biçilmiş hayatı değiştiremeyeceğini anlar, kasabayı terk eder.   

Olay Dizisi 

Aysel’in gelişi      Aysel edebiyat öğretmeni olarak atandığı lisede göreve başlamak için kasabaya gelir. 
Kalacağı yeri ararken Fuat binadan çıkar arabasına biner. Birbirlerini fark etmezler. Aysel liseye gider, 
müdüre kendini tanıtır. Müdür onu eski öğretmenin boşalttığı eve götürür. Aysel evi beğenir, tutmaya 
karar verir. 

Aysel, okulda derse girer. Dersi bitince öğretmenler odasına gelir, diğer öğretmenlerle tanışır. Resim 
öğretmeni Bedri Bey, kasabadaki hayatın tekdüzeliğinden yakınır.  

Fuat’ın nişanı      Fuat, kayınbiraderi Yavuz’la dansöz oynatan bir meyhaneye gider. Yavuz epeyce 
içmiştir. Kalkıp dansözle birlikte oynar. Fuat, yakında Yavuz’un kız kardeşi Belgin’le nişanlanacaktır.   

Fuat’ın evi. Annesi, ablası ve eniştesi nişanda Belgin’e takılacak mücevher üzerinde konuşurlar. Fuat’ın 
annesi, aile büyüğüne ait broşu takmayı önerir. O sıralarda başka bir hediye alacak ekonomik güçte 
olmadıklarını öğreniriz.  



Resim öğretmeni Bedri Bey, Aysel’i nişana davet eder. Birlikte giderler. Fuat, Aysel’den etkilenir. Bir 
fırsatını bulup onu dansa kaldırır. Belgin, Fuat’ın Aysel’e ilgisini fark eder.  

Belgin’in babası Recep Bey, Fuat’a eski imalathaneyi kendi işine dahil etmeyi ve Fuat’ın da fabrikanın 
başına geçmesini teklif eder. Fuat kabul etmez. Fuat’ın ablası teklifi reddettiği için sinirlenir, para sıkıntısı 
çektiklerini hatırlatır. Fuat kazanabildiği kadarıyla yaşamaktan yanadır.  

Fuat’ın ilgisi      Bedri, Aysel’i okul çıkışında evine çay içmeye davet eder. Müzik dinler, kasaba ve hayat 
hakkında konuşurlar. Kasabadaki kadınlar ikisi hakkında dedikodu yapmaya başlarlar.  

Başka bir gün, Fuat, Aysel’i çarşıda görür, onu uzaktan izler. Belgin de bir dükkândan çıkıp Fuat’ın 
yanına gelir. Belgin’in giysisi yüzünden tartışırlar. Belgin mutsuz bir halde eve döner. Annesine, 
birbirlerini sevmedikleri halde niye onu Fuat’la evlendirdiklerini sorup çıkışır.   

Fuat, okulu telefonla arayarak Aysel’le konuşur, buluşmak istediğini söyler. Aysel kayıtsız kalır. Resmi 
geçit sırasında öğrencilerle birlikte kasabanın ana caddesinde yürüyüş yapan Aysel’i izler.  

İki mutsuz erkek      Bedri ve Fuat balığa çıkarlar. Fuat, kimseyi sevemediğinden, kimsenin onu 
anlamadığından, Belgin’le evlenme nedenini bilmediğinden söz eder. Bedri, ertesi akşam üstü tek 
başına kayıkla denize açılır, intihar eder. Cenazede Aysel ağlamaktadır. Fuat onun yanına gelip destek 
olur. Cenazeden sonra birlikte Aysel’in evine gelirler. Aysel, koltukta uyuyakalır.  Uyandığında Fuat 
gitmek için izin ister ve yine görüşmek istediğini söyler.  

İlk buluşma      Fuat ile Aysel önce Bedri’nin mezarına gidip çiçek bırakırlar, sonra restoranda yemek 
yer ve bir otele gelirler. Aysel biraz tedirgindir. Odaya girdikten kısa bir süre sonra Aysel oradan hızla 
uzaklaşır. Otelden çıkıp koşarak kaçar. Fuat arkasından gider. Sahilde elele yürürler. Yağmur başlar. 
Eski bir yapıya sığınırlar. Fuat, onu artık kullanmadıkları bir eve götürür. Aysel’i sevdiğini söyler. Aysel’in 
evine giderler. Akşam yemeği yerler. İkisi de mutludur.  

Yavuz’un evinde akşam yemeği. Eşi hamiledir, Yavuz baba olacağı için hem haberi vermek hem de 
kutlamak amacıyla aileyi bir araya toplamıştır. Fuat saatine bakmaktadır. Aysel sofrayı hazırlamış Fuat’ı 
beklemektedir. Fuat geç saatte gelir ama Aysel’in evinde ışık yoktur. Nişan yüzüğünü çıkarıp atar.  

Ertesi gün buluşurlar. Aysel öfkelidir, tartışırlar. Fuat Aysel’e tokat atar, Aysel yere düşer. Ayağa kalkmak 
için Fuat’ın yardım etmesine izin vermez.  

Annenin desteği      Fuat kahveye gelir, Yavuz oradadır. Fuat’ın mutsuzluğunu fark eder. Annesi de 
Fuat’ın düşünceli halini görünce “Neyi doğru buluyorsan onu yap” diyerek oğlunu destekler. Fuat, 
Aysel’in evinin önünde bekler. Yeniden bir araya gelirler. Sahilde yürürler. Aysel, kasabada yaşayarak 
bu ilişkiyi sürdürebilme konusunda kaygılıdır. Fuat, “Evlenelim” der. Fuat’ın ailesinin kullanılmayan 
yazlığında sevişirler.  

Fuat, Recep Bey’e giderek Belgin’le evlenmeyeceğini söyler.  Recep, karısına durumu anlatır, bu sorunu 
çözmesini ister.  

Aysel hedef tahtasında      Okulda öğretmenler odasında kadın öğretmenlerden biri Aysel hakkında 
konuşmaya, ahlaksızlığından söz etmeye başlar. Bir başka öğretmen onun dedikoduculuğunu yüzüne 
vurarak susmasını sağlar.  

Fuat’ın ablası, Aysel’i sokakta yakalar, onu ahlaksızlıkla suçlar.  

Aysel, Fuat’a gidip durumu anlatır. Fuat öfkelenir, onu zorla bir faytona bindirir. Birlikte olduklarını 
herkesin görmesi için kasabada dolaştırır faytonu.  

Recep, Fuat’tan borcunu ödemesini ister.  

Fuat, Aysel’i kasabadaki kalabalık bir restorana götürür. Yavuz gelip onu dışarı çağırır, hakaret eder, 
vurur.  Aysel dışarı çıkıp onları ayırmaya çalışır. Yavuz, Aysel’e de vurur. Kavga şiddetlenir. Yavuz 
ağlamaya başlar, Fuat ona sarılır. Aysel, oradan uzaklaşır.  

Veda      Fuat ve Aysel ilk buluşmalarında yağmur yağarken sığındıkları boş, tarihi binada buluşurlar. 
Aysel, Fuat’ın konuşmasına fırsat vermeden veda eder. Fuat onu durdurmaz.  

Fuat’la Belgin evlenirler. Düğün gecesi Aysel kasabadan ayrılır. Fuat mutsuzdur.  



Aradan on yıl geçer. Aysel, yeni tayin olduğu kente giderken, kasabanın yakınında otobüsün mola 
verdiği yerden Fuat’ı aramıştır. Fuat gelir. Bu çok kısa süren görüşmede birbirlerini unutmadıkları bellidir.  

Fuat’ın evi. İki çocukları olmuştur. Fuat, eve gelir. Mutsuzdur, çalışma odasına girer. Aysel’le yıllar önce, 
ilk buluşmalarında çekilen fotoğrafa bakar.   

Temalar 

Taşra. Öykü bir sahil kasabasında geçer.  Böyle bir çevredeki insan ilişkileri tekrarlayan özellikler 
gösterir. Anonim ilişkilerden çok yüz yüze ilişkiler hakimdir. İnsanlar birbirlerini tanır. Gündelik 
konuşmaların başlıca odağı başkalarının hayatlarıdır. Evlilikler genellikle birbirlerini tanıyan, eğitim, 
ekonomik güç ve kültürel açıdan birbirine denk ailelerin çocukları arasında gerçekleşir. Taşrada kadınlar 
genellikle evlerde zaman geçirirken, erkekler istedikleri gibi eğlenme ve gezme özgürlüğüne sahiptir. Bu 
durum toplumsal ahlak açısından herhangi bir sorun yaratmaz. Kasabaya dışarıdan gelenler, doktor, 
kaymakam, öğretmen gibi devlet memurlarıdır. Bu kişiler ne kadar uzun süre orada yaşarlarsa 
yaşasınlar hep yabancıdırlar. Hayat ve ilişkiler ne kısa vadede ne de uzun vadede büyük değişimler 
gösterir.  Büyük kentlere göre daha geleneksel ve muhafazakâr bir ahlak anlayışı hakimdir. Kırık Bir Aşk 
Hikayesi’nin öykü dünyası bütün bu özellikleri gösteren bir çevrede kurulmuştur. Recep, kızını yine bir 
eşraf ailenin oğlu olan Fuat ile evlendirmek ister. Bu evlilik planında Fuat’ın ailesine ilişkin zeytinlikleri 
ve imalathaneyi kendi varlığına katma amacı da vardır. Ailelerin maddi varlıkları, çocukları ve yabancılar 
başlıca dedikodu konusudur. İnsanların, özellikle her iki ailenin üyelerinin evliliğe ve toplumsal cinsiyet 
rollerine bakışları geleneksel ve muhafazakardır. Dışarıdan gelen biri olarak Bedri, bu dünyadaki 
tekdüzeliği, hayatın değişmeyen yanlarını, bunları kanıksayamayanların yalnızlığını dile getirir. Aysel de 
yine bir yabancı olarak, Fuat’ı eleştirirken kasabalıları korkaklıkla suçlar.  

Yabancı. Geleneksel ilişkilerin egemen olduğu toplumlarda dışarıdan, özellikle büyük kentten gelenler 
ve o toplumun onayladığı davranış, düşünüş biçimlerine uyum göstermeyenler yabancı olarak 
algılanırlar. “Yabancı”, geleneksel toplum için bir tehdittir. Değerleri, ilişkileri, kurulu düzeni değiştirme 
ya da en azından bozma potansiyeli taşırlar. Filmin iki yabancısı Bedri ve Aysel bu temayı farklı 
yanlarıyla ortaya koyar. Bedri, kasabada onu tatmin etmeyen ilişkilere, tekdüzeliğe karşın, hoşnut 
olmadığı şeylere karşı çıkmadan kendi halinde yaşamaktadır. Aysel ise, İstanbul’dan gelen biri olarak 
bir yandan kendi doğrularına göre yaşamak ister diğer yandan kasabada bu doğrularla 
yaşanamayacağını fark eder. Her ikisinin de çözümü sonunda kaçmak olur. Geleneksel, muhafazakâr 
toplum eninde sonunda yabancıyı ya öğütür ya da dışlar.  

Sevgisizlik. Taşranın önceden belirlenmiş, sınırlı, farklılıklara açık olmayan ilişkiler ağı ve yaşam biçimi 
içinde aşk, sevgi gibi kavramların önemi azalır. Özgürleşme anlamına gelebilecek aşk olgusu, 
geleneksel değerleri tehdit edebilir. Bu nedenle, büyüklerin uygun bulduğu, ailenin ve maddi varlığın 
sürekliliğini sağlaması beklenen evlilikte aşk ve sevgi geri plandadır.  İnsanlar kendilerine biçilmiş rolleri 
oynarlar, hissettikleri, ruhsal tatmin arayışları önemsenmez. Kırık Bir Aşk Hikayesi’nde Belgin de Fuat 
da niye evlenmeye zorlandıklarına anlam veremezler. Çünkü ikisi de birbirlerini sevmediklerinin 
farkındadır. Bunu dile getirdiklerinde ya ailenin geleceği, refahı gibi gerekçeler ileri sürülür ya da 
evlendikten sonra birbirlerine alışıp sevecekleri telkin edilir. Nitekim, evlenirler ve iki çocukları olur. Aysel 
ve Fuat birbirlerine âşık olduklarında onların arzuları, duygusal tatminleri hiçe sayılır.  

Karakter Çözümlemesi 

Aysel       Aysel uzun yıllar İstanbul’da öğretmenlik yapmış, 36 yaşında, ekonomik özgürlüğü, özgüveni 
ve seçimleriyle güçlü bir kadın izlenimi yaratmaktadır. Diğer yandan, bu cesur ve güçlü kişilikle çelişkili 
seçimleri, zayıflıkları da vardır. Hayatı nasıl yaşayacağına ilişkin kararlarında toplumsal beklentilerden 
tümüyle bağımsız davranmaz.   

Betimleyici Anlar 

Ozguvenli      Aysel’in özgüveni yüksek ve güçlü bir kadın oluşunu ilk gördüğümüz an, sadece erkek 
müşterilerin olduğu bir esnaf lokantasına yemek yemeye gittiği sahnedir. Müşterilerden biri onu 
yadırgayarak dönüp bakar, Aysel bu bakışı fark eder ama yemeğine devam eder. İlk başta, Fuat’ın 
ilgisine kayıtsız gibidir. Ama çok zaman geçmeden, Bedri’nin ölümünden hemen sonra, Fuat’ın nişanlı 
olduğunu bildiği halde onunla yemeğe ve ardından otele gider. Filmin sonunda, Fuat’ın o kasabaya ve 
orada yaşayan insanlara ait olduğunu anladığı zaman onu terk eder. Bu anlar, genelde Aysel’in cesur, 
ne istediğini bilen ve özgüveni yüksek biri olduğunu gösterir.  



Celiskili      Aysel’in çelişkileri, güçlü bir kadınmış gibi görünürken bu profile uymayan zayıflıkları da 
vardır. İlk buluşmalarında otele gittikleri zaman Aysel biraz tedirgindir. Odaya girdikten kısa bir süre 
sonra otelden kaçıp sahile gider. Fuat, Aysel’in ardından sahile gelir, ne olduğunu sorar. Aysel’in odadan 
kaçması ve Fuat’ın sorusuna “Çok çirkindi” yanıtı, toplumun ahlaki değerlerini önemsediğini gösterir. İlk 
buluşmalarında sevişmeyi erken bulmuştur. Bunun bir otel odasında olması da ona uygun gelmemiş 
olabilir. Ama cinselliği yaşamanın hangi aşamada, hangi mekanda uygun olduğu da toplumsal olarak 
öğrenilen tutumlardır.   

Ofkeli      Yemek hazırladığı gece Fuat zamanında gelmeyince onu beklemekten vaz geçer. Ertesi gün 
görüştükleri zaman Fuat’a olan öfkesini, özneyi çoğul yaparak “siz hepiniz korkaksınız” biçiminde dile 
getirir. Bu söylemde hem İstanbul’dan gelmiş olmanın verdiği bir üstten bakış hem de özgür ve bağımsız 
olmanın gücünü görürüz. Tartışma ilerler. Fuat Aysel’e vurur, onu yere düşürür. Aysel uzaklaşır. Bir süre 
sonra Fuat, onu evinin önünde bekler. Bu sahnede Aysel, şiddete maruz kalmış olmasına rağmen 
Fuat’la yeniden birlikte olmaya başlar. İlk kez sevişirler.  

Fuat       30 yaşında, bir sahil kasabasında doğup büyümüş, lise mezunu. Zeytincilikle uğraşan, babaları 
öldükten sonra imalathanede işler bozulduğu için maddi sorunları olan bir ailenin oğludur. Kasabadaki 
samimiyetsiz, sevgisiz ilişkiler yüzünden insanlara kayıtsızlaşmıştır. Hiç kimseyi sevemediğinden 
yakınır.  Zaman zaman oldukça cesaretli davransa da ona uygun görülen rolün dışına çıkarak istediği 
hayatı kurabilecek güçte değildir. Öfkesini kontrol edemediği anlarda şiddete başvurur.  

Cesur      Fuat, ailelerin isteği ve baskısı yüzünden, Belgin’le evlenecektir. Belgin’e karşı ilgisiz ve 
duygusuzdur. Nişan gecesi Aysel’i görür. Belgin’i, aileleri ve kasabalıları önemsemeden onu dansa 
kaldırır. Aysel’i okuldan araması, Bedri’nin cenazesinden sonra onu evine götürüp destek olması, birlikte 
mezarlığa gitmeleri, Aysel’i restorana ve otele götürmesi, hayatı o kasabada geçmiş ve yeni nişanlı bir 
erkek için cesur sayılabilecek davranışlardır.  Daha sonra Aysel’le ilişkisi kasabada duyulunca her iki 
aileden gelen baskıya karşı isyan eder; onu sevdiğini, vaz geçmeyeceğini açıkça göstermek için onu 
zorla bir faytona bindirir, kasabada dolaşırlar. Bütün bunlar, Fuat’ın, geleneksel bir toplumsal yapı 
içindeki sıkışmışlığına karşın, mutlu olacağı bir ilişkiyi yaşama cesaretini gösterir.  

Ofkeli      Diğer yandan, Fuat bu geleneksel, erkek egemen toplumun bir üyesidir. Sinirlendiği zaman 
şiddete başvurur. Kasabanın çarşısında yürürlerken, Belgin’in yeni aldığı giysiyi uygun bulmaz ve sert 
bir ifadeyle, “Nerede giyeceksin bunu?” diyerek onun üzerinde baskı kurmaya çalışır. Bir başka 
sahnede, Fuat, söz verdiği halde Aysel’e gelememiştir. Sahilde tartıştıkları sahnede, Aysel, bekletilmiş 
olmanın hayal kırıklığı ve kızgınlığıyla onu ve kasabalıları korkaklıkla suçlar. Fuat, şiddetli bir tokat 
atarak Aysel’in yere düşmesine neden olur.  

Toplum baskisina uyma      Yavuz, Fuat’ın Belgin’le evlenmekten vaz geçtiğini öğrendiği zaman, onunla 
kavga eder. Dövüşürler. Yavuz ağlamaya başlar, Fuat ona sarılır. Bu an, Fuat’ın o kasabadaki kişisel 
tarihini, Yavuz ile çocukluktan gelen arkadaşlığını, nihayetinde ait olduğu yerin orası olduğunu 
anladığımız andır. Ailesi, arkadaşları, anıları o kasabadadır. Bu kavgaya ve sonrasındaki “kardeşçe” 
sarılmaya tanık olan Aysel, Fuat’ı ve kasabayı terk eder. Gitmeden önceki son buluşmalarında Fuat onu 
durdurmaz ve hiçbir şey söylemez. Fuat’ın da vaz geçişinde kasabayla aidiyet bağının yanı sıra, o çevre 
dışında yaşamak için herhangi bir mesleki becerisinin, eğitiminin ve maddi gücünün olmayışı da yatar. 
İnsanları taşrada kalmaya bağlayan şeylerden biri de çocukların anne ve babalarının hayatlarını 
tekrarlamaları, özellikle erkek çocukların babanın kurduğu işi devralmasıdır. Fuat, Aysel’i unutamayacak 
olsa da Belgin’le evlenir.  

Kararsiz      Evlendiği gece, düğünde, Fuat’ın aklı Aysel’dedir. Aysel o sırada kasabadan ayrılmak için 
otobüse binmektedir. Fuat, Belgin’le dans ettikten sonra binadan çıkar; pencereden içerideki topluluğa, 
dans edenlere bakar. Bu görüntü, Fuat’ın kasabadan ve oradaki hayattan ne tam olarak kopabildiğini 
ne de oraya tam olarak ait olabildiğini etkili biçimde anlatır.   

Yavuz       30 yaşlarında. Bir sahil kasabasında doğup büyümüş, lise mezunu. Evli. Erkek egemen 
toplumun, değerlerini, davranış biçimini, ahlaki ikiliklerini benimsemiş tipik bir taşra karakteri. Babasının 
işlettiği küçük fabrikada sorumluluk üstlenmeden baba parasıyla keyfine bakmaktadır.  

Celiskili      Yavuz çok içer. Evli olduğu halde meyhane, kahvehane, pavyon, genelev onun sık gittiği ve 
alışık olduğu mekanlardır. Fuat’ı zorla götürdüğü meyhanede epeyce içip dansözle birlikte oynar. Evli 
olması, onun istediği gibi eğlenmesini ve eşinden başka kadınlarla birlikte olmasını engellemez. Diğer 
yandan, evlenmek, çocuk sahibi olmak gibi, geleneksel toplumun temel işlevleri Yavuz için önemlidir. 
Çocukları olacağını öğrendiğinde Fuat’ı ve ailesini evine, kutlama yemeğine davet eder. Bu ikilik, 



karakterden çok erkek egemen toplumun sahip olduğu bir ikiliktir. Yavuz da bu ahlaki ikilikler içinde 
yetişmiş bir bireydir.  

Ofkeli      Fuat, Belgin’le evlenmeyeceğini Recep’e bildirdikten sonra Yavuz onu Aysel’le yemek yediği 
restoranda bulup dışarıya çağırır. Dövüşürler. Aysel ikisini ayırmaya çalışırken ona da vurur. Bir süre 
sonra Yavuz ağlamaya başlar. Fuat ona sarılır. Bu sahnede Yavuz, sorunu şiddet yoluyla çözmeye, 
öfkesini şiddet yoluyla göstermeye çalışır. Ancak, hem Fuat, Belgin’i ve ailesini zor durumda bıraktığı, 
çocukluktan beri arkadaşı olan Fuat’a vurduğu, hem de belki Fuat’ın aşkı karşısındaki çaresizliği 
yüzünden ağlar. Bu sahne daha çok karakterin ikilemlerini yansıtır.  

Belgin      Yirmili yaşlarının başında, lise mezunudur. Liseyi İstanbul’da okumuştur. Recep’in kızı, 
Yavuz’un kız kardeşidir. Ailesinin ekonomik gücünün ve İstanbul’da okumuş olmanın getirdiği bir 
özgüvenle davranır.  

Betimleyici Anlar 

Simarik      Belgin’in ailesi nişan ve düğün hazırlıkları yapmaktadır. Belgin eve gelir ama tekrar 
çıkacağını, İstanbul’dan gelen arkadaşlarıyla birlikte olacağını söyler. Ailesi bu tavrını şımarıkça bulsa 
da Belgin’i kısıtlamazlar.  

Fuat, Belgin’le birlikte oldukları anlarda ona hiç sevgi ve yakınlık göstermemektedir. Belgin de bunu fark 
eder. Fuat, nişandan sonraki bir gün çarşıda elbisesi yüzünden Belgin’i eleştirir. Belgin, eve döner. 
Annesine “Beni neden Fuat’la evlendiriyorsunuz? Birbirimizi sevmiyoruz ki!  … Bana aldırdığı bile yok” 
diye yakınır.  

Belgin, düğünde de Fuat’ın mutsuzluğunun farkındadır. Buna rağmen, o da diğerleri gibi kendisi için 
çizilmiş yaşam biçimine ve rollere karşı çıkmaz. Annesinin de söylediği gibi, zamanla birbirlerine 
alışacaklardır.  Belgin, annesinin hayatını tekrarlayacak, mutlu olup olmadığının bir önemi 
kalmayacaktır. 

Recep      50’li yaşlarda. Fabrika dedikleri büyük bir imalathanenin sahibi. Kasabanın zenginlerinden. 
Recep karakteri diğerlerine göre daha düzdür ve tip özellikleri gösterir. Ancak, kasabadaki güç ilişkilerini 
ve çıkarcılığı temsil etmesi açısından önemli bir karakterdir.  

Guclu      Recep’in kasabadaki gücünü anlatan iki sahne öne çıkar. İlki, kızı Belgin’in nişanından sonra, 
Fuat’a eski imalathaneyi kendi işine dahil etmeyi ve Fuat’ın da fabrikanın başına geçmesini teklif ettiği 
sahnedir. Fuat’ın ve ailesinin maddi sıkıntı çekmesini bir koz olarak kullanır. Bu sahnede, kasabadaki 
evliliklerin, üzerine kurulu olduğu öğeyi anlarız. Bu sahne ayrıca, Recep’in gücünü büyütme çabasını, 
damadını da emri altına alma ve kendisi için çalıştırma niyetini gösterir.  

İkinci önemli sahne, Fuat’ın Belgin’le evlenmeyeceğini Recep’e söyledikten sonra Fuat’tan borcunu 
ödemesini istediği sahnedir. Recep, borcu bir koz olarak kullanarak, kimin güçlü olduğunu göstererek 
Fuat’ı kararından döndürmeye çalışır. 

 

 

 

 



 

Fuat ve Aysel. İlk karşılaşma. Eski zenginliklerini özleyen ablası, Fuat’a Belgin’le 

evlenmesi için baskı yapar. Böylece hayat 

standartları yükselecektir. 

 

İnce zevkleri olan Bedri, anlaşılmamaktan, 

kasabanın tekdüzeliğinden yakınır. 

 

 

Kasabada, başlıca konuşma konusu,  

başkalarının hayatıdır.  

 

Annesi, Fuat’la birbirlerini 

sevmediklerinden yakınan Belgin’i evliliğe 

ikna eder.  

 

 

Fuat, hayatında ilk kez birine “Seni seviyo 

rum” demiştir.  



  

İlişkileri duyulunca, Fuat’ın ve Belgin’in 

aileleri bu aşkı engellemek için her yolu 

dener 

 

. 

 

Belgin’in babası, Fuat’ın kendisine 

olan borcunu hemen ödemesini 

ister. Bu borçtan kurtulmak istiyorsa 

kızıyla evlenmek zorundadır.  

 

 

 

Aysel, Fuat’ın kasabadan 

ayrılamayacağını, ona sunulan 

yaşam biçimini değiştiremeyeceğini 

anlar.  

 

 

Aysel, kasabadan ayrılmaya karar 

verir. Fuat onu durdurmaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fuat, kendi düğününde, her şeye 

dışarıdan bakan bir yabancı gibi 

hissetmektedir.  

 

 

Yıllar geçmiştir. Fuat, mutsuz, evli ve çocuk 

sahibi biri olarak kasabadaki sıradan 

hayatını yaşamaktadır ve Aysel’i 

unutamamıştır.  

 

 

 


