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Genel Bakış 

 Kızkardeşler Emin Alper'in üçüncü uzun metrajlı filmidir. Filmin ana temaları önceki filmine çok 
benzese de Alper bu filmde diğer filmlerinde olduğu gibi erkek kardeşlerin yerine kız kardeşlerin  
hikayesini anlatır. Film, kız kardeşler arasındaki ilişkiyi konu alıyor gibi görünse de paranoya, eşitsizlik, 
belirsizlik, tekinsizlik, izolasyon, kutsal ailenin çöküşü gibi  diğer filmlerinde sıklıkla tekrar ettiği temaları 
bu filmde de tekrarlar. 

Film, 69. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışmak üzere seçildi. Filmin aldığı bazı 
ödüller ise şöyle;  2019 İSTANBUL Altın Lale (Ulusal Yarışma-En İyi Film), En İyi Yönetmen (Emin 
Alper), En İyi Kadın Oyuncu (Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir), En İyi Özgün Müzik 
(Giorgos Papaioannou, Nikos Papaioannou), FIPRESCI Ödülü (Ulusal Yarışma), 2020 SOFYA En İyi 
Balkan Filmi 

Sinemasal Anlatım  

Emin Alper'in sinematografisinde panoptik bir bakış açısı çarpıcı bir özellik olarak değerlendirilebilir. 
Emin Alper filmlerindeki son kareler çok kararlı bir şekilde dikkat çekmektedir. Son kare, farklı filmlerde 
farklı hikâyelerde olsa bile, görüntülerle oyunculuğa bağlı olduğu için oldukça dikkat çekicidir. Kız 
Kardeşler filminde, etrafındaki çocukları toplayan ve hikayeler anlatan baba, Tepenin Ardı filminde  
topluca tepeye tırmanma, Abluka filmindeki  sonu belli olmayan infaz sahnesi  buna örnektir.  Emin 
Alper filmlerini asla keskin sonlarla bitirmez. Bu şekilde filmler asla bitmez. Son görüntü, filmlerin 
potansiyeline ve kendi kaderini tayin etmesine engel olan bir bariyer olarak ortaya çıkar.  
 Filmde, Alper  mekan  içi aydınlatmada çerçevede görebileceğimiz  doğal ışık kaynaklarını tercih 
eder. Filmin fark yaratan detayları, mekanlarda geniş açılı ve muhteşem görüntüler, bazı yerlerde 
başarılı çekim açıları ile sunulur. Emin Alper filmlerinde sık sık zamandan ve mekandan kopuk belirsiz 
mekanlardan birine bu filmde de  de rastlanır. Özellikle Kız Kardeşler filminde görsel olarak masalsı bir 
atmosfer yaratan ve coğrafyayı karakter olarak kullanan Emin Alper'in “hikaye anlatıcılığı” na yaptığı 
vurguyu sinemasal anlatımında gözlemleyebiliyoruz. 
 
Yönetmenin üçüncü uzun metrajlı filmi, Kızkardeşler'in hikayesi detaylarla doludur. İzleyici, tanıdık bir 
coğrafyanın tanıdık yüzleriyle karşılanır. Yönetmen, basit bir ifade ile karakterin yüzündeki duyguya 
odaklanır ve bunu izleyiciye en iyi şekilde aktarır. Kızkardeşler filminde zengin kahverengi pigmentin 
kırmızımsı kahverengi rengi hakimdir. Buna geçmişin anlatıları da dahildir. Yönetmenin filmlerinin 
sinematografik anlatımının minimal olarak yansıtıldığı görülür. Filmlerinin bel kemiğinin dışında kalan 
sınırlama ve kesinlik, farklı bir noktadan ele alınan dramatik yapıya hizmet eder. Bu açıdan filmleri belli 
bir sınır çizer Emin Alper. Bu sınırlar derinliği ve anlamı, üçte bir kuralının gerektirdiği şekilde 
çerçevenin ötesine taşır. 
 
Emre Erkmen, Kızkardeşler’in görüntü yönetmenliğini üstlenmiştir. Emre Erkmen'e göre, kameranın 
bazı sahneler için tek bir yeri olduğu gibi, ışık için de aynı şey geçerlidir. Emre Erkmen'in doğal ışık 
elde etmeye ve önemi filmin basit ve sofistike görünmesine verdiği söylenebilir.  
 
Filmde köye dönüş yollarının sürekli kullanılmasının nedeni filmin bir geri dönüş hikayesi olmasıdır. 
Filmdeki üç kız kardeş köylerine dönüyor ve buradan şehre gidemiyorlar. Çıkışsız yollar dönememe 
acizliğini yansıtmak için kullanılmıştır. Arabadaki sahnelerde camı çıkarmanın ya da koltuk başlıklarını 
koltuklardan çıkarmanın sahte olacağı düşünüldüğü için çekim sürecini kolaylaştıracakta olsa doğallığı 
bozan unsurlar olarak kabul edilmiş ve uzak durulmuştur.  En basit haliyle, camın üzerindeki lekeyi bile 
kasıtlı olarak çıkarmayan yönetmen bunun doğallığı desteklemek için olduğunu söyler. Daha doğrusu 
sahnelerde aşırı düzgün, temiz, doğru, steril olmanın sanatı yok ettiğini düşünen yönetmene göre 
hiçbir şey çok mükemmel olmamalı, doğal olmalı. 



Kızkardeşler filmi tek bir karaktere odaklanmamıştır. Reyhan ve Nurhan'ın evde konuştuğu sahnede 
dışarının soğuk mavisine karşı içerinin sıcaklığının altını çizen sarı tonlar kullanılmıştır. Ancak içerideki 
sıcaklık aldatıcı bir faktördür çünkü tüm karakterler aslında her zaman yalnızdır. Kızkardeşler filminde 
görüntü düzenlemesinin asıl yapmak istediği, her karakter için karakterleri anlatan ışık ve atmosfer 
yapmaktır. Evin içindeki ateş ışığı, güzel olmasının yanı sıra karakterlerin iç dünyasını yansıtması 
amacıyla tercih edilmiştir. Bu yüzden ev sahnelerinde bolce gölge kullanılmıştır. 
 
KARAKTERLER 
 
Reyhan:         Kardeşlerin en büyüğü 
Nurhan:          Ortanca kız kardeş. 
Havva:            En küçük kız kardeş. 
Şevket:           Kız kardeşlerin babası. 
Veysel:            Reyhan'ın kocası. Köyün çobanı. 
Necati:             Doktor. 
Hatice:             Köyün delisi. 
Gökhan:           Reyhan ve Necati’nin oğlu. 
 
HİKAYE  
 
Genel bir perspektiften bakarsak film, büyüdükleri köyden çıkmak isteyen üç kız kardeşi konu alır. Bu 
kardeşler Reyhan, Nurhan ve Havva'dır. Babaları kızlarını kasabaya, köyden birkaç saat uzaktaki 
varlıklı ailelere “besleme” olarak gönderir. Ancak tüm kızlar belirli nedenlerle köye dönmek zorunda 
kalır. 
 
Reyhan evin en büyük kızıdır ve Doktor Necati'nin evine ilk verilen kardeştir.  Ancak cinsel ilişkiye girip 
besleme olarak verildiği evde hamile kaldıktan sonra baba evine geri gönderilir. Film boyunca 
Reyhan'ın kiminle cinsel ilişkiye girdiğine dair kafa karıştırıcı bilgiler verilir. Reyhan'ın ilişkisi ve çocuğu 
bir sorun olarak görüldüğü için kendi köylüsü yarı akıllı Veysel karakteriyle evlendirilir. Bu karışıklığın 
ardından ortanca abla Nurhan, ablası yerine Doktor Necati'nin evine gönderilir.  Oda evin küçük 
oğluna şiddetli davrandığı için babasının evine geri getirildikten sonra bu eve bir daha girmek istemez. 
Köy hayatı ona uygun değildir artık. Üçüncü kızı Havva, titizlikle uyumlu bir kızdır. Kendisinin besleme 
olarak verildiği evde okuma yazma öğrenir, ancak besleme olarak verildiği evin çocuğu öldüğü için 
babasının evine dönmek zorunda kalır. Doktor Necati, Nurhan'ı getirdiği gün köyde kalmak ister ve 
onun için bir rakı sofrası hazırlanır. Kızların babası, Havva'yı Doktor Necati'nin evine yerleştirmeye 
çalışır. Veysel rakı masasına oturur ama davranışları ve aşırı ısrarcı tavırları nedeniyle rakı 
sofrasından atılır. Bu sırada Reyhan komşudan kazan almak için dışarı çıktığında sızmış olan Veysel'i 
görür ve onla cinsel ilişkiye girer. Daha sonra Veysel, çocuğun kendisine ait olup olmadığı konusunda 
Doktor Necati ile tartışır. Nurhan ise Havva'nın Necati'nin evindeki yerini almaya çalıştığını düşünerek 
Havva ile tartışır. Veysel, karısıyla kavga ettiği an kazandaki ateşi düşürerek bebeğin üzerine 
düşmesine ve çocuğun ölmesine neden olur. Veysel bir süre uzaklaşır. Sonra köye geri döner ve 
Reyhan'ın önünde durur. Reyhan hamile olduğunu ancak kendisinden çocuk doğuramayacağını söyler 
ve Veysel intihar eder. Bu arada kendisine acısınlar da onu eve geri alsınlar diye kendi kendini hasta 
eden Nurhan karın yolları kapaması nedeniyle doktora götürülemez ve ölür.  
Hikaye Reyhan için umut verici, Nurhan için çaresiz ve Havva için belirsizdir. 
 
OLAY ÖRGÜSÜ 
 
Filmin çıkış noktası yol       Film, dağlık bir köyde geçiyor. Kasabada hizmet ettiği evin çocuğu ölünce 
Havva, babasının evine, köye geri götürülür. Daha önce en büyük abla Reyhan ve oğlu Gökhan, 
babasının evine  geri dönmüştür.  Evlilik dışı hamile kalan Reyhan köydeki çoban yarım akıllı  Veysel 
ile evlendirilmiştir. Veysel karanlıktan ve ağaçların gölgesinden korkar. Çoban olmak istememektedir. 
Veysel, bu durumu Reyhan'ın babası Şevket'e  hep beraber oldukları akşam yemeğinde anlatınca 
Şevket  Veysel'e alay eder ve kendisi gibi çoban olan babasının da Veysel gibi korkak olduğunu 
anlatır. 
 
Akrepler       Havva bir akşam otururken Gökhan'ın beşiğinin yanında bir akrep görür. Şevket akrebi 
öldürür. Reyhan, Şevket’e akrebin yaşadığına dair şakalar yapar.. Şevket önce korkar sonra şakayı 
devam ettirip kızları korkutur. Bu sahneden itibaren akrep metaforik anlatımın öğesi olur filmde. Aynı 
zamanda bu sahnelerde baba ve kızlar arasındaki ilişkinin dinamiklerini de görürüz. 



 
Kırsal kesime yeniden uyum sağlama       Ertesi gün Havva, kirli çarşafları toplayıp yıkamak için çıkar. 
Çarşafların çok kirli olduğunu ve yıkanması gerektiğini söyler. Abla ve baba elde çarşaf yıkamanın zor 
olduğundan bahsederler. Havva besleme olarak verildiği evde çarşafların sık değiştiğinden, bu kirli 
çarşaflarla yatamayacağından bahseder. Seyirci bu sahnelerden kızların köye yeniden uyum 
sağlamada zorlandıklarını anlar.  
 
Necati'nin gelişi       Ertesi gün Necati Bey, evin ortanca kızı Nurhan ile köye gelir. Nurhan, Necati 
Bey'in evinde besleme olarak ablası Reyhan’dan sonra gitmiştir. Ama evin küçük oğluna yatağa işediği 
için kötü davrandığından dolayı eve geri gönderilir.   Necati, Şevket'e akşama kadar köyde kalacağını 
söyler. Akşama sofra hazırlanmasını ister. Nurhan gelir gelmez Reyhan ile tartışır. Nurhan’ın asabi ve 
isyankâr doğasıyla seyirci bu sahneler aracılığı ile tanışır. Dışarıdan bir ses duyan Reyhan dışarı çıktı. 
Nurhan'ın evin duvarında taş yediğini görür. Havva, Necati, Şevket ve köy muhtarı için sofra kurar. 
Şevket, Havva'yı Necati ve ailesinin evine besleme olarak göndermenin yolunu yapmaya çalışır. Tam 
o sırada Veysel rakı sofrasına gelir. Veysel, Necati'den kasabada çalışmak için bir iş ister. Necati, çok 
ısrar eden Veysel'i masadan kovar Reyhan tereyağı çalkalamak için kız kardeşini içeri çağırır. Nurhan 
ablasına bakımını üstlendiği Özgür'ün cinsel organından korktuğunu söyler. Bu yüzden gece tuvalete 
çocuğu kaldırmadığını ve çocuğun da yatağa işediğini anlatır.  Reyhan’ın hamileliğinden konuşulur. 
“Seni kim kandırdı” diye soran kardeşine “beni kimse kandırmadı, ben kendim istedim” cevabını veren 
Rehyan bu konuda Türk sinemasında sıklıkla rastladığımız kalıpları yıkar. Reyhan kazanı almaya 
çıktığında Veysel’i sızmış bir şekilde bulur ve Veysel ile cinsel ilişkiye girer.  
 
Dedikodular       Gece yarısı Veysel tekrar konuşmak için Necati’nin karşısına çıkar. Başta yumuşak 
başlayan konuşma ikili arasında kavgaya döner. Kavganın sebebi ise Reyhan’ın oğlu Gökhan’ın 
Necati’den olduğuna dair dedikoduları Veysel’in dile getirmesidir. Aslında Veysel bu dedikoduları 
kullanarak kasabadaki iş imkanının garantiye almaya çalışmaktadır. Ama sert bir tartışmaya döner.  
Şevket ve köy muhtarı, Veysel'i döver. Havva, rüyasını ablası Reyhan'a anlatır. Rüyasında hamile 
kaldığını ve besleme olarak gittiği evde ölen çocuğu doğurduğunu anlatıyor. Reyhan’da Gökhan'ın 
aslında Necati'nin bebeği olduğunu ima eden bir konuşma yapar ama ne Havva ne de seyirci tam 
emin olamaz. Yediği dayaktan sonra evde Reyhan tarafından da aşağılanan öfkeyle ateşle oynamaya 
başlar. Ateşle oynayan Veysel, kazanı ateşin üzerinden döker. Beşiğinde uyuyan Gökhan yanarak 
ölür. Ama seyirci bunu görmez sadece çığlıklardan anlar. Veysel kaçar. Necati ertesi sabah köyü terk 
eder. 
 
Kış ve hastalık       Zaman geçer, kış gelir. Nurhan hastalanır ve yataklara düşer. Reyhan, kız 
kardeşini kasabadaki doktora götürmek ister. Şevket, kızına Necati'nin köye geleceğini ve onunla 
kasabaya gidebileceklerini söyler. Reyhan eve döndüğünde uzun süredir saklanan Veysel'i evin 
önünde görür. Veysel'e hamile olduğunu ancak çocuğunu doğurmayacağını söyler. Veysel daha sonra 
köyün girişindeki ağaç dalına kendini asarak intihar eder Nurhan'ın durumu kötüleşmemektedir. Bütün 
aile Necati'nin köye gelmesini beklerken Nurhan'ın başına oturur. Nurhan “bana acısınlar da 
kovmasınlar, çamaşırda yıkatmasınlar diye kendimi hasta ettim” der.  Şevket, kızlarına tekerlemeler 
söyleyerek vakit geçirmeye çalışıyor. Nurhan karla kaplı köyde ölür. 
 
TEMALAR 
 
Eşitsizlik ve sınıf farklılığı       'Beslemelik' konusu kendi başına ele alınan ve ana temayı oluşturan bir 
konudur. Kız çocuklarının daha varlıklı ailelerde hem bakımlarının üstlenilmesi hem de hizmetçilik 
yapması olan beslemelik hem cinsiyet hem sınıf çelişkilerini içinde barındıran bir konsepttir. Bu filmde 
sınıf farklılıklarını en keskin ve dramatik şekilde gözlemleme fırsatı sunulur. Aynı zamanda cinsiyet 
eşitsizlikleri de bir tema olarak tanımlanabilir. Özellikle kızların içinde bulunduğu çelişkili ruh hali, hiçbir 
yerde kendini evde hissedememe aitsizliğin bir göstergesidir. Genel olarak eşitsizlikle ilgili bir film 
amaçlanmıştır. Eşitsizliğin insan ruhunda açtığı yaraları izleyiciye hissettiren bir filmdir. Cinsiyet ve 
sınıf eşitsizliği bu nedenle filmin ana temalarıdır.  
 
Kökler        Filmin başka bir teması,  köklerimizden dolayı hayatın kişileri zorladığı şeklinde 
yorumlanabilir. Filmde  hayata adapte olamama nedeni olarak hep dönmek zorunda kaldığımız ve ne 
kadar uzaklaşsak ta hiç kaçamadığımız  köklerimiz olarak gösterilir Nereye gidersek gidelim, 
köklerimiz olan topraklar bizi her zaman çeker.  
 



Çıkışsızlık        Kadın ve erkeğin kırsal yaşamdaki rolü, sıkışıp kalma hissi, kaçma arzusu, şehir 
hayatına hayranlık, gibi temalar da filmde  kullanılmıştır. Babaları tarafından zengin ailelere besleme 
olarak gönderilen kız kardeşler, sarp kayalarla çevrili köylerinde sıkışıp kalmıştır. Çıkmanın umudu ve 
iması hep vardır ama kendisi nerdeyse imkansız gibidir. Bu nedenle köye gidiş yolları ve köyün fiziki 
yapısı bu çıkışsızlığı vurgulayacak şekilde resmedilmiştir filmde. Dev dağların arasına sıkışmış bir köy 
ve yaşıyor. Filmin başında bize uzun, engebeli, dolambaçlı bir yol gösteriliyor. Bir ucunda şehir, diğer 
ucunda ise dağların arasına sıkışmış, engellerle dolu ve pek insan olmayan gelişmemiş bir köyFilm 
boyunca kız kardeşlerde sıkışıp kalma hissini ve kaçma arzusunu görürüz. Kız kardeşler hep taşra 
hayatından çıkıp şehirde yaşamak isterken, kendilerini babalarının evinde yani taşra hayatında 
bulurlar. Bu çıkışsızlık hissi aralarında küçük çekişmelere ve kıskançlığa neden olur. Kendilerini her 
zaman bir şeylerin bedeli olarak taşra hayatında bulmaları ve orada sıkışıp kalmaları iç dünyalarında 
biraz daha bunalımlara yol açar. Film, zamanın ve mekânın belirsiz olduğu bir köyde geçiyor.  
 
 Daha iyi bir yaşam umudu       Şehir hayatına hayranlık teması filmdeki en yaygın temalardan biridir. 
Kızların şehir hayatına hayran kaldığını bildiğimiz gibi bu hayatın kurtuluş olduğuna inanan başka 
karakterler de var, bunlardan biri Veysel. Necati Bey'e kentte iş vermesi için yaptığı baskı buna örnek 
olarak verilebilir. Filmde şehir hayatı genellikle büyülü bir şekilde anlatılır, iş imkanları yüksek ve hayat 
daha kolaydır taşrada kalanlar için. Köyde çoban olarak çalışan Veysel sürekli aşağılanmakta ve 
küçümsenmektedir ancak şehirde doktorluk yapan Necati Bey, uzman ve saygın bir kişi olarak 
anılmaktadır köylüler arasında 
 
Kutsal ailenin sonu       otoriter ve güçlü erkeklerin, güçsüz ve muhtaç kadınların rollerinin filmde yer 
almadığı gerçeği de dikkat çeken bir diğer kısımdır. Kardeşler güçlü karakterler, hayalleri uğruna her 
şeyi yapabilen insanlardır. Otorite figürü olması beklenen baba tam tersi bir karakter olarak 
görselleştirilir. Karakterlerin ruh hallerine ve hayallerine odaklanan film, karakterlerin beklentileri ve 
hayalleri nedeniyle tekrar bir aile olmanın imkansızlığına odaklanır.  
 
KARAKTER  ANALİZİ 
 
Reyhan       Reyhan evin en büyük kızıdır. Annesi öldükten sonra Necati'nin ailesinin yanında besleme 
olarak çalışmaya başlamıştır. Neriman'a mutfakta yardım eder ve . çocuklara bakar.  Reyhan bu evde 
çalışırken hamile kalır ve bunu öğrenen evin hanımı Neriman, Reyhan’ı köye geri gönderir. Köye 
döndüğünde Veysel ile evlenmek zorunda kalır. Reyhan oğlu Gökhan'ın kendisi gibi köyde büyümesini 
istemiyordur  ve teyzesinin yanına  Ankara'ya gitmek ister. Teyzesine mektuplar yazar. Köyden çıkışın 
bir yolunu arar. 
 
Suçluluk      Kendini üç kız kardeş arasında güvenilir bir lider olarak gören,  Necati ve Neriman ile ilk 
tanışan kişidir.  Film boyunca Necati ve Neriman'a tutunamamaktan  dolayı suçluluk duyduğunu 
hissederiz.. Suçluluk duygusu, yangının başlangıcındaki söylemlerle ifade eder karakter. O sözler: 
“aman kuzum, benim gibi saf olma. Bu evden ayrıldım ve o eve bitler ve yırtık külotlarla gittim. 
Neriman beni kendine çekti. Önce yıkadı, benim için kıyafet aldı. Sonra  ben bir kadına benzedim. 
Ama Neriman'a nankörlük ettim. İnsanlar nankördür. San nankörlük etme. Şunu söyleyeceğim: Köyü 
terk ettiğimde ben bitli bir Reyhan’dım. O evde kadın oldum. Hatta evin hanımı olduğumu sandım. 
Sonra gözlerimi  bir açtım ve köy evindeydim”.  
 
Arzulamak       Bazen kız kardeşlerine bir anne gibi yaklaşsa da bazen onlarla tartışmakta tereddüt 
etmez. Yardımcı olarak şehre giderken filmde tam olarak anlamadığımız birinden hamile kalıp 
babasının yanına taşraya gönderilir ve "köyün delisi" olarak bilinen çoban Veysel ile evlenir, 
dedikoduyu kesmek için. Bir süre sonra Gökhan adında bir çocuğu olur. Babasının evine hamile olarak 
gelen ve ne olduğunu açıkça ifade etmeyen Reyhan'ın apaçık bir taciz hikayesini dinlemeyi beklerken, 
Nurhan'a cinsellikten aldığı hazzı yaramaz bir gülümsemeyle anlatmasında yıkıcı bir yan vardır. 
Kendilerine uygun görünen başı öne eğilmiş masum kurban imajına karşı çıkmaktadır. Reyhan kız 
kardeşlerin en büyüğü ve en çok kadın olandır. Reyhan özgürlüğe düşkün bir karakterdir. Kadın olarak 
cinsel ihtiyaçlarını bastırmayan, ancak istediği zaman istediği gibi yaşamayı tercih eden cesur bir 
kadındır. Veysel’i yarı baygın halde bulduğunda onunla cinsel ilişkiye girmekten de çekinmez. Reyhan 
arzularını farkında olan bir karakterdir.  
 
Nurhan       ortanca kız kardeş. Reyhan, Necati'nin evinden kovulduğunda Nurhan besleme olarak 
onun yerine Necati’nin evine gönderilmiştir. Hizmetçi olarak iş yapmak istemediği için düzgün 
çalışmaz. Asabi tavırları da eklenince kovulur. Geri dönmek istemese bile köye döner. 



 
Asi Evin en asi kişisidir. Açık gözlüdür, hakkını kimseye yedirmez ve isteklerini açıkça ifade eder. 
Çarşaf yıkmak istemediği için kendini hasta eder ve filmin sonunda hastalığı yüzünden öldü. Başka bir 
deyişle asi ruhu yüzünden ölür. İnsanları incitmekten çekinmez. Kızgın ama iyi bir genç kızdır. 
İnsanları incittikten sonra yumuşayan ve onları kazanmaya çalışan hırslı bir kızdır. Ani ve asabi, yanlış 
davranışları önce kovulmasına sonra da ölmesine neden olur.  
 
cinsellikten korkuyor.       Kız kardeşinin deneyimi nedeniyle cinsellikten korkuyor. Bakımını üstlendiği 
erkek çocuğunun penisine bakmak istemediği için omu çişe kaldırmaz ve yatağına işediği için terbiye 
vermek adına çocuğa tokat atar. 
 
Havva       En küçük kız kardeş Havva'dır. Ailenin en uysal kişisidir. Filmin en sessiz, şefkatli çocuğu, 
ablası Reyhan kadar beceriklidir. Hayalleri olan ve çocuklarla iyi geçinen bir tiptir. 
 
Duygusal.       Ailenin en duygusal kişisidir.  Aynı zamanda ailenin en zeki kişisidir. Hizmetçi olarak 
gittiği evin çocuğu öldüğünden köye dönmek zorunda kalmıştır. Ev işlerinde ablası Reyhan'a yardım 
eder. Tüm karakterlerle  empati kurmaya çalışır. 
 
Akıllı       Havva aynı zamanda en zeki olan kardeş olarak algılanmaktadır; çünkü etrafı seyreder, 
olanlara tepkisiz kalır, karşı çıkmaz, itaat eder, kendisine söyleneni yapar, akıllıca davranır, çevreyi 
germez. Dokunsal ve zeki bir karaktere sahip olan Havva,  ilkokulu bitirebilen tek kardeştir. Üç kız 
kardeşin en zeki olarak bilinir. Film boyunca kız kardeşlerinden daha ılımlı ve sıcak bir karakter 
sergiler. Havva, büyük kız kardeşleri gibi, şehir yaşamından etkilenir ve şehirde okumak ister. Ilımlı 
tavrının yanı sıra şehre gitmeye gelince, filmde hırçın ve kavgacı tarafını görüyoruz. 
 
Ödüllendirilmek       Tutumunun ödülü gibi, filmin başında aileden ayrılıyor ama hediyelerle geliyor. 
Aynı aileden kovulan iki kız kardeşine rağmen Necati Bey tavrından dolayı onu kendi evine 
çağırmaktadır. Gelen hediyelerden sevildiğini ve takdir gördüğünü anlarız. 
 
Şevket       Şevket, kızlarına  hem baskı yapmaya çalışan hem de  merhametini şaka yoluyla 
göstermeye çalışan bir babadır. Ölen eşinin isteği üzerine kızlarını köyden göndermeye çalışır. 
 
Alışılmadık baba       Kızlarına  her nekadar nankörlük ettiğini söylese de kızları yanında olduğu için 
mutludur da. Yeniden evlenebilecek olmasına rağmen kızlarını tek başına büyüten ve kızlarının daha 
iyi bir hayat sürebilmek için kendisinden uzaklaşmasını kabul eden bir babadır. Kızlarıyla her zaman 
şakalaşır, onlara şefkatle yaklaşır. Kendini dinletmekte başarısız olursa şaka ile geçiştirir. En büyük 
kızı bir bebekle eve döndüğü halde onu cezalandırmaz. Şevket, baskıcı ve şefkatli baba kimliği 
arasında bir yerde sıkışmıştır. Şevket, genellikle “dırdırcı” ve sürekli şikayet eden histerik annenin 
önünde konumlanan “gizemli, temsilci olmayan ve otoriter” baba figürüne karşı bir karakter gibidir. 
Kızlarıyla ilişkisini iktidar yoluyla kuramayan, erkekliğini daha az erkek olarak gördüğü damadı Veysel 
ile kanıtlayan biridir. Bunun nedeni elbette, kız kardeşlerin babalarının anlatıcı pozisyonuyla sürekli 
alay edip şakalaşmalarıdır. 
 
Veysel       Köyde yarı akıllı olarak tanınır. Köyün çobanıdır. Hamile olan Reyhan ile evlendirilmiştir. 
Alay edilmekten  ve aşağılanmaktan sıkılmış ve öfkelidir.  
 
Korkak       Karanlıktan ve ölümden korkmasına rağmen çobandır yani geceleri dağlarda gezmektedir. 
Filmin en çarpıcı karakteridir. Dağda iki yabancıyla karşılaştıktan sonra karısını ve çocuğunu alıp 
şehre gitmek zorunda hissetmektedir. Bunun için tüm sınırları zorlamaktan çekinmez. Şehrin onlar için 
kurtuluş olduğuna inanır. Köydeki tüm aşağılamalardan kurtulup yeni bir kimlik edinmenin yolu şehre 
gitmektir onun için.  
 
İtaatinden dolayı öfkeliydi.       Bu nedenle daima çizgileri ve sınırları zorlar. ısrarcı tavrı filmdeki 
tetikleyici olay olarak görülebilir. Veysel'in aldatılmaktan ve hor görülmekten yorulduğu için bu kadar 
ısrar ettiğini düşünmek olasıdır. Bütün bunlara tepki olarak Veysel, masum bebeğe öfkesini kusar. 
Babasının kendini astığı ağaçla yüz yüze gelir, yaptıklarından pişman olur ve aynı kaderi yaşar. 
 
Necati        Kızların evinde çalıştığı şehirli doktor. İki oğlu var. Kızlara karşı babacan davranmaya 
çalışır. Ama kızların ve köylülerin ona ihtiyacı olduğunu bilmekten hoşlanıyor. 
 



Sahte  İnsanlara bir iyilik yapıyor gibi görünen ama aslında onları hor gören ve egosunu tatmin eden 
biridir. Reyhan ile yasak ilişkisinin sorumluluğunu alamayan ve Gökhan'ın babası olduğunu 
söyleyemeyen korkak bir adamdır bu nedenle aşağıda gördüğü Veysel!den daha aşağıda bir karakter 
çizer. Her iki kızın da işvereni olan Necati Bey, onların tek kurtuluşudur. Bunun da farkında olan Necati 
Bey bu durumdan yararlanmayı da ihmal etmez. Yumuşak bir iktidar formuyla üstte olduğunu hatırlatır 
sürekli  
 
Yukarıda / aşağıda       Necati, kız kardeşlerin babaları tarafından hizmetçi olarak gönderildiği evin 
sahibidir. Necati ve ailesiyle çalışırken, Reyhan hamile kalır ve kırsalda Reyhan ve Necati ile ilgili 
dedikodular çıkar. Şehirde bir doktordur ve statü olarak kırsal kesimde yaşayanların çok üstündedir. 
Bu üstünlüğün bir sonucu olarak filmin en saygın karakterlerinden biridir, köylüler dediği her şeyi 
yapar. Aynı zamanda Kız Kardeşler'deki en baskın karakterdir. Baskıcı yanını uzak bir babacanlıkla 
dengelemeye çalışmaktadır. Kız kardeşler için bir tür ümit sürdürmeye çalışırken, merhametine 
muhtaç olan kardeşleri kontrol altında tutmaktadır. Herkesi kucaklıyor gibi görünmesi onun için 
önemlidir. Necati, kendisini tanrılaştıran kardeşleri, Şevket'i, Veysel'in bu saygın ve ittakar tavırlarını 
sevmiyor  gibi görünse de, bundan çok keyif alır aslında. Necati insanlara insancıl bir yaklaşımla 
yaklaşır, ancak bu onun entelektüel saçmalıklarından sadece biridir. Sadece bu insancıl tavrı kibrini 
saklamak için kullanır.  
 

 Reyhan , evin büyük kızı bebeği  Gökhan ile 
 
 

 Nurhan , evin ortanca kızı 
 
 

 Havva,  evin küçük kızı  



 Veysel, Reyhan’ın kocası 
 
. 

 Şevket, kızların babası 
 
 

 
Havva’nın eve dönüşünden sonraki ilk akşam yemeği 
 

 
Dağların arasına sıkışmış köy  


