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Genel Bakış  
 
Bilge Olgaç’ın senaryosunu yazıp yönettiği Açlık filmi 1974 yapımıdır ve dönem içerisinde yaşanılan 
sosyal ve ekonomik sıkıntıları anlatan bir filmdir. Feodal ilişkiler içerisindeki kadının konumunun 
ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üste kabul edilebilecek açlık ve kıtlıkla ilişkili olarak anlatır film. Her ne kadar 
film hakkında üslup ve anlatım yönünden seyirci üzerinde sinir bozucu bir etki yarattığı bu nedenle de 
başarılı bir yapım olarak kabul edilebileceği belirtilse de döneminde gişe başarısı elde edememiş ve 
gözden kaçmış bir yapımdır.  
 
Film birçok yönüyle eleştirilmiştir. Açlık filminin aynı anda birçok konuya eğilmeye çalışıp- açlık, feodal 
ilişkiler, kadın sorunu, cinsel saldırı vb.- ve hemen hemen hepsini de yarım yamalak anlatmış olması 
filme yöneltilen en büyük eleştiridir. Film birçok konuyu birbiriyle ilişki içinde anlatmaya çalışsa da olaylar 
arasında organik bir bağ kuramamıştır. Senaryosundaki ritim problemleri, dramatik yapının tek bir 
karakter – Meryem- üzerinden kurulmuş olması, diğer karakterlerin derinlikten yoksun tiplere dönüşmesi 
filmin eleştirilmesine neden olmuştur. Buna rağmen insanın en hayati ihtiyacı olan açlıkla mücadelesinde 
çiğneyebileceği sınırları anlatmadaki başarısı yönünden takdirle karşılanmış bir filmdir.   
   
Üslup ve Anlatım  
 
Bilge Olgaç Açlık filminde dönemin hakim film diline meyil etmemiş kendine ait bir anlatım ve üslup 
geliştirmeye çalışmıştır. Filmin ilk yarısı dikkat çekecek şekilde paralel kurguyla inşa edilmiş ve bu 
yöntemle Ağa’nın evindeki Meryem ve köydeki Hasan’ın yaşamları arasında duygusal bir birliktelik 
kurulmuştur. Ayrıca jenerik kısmında filmin arka planını anlatmaya çalışması üslup bakımından filmi 
önemli bir yere koymaktadır. 
  
Filmin başında izleyeni gerecek kadar uzun bir şekilde siyah fon üzerinde adıyla ilişkili olarak açlıktan 
ağladıklarını varsayabileceğimiz çocukların ağlama sesleri ile yönetmen filmin başında seyirciyi rahatsız 
etmeyi başarır. Yönetmen filmde ara ara ağlayan çocuk sesini gitgide arttırarak seyirciyi hazin sona 
hazırlar. Bunun yanı sıra uzun bir süreci konu edinmesinden dolayı filmin anlatımının yer yer kesintiye 
uğradığı ve uzun zaman aralıklarını atlamayla vermeye çalışması filmin anlatımını sekteye 
uğratmaktadır. Ayrıca filmde sık sık gerçek köylülerin gerçek yaşamından kesitler adeta belgesel film 
izliyormuş etkisi yaratacak kadar çok kullanılmıştır.  
 
Karakterler  
 
Meryem     filmin ana karakteri, çocukken ağaya satılmış, ağanın tecavüzünden sonra köyün safça ve 
fakir olan oğlanı Hasan’la evlendirilmiş iki çocuk annesi.   
  
Hasan       Meryem’in evlendirildiği safça ve fakir delikanlı  
  
Ağa           Köyün seks düşkünü gaddar Ağa’sı  
 
Baba         Hasan’ın  dul, oğluyla yalnız yaşayan babası  
 
Özet  
 
Meryem köyün fakir ve çok çocuklu ailelerinden birinin kızıdır. Anne evde o kadar çocuğu 
doyuramamaktadır. Bu nedenle Meryem’i 10’lu yaşlarında Ağa’nın evine yollar; bir yerde Ağa’ya satar. 
Meryem çocukluğu boyunca orda ev işleri yapar ve kendine verilen bir tas yemek ve bir yatak karşılığı 
evin hizmetçilerinden biri olur. Meryem genç bir kız olduğunda evde çalışan kızları çekinmeden kendi 
malı olarak gördüğü için istismar eden Ağa’nın dikkatini çekmeye başlar. Ağa uzun uzun Meryem’i 
izlemeye, onu tarlaya yollamayıp sürekli yanında tutmaya başlar. Bir gün onu yalnız sıkıştırdığında Ağa 



Meryem’e tecavüz eder. Meryem bu olaydan sonra Ağa’nın evinden kurtulmaya çalışır. O sırada köyde 
babasıyla yalnız yaşayan safça ama iyi kalpli Hasan evlenecek kız aramaktadır. Ama hem fakirliği hem 
de saflığı yüzünden evlenecek birini bulamaz. O da Ağa’ya sormaya gider. Evden kurtulmanın yolunu 
arayan Meryem Hasan’la evlenmeyi kabul eder. Meryem’in artık kendine ait bir evi, başında iyi niyetli 
bir kocası vardır. Hasan da ev işlerinde ona yardım edecek, hayatı onunla paylaşacak bir eş bulmuştur. 
İki çocukları olur. Günler geçip gider. Kuraklık baş göstermeye başlar. İşler çığırından çıkar ve kıtlık tüm 
köye sirayet eder. Herkes bir ekmeğin peşindedir. Son çare Meryem’in aklına Ağa gelir. Kızlığının bedeli 
olarak Ağa’nın yemeklerle dolu deposundan bir sepet yemek alır. Çocuklarına vermek için eve gelirken 
köylü yemekleri fark eder.  Meryem’in evini basarlar. Yemeklere ulaşmak için ev halkını linç ederler. 
Meryem ölür.   
 
Öykü 
 
Hikâyenin arka planı Hikayenin arka planı jenerik kısmında verilir. Meryem’in annesi evdeki çocukları 
doyurmak için boş tencereleri kaynatmaktadır. Evdeki bebekler sürekli ağlamaktadır. Annesi bir karar 
vermek zorundadır.  En büyük kız çocuğu olan Meryem’i ağlayarak, içi acıyarak gözden çıkarır. Ağa’nın 
evine hizmetçilik yapsın diye yollar. Karşılığında para alır ve evdeki aç çocuklarını doyurur. Meryem 
çocuk yaşta evinden uzak bir tas yemek ve bir döşek karşıyı Ağa’nın evinde çalışmaya başlar.  

Ağa’nın Evi Meryem Ağa’nın evinde ve tarlasında her tür ağır işi yaparak büyür, genç güzel bir kıza 
dönüşür. Ağa’nın evde çalışan kızları kendi malı gibi görme durumu vardır. İstediği kızı istediği zaman 
istismar edebilmektedir.  Herkes bu durumdan rahatsız olsa da kimsenin buna sesi çıkmaz. 

Meryem tecavüze uğrar Ağa Meryem’i gözüne kestirir. Uzun uzun sahneler boyunca Meryem’i izler. 
Meryem durumdan rahatsız olsa da sesini çıkaramaz. Herkes tarlaya çalışmaya giderken o Meryem’i 
yollamaz; sık sık Meryem’le yalnız kalmanın yollarını kollar. En son onu bir gün yalnız kıstırır ve ona 
tecavüz eder. Meryem çok bağırır, yardım ister. Evdeki herkes onun sesini duymakta, acısını 
paylaşmakta ama kimse müdahale edememektedir. Suskunluk sarmıştır bütün evi. Bu olaydan sonra 
Ağa’nın evi daha büyük bir cehennem olur Meryem için.    

Hasan’ın yaşamı   Bu arada paralel kurguyla Hasan’ın  yaşamı da verilir. Hasan babasıyla köyün biraz 
dışında bir evde yaşamaktadır. Annesini kaybettiği zamandan beri evin işleri de tarlanın işleri de ona 
kalmıştır. Hem evde yemek, çamaşır işlerini yapmakta, hem de tarlada çalışmaktadır. Aynı zamanda 
yaşlı babasıyla ilgilenmektedir. Haliyle bütün işler yarım yamalak kalmaktadır. Hasan evde ona yardım 
edecek bir kızla evlenmek istemektedir. Ama hem kendinin safça olması, hem fakirlik ve pislik içinde 
yaşamaları, hem köyün dışında kalmaları kız bulmasına engeldir. O da durumu babasına açar. Babası 
Ağa’ya sormaya kara verir.  

Evlilik  Hasan ve babası kız istemeye Ağa’nın evine gittiklerinde, kızlardan hiçbiri Hasan ile evlenme 
fikrine sıcak bakmaz. Sadece Meryem o evden kurtulmak için ne gerekiyorsa yapacaktır. Meryem hem 
kendine ait aş hem de kendine ait yatak, kısacası kendine ait bir yaşam istemektedir. Bu evliliği istediğini 
söyler. Evlenirler. Meryem’in yaşamlarına girmesiyle Hasan ve babasının hayatı da iyileşmeye başlar. 
Evleri, yaşamları bir düzene girer. Temizlenip paklanırlar. Meryem’de Ağa’nın evinde yaptıklarını kendi 
evi kendi ailesi için yapıyor olmaktan mutludur. Üstelik kocası Hasan temiz kalpli iyi niyetli bir adamadır. 
Derken 2 tane çocukları olur. Meryem hem tarlada Hasan’a yardım etmekte, hem ev işlerini yapmakta 
hem çocuklarını yetiştirmektedir.  

Kıtlık   derken köyü bir kuraklık alır. Hasatlar ürün vermemeye başlar. Kıtlık köyü ele geçirir. Önce 
ambarlarında kalanları tüketirler. Sonra doğadan, ormanlardan yeşilliler toplayıp yemek yaparlar. En son 
çare eldeki, tarlada çift sürmek için kullandıkları öküzü keserler. Artık tüm imkânlar tükenmiş açlık ciddi 
boyutlara ulaşmıştır. Hasan çalışmak için köyden kente gider. Tarladan, inşaat işçiliğine geçer. Ama 
orda da kazandığı para ancak günü geçirmeye yetmektedir.  

Ağanın deposu evde yaşlı baba ve iki tane bebek ile yalnız kalan Meryem çareyi Ağa’ya gitmekte bulur. 
Silahla Ağa’nın evini basar. Kızlığının karşılığı olarak ondan yemek ister. Ağa’nın deposunu görürüz. 
Ağanın deposu yemek doludur. Sebzeler, etler, meyvalar…. Köylü açlıkla mücadele ederken ağanın evi 
bolluk içindedir. Meryem sepetini tıka basa doldurur ve evin yolunu tutar.   

Linç köylüye belli etmeden sepetindeki yemekleri eve ulaştırmaya çalışır Meryem. Ama köylülerin 
dikkatini çeker. Meryem’in arkasından eve gelir köyün kadınları. Önce sakince kapı çalmaya başlarlar. 
Meryem açmayınca kapıya yüklenirler ve kırarlar. İçeri hücum ederler. Hepsi bir yerden sepetteki 



yemekleri yağmalamaya başlarlar. İşler çığırından çıkar. Kalabalık daha bir vahşileşmeye başlar. 
Koşuşturma esnasında çocuklardan birini fırlatıp atarlar. Diğeri ayaklarının altında ezilir. Bunu gören 
Meryem kadınlara kürekle saldırmaya çalışır. Ama onlar Meryem’i adeta ezip geçerler. Filmin sonunda 
Meryem’i kanlar içinde yatarken görürüz, ev ve yemekler talan edilmiştir. Aynı filmin başındaki gibi 
görüntüye çocuk ağlama sesleri eşlik etmektedir.  

Temalar  
 
Açlık.    Filmin ana temasının adının da gösterdiği gibi açlık olduğu söylenebilir. Açlık gibi hayati 
ihtiyaçlar karşısında insanların yapabilecekleri filmin ana dramatik çatısını oluşturmaktadır. Film açlık 
söz konusu olduğunda hiçbir ahlaki ve medeni yanı kalmayan insanlığın vahşi hayvanlar gibi hareket 
edebilmesini anlatmaktadır. Tecavüze uğradığı evden evlenerek kaçan Meryem bile çocuklarının açlığı 
karşısında Ağa’nın evini basıp kızlığının karşılığını istemekte tereddüt etmez. Açlık karşında bu tip ahlaki 
inceliklerin önemi kalmamıştır. Köylüde Meryem’in evini bastıklarında işlerin kontrolden çıkmasına engel 
olmaz. Aslında bu amaçla gelmemişlerdir. Sadece bir parça ekmek isterler. Ama istediklerini 
alamadıklarında grup psikolojisi ile kolektif bir suç işlemekten kendilerini alıkoyamazlar. Aç insanlar ne 
çocuk görürler ne yaşlı babayı görürler. Önlerine gelen herkesi yemekle aralarındaki engel olarak görüp 
ezip geçerler. Verdikleri zararın farkına varmazlar. Sadece tek bir motivasyonları vardır: açlık.  Açlık 
onları insanlıktan çıkarır.   
 
Ağalık    Filmin üzerinde durduğu bir diğer tematik unsur ağalık sisteminin köylülük üzerindeki ağırlığı 
başka bir değişle yüküdür. Ağa filmde acımasız toprak sahibi olarak tasvir edilir. Ağa toprakları 
üzerindeki her tür canlının sahibidir. Onlara istediğini yapabilir. Hatta istismar bile etmekte sakınca 
görmez. Filmdeki köylü de bu durumu kabul etmiş boyun eğmiştir. Köylü açlıktan kırılırken, birbirlerini 
linç ederken ağa bolluk içinde yaşamaktadır. Deposu yiyeceklerle doludur.  Filmde bu anlamıyla Ağa 
kendine bir hırsızlık düzeni kurmuştur.  Köylüyü hem maddi hem manevi ezmektedir.   
 
Kadının konumu    Kadının konumu hem ağalık düzeni içinde hem de köylüler arasında en aşağıda 
temsil edilir filmde. Kadın ister ağanın yanında olsun ister kocasının evinde, bulunduğu mekanın 
hizmetçisi konumundadır. Yemekleri yapan, temizliği yapan, kendi kendine doğum yapıp, kendi kendine 
çocukları büyüten, toplumdaki yaşlıların bakımından mesul olan, kalan vaktinde de tarlada kocasına 
yardım eden hep kadındır. Bu filmde ayrıca kadının cinsel yönden de gerek ağanın gerek kocasının 
hizmetine sunulmuş bir nesne olarak temsili de bulunmaktadır. Ağa istediği kadına istediği zaman sahip 
olabilme özgürlüğüne sahiptir. Kadınların ne ağa ne evdeki erkeklere karşı söz söyleme hakkı yoktur.   
Erkek karakterlerin kadın karakter veya karakterler karşısında açıkça ya da sert bir otoritesinin olduğu 
söylenebilir.   Hasan’ın Ağa’nın evinden Meryem’i aldıktan sonra kendi evine gidene kadar onun 
önünden yürümesi, o durduğunda Meryem’inde sorgusuz sualsiz durması onun kadın karşısındaki 
üstünlüğünü gösteren simgelerdir.  Buna benzer sahnelerin filmin genelinde görülmesi mümkündür.  
Örnek verilmesi gerekirse ev işlerinden sorumlu olduğu halde kocasına yardım etmek için tarlada onun 
yanında çalışan Meryem, her gidişinde eşinin arkasında yürümüş, onu takip etmiştir. Evdeki baba figürü 
ile ilişkileri de bunu devam ettirecek şekildedir. Ataerkil yapıda söz hakkı ailenin en büyük erkeğine aittir. 
O hayattayken genellikle onun  sözünün üzerine söz konulmaz.  Bu durum Açlık filminde de bu şekilde 
olmuştur.  Filmde ailedeki son sözü söyleme hakkı büyük babaya bırakılmış, onun verdiği kararlara 
saygı duyulmuştur. Aslında bu filmde Meryem karakteri filmdeki tüm diğer erkek karakterlerinden daha 
güçlü temsil edilmesine rağmen cinsiyeti bakımından hep onlardan daha aşağı bir noktaya konumlanır.  
 
Karakter Analizi  
  
Meryem    Filmin ana karakteridir. Aslında film onun üzerine inşa edilmiştir. Küçük yaşta Ağa’ya satılmış 
ve onun evinde hizmetçilik yapmaya başlamıştır. Ağanın tecavüzünden sonra köyün fakir oğlanlarından 
Hasanla evlendirilmiş ve iki çocuk sahibi olmuştur. Ailesini her şeyin üstüne koymuş ve yuvasına her 
durumda sahip çıkmaya çalışmıştır.  Güçlü,  fedakâr,  sevgi dolu, sahiplenici bir yapısı vardır. Kendi 
onurunu hiçe sayıp çocuklarının karnını doyurmak için ağanın yanına bile gider.   

Güçlü     Meryem güçlü bir karakterdir.  Ağa’nın evinde Ağa’ya isyan edebilen tek kızdır. Oradan başlarız 
onun gücüne tanık olmaya. Hiç tanımadığı çok fakir biraz da safça bir olan olan Hasan’la evlenmeyi 
kabul etmesinde bile Ağa’ya okunan bir meydan vardır. O açlık ve fakirlik içinde de olsa kendi hayatını 
kurma gücüne sahiptir. Aynı gücü evlendikten sonra evde de sergiler. Tüm işleri tek başına yapar. 
Üstelik kocasına tarlada da yardım etmeye devam eder. Ailesini korumak ve devam ettirmek için kullanır 
bu gücünü. Kocası şehre çalışmaya gittiğinde evin tüm yükünü, 2 çocuk ve bir yaşlı adamın bakını 



üstlenir. Açlıkla mücadele ettiklerinde silahla Ağa’nın evini basıp yemek alması da, bu yemeği çocukları 
için canı pahasına koruması da hep bu gücünden kaynaklanır.   

Fedakar     O fedakar bir kadındır. Açlıkla mücadele ettiklerinde ineği kesip yemeği önerir. İneksiz kalınca 
tarlayı kendi sürecek kadar fedakârdır. Çocuklarına yemek bulmak için tecavüze uğradığı Ağa’nın evine 
gitmesinde yemekleri canı pahasına korumasında hep fedakârlık vardır.  Kocasının tüm yükünü 
omuzlaması, hatta ebe bile istemeden evde tek başına doğum yapması bile fedakarlık örnekleri olarak 
kabul edilebilir  

Sahiplenici    Cocukluğundan beri bir ailenin içinde yaşamadığı için hep kendine ait bir evin yuvanın ve 
ailenin özlemini çekmiştir Meryem. Bu nedenle de hiç tanımdan peşine takılıp gittiği adamın evini kendi 
evi gibi, babasını kendi babası gibi sahiplenir. Tarlayı kendi tarlası gibi ekip biçer. Hatta ineklerini 
kestiklerinde tarlayı kendi elleriyle sürer.  Onlara hizmet etmekten adeta kendine hizmet ediyormuş gibi 
keyif alır. Onlarla bir aile olmak ister. Geldiği bu yeni evi kendi yuvası yapar. Çocukluğundan beri hiç 
sahip olamadığı yuva olarak sahiplenir.      

Hasan    Başroldeki erkek karakter Hasan kendi dünyasında yaşayan, içe kapanık hatta biraz da safça 
bir kişiliğe sahiptir.  Annesi öldükten sonra tüm yaşamı elindeki bir avuç toprağı ve babası olmuştur. 
Hayatı tarladaki işler ile babasının ve evin bakımı arasında kurmuştur. Diğer köylülerle pek fazla ilişki 
içinde olmayan Hasan, evlendikten sonra eşini ve çocuklarını da hayatına dâhil ederek yine kendi 
dünyasında yaşamıştır. 

Yumuşak huylu    Hasan sert bir yapı çizmez. Hatta kendini çevresinde gördüğü erkeklere benzetmeye 
çalıştığında ve en başta da babasını kendine örnek aldığında çoğu zaman komik durumlara düşer. 
Çünkü diğer erkeklerin ve babasının sahip olduğu sert duruş onda yoktur. Köy yerinde erkek olmanın 
omuzlarına yüklediği otoritenin ve erkin ötesinde sevgi dolu, merhametli ve anlayışlı bir karakterdir. 
Karısına duyduğu gönül bağı, sevgi ve hürmet bunun sonucudur.  Kendi her anlamda eşini sevmesi ve 
onunla mutlu olmasına rağmen köy yerinde ağanın evinden getirilen bir beslemeye köy halkının ne 
diyeceğini düşünüp bu durumdan etkilenebilmektedir. Bu da Hasan’ın çok da güçlü bir psikolojik 
yapısının olmadığının göstergesidir.  
 
Çocuksu     Hasan karakteri çocuksu, sıcak bir yapıya sahiptir. İçten, fedakâr ve karşısındaki için elinden 
geleni yapabilecek bir kişidir. Kimi zaman sahip olduğu çocukça heyecanını dizginlemeye çalışsa da bu 
duygu karşısında kendini kontrol etmekte zorlanmaktadır. Sahip olamadığı erk iktidarı performe etmeye 
çalıştığında çocuksu hali daha çok ortaya çıkar.  Kendisinin hem sıcak hem de heyecanlı yapısı onun 
iletişim kurduğu kişilerle arkadaşça bir tavır içinde olmasını da sağlamıştır. O istediklerini elde etmede 
başarılıdır. Ama bunu sağlayan inatçı ve güçlü yapısı değil, sıcak, samimi yapısıdır. 
 
Alt statü    Hasan  iktidar ilişkileri içinde alt statüde yer alan bir köylüdür. Oldukça kısıtlı bir geçim kaynağı 
ile babasıyla birlikte zar zor geçinmektedirler. Kıtlık baş gösterdiğinde İstanbul’a işçi olarak gider ama 
burada kendi geçimini bile zor sağlayabilir. Burada da alt statüde yer alır. Onunla aynı kaderi paylaşan 
babası bile yaşının getirdiği iktidar nedeniyle ondan daha üst bir statüde yer alır.  Bu nedenle babasına 
karşı genellikle boyun eğen bir tavır içindedir. Ona pek karşı gelmez, son kararları onun vermesine ses 
çıkarmaz, evleneceği kızın seçimini bile babasına bırakır. Zaman zaman babasının söylemleriyle ters 
düşmüş olsa bile sonunda babasının istekleri olur.  Babasına karşı genellikle yumuşak, ikna edici bir 
tavırla davranır.  Bunun yanı sıra kendisinden daha üst statüde olan Ağa’ya karşı da benzer bir tavır 
içinde bulunur. Onun karşısında el pençe divan duran bir erkek profili çizer. Onun sahip olduğu gücün 
farkındadır ve bu güce boyun eğer.  Evleneceği kızı ağanın evinden almaya geldiğinde ona karşı boyun 
eğen tavrı dikkat çeker. Başroldeki erkek karakter için denilebilinir ki, statüsü gereği daha üst bir düzeyde 
olan erkeklere karşı saygılı, kendi konumunu bilen, çekingen bir tavır içindedir. Erkek karakterin 
toplumsal statüsüne bakıldığında en alt statüde olduğu söylenebilir.   Köy yerinde herkesten biraz daha 
farklı bir yapıya sahiptir. Kuraklığın köylülerin canına tak etmesi üzerine neredeyse köylülerin hepsinin 
yağmur duasına çıkmasına rağmen Hasan yağmur duasına gitmez. 
 
Ağa Ağa karakteri film içinde derinliği olmayan bir tip olarak temsil edilir. Bu karakter klişe temsillerden 
beslenmektedir. Bu nedenle köylünün üzerinden para kazanıp, tüm gününü boş boş geçiren, mülkleri 
üzerindeki her tür canlıya karşı son derece saygısız ve sevgisiz temsil edilir. Köylüsü açlıktan kırılırken 
o yemek dolu deposuyla rahat rahat uyumaktadır.  

Cinsellik    Ağa’nın en belirleyici özelliği cinselliğe olan düşkünlüğüdür denebilir. Tüm film boyunca Ağa’yı 
sadece evinde hizmetinde çalışan kızları uzaktan göz hapsine alırken, yerli yersiz fiziksel olarak istismar 



ederken ve hatta tecavüz ederken görürüz. Köylüsünün fakirliği ve muhtaçlığı Ağa’yı daha da 
cesaretlendirmektedir.  Herkes hatta karısı bile evde yaşananları bilse de kimse Ağa’ya karşı gelemez. 
Hatta Meryem tecavüze uğrarken çok bağırıp, yardım ister. Evdekiler onun sesini duymalarına rağmen 
yardım edemezler.  

Bencil      Ağa tüm köy açlıktan kırılırken sıcak yatağında yemek deposu dolu bir şekilde yatacak ve 
evdeki kızları sıkıştırmaya devam edecek kadar bencildir.  Köylüsünün ne durumda olduğu onu pek 
ilgilendirmemektedir. Meryem filmin ortalarında Hasan’la evlenip giderken bile hala onu taciz etmektedir. 
Hatta gitmeden önce elini bile öptürür. Onu bir sandık eşya ile yollar.  

Baba      Eşini kaybettikten sonra oğlu Hasan’la birlikte bir avuç topraktan gelen ürünle köyün az dışında 
bir evde yaşamaktadır.  Yaşının ve oğlu üzerindeki iktidarının getirdiği avantajla tüm işlerden elini 
ayağını çekmiş ve tüm yaşamın yükünü oğlunun omuzlarına bırakmıştır. Oğlu evlenmek istediğinde 
önce kendisini kastettiğini düşünerek karşı çıkmasından eşine bağlı olduğunu anlarız. Ama bencil bir 
yanı vardır. Şikâyet etmeyi sever.   

Çocuksu ve bencil      onun yaşlılığında çocuksuluk ve bencillik birbirine karışmıştır. Örneğin torunuyla 
bir yemeğin başında çocuk gibi kavga edebilmektedir. Bu onun hem çocuksu hem bencil yanını ortaya 
çıkaran sahnelerden biridir. Hem yaşlı, hem erkek olmasından kaynaklı iktidarını işine geldiği zaman 
doyasıya kullanmakta, ama Hasan şehre amele olarak çalışmaya gittiğinde evin tüm yükünü Meryem’in 
üzerine yıkmakta sakınca görmemektedir. Hatta yaşanan açlıktan onları kurtarmasını gene gelini 
Meryem’den beklemektedir. Buna rağmen iktidar sahibi olarak, kendini hem oğlundan hem gelini 
Meryem’den daha üst bir yere konumlandırmakta, onları yönetmeye çalışmaktadır. O da bu evin 
Ağa’sıdır. 

 

Açlık Film Afişi  

 



 
 
Meryem Ağa’nın evinden yemek dolu sepetle eve dönerken.  
 
 

  
 
Meryem Ağa’nın evinden getirdikleriyle babasının ve çocuklarının karnını doyurur.  
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