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Uluslararası belgesel bir sinema filmi için, 60 yıldır evli olan çiftler aranmaktadır. Günümüzde 
neredeyse imkansız sayılabilecek kadar bir şeyi başarmış olan şahızlar. Bir ömür boyu beraber 
kalabilmeyi. İyi ve kötü günlerinde. İlgimizi özellikle evlenirken birbirlerine ‘evet’ demiş ve 
neredeyse birbirlerini hiç tanımayan çiftler çekmektedir. Zamanında bu şekilde evlenmek sıra dışı 
sayılmazdı. Çünkü bu insanların gençliklerinde edepli erkeklerin ve kadınların nasıl davranmaları 
gerektiğini söyleyen, günümüzden çok daha fazla ahlak kuralları vardı. Erkek ve kadınların nasıl 
olmalarını buyuran görgü kuralları çok katıydı ve bunların dışına çıkarak davranmak neredeyse 
imkansızdı. 
 
Bundan dolayı, her ne kadar farklı toplumlarda kız istemenin ‘kuralları’ farklı idi ise, yinede benzer 
şekilde katı olduğu söylenebilir. Gençler istedikleri gibi ve zamanda buluşamazlar, birbirlerinin 
ellerini tutmak genelde neredeyse bir skandalla eşdeğer tutulurdu. Bundan dolayı hem kızlar, hem 
de erkekler, resmen görücüye çıkmadan evvel bir çok kurala uymak zorundalardı. Ama birbirlerini 
neredeyse hiç tanımayan çiftlerin birbirlerine uygun eş olduklarını nereden bilebiliyorlardı?  Geçmiş 
zamanlarda başka bir evlenme şekli tanınmadığından ve herkez bu evlilik şeklini uyguladığından, 
böylesi normal sayılmaktaydı, yoksa o zamanlarda da ‘başkaldıranlar’ var mıydı? Kurallara karşı 
gelenler var mıydı? Bu  kişiler hakkında neler düşünülüyordu? Bugün neler düşünülmektedir? Geriye 
baktıklarında düşünceleri nelerdir? Evlenirken birbirlerini az tanımış olmaları iyi miydi? Ya da 
günümüzün çiftlerinin bir çok sayıda özgürlüklere sahip olmaları daha mı iyi? Bu tür sorular bizi 
ilgilendiriyor. Geçmişte, bir çok kültürde, gençlerden evlenme çağına gediklerinde , özellikle de 
kadınlardan, bakire olarak evliliğe adım atmaları beklenirdi. Cinsellik sadece evli insanlara 
mahsustu ve ‘evliliğin kutsal bağı’da çocuk üretmeye yönelikti. 
 
Çoğu çiftler, genellikle de kadınlar, evlenirken cinsellik konusunda cahildiler. Yakında nelerin 
olacağını ve nasıl davranmaları gerektiğini bilmedikleri halde, ‘yakınlık’ nasıl doğar? Ya da gizliden 
gizliye ebeveynlerin haberleri olmadan cinsellik hakkındaki bilgileri düşüdüğümüzden çok muydu. 
Bizimle açık ve dürüst bir şekilde, kendi aşk hikayelerini anlatacak çiftler aramaktayız. 
Tanışmalarından başlayarak, zifaf gecelerinin nasıl geçirdiklerine kadar. Fakat yaşamlarının nasıl 
devam ettiğini de bilmek istiyoruz. Evlenmeden önce EVLİLİK hakkında ne düşünüyordunuz. 
Gönlünüzün çektiğini ve umduklarınızı bulabildiniz mi? İlk büyük kavganız neydi? Ve bu evliliği, bu 
sevgiyi bunca yıl koruyabilmeniz çok mu zordu? 60 yıl boyunca birlikte kalabilmeyi başarmış olan, 
anlatmayı seven, konuyla ilgili yaşamlarına bakmamıza razı olan çiftler aramaktayız. 
 
  



Casting adı verdiğimiz ilk oyuncu seçimimizde ve tanışma röportajımızda için şu soruları sorabiliriz: 
 

1. Kendinizi tanıtınız: Adınız, yaşınız, mesleğiniz, hobiniz, vs. 
2. Lütfen bize aşk hikayenizi anlatınız. 
3. Karşınıza büyük aşkınızın çıktığını nereden anladınız? 
4. Hangi engelleri yendiniz? Anneniz ve babanız hemen rızalarını verdiler mi? Aşılması 

gereken daha başka engeller var mıydı? 
5. Çocukluğunuzda evlilik hakkında neler düşünüyordunuz? Alışılagelmiş ve tipik olarak 

eşlerden sabit rollerini almaları gerektiği düşüncesine mi sahiptiniz? 
6. O zamanlar ‘edepli’ denildiğinde ne anlaşılıyordu? 
7. Genç bayanların bir çok kurala uymaları gerekiyor muydu? Buna uymayan genç kadınlara 

nasıl davranılıyordu? 
8. O zamanlar ‘edepli’ genç bir erkeğin davranması nasıl olması  gerekiyordu? 
9. Okulda cinsellik eğitimi görmüş müydüler? Eğer bu sorunun yanıtı ‘hayır’ ise, cinsellik 

hakkında bilgileri nelerden oluşuyordu?  Neler biliyorlardı? Ve bu bilgileri nereden 
edinmişlerdi? Ayrıca: O zamanlar bilmek istedikleri bilgilere sahip miydiler, neyi 
bilmiyorlardı?  

10. Gerdek gecesinden korkuyor muydunuz? 
11. Anneniz, ya da babanız size bir öğütte bulunmuşlar mıydı? Ya abiniz, ya ablanız size öğüt 

vermişler miydi? 
12. Uymanız gereken töreler ve törenler var mıydı? 
13. Kendi evliliğinizi ne şekilde tasavvur etmiştiniz? 
14. Beklediğiniz gibimiydi? 
15. İlk büyük kavganız nedendi? Konu neydi? 
16. Çiftlerin bu günkü olanakları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
17. Nesliniz bir çok kez savaş, takip, zulüm ve sürgünden geri kalanlara katlanmak zorunda 

kaldı. Siz neler yaşadınız. Bunlar yaşamınızı ve yaşam hakkkındaki düşüncelerinizi ne şekilde 
etkiledi? 

 


