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İnsan bir toplum içine doğar ve o toplumun içinde yazılı kuralların yanında bir de yazılı olmayan gelenek 
veya töre olarak bilinen kurallar vardır. Toplumun kendisi tarafından yüzlerce yıl önce konulmuş ve hâlâ 
uygulanmakta olan kurallardır töreler. Aynı zamanda toplumsal kabulün şartlarındandır. Yazılı kurallardan daha 
çok bilinir ve uygulanmasına daha çok önem verilir. Şüphesiz olumlu olan değerleri taşıyan birçok töre vardır. 
Bunun yanında insan hak ve hürriyetlerine, vicdana aykırı kuralları da vardır törelerin.  

Bu törelerin en acımasızı ise kadınlara uygulanan namus cinayetleridir. Kadın bir suç işlemese bile, 
zorbalığa tehdide maruz kalarak mağdur olsa bile, suçlu kabul edilmiş ve en ağır şekilde cezalandırılmıştır. 
Kimse bunu neden, niye diye sorgulamaz. Atalar öyle demiştir ve sorgulamadan uygulanır. Neden suçu işleyen 
değil de suça maruz kalan cezalandırılır? Bu sorunun birçok cevabı olabilir elbette, ama en temel neden “güç” 
olarak cevabını bulmaktadır. Ataerkil toplumlarda “erkek gücü” her şeyin üstündedir ve namus konusunda 
özgürdür, ama mağdur kadın yaşı kaç olursa olsun cezalandırılır. 

Bu sakat anlayışı sorgulayan en güzel örneklerden biri de Zülfü Livaneli’nin Mutluluk adlı romanıdır. Bu 
roman Abdullah Oğuz tarafından 2007’de filme alınmış ve sinemanın büyülü dünyasıyla seyirciye sunulmuştur. 

Bu çalışmada Mutluluk filmi, romanla birlikte ele alınarak eser inceleme yöntemiyle zararlı bir geleneksel 
anlayış/inanç olan töre cinayeti ve kişiler üzerindeki etkilerine değinilecektir. 
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A PERSONAL QUESTİONİNG ABOUT TRADİTİON BY THE NOVEL AND 
FİLMED BY ABDULLAH OĞUZ; ‘HAPPİNESS'  
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Human beings are born into a society and there are rules that are known as traditions and traditions that 

are not written in the society. It is the rules that have been put into existence hundreds of years ago by society 
itself and are still being implemented. It is also a condition of social acceptance. It is known more than written 
rules and its application is given more importance. Of course, there are many customs that carry positive values. 
In addition, there are rules against human rights and freedoms. 

 
The most brutal of these traditions is the honor killings of women. Even if the woman does not commit a 

crime, even if she is a victim, she is considered guilty and severely penalized. Nobody questions why or why. 
The ancestors said so and applied without question. Why is someone not guilty being punished? There are many 
answers to this question, of course, but the most fundamental reason is the power. In patriarchal societies, male 
power, is above all and free in honor, but the victim is punished for whatever age she is. 

 
             One of the best examples to question this crippling understanding is Zülfü Livaneli's Happiness. This 
novel was filmed by Abdullah Oğuz in 2007 and presented to the audience in the magical world of cinema. 
 

In this study, the film Happiness will be discussed together with the novel and the impact of the study will 
be discussed to understand a harmful tradition  / belief, the honor killings and the effects on people. 
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