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GENEL BAKIŞ 

Uzak, Nuri Bilge Ceylan’ın taşra üçlemesi olarak belirtilen f ilmlerin sonuncusudur. Ceylan, daha sonra 
yaptığı Ahlat Ağacı, Kış Uykusu, Bir Zamanlar Anadolu’da gibi f ilmlerde de taşra temasını sürdürür.  
Hemen her f ilmi, hikaye, mekan ya da karakterler aracılığ ıyla taşrayla bir biçimde ilişkilidir. Bu yüzden,  

üçleme sıfatını, ilk üç uzun metrajlı f ilmindeki tematik bağlamın yanı sıra ortak dramatik öğeleri belirten 

bir sınıf landırma olarak düşünmek daha doğru olur.  

Uzak, daha önceki f ilmleri Kasaba ve Mayıs Sıkıntısı uluslararası festivallerde gösterilmiş olsa da 
Ceylan’ın dünya sinema çevrelerinde etkin biçimde tanınmasını sağlayan ilk f ilmdir. Nuri Bilge Ceylan,  

Uzak’la, Cannes Film Festivali’nde ve uluslararası yarışmalarda kazandığı ödüllerin yanında Türkiye’de 

de İstanbul, Antalya, Ankara f ilm festivallerinde en iyi f ilm ve en iyi yönetmen ödülünü almıştır.   

SİNEMASAL ANLATIM 

Asuman Suner, Hayalet Ev adlı kitabında “Ceylan sineması derdini öyküyle değil, esas olarak imgeyle 
anlatan bir sinemadır” (2006: 120) der ve hem Uzak’ta hem de diğer f ilmlerindeki ev imgesini vurgular:  

“Nuri Bilge Ceylan’ın f ilmlerinde hep ‘ev’i çağrıştıran, daima ‘ev’e bağlanan bir şeyler var” (2006:165).   
Uzak, evini, evleri ardında bırakarak İstanbul’a gitmek üzere ana yola çıkan bir genç adamın 
görüntüsüyle başlar. İçeri girebilmek için önünde beklediği, içine girdiği zaman da dışarıda olduğunu 

hep hissettiren bir eve, Mahmut’un evine gitmesiyle devam eder. Sonunda ise yedek anahtarı bırakıp o 

evden ayrılır. Yusuf ’un taşradan (evden) kurtulamayışını anlatan güçlü bir metafordur ev.  

Ceylan, karlı İstanbul’u olduğu kadar evi de güçlü bir sinematograf iyle yansıtır. Karakterlerle mekanlar 
arasındaki ilişkiler uzun ve uzak çekimlerde iyice belirginleşir.  Yakın çekimler, karakterlerin ruh hallerini 

abartısız biçimde ortaya koyar.  Filmin ilk görüntüsü taşradan ayrılan Yusuf ’u, son görüntüsü ise uzun 

zamandır İstanbul’da yaşadığı halde içindeki taşrasına dönüp duran Mahmut’u gösterir.  

KİŞİLER 

Mahmut Ellili yaşlarda. Fotoğrafçı.  
Yusuf  Yirmili yaşlarda. İşsiz. 

FİLMİN ÖYKÜSÜ 

Yusuf , çalıştığı fabrika kapandığı için işsiz kalmıştır. İş aramak, dünyayı gezip çok para kazanmasını 

sağlayacağını düşünerek ticari gemilerde bir iş bulmak için yıllar önce aynı kasabadan ayrılıp İstanbul’a 
yerleşmiş Mahmut’un yanına gelir.  Mahmut gönülsüzce kabul etmiştir Yusuf ’un konukluğunu. Yusuf ’u 
rahat ettirmek ya da iş bulmasına destek olmak için hiçbir şey yapmaz. Tam tersine, ne zaman 

gideceğini sorup durur. Yusuf ’un kalış süresi uzadıkça da huzursuz olur. Mahmut, kent dışına bir fotoğraf 
çekimine giderken Yusuf ’u da götürür ve asistan olarak çalıştırır. Mahmut’un annesi hastalanmıştır.  
Mahmut, hastanede annesinin yanında kalır birkaç gün. Eve döndüğü zaman Yusuf ’un salonda sigara 

içtiğini, döküntülerini toplamadığını görüp sinirlenir, Yusuf ’a hakaret eder. Aynı gece, Mahmut, fotoğraf 
çekiminde aksesuar olarak kullandığı saati bulamaz ve Yusuf ’un aldığından kuşkulanır. Bu kuşkusunu 
ima eder. Daha sonra saati bulsa da bunu Yusuf ’a söylemez. Yusuf , Mahmut’un önceki tavırlarına 

katlanmıştır ama kapalı biçimde de olsa hırsızlıkla suçlanınca içerler. Mahmut, ülkeden yeni eşiyle 
birlikte ayrılacak olan eski karısını son bir kez görmek için havaalanına gittiği sırada Yusuf  yedek 
anahtarı bırakıp evden ayrılmıştır. Mahmut eve döndüğü zaman Yusuf ’un yarım sigara paketini bulur. 

Alıp evden çıkar, deniz kıyısında bir banka oturur, gemileri izlerken o paketten bir sig ara yakar.    

OLAY DİZİSİ 

Yusuf’un köyden ayrılışı. Yusuf , karlı bir düzlükten geçerek ana yola çıkar. Kısa bir süre bekler. Gelen 

minibüse biner.  



Mahmut’un sıradan hayatı. Mahmut, bir kadınla sevişir. Kadın bir süre sonra evden ayrılırken 

apartmanın önünde bekleyen kapıcı kadını gözleriyle takip eder. Mahmut elini kağıt peçeteyle temizler,  
mutfak dolabını yavaşça açıp kontrol edecekken telefon çalar. Fare için koyduğu zehirli tabletler yerde 
durmaktadır. Salondaki telefona uzanırken telesekreter devreye girer. Arayan annesidir. Geri aramaya 

yeltenir, vazgeçer. Mutfaktaki masaya özensiz biçimde birkaç yiyecek koyup yer. Evindeki bir köşede 
basit aydınlatma gereçleriyle oluşturduğu stüdyoda tahta plakaların üzerine yapıştırılmış kağıtların 
fotoğrafını çeker. Deniz kıyısında çay içer. Bir büroda bir adam fotoğraf ların küçük baskılarını kontrol 

eder.  

Yusuf’un bekleyişi. Yusuf , Mahmut’un oturduğu apartmana gelir. Mahmut, Yusuf ’un köyden akrabasıdır.   
Zili çalar. O sırada kapıcı apartmandan çıkarama Yusuf  un içeri girmesine izin vermez. Yusuf  birkaç kez 
daha zile basar, kapıyı açan olmaz. Apartmanın önünde beklerken sokaktaki başka bir evin önünde 

genç bir kadın belirir. O da başka birini beklemektedir.  Yusuf  kadını görünce deri ceketinin yakasını 
kaldırmış, güneş gözlüğü takmış halde bir arabaya dayanır. Kadına bakarak Sigara yakar. Kadın, 
kaçamak bakışlarla, Yusuf ’u süzer. Kısa bir süre sonra genç kadın, kendisinden yaşlı bir kadınla 

yürüyerek önünden geçerlerken Yusuf ’a gülümser. Yusuf ’un dayandığı arabanın alarmı çalmaya başlar. 

Sokağın karşısındaki evin penceresinden uzanan bir adam alarmı kapatır. Yusuf  arabadan uzaklaşır.  

Mahmut’un evi. Yusuf , apartmanın içine girmiş, kapıcının masasına başını koyarak uyumuştur. Mahmut 
gelir. Yusuf ’a bakmadan önünden geçip merdivenlerden çıkar. Son anda fark edip geri döner, Yusuf ’u 

uyandırır. Birlikte Mahmut’un dairesine çıkarlar. Mutfakta sigara içerlerken Yusuf , kasabada iş 
bulamadığını, daha önce çalıştığı fabrikadan çok sayıda işçi çıkarıldığını anlatır; bir gemide iş bulup 
çalışabilmek için İstanbul’a gelmiştir.  Mahmut, Yusuf ’a gemideki iş konusunun ne zaman belli olacağını 

sorar.  Mahmut, bir örtü vererek Yusuf ’a yatacağı yeri gösterir. Yusuf  yatmaya hazırlanır. Mahmut 
ayakkabılığın önünden geçerken Yusuf ’un ayakkabısından gelen kokuyu fark eder. Ayakkabının içine 

koku giderici sprey sıkar ve ayakkabıyı dolaba kaldırır.  

Yusuf iş arıyor. Sabah. Kar yağmaktadır. Yusuf  çıkmıştır. Gezinerek limana gider. Gümrük bekçisinden 

nasıl iş bulabileceğini sorar. Eve döndüğü zaman ıslanan çoraplarını kurumaları için radyatörün üstüne,  

ayakkabısını altına koyar.  Mahmut televizyon seyretmektedir.  

Arkadaş sohbeti. İkisi birlikte Mahmut’un eski arkadaşlarından birinin evine giderler. Yedi, sekiz kişilik 
bir grup masa etraf ına oturmuş içip konuşmaktadırlar. İçlerinden biri Mahmut’u sanat yapmaktan 

vazgeçtiği için eleştirir.  

Elektrik süpürgesi. Eve döndükleri zaman apartman boşluğunda kapıcı ile Yusuf ’un daha önce sokakta 
rastladığı kızın konuştuğunu görürler. Kapıcı, genç kadına elektrik süpürgesini nasıl çalıştıracağını tarif  
etmektedir. Mahmut’u durdurur, ona bir paket geldiğini söyler. Mahmut merdivenlerden çıkarken Yusuf  

paketi getirmeye giden kapıcıyı bekler. O sırada genç kadına ısrarla bakar; her davranışını izler.  

Stalker’dan pornoya. Mahmut ve Yusuf  salonda Tarkovsky’nin Stalker adlı f ilmini izlemektedirler. Yusuf  
uyuklamaktadır. Bir süre sonra odasına uyumaya gider. Mahmut, video oynatıcıya Stalker’ın yerine bir 
porno f ilm kaseti yerleştirir. O sırada Yusuf , Mahmut’un duymaması için kısık sesle konuşarak evini arar.  

Konuştuktan sonra salona, bakacak dergi almaya gider. Mahmut kapı sesin duyunca kanal değiştirir. 

Yusuf  dergiyi alır ama gözü televizyona takılır, izlemeye başlar. Mahmut huzursuz olur. 

Gemici kahvehanesi. Yusuf  sabah liman taraf ına gidip gemilerde çalışanların gittiği kahvehaneyi bulur. 
Birinin masasına oturur. Bir süre sonra sohbete başlarlar. Adam, gemicilikten para kazanılmadığ ını 

söyler.  

Fare yapışkanı. Mahmut bara gidip bira içer. Akşam Yusuf  eve döndüğü zaman Mahmut’un duvarları 
kitap dolu çalışma odasında konuşurlar. Yusuf , iş bulamamaktan yakınır. Gece, Yusuf  telefon etmek için 
izin alır. Mahmut oda kapısına yaklaşıp Yusuf ’un konuştuklarını dinler. Yusuf  konuşmayı bitirip kapıyı 

açarken Mahmut mutfağa kaçar ama o sırada fare tuzağına basar. Yapışkan maddeyi ayağından 

çıkarmak için uğraşır.  

Acente. Yusuf , iş aramak için gemi acentesine gider. Adamların tavrı, Yusuf ’un gemilerde kolay ko lay iş 

bulamayacağını göstermektedir.   

Kürtaj. Mahmut eski eşiyle buluşur. Kadın, yeni eşiyle birlikte yurtdışına yerleşecektir, ortak evlerinin 

satılmasını istemektedir. Mahmut’la boşanmak üzereyken hamile olduğunu, Mahmut’un çocuk 
istememesi yüzünden kürtaj yaptırdıklarını, bu yüzden daha sonra çocuk sahibi olamadığını öğreniriz.  
Mahmut’un bu habere canı sıkılır. Eve dönerken yolda durup deniz kıyısında sigara içer. Arabasını bir 



apartmanın karşısına park eder. Bir süre ışığı yanan daireyi izler. Bara gidip bir şeyler yiyip içer. Kalkmak 

üzereyken bir çif t bara gelir. Kadınla bakışırlar.  

Karlı bir sabah. Mahmut, yatağında bir Tarkovsky  f ilmi izlerken uyuyakalır. Sabah uyandığında kar 
yağmaktadır. Her ikisi de pencereden karın yağışını izlerler. Mahmut çalışma odasında bir şeyler 

okurken Yusuf  balkona çıkıp sigara yakar. Mahmut kalkıp balkon kapsını kapatır.  

Fotoğraf gezisi. Mahmut’un arabasıyla İstanbul dışında bir yerlere giderek camilerin fotoğraflarını 

çekerler. Yusuf , malzemelerin taşınması, ışık gereçlerini kullanma gibi konularda Mahmut’un 

direktif lerine göre ona yardım eder. 

Anne. Eve döndükleri zaman Mahmut, Yusuf ’a yaptığı işin karşılığı olarak para verir. Yusuf  sevinir. 
Mahmut’un annesi ameliyat olmuştur. Kız kardeşi Mahmut’u arayıp telesekretere mesaj bırakmış,  

ilgilenmediği için çıkışmıştır. Mahmut, hastaneye gider, refakatçi olarak annesinin yanında kalır.   

Taburcu olunca, annesini evine getirir. Kız kardeşi de küçük çocuğuyla birlikte evdedir.  

Takip. Yusuf  pencereden bakarken yine genç kadını görür, aceleyle yürümektedir. Bu kez üstünde ev 
giysileri yoktur, alımlı giyinmiştir.  Yusuf  hızla çıkıp kadını takip eder. Bir parka gelirler. Yusuf  ağacın 

arkasına gizlenip kadını gözler. Genç kadın birini bekler gibidir. Yusuf , kadının beklediği kişinin kendisi 
olduğu düşüncesine kapılmıştır. Tam yanına gitmek için ağacın arkasından çıkmıştır ki bir başka erkek 
kadına yaklaşır, sarılarak selamlaşırlar. Kadın, Yusuf ’u görür, tanır. Yusuf  aceleyle geri döner, aynı 

ağacın arkasına gizlenir. Onlar uzaklaşırken Yusuf  mutsuz bir ifadeyle çif tin ardından bakar.  

Mahmut dönüyor. Mahmut annesinin evinde moda temalı, podyumdaki mankenleri gösteren televizyon 
kanalını izler. Yusuf  da o sırada salonda sigara içerek aynı kanalı seyretmektedir. Yatak dağınık, boş 
bira kutuları yere atılmıştır. Mahmut telefonla arar. Yarım saat içinde eve geleceğini, bir görüşmesi 

olacağını, bu yüzden evden çıkmasını ve gece 10’a kadar dönmemesini ister Yusuf ’tan. Yusuf  aceleyle 

evi toparlamaya başlar.  

Beyoğlu. Yusuf , Beyoğlu’na gider. Gezinir, insanları inceler. Güzel, genç bir kadın görür, onu takip eder. 
Kadın bir pasaja girer, dergilere bakar, ardından pasajdaki sinemaya girince Yusuf  takipten vazgeçer. 

Bu sırada Mahmut, Yusuf ’un evde temizlemeden bıraktığı yerleri toplarken sinirlenir. Hava kararmıştır.  
Yusuf  otobüse biner. Genç bir kadının yanında oturmaktadır. Bacaklarını açarak kadının bacağına 
temas etmeye çalışır. Kadın rahatsız olur, kalkar. Mahmut yatakta uzanmıştır. Banyoda bir kadın 

oturmuş ağlamaktadır. Kadın, yanında bir erkekle bara gelen, Mahmut’un daha önce barda karşılaştığı 
kadındır. Mahmut yatarken kadın evden çıkar. Mahmut karanlıkta başı önünde oturmaktadır. Kapı zili 

çalar.  

Köstekli saat. Mahmut kapıyı açar, gelen Yusuf ’tur. Mahmut, evi pislettiği için Yusuf ’u azarlar.  İş 

konusunu sorar. Yusuf  bir şeyler geveler, Mahmut’tan iş yaptığı f irmaya sormasını ister. Yusuf  yeğenine 
aldığı, pilli, ateş eden asker oyuncağını çalıştırdıkça çıkan sese hem de bu isteğine daha da sinirlenen 
Mahmut, Yusuf ’a hiçbir vasf ı olmadığını, İstanbul’a gelip iş bulabileceğini zannettiğini söylerken 

taşradan büyük kentlere para kazanmak umuduyla göçenler hakkında ağzına geleni söyler. Sonra 
çekmeceleri, dolapları açıp kapatarak fotoğraf  çekimlerinde aksesuar olarak kullandığı bir köstekli saati 
aramaya başlar. O arada gözüne Yusuf ’un çantası ilişir. Yusuf ’a saati görüp görmediğini sorar. Yusuf  

görmediğini söyler. Mahmut tekrar sorarken Yusuf ’u itham eder gibidir, Yusuf ’a pek inanmasa da 
aramaya devam eder. Saati bir kutuda bulur ama bulduğunu Yusuf ’a belli etmeden kutuyu yerine kaldırır.   
Yusuf , Mahmut’un kendinden şüphelendiğini anlamıştır. Kaygılanır. O sırada telefon çalar. Arayan 

Mahmut’un eski eşi Nazan’dır. Veda etmek için aramıştır. Mahmut bir şeyler söylemek ister ama bir türlü 
söyleyemez. Nazan, eşi geldiği için konuşmayı kısa keser. Mahmut düşüncelidir, duygusallaşır. Yusuf  
saati görmediğine yemin eder. Mahmut geçiştirir. Yusuf  odasına girince çantasının karıştırıldığını görür, 

üzülür. Balkona çıkıp sigara içer.  

Fare. Yusuf  sesler duyup uyanır. Mahmut da uyanmıştır. Fare tuzağa düşmüş yapışkanın üzerinde 
bağırmaktadır. Yusuf  fareyi tuzakla birlikte torbaya koyup sokaktaki çöp torbalarının yanına bırakır.  

Çöpleri karıştıran kedileri görünce torbayı duvara vurarak fareyi öldürür.  

Yedek anahtar. Mahmut sabaha karşı kabus görerek uyanır. Önce deniz kıyısına daha sonra 

havaalanına gider.  Nazan ve eşi uçağa binmek üzeredirler. Nazan’ı uzaktan, görünmemeye çalışarak 
ve özlem dolu bir ifadeyle izler. Eve döndüğü zaman Yusuf ’a verdiği yedek ev anahtarının portmantoda 
asılı olduğunu görür.  Yusuf  evden ayrılmıştır. Mahmut, Yusuf ’un yatağının kenarında unuttuğu sigara 

paketini bulur. Tekrar dışarı çıkıp deniz kıyısında bir bankta oturup Yusuf ’un sigarasından içer.  



TEMALAR 

Aidiyet.    Aidiyet kavramı belirli bir toplumsal gruba ya da uzama bağlı ve ait olma durumunu ifade eder. 

Uzak f ilminde aidiyet, Asuman Suner (2006: 116)’e göre, hem “evden kurtulma isteği”ni hem de “ev 
hasreti”ni içeren ikili duyguyu barındırır. Ev, Yusuf ’un da Mahmut’un da İstanbul’a gelerek arkada 
bıraktıkları taşradır. Ancak, Yusuf , evinden kurtulmak isterken, evini, eğer dönerse bir daha 

kurtulamayacağı bir mekan olarak tanımlarken taşra İstanbul’da da peşini bırakmaz. Suner, bu durumu 
“taşranın bitimsizliği” sözcükleriyle ifade eder: “Yeni bir yaşama adım atmayı hayal ederek geldiği 
İstanbul, Yusuf ’a işe yaramazlığını, yabanıllığını, yoksunluğunu bir kez daha yüzüne vurmanın dışında 

bir şey sunmaz. Karakter İstanbul’un vaat ettiği her şeye, ışıklı sokaklara, kadınlara, mutlu, varlıklı 
insanlara, üstelik şimdi asla bu dünyaya nüfuz edemeyeceğinin bilgisiyle bakmaktadır. İstanbul’da 
karşısına çıkan yeni ve farklı bir şey değil, o çok aşina olduğu taşralılığıdır yine” (Suner, 2006: 117).  

Yusuf , böylece, taşranın bitimsizliğini fark eder. Ancak, yıllar önce İstanbul’a göçmüş ve orada kendine 
bir hayat kurmayı başarmış Mahmut da Yusuf ’un gelmesiy le hiçbir zaman kaçamayacağı parçasıyla, 
taşralılığıyla yeniden yüzleşir: “Görünürdeki tüm farklılıklarına rağmen Yusuf ’u Mahmut’la buluşturan 

ortak duygu da budur zaten: taşranın bitimsizliği. Yusuf ’un uzayan konukluğunun Mahmut’ta yarattığı 
sıkıntı hayatına yabancı bir şeyin girmesi değil, tersine çok yakından tanıdığı bir şeyle yeniden 
karşılaşmış olmasıdır.  Yusuf , Mahmut’a geride bırakıp kaçamadığı, her zaman bir parçası olan kendi 

taşralılığını hatırlatır”. (Suner, 2006: 118) 

Mutfakta dolanan fare Mahmut’un kurduğu tuzağa yakalanır. Ancak, Mahmut fareyi alıp atmak istemez.  
Ertesi sabah kapıcıya hallettirmeyi düşünür. Yusuf  fareyi çöp yığınına atar. Kedilerin etraf ta dolaştığını 
görünce canlı canlı yem olmasına gönlü razı gelmez, torbayı duvara vurarak içindeki fareyi öldürür. 

“Yusuf ’un bir suç, bir yetersizlik, bir zayıf lık olarak taşımak zorunda kaldığı taşralılık burada bir güce 
dönüşmüştür (…) Kentin, kentliliğin [Mahmut], pis işlerini hallettirmek üzere “taşra”ya ihtiyacı vardır” 

(Suner, 2006: 154).   

Dış.    Film, karakterlerini iç ve dış mekanlara konumlandırarak, salon ve balkon, daire ve apartman 

boşluğu, ev ve sokak gibi birbirinden keskin sınırlarla ayrılan mekanları kullanarak içeride ve dışarıda 
oluşu sinema diliyle anlatır. Yusuf , dışarıdaki, dışarıda bırakılan karakterdir. Taşradan İstanbul’a 
gelmiştir ama “içeri” giremez. Anlaşılacağı gibi, dış, taşrayı, iç, merkezi, İstanbul’u temsil eder. Yusuf, 

İstanbul’a geleceğini Mahmut’a haber vermiştir ama Mahmut o gün eve geç döner. Yusuf  apartmana 
giremez; apartman görevlisi onu önce içeri almaz. Sonra apartman girişinde bekler bütün gün. Bir başka 
sahnede, Mahmut çalışma masasında dergi okurken Yusuf  sigara içmek için balkona çıkar. Mahmut 

kalkıp balkon kapısını kapatır. Yusuf  yine dışarıda bırakılır. Balkon, eve ait bir mekan olsa da dışarısıdır.                

Uzak.    Bu tema f ilmin adından başlayarak çoğu sahnede, ama en çok, Mahmut’un insanlara,  
hayallerine, sevgiye, paylaşmaya, iletişime olan uzaklığıyla kendini gösterir. İlk sahnelerde diyalog 
yoktur. Karakterler konuşmaz. Annesinin telesekretere bıraktığı mesaja kayıtsız kalan “Mahmut’un 

yaşamı, sanki dile de uzaktır” (Akbulut, 2005: 127). Film boyunca Mahmut’un konuştuğunu pek az 
duyarız. Sadece iş ilişkisinde değil seviştiği kadınla, eski karısıyla, akrabası Yusuf ’la, arkadaşlarıyla da 
konuşmaz Mahmut. Evini dışarıdan, dışarıda olanlardan uzak tutmaya çalıştığı,  hiç kimseyi hayatına,  

içeri almak istemediği gibi kelimelerini de kendi içine saklar. Yusuf  ise İstanbul’da her şeye uzaktır. 
Orada geçirdiği günler boyunca işe, gemilere, kadınlara, mutluluğa, değer görmeye uzak olduğunu 
anlar. İş aradığı gemilere de yakınlaşmak istediği kadınlara da uzaktan bakar ancak. Film, böylece, her 

iki karakteri de bu uzaklıklar vasıtasıyla merkeze kaçıp kurtulma imkanından mahrum eder.    

KARAKTER ÇÖZÜMLEMESİ 

Mahmut Ellili yaşlarda, fotoğrafçı. Mahmut yıllar önce köyünden ayrılıp İstanbul’a gelmiş, kendi 
çabasıyla tutunmuş bir adamdır. Nazan’la evlenip boşanır. Yalnız yaşamakta, f irmalar için tanıtım 
fotoğrafları çekmektedir. Gençlik yıllarında f ilm yönetmeni olmak, sanat f ilmleri yapmak istemiş ama 

para kazanmak için fotoğrafçılık işine girmiştir.  Mahmut’un kişiliği hem kırsal kökenini hem de kentli 
özelliklerini yansıtmaktadır.  Onu zayıf  kılacak, sevgi, merhamet, suçluluk duygularını sözlü olarak ifade 
etmekte zorlanır. Merhamet, duygudaşlık, anlayış gibi özellikler yansıtmaz. Soğuk, sorumluluk almak 

istemeyen, geleneksel değerlerle bağlarını koparmış ama bir o kadar da geleneksel, kaba bir adamdır.  
“Yusuf  gibi Mahmut da hayatta yapmak istediklerini gerçekleştirememenin yarattığı kendinden 
hoşnutsuzluk duygusunun altında ezilen biridir”. (Suner, 226: 119) “… bu nedenle sürekli bir suçluluk, 

kendinden hoşnutsuzluk duygusuyla yaşamaktadır”.  

Mesafeli.      Mahmut, insanlara mesafeli davranan, olumlu duygularını belli etmeyen, sorumluluk almak 
ve bağlanmak istemeyen bir kişiliktir.  Yusuf  onun evinde kalmaya geldiği andan başlayarak genç 
adamla insani, sıcak, normal, gündelik bir konuşma yapmaz. Sorduğu sorular ya da söyledikleri, 



Yusuf ’un ne zaman gideceğini öğrenmek. Yusuf ’u eleştirmek ya da kendi için bir şeyleri yapmasını 

sağlamak içindir. Böylece Yusuf ’un ve diğer insanların onun düzenini, alışkanlıklarını bozmasını, başına 

dert olmalarını engelleyecektir.  

Kontrollü.       Eski eşi Nazan’ın çocuk sahibi olamadığını, doktorların bunu daha önce, onlar evliyken 
yaptırdıkları kürtaja bağladığını öğrendiği zaman duygulanır, üzülür, neredeyse ağlamaklı olur ama 

ağzından ne hissettiğini belirten bir söz çıkmaz. Nazan veda etmek için aradığında bir şeyler söylemek 
ister ama duygularını ifade etmez, edemez. Yusuf ’un evden gittiğini anladığı ve yarım sigara paketini 
bulduğu zaman da hem üzüldüğünü hem de sevindiğini düşündüren bir ifade yansır yüzünden. Seviştiği 

kadın banyoda ağlarken ve gittikten sonra Mahmut’un düşünceli ve hatta kendisiyle hesaplaşan bir halde 

olduğunu görürüz. Belli ki kadını üzmüştür ve bundan mutlu değildir.  

Kayıtsız.       Mahmut, aynı zamanda eril kültürün özelliklerini de barındıran, kaba davranabilen biridir. 
Porno izler, seviştiği kadının üzülmesine neden olur, Yusuf ’un çantasını ondan izinsiz karıştırır, Yusuf ’un 

duygularına aldırış etmez, onu azarlar.  

Yusuf.   Yirmili yaşlardaki, köyde ailesiyle yaşayan Yusuf  fabrikadaki işine son verilen çok sayıda 
işçiden biridir. Ekonomik kriz nedeniyle iş bulmak güçleşmiştir. O da uzun yol gemilerinde iş bulabilme 
umuduyla İstanbul’a gelir. Kendine ve yaşadığı ortama özensiz davranması, bir iş için vasıfsız olması, 

karşı cinsle rahat ve doğru bir iletişim kuramayışı taşrada, sınırlı ve geleneksel ilişkilerin olduğu bir 

coğrafyada yaşamanın getirdiği sorunlardır.  

Cinsel ihtiyaç.     Yusuf , üç kadına yakınlaşma girişiminde bulunur. Mahmut’un evinin olduğu sokaktaki 
apartmanlardan birinde yaşayan genç kadınla birkaç kez karşılaşırlar ama adım atamaz. Evin girişinde 

apartman görevlisinin Mahmut’a gelen paketi getirmesini beklerken tek yapabildiği kadına bakmaktır. 
Beyoğlu’nda rastladığı genç kadını takip eder ama onunla da konuşamaz. Son olarak, otobüste yanına 
oturduğu genç kadına bacaklarını değdirmeye çalışır. Hem bir yakınlaşma arzusu içindedir hem de 

bunu, bildiği, belki de taşrada olduğu biçimde yapabilmekte, başka yolları bilmemektedir. Kültürel ve 

sınıfsal farklar bu anlarda iyice belirginleşir.  

Duygusal.     Yusuf , kendine bir özgüven ve yol sağlayacak bir eğitim ya da meslek sahibi değildir. 
Okumaz, meseleler hakkında geniş ve nesnel bir dünya görüşü yoktur. Bu yüzden dünyayı duygularıyla 

anlamlandırır ve duygularıyla tepki verir. Mahmut’un kaybolan saati onun çaldığından kuşkulandığını 
anladığında üzülür, gurur kırılır; saati görmediğini defalarca tekrarlar. Ertesi sabah, Mahmut 

dışarıdayken anahtarı bırakıp evden ayrılır.  

 

Mahmut. Yusuf ’un ardından.  



 

Mahmut, hep aynı mekanlarda zaman geçirir.  

 

Yusuf  ve taşranın bitimsizliği.  

 
Mahmut, eski eşi Nazan’la.  


