
Uzak (Nuri Bilge Ceylan)

Yusuf

Gitti mi?

Mahmut

Ne gitti mi?

Yusuf

Ya işte şey…

Mahmut

Sen salonda sigara mı içtin?

Yusuf

Hayır, içmedim

Mahmut

Oğlum bana yalan söyleme içeri girdiğimde leş gibi sigara kokuyordu. Halılalrın üzerinde 
izmaritler, küller…

Yusuf

Geçen de odada beraber içmiştik ya. Herhalde artık içiliyor diye bir tane içmişimdir belki.

Mahmut

Bak oğlum artık yüz verince hemen cıvıtıyorsun. Sana kaç sefer tuvaletten çıkınca sifonu çek 
demedim mi?

Yusuf

Demedin

Mahmut

Bunu demem mi lazım? Eşek kadar adam oldun daha bunu öğrenemedin mi? İnsan misafir 
olduğu evde biraz dikkat eder. Bir gün gelmicem dedim, sıçmışsın evin içine. Ortalığı bok 
götürüyor. Bin türlü derdim var bi de senin pisliğini temizlicem burada.

(Mahmut tuvalete gider, geri gelir)

Mahmut

Bana bak, ben sigarayı bıraktım bundan sonra mutfakta da sigara içmek yok.



Yusuf

Tamam 

Yusuf

Nasıl? (Yusuf oyuncağın arkasından belirir, güler) Yeğenime aldım. Harika bişey

Mahmut

Ne oldu senin gemi işi.

Yusuf

Valla işte haber bekliyoruz. Daha belli değil

Mahmut

Nezaman belli olacak?

Yusuf

Bilmiyorum. Yani işi kolluyorum öyle. Gidip geliyorum. Bir kaç güne kadar haber veririz 
dediler. Gemiciler kahvesine de gidiyorum.

Mahmut

Peki o iş olmazsa ne yapıcan? Köye mi dönücen?

Yusuf

Köye döner miyim.

Mahmut

Ne bok yicen peki?

Yusuf

Bir kere ben köye dönersem bir daha hayat boyu oradan kurtulamam artık. Fabrikada da hiç 
iş falan yok. Köyde durum çok sakat.

Mahmut

Peki oğlum bu durumda ne yapıcan? Bana onu söyle. (Yusuf oyuncakla oynamaya devam 
eder) Lan kapat şunu sırası mı oyunun. Bişey soruyorum sana burada

Yusuf

Şu sizin seramik şirketinde bana göre bir iş bulamaz mıyız acaba?

Mahmut

Oh adamlar zaten seni bekliyordu. Oğlum burda da adamlar sapır sapır işçi çıkarıyor. Kriz yok 
mu sanıyorsun burada?



Yusuf

Gene de bir denesek, belki bir bekçilik işi falan oralardan denk getiririz

Mahmut

Lan iki gün evi sana bıraktık ne hale getirdin, senden bekçi mi olur?

(Yusuf lafa girmeye çalışır)

Senin ne vasfın var ki alsınlar işe. Hadi girdin ne yapacaksın ozaman? Ne iş yapacaksın? 
Fasulye mi dikeceksin? Kamarotluk mu yapacaksın? Miçoluk mu yapacaksın?

Yusuf

Bak Mahmut ağabey, dallandırıp budaklandırma o kadar. Senden bir şey rica ettik, söyleyi 
versen ne olur sanki? Ben olsam söylerdim

Mahmut

Bugüne kadar ben kendim için bile bişey söylemedim.

Yusuf

E zaten siz hepiniz böylesizin, burası değiştirmiş sizi

Mahmut

Oğlum gurur diye bir şey vardır öyle paldur küldür harcanmaz, salak herif.

Yusuf

Bir kere denemkten ne olur. Hem ben olsaydım çoktan söylerdim.

Mahmut

Şuna bak şuna. Bir bok anladığın yok cart curt konuşuyorsun. Kolay mı sanıyorsun sen bu 
işleri? Ben adamlara on yıldır binlerce fotoğraf çektim. Şu balkona yirmi metrekare bir 
seramik lazım oldu, üç kuruş indirim yaptıramadım be. Taşradan gelmişsiniz işiniz gücünüz 
torpil aramak. Bir vasıf bulmak gibi bir derdiniz yok. Amcaydı, dayıydı, bakandı, milletvekiliydi 
cart curt. Herşeyi hazır bulmaya çalışıyorsunuz. Ben burada işe başladığım zaman kimse 
yardım etmedi bana. Herşeyi tırnaklarımla kazandım. İstanbul’a geldiğimde cebimde otel 
parası bile yoktu.

(Mahmut odaya girer oradan konuşur)

Bir bok öğrenmeden plansız programsız kalkıp geliyorsunuz İstanbula. Ondan sonra kala 
kalıyorsunuz ortalıkta

Yusuf

Siktir lan… ( Mahmut’un duymayacağı şekilde mırıldanır )



(Mahmut evde dolanmaya başlar, bir şeyler arıyor)

Mahmut

Bu amına koduğumun faresi de mutfaktan çıkmıyor. Biz yakalanıyoruz herif yakalanmıyor 

(Yusuf Elinde oyuncakla mırıldanır)

Mahmut

Kapat şunu!

(Evde dolanmaktalar)

Yusuf

Sende hiç Sezen Aksu kaseti yok?

Mahmut

Yok

Yusuf

Bu Bach kim abi bir sürü kasetleri var? Haldur huldur ne arıyorsun sen öyle?

Mahmut

Şu arka odada bir saat vardı onu gördün mü?

Yusuf

Nasıl bir saatmiş öyle o?

Mahmut

Gümüş köstek bir saat böyle yuvarlak

Yusuf

Yoo görmedim

Mahmut

Emin misin?

Yusuf

Ya Valla görmedim, hem görmüş olsam söylerim sana. Niye söylemiyeyim ki?

Nerede duruyordu dedin sen bunu?

Mahmut

Masanın orta çekmecesinde



Yusuf

Peki en son nezaman gördün onu?

Mahmut

Daha bir ay oldu. Aksesuar olarak kullanmıştım çekimde

(Mahmut aradığı yerde saati fark eder, belli etmez)

Yusuf

Abi valla ben görmedim. Başka bir yere koymuş olmayasın? Ya da ne bileyim bir arkadaşına 
falan vermişssindir

Mahmut

Neyse boşver. O kadar mühim değil 

Yusuf

Boşver olur mu abi ya..?

Mahmut

Boş ver tamam, siktir et..


