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 II. Dünya Savaşını izleyen süre içinde yoğun bir şekilde köyden kente göç olayları görülmüştür. 

50’li ve 60’lı yıllarda bu olayı açıklama çabasına giren kimi sosyal bilimciler, modernleşme kuramı 

çerçevesi içinde, köyden kente göçü, geleneksel tarım toplumunun modern sanayi toplumuna 

dönüşmesinin, dolayısıyla da modernleşmenin bir aracı olarak yorumlamıştır.  Dolayısıyla bu sürecin 

sonunda yaygın eğitim ve iletişimin de etkileriyle, rasyonel, ileriye dönük plan yapan, yeniliklere açık, 

geleneksel toplum bakışından sosyal ve psikolojik düzeyde kurtulmuş, toplumun karar alma sürecine 

katılarak onu etkileyen bireyin, yani "evrensel modern insan"ın ortaya çıkacağı öngörülmüştür. Ancak bu 

değişim ve asimilasyon süreci yaşanmamış, aksine köyden göç eden kesim beraberinde kendi yaşam 

biçimini de kente taşımıştır. 

 

 Bu çalışmada, kente göç eden bireylerin kimliklerinde yaşanan kaotik süreçler ve bu bireylerin 

kente bakış açıları “Uzak” filmindeki karakterler üzerinden eleştirel kuramdan faydalanılarak 

göstergebilimsel yöntemlerle çözümlenecektir.  
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Summary 

 

Rural-urban migration events have been intensely observed following the period of World War II. Some 

social scientists who attempted to explain this event in 50s and 60s, interpreted the rural-urban migration 

within the frame of modernization theory  as a tool for the transformation of agricultural society into 

industrial society and consequently modernization.  The emerging of individual which is rational, 

prospective plan maker, innovative, free of conventional social perspective at social and psychological 

level, participating and affecting the decision making process of society, and namely the emerging of  ‘’ 

universal modern human’’ had been estimated. On the other hand this transformation and assimilation 

process was not realized, on the contrary people who migrated from the villages had brought their 

lifestyles to the cities.  

 

In this study, the chaotic process experienced by the identities of the individuals that are migrated to the 

city and the perspective of these individuals on the city would be analyzed by semiological methods by 

use of critical theory over the characters of the movie ‘’Uzak’’. 
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GİRİŞ 

 

Sanayileşme süreci, dolayısıyla tarımda makineleşmenin etkisiyle kırsal alanda 

yaşayan binlerce birey, II. Dünya Savaşı sonrasında büyük şehirlere güç etmeye 

başlamıştır. Başlangıçta yeni bir hayat hayali ve umudu gördüren şehirler, zaman 

geçtikçe bireylerin gözünde umutsuzluk ve hayal kırıklıklarına dönüşmüştür. Köyden 

kente göç eden bireyler, kentte adeta sudan çıkmış balığa dönerek, kırsaldaki evlerinin 

ve bahçelerinin aksine küçücük, birçok ailenin beraber yaşadığı evlere doluşmak 

zorunda kalmıştır. Hayat şartlarının daha ağır, yaşamın daha pahalı olduğu şehirde 

kendilerine bir yaşam kurmaya çalışmışlardır. 

 

Bu bağlamda şehre göç eden bireyler köy ve şehir konumlandırılırken zıtlıklar 

üzerinden tanımlanmaya başlamıştır. Köy sessiz, sıcak, samimi iken kent gürültülü, 

soğuk, mesafeli olarak konumlandırılmıştır.1 

 

Köy ile kent arasındaki uçurum iç göçler sonucu giderek artmıştır. Köy yollarla 

kente çok yakın görünse de, hem mekansal, hem de sahip olduğu özellikler bakımından 

kentten uzaktır. Nuri Bilge Ceylan’ın 2002 yılında çektiği “Uzak” filmi bu karşıtlıkların 

hem bireysel hem de toplumsal olarak derinden hissedildiği bir film olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

 

“UZAK” TAKİ ZITLIKLAR 

 

“Uzak” filmi karla kaplı arazide sırtındaki çantasıyla yürümekte olan bir adamın 

görüntüsüyle başlamaktadır. Köy, adamın geçip gittiği karlı yoldan sonra daha da 

uzaklaşmaktadır. Bu aynı zamanda hem bedenen, hem de ruhen yaşamakta olduğu bir 

uzaklaşmadır. Köyünden uzaklaşan kişi Yusuf’tur. Yusuf hayallerini gerçekleştirmek 

için memleketinden, özünden, köyünden uzaklaşarak metropol olarak bilinen İstanbul’a 

yani kente yakınlaşmaktadır. Kente yakınlaşmak, kentle tanışmak için kendi köylüsü ve 

artık uzakta olan akrabası Mahmut’un İstanbul’daki evine konuk olarak gider. Mahmut 

                                                 
1 Mikail Boz. “Kime Uzak, Kime Yakın?”,  son görüntülenme 02.08.2012,  

  http://sinemasaldunya.com/kime-uzak-kime-yakin/ 

http://sinemasaldunya.com/kime-uzak-kime-yakin/


kente yıllar önce gelmiş, tanıtım fotoğrafçısı olup insanlardan uzak yaşamı tercih etmiş 

biridir. Sanatçı olmanın verdiği entelektüellikle de kendini iyice insanlardan 

soyutlamıştır. Mahmut köy ile kent arasında sıkışıp kalmayı temsil eden bir karakterdir. 

Boşandığı eşiyle halen görüşen, evini derli toplu tutmaya özen gösteren, kitaplarla dolu 

bir çalışma odasına sahip, evini aynı zamanda fotoğraf stüdyosu olarak da kullanan 

Bohem görünümlü bir adamdır.  

 

 Mahmut boşanmış bir adamdır. Film boyunca yeni bir bağlanmaya açık 

olmadığını defalarca görürüz. Yusuf İstanbul’a gelmek için karda yürürken Mahmut da 

evindeki kadınla sevişmektedir. Bu sevgisiz ve karşılıklı bir alışveriştir. Bu kadın 

karakterin ve Mahmut’un hareketlerinden açıkça gözlemlenmektedir. Mahmut film 

boyunca bu kadınla yalnızca kendisinin gereksinim duyduğu zamanlarda cinsel 

gereksinimleri için beraber olmaktadır. Bu da Mahmut’un insanlara uzaklığının 

örneklerinden biridir. Bu görüntüler Stefan Zweig’ın sözlerini anımsatır: “Birkaç 

kuruşa sıcaklık satın alabilirdim; canlı, nefes alan bir vücudu, güzel sözleri de…” 2 

Mahmut satın almayı düşünmekten vazgeçmiş, sıcaklığı çoktan satın almıştır. 

 

 Mahmut’un yaşadığı mahalle de tıpkı Mahmut gibi adeta kentte yaşayan 

köylülerden oluşmaktadır. Giyinişleri, konuşmaları kırsala ait bu insanlar, kırsalı kente 

taşımayı başarmış görünmektedirler. Mahmut’un da dairesinin giriş kısmı her ne kadar 

kütüphaneleri ve asılı fotoğraflarla modern bir hava taşısa da, Yusuf’un yattığı iç 

kısımdaki oda yer minderleri ve yastıklarla kırsal bir evi anımsatmaktadır. Mahmut’un 

içinde bir yerlerde halen var olan kırsal adamı bu oda temsil etmektedir. Mahmut 

içindeki kırsallığın yattığı bu odayı kalması için Yusuf’a verir. 

 

 Yusuf ile Mahmut’un ilk diyalogları köyün nasıl olduğu, Yusuf’un kente neden 

geldiği, nasıl para kazanacağı, iş bulmasının ne kadar süreceği ve mutfağın kapısında 

kurulu olan fare tuzağına dikkat edilmesi üzerindedir. Mahmut bu kurallarla kendisinin 

güçlü olduğunu Yusuf’a bir kez daha anımsatır. Fare kırı temsil eden bir simgedir, tıpkı 

Yusuf gibi kentte aslında var olmaması gerekirken yine de Mahmut’un evindedir. 

 

                                                 
2 Stefan Zweig, Buluşmalar İnsanlar, Kentler, Kitaplar (İstanbul: Yordam Kitap Basım ve Yayın, 2007), 79. 

 



  

Kent, para kazanmak anlamına gelmektedir Yusuf için, aynı zamanda da tabii 

özgürlük. Para kazanmak kente gelindiğinde kolaydır. Bunun yanında biraz da gezse hiç 

fena olmaz. Bu düşünceleri Yusuf’un Mahmut’la ilk konuşmasında “Gemicilik 

düşünüyorum. Kriz de olsa nasılsa dolarla ödüyorlar, kriz oldu mu dolar yükselir, hep 

siz mi gezeceksiniz, biraz da biz gezelim” sözlerinden anlaşılmaktadır.  Yusuf için 

zaman da boldur. İstanbul’da iş arama bahanesiyle günlerce gezer. Oysa Mahmut’a göre 

zaman yetmemektedir, para kazanmak için fotoğraf karelerine yerleştireceği nesnelerin 

santimetrelik hesaplamalarını yapması gerekmektedir. George Simmel’in “Metropol ve 

Zihinsel Yaşam” adlı yazısında değindiği gibi: “Kırda, yaşamın ritmi ve duyusal zihin 

hayal gücü çok daha yavaş, çok daha alışılmış akar.” 3 Filmde sıralı planlarla bu 

karşıtlığın altı çizilmektedir. 

 

Yusuf, Mahmut’un yanına İstanbul’a geldiğinde yanında kırsalın engellerini, 

sınırlamalarını yani karı da beraberinde getirmektedir. İstanbul’da kar Mahmut’un 

arabasını yola çıkarmasının engeli olarak verilmektedir. Ancak karla kaplanan İstanbul 

aynı zamanda İstanbul insanları için seyirlik bir görüntü de oluşturmaktadır. Yusuf karla 

kaplı İstanbul sokaklarında gezerken kent, metropol olmaktan uzak, bir kasabayı 

andıran tenhalığa sahip görülmektedir. 

 

Mahmut fotoğrafçılığın verdiği sanatçı kimliğiyle Yusuf’a karşı entelektüel 

bilgili, kültürlü bir adam gibi görünmeye çalışmaktadır. Evde Andrei Tarkovski’nin 

“Stalker” (1979) adlı filmini açar. Dolayısıyla filmden sıkılan Yusuf uyumak için 

odasına çekilir. Yusuf’un yattığından emin olan Mahmut, hemen bir porno film koyar 

ve onu izlemeye başlar. Bu sahne Mahmut’un, Yusuf’tan çok kendini kandırdığının 

altını çizmektedir. 

 

 Yusuf Mahmut’un apartmanına geldiği ilk gün duygusal arayışı için bir hedef 

belirlemiştir. Adını dahi bilmediği mahalledeki kızı sürekli izlerken görülmektedir. Bu 

izleyişte garip bir suskunluk hakimdir. Kıza bir türlü yanaşamaz, ilk yaklaşmaya 

çalıştığında apartmanın içinde kapıcı çıkagelir. İkinci hamle yapmaya karar verdiğinde 

                                                 
3 Georg Simmel, “Metropol ve Zihinsel Yaşam” Çev. Bahar Öcal Düzgören,  Cogito Yaz 96 içinde, (İstanbul: Yapı 

Kredi Yayınları, İstanbul, 1996), 82. 

 



ise Taksim’deki parkta kızın sevgilisi gelerek kızı alıp götürür. Bu durumun sonrasında 

Yusuf, metroda yanındaki kızı bacağıyla taciz ederek içindeki duygusal adamı o metro 

koltuğunda bırakarak yoluna devam eder. Bu sahne Yusuf’un Mahmut’a benzeyerek 

hazzı satın alma yoluna geldiğini göstermektedir ancak Yusuf’un bunu karşılayacak 

kazancı yoktur. 

 

 Bir kentin metropol olarak algılanmasını sağlayan, çeşitliliğinin ve kalabalığının 

görüntüleridir. İstanbul’un karlı görüntüleri İstanbul’a tenha ve kırsal bir hava katarken 

karın yokluğundaki görüntüler bir metropol havası taşımaktadır. 

 

 

  Karlı İstanbul        Karsız İstanbul   

       Kırsal                       Metropol 

Şekil 1: Kırsal –Metropol Karşıtlığı 

 

 

 Filmde kar sıklıkla kullanılmıştır. Karın varlığı yukarıda değinilen metropol-

kırsal karşıtlığı yanında mesafeyi, uzaklığı da temsil etmektedir. Karın varlığı, Mahmut 

ile Yusuf’un arasında var olan mesafeyi de anlamlandırmakta, Mahmut’un diğer 

insanlarla olan mesafelerine de anlam yüklemektedir. Böylelikle aralarında oluşan 

gerilime anlam kazandıran önemli bir unsur haline gelmektedir.4 

 

 Mahmut yakın akrabalarına da uzaktır. Annesi ve kız kardeşi defalarca arasa da 

aramalarına önceleri yanıt vermez. Özünden uzaklaşmanın bir ifadesi olan bu görüntüler 

sonrasında annesinin ameliyatını öğrenen Mahmut ailesine mesafeli olarak yaklaşır. 

Annesinin ameliyatı sonrası kız kardeşinin evine gelir ve kayıtsızca salonda Fashion 

TV’deki mankenleri izlemeye başlar. Mahmut’un kız kardeşinin evi, Mahmut’un evine 

göre kentin içerisindedir. Penceresinden bakıldığında kalabalık, trafik ve gürültü kentte 

olmayı anımsatır. Mahmut’un evinde pencereden bakıldığındaysa tenha ve uzak bir 

görüntü hakimdir. 

 

  

                                                 
4 Hasan Akbulut, Nuri Bile Ceylan Sinemasını Okumak (İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 2005), 141. 

 



 

Yusuf karın erimesiyle kendini kalabalığın içinde bulur. Taksim’de kalabalığın 

içine karışır.  Buradaki görüntüler Stefan Zweig’ın “Buluşmalar” adlı eserini anımsatır 

bizlere: “…Sonra başka sokaklarda yürüyorum, insanları görene kadar gidiyorum. Ve 

ilk insanlar çıkıyor karşıma. Sisin içinden gelip hızla yanımdan geçen insanlar, 

insandan çok insan gölgeleri. Aceleci, suskun, ıslak asfaltta hızla yürüyenler. Önümden 

giden ikisine çabucak sokuluyorum, belki konuştuklarını duyarım ümidiyle. Yanlarından 

geçiyorum. Hayır! Onlar da susuyor. Yan yana ve bezgin yürüyüp gidiyorlar, 

birbirlerine sokulmuş.” 5 Galata Köprüsü’nde yürürken yeni tutulmuş, leğenden 

kaldırıma düşmüş bir balık görür, uzun uzun ona bakar. Kendisi de bu kentte sudan 

çıkmış bir balık gibidir adeta.  

 

 Yusuf yoksuldur, dolayısıyla hep Arabesk müziğin dinlendiği, kendisi gibi 

yoksul kişilerin beklemekte olduğu kahvelerde otururken görülür. Bu görüntüler dışında 

Yusuf hep sokaklardadır. Yusuf Mahmut’la yakınlaşamadığı gibi kent tarafından da 

dışlanmış görülmektedir. Mahmut ise bir şeyler içmek için caz dinlenen daha elit 

mekanlarda görülür. Mahmut o mekanlarda yalnız başına, sessizce içkisini içer ve 

oralardan çıkar. Oysa Yusuf kendisi gibi kırsala yakın insanların olduğu bu kahvelerde 

insanlarla sohbet eder ve yakınlaşır. 

 

 Yusuf uzağa bakar sürekli. Hayalleri uzaktadır, hayallerine yakınlaşmak 

istemektedir. Mahmut da sürekli uzağa bakmaktadır. Mahmut’un baktığı uzaklık 

kaygılarına ve yaşamına hatta diğer insanlara kendince bıraktığı uzaklıktır. Yusuf ile 

Mahmut arasındaki uzak, Mahmut’un kırsala yani kendi içindeki kırsal adama duyduğu 

uzaklıktır. Yusuf’a batıkça kendini görmekte ve geçmişteki kendinden, kırsal halinden 

bir tür tiksinti duymaktadır. Uzaklığın kaynağı aynı zamanda kentin kalabalığı ve 

dolayısıyla kalabalığın yarattığı güvensizlik duygusudur. Güvensizlik duygusu kentte 

yaşayan insanda bir yabancılaşma durumu yaratmaktadır. Özüne yabancılaşma, etrafa 

yabancılaşma ve tabii kendine yabancılaşma.  

 

 

 

                                                 
5 Stefan Zweig, Buluşmalar İnsanlar, Kentler, Kitaplar, s.78. 

 



 

 

KIRSAL KENTLİ 

Yusuf Mahmut 

Geleneksel  Modern  (Saklı geleneksel) 

Duygusal Zihinsel 

Para - Eğlence Para – Yaşam 

Rahatlık İhtiyatlılık  

Dakiklik 

Özenme Tiksinme 

Dağınık - Kuralsız Düzenli - Kurallı 

Tablo 1: Kırsal – Kent Zıtlığı 

 

 Mahmut annesine bakmak için bir akşam kendi dairesine dönmez. Yusuf ev 

kendine kaldığı için kendini sonsuz derecede özgür hissederek Mahmut’un koymuş 

olduğu salonda sigara içme yasağı, tuvalet kuralları gibi kuralları kenara atar. Salonda 

Mahmut’un her zaman oturduğu koltuğa oturur, biralarını ve sigaralarını alıp Fashion 

TV’yi açarak mankenleri izler. Duygusallığı kenara bırakan Yusuf artık hazzı 

arzulamaktadır. Bu Mahmut’a ait olana özenmeyle özgürlüğünü ilan etme durumunu 

ortaya koyar. Ev bir günlüğüne de olsa Yusuf’a aittir ve tam özgürlük vardır. 

 

 Daha önce Mahmut’un “Stalker” filmini izliyormuş gibi yapıp Yusuf gider 

gitmez porno filme geçişiyle verilen cinsel açlık, bu sahnede Yusuf’ta 

gözlemlenmektedir. Film boyunca Yusuf ile Mahmut arasında kurulan karşıtlıklar, bu 

sahne ile yalnızca cinsel açlık noktasında ortak özelliğe sahip olduklarının altını 

çizmektedir.6  Bu bağlamda, kırsal ve kentli erkeğin ancak temel gereksinimler 

düzleminde ortak paydaya geçebildikleri sembolize edilmektedir. 

 

 Yusuf bir türlü istediği işi bulamamaktadır. Kentten köyüne geri dönmeyi 

düşünmek bile istemeyen Yusuf, Mahmut’a kendisine bir iş ayarlayıp 

ayarlayamayacağını sorar. Mahmut kendisinin dişiyle tırnağıyla kimseden bir şey talep 

etmeden bugünlere gelmiş olduğunu anımsaması ile sesler yükselir. Yusuf’un “Ben 

senin yerinde olsaydım yapardım” şeklindeki duygusal çıkışları, Mahmut’un sert “Hep 

bir torpil ararsınız” sözleriyle bastırılır. Kent insanını temsil eden Mahmut kimsenin 

çıkarı olmadan bir yardımda bulunmayacağı gerçeğini bilmektedir ve büyük bir 

olasılıkla geçmişte bununla ilgili bir durum da yaşamıştır.  Derinden hissedilen 

duygusal ilişkilere oturan kırsal yaşantı karşısında kente özgü zihinsel bir yaşam 

                                                 
6 Çağla Karabağ, “Nuri Bilge Ceylan Sineması’nın Gerçek(çi)liği”, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 9: 

Sinema ve Gerçek içinde, der. Melis Oğuz, Zeynep Altundağ, Aslı Kotaman (İstanbul: Bağlam Yayınları, 2011), 30. 



hakimdir 7. Aynı zamanda kentte bir iş başvurusunda daha önce çalışılan yerler ve 

referanslar önceliklidir. Bu şirketin ya da şirket sahibinin garantili eleman edinmesi için 

gerekli bir unsurdur. Oysa kırsalda herkes birbirini tanıdığı ve küçük bir çevre olduğu 

için buna ihtiyaç duyulmaz. George Simmel aynı makalesinde metropoldeki insanın 

para ve işle ilgili durumuyla ilgili olarak: “İnsan ve şeyler söz konusu olduğunda, bir 

işin-özü tutumunu paylaşırlar ve bu tutumda biçimsel bir adalete, çoğu zaman saygıdan 

yoksun bir sertlik eşlik eder……. İlgilenilen yalnızca nesnel, ölçülebilir başarıdır.” 8 

 

 Metropolde olmaması gereken kırsala ait olan fare sonunda yakalanır. Mahmut 

kente özgü duruşuyla kapıcıya bırakmak için durumu erteler ancak Yusuf alışık kişi 

olarak fareyi alıp atabileceğini söyleyerek fareyi bir torbaya koyarak sokaktaki çöpe 

indirir. Fare torbada canlıdır, Yusuf’un fareyi atacağı çöpün etrafında bulunan kedilerin 

torbaya yöneldiğini görünce arkasını dönüp gidemez. Torbayı tekrar alıp duvara vurarak 

fareyi öldürür ve çöpe atarak eve döner. Buradaki kediler kente düşmüş kırsalı canlı 

canlı yemeyi bekleyen kötü kişilerdir. Yusuf bir anlamda fareyle beraber kendini 

öldürmektedir. 

 

 Farenin yakalanması sırasında medeni vahşet ile vahşi vicdanın bir karşıtlığının 

da bulunduğu göze çarpmaktadır. Medeniyet ve barbarlık her iki karaktere eşit ölçüde 

paylaştırılmıştır. Dolayısıyla fare öyküsü aynı zamanda film anlatısını izleyen ve filmin 

öyküsünü güçlendiren bir yan-öykü konumundadır. 9 

 

 Mahmut’un kaybettiği gümüş köstekli saati araması ve ilk suçlu olarak Yusuf’u 

düşünmesi kentin verdiği güvensizliği temsil etmektedir. Mahmut evin dört köşesini 

arar, bir türlü gümüş köstekli saatini bulamaz ve Yusuf’a görüp görmediği sorar. Yusuf,  

bu soruyla kendisinin suçlandığını anlar ve telaşla görmediği ve en son ne zaman 

gördüğüyle ilgili sorulara başlar. Mahmut bir kutu içerisinde saati bulduğunda, 

bulamamış gibi yapar. İleride bulunmayan saatle ilgili Yusuf’u suçlamak için bir koz 

olarak bulduğu yerde bırakır. Yusuf ise bu suçlamayı ve hırsızlık suçunu kaldıramaz. 

Buradaki güvensizlik ve ihtiyat kent insanının genel durumudur. George Simmel 

                                                 
7 Georg Simmel, “Metropol ve Zihinsel Yaşam”, 82. 
8 Georg Simmel, “Metropol ve Zihinsel Yaşam”, 82. 
9 Hasan Akbulut, Nuri Bile Ceylan Sinemasını Okumak, 141. 

 



“Metropol ve Zihinsel Yaşam” adlı makalesinde bu ihtiyatlılığa şöyle değinir: 

“…..metropol yaşamının dokun-bırak unsurlarıyla karşı karşıya kalan insanların 

güvenmeme hakkı, ihtiyatlı olmayı gerekli kılar. Bu ihtiyatlılığın bir sonucu olarak, 

çoğu zaman, yıllardır komşumuz olan kişilerin görünüşünü bile bilmeyiz. Ve bizim, 

küçük kent insanlarının gözüne soğuk ve kalpsiz görünmemizi sağlayan da bu 

ihtiyatlılıktır.” 10 

 

 Bir akşam Mahmut dairesine döndüğünde evin anahtarlarının bırakılmış 

olduğunu görür. Yusuf gitmiştir. Burada Yusuf’un gidişi geride bıraktığı sigara ve 

çakmak ile sembolize edilmiştir.11 Mahmut yine de evin odalarını dolaşır, bakınır. 

Yusuf’un yattığı odada Yusuf’tan geriye yalnızca içinde tek dal bulunan bir Samsun 

paketi kalmıştır. Beraber ilk sigara yaktıkları sahnede o sigara markasını eleştiren 

Mahmut paketi alır ve sahile gider. Paketteki son sigarayı çıkarır yakar ve denize, uzağa 

doğru bakar. Tiksindiği kırsal kimliğiyle gizli bağlantısını bu son sigarayı yakarak 

kurar. Ancak yine de Mahmut yalnızlığıyla, kendiyle ve uzaklarıyla baş başa kalmıştır 

tekrardan. Kendine biraz daha uzaklaşır.  

 

SONUÇ NİTELİĞİNDE 

 

Nuri Bilge Ceylan’ın “Uzak” filminde, ana öykü dışında öyküyü kuvvetlendiren 

birçok yan öykü de kullanılmıştır. Gösterge ve sembollerin sıklıkla kullanıldığı filmin 

tabanı zıtlıklar üzerine konumlandırılmıştır. Filmde tüm karakter ve olayların zıtlığı 

bulunmakta ve bu zıtlıkların konumlandırılmasıyla öykü inandırıcı ve güçlü bir 

anlamlandırma düzeyine ulaşmaktadır.  

 

Şehir ile kırsalın karşıtlıklarının, Yusuf ile Mahmut karakterleri üzerinden 

yansıtılışı filmin gerçekçiliğine büyük katkı sağlamıştır. Filmde karşıt sahnelerin 

kullanımıyla Yusuf ile Mahmut’un dolayısıyla da kentli ile kırsalın karşıtları güçlü bir 

kompozisyon kullanılarak verilmiş; fiziksel ve ruhsal açıdan yaşanan karşıtlıklar, 

fiziksel olarak yapılan karşıt seçimler ile İstanbul’daki insanların yabancılaşma ve 

                                                 
10 Georg Simmel, “Metropol ve Zihinsel Yaşam”, 83. 
11 Yusuf Güven, “Nuri Bilge Ceylan Sineması Üzerine”, Yeni Film Dergisi Sayı: 12 içinde (İstanbul: Kayhan 

Matbaacılık, 2006), 54. 

 



uzaklaşmaları yönetmen tarafından incelikle adeta bir oya gibi işlenmiştir. Filmde 

kullanılan metaforlar hem günlük hayatın içinden seçilerek oluşturulmuş; sözlü dilde 

kullanılan atasözleri ve deyimler yönetmen tarafından görselleştirilmiştir. 

 

Bu bağlamda Yusuf’un Galata Köprüsü’nde gördüğü balık ya da evde gezinen 

fare gibi yan-öykü ve görüntüler, “sudan çıkmış balık”, “kedi olalı bir fare tutmak”, 

“fare çıktığı deliği bilir” gibi atasözleri ve deyimlerin adeta görselleştirilmiş birer örneği 

konumunda kullanılmıştır. 

 

Tüm bunlar değerlendirildiğinde “Uzak” filmi yönetmen tarafından kent-kırsal, 

kent-kent uzaklıklarının metaforlar eşliğinde yansıtıldığı, Türkiye’de yapılmış en güçlü 

filmlerden biri konumuna gelmiştir. 
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