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GENEL BAKIŞ 

Ah Güzel İstanbul, Ömer Kavur’un dördüncü uzun metraj filmidir. Kavur, filmin senaryosunu Füruzan’ın 
öyküsünden uyarlamıştır. Film, bir seks işçisi ile bir kamyon sürücüsü arasındaki aşkı sınıfsal bir 
bağlama yerleştirmektedir. Karakterlerin başına gelenler, seçimleri, mutsuz son filmi melodram türüne 
doğru yöneltebilecekken Ömer Kavur’un yaklaşımı ve Füruzan’ın eserindeki bakış açısı nedeniyle 
gerçekçi, ana ve alt temaların seyirciyi düşünmeye zorladığı bir film ortaya çıkarır. Yoksulluk, emek 
sömürüsü, ahlaki değerler, erkek egemen ideoloji gibi temalar filmin ön plandaki aşk hikayesi için 

derinlikli bir bağlam kurmuştur.   

Cevahir ve Kamil karakterleri, çelişen özellikleri, güçlü ve zayıf yanlarıyla derinliği olan karakterlerdi r. 
Cevahir’in günden güne mutsuzlaşması, yalnızlaşması, Kamil’in yaptığı seçimle ilgili gerilimini kendi 
içinde yaşaması ve mutsuz, sinirli bir erkek haline gelişiyle ortaya çıkan karakter eğrisi, filmin 

senaryosunu başarılı kılan başlıca öğelerden biri. Filmdeki diğer karakterler, Nuri Baba, Cengiz, 
komşular ve diğerleri, tip düzeyinde işlenmişlerdir ama yine de filmin gerçekçiliğine katkıda 
bulunmaktadırlar.  

SİNEMATİK ANLATIM 

Filmin en dikkat çeken yanı, Müjde Ar ve Kadir İnanır’ın oyunculukları ve Kavur’un oyuncu yönetimidir. 
Her iki oyuncu da karakterlerin değişimini çok başarılı biçimde yansıtırlar. Hem gerilimin yüksek olduğu 
sevişme, mutluluk ya da kavga sahnelerinde hem de karakterlerin iç hesaplaşma ve çatışma 
yaşadıkları sahnelerde oyuncuların performansları çok güçlüdür.  

KİŞİLER 

Cevahir              Yirmili yaşların sonlarında bir seks işçisi.  

Kamil  Otuzlu yaşların başlarında bir kamyon sürücüsü.  
Nuri Baba Ellili yaşlarda bir kamyon sürücüsü.  
Cengiz  Otuzlu yaşların başında. Kaçakçı. 

FİLMİN ÖYKÜSÜ 

Kamyon sürücüsü Kamil, arkadaşlarıyla birlikte gittiği genelevde seks işçisi Cevahir’le birlikte olur. 
Birbirlerine aşık olurlar. Kamil, Cevahir’le birlikte yaşamak için eski mahallesinden uzakta bir ev tutar. 
Cevahir işini bırakır, Kamil’in yeni evine taşınır. Kamil, evi idare edebilmek için borçlanır. Para sıkıntısı 
ve arkadaşlarının Cevahir’i görüp tanıyacakları korkusu onu mutsuz, sinirli biri haline getirir. Cevahir 

evde sık sık sefere çıkan Kamil’i beklemekte, onun hiçbir derdini kendisiyle paylaşmamasına 
üzülmektedir. İlişkileri bozulmaya başlar. Kamil’in arkadaşları Cevahir’i görürler. Kamil, Cevahir’le 
evlenmeye karar vermiştir; seferdeyken ona gelinliği için kumaş alır. Ama bu toplumsal ve ekonomik 
baskı altında ilişkilerinin yürümeyeceğini düşünen ve Kamil’in niyetini bilmeyen Cevahir evi terk eder.  

OLAY DİZİSİ 

Kuyu.    Köyde bir kuyudan bir kadının cesedini çıkarırlar. Olayı izleyenlerin arasında bir de küçük kız 
çocuğu vardır. Yaşlıca bir kadın cesedin üzerine kapanıp ağlar. 

Yeni kamyon.    Kamyon sürücüsü Kamil malı teslim edip İstanbul’a döner. Şirkettekiler onu sevinçle 
karşılar. Şirket sahibi Halil yeni bir kamyon almıştır. İşleri büyütmekten söz eder. Yeni kamyonu 
Kamil’in kullanmasını ister. Bunu kıskanan diğer sürücü Erol, Kamil’e yarış teklif eder. Kamil kabul 
etmez: “İyi şoför kamyonunu yormaz”.  

Kahvehane.    Şirketin elemanlarından Nuri Baba ve Kamil kahvehaneye giderler. Oradakilerden biri 
Kamil’e fazladan para kazanacağı bir iş teklif eder. Nuri Baba araya girer, Kamil’in kazancının ona 
yeteceğini savunur. Kamil yorgundur, diğerlerini kahvede bırakıp çıkar.  



Mahalle.    Evine giderken mahallede rastladığı insanlar Kamil’e selam verir. Komşulardan biri, oğlu 
Erdoğan’ı yanında işe almasını ister Kamil’den. Herkesin onu sevip saydığı bellidir. Yatağına uzanır 
uzanmaz uykuya dalar.  

Genelev.    Arkadaşlarından biri akşam onu almaya gelir. Kamil de hazırlanmaktadır. Birlikte 
meyhaneye giderler. Kamil’e kaçak mal getirme teklifini yinelerler. Kamil reddeder. Meyhaneden sonra 
geneleve giderler. Kamil, Cevahir’i seçer. Odaya girerler. Cevahir ağzındaki sakızı çıkarıp pencerenin 
altına yapıştırır, Kamil boşaldıktan sonra Cevahir sakızı alıp tekrar çiğnemeye başlar. “Hadi eyvallah” 

deyip odadan çıkar. Kamil, Cevahir’den etkilenmiştir.  

Muavin.    Sabah komşunun oğlu Erdoğan gelir. Kamil hazırlanır birlikte çıkarlar. Kahvehanede çay 
içerlerken kaçak mal getirme teklifini yapan arkadaşı ona yeni kamyon için radyo teyp hediye eder. 
Erdoğan, Kamil’in muavini olarak şirkette işe başlar. Birlikte kamyona binip malı yüklemek için ambara 

giderler. Erdoğan sevinçlidir. Malın yüklenmesi birkaç saat gecikecektir.  

Aşk?.    Kamil kamyonu Erdoğan’a bırakıp geneleve gider. Cevahir’i ister. Odaya girdiklerinde 
birbirlerinin adını sorarlar. Cevahir, Kamil’in kamyon sürücüsü olduğunu öğrendiğinde onu İstanbul’a 
getirenin de bir kamyon sürücüsü olduğunu söyler. Sevişmeye başlarlar. Bu kez Cevahir işini yapan bir 

seks işçisi gibi değil sevgilisiyle sevişen biri gibi davranmaktadır. Kamil ona “tekrar geleyim mi” diye 
sorar. Cevahir, “unutmazsan gel” yanıtını verir.  

Kamyon sürücüleri.    Kamil yanına muavini Erdoğan’ı da almış olarak mal yüklü kamyonuyla Mardin’e 
doğru yola çıkar. Mola verdikleri yerde başka kamyon sürücüleriyle sohbet ederler. Hepsi uzun yoldan 

dönmekte ya da taşıdıkları malları götürmek için gitmektedirler.  

Bluz.    Mardin’e varırlar. Kamyonu malı sipariş etmiş olan şirkete bırakırlar. Kamil çarşıdan bir kadın 
bluzu alır. Yemek yiyip otele dönerler. Erdoğan, bluzu kime aldığını sorar, Kamil yalan söyler. Gece 
ilerlerken Kamil ve Cevahir birbirlerini düşünmektedirler. Cevahir köyden kaçıp bir kamyona bindiği 

günü hatırlar.  

İzin günü.    Kamil, İstanbul’a dönünce hemen Cevahir’i görmeye gider. Aldığı bluzu verir.  Onu bir gün 
gezmeye götürmeyi teklif eder.  Ertesi gün Cevahir izin alır,  buluşup sinemaya, sonra bir meyhaneye 
giderler. Kamil, kamyon sürücülüğünden söz eder, kat ettiği yolları anlatır. Gece Kamil’in evine gelirler. 

Sabaha karşı Kamil uyurken Cevahir sessizce çıkar evden.  

Aşkı eve taşımak.    Kamil akşam geneleve gider. Cevahir onu daha önce görmemiş, tanımıyormuş 
gibi, diğer erkeklere nasıl davranıyorsa öyle davranır. Seks işçisi olduğunu Kamil’e hatırlatmak ister 
gibidir.  Odaya girerler. Cevahir aynı tavrı sürdürür. Kamil sinirlenir, Cevahir’e tokat atar. Kadın 

ağlamaya başlar. Kamil onun yüzünü okşayıp sakinleştirir: “Burada çok zor olacak, ne yapacağız 
böyle?”. Bundan böyle Cevahir’in evinde buluşmayı kararlaştırırlar.  

Ev.     Kamil gece sokakta Cevahir’in işten çıkmasını bekler.  Cevahir’in diğer iki seks işçisiyle birlikte 
yaşadığı eve gelirler. Bir ara diğer kadınlardan birinin birlikte olduğu erkeğin onu bağırarak azarladığını 

duyarlar. Adam “Orospunun lafından ne olacak!” diyerek kadını aşağılamaktadır.  

Yeni ev.    Kamil, komşusu ve Erdoğan’ın annesi Nimet’ten kendisine ev bulmasını ister. Kadın, 
Kamil’in evleneceğini zannedip sevinir. Kamil’in yine Mardin’e mal götürmesi gerekmektedir. Mardin 
dönüşünde Kamil, Nimet’in bulduğu evi görmeye gider. Evi beğenir, hemen eşyalarını taşır. Ev sahibi 

de Kamil’in evli olduğunu zannetmektedir.  

Temelli.    Cevahir, ev arkadaşıyla kahvaltı etmektedir. Kamil gelir. Cevahir şaşırır. Kamil, Cevahir’e 
onu temelli almaya geldiğini söyler.  Cevahir odasında giyinirken ev arkadaşı Nazlıcan birkaç giysiyle 
içeri girer. Cevahir’in giydiğini uygun bulmaz, ona daha sade ve kapalı bir bluz verir. Cevahir’in 

eşyalarını da yeni eve taşırlar. Ev sahipleri onlara yardım eder.  

Yeni evde ilk gün.    Kamil şirkete gitmiştir. Cevahir de erken uyanır. Balkona çıkar. Evin arka 
bahçesini seyreder. Yavru bir kedi bulur, sever. Cevahir ev işleriyle uğraşırken Kamil döner. Birlikte 
çay içerler. Cevahir perde asmıştır pencerelere. Sorar: “Güzel oluyor değil mi?”. Cevahir, Kamil 

seferdeyken yalnızdır, oyalanmak için televizyon almalarını ister.   

Piknik.  Bir dere kenarında yere örtü serip sofra hazırlamışlardır. Kamil kamyonunu yıkar. Birlikte rakı 
içerler.  



Misafir.    Kamil mal götürmek için sefere çıkar. Ev sahibi ile kızı, Cevahir’e gelirler. Çay içerken ev 
sahibi kadın Cevahir’i çok sevdiklerini söyleyip ne zaman çocuk yapacaklarını sorar.  

Gerginlik.     Kamil dönmüş, eve televizyon getirmiştir. Erdoğan gelir. Yemek yiyip televizyon izlerler. 
Erdoğan gittikten sonra elektrik fatura bedelinin yüksek oluşundan, borçlarından, iki yakalarının bir 
araya gelmediğinden söz etmeye başlarlar. Kamil sinirlidir. Sözlerini yanlış anlayıp Cevahir’in bu 
hayatı yaşamaktan, Kamil yokken onu beklemekten sıkldığını iddia eder.  Tartışmaya başlarlar. 
Cevahir ne zaman nikâh yapacağını sorar. Kamil, “Bekle” der.  

Arayış.    Kamil kahvehaneye gider. Uzun zamandır görüşmedikleri için herkes onu sevinçle karşılar. 
Kamil, daha önce kaçak mal taşımasını teklif eden Cengiz’e işi yapmak istediğini söyler. Nuri Baba 
durumu fark edip Kamil’i uyarır, Cengiz’e bulaşmamasını öğütler.  

Sıkılmak.    Cevahir sürekli evde oturmaktan, Kamil’in günlerce evden uzakta olmasından ve 
beklemekten sıkılmaktadır. Ama bunu belli etmemeye çalışır.  

Kaçak mal.    Kamil Mardin’de kaçak malı alacağı dükkâna gider. Dükkân sahibi onu arka tarafa 

çağırır. İki koliyi kamyona yüklerler. Yola çıktıklarında Kamil sinirlidir. Erdoğan’ı azarlayıp durur.  

İş cinayeti.    Mola verdiklerinde bir başka kamyon sürücüsü gelip Nuri Baba’nın kaza geçirdiğini, 
hastanede olduğunu söyler. Kamil ve Erdoğan aceleyle yola çıkıp hastaneye giderler. Nuri Baba ölür. 
Kamil çok üzgündür.  

Öfke.     Kamil sefer dönüşünde doğrudan şirkete gelir. Nuri Baba’nın ölüm haberini verir. Şirket 
sahibinin Nuri Baba’dan önce kamyondaki malları düşünmesine öfkelenir ama bir şey söylemeden 
meyhaneye, Cengiz ve diğer eski arkadaşlarıyla içmeye gider. Bir süre sonra Erdoğan onu masadan 
zorla kaldırıp eve götürür. Kamil giysilerini bile çıkarmadan yatıp uyumuştur.  

Dertleşememek.    Cevahir sabah Kamil’i uyandırır. Kahvaltı hazırlamıştır. Kamil’den dertlerini onunla 
paylaşmasını ister. Kamil, Cevahir’i tersler.  

Beklemek.    Kamil yine eve geç gelir. Cevahir sofrayı hazırlayıp beklemiştir. Kamil esnafa borçları 
ödemesi için Cevahir’e para bırakır. 

Eski arkadaşlar.    Cevahir çarşıda vitrinlere bakarken eski ev ve iş arkadaşlarıyla karşılaşır. Çay 
bahçesine oturup konuşurlar. Cevahir’i neden hala nikahlanmadıkları konusunda sıkıştırırlar. 

İçlerinden biri Kamil’in hiçbir zaman nikah kıymayacağını, Cevahir’i kandırdığını iddia eder.  

Hayaller.    Kamil ve Erdoğan seferdedir. Mola verip yemek yerlerken Kamil kamyon alma hayalinden 
söz eder.  

Eski müşteriler.    Kamil seferden dönmüştür. Cengiz ve arkadaş grubundan biri daha güneydoğudan 
getirdiği kaçak malları alma bahanesiyle Kamil’in evine gelirler. Kapıyı Cevahir açar. Kamil sinirlenir, 
onları kovar, Cevahir’e kapıyı açtığı için kızar ve bağırır. Kolileri alıp kahvehaneye gider. Cengiz ve 
diğerleriyle kavga eder.  

“Nasıl düştüm bu derde?”.    Kamil eve döndüğünde Cevahir ona sevgiyle davranır. İkisi de 
hüzünlüdür. Birlikte içki içip şarkı söylerler.  

Beyaz saten.    Kamil seferdedir. Cevahir evde otururken çocukluğunu, annesinin kuyudan çıkarılan 

ölüsünü hatırlar. Kamil, Mardin’de Cevahir’e gelinliği için beyaz saten kumaş alır.  Cevahir evde 
Kamil’in aldığı hediyeleri yatağın üstüne bırakır. Pişirdiği yemeği ev sahibine götürür , arkadaşına 
gideceğini, gece onda kalacağını söyler. Evden çıkıp İstanbul’un kalabalığında yürür. Galata 
köprüsünde durup aşağıya, denize bakar. Çocukluğunu, annesinin ölü bedeninin kuyudan çıkarılışını 
hatırlar. Kamil ve Erdoğan İstanbul’a dönmek için yola çıkmışlardır.  

TEMALAR 

Sömürü. Ah Güzel İstanbul, bir aşk hikayesi gibi görünse de filmin ana temalarından biri işçi -
işveren arasındaki ilişkiler bağlamında kurulmuştur. Taşımacılık şirketinin sahibi, diğerlerinden yaşlı 

olan, uzun zamandır o şirkette çalışan sürücü Nuri Baba’nın eski, sürekli arıza yapan bir kamyonu 
kullanmasında sakınca görmez. Kamil’in ısrarlarına rağmen Nuri Baba’ya daha yeni bir kamyon 
verilmez. Nuri Baba, o eski kamyonla kaza yapar ve ölür.  Sürücülerin uykusuz ve yorgun halde uzun 
saatler boyunca araç kullanmaları, malların teslimi hızlı olduğu için işverenin görmezden geldiği bir 
durumdur. Kamil de sürekli uzun saatler kamyon kullanarak malı zamanında ulaştırmakta, bu yüzden 



şirket sahibi onu el üstünde tutmaktadır. Kamil’e yeni bir kamyon vermesi de işin daha hızlı 
yapılmasını sağlamak içindir. Üstelik Kamil bu zor ve tehlikeli işin karşılığında aldığı parayla iyi bir 
hayat yaşayamamakta, temel ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli borçlanmaktadır. Cevahir’le ilişkisini 

yıpratan nedenlerden biri de bu geçim sıkıntısıdır.  

İhlal.  Yasalara ya da ahlak kurallarına uymayan davranışlar ihlal olarak adlandırılır. Yasaları 
ihlal etmenin cezai yaptırımları kanunlarla belirlenmişken ahlak kurallarını ihlal etmenin toplumun 
yapısına bağlı olarak, dışlamaktan linç etmeye dek uzanan karşılıkları olabilmektedir. Geleneksel, 

erkek egemen toplumlar bireylerin, özellikle de kadınların hayatını kontrol etme, namus, ahlak gibi 
çerçevesi oldukça geniş kavramlarla sınırlandırma eğilimindedir.   Erkek egemen ideoloji ahlak 
kurallarında kendini açıkça var eder. Aşk, cinsel ilişki, evlilik gibi bireyler arasındaki ilişki alanları da bu 
ideolojinin inşa ettiği söylemlerden etkilenir. Ah Güzel İstanbul’un karakterleri Cevahir ve Kamil erkek 
egemen toplumun ahlak kurallarını ve ölçülerini ihlal ederek bir ilişki yaşarlar. Erkek egemen ideoloji, 
bir seks işçisiyle evlenmeyi ya da aşk ilişkisi içinde birlikte yaşamayı kabul edilebilir bulmaz. Bu 

ideolojiye göre evlenilecek kadın, daha önce başka erkeklerle birlikte olmamış, “temiz”, “namuslu” bir 
kadın olmalıdır. Kamil yasayı ihlal ederek egemen normların “temiz”, “namuslu” saymadığı bir kadına 
aşık olur. İlişkileri boyunca Cevahir’in arkadaşları ya da eski mahallesindeki birileri tarafından 
görüleceği ve tanınacağı korkusu yaşar. Cevahir ise, Kamil’in bu korkusunu fark eder . Kendisi de 
Kamil’in çevresi tarafından görülmekten ya da yeni çevrelerinde eski mesleğinin öğrenilmesinden 
korkmaktadır. Böyle bir karşılaşmanın ilişkilerine zarar vereceğinin farkındadır. Kamil’in eski mahalle 

arkadaşları, hiç gereği yokken evine gelirler. Korkulan karşılaşma gerçekleşir. Kamil önce Cevahir’e 
kapıyı açtığı için kızar, bağırır. Cevahir de ona “Arkadaşların beni gördüler ha? Eve sakladığın 
orospuyu gördüler, üstelik tanıdılar da” diyerek azarlanmanın acısını çıkarmaya çalışır. Kamil bunun 
üzerine kahvehaneye giderek Cengiz’e bağırmaya başlar. Cengiz, Kamil’in bu öfkesinin nedenini 
sorar: “Yengemizi gördük diye mi?”. Kamil kahvehanedekilerle kavga eder.  

KARAKTER ÇÖZÜMLEMESİ 

Cevahir  Yirmili yaşların sonlarında bir seks işçisi olan Cevahir, özgüveni yüksek, gerçekçi bir 
kadındır. Filmin ilk sahnesinde ve sonra birkaç kez gösterildiği gibi annesi bir kuyuya atlayarak kendini 

öldürmüştür. Çocukluğunda tanık olduğu, annesinin ölü bedeninin kuyudan çıkarılması, onun en 
mutsuz anlarında hatırladığı bir olaydır. Bu tanıklığının yarattığı travma ve Kamil’le olan ilişkisinin, 
toplumsal baskıları aşamamanın getirdiği hayal kırıklığı onu kırılgan yapar; filmin sonunda açıkça 
gösterilmese de benzer bir seçime sürükler. Cevahir, güçlü, özgüveni yüksek, gerçekçi bir kadındır.  

Güçlü. Genelevdeki tavırları, Kamil’le birlikte olmak için işini bırakması ve hayat tarzını tümüyle 
değiştirmesi ve en sonunda Kamil’i ve belki de hayatı bırakması onun birey olarak kendi seçimlerini 
yapabilen, özgüvenli ve güçlü bir karakter olduğunu gösterir.  

Gerçekçi. Cevahir, duygulu ve tutkulu sevişmeleri sonrasında Kamil onu görmeye gelince aralarındaki 

aşkın zorluğunu, yaşanabilecek sıkıntıları gerçekçi bir bakışla değerlendirir, bu yüzden Kamil’e diğer 
erkeklere davrandığı gibi davranarak onu uzaklaştırmaya çalışır. Seks işçisi olduğu için toplumun 
değer yargıları ve erkek egemen bakışın eziciliği altında İlişkilerini sürdürmenin zorluğunun 
farkındadır.  

Kırılgan. Kamil’in yenemediği toplumsal kaygıları, dertlerini paylaşmaması, Cevahir’i yalnızlaştırması, 
onun güçlü yanlarını törpüler ve annesi gibi hayatından vazgeçmesine neden olur.  

Kâmil  Otuzlu yaşların başlarında bir kamyon sürücüsüdür. İstanbul’dan güney ve 
güneydoğudaki kentlere mal taşımaktadır. Dürüst, herkesin sevdiği, açık fikirli ama aynı zamanda 

kadına şiddet uygulayabilen geleneksel bir erkektir.  

Dürüst. Kamil, zor bir işi yakınmadan, uykusuzluk ve yorgunluğa aldırmadan sürdürmektedir. 
Güneydoğudaki kentlere yaptığı seferlerde kaçak mal getirerek kolayca para kazanma teklifini birkaç 
kez reddeder. Borçları çoğalmaya, Cevahir’le ilişkileri bozulmaya başlayınca gönülsüzce de olsa kaçak 

elektronik eşya taşımaya başlar.   

Açık fikirli. Kamil, genelevde çalışan bir seks işçisine aşık olup onunla bir hayat kurmayı düşleyecek ve 
bunu gerçekleştirmek için elinden geleni yapacak kadar açık fikirlidir.  

Sinirli. Arkadaşlarının ve mahalledeki insanların Cevahir’in eskiden bir seks işçisi olduğunu 
öğrenmelerinden de korkmaktadır. Hem bu korku hem de geçim sıkıntısı onu zamanla sinirli biri haline 
getirir.  



Geleneksel. Açık fikirliliğine rağmen Cevahir’e vuracak, bağırıp azarlayacak kadar da gelenekse l, 
erkek egemen toplumun bir temsilcisidir.  Önce genelevde, Cevahir’in ona bir seks işçisi olduğunu 
hatırlattığı sahnede sevdiği kadına vurur. Daha sonra, Kamil sinirli, gergin, mutsuz biri haline geldikçe, 

Cevahir ona anlayışla yaklaşıp derdini sorduğunda ya da mahalleden arkadaşlarının geldiği akşam 
kapıyı açtığında bağırarak azarlar onu. Kamil’in, uzun süre birlikte yaşamalarına rağmen Cevahir’le 
resmi olarak evlenmemesi, geçim sıkıntısını ve borçlarını bir bahane olarak kullanması da onun erkek 
egemen toplumun ahlak anlayışını aşmakta zorlandığını gösterir.  

Nuri Baba Ellili yaşlarda kamyon sürücüsü. İşini kaybetme korkusu yüzünden hayatını kazanmak 
için katlandığı zorluklardan, sömürülmekten şikayet etmeyen, kolay ve yasadışı yollardan para 
kazanılmasını onaylamayan bir karakterdir. 

Uzlaşmacı. Şirket, Kamil’in ısrarlarına rağmen Nuri Baba’ya daha yeni bir kamyon vermez. Nuri Baba, 

Kamil bunu söz konusu ettiğinde eski kamyonuyla da çalışabildiğini, sorunların üstesinden geldiğini 
söyleyerek konuyu kapatır.  

Dürüst. Cengiz, Kamil’e kaçak mal taşıdığı zaman kolayca daha çok para kazanacağını söylediğinde 
Nuri Baba araya girer, “Onun kazandığı ona yeter” diyerek Kamil’in yasa dışı bir işe bulaşmasını 

engellemeye çalışır. Kamil’in borçları çoğalmıştır. Bir sefer öncesinde Cengiz’e işi yapmak istediğ ini 
söyler. Bunu fark eden Nuri Baba, “Cengiz’e bulaşma, sana yaramaz” der ve Kamil’i uyarır.  

Cengiz  Otuzlu yaşların başında, kaçakçılık yaparak hayatını sürdüren Cengiz, Kamil’in 
mahalleden arkadaşıdır. Diğerleri emekleriyle, zor koşullarda çalışırken Cengiz çalışmadan, kolayca 

ve daha çok para kazanmanın peşindedir. Başkalarının zayıf yanlarından yararlanan bencil bir 
karakterdir.  

Bencil. Cengiz, Kamil’in paraya ihtiyacı olduğunu fark ettiği zaman kaçak malları taşıtabileceği birini 
bulduğu için onu ikna etmeye çalışır. Kamil’in malları taşırken yakalanabilecek olması umurunda 

değildir.   

Mahallede Kamil’in evlendiği söylentileri dolaşmaya başlayınca getirdiği kaçak malları alma 
bahanesiyle Kamil’in evine gider. Amacı, kimle yaşadığını görmektir. Kahvehanede kavga ederlerken 
Cevahir’i tanıdığını ima eder. Uzun yıllardır arkadaşı olan Kamil’in bu imadan nasıl etkileneceğini de 

umursamaz. Onu kızdırmak için “Yengemizi gördük… “der.  

 

 

Kamil ve mahalle arkadaşları meyhanede içtikten sonra geneleve giderler. 



 

Cevahir ve Kâmil. Aşk başlıyor. 

 

 

Kamil ve Erdoğan uzun süren seferlerden birinde. Kamil’in aklı Cevahir’de. 

 

 

Cevahir’in aklı Kamil’de. 

 



 

 

Dışarıda ilk buluşma.  

 

 

Evde içip türkü söylerler. İkisi de karar aşamasındadır.  

 

 

Cevahir’in seçimi. 


