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GENEL BAKIŞ 

Tunç Okan, Otobüs filminden 16 yıl sonra yaptığı Sarı Mercedes-Fikrimin İnce Gülü ile yine yurt dışına 
işçi göçüyle ilgili bir konuyu ele alır. Filmin öyküsü, Türkiye’nin önemli yazarlarından Adalet Ağaoğlu’na 
ait. Okan, Ağaoğlu’nun romanından yola çıkarak yazdığı senaryoyu 1992 yılında filme aktarır. Tunç 
Okan’ın üçüncü filmi olan Sarı Mercedes hem sinemasal anlatımı hem de öykü kurgusu ve karakter 
derinliği açısından Türk sinemasının önemli filmlerinden biridir.  

SİNEMASAL ANLATIM 

Tunç Okan, birbirine karşıt kavramları, durumları sinema diliyle etkili biçimde anlatabilen bir yönetmen.  
Sarı Mercedes’te de çerçeve içindeki görüntüyü düzenleyerek, mizanseni ve kurguyu etkili biçimde 
kullanarak anlamlar oluşturuyor. Mercedes ile kamyonlar ve tırlar arasındaki grafik ilişkileri gösterdiği 
çekimler, arabanın hem kentin kalabalık araç trafiği hem de ıssız yollar ve doğa içindeki hali buna örnek 
gösterilebilir. Mercedes, filmde bir karakter olarak karşımıza çıkar. Alman endüstrisinin ve ekonomisinin 
gücünü simgeleyen markalardan biridir Mercedes. Mükemmellik, güç, dayanıklılık, sağlamlık gibi 
kavramları çağrıştırır. Bayram gibi o da yolculuk sırasında değişir, dönüşür. Karakterlerin değişimleri 
hem hikaye kurgusuyla hem de sinemasal anlatımla inandırıcı, etkileyici biçimde verilmiştir.  

Filmin anlatısı, yolculuğu sırasında hatırladığı olaylar aracılığıyla Bayram’ın geçmişini, ilişkilerini 
öğrendiğimiz, doğrusal bir sıra izlemeyen geriye dönüşlerin aralara girdiği bir kurguyla inşa edilmiştir.  

Yönetmen, bu filmde, sinema dilini zayıflatmadan bir edebi eseri uyarlama zorluğunun üstesinden 
gelmiştir. Bu açıdan da sinemamızdaki ender başarılı örneklerden. Diğer yandan, oyuncu seçimi ve 
yönetimi de filmin söz etmeye değer yanlarından biri. Bayram rolündeki İlyas Salman’ın özellikle iç sesini 
duyduğumuz sahnelerdeki oyunculuğunu, arabasıyla ilişkisindeki inandırıcılığı, filmi neredeyse baştan 
sona dek tek başına sürüklediğini vurgulamak isterim.  

KİŞİLER 

Bayram  Otuzlu yaşlarda, Almanya’da temizlik işçisi.  
Kezban  Otuzlu yaşlarda, Bayram’ın çocukluk arkadaşı ve sevgilisi.  

FİLMİN ÖYKÜSÜ 

Bayram, üç yıl önce Ankara’nın bir köyünden Almanya’ya işçi olarak gelmiş, çocukluğundan bu yana 
hayalini kurduğu parlak renkli arabasını, sarı Mercedes’i ya da onun deyimiyle Balkız’ı almıştır. Yıllık 
iznini köyünde geçirecek, hem hasta amcasını son bir kez görecek, hem Kezban’a evlenme teklif edecek 
hem de arabasıyla herkese hava atacaktır. Bu nedenle Münih’ten Ankara’ya doğru sarı Mercedes’iyle 
yola çıkar. Ancak, yolculuğu umduğu gibi olmaz. Hem arabası zarar görür, hem de Bayram’ın 
Mercedes’le örtbas etmeye çalıştığı geçmişteki hataları ortaya çıkar. Bayram’ın yolculuğu aynı zamanda 
kendi geçmişine yaptığı bir yolculuktur. Köyüne vardığı zaman görür ki ne köyü ne Kezban artık 
oradadır.  

OLAY DİZİSİ 

Solmaz’ın niyeti.  Bayram, Almanya’da yıllarca çalışıp kazandığı parayla istediği Mercedes marka 
arabayı almış, memleketine gidecek, arabasını köydekilere gösterecektir. Solmaz da onunla Türkiye’ye 
gitmek, ailesine götüreceği hediyeleri Bayram’ın arabasıyla taşımak ister. Bu yüzden Bayram’a cilve 
yapar, Mercedes’in arka koltuğunda onunla sevişir. Bayram, sözleştikleri halde Solmaz’ı almadan yola 
çıkar.  

Gümrük kapısı. Bayram, uzun bir yolculuktan sonra, “Balkız” diye hitap ettiği arabasıyla pasaport kontrol 
noktasına gelir.  Memurlar aksi ve huysuzdur. Bayram’a zorluk çıkarırlar. O sırada bir minibüs yanından 
geçerken Bayram’ın arabasını çizer. Bayram şikayetçi olmak ister ama minibüs gitmiştir. Bayram 
memurlara yalvararak Türkiye’ye giriş yapma iznini alır.  



Bayram’ın anımsadıkları.  Bayram, askerden döner dönmez köyüne gitmeden Ankara’da bir oto 
tamircisinde çalışmaya başlamıştır. Köydeki sevgilisi Kezban da çalışmak için ağabeyinin yanına 
Ankara’ya gelmiştir. Bayram’ı görmeye gelir.  Birlikte parkta gezerler. Kezban temizlikçilik yapmakta ve 
akşamları dikiş kursuna devam etmektedir. Bayram, Almanya’ya gitme niyetinden söz eder.  

Etme bulma dünyası. Bayram, Solmaz’ı nasıl kandırdığını, arabası sayesinde onunla cinsel ilişki 
kurduğunu düşünüp keyiflenirken kaza yapar. Karşıdan gelen kamyona çarpmamak için yol kenarındaki 
dereye düşer. Epeyce uğraşıp arabayı düştüğü yerden kurtarır. Balık tutmaya gelmiş, yere serdikleri 
örtünün üzerinde bir şeyler yiyen adamlar onu uzaktan izlerler.  

Mercedes yıldızı. Yemek yemek için bir kasabada mola verir. Arabasının yanında bekleyip, park eden 
bir aracın Mercedes’e zarar vermesini önlemeye çalışır. Fazla parası yoktur, bu yüzden yalnızca çorba 
ve yoğurt ısmarlar. Akşama köyüne ulaştığında özlediği yemekleri yiyecektir nasıl olsa. Yeniden yola 
çıkacakken Mercedes’in yıldızının çalınmış olduğunu fark eder. Otopark bekçisinden hesap sorar. 
Tartışma kavgaya dönüşür ama çevredekiler onları ayırır.  

Benzinci. Benzini azalmıştır. Yolda kalacakken son anda bir benzinciye ulaşır. Depo dolmaktadır, 
arabasını satın aldığı günü hatırlar.  

Mercedes’i satın aldığı gün. Galeride beğendiği Mercedes’in montajının hangi gün yapıldığını öğrenmek 
ister. Bayram’ın iddiasına göre, işçiler Pazartesi ve Cuma günleri özensiz çalışırlarmış. Satıcı, patronuna 
bunu alaycı biçimde anlatır.  

Kuzu çevirme. Yolda kuzu çevirme yapan bir mekanı görür, yaklaşır ama durmaz. Bütün parasını 
Mercedes için harcamıştır. Bu yüzden en ucuz yiyeceklerle yetinmek zorunda kalır. Almanya’ya gitmek 
için treni beklediği günü anımsar.  

Almanya treni. Tren hareket eder. Bayram, Almanya’ya gidenlere el sallamakta, şans dilemektedir. 
Kendi bileti iki gün sonra olduğu halde istasyona önceden gelmiştir.   

Balkız’ın güvenliği. Yolda kaza yapmış otomobilleri, kamyonları görür. Balkız için endişelenir bir an. 
Dikkatini toplar. Çocukluğunu anımsar.  

Bayram’ın araba sevdası. Bayram, çocukluğunda köye gelen parlak renkli bir arabaya hayran olmuştur. 
Diğer çocuklarla birlikte arabanın arkasından heyecanla koşarken Kezban’ı iter, yere düşürür. Kezban 
ağlamaya başlar. Bayram durup geriye bakınca yaptığını fark eder ama arabanın ardından koşmaya 
devam eder.  

Ceza. Bayram kışkırtmalara dayanamayıp birkaç arabayla yarışır. Tehlikeli sollamalar yapar. Bir süre 
sonra trafik polisi onu durdurur. Bayram aşırı hız yüzünden ceza ödemek zorunda kalır.  

Veli. Solmaz’ı da Türkiye’ye getiren Veli, arabasıyla kaza yapmış, yol kenarına devrilmiştir. Bayram 
görür ama durmadan yola devam eder. “Kim beni düşünmüş ki ben de başkasını düşüneyim” diyerek 
umursamazlığına bahane bulmaya çalışırken Veli’nin arkadaşlığını anımsar. Veli, yalnız yaşamanın 
zorluğunu bilmektedir; Bayram’ı yalnız kalmasın diye arkadaş toplantısına davet eder. Bayram, birileri 
onu düşündüğü için mutlu olmuştur.  

İstanbul. Bayram, İstanbul’a varmıştır. Kezban’ı, ona verdiği sözü anımsar. Almanya’ya gidince onu 
unutmayacağını, yanına aldıracağını söylemiştir Kezban’a. Mercedes ile memleketine gelmiş olmasını 
ikisinin başarısı olarak niteler.  

Parçalar eksiliyor. Arabanın lastiklerine hava bastırırken arka stop lambasının kırık olduğunu fark eder. 
Hem çalınan yıldızı hem de lambayı yenilemek ister ama pahalı bulduğu için vaz geçer.  Köyüne 
yıldızsız, lambasız girmeye razı olur.  

Bir arabalı vapur macerası. Arabalı vapurda üst güverteden bakarken arabasını göremez. Telaş ve 
korku içinde Mercedes’i aramaya başlar. Arabayı bıraktığı yer aradığı bölümün ters yönündedir. 
Mercedes’i bulur. İki genç üst güverteden tükürükleriyle Mercedes’i vurma yarışı yapar. Bayram, 
mendiliyle tükürük izlerini temizlerken arkadaki arabada oturan bir çift onu alaycı bakışlarla izlemektedir. 
Bayram, gezmeye çıktıkları bir gün Kezban’ın sözlerini, Bayram’ın Almanya’ya gitmek istemesine karşı 
çıkmasını anımsar. Kezban, para kazanma hırsıyla davranan Bayram’a “karaktersiz” demiştir. Bayram 
bunları düşünürken farkında olmadan arabasını tekmelemektedir. Kendine geldiği zaman çevredekilerin 
alaycı bakışları altında tekme izlerini temizlemeye çalışır.  



Erkeklik gösterisi. Mutsuz bir şekilde çevresine bakınırken gördüğü genç bir kadını beğenir.  Önce onu 
umursamayan kadın, Almanya’da çalıştığını duyunca Bayram’a ilgi göstermeye başlar. Konuşmanın 
sonunda Bayram, kadının valizlerini Mercedes’e taşır, onu gideceği yere götürecektir. Arabaya bindikleri 
zaman Bayram, kadına sarılıp öpmeye kalkışır. Kadın sinirlenip hızla arabadan çıkar. O sırada 
Mercedes’in kapısını yan tarafta duran kamyonete çarpar, kapı hasar görür. Kadın bavullarını alıp gider. 
Vapur iskeleye yanaşır. Bayram, zarar vermemeye çalışarak Mercedes’i zorlukla iskeleye çıkartır.  

Çeşitli talihsizlikler. Bayram, Mercedes’ini en güzel haliyle götürüp köyündeki tanıdıkları tarafından davul 
zurnayla karşılanma hayalini kurarken yol boyunca yeni arabasının görüntüsünü bozacak ufak tefek 
aksilikler yaşar. Bir kamyon sürücüsü ile tartışıp ondan yumruk yedikten sonra karnını doyurmak için bir 
lokantanın önünde durur.  

Bayram’ın geçmişindeki kirli iz. Yemeğini yerken, Almanya’ya gidebilmek için Ankara’da sağlık raporunu 
bekleyen köylüsü İbrahim’le lokantadaki konuşmalarını anımsar. İbrahim’e iyilik yapmak bahanesiyle 
onu köye geri gönderip raporu hastaneden alacaktır.  

Atları niye vururlar? Bayram, köyüne yaklaşmıştır. Kezban’a kavuşmanın hayalini kurarken yola çıkan 
bir traktöre çarpmamak için direksiyon kırar, Mercedes taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya düşer. 
Bayram arabasının haline bakıp ağlamaktadır. Çocukluğunu, amcasının işe yaramaz hale geldi diyerek 
bir atı vurduğu günü anımsar. O gün de böyle ağlamıştır Bayram. Arabayı zorlukla çalıştırıp yola çıkmayı 
başarır.  

Gerçek ortaya çıkmıştır. Bayram, köyüne giden toprak yola sapar. Yeni konmuş bir tabela ile yeni 
yapılmış bir çiftlik görür. Bir çeşmede durup gömleğini değiştirir, ceket giyer. Cebindeki nişan yüzüklerine 
bakar, Kezban’a evlenme teklif edecektir. Koyunları otlatan genç bir çobanla karşılaşır. Çoban ona 
Bayram’ın, sırasını alabilmek için rüşvet vererek İbrahim’e çürük raporu aldığını, gerçek ortaya çıkınca 
Kezban’ın olan biteni öğrendiğini, başka biriyle evlendiğini, köyde bir antik kent bulunduğu için kazı 
yapıldığını, köylülerin göç ettiğini, amcasının öldüğünü anlatır. Bayram’ın gideceği bir köy, evleneceği 
Kezban, göstereceği bir araba kalmamıştır.  

TEMALAR 

Daha iyi bir hayat özlemi.       Türkiye’den ve İtalya, Yunanistan gibi endüstrileşmemiş ülkelerden 
Avrupa’nın güçlü ekonomileri ve istihdam açığı olan ülkelerine altmışlı yıllarda başlayan işçi göçü 
bireylerin daha iyi bir hayata sahip olma özlemiyle hızlanmıştır. Bu özlem, geleceği güvence altına almak 
için para biriktirme, ev sahibi olmanın yanı sıra daha konforlu bir yaşam biçimine kavuşma arzusunu da 
kapsar. Sadece yurt dışına değil, yurt içinde büyük kentlere göçün ardında da daha iyi bir hayata duyulan 
özlem vardır. Filmde Bayram’ın istediği arabayı alabilmek için Almanya’da kısıtlı bir hayat sürmüş 
olması; lüks apartman daireleri hakkındaki konuşmalara dikkatini vermesi, ama daha da önemlisi, 
Almanya’ya bir an önce gidebilmek için düzmece bir raporla köylüsü İbrahim’in sırasını alması, hayal 
ettiği hayata kavuşabilmek için doğru ya da yanlış olduğunu sorgulamadan her şeyi yapabileceğini 
gösterir.  

Toplumsal statü.       Filmin üzerine düşündüğü meselelerden biri de toplumsal statü. Anne ve babası 
öldüğü için amcası tarafından büyütülmüş bir çocuk Bayram. Güç ilişkilerini hem köydeki çocuklarla olan 
ilişkisinden hem de amcasından erken yaşta öğrenmiştir. Amcası, yaşlanmış ve işine yaramayan bir atı 
vurmaya hazırlanırken Bayram onu vaz geçirmeye çalışır, yalvarır, ağlar, başaramayınca amcasına 
söverek taş atar. Amca, kendini savunurken, “Atları niye vururlar Bayram… Sana yararı olmayanı 
bırakacaksın olduğu yerde” der. O gün, istemeden de olsa bunu öğrenmiştir amcasından, bu yüzden 
toplumsal konumunu yükseltmek uğruna ardına bakmadan, Kezban’ı Ankara’da bırakıp, İbrahim’i 
kandırıp Almanya’ya gitmiştir.   

Bayram’ı madun olarak niteleyen Akyüz ve Dabak’a (2017:88) göre; “konuşan ama duyulamayan 
Bayram… bir madun olarak doğru sesi ve doğru dinleyeni bulamamıştır”. Bayram, film boyunca konuşur; 
kimi zaman geçmişteki olayları yorumlar, kimi zaman “Balkız”la dertleşir ya da başına gelenlere isyan 
edip ona dert açanlara karşı çıkmaya çalışır. Ama bu konuşmalarını sadece kendisi duyar. Kimse onun 
söylediklerini umursamaz, hatta kimileri tepki bile vermez.  Yemeyip içmeyip biriktirdiği parayla aldığı 
arabası da onun duyulmasını sağlamamıştır.  

Bayram, Mercedes sayesinde eklemlenebileceğine inandığı topluma madun olarak 
dönmektedir. Son sahnede çoban çocukla yaptığı konuşma bunu en iyi anlatan 
sahnelerden biridir. Bu sahnede, Bayram çoban çocuktan, “pert olmuş” Mercedes’in 
yanında, kendi hikayesini dinler. En vurucu an ise çoban çocugun “seni biryerden 



tanıyacağım ama çıkaramadım” dediği andır. Konuşan ama duyulamayan, madun 
olarak Bayram artık yoktur, o mekana ait değildir, o ancak yolda anlam kazanmaktadır. 
Yolda olduğu sürece de pert olmuş Mercedes’i gibi kendine iktidar alanı yaratan tüm 
kimliklerinin, özellikle, eril kimliğinin altında ezilecektir. (Akyüz ve Dabak, 2017:88.) 

Fallus olarak araba.       Erkeklik krizi, sürekli olarak erkeklik alanını vurgulama, bunalım yaratan iktidar 
eksikliğini gidermek için başka araçlara ihtiyaç duyar. Silah, araba, kadın geleneksel erkek egemen 
toplumda krizin ikameleri olarak işlev görmektedir. Sarı Mercedes’te de “yolda olmanın, mekansız 
zamansız ve dinleyensiz kalmanın, hiçbir yere ait olamamanın yarattığı madunluk, onun (Bayram’ın) 
erkekliğini kırmakta ve krize sokmaktadır.” (Akyüz ve Dabak, 2017:87) Bayram’ın erkeklik krizinin önce 
anneyi, sonra atı kaybettiği çocukluk çağında başladığını söylemek yanlış olmaz. Ancak, Bayram, “bu 
kırılan erkeklik alanını yeniden düzenleyecek bir ikameye sahiptir: sarı Mercedes.” (Akyüz ve Dabak, 
2017:87). Kadınlarla, erkeklerle, araçlarla ilişkisini sarı Mercedes’i aracılığıyla, zihninde eril kimliğinin 
ikamesi olarak inşa ettiği arabasıyla kurar. Mercedes, onun fallusu haline gelmiştir. Solmaz’la cinsel 
ilişkiye arabası sayesinde girer, manikürcü Ayfer’le de benzer bir ilişkiyi yine Mercedes yoluyla 
kuracağını varsaymıştır. 

Mercedes ve kamyon, Mercedes ve vapur, Mercedes ve eşek, Mercedes ve at. Bayram, 
araçlar arası kurduğu bu bağ ile erkekliğini sürekli olarak yeniden kurmaya çalışır çünkü 
kurduğu her bağ bir iktidar ilişkisi formu taşımaktadır. Erkeklik yoklamalarından olan 
yarış, rekabet, kıyas ve ötekinin durumuna göre kendi durumunu belirleme hali, 
Bayram’ın sık başvurduğu mekanizmalar arasındadır. (Akyüz ve Dabak, 2017:88) 

Elbette, arabasını erkeklik alanında kaybettiklerinin yerine koyan sadece Bayram değil. Filmde, özellikle 
yol boyunca gördüğümüz araçların sürücüleri, kamyon şoförleri, başka özel araçların direksiyonundaki 
erkekler, hatta çiçek resimleriyle boyanmış minibüsün genç, arkeolog sürücüsü araçlarıyla girdikleri 
statü yarışında ve güç gösterisinde Bayram’ı yalnız bırakmazlar.  

KARAKTER ÇÖZÜMLEMESİ 

Bayram  Otuzlu yaşlarda, Almanya’da bir araba fabrikasında işçi. Bayram karakteri iyi ve 
kötü yanlarıyla, çelişkili özellikleriyle ele alınmış. Önce zor yaşam koşulları yüzünden Almanya’ya 
çalışmak için gitmiş, orada emeği ile araba almayı başarmış bir işçi, bir “gurbetçi” olarak sempati 
duyduğumuz Bayram, film ilerledikçe hem hatalarını, kötücül yanları ortaya çıkan hem de onu böyle 
davranmaya iten nedenleri anladığımız bir karaktere dönüşür. Bayram hatalarını bir yandan itiraf eder, 
diğer yandan meşrulaştırmaya çalışır. Bu, onun değişim sürecidir. Bayram değiştikçe bizim onun 
hakkındaki düşüncemiz de değişip daha gerçekçi bir şekil almaya başlar. “Yol boyunca kendi kendine 
ya da arabasıyla konuşarak gelen Bayram’ın en büyük kabuslarına ve en kuvvetli arzularına tanıklık 
ederiz. Hem arzuları hem korkuları arabası etrafında şekillenir Bayram’ın” (Akyüz ve Dabak, 2017:87-
8). Bayram, cinsiyetçi, hırslı, bencil, utanmaz yanları olan bir karakterdir. Ancak aynı zamanda 
yoksunlukları, çevresinden öğrendikleri ve uğradığı haksızlıklar ile de bu toplumun suçlarını görünür 
hale getiren biridir. “O, eril sistemin ürettiği ama asla sahiplenmediği ve her defasında aşağıladığı üvey 
evladı gibidir.” (Akyüz ve Dabak, 2017:88). 

Cinsiyetçi. Bayram, arabası sayesinde kadınların onunla yatmaya can atacağını düşünür. Solmaz’la 
Mercedes’in arka koltuğunda cinsel ilişkiye girer. Bayram’ın Solmaz hakkında söyledikleri onun 
kadınlara bakış açısını da yansıtır: “Yaşa be Balkız, sayende Solmaz’a donunu indirttiriverdik. Kaç yıldır 
karı memesi gördüğüm bile yoktu”. Aynı tavrı vapurda görüp beğendiği Ayfer’e de gösterir. Kadını 
tavlamaya niyetlendiğinde içinden şu düşünceyi geçirir: “Bilse aşağıdaki Mercedes’in benim olduğunu, 
hemen altıma yatıverir”. “Donunu indirtmek”, “altına yatmak” gibi ifadeler, eril ideolojinin ürettiği 
söylemlerdir. Kadınların, Mercedes sahibi olduğu için ona hayranlık duyacakları, bunu da onunla cinsel 
ilişki kurarak gösterecekleri gibi bir yanılsaması vardır Bayram’ın. Kezban hakkında bu tür şeyler 
düşünmez. Ama onu da Mercedes’iyle etkilemeyi ve evlenmeye razı etmeyi kafasına koymuştur.  

Bencil. Bayram, Solmaz’ı arabasıyla Türkiye’ye götüreceğine söz verdiği halde onu almadan yola çıkar. 
İbrahim’in sırasını alıp Almanya’ya bir an önce gidebilmek için rüşvet vererek onun sağlık raporunu 
değiştirtir. Kendisine güvenen insanları kolayca aldatmıştır.  

Hırslı. Bayram, köyde Kezban’dan başka hiç kimsenin umursadığı bir çocuk değildir. Belki de diğer 
çocuklar tarafından itip kakılması, annesiz, babasız büyümesi, amcasının Bayram’ın sevdiği atı vurması 
onu hırslandırmıştır. Herkesin hayranlığını elde etmek, görülmeyen biri olarak ayrıldığı köyüne 
Mercedes’iyle dönebilmek en büyük hayalidir. Ancak böyle en alttaki, umursanmayan biri olmaktan 
kurtulacaktır. Bu yüzden, ona iyi davranan insanlara bile ihanet eder. Yol boyunca onu kışkırtan 



sürücülerle yarışa girmesi, arabasına zarar verildiğinde saldırganlaşması da hırsı yüzündendir. Hırsı 
onu kibirli yapar. Hız sınırını ihlal ettiği için ceza yazan polise kızınca kendi kendine söylenir: “Hiç o polis 
Mercedes alabilir mi kendine! Polis olmuş da ne olmuş yani!”.  

Utanmaz. Kötü davranışlarının farkındadır ama bunlar nedeniyle bir utanç ya da suçluluk duymaz. 
Davranışlarını meşrulaştıracak bahaneler bularak kendine vicdani bir yük oluşturmalarını engeller. 
Solmaz’ı bırakıp giderken kendini eleştirmek yerine davranışının suçunu kadına yükler: “Aptal karı işte! 
Ne yani bir kere verdi diye onca paketi, bavulu, televizyonu mu taşıyacaktık!”.  

Yolda Veli’nin arabasının kaza yapmış olduğunu gördüğü halde durmadan geçip gider. “Bu Veli de az 
salak değil. Niye alırsın elin karısını arabana, öyle çoluk çocuğun, bir sürü de eşyan varken? Almasaydın 
belki bu kaza başına gelmezdi”. Veli’ye yardımcı olmak yerine  kazayı görmezden gelme davranışını da 
Veli’nin “salaklığıyla”, Solmaz’ı arabasına alıp Türkiye’ye getirmesiyle meşrulaştırır. Oysa, yalnız 
kalmasın diye Almanya’dayken Bayram’ı arkadaş buluşmasına çağıran kişi Veli’dir. Solmaz’ı almadan 
yola çıkmasına da şu sözlerle haklılık üretir: “Herkes kendine değil mi bu dünyada? Kim Bayram’ı 
düşündü ki bu hayatta Bayram da başkalarını düşünsün”.  

Kezban Otuzlu yaşlarda, Bayram’ın çocukluk arkadaşı ve sevgilisi. Kezban, emeğiyle hayatını 
kazanan, vicdanlı, akıllı, tok gözlü, dürüst bir kadındır.  

Vicdanlı. Köyün çocukları, Bayram’ı ortalarına alıp taş yağmuruna tutarken Kezban onu korumaya çalışır 
ve o da atılan taşlardan etkilenir. Bu arkadaşlık ilişkisi daha sonra bir gönül ilişkisine dönüşür ama 
Bayram para kazanma hırsıyla Kezban’ bırakıp Almanya’ya gider. Kezban, daha sonra Bayram’ın 
Almanya’ya gitmek için yaptığı dalavereyi öğrenir. İbrahim’e böyle bir hainliği yapmasını affetmez, 
Bayram’ı hayatından çıkarıp başka bir erkekle evlenir.  

Akıllı. Kezban, çalışmak için Ankara’ya gelmiştir. Temizlik işi yaparken akşamları dikiş kursuna gitmeye 
karar verir. Daha sonra bir konfeksiyon fabrikasında çalışırken patronu onu eve temizlik yapması için 
çağırmış, “Ben onun hizmetçisi değilim” diyen Kezban fabrikadan ayrılmış, bir bankada hizmetli olarak 
çalışmaya başlamıştır.   

Tok gözlü. Kezban, Bayram’ın gidip onu unutacağından korkmaktadır. Daha önce de askerden dönünce 
köye gelmeden Ankara’da iş bulup çalışmaya başlamıştır. Bu yüzden Bayram’ın Almanya’ya gidecek 
olmasından tedirgindir. Onu vaz geçirmeye çalışır: “Ne gerek var Almanya’ya Bayram? İşin fena değil, 
ben de varım…”. Ama Bayram daha fazlasın istemektedir: “Her koyun kendi bacağından asılır Kezban… 
Ne yapalım bu dünya böyle, yürüyeceksin ve hiç dönüp arkana bakmayacaksın”.  Kezban, Bayram’ın 
bu sözleri üzerine onu karaktersiz olmakla suçlar.  
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Temizlik işçisi Bayram, Mercedes’ini Solmaz’a gösteriyor. 

 



 

Bayram, Türkiye’ye arabasıyla girer.  

 

Bayram ve Kezban arasındaki aşk ilkgençlik yıllarında başlar. 

 

Askerlik bitmiş, Bayram çalışmaya başlamıştır. Kezban onu ziyaret eder. 



 

Bayram, yol boyunca arabasını tehlikelerden korumaya çalışır.  

 

Krize giren erkeklik rekabet yoluyla kendini onarmaya çalışıyor.  

 

Erkeklik güç denemesinde: “Aşağıdaki Mercedes’in benim olduğunu bilse…” 



 

“Balkız”ın mükemmelliği kalıcı olmaz. Ayfer, Bayram’la birlikte Mercedes’e de dersini verir.  

  

Tedirgin bir yolculuk. 

 

Bayram, köyünde davul zurna ile karşılanmanın hayalini kurar.  



 

Talihsizlikler art arda gelir. Bayram gözüne, Mercedes ön cama darbe alır.  

 

Bayram’ın İbrahim’i kandırdığı akşam.  

 

Bayram, “Balkız”ı hiç böyle hayal etmemiştir.  



 

Büyük hayal kırıklığı. 

  

Gidebileceği bir köy, kavuşabileceği bir sevgili ve onarabileceği bir erkeklik kalmaz.  


