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 ÖZET

Kent, sinemanጐn ilk doᇰuᗰundan bu yana beyazperdeye konu olmuᗰ 

ya da fon olmuᗰtur. Kentsel öᇰeler ilk Lumiere’in görüntülerinde karᗰጐmጐza 

çጐkmaktadጐr. Kent sinemanጐn tam merkezindedir. 

Baudrillard’ጐn da belirttiᇰi üzere göre içinde bulunduᇰumuz çaᇰ 

kameranጐn gözünden akan yansጐmalar aracጐlጐᇰጐ ile tanጐmlanmaktadጐr. Son 

dönemde bir bunalጐm durumunu fazlasጐyla görüyoruz. Bunun en belirgin 

yaᗰandጐᇰጐ yer kentlerdir. ጀletiᗰim bozukluklarጐ, modern binalar arasጐnda 

kaybolmuᗰ birey, yabancጐlaᗰma ve yalnጐzlጐk, kent yaᗰamጐnጐn olumsuz etkileri 

olarak karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. Baᗰkentler, sinemada metropoller olarak 

sunulurken, kentin kargaᗰasጐ, mimarisi, kültürü ile bir bütün olarak 

anlamlandጐrጐlmaktadጐr. Kent ve sinema iliᗰkisi; göç, toplumsal kጐrጐlma, kültür 

kargaᗰasጐnጐ da beraberinde getirir. ጀstanbul tüm bu kent kavramlarጐnጐn ne 

kadarጐnጐ içinde barጐndጐrmaktadጐr? Tarihi sürece bakጐldጐᇰጐnda kent olma 

sürecini nasጐl geçirmiᗰtir?

 ጀstanbul metropol özellikleriyle 90’larda kültürel dönüᗰümünü 

gerçekleᗰtirmektedir. Bu durum sinemaya aynen yansጐmaktadጐr. Özellikle 

Derviᗰ Zaim, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Fatih Akጐn gibi yönetmenler 

ᗰehrin diᇰer yüzünü sinemaya aktarmጐᗰlardጐr. ጀstanbul kargaᗰasጐyla, kültürel 

boyutuyla modern yapጐsጐyla, yabancጐlaᗰan bireyi ile sinemada yer bulmaktadጐr. 

Nuri Bilge Ceylan’ጐn Uzak’ጐnda, Derviᗰ Zaim’in Tabutta Rövaᗰata’sጐnda, 

Yጐlmaz Erdoᇰan’ጐn Organize ጀᗰleri’nde, Fatih Akጐn’ጐn Duvara Karᗰጐ’sጐnda, Zeki 

Demirkubuz’un Masumiyet, C-Blok, 3. Sayfa, ጀtiraf filmlerinde modern kent 

insanጐnጐn psikolojik bunalጐmጐ, bloklar arasጐnda kalan bireylerin yalnጐzlጐᇰጐ, 

yabancጐlaᗰmasጐ, kültürel yapጐsጐnጐ görmekteyiz. ጀstanbul’un varoᗰuyla, modern 

yapጐsጐyla kent olma çabasጐ 90 sonrasጐ Türk sinemasጐna yansጐmaktadጐr. Yጐlmaz 

Erdoᇰan’ጐn Organize ጀᗰler’inde illegal bir ጀstanbul gerçeᇰi sunulurken, Nuri 

Bilge Ceylan’ጐn Uzak’ጐnda kentte yaᗰanan modern ve geleneksel çatጐᗰmasጐ 

anlatጐlmaktadጐr. Ümit Ünal’ጐn Anlat ጀstanbul’u turistik görüntülerle karᗰጐmጐza 

çጐkarken, fantastik de olsa Beyoᇰlu gerçeᇰi ile yüzleᗰmekteyiz. Tabutta 

Rövaᗰata’da Hisar’da hem ጀstanbul’un eᗰsiz siluetini hem de bu muhteᗰem yapጐ 

içinde yalnጐzlጐᇰa itilen bireyini acጐ bir ᗰekilde görmekteyiz.



ABSTRACT

City has been the subject or the visual background of the cinema since its 

beginning. City elements can be seen in Lumiere’s scenes first. City has always 

been the centre of cinema. 

As Baudrillard puts it, the era we are going through is defined by means 

of the reflections coming out of the camera. Depression in the society can be 

observed apparently in the cities. Miscommunication, individual lost in the 

modern buildings, alienation and loneliness seem to be the effects of the city life. 

The capital cities are presented as the metropolitans in the cinema whereas the 

chaos, the architecture and culture of the city are defined as a whole. How much 

of these concepts does Istanbul have? How did it undergo the urbanization 

process when the historical process is examined?

Istanbul had its cultural transformation in 90s with its metropolitan 

characteristics. This can be obviously observed in the cinema. Especially 

directors such as Derviᗰ Zaim, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan and Fatih 

Akጐn have conveyed the other face of the city to the cinema. Istanbul, with its 

chaos, its cultural dimension, its modern structure and its alienated individual,

has found a place in the cinema. In Uzak of Nuri bilge Ceylan, Tabutta 

Rövaᗰata of Derviᗰ Zaim, Organize ጀᗰler of Yጐlmaz Erdoᇰan, Duvara Karᗰጐ of 

Fatih Akጐn and Masumiyet, C-Blok, 3. Sayfa, ጀtiraf of Zeki Demirkubuz, we see 

the depression of the modern city dweller, the loneliness of the individuals 

among the apartments, the alienation of him and his cultural formation. 

Istanbul’s trying hard to be a city with its slums and modern structure has been 

reflected in Turkish cinema after 90s. While in Organize ጀᗰler of Yጐlmaz 

Erdoᇰan an illegal form of Istanbul reality is presented, in Uzak of Nuri Bilge 

Ceylan, the clash of the modern and traditional is pointed out. Whereas we can 

see panoramic scenes from Istanbul in Anlat Istanbul of Ümit Ünal, we can also 

meet the Beyoᇰlu reality though being fantastic. In Tabutta Rövaᗰata, we 

bitterly see both the unique appearance of Istanbul and the individual pushed 

into loneliness in this fantastic formation. 



ÖNSÖZ

 Kentlerin sinema ile iliᗰkisi, modern kentin sinemada görsel ve kültürel 

sunumu dikkatimi çektiᇰinde örneklem olarak ጀstanbul incelemeye kara verdim. Kent 

modernliᇰi, teknolojiyi, tarihi, kültürü, ideolojileri, hatta taᗰrayጐ yansጐttጐᇰጐ için görsel 

olarak sinemadaki konumu dikkatimi çekti. Bu alanda, kent ve sinema iliᗰkisi 

baᇰlamጐnda çeᗰitli kaynaklara ve çalጐᗰmalara ulaᗰtጐm. Özellikle görsel ᗰölene 

dönüᗰebilen ጀstanbul’un Türk sinemasጐnda sunumunu araᗰtጐrጐrken önce Berlin, 

Roma, Paris, New York’u sinemanጐn kentleri olarak inceledim.

 

 Danጐᗰmanጐm Yrd. Doç. Dr. Ragጐp Taranç ile birlikte verdiᇰimiz karar 

doᇰrultusunda, tezimin ilk bölümünü, kentin sosyolojik olarak geliᗰimine, tarihsel 

süreçteki kent kavramlarጐnጐn deᇰiᗰimine ayጐrdጐm. Daha sonra kenti imgesel ve 

kültürel olarak bir bütün halde ele aldጐm. Modernizmle birlikte kente yeni anlamlar 

yüklenirken kentin kültürel olarak da deᇰiᗰimine dikkat çektim.

ጀkinci bölümde kenti kültürü ve görsel boyutuyla canlጐ bir yapጐ olduᇰunu 

kabul edip, önce sinemada kent kavramጐnጐ, dünya sinemasጐndan örneklerle inceleyip 

sonra ጀstanbul’un Türk Sinema tarihi içinde nasጐl beyazperdeye yansጐdጐᇰጐnጐ 

araᗰtጐrdጐm. Sinemada kent gerçeᇰinden hareketle Türk sinemasጐnda ጀstanbul 

gerçeᇰini araᗰtጐrጐrken, bu süreci dönemler olarak inceledim. Zaman olarak dönemin 

siyasal yapጐsጐ, anlatጐlmak istenen konu (tema) nedeniyle ጀstanbul dekor olarak 

kullanጐlmጐᗰtጐr. Kent ideolojilerin, siyasi düᗰüncenin anlatጐlmak için kullanጐldጐᇰጐ bir 

araç da olmuᗰtur. Bu yüzdendir ki ጀstanbul beyaz perdeye Yeᗰilçam döneminde 

görsel fon olarak yansጐrken, Arabesk kültürüyle birlikte ጀstanbul ve taᗰra yaᗰamጐ 

70’ler ve 80’ler’de Türk sinemasጐnda daha kültürel boyutta yer almጐᗰtጐr. Bunu 

Arabesk müziᇰin geliᗰim sürecinden ve iç göç kavramጐndan hareketle inceledim. 

Arabesk müziᇰin doᇰrudan sinemaya yansጐmasጐ olarak ጀstanbul’un bu dönemdeki 

görsel sunumundaki deᇰiᗰikliᇰi vurguladጐm. 



Tezimin üçüncü ve son bölümünde ise 90 sonrasጐ Türk sinemasጐnda 

ጀstanbul sunumunu araᗰtጐrጐrken, dönem filmlerini izledim ve özellikle Zeki 

Demirkubuz, Fatih Akጐn, Nuri Bilge Ceylan, Derviᗰ Zaim, Ümit Ünal ve Yጐlmaz 

Erdoᇰan filmlerinden ጀstanbul konulu ya da ጀstanbul temalጐ olanlarጐnጐn 

çözümlemesini yaptጐm. Bu filmleri kentte yabancጐlaᗰma, ᗰiddet, yasal olmayan kent 

yaᗰamጐ ve yeni kentlilerin ጀstanbul’u gibi temalarጐ ön plana çጐkartarak inceledim. 

Film çözümlemeleri yaparken yönetmenlerin kendi görüᗰlerine yer verdim. Anlat 

ጀstanbul filminin yönetmenlerinden biri ve senaristi olan Ümit Ünal’a, Tabutta 

Rövaᗰata filminin yönetmeni Derviᗰ Zaim’e desteklerinden ve benimle paylaᗰtጐklarጐ 

görüᗰlerinden dolayጐ teᗰekkür ederim. Ayrጐca Organize ጀᗰler filminin post-

prodüksiyon sorumlusu Ali Taner Baltacጐ’ya filmin görsel sunumu konusundaki 

sorularጐma samimi cevaplarጐ için teᗰekkür ederim. Konumu seçtiᇰim günden bu yana 

desteᇰini esirgemeyen ve fikirleri ile bana yön verirken, kaynaklarጐndan sጐkça 

yararlandጐᇰጐm danጐᗰmanጐm Yrd. Doç. Dr. Ragጐp Taranç’a teᗰekkür ederim. Ve tabii 

ki her zaman yanጐmda olan aileme, Armaᇰan Ersoy’a, Alper Özçakጐr’a, Sebahat 

Ergün’e, Pጐnar Gökbender’e ve Pጐnar Aslan’a sonsuz teᗰekkürler. 

Hülya Alkan
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Giriᗰ

Orhan Duru yaᗰadጐᇰጐ kent üzerine düᗰünürken, kentin deᇰiᗰimi karᗰጐsጐnda 

ᗰaᗰkጐnlጐᇰጐnጐ ve duyduᇰu tedirginliᇰi ᗰöyle dile getirmektedir. “Bu kente ᗰaᗰጐrጐp 

duruyorum. Ne yapacaᇰጐmጐ bilemiyorum. Bu durum beni altüst ediyor. Oysa 

doᇰduᇰum kent burasጐ. Uzun yጐllarጐmጐ burada geçirdim, küçüklüᇰümden bildiᇰim 

yerler var ama yeterli deᇰil bu akጐᗰa ayak uydurmak gerek yoksa en iyi bildiᇰiniz 

yeri bile tanጐyamጐyorsunuz. Bir bakጐyorsunuz ki üzerinden asma yollar, köprüler 

geçmiᗰ, gökdelenler dikilmiᗰ top oynadጐᇰጐnጐz çayጐrlጐklara”1 Yaᗰanጐlan mekanlar 

üzerinde düᗰünmeye baᗰlanጐldጐᇰጐnda kent kavramጐna belli bir mesafeden yaklaᗰmak 

gerekmektedir. Kentin çizgileri belirlenirken, modern kent ve birey iliᗰkisi, kültürel 

boyutu ve kenti kent yapan tüm unsurlar birlikte ele alጐnmaktadጐr. 

Her dönemde farklጐ kent yapጐlarጐ vardጐr. Tarጐm devriminin kentleri ile 

endüstri devriminin kentleri ya da iletiᗰim devriminin kentlerinin birbirinden çok 

farklጐ olduᇰu açጐktጐr. Özellikle iletiᗰim devrimi kentleri tüm diᇰer kent tanጐmlarጐndan 

biraz daha farklጐ olarak her ᗰeyin içinde olduᇰu daha karmaᗰጐk bir düzenlemedir. 

Coᇰrafi farklጐlጐklarda bile kent anlayጐᗰጐnde deᇰiᗰiklikler vardጐr. Kürᗰat Bumin’in 

“Demokrasi Arayጐᗰጐnda Kent”2 kitabጐnda da söz ettiᇰi üzere; Doᇰu ve Batጐ 

kentlerinin farklጐlጐklarጐ coᇰrafi konumlarጐndan ve kültür farklarጐndan ileri 

gelmektedir. Kentin, geliᗰim sürecine bakጐldጐᇰጐnda, uygarlጐᇰጐn ve demokrasiyle de 

çok yakጐndan iliᗰkili olduᇰu görülmektedir. Bunun yanጐ sጐra anti demokratik kent 

modelleriyle de hesaplaᗰmak gerektiᇰini savunan Bumin, merkezi yönetimlere 

karᗰጐlጐk olarak karᗰጐ iktidarlarጐn olmasጐ gerektiᇰini savunmaktadጐr. Tüm bu “iktidar”, 

“yönetim”, “demokrasi”, “uygarlጐk”  kavramlarጐ, kentle birebir yakጐndan iliᗰkilidir.
  

1 “Orhan Duru, ጀstanbulin s:39” Ali Yaᗰar Sarጐbay, Kent: Modernleᗰme ile Postmodernleᗰme 
Arasጐndaki Köprü , Editör:Yጐldጐrጐm Ferzan, Kentte Birlikte Yaᗰamak Üstüne Kollektif Yayጐncጐlጐk, 
ጀstanbul, 1988, s: 37’teki alጐntጐ.
2 Kürᗰat Bumin, Demokrasi Arayጐᗰጐnda Kent, Ayrጐntጐ Yayጐnlarጐ, 1. Basጐm, ጀstanbul, 1990.



Kent yaᗰamጐ, ticari iliᗰkileri, sosyal yapጐsጐ, gündelik yaᗰamጐ, modern kültür 

biçimi, sanatsal faaliyetleri ile kጐrsaldan ayrጐlmaktadጐr. Kent denildiᇰinde 

çaᇰrጐᗰtጐrdጐᇰጐ izdüᗰümleri o kente ait imgeler ve yaᗰanጐlanlar olmaktadጐr. Kent sadece 

görsel olarak modernitenin sunumu deᇰil, aynጐ zamanda kültürel olarak da kጐrsaldan 

farklጐ bir anlam taᗰጐmaktadጐr. Modernizm ve Postmodernizm süreçlerine gelene 

kadar sinema ve kent iliᗰkisi birçok aᗰama kat etmiᗰtir. Sinema çaᇰጐn gerçekliᇰini en 

iyi ᗰekilde sunan araç olarak düᗰünüldüᇰünde modern hayatጐn sinemaya sunuluᗰunun 

ardጐndan, post-modern yapጐnጐn sinemada etkileri görülmektedir. Baudrillard’a göre 

içinde bulunduᇰumuz bu çaᇰ kendini yalnጐzca kameranጐn gözünden akan yansጐmalar 

aracጐlጐᇰጐ ile tanጐmakta, bir bakጐma sinema ve televizyon çaᇰጐn gerçekliᇰini

oluᗰturmaktadጐr.3

Bu çalጐᗰmada, Berlin, Roma, Paris, New York sinemanጐn kentleri olarak 

incelenerek ጀstanbul’un ise modern kent olarak sinemada sunumu araᗰtጐrጐlacaktጐr.

Kentin tarihsel süreçteki geliᗰimi ve modern kentin kültürel yapጐsጐ araᗰtጐrጐlarak, 

kentlerin sinema ile iliᗰkisi, imgesel olarak sinemada sunumu ve örneklem olarak da 

ጀstanbul incelenecektir. Kent, sinemanጐn ilk doᇰuᗰundan bu yana filmlere konu ya da 

fon olmuᗰtur. Kentsel öᇰeler Lumiere’in görüntülerinde karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. 

Kጐrsal bölgelerin anlatጐldጐᇰጐ filmler de yine kent referansጐyla yansጐtጐlmaktadጐr. Sonuç 

olarak kentin sinemayla iliᗰkisi kaçጐnጐlmazdጐr hatta daha kent sinemanጐn tam da 

merkezindedir. 

ጀstanbul’un toplumsal ve fiziki manzaralarጐ deᇰiᗰtikçe film manzaralarጐ da 

deᇰiᗰmektedir. Özellikle toplumsal gerçekçi filmler bu yeni manzarayጐ görsel olarak 

da taᗰጐmaktadጐrlar. ጀstanbul’un Türk sinemasጐnda özellikle 90 sonrasጐ sunumu 

incelenirken, hem görsel hem kültürel öᇰeler dikkate alጐnarak dönemsel deᇰiᗰimler 

araᗰtጐrጐlacaktጐr. Bu araᗰtጐrmanጐn kolaylጐᇰጐ açጐsጐndan ጀstanbul’un Türk sinemasጐnda 

sunumu tarihsel süreçte farklጐ dönemler olarak incelenecektir. Bu dönemler; 

Yeᗰilçam sinemasጐ, 80 sonrasጐ arabesk sinema ve 90 sonrasጐ Türk sinemasጐdጐr. 

Yeᗰilçam sinemasጐnጐn ጀstanbul’u romantik bir fonda aktarmasጐ, filmlerin hikayeleri

arasጐndaki benzerlik, zengin fakir ailelerin arasጐndaki kimi zaman komik kimi zaman 
  

3 Semire Ruken Öztürk, Sabri Büyükdüvenci, Postmodernizm ve Sinema, Bilim ve Sanat Yayጐnlarጐ, 
1.Basጐm, 1997, Ankara, s:14



trajik olaylar ጀstanbul ekseninde tekrar incelenecektir. 80 sonrasጐ Türk sinemasጐ ise 

ጀstanbul’a farklጐ anlamlar kazandጐrmaktadጐr. Arabeskin kökenlerine bakጐlarak, 

arabesk müziᇰin sinemaya etkisi araᗰtጐrጐlacaktጐr. Özellikler Orhan Gencebay ve 

sonrasጐnda da ጀbrahim Tatlጐses’in arabesk müzikte ön plana çጐkጐp popülerleᗰmesi, 

dönemin siyasi yapጐsጐnጐn da etkisiyle kültürün deᇰiᗰmesi vurgulanacaktጐr. Popüler 

kültürün ürünü olarak bu müziᇰin Türk sinemasጐnጐ nasጐl etkilediᇰi araᗰtጐrጐlጐrken 

filmlerde ጀstanbul’un konumu ön plana çጐkartጐlacaktጐr. Göçün de etkisiyle oluᗰan 

gecekondu yaᗰamጐ ve varoᗰlarጐn ጀstanbul’unun görsel ve kültürel sunumu 

aktarጐlacaktጐr.

Modern kent anlayጐᗰጐ ile birlikte, kentin sosyal yapጐsጐ deᇰiᗰmekte ve bireyler 

arasጐ iliᗰkiler farklጐ anlamlar kazanmaktadጐr. Bireyler birbirinden uzaklaᗰጐrken, 

olaylara duyarsጐzlaᗰma ve toplumdan yabancጐlaᗰma yaᗰanmaktadጐr. Filmlerdeki bu 

ruh hali daha çok modern yaᗰamla birlikte kentte deᇰiᗰen toplumsal yapጐnጐn bir 

getirisi olarak yeniden keᗰfedilen ve popülerleᗰen psikoloji biliminin bir sonucudur. 

Bu ጀstanbul’un 90 sonrasጐ Türk sinemasጐnda sunumunu da etkilemektedir. ጀstanbul 

kentinin yapጐsጐnጐn bu deᇰiᗰimi incelenirken farklጐ yönetmenlerin farklጐ anlayጐᗰlarጐna 

yer verilecektir. Filmler arasጐ ortak noktalar bulunarak modern kent ጀstanbul’un 

görsel sunumundan çok kültürel sunumuna deᇰinilecektir. Özellikle Zeki 

Demirkubuz, Derviᗰ Zaim, Nuri Bilge Ceylan, Ümit Ünal gibi yönetmenlerin 

filmlerinden yola çጐkጐlarak ጀstanbul yaᗰamጐ aktarጐlacaktጐr. Bu yönetmenlerin 

gözünden ጀstanbul ve bireyin iliᗰkisi üzerinde durulacaktጐr.

Derviᗰ Zaim, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Ümit Ünal, Fatih Akጐn 

gibi yönetmenler ᗰehrin diᇰer yüzünü, kentsel ve kültürel özellikleriyle sinemaya 

aktarmaktadጐrlar. Bu yönetmenlerin sinema anlayጐᗰlarጐna da baᇰlጐ olarak; kentin 

iᗰleniᗰi ve görsel sunumu farklጐlaᗰmaktadጐr. Tarihsel süreçteki, bu sunum farklጐlጐᇰጐ 

toplumsal olaylara ve modernizme baᇰlጐ olarak ortaya çጐkmaktadጐr. Bu yüzdendir ki, 

son dönem Türk sinemasጐnda ጀstanbul kent olarak insanጐyla, kargaᗰasጐyla, kültürel 

boyutuyla, modern yapጐsጐ ve kendine ve topluma yabancጐlaᗰan bireyi ile sinemada 

yer bulmaktadጐr. 



1. BÖLÜM:

KENTጀN DOᇠUᗠU VE TARጀHSEL GELጀᗠጀMጀ

1.1.             Kent Kavramጐ ve Kentin Doᇰuᗰu 

Türk Dil Kurumu Sözlüᇰü’nde ‘kent’ kelimesine karᗰጐlጐk olarak “nüfusunun 

çoᇰu, ticaret, sanayi ve yönetimle ilgili iᗰlerle uᇰraᗰan, tarጐmsal etkinliklerin 

olmadጐᇰጐ yerleᗰim alanጐ” olarak tanጐmlanmaktadጐr. Bunun yanጐ sጐra, kent kelimesinin 

kökeni ile ilgili birçok görüᗰ mevcuttur. Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Doᇰru Yazalጐm 

Doᇰru Konuᗰalጐm isimli yazጐsጐnda kent sözcüᇰünün kökeninde göz ardጐ edilen anlam 

kaymasጐnጐ ᗰöyle açጐklamaktadጐr: “Kent’e gelince bu söz 1930’lu yጐllarda gündeme 

gelmiᗰtir. Osmanlጐcadan Türkçeye Söz Karᗰጐlጐklarጐ Tarama Dergisi adlጐ çalጐᗰmadan 

alጐnan kent sözü ᗰehir karᗰጐlጐᇰጐ olarak önerilmiᗰtir. Kent bu kitaba W. Radloff’un 

sözlüᇰünden alጐnmጐᗰtጐr. Ancak kentin eski bir ጀran dili olan Soᇰudcadan geldiᇰi, 

Türkçe olmadጐᇰጐ dikkatlerden kaçmጐᗰtጐr.”4 Zülfikar, kent kelimesinin kökeni ile ilgili 

olarak aynጐ yazጐda Milliyet gazetesinin 13 Mart 1959 tarihli Peyami Safa yazጐsጐndan 

da alጐntጐya yer vermektedir: “Ne düᇰü belirsiz olduᇰu için Türkçede o güzel ve sጐcak 

ᗰehir kelimesinin yerini tutamamጐᗰtጐr. Yalnጐz baᗰᗰehir kelimesinde iki ᗰ harfinin 

çatጐᗰmasጐndan doᇰan tenafürden masun olduᇰu için baᗰkent kelimesi tutunur gibi 

olmuᗰtur. Yoksa ጀstanbul kenti, kent meclisi, kent orkestrasጐ veya ᗰehircilik yerine 

kentçilik diyenlere rastlamak zordur. Kelimenin iki sessiz harfi yan yana getiren 

yapጐsጐ da ona bir yabancጐlጐk ve kekremsilik veriyor…”5 Burada kentin kökeninden 

çok ᗰehir ve kent kelimesinin Türkçedeki yeri vurgulanmጐᗰtጐr. Diᇰer taraftan Arapça 

ve bazጐ batጐ dillerinde kent sözcüᇰüne baktጐᇰጐmጐzda karᗰጐmጐza Medine_City_Cité ve 

bu kelimelerden türeyen, Medeniyet_Civilization_Civilisation kavramlarጐ 

çጐkmaktadጐr. Peyami Safa kent kelimesinin, Farsça, Türkçe, Uygurca, Çaᇰatayca, 

Latince eski Fransጐzca, ጀtalyanca olduᇰu iddialarጐndan söz ederken, Latince cans’tan 

  
4 Peyami Safa, Milliyet gazetesinin 13 Mart 1959 tarihli yazጐsጐndan aktaran Prof. Dr. Hamza Zülfikar 
Doᇰru Yazalጐm Doᇰru Konuᗰalጐm, www.tdk.org.tr
5 Zülfikar, y.a.g. y. 



eski Fransጐzca cant=kant kelimelerine, ጀtalyanca canto, Fransጐzca canton kelimelerine 

geçiᗰlerin olma ihtimalini vurgulamaktadጐr. Ayrጐca Safa Taᗰkent ve Semerkant gibi 

ᗰehir isimlerinin bu kelimenin Türk asጐllጐ olduᇰunun ispatጐ olamayacaᇰጐnጐn altጐnጐ 

çizmektedir.

Mehmet Ali Kጐlጐçbay ise kenti kadጐn icadጐ olarak tanጐmlamaktadጐr. Yeni 

kentin varlጐᇰጐnጐn mümkün oluᗰunun yerleᗰik hayatla yakጐndan ilgili olduᇰunu 

belirtmektedir. “Uygarlጐᇰጐn beᗰiᇰi olan kent ise bir kadጐn icadጐdጐr, yani kentin 

varlጐᇰጐnጐ mümkün kጐlan, yerleᗰik hayata, dolayጐsጐyla kentsel hayata geçmeyi zorunlu 

hale getiren tarጐmጐ kadጐnlar bulmuᗰlardጐr. Aslጐnda üretimi demeliydim. Çünkü 

insanlጐᇰጐn ᗰafaᇰጐnda yer alan ve mutlak zaman birimleriyle çok uzun süren erkek 

ekonomisi, var olanጐ dönüᗰtürmek yani üretim yapmak yerine, doᇰanጐn sunduklarጐnጐ 

arayጐp bulmaya yönelik bir tarz idi. Öte yandan, barጐnak ve korunaktan, yani 

doᇰanጐn sunduᇰu olanaklardan ‘ev’e yani üretilmiᗰ konuta götüren sürecin her anጐna 

damgasጐnጐ vuranlar gene kadጐnlar olmuᗰlardጐr.”6  Bütün bunlarጐn yanጐ sጐra kente ait 

erkeksi özellikleri de vurgulayan Kጐlጐçbay, erkeᇰin avcጐ karakterinin kente ait 

örgütlenme özelliᇰinin temellerini oluᗰturduᇰunu belirtmektedir. “Erkek 

doᇰallጐᇰጐndan kopmakta geciktiᇰi ve dönüᗰmekte ayak sürdürdüᇰü için, avcጐ 

karakterini hala muhafaza etmektedir. Bu nedenle örgütçüdür, nihayette her ᗰeyi 

belli bir amaca yönelik olarak görmektedir. Siyaset, toplum, ekonomi onun için 

amaçlጐ örgütlenmelerdir.”7

Uygarlጐk ve kent iliᗰkisinden yola çጐkጐlarak kentin geliᗰimini izlemek 

mümkün olmuᗰtur. “ᗠehrin, farklጐlጐklarጐn kesiᗰme alanጐ olduᇰu ve insanlarጐn ancak 

bilinmeyenle karᗰጐlaᗰtጐklarጐ zaman olgunlaᗰma fጐrsatጐ yakalayabildikleri göz önünde 

tutulursa, medeniyetin geliᗰimini ᗰehrin geliᗰiminden ayrጐ düᗰünmek mümkün 

olmayacaktጐr. Ne var ki, günümüzde kamusal alan vaktiyle sahip olduᇰu önemi 

yitirmiᗰtir. Artጐk kamusal alanlar, yaᗰanan mekânlar olmaktan çጐkmጐᗰ, öylesine ve 

hጐzla gelip geçilen yerlere dönüᗰmüᗰtür. ጀᗰte kamusal alanጐn çözüle çözüle en 

nihayetinde eriyip gitmesine kadar uzanan bu süreç, gerek bireyler, gerekse toplum 

  
6 Mehmet Ali Kጐlጐçbay, ᗠehirler ve Kentler, ጀmge Kitabevi, 2. Baskጐ, ጀstanbul ,Temmuz 2000, s:14-
15
7 Kጐlጐçbay, y.a.g.y., s:18



açጐsጐndan son derece olumsuz sonuçlara gebedir.”8 Kent kavramጐyla uygarlጐk 

kavramጐ arasጐnda sጐkጐ bir iliᗰki olduᇰu kaçጐnጐlmazdጐr. Kent uygarlጐktጐr, yerleᗰik, 

geliᗰmiᗰ ve ideal anlamda “ileri” bir toplumsal örüntüyü ifade eder. Hatta kentlerin 

“kuᗰatጐlan birer özgürlük adasጐ” “farklጐ olabilme izni”ni veren özgürlük sistemleri 

oluᇰu iddia edilmektedir.9  Kent kelimesinin kökeni ile medeniyet arasጐnda yakጐn bir 

baᇰ olduᇰu kaçጐnጐlmazdጐr. Ama medeniyet kente her zaman olumlu anlamlar 

kazandጐrmamaktadጐr. “1867 yጐlጐnda Londra’da10 Thames nehrinin yaydጐᇰጐ koku 

felakettir, ama kanalizasyon borularጐyla beraber ilk metro temelinin kazጐlmasጐ da bu 

yጐllara rastlamaktadጐr.”11

Kent, insanጐn kendini manevi yönden besleyebildiᇰi, her türlü araᗰtጐrmalarጐnጐ 

rahatça yapabildiᇰi, görüᗰlerini sunabildiᇰi, siyasi, felsefi, bilimsel çalጐᗰmalarጐnጐ 

devam ettirebildiᇰi de bir yerdir. Fakat kentin bu yapጐsጐ o kadar da kolay 

oluᗰmamጐᗰtጐr. Tarihsel süreç içersinde geçirdiᇰi deᇰiᗰimlerle kent, tüm bu özellikleri 

içinde barጐndጐrmጐᗰtጐr. Kentler ile uygarlጐk arasጐna yakጐn bir iliᗰki olduᇰu kadar, 

geliᗰme ve özgürlük arasጐnda da yakጐn bir baᇰ vardጐr. Bu baᇰ Akdeniz dünyasጐ ve 

batጐ Hጐristiyanlጐᇰጐ etkileriyle güçlenmektedir. “Kentlerle sosyo-ekonomik deᇰiᗰme 

arasጐndaki özgül iliᗰkiler 18. yüzyጐla deᇰin ayrጐntጐlጐ olarak ele alጐnmamጐᗰtጐr. Bu 

dönemde, birbiriyle baᇰlantጐlጐ iki süreç önemlidir. Birincisi, devlet sistemlerinden 

ayrጐ olan toplumsal yaᗰamጐn hem dinamik hem de kendine yeterli bir özelliᇰi olarak 

büyüyen bir ekonomik etkinliktir. ጀkincisi, topraᇰጐn, insan varlጐᇰጐnጐn ezici olarak aᇰጐr 

basan özdeksel temelini temsil etmediᇰinin giderek daha çok farkጐna varጐlmasጐdጐr. Bu 

türlü geliᗰmelerin ortak sonucu, tarihte ekonominin belirleyiciliᇰinin önemine olan 

inancጐ, ister kent ister devlet olsun, toplumsal deᇰiᗰmenin geliᗰtirici etmenleri olarak 

topraᇰa dayanmayan toplumsal kurumlara baᇰlamak oluᗰmuᗰtur.”12

  
8 Elif ᗠafak, Roman ᗠehir ve Getto, http://www.elifsafak.us/yazilar.asp?islem=yazi&id=298 (E 
Dergisi, Sayጐ 21, Aralጐk 2000)
9 Tarጐk Demirkan, Tarih Boyunca Kuᗰatጐlan Özgürlük Adalarጐ Kentler, Cogito (8), Yaz 1996, s:17
10 Sanayi Çaᇰጐ’nda bir kentin deᇰiᗰimi, görünüᗰü, çehresi, yaᗰam ᗰekli imgesel olarak Charles 
Dickens’ጐn “ጀki ᗠehrin Hikayesi”ne ᗰöyle yansጐmጐᗰtጐr: “Zamanlarጐn en iyisiydi, zamanlarጐn en 
kötüsüydü; akጐl çaᇰጐydጐ; ጐᗰጐk mevsimiydi, karanlጐk mevsimiydi, umut baharጐydጐ, üzüntü kጐᗰጐydጐ; 
önümüzde her ᗰey vardጐ, önümüzde hiçbir ᗰey yoktu; hepimiz dosdoᇰru cennete gidecektik, hepimiz 
dosdoᇰru öbür yana gidecektik…” (Dickens, s:13)
11 Nevval Çizgen Kent ve Kültür, Say Yayጐnlarጐ, 1. Basጐm, ጀstanbul, 1994, s:20
12 R. J Holton, Kentler Kapitalizm ve Uygarlጐk, Çeviren: Ruᗰen Keleᗰ, ጀmge Kitabevi, ጀstanbul 
1.Baskጐ, Ekim 1999, s:49



Tüm bunlarጐn yanጐ sጐra “kent” ve “kጐr” tanጐmlamalarጐ deᇰiᗰik kültürlerde 

farlጐlጐk göstermektedir. Kenti kent, kጐrsalጐ kጐrsal yapan kendine özgü nitelikleridir. 

Bir bölümü gözle görünen fiziksel özellikler bir bölümü ise iliᗰkiler, ürünler, 

hareketler, davranጐᗰlar, yaᗰanጐlanlar yani kültürel özellikler olarak farklጐlጐk 

göstermektedir. ጀkisi arasጐndaki ayrጐm olumlu ya da olumsuz farklጐlጐk olarak 

tanጐmlanamaz. “… Kentin (en azጐndan kimi kentlerin) yenilik, toplumsal deᇰiᗰme ve 

çaᇰdaᗰlጐk kavramlarጐyla iliᗰkilendirilmesidir. Kimilerince bu, olumlu yönde 

yorumlanmakta; kentler ve kentliler ‘ilerleme’, ‘uygarlጐk’ ve ‘aydጐnlanma’nጐn 

taᗰጐyጐcጐlarጐ olarak tanጐmlanmaktadጐr. Baᗰkalarጐ ise, kentsel ortamጐ toplumsal 

hastalጐklara, ahlaki çöküntüye ve toplumun yጐkጐlmasጐna yol açtጐᇰጐ için 

onaylamamጐᗰlardጐr. Kent yaᗰamጐna iliᗰkin bu iki zጐt deᇰerlendirme, ‘ilerlemenin’ ve 

‘düzensizliᇰin’, ‘toplumsal sorunlarጐn’ ve ‘özgürleᗰmenin’ kentte bir arada var 

olabileceᇰini savunan üçüncü bir yaklaᗰጐmጐ dጐᗰlamamalጐdጐr.”13  

ጀlk kentlerin ortaya çጐkጐᗰጐ hakkጐnda birçok görüᗰ vardጐr. “Kadim anlatጐlara 

göre, yeryüzündeki ilk ᗰehir, insanlጐk tarihinin tanጐdጐᇰጐ ilk katilin eseridir. Kabil, 

kardeᗰi Habil i öldürdükten sonra, toprak tarafጐndan ebediyen reddedilmiᗰtir. 

Bundan böyle ektiᇰi tohumlar boy vermeyecek, dokunduᇰu bitkiler kuruyup solacak, 

bastጐᇰጐ topraᇰጐn bereketi kaçacaktጐr. Taᗰጐdጐᇰጐ lanetten kaçmaya çalጐᗰጐrken, topraᇰa 

olan baᇰlጐlጐᇰጐndan da kopan Kabil, en nihayetinde yerleᗰebilmek için siyah taᗰlarla 

bir yer inᗰa etmek durumunda kalጐr. ጀlk ᗰehir böyle kurulur. Kurulur ve hጐzla büyür. 

Zira burasጐ zamanla, farklጐ farklጐ yönlere giden kervanlarጐn yollarጐnጐn kesiᗰtiᇰi bir 

kavᗰak ve farklጐ farklጐ demlerden çalan envai çeᗰit insanጐn buluᗰma mekânጐ olur. 

ᗠehir denilen yer, kalabalጐk ve hareketli, pis ve sorunlu, huzursuz ve gürültülüdür. 

Oburdur, doymak nedir bilmez. Açgözlüdür, bulduᇰuyla yetinmez.”14

Tarihi sürece bakጐldጐᇰጐnda kent ile neyin kastedildiᇰi önemlidir. Kent sözcüᇰü 

ile halkጐn geçimini topraᇰጐ ekip biçmekle deᇰil ticaretle saᇰladጐᇰጐ yer mi 

kastedilmekte yoksa kendi içinde hukuksal kurallarጐ ve kurumlarጐ olan bir toplumun 

yaᗰadጐᇰጐ yer mi anlatጐlmak istenmektedir? “Bir kenti bir yönetim merkezi ve bir kale 

olarak düᗰünüyorsak, Karolenj döneminde, bu dönemi izleyen yጐllarda oldukça çok 
  

13 Holton, y.a.g.y., s:12
14 ᗠafak, a.g.y., http://www.elifsafak.us/yazilar.asp?islem=yazi&id=298



sayጐda kent bulunduᇰu açጐktጐr. Bu, o zamanki kentlerin orta ve yeniçaᇰlardaki 

kentlerin belli baᗰlጐ iki özelliᇰi olan, orta sጐnጐf halk ile toplumsal örgütten yoksun 

olduklarጐnጐ söylemenin bir baᗰka yoludur.”15  

ጀlk kentlerle ile ilgili tartጐᗰmalጐ bir görüᗰ ise (kanጐtlanmamጐᗰ bir hipotez 

olarak) metal çaᇰጐnda ortaya çጐkmጐᗰ olmalarጐdጐr. Margaret A. Murray’ጐn deᇰindiᇰi 

gibi metal silah kullanan insanlar, kaba taᗰ silah kullananlar karᗰጐsጐnda askeri 

üstünlük saᇰlamaktadጐrlar. Bakጐr, tunç ya da demirden silah yapmasጐnጐ bilmeyen 

neolotik çiftçiler, metal silahlarla donanmጐᗰ istilacጐlara kolaylጐkla yem olmaktadጐrlar. 

Saldጐrganlar kendilerinin daha güçsüz olanlarጐ kendilerine baᇰጐmlጐ hale 

getirmekteydiler ve fethettikleri topraklara yerleᗰmekteydiler. Özetle ilk kentler bu 

görüᗰe göre hakimiyet altጐna alጐnan topluluklar tarafጐndan kurulmakta, savunma ve 

saldጐrጐ alanlarጐnda güçlü karargahlar olarak geliᗰmekteydiler.16

“ጀlk kentler, beylerin boyun eᇰdirdikleri köylüleri denetim altጐnda tuttuᇰu 

birer müstahkem yer niteliᇰinde idiyse de, Ortaçaᇰ feodal beylerinin aynጐ amaca 

hizmet eden ᗰatolarጐndan farklጐdጐrlar. Antik kentler, çoᇰu beyin, kendinden daha 

güçlü bir efendiye baᇰlጐlጐk gösterdiᇰi hükümran birer siyasi varlጐk durumundaydጐ. 

Baᗰlangጐçta kent ve kent devleti terimleri hemen hemen özdeᗰti. Kentlerin de kጐrsal 

hinterlandጐ vardጐ elbette, ama orada yaᗰayanlar sadece tebaaydጐ. Sonuç olarak 

kentte yaᗰayanlarጐn ayrጐcalጐklጐ bir hukuki konumu vardጐ.”17 ጀnsanጐn yerleᗰik hayata 

geçmesi, zaman içinde yaᗰamsal alanlarጐnጐn deᇰiᗰmesi, gösterdikleri geliᗰme 

sonucunda ortaya çጐkan kentler tarihin en temel dönüᗰüm mekanlarጐ ve süreçleri 

olarak karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. Bilim adamlarጐ, bu konuyla ilgili farklጐ teoriler ortaya 

koymaktadጐrlar. Örneᇰin arkeolog V. Gordon Childe’a göre, insan topluluklarጐnጐn bu 

geliᗰimini anlatan tarihsel süreç dört ana çaᇰdan oluᗰmaktadጐr.  Bu çaᇰlar 

birbirlerinden üç devrimle ayrጐlmጐᗰtጐr.  Neolitik Devrim’le eski taᗰ çaᇰጐnጐn avcጐ 

toplayጐcጐ kültürleri yerleᗰik tarጐma geçiᗰini tamamlamጐᗰ, milattan önce dördüncü ve 

üçüncü binyጐlda baᗰlayan kentsel devrim ise neolitik toplumdan daha da karmaᗰጐk 

  
15 Henri Pirenne, Ortaçaᇰ Kentleri, Çev:ᗠadan Karadeniz, ጀletiᗰim Yayጐnevi, 5. Baskጐ, ጀstanbul, 
2005, s:47
16 Ernest Egol Begel, Kentlerin Doᇰuᗰu, Çev:Özden Arጐkan, Cogito “Kent ve Kültürü” özel sayጐsጐ, 
Yaz 1996, s:8
17 Begel, y.a.g.y., s:9



ticaret temelli ve hiyerarᗰik toplum yapጐlarጐna dönüᗰümü saᇰlamጐᗰtጐr. On sekizinci ve 

on dokuzuncu yüzyጐllarda geliᗰen sanayi devrimi ise modern çaᇰጐn yolunu açmጐᗰtጐr. 
18

Egon Ernest Begel, kent kavramጐnጐ üç deᇰiᗰik zaman aralጐᇰጐnda 

incelemektedir. Kent sözcüᇰüne verilen anlamጐn tarihsel süreçte farklጐ olabileceᇰinin 

altጐnጐ çizerek Kenti; Antik Çaᇰda Kent, Ortaçaᇰ Kenti, Modern Çaᇰda Kent baᗰlጐklarጐ 

altጐnda incelemektedir. Begel “ጀlk kentlerin ilkel birer köy olduᇰu, sonra yavaᗰ yavaᗰ 

kentsel merkezlere dönüᗰtükleri ve neolitik köylerin sጐrf nüfus artጐᗰጐyla kente 

dönüᗰtüᇰü” yolundaki yaygጐn görüᗰe karᗰጐ gelerek farklጐ bir görüᗰ öne sürmektedir. 

Begel, birçok kentin tepelerin üstüne ve benzeri yerlere kurulmuᗰ olmasጐndan dolayጐ 

köylülerin, orada yaᗰayanlarጐn sጐrtlarጐndaki aᇰጐr yüklerle oralara ulaᗰmasጐnጐ 

zorlaᗰtጐrmakta ve bu durumun bu çalጐᗰan insanlarጐn yerleᗰmesini teᗰvik etmediᇰini 

ileri sürmektedir. Yönetici savaᗰçጐ bir sጐnጐf olarak kendini neolitik nüfustan ayጐran bir 

sጐnጐf ortaya çጐkጐyor ki kentlerin oluᗰumunu saᇰlayan unsurun da bu sጐnጐf olduᇰu 

belirtilmektedir. Sጐnጐfsal farklጐlጐklar, siyasi hakimiyet kurulduktan sonra kentleri 

oluᗰturan toplumlar farklጐ nitelikler kazanmaya baᗰlamaktadጐr. Yerleᗰik hayatጐn bir 

getirisi olan yönetim, yönetim iktidar tebaa ve tüm bu gruplarጐ bir arada tutmaya 

yarayan inanç sistemi için ek binalar, tapጐnaklar yapጐlmaya baᗰlanmaktadጐr. Yine 

yerleᗰik hayatጐn devamlጐlጐᇰጐ için dጐᗰarጐdan gelebilecek tehlikelere karᗰጐ kaleler, surlar 

ya da savunma sistemleri kurulmaktadጐr. “Kentler, güvenliklerin saᇰlamak amacጐyla 

genellikle savunmaya daha elveriᗰli olan tepelerde kuruldu ve aᗰaᇰጐlara doᇰru 

yayጐldጐ. ጀlk dönemlerde ‘polis’ sözcüᇰü, yalnጐzca ‘yüksek kent’ (ya da tepedeki kent) 

için kullanጐlጐyordu; aᗰaᇰጐ kente ise ‘asty’ adጐ veriliyordu. Zamanla bu ayrጐm ortadan 

kalktጐ ve polis, ilk önce tüm kenti sonra da ‘devlet’i kapsayan bir anlam kazandጐ.”19

“Polis, bir ya da bir kaç kent ile bunun (bunlarጐn) çevresindeki kጐrsal bölgeyi 

kapsጐyordu. Ülke ya da devlet anlamጐnda polis, çeᗰitli tapጐnaklarጐ, devlet binalarጐ, 

  
18 V.Gordon Childe, Kendini Yaratan ጀnsan, Çev: Filiz Ofluoᇰlu, Varlጐk Yayጐnlarጐ, 8. Basጐm, Mart 
2006, s:43
19 Mehmet Ali Aᇰaoᇰullarጐ, Kent Devletinden ጀmparatorluᇰa, ጀmge Kitabevi, 4. Baskጐ, ጀstanbul, 
2004, s:1



agora’sጐ20, spor alanጐ (gymnasion), açጐk hava tiyatrosu vb. ile düzenli ve kompleks 

bir yapጐlanma görünümü veriyordu. Fakat gerçek geliᗰmemiᗰ, gerek olabildiᇰince 

geliᗰmeyi dጐᗰlamጐᗰ polislerde bu tür kentler oluᗰmamጐᗰtጐ. Örneᇰin Sparta polisi, bir 

daᇰጐnጐk köyler kümesi niteliᇰi gösteriyordu.”21 Kent Devleti denildiᇰinde söz edilen 

ᗰeyin, Yunaca kökenli polis yani, Yunan yarጐmadasጐnጐ, Anadolu’nun Batጐ kጐyጐlarጐnጐ, 

Ege adalarጐnጐ ve Güney ጀtalya ile Sicilya’yጐ kapsayan Eski Yunana dünyasጐnጐn en 

parlak döneminin toplumsal ve siyasal örgütleniᗰ biçimini kastettiᇰini fakat tam da 

karᗰጐlamadጐᇰጐnጐ belirtmek gerekmektedir. “Kent Devleti yalnጐzca Eski Yunan’a özgü 

bir kurum deᇰildir; deᇰiᗰik dönemlerde ve deᇰiᗰik toplumlarda aynጐ örgütleniᗰ 

biçimin çeᗰitli örneklerine rastlanmaktadጐr. Fakat kent devletleri buralarda (örneᇰin 

Roma’da) geçici bir nitelik gösterirken, Yunan’da kalጐcጐ olmuᗰ ya da daha doᇰrusu 

kalጐcጐ olmayጐ amaç edinmiᗰtir. Yunan polis’lerinin varlጐklarጐnጐ uzun süre 

sürdürebilmelerinde rol oynamጐᗰ temel etmenler olarak, polis’in yetkin siyasal 

toplum mitosu ile donanmጐᗰ donatጐlmጐᗰ olmasጐ ve polis’leri kendi içinde eritecek 

merkezi bir siyasal iktidarጐn çeᗰitli koᗰullar nedeniyle belirememiᗰ olmasጐ 

gösterilebilir.”22 Aristoteles, kent ile art bölgesini, kentle kጐrsal alanጐ birbirim olarak 

tanጐmlarken mekansal ve toplumsal yönlerden birbirinden ayጐrmamaktadጐr. Kent 

dጐᗰጐnda yaᗰayan çiftçileri bile kentin (polisin) birer parçasጐ olarak görmektedir. “Her 

ne kadar kent (polis), kimi kez, kጐrsal art bölge anlamጐna yaklaᗰan ‘chora’dan 

ayrጐlmaktaysa da Finley, kentin (polis), özde kent-devlet (city-state) ya da kent (city) 

yerine kullanጐlabilecek bir terim olduᇰunu öne sürmektedir. Daha sonra, Romalጐlar, 

kent ile onu çevreleyen alanጐ tek bir birim olarak algጐlayan Helenlerin yaklaᗰጐmጐnጐ 

benimsemiᗰlerdir. Yani, kent ile art bölgenin, siyasal tüzel ve mekansal birliᇰi,

olduᇰu gibi varlጐᇰጐnጐ sürdürmüᗰtür.”23 Kentlerden baᗰlayan siyasi iktidar ve sጐnጐfsal 

ayrጐm, farklጐ coᇰrafyalarda farklጐ süreçlerden geçerek günümüz modern kentin 

temellerini oluᗰturmaktadጐr. 

Kentleᗰme yönelimi bölgeden bölgeye deᇰiᗰebilen bir çeᗰitlilik 

göstermektedir. Genellikle ticaretin yoᇰunluk kazandጐᇰጐ yerlerde toplu yaᗰam ve kent 

  
20 Kabilesel örgtleniᗰ döneminde halkጐn siyasal toplanma yeri anlamna gelmektedir. Fakat daha 
sonralara pazar alanጐ (çarᗰጐ) anlamnda da kullanጐlmጐᗰtጐr.
21 Aᇰaoᇰullarጐ, a.g.y., s:15
22 Aᇰaoᇰullarጐ, a.g.y., s:11-12
23 Holton, a.g.y., s:307



yaᗰamጐna yönelim söz konusudur. “Hiçbir uygarlጐkta, kent yaᗰamጐ ticaret ve 

sanayiden baᇰጐmsጐz olarak geliᗰmemiᗰtir. Ne antik çaᇰda ne de modern zamanlarda 

bu kuralጐn dጐᗰጐnda kalan bir durum olmamጐᗰtጐr. ጀklim, halk, din ayrጐlጐklarጐ, bu 

bakጐmdan tጐpkጐ çaᇰlarጐn ayrጐlጐklarጐ gibi önemsizdir. Bu, geçmiᗰte Mጐsጐr, Babil, 

Yunanistan kentlerinde, Roma ve Arap ጀmparatorluklarጐnda geçerli olmuᗰ bir 

kuraldጐr; tጐpkጐ günümüzde, Avrupa, Amerika, Hindistan, Japonya ve Çin kentlerinde 

geçerliliᇰini koruduᇰu gibi. Bu evrensellik zorunlulukla açጐklanmaktadጐr. Gerçekten 

bir kent grubu ancak, yiyecek maddelerini dጐᗰarጐdan getirerek yaᗰayabilir. Ancak bu 

dጐᗰalጐmጐn, buna denk düᗰen ya da bununla eᗰ deᇰerdeki mamul ürünlerin dጐᗰ 

satጐmጐyla dengelenmesi zorunludur. Böylece kentle çevresindeki kጐrsal bölge 

arasጐnda sጐkጐ bir karᗰጐlጐklጐ hizmet iliᗰkisi kurulur. Karᗰጐlጐklጐ baᇰጐmlጐlጐᇰጐn 

sürdürülebilmesi için ticaret ve sanayi vazgeçilmez öᇰelerdir; sürekli bir alጐᗰveriᗰ 

saᇰlamak için birincisi, deᇰiᗰim amacጐyla mal saᇰlamak için de ikincisi olmasaydጐ 

kent yok olup giderdi.”24  

Zanaat ve ticaretin önem kazanmasጐyla, kentleᗰme yönelimi de bu unsurlara 

baᇰlጐ olarak geliᗰmiᗰtir. Zanaatkarlar tarafጐndan saraya ve halka gereken ihtiyaçtan 

fazlasጐnጐ üretilince, bunlarጐ pazarlayacak satacak yerlere ve diᇰer insanlara ihtiyaç 

duyulmuᗰtur. Kent kendine bir pazar arayጐᗰጐ içine girince, kጐrsal bu amaçla 

kullanጐlmጐᗰtጐr. Begel’in de yazጐsጐnda belirttiᇰi üzere kent bir süre sonra bir pazara 

kentsel mamullerin verilip karᗰጐlጐᇰጐnda kጐrsal ürünlerin alጐndጐᇰጐ bir merkeze 

dönüᗰtürülmüᗰtür. “Baᗰlጐca üç tip pazar vardጐ: Yerel Pazar, Bölgesel Pazar ve daha 

geniᗰ bir alana mal sunan Pazar, yani ülkeler arasጐ ticarete yönelik Uluslararasጐ 

Pazar. Kehribar yolunun ve paleolitik yerleᗰimlerde bulunan birçok yabancጐ kap 

kaçaᇰጐn gösterdiᇰi gibi, kentlerin doᇰuᗰundan önce de uluslararasጐ ticaret vardጐ. 

Ama bu ticaret, uzun mesafeye kolaylጐkla taᗰጐnabilecek olan mallarla (kehribar, 

deᇰerli taᗰlar, küçük aletler gibi) sጐnጐrlጐydጐ. Etkili taᗰጐmacጐlጐk yöntemleri geliᗰtirilene 

kadar büyük miktarlarda ihtiyaç maddesinin ticareti mümkün olmadጐ. Diᇰer yandan 

gemi taᗰጐmacጐlጐᇰጐ 19. yüzyጐlda demiryolunun icadጐna kadar en hጐzlጐ taᗰጐmacጐlጐk 

yöntemi oldu.”25

  
24 Pirenne, a.g.y., s:99
25 Begel, a.g.y., s:10



Gemicilik merkezleri, denizlerin hinterlantlarጐ kentleᗰme konusunda daha 

hጐzlጐ geliᗰtiler. Ticaret bir kentin, daha sonra da bir bölgenin devletin hatta 

imparatorluᇰun geliᗰimi için çok önemliydi. “Akdeniz kuᗰkusuz imparatorluᇰun26

siyasal ve ekonomik birliᇰin güvencesiydi. ጀmparatorluᇰun varlጐᇰጐ temelde bu deniz 

üstündeki egemenliᇰine baᇰlጐydጐ. Bu büyük ticaret yolu olmasaydጐ, orbis 

romanus27un, ne hükümet, ne savunma, ne e yönetim olanaᇰጐ olurdu. ጀmparatorluᇰun 

son dönemlerinde bile bu denizci niteliᇰinin sürdürülmekle kalmayጐp, daha da 

belirginleᗰmesi ilginçtir. Karadaki eski baᗰkent Roma bጐrakጐldጐᇰጐnda onun yerini 

alan kent yalnጐzca baᗰkent deᇰil, aynጐ zamanda önde gelen bir liman olan 

Konstantinopolis’ti.”28

Gordon Childe, Kent Devrimi kuramcጐsጐ olarak kentlerin verimli arazilere 

paralel olarak geliᗰtiᇰi hatta ticaretin de önem kazanmasጐna konum saᇰlayan Dicle 

Fጐrat arasጐndaki livli topraklarda, Indus Irmaᇰጐ kጐyጐlarጐnda, Nil Vadisi’nde tarጐmsal 

devrim sonrasጐnda kentleᗰmenin daha belirgin olduᇰunu ileri sürmektedir.29 Kጐrsal 

bir yerleᗰimden kentsel yerleᗰime geçiᗰ ise ticaretle olmaktadጐr.  “…bugün Rusya’yጐ 

oluᗰturan bölgedeki Kiev’in, Kij adlጐ bir slav prensi tarafጐndan tahkim edilen kጐrsal 

bir yerleᗰimden geliᗰtiᇰi anlaᗰጐlmaktadጐr. Novgorod (kelime anlamጐ ‘yeni kent’tir.), 

Baltጐk’tan Karadeniz’e uzanan eski bir ticaret yolu üzerinde ticari bir merkez olarak 

kurulmuᗰtur. Adጐna ilk kez 1147 de rastlanጐlan Moskova’nጐn kuruluᗰu ise 

belirsizdir.”30

Modern dünyada kent oluᗰumunu tamamladጐktan sonra çeᗰitli çatጐᗰmalara, 

sahne olmuᗰtur. Geçmiᗰten bu yana kentlerin sahipleri deᇰiᗰmekte ya da 

çatጐᗰmaktadጐr. Savaᗰ ya da çatጐᗰma kent için vazgeçilmez bir olgu halindedir.  

“Mezopotamya kentlerinden Yunan ve Roma kentlerine, ortaçaᇰdan da modern 

zamanlara kadar kent, güvenli bir yaᗰamጐn simgesi olmuᗰ, hatta Romalጐlar, kenti 

barጐᗰጐ korumakta en yetkin kurum ᗰeklinde görmüᗰlerdir. Ancak savaᗰ tekniᇰinin 

muazzam ölçüde ilerleyip tehlikesini artጐrmasጐ, kentleri de güvenli olmaktan 

  
26 ጀmparatorluk diye sözedilen Roma ጀmparatorluᇰu’dur.
27 Latincede Roma ülkesi, Roma evreni, Roma yörüngesi anlamጐndadጐr.
28 Pirenne, a.g.y., s:11
29 Childe, a.g.y., s:103
30 Begel, a.g.y., s:12



çጐkarmጐᗰtጐr. Efsanevi Babil, savaᗰ sonrasጐnda yerle bir olmuᗰ, ጀkinci Dünya 

Savaᗰጐ’nda da Avrupa Kentleri bombalanmጐᗰ, ጀsrail Filistin savaᗰlarጐ yüzünden 

Kudüs yaᇰmalanmጐᗰ, New York’un devasa binalarጐ da terörizm sonucunda yerle bir 

edilmiᗰtir.”31

1.2.    Kent ጀmgesi

Kent imgesi ile anlaᗰጐlan, o kentin genel görünümüyle yaᗰam tarzጐdጐr. 

Sokaklarጐ, caddeleri, parklarጐ, heykelleri, kütüphaneleri, insanlarጐn giyimi ve yaᗰam

tarzlarጐ kentin mimarisi belleᇰe yerleᗰmektedir. Kent sokaklardan ve caddelerden 

oluᗰmaktadጐr. Bu sokaklarda yürüdükçe geniᗰ alanlara, parklara ya da dini yapጐlara 

çጐkጐlmaktadጐr. Bazጐ kentler melezdir; içinde birçok farklጐ mimariyi, yapጐyጐ, tarzጐ 

barጐndጐrmaktadጐrlar. “Çin mahallelerinde veya Hint dükkanlarጐnda ile olsa yaᗰayan 

ötekilerin dayanጐlmaz cazibesi vardጐr. ጀskenderiye Kahire, ᗠam veya Beyrut hem 

Yunan, hem Suriyeli hem Arap hem Osmanlጐ hem de Kolonyal binalardan bakan 

Avrupa’dጐr. Biraz Akdeniz’dir biraz da çöl. Hepsinin karጐᗰጐmጐ bir melez keyfi, 

güzelliᇰi sarar siluetin tül peçesini”32

Turgut Cansever kenti; “insanጐn, hayatጐnጐ düzenlemek üzere meydana 

getirdiᇰi en önemli en büyük fiziki ürünü ve insan hayatጐnጐ yönelten, çerçeveleyen 

yapጐdጐr”33 diye tanጐmlamaktadጐr. Kent tanጐmጐ yapጐlጐrken, sadece görünüᗰ deᇰil canlጐ 

bir yapጐ olarak insandan daha doᇰrusu yaᗰayan insanጐn kültüründen, yaᗰayጐᗰ 

ᗰeklinden, alጐᗰkanlጐklarጐndan, anlamlጐ bir yጐᇰጐn olarak toplumdan da söz etmek 

gerekmektedir. Kent ve kültürü bir arada olmasጐ gereken birbirini tamamlayan bir 

organizma parçalarጐ gibi düᗰünülmelidir. Kent yaᗰamጐ, ticari iliᗰkileri, sosyal yapጐsጐ, 

gündelik yaᗰamጐ, modern kültür biçimi, sanatsal faaliyetleri ile kጐrsaldan 

ayrጐlmaktadጐr. Kent denildiᇰinde çaᇰrጐᗰtጐrdጐᇰጐ izdüᗰümleri o kente ait imgeler ve 

yaᗰanጐlanlar olmaktadጐr. Dolayጐsጐyla, kent canlጐdጐr. Kentin kendi içinde bir devinimi 

  
31 Mehmet Öztürk, Sine-masal Kentler: Modernitenin ጀki Kahramanጐ Kent ve Sinema Üzerine 
Bir ጀnceleme, Donkiᗰot ጀnceleme, ጀstanbul, ᗠubat 2005, s:52
32 Çizgen, a.g.y., s: 31
33 Turgut Cansever, ᗠehir, Cogito “Kent ve Kültürü” özel sayጐsጐ, Yaz 1996, s:125



olduᇰunu Kevin Lynch∗ de ᗰöyle ifade etmektedir: “Bir kentteki hareketli elemanlar, 

özellikle de insanlar ve onlarጐn faaliyetleri, sabit fiziksel bölümler kadar önemlidir. 

Biz bu gösterinin izleyicileri olarak kalamayጐz, kendimiz de onun bir parçasጐyጐzdጐr, 

öteki katጐlጐmcጐlarla birlikte sahnede yer alጐrጐz. Çoᇰu kez kenti algጐlamamጐz süreklilik 

göstermez, kጐsmi bölük pörçük olur daha çok, dikkatimizi çeken baᗰka ᗰeylerle 

bölünür. Hemen hemen bütün duyularጐmጐz devrededir. Kentin imgesi de bütün 

bunlarጐn bir bileᗰimidir.”34

Görsel alanda, özellikle de çevremizde karᗰጐlaᗰtጐᇰጐmጐz imgeler, imajlar biz de 

sembolik anlamlar taᗰጐmaktadጐr. John Berger’in “Görme Biçimleri”ne de atጐf da 

bulunarak, zamanla imgelerin, akጐlda canlandጐrdጐᇰጐ ᗰeyden daha kalጐcጐ olduᇰu 

anlaᗰጐldጐ. “ጀmge bir nesnenin ya da kiᗰinin bir zamanlar nasጐl göründüᇰünü- böylece 

konunun eskiden baᗰkalarጐnca nasጐl görüldüᇰünü de anlatጐyordu. Daha sonralarጐ 

imgeyi yaratanጐn kendine özgü görüᗰü de, yaptጐᇰጐ kaydጐn bir parçasጐ olarak kabul 

edildi. ጀmge Y’nin X’i nasጐl gördüᇰünü kaydeden bir ᗰey oldu. Bu da, bireysellik 

bilincinin gittikçe artan bir tarih bilinciyle birlikte geliᗰmesi sonucunda olmuᗰtur.”35

Bu da gösterir ki kentlerde karᗰጐmጐza çጐkan yapጐlar, eski binalar, abideler, kiliseler, 

tarihi binalar yapጐldጐᇰጐ döneme ait yaᗰantጐyጐ, o kentin geçmiᗰini, tarihini, kültürünü 

anlatጐr. “Ortaçaᇰ kentinde yüksek katedral ile küçük mesken öbeklerinin sembolik bir 

niteliᇰi vardጐ. Yakጐndoᇰu’nun bazጐ büyük kentlerinde, çölün öbeklenmiᗰ binalarጐn 

ᗰaᗰaalጐ zenginliᇰiyle dengelenen kasvetli, farklጐlaᗰmamጐᗰ geniᗰ açጐklጐᇰጐ, sembol 

yaratጐcጐ muazzam gücüyle algጐsal bir gerilim yaratጐr. Bizim kentlerimizde çok büyük 

binalarጐn çok küçüklerle, kalabalጐk alanlarጐn boᗰ olanlarla yan yana getirilmesi,

yalጐn bir çeᗰitlilik anlamጐndan fazlasጐnጐ içerir. Sጐnጐrlጐ neredeyse insanlጐk dጐᗰጐ bir 

yerleᗰim içinde yaᗰayan çaᇰdaᗰ kent sakinleri, genellikle doᇰal dünyanጐn kendilerine 

sunulan her iᗰaretini sevinçle karᗰጐlarlar.”36  

  
∗ ‘Kentin ጀmgesi’, 1975 MIT, Kentsel ve Bölgesel Araᗰtጐrmalar Merkezi’nde profesör
34 Kevin Lynch, Çevrenin ጀmgesi, Çev:ጀlknur Özdemir, Cogito “Kent ve Kültürü” özel sayጐsጐ, Yaz 
1996, s:153
35 John Berger, Görme Biçimleri, Çev:Yurdanur Salman, Metis Yayጐnlarጐ, ጀstanbul, 6.Basጐm, Aᇰustos 
1995,  s:10
36Gyorgy Kepes, Kent Ölçeᇰinde Dጐᗰavurum ve ጀletiᗰim Üzerine Notlar, Çev:Bahar Öcal 
Düzgören, Cogito “Kent ve Kültürü” özel sayጐsጐ, Yaz 1996, s:179



Kent kavramጐ içinde barጐndጐrdጐᇰጐ imgelerle bir anlam taᗰጐr. Öyle ki kentlerin 

isimleri geçtiᇰinde imgesel çaᇰrጐᗰጐmlar oluᗰur. “Paris’i Eiffel, Pekin’i ጀmparatorluk 

Sarayጐ ve bisikletler ordusu, Venedik’i gondollar, Fas’ጐ bedeviler ve fes, New 

York’u37 Özgürlük Anጐtጐ bize her sözcükten daha hጐzlጐ çaᇰrጐᗰtጐrጐr.”38 Bu belli baᗰlጐ 

kentlerin içinde yer alan, onlarla bütünleᗰmiᗰ yapጐlar kafamጐzda yer etmelerini 

saᇰlamጐᗰtጐr. Fakat her ᗰeyden önce kent denilince akla gelenler ise, bir kente ait 

kafamጐzda canlanan siluettir. Bir kentin mekansal modelinde fabrikalar, devlet 

kurumlarጐ, üniversiteler, parklar, yüksek binalar, hastaneler, tiyatro, müze, sinema 

gibi kültürel faaliyetlerin yoᇰunlukla gerçekleᗰtiᇰi mekanlar akla gelir. Bu, kentin 

fiziksel yapጐsጐdጐr. Yine bu fiziksel çevre ile ilgili olarak karmaᗰጐk ama kendi içinde 

düzenli yollar, ᗰehrin içinde farklጐ mekanlarጐ birbirine baᇰlayan geniᗰ caddeler, 

köprüler hatta tüneller hatta yer altጐ ulaᗰጐm sistemleri varsa deniz ve nehir 

taᗰጐmacጐlጐᇰጐ görsel olarak aklጐmጐza ilk gelenlerdendir. Öyle ki tüm bu yollarጐn 

ulaᗰጐmጐndaki problemler ve trafik kente ait diᇰer önemli unsurlardጐr. “Bir ᗰehrin 

mekansal modelini oluᗰturan önemli bir faktör ise insanlarጐ kara, demir ve hava 

yollarጐnጐ, geçiᗰ sahalarጐnጐ, ve baᗰka her türlü baᇰlantጐyጐ içeren genel dolaᗰጐm 

imkanlarጐnጐn tipi, modeli ve kapasitesini ilgilendirir. Dolaᗰጐm ve karᗰጐlጐklጐ iletiᗰim 

belki de bir ᗰehrin en önemli iᗰlevleridir.”39

Güç ጀradeleri Kentin Fiziksel Yapጐsጐnጐ Nasጐl Etkiler?  

 

Dጐᗰ etkenler, güç iradeleri diᇰer kentlerin yapጐlarጐnጐ oluᗰturabilmekte ya da 

var olan biçimlerini deᇰiᗰtirebilmektedir. “Varlጐᇰጐn dinamik bir süreç olduᇰu 

gerçeᇰinin fark edildiᇰi çaᇰlarጐn ise en çarpጐcጐ örneᇰini de, göçebe hareketli 

  
37 ᗠehircilik alanጐnda bir çጐlgጐnlጐk inᗰasጐyla mümkün olan bir yapጐya sahip olan New York, binalarጐnጐn 
heybetiyle bir cazibeye ve güce sahip olmuᗰtur. Bülent Tunga Yጐlmaz’ጐn “ᗠehirler ve Filmler: New 
York’a Sinemasal Bir Aᇰጐt” isimli makalesinde modern kentin kargaᗰasጐ ve kerጐᗰጐklጐᇰጐna dikkat 
çekilmiᗰtir. Her türden insanጐ, olayጐ, kargaᗰayጐ, içinde barጐndጐran modern kent yaᗰamጐ baᗰlጐ baᗰጐna bir 
bulmaca gibi görünebilir. Yaᗰam biraz tesadüflere ve olaᇰandጐᗰጐ olaylarጐn sizi yönlendirmesine 
baᇰlጐdጐr. Ama modern kentin bu karጐᗰጐklጐᇰጐ ve kargaᗰasጐ karᗰጐsጐnda birey bilinçli ve çoᇰu zaman 
hazጐrlጐklጐdጐr. New York City’de vakit gece yarጐsጐnጐ geçmiᗰse aᗰk, keyif ya da sorun araman gerekmez. 
Onlar seni bulur. 
38Çizgen, a.g.y., s:19
39Kevin Lynch, Metropol Modelleri Cogito “Kent ve Kültürü” özel sayጐsጐ, Yaz 1996, s:99



kültürlerin teᗰkil ettiᇰini biliyoruz. Cengiz Han’ጐn bütün Asya’nጐn kalጐcጐ yapጐlarጐnጐ 

yok etmeyi adeta ilahi bir vazife saymasጐ, Hülagü’nün, Halife Mansur’un dairevi 

planlጐ Baᇰdat ᗰehrini, bir ilk iradenin bütün gerçeᇰi sጐnጐrlayan ve kendi tasavvuru 

içine hapseden tutumunu yok etmek için yጐkmasጐ, bu karᗰጐt varlጐk görüᗰlerinin 

çatጐᗰmasጐnጐn en çarpጐcጐ bir diᇰer örneᇰidir.”40 Tüm bunlar, tarihsel süreç de güç 

iradelerinin kentlerin yapጐsጐnጐn oluᗰmasጐnda, biçimlenmesinde ne denli önemli 

etkenler oluᇰunun göstergesidir. Bu durum günümüzde de deᇰiᗰiklik 

göstermemektedir. Medeniyetler arasጐndaki çatጐᗰma, devletlerin birbirini yok etme 

politikalarጐ aynen devam etmektedir. 

“Uygarlጐklar ve dinler birbirini pek baᇰጐᗰlamጐyor. Özellikle geçmiᗰte, bu 

durum neredeyse vandallጐk sጐnጐrጐna gelip dayanmጐᗰ. Babil kaç kez, yakጐldጐ, yጐkጐldጐ? 

Ya Roma uygarlጐᇰጐnጐn Kartaca’ya hak gördüᇰü yazgጐ? Büyük Sezar’ጐn Mጐsጐr’a 

giriᗰiyle ጀskenderiye Kitaplጐᇰጐ’nጐn yakጐlmasጐ eᗰ tarihli deᇰil mi? Endülüs sonrasጐnda, 

ጀspanyollarጐn o büyük ve parlak uygarlጐᇰa karᗰጐ, Yahudilere ve Müslümanlara karᗰጐ 

giriᗰtiᇰi akጐl dጐᗰጐ öç nasጐl açጐklanacak? Yalnጐz o kadar da deᇰil; Maya, Aztek ve ጀnka 

uygarlጐᇰጐnጐ yok etmek, yazጐlጐ hiç bir tarih bጐrakmamak için, aynጐ ጀspanyollarጐn 

Amerika anakarasጐnda baᗰvurduklarጐ sistemli yok etme hareketine ne demeli?” 41

Yapጐlarጐn kalጐcጐlጐᇰጐ toplumun yaᗰam ᗰekli ve günün ᗰartlarጐ ile iliᗰkili olarak 

deᇰiᗰiklik göstermektedir. “ᗠehirleri vücuda getiren yapጐlarጐn kalጐcጐ ve geçici 

malzeme ile inᗰa edilmiᗰ olmasጐ veya Osmanlጐ ᗰehirlerinde olduᇰu gibi yapጐlarጐn bir 

kጐsmጐnጐn, mesela; sürekli deᇰiᗰen aile yapጐsጐna uyum saᇰlamak üzere evlerin geçici 

malzeme ile idari, dini ve toplum hizmeti gören han, hamam çarᗰጐ gibi yapጐlarጐn 

malzeme ile inᗰa edilmiᗰ olmasጐ gibi, farklጐ ve varlጐᇰጐn yapጐsጐna uyum iradesi ile var 

olmuᗰ çözümler de oluᗰmuᗰtur.”42

Edebiyatta kentlerin varlጐᇰጐ, gerçekten daha kalጐcጐdጐr. Örneᇰin Paris 

Hemingway’a bጐraktጐᇰጐ duygularla tanጐmlanmaktadጐr. Paris Hemingway’in gözünden 

  
40Uᇰur Kökden, Kentler Üreten Tarih- Tarih Üreten Kentler, Cogito “Kent ve Kültürü” özel sayጐsጐ, 
Yaz 1996, s:41
41 Cansever, a.g.y., s:126
42 Çizgen, a.g.y., s:48



varlጐᇰጐnጐ bulmaktadጐr. “Tadጐna doyulmaz ᗰaraplarጐ, istridyeleri, etleri, café’leriyle 

Hemingway’in Paris’ine karᗰጐlጐk, Ehrenburg’da Notre Dame kocaman bir taᗰ 

ormanጐ gibi yükselir. Ehrenburg hüzünlü ve çirkin Paris’i anlatጐr. Vurdumduymaz 

Paris, yaᗰanan günleri anlatጐrken bir dönemim mekan aᇰጐrlጐᇰጐnጐ sጐrtጐmጐza yጐkar. 

Geleceᇰe dair bir tek satጐr vardጐr: ‘yakጐn müzeleri, tablolarጐ yok edin, Paris gene 

kalacak! Ve ጀskenderiye, belleᇰin baᗰkenti!... Geçmiᗰin çiᇰnenmesi olanaksጐz acጐ otu, 

belleᇰin özü.’ Lavrance Durrel’in olaᇰanüstü büyülü ጀskenderiye Dörtlüsü en güzel 

ᗰehir romanlarጐndandጐr.”43

Birçok kent her ne kadar tarihten getirdiᇰi yapጐsጐnጐ korusa da, eklemeler ve 

eksilmelerle deᇰiᗰikliklere maruz kalmጐᗰtጐr. “Pekin ise birbirine dik yollarጐn teᗰekkül 

eden yapጐ adalarጐnጐn, tamamen dik açጐlጐ bir düzenle planlanmጐᗰ parseller üzerinde 

inᗰa edilen evlerin plan düzeni, yapጐ sistemi, renkleri, çatጐlarጐnጐn biçimi ve renkleri, 

bahçe duvarlarጐnጐn ve harpuᗰtalarጐnጐn renkleri, bahçeye dikilecek aᇰaçlarጐn cinsleri 

ve yerleri gibi pek çok hususta önceden tayin edilmiᗰ esaslarጐn aynen uygulanmasጐ

veya renkler üzerindeki iki alternatiften birini seçmek gibi sጐnጐrlጐ elastikiyete ve 

seçme yetkisine yer veren bir yapጐ nizamጐ ile gerçekleᗰtirilmiᗰtir.”44 Üst iradenin 

belirleyici tavrጐyla oluᗰan bu kentlerin yapጐsጐ, zaman içine varlጐᇰጐnጐ korumuᗰ ya da 

deᇰiᗰmiᗰtir. “Pekin de üst irade için de sጐnጐrlጐ da olsa, insanlarጐn aldጐklarጐ kararlar 

ile ᗰehir dokusu karᗰጐsጐnda Paris-Krallጐᇰጐ’nጐn, Napoleon’larጐn mutlakiyetçi tavrጐ ile 

insanጐn, ferdin, ferdiyetinin yüceliᇰini yok eden bir toplum ve telakkisinin ürünü 

oldu. Bu mutlakiyetçi tavrጐn Batጐ Ortaçaᇰ Katolik Hristiyan kültürünün de asli vasfጐ 

olduᇰunu biliyoruz. ጀnsanጐ günahkar ve dünyayጐ; günahkar insanጐn günahጐnጐn 

kefaretini ödediᇰi yer, kiliseyi; günahጐnጐn kefaretini ödeme yolunda insanጐ yönelten 

üst organ olarak kabul eden Batጐ Avrupa kültürünün bu asli tavrጐ Ortaçaᇰ 

ᗰehirlerinin olduᇰu gibi son beᗰ asጐrlጐk dönemde de Avrupa’nጐn imajጐnጐ 

belirlemiᗰtir.45

Üst iradenin yansጐmasጐ olarak kentin silueti oluᗰmakta ve yapጐlarጐn sosyal 

yapጐyla paralellik göstermesi dikkati çekmektedir. Kentin silueti, kentin doᇰal 
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yapጐsጐyla belirlendiᇰi kadar üst iradenin dayatmasጐ ve yönlendirmesiyle de 

oluᗰabilmektedir. Bir kentin silueti, yani dጐᗰ görünüᗰü her ᗰeyden önce o kentin 

karakteri, yaᗰadጐklarጐ, tarihi ve kimliᇰidir. “Nil’in kጐyጐsጐna sጐᇰጐnmጐᗰ Kahire’yi de su 

belirler. Piramitler kentin gölgesinde kalarak geçmiᗰ bir görkemin son habercileri 

gibi dururlar. Hurma aᇰaçlarጐnጐn, palmiyelerin Nil kadar etkili olduᇰu yadsጐnamaz. 

Çirkin yüksek binalar toprak damlጐ evleri siluetten atamaz nedense. Dönüp giderken 

aklጐnጐzda palmiyeler ve toprak damlጐ evlerin önündeki eᗰekler kalጐr. Bugün ve yarጐnጐ 

birleᗰtiren uyum (ambience) siluetin bel kemiᇰidir. Siluet bir kentin karakteridir. ጀᗰte 

bir nehir kጐyጐsጐ kenti daha; Tiber’le kucaklaᗰan Roma yedi tarihi tepe üstüne oturur. 

Meydanlar, tapጐnaklar, kiliseler, su kemerleri kentini Mussolini deᇰiᗰtirmeye 

çalጐᗰጐr.”46

 

Bir Kent Silueti Olarak ጀstanbul

Kentler fiziksel bir bütünlük içinde ele alጐndጐᇰጐnda, dokusuna baᇰlጐ olarak iki

ana öᇰenin mevcut olduᇰu gözlemlenmektedir. Kentin fiziksel yapጐsጐ ve bunun yanጐ 

sጐra kentin kullanጐcጐlarጐn o kente kattጐᇰጐ görünümdür. “Kentin fiziksel ve fonksiyonel 

imajጐnጐ yansጐtan binalar ve kentsel mekanlar meydanlar, caddeler, sokaklar. Kent 

bütünün parçasጐ ‘üç boyutlu fiziksel bir eleman’ olarak sokaklar kent ölçeᇰinde 

binalar arasጐnda yayalarጐn ve taᗰጐtlarጐn dolaᗰጐmጐnጐ saᇰlayacak bir baᇰlantጐ ve ulaᗰጐm 

dolaᗰጐm aracጐ olmanጐn yanጐnda aynጐ zamanda ‘sosyal yaᗰam için açጐk bir platform’

oluᗰtururular. Baᗰka bir deyiᗰle, mimari ve kentsel kimliᇰin yanጐnda her sokaᇰጐn 

ekonomik bir fonksiyonu ve sosyal bir özelliᇰi vardጐr. Bu sebeple sokaklar fiziksel 

biçimleri ve oluᗰturduklarጐ doku ile olduᇰu kadar sahipleri kullanጐcጐlarጐ ortaya 

çጐkጐᗰlarጐndaki amaç ve deᇰiᗰen sosyal ve ekonomik fonksiyonlarጐyla da 

incelenmelidir. ”47

Bizim kentlerimiz ile Batጐ kentleri arasጐnda fark bulunmaktadጐr. Fakat son 

dönemlerdeki mimari yapጐda Batጐ’nጐn model olarak alጐnmasጐ, kentlerin yapጐsጐnጐn 

birbirine benzemesine yol açmጐᗰtጐr. “Bizim ᗰehirlerimizin, medina’larጐmጐzጐn ville, 
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citta, stadt, city, ciudad denen Avrupa kentleriyle bazጐ farklarጐ vardጐ. Biz bu küçük 

gibi gözüken farklጐlጐklarጐ göz ardጐ ederek ve II. Dünya Savaᗰጐ’ndan sonra, özellikle 

de son yirmi yጐlda gerçekleᗰen bir batጐya benzeᗰim süreci içinde, ortaya çጐkan 

biçimlerin etkisinde kalarak, çaᇰdaᗰ kentlerimizden söz ettiᇰimizde, onlarጐn hiçbir 

zaman ulaᗰmadጐklarጐ yabancጐ standartlar ve imgelere dayanarak konuᗰuyor ve 

deᇰerlendirmeler yapጐyoruz. Yakጐnma söylemi dጐᗰጐnda kendimize özgü bir fiziksel 

çevre, kent ve mimari söylem üretmedik.”48

ጀbn Battuta Seyahatnamesi’nde ጀstanbul’un tasviri yapጐlጐrken kentin silueti 

çizilmektedir. Bir kentin siluetini en fazla doᇰasጐnጐn belirleyiᗰine en iyi örneklerden 

biri ጀstanbul’dur. Kevin Robins ve Asu Aksoy’un birlikte yazdጐᇰጐ “Modernizm ve 

Binyጐl: ጀstanbul’da Mekanla ጀmtihan” isimli makalede ጀstanbul hem fiziksel 

görünüᗰü hem de sosyal yapጐsጐ ile birlikte incelemektedir. Tarihsel süreç içersinde 

ጀslam ve Avrupa Hristiyan dinlerinin etkileriyle, Doᇰu ve Batጐ kültürüyle, ticaret ve

sosyal hayatጐyla, komᗰularጐyla olan iliᗰkileri ve coᇰrafi konumumun stratejik 

özellikleriyle bir ጀstanbul silueti çizmektedirler. ጀncelemede; ጀstanbul’un doᇰuyla 

batጐyጐ birleᗰtiren sembolik bir köprüye sahip olduᇰunu vurgulanጐrken dinsel ve etnik 

alanlarda Osmanlጐ etkisinin sosyal yaᗰama olan yansጐmalarጐnጐ anlatmaktadጐrlar.49

Kentin siluetini belirleyen unsurlar ጀstanbul’da çok çeᗰitlilik göstermektedir. 

“Bu kentin siluetini her ᗰeyden fazla doᇰasጐ belirler. Vapur düdüklerinin boᇰuk 

sesleri, sisi deler geçer. Sisin içinde kalan yüzünü kጐrmጐzጐ güneᗰ yavaᗰça kaldጐrጐr. 

ጀncecik belli minarelerle bakar bize önce, sonra kubbeli dudaklarጐnጐ uzatጐr. 

Süleymaniye’nin kጐrmጐzጐ gülleridir daᇰጐnጐk saçlarጐ, gözyaᗰlarጐdጐr Haliç’te boᇰazጐna 

tጐkanan. O Boᇰaz’ጐn dantelâsጐdጐr ki ጀstanbul’un siluetini ölümsüz kጐlar. Çirkin, kalጐn 

ve uzun bacaklarጐdጐr modern zamanlarጐn ᗰaklabanlጐklarጐ. Ama siluete girer tüm 

endamጐ. Dünya suyollarጐnጐn bir anahtarጐnጐ gizler koynunda. ጀstanbul’un bir gözü 

Süleymaniyede’dir. Diᇰer gözü Sultanahmet. Ayasofya ve Topkapጐ aᇰzጐ, burnu, 

çenesidir Yeni cami, benleridir kiliseler… Kጐsacasጐ ጀstanbul’un nur yüzüdür bu yan. 
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ጀstanbul’un kalan tek silueti buradadጐr bence. Günbatጐmጐnda veya doᇰumunda 

durum modern zamanlarጐn çirkin köprüsünden ve o acayip kulelerden sakጐnጐp bakጐn 

ጀstanbul’a. ጀᗰte su kemerlerinden elini verir size, hemen köprülerden geçirir.”50

Sokaklar toplumsal yaᗰamጐn dጐᗰa yansጐdጐᇰጐ kent mekânlarጐdጐr. Kentin ruhu 

oradadጐr. Fiziksel yapጐsጐ ve kimliᇰi sokaklarda tanጐmlanmaktadጐr. “ጀstanbul sokaklarጐ 

incelendiᇰinde genel ‘sokak mekânጐ’ kavramጐnጐn çok özelliᇰini aynጐ anda ve zengin 

çeᗰitlilik gözlemlemek mümkündür. Bu özelliklerinden yola çጐkarak ጀstanbul

sokaklarጐnጐ kültürün dጐᗰa yansጐma mekânlarጐ olarak algጐlamak yanlጐᗰ olmayacaktጐr. 

‘Akdenizli’ olmanጐn bir özelliᇰi olarak dጐᗰa dönük yaᗰam biçimi kendini, 

Anadolu’nun pek çok yerleᗰmesinde olduᇰu gibi ጀstanbul’da da gösterir.”51

ጀstanbul sokaklarጐ, aynጐ zamanda toplum için yaᗰam alanlarጐdጐr. “Hava 

koᗰullarጐ Akdeniz ikliminden daha soᇰuk olmasጐna raᇰmen bu dጐᗰa dönüklük ve 

yaᗰam ጀstanbul sokaklarጐna taᗰar. ጀstanbul’da sokaklar çocuklar için bir oyun alanጐ 

ev halkጐ için bir sohbet ve buluᗰma mekânጐ seyyar satጐcጐlar için bir para kazanጐlan 

bir iᗰ mekânጐ motorlu taᗰጐtlar için yoldur. Sokaᇰጐnጐ süpürmek sokakta halጐ yጐkamak 

sokakta kapጐ önünde kahve içmek, bayramlarጐ sokakta kutlamak hep kültürün sokaᇰa 

taᗰan öᇰeleridir.”52

Kentlerin siluetinin en çok tanጐmlandጐᇰጐ alanlardan birisi edebiyattጐr. Öyle ki 

ᗰair ya da yazar kenti bize, kendisinde bጐraktጐᇰጐ duygularla aktarጐr. Paris büyülü bir 

kent olurken, ጀstanbul kanatlarጐnጐ açmጐᗰ bir kuᗰ olarak çጐkabilmektedir. Kentlerin 

tarihi dokusu, imgeleri onlarጐn ruhunu oluᗰturmakta adeta onlarጐ canlጐ kጐlmaktadጐr.

“Büyülü ᗰehirler sጐralamasጐnda Paris, Viyana, Beyrut, Londra ve mutlaka 

ጀskenderiye yer almaktadጐr. ጀstanbul tüller içinde gizemli yüzüyle bir hüzün yumaᇰጐ 

olarak girer sጐraya. Edebiyat biçimlerinin içeriᇰinde nar taneleri gibi daᇰጐlጐverir 

kentler. Birçok Batጐ romanጐnda olaᇰanüstü büyülü ᗰehir anlatጐmlarጐ bizi o ᗰehirlere 
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sጐrdaᗰ yapar. Hele gönül verdiᇰimiz ᗰehirle bire bir iliᗰki kurabilmenin zenginliᇰini 

baᗰka insanlara aktarma keyfine doyum olmaz.”53

Tanpጐnar romanጐnda ጀstanbul’u anlatጐrken ᗰehrin mekân olarak imgesel 

özelliklerinden yararlanmጐᗰ, ᗰehrin içine süzülmüᗰtür. Edebiyat kentlerin bu imgesel 

özelliklerinden fazlasጐyla yararlanmጐᗰ ve bize de çoᇰu ᗰehri yaratጐcጐ bir dille 

tanጐtmጐᗰtጐr. “Her ጀstanbullu Boᇰaziçi’nde sabahጐn baᗰka semtlerinden büsbütün ayrጐ 

bir lezzet olduᇰunu, Çamlጐca tepelerinden akᗰam saatlerinde ጀstanbul’da ጐᗰጐklarጐn 

yanmasጐnጐ seyretmenin insanጐn içini baᗰka türlü bir hüzünle doldurduᇰunu bilir. 

Mehtaplጐ gecelerde Boᇰaz’la Marmara açጐklarጐ ne kadar birbirinden ayrጐ ise, 

Büyükere Körfezi’nden yüz kulaç ilerisi Sarጐyer uzaklarጐ da öyle ayrጐdጐr. ጀnsan 

birkaç kürek darbesiyle ᗰiiri gündelik ekmek yapan çok munis bir hayal dünyasጐndan 

hiç tanጐmadጐᇰጐ haᗰin ve efsanevi bir argonotlar gecesine girer.”54

 

ጀstanbul’a çok kültürlülüᇰünün ve tarihinin getirdiᇰi mozaik yapጐ, kentin 

siluetini, görünüᗰünü belirlemektedir. “Daracጐk, karanlጐk ve basጐk dükkanlar, 

mütevekkil insanlarጐn doluᗰtuklarጐ koltuk meyhane veya kahveleri, gene 

yokuᗰlar,sokaᇰa sarkan asmalar ve tabii çiçekler, ama aynጐ zamanda minik 

bostanlar,asma yapraklarጐ, Haliç’teki kayጐk anarᗰisi,Boᇰazጐ geçen alamanalar, 

barçalar, çektiriler. ጀskeleler, çarᗰጐlar. Mጐsጐr Çarᗰጐsጐ ve Kapalጐ Çarᗰጐ’nጐn düzen 

endiᗰesinin yanጐnda Tahtakale, Unkapanጐ, Yemiᗰ ጀskelesi, Balጐk Pazarጐ’nጐn lezzetli 

karmaᗰasጐ. Yasak ᗰehir Pera, yabancጐlarጐn ikametgahጐ.”55

ጀstanbul’u gizemler ᗰehri olarak tanጐmlayan Giovanni Scognamilo ጀstanbul, 

tarihin yükünü omuzlarጐnda taᗰጐrken kültür, sanat ve düᗰünce merkezi olduᇰunun 

altጐnጐ çizmektedir. “Kጐyጐ kጐyጐ Boᇰaziçi, bir efsane, destan mitos ve gizem ᗰerididir, 

her köᗰesinde eskiden hatta çok eskiden kalma çarpጐcጐ, çekici ve hayal gücümüzü 

zorlayan bir ya da bir kaç iz taᗰጐr. Bir yol, bir geçiᗰ, bir kapጐdጐr Boᇰaziçi, isteyene

Karadeniz’e, isteyene Marmara’ya açጐlan.”56
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ጀstanbul her ᗰeyden önce yorucu kaotik bir kent olma özelliᇰini hep 

korumaktadጐr. Fiziki yapጐsጐ ve kültürü ile kimliᇰi örtüᗰmektedir. “ጀstanbul, New York 

gibi düz ve diklemesine bir ᗰehir deᇰildir; yedi tepeli, vadili, iniᗰli çጐkጐᗰlጐ, çok

basamaklጐ kötü merdivenleri olan, kaotik, yorucu bir ᗰehirdir. Ama Bin Bir Gece 

Masallarጐ’nጐ andጐran doᇰal bir dekoru, Vesikalጐ Yarim’deki Türkan ᗠoray gibi düᗰsel 

bir güzelliᇰi olan ጀstanbul’un manzarasጐyla, gündelik yaᗰamጐ arasጐnda derin bir 

uçurum vardጐr ve ጀstanbul halkጐnጐn önemli bir kጐsmጐ bu uçurumun stresiyle 

yaᗰamaktadጐr. Özetle, ጀstanbul aynጐ zamanda bir hayal kጐrጐklጐᇰጐdጐr.”57

ጀstanbul bütün bu hayal kጐrጐklጐklarጐ, karmaᗰasጐ, kargaᗰasጐ ile birlikte 

vazgeçilmez bir kent olma özelliᇰini korumaktadጐr. Vazgeçilemeyen bu kent, görsel 

zenginliᇰi ve kültürü, yaᗰam tarzጐ, melez yapጐsጐ, tarihi ile çoᇰu sanatçጐya ilham 

vermekte ve çoᇰu sanat eserinin konusu, temasጐ, baᗰrolü olmaktadጐr. 

1.3.         Kent ve Kültür ጀliᗰkisi

Kent fiziksel olarak yapጐlardan oluᗰurken, içinde barጐndጐrdጐᇰጐ, yaᗰattጐᇰጐ 

toplumla da bir bütündür. Kent denildiᇰinde aklጐmጐza gelen imgelerin, çevre ve 

fiziksel unsurlarጐn yanጐ sጐra, onun canlጐ yapጐsጐnጐ oluᗰturan o kentin toplumudur. 

“ᗠehir, insanጐn hayatጐnጐ düzenlemek üzere meydana getirdiᇰi, en önemli en büyük 

fiziki ürünü ve insan hayatጐnጐ yönelten, çerçeveleyen yapጐdጐr. Bu yapጐya biçim veren 

tercihleri ise, insan ve toplumlar, inancጐndan, dininden hareket ederek belirler. 

ᗠehir; toplumsal hayata, insanlar arasጐndaki iliᗰkilere biçim veren, sosyal 

mesafelerin en aza indiᇰi, bu iliᗰkilerin en büyük yoᇰunluk kazandጐᇰጐ yerdir.”58

Her kentin kendine ait yaᗰantጐsጐ, kültürü vardጐr. Buna baᇰlጐ olarak o kentte 

yaᗰayan toplumun yaᗰadጐᇰጐ kentten beklentileri, yaᗰam ᗰekli, ilgi ve hedefleri kentten 

kente farklጐlጐk göstermektedir. Her kentin bireye sunduᇰu farklጐ yaᗰam alanlarጐ 

vardጐr. Kent ve toplumu arasጐnda bir uzlaᗰma vardጐr. “Bireylerin, toplumsal ve maddi 
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çevrelerini benimsemeleri, onlara ‘anlam’ atfetmeleriyle gerçekleᗰir. Bu, toplumsal 

etkileᗰimlerinin bir parçasጐnጐ oluᗰturur. Anlam, bireysel veya kolektif nitelik 

taᗰጐyabilir; yani, insan hayatጐndaki belirli deneyimlere veya yerel-bölgesel tarihteki 

olaylara gönderme yapabilir. Kent simgeleri toplumsallaᗰma sürecinde önemli bir 

rol oynarlar. Bu simgelerin, üzerinde düᗰünülmeden Kabul edilen varlጐᇰጐ, az çok 

istikrarlጐ bir günlük iliᗰki aᇰጐ içinde, öᇰrenilen toplumsal norm ve rollerin devamጐnጐ 

saᇰlar. Aslጐnda, anlamlጐ bir çevre büyük ölçüde, bireyin toplumsal kimliᇰiyle 

örtüᗰür.”59

Kentte yaᗰayan toplumun sosyal iliᗰkileri üzerine tarihsel süreçte bir çok 

kuram geliᗰtirilmiᗰtir. Kent sosyal yapጐsጐyla var olurken bu söylemler de kent ve 

toplum iliᗰkileri için önem kazanmaktadጐr. “Toplum kuramጐ içinde kentin mantጐksal 

statüsü 19. ve 20. yüzyጐl düᗰünürlerince belirsiz olarak bጐrakጐlmጐᗰtጐr. Bu sorun, en 

son çalጐᗰmalarda da baᗰarጐyla çözülmüᗰ deᇰildir. Marx’ጐn, Weber’in ve 

Durkheim’ጐn, kentin baᇰlጐ olduᇰu toplumsal iliᗰki kalጐplarጐndan ayrጐ, türü kendine 

özgü bir toplumsal gerçeklik olarak görülmesi gerektiᇰini öne sürmedikleri sጐk sጐk 

vurgulanmጐᗰtጐr. Gereklilik duyulan, genel bir toplumsal yapጐ olarak kenti açጐklayan 

bir kuram deᇰil, fakat daha çok, kentlerin özel mülkiyet iliᗰkisi (Marx), meᗰru 

egemenlik yapጐsጐ (Weber) veya iᗰbölümü (Durkheim) gibi, daha temel bir toplumsal 

iliᗰkiler aᇰጐyla çevrili olduᇰunun belirlenmesiydi.”60

Kenti her ᗰeyden önce kültürü belirlemektedir. Modern kentler bireye bir 

kimlik kazandጐrmaktadጐr. “Modernite kimliᇰi akጐᗰkan, çoᇰul ᗰahsi ve öz düᗰünümsel 

hale getirip, deᇰiᗰim ve yenileᗰmeye tabi kጐlmጐᗰtጐ: eski hayat tarzlarጐnጐn, deᇰerlerin 

ve kimliklerin ortadan kalkmasጐna paralel bir ᗰekilde yenilerinin inᗰasጐ baᗰlamጐᗰtጐ.

Bu eskiyi yadsጐma, yeniyi onama bireysel ve toplumsal kimliᇰin bir ‘öteki’ ekseni 

etrafጐnda belirlenmesine yol açmጐᗰ, paradoksal olarak modernitenin kimliᇰi tabi 

kጐldጐᇰጐ boyut özsel ve kendinde var olan tek sabit ve deᇰiᗰmez bir mahiyet 
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kazanmጐᗰtጐr”61 Kentlerin yapጐlanmasጐnda bile kültürel ve ekonomik faaliyetler ön 

planda tutulmaktadጐr. ᗠehir merkezlerine insanlarጐ bir araya getirecek devasa 

binalarጐn yerleᗰtirilmiᗰ olmasጐ hem kentin siluetini hem de kültürel yapጐ içersinde 

bireyin yerini belirlemektedir. Zukin’in de ifade ettiᇰi gibi kültürün en önemli 

özelliklerinden birisi de kentleri kontrol edebilmesidir. Kentlerde gördüᇰümüz 

yapጐlar, imgeler, semboller, tarihinden kaynaklanan anጐtlar, o kentin kültürünü 

anlatmaktadጐr. Kentin kültürü sanat, turizm, müzik, yemek, moda alanlarጐnda etkili 

olup; o kentin ruhunu oluᗰturmaktadጐr. Kentin ekonomisi dahi kültürüyle iliᗰkili 

olarak geliᗰmektedir.62

Gündelik hayatጐn yaᗰandጐᇰጐ somut alanlar yani kentin yapጐsጐ içinde ekonomik, 

kültürel, sosyal soyut alanlarጐ barጐndጐrmaktadጐr. Bu anlamda kentin somut ve soyut 

yapጐsጐ anlamlጐ bir ᗰekilde iç içe geçmektedir. “Soyut ve sembolik bir örgütleniᗰ, 

gündelik hayatጐn vücut bulduᇰu alanlar temelinde somut ve anlamlጐ hale gelir. 

Dolayጐsጐyla, örneᇰin bir kentin büyük alጐᗰveriᗰ merkezi, sadece fiziki ve mimari 

örgütlenmeyi deᇰil, içinde vuku bulan pratik iliᗰkilerin yansጐttጐᇰጐ kültürel bir dünyayጐ 

ve kimlikleri de ifade eder. O kadar ki buralarጐ kentin toplumsal aynasጐ kabul etmek 

hiç de yanlጐᗰ sayጐlmaz.”63

Bireylerin toplumsal ve maddi çevrelerini benimsemeleri, çevrelerinde 

gördükleri imgelere ve yaᗰadጐklarጐ mekânlara anlam atfetmeleriyle 

gerçekleᗰmektedir. Toplumsal etkileᗰim ile bu anlam bireysel veya kolektif bir 

nitelik kazanmaktadጐr. “Kent simgeleri, toplumsallaᗰma sürecinde önemli bir rol 

oynarlar. Bu simgelerin, üzerinde düᗰünülmeden kabul edilen varlጐᇰጐ, az çok 

istikrarlጐ bir günlük iliᗰki aᇰጐ içinde, öᇰrenilen toplumsal norm ve rollerin devamጐnጐ 

saᇰlar. Anlamlጐ bir çevre, büyük ölçüde, bireyin toplumsal kimliᇰiyle örtüᗰür.”64

Bireyin toplumsal kimliᇰinin oluᗰumunda tarihsel süreç içinde toplumun yaᗰadጐklarጐ, 

kentin hangi süreçlerden geçtiᇰi önemlidir. Kent ve toplum iliᗰkisi baᇰlamጐnda kültür 

en önemli baᇰdጐr. Kültürel yapጐ ise yaᗰanጐlanlarጐn hatጐrlamasጐ yani ‘kültürel bellek’
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ile anlam kazanmaktadጐr. Kent sahip olduᇰu toplumla bir anlam kazanmaktadጐr. 

Toplum ile kenti arasጐnda oluᗰan kültürel baᇰlar kente sadece o kentin toplumunun 

anladጐᇰጐ bir dil kazandጐrጐr. “ᗠehir bir söylemdir; bu söylem de gerçekten bir dildir: 

ᗠehir, sakinleriyle konuᗰur; biz, içinde bulunduᇰumuz kenti konuᗰuruz; bunu da 

orada yaᗰayarak, orada dolaᗰarak, ona bakarak yaparጐz.”65

“Düᗰünce ne kadar soyut bir eylem ise, hatጐrlama o kadar somuttur. 

Düᗰünceler belleᇰin bir parçasጐ olmadan önce bir algጐlama aᗰamasጐ yaᗰanጐr. Bu 

iᗰlem, kavram ile görüntünün ayrጐlmasጐ imkânsጐz biçimde birbirinin içinde erimesi ile 

gerçekleᗰir. Bir gerçeᇰin bir grubun belleᇰinde yer etmesi için gerçek belli bir kiᗰi, 

yer ya da olay biçiminde yaᗰanmasጐ gereklidir. Ama öte yandan bir olayጐn bir 

grubun belleᇰinde kalabilmesi için de anlamlጐ bir gerçekle zenginleᗰmesi gerekir.”66

Toplum ile kent arasጐndaki bu baᇰ yani kültürü aynጐ zamanda deᇰiᗰken bir yapጐdadጐr. 

Öyle ki bu deᇰiᗰim kenti kendi ruhundan, kendi tarihinden ve özgünlüᇰünden 

uzaklaᗰtጐrabilmektedir. Bu yüzden zaman zaman kültür ve kent iliᗰkisi 

sorgulanmaktadጐr. Örneᇰin sጐkça karᗰጐmጐza çጐkan ጀstanbul kültürü var mጐdጐr 

sorusunun temelinde geçmiᗰle günümüz arasጐndaki farklጐlaᗰma vardጐr. “Acaba bir 

ጀstanbul Kültürü var mጐ idi? Bu kültür insanlarጐn hal ve hareketlerine, davranጐᗰ 

biçimlerine ve zevklerine ጀstanbul terbiyesi adጐ verilen bir biçimde yansጐmakta mጐ 

idi? Yoksa bütün bunlar bir hayal mahsulü müdür? Ve eᇰer böyle bir kültür varsa bu 

aristokrat Osmanlጐ’nጐn ülke gerçeklerinden ve hatta daha açጐk ifade edelim manevi 

renkten soyutlanmጐᗰ bir kurallar ve biçimler kompozisyonu mu idi? Ve maziye 

karጐᗰmasጐ icap eden bir yük olarak mጐ algጐlanmalጐdጐr?”67

1.4. Modernizm ve Kent ጀliᗰkisi

ጀlkel insandan bu yana doᇰayla kurulan iliᗰki ve doᇰaya karᗰጐ oluᗰturulan 

mücadele sonucunda günümüze yani modern yapጐya kadar ulaᗰጐlmጐᗰtጐr. “On sekizinci 
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yüzyጐl, insanጐ ahlak açጐsጐndan ve ekonomik olarak devletle ve dinle bütün tarihsel 

baᇰlarጐndan kendisini kurtarmaya çaᇰጐrmጐᗰtጐ. (Böylece) insanጐn, özünde iyi ve umumi 

olan doᇰasጐ, engellenmeksizin geliᗰecekti. On dokuzuncu yüzyጐl ise, daha fazla 

özgürlüᇰe ek olarak, insanda ve çalጐᗰmalarጐnda iᗰlevsel uzmanlaᗰma talep etti; bu 

uzmanlaᗰma, bir bireyi ötekiyle kጐyaslanamaz ve her bireyi mümkün olan en üst 

düzeyde vazgeçilemez hale getirdi.”68

Baudelaire, modernizmin tanጐmጐnጐ yaparken modern olanጐn bir yanጐnጐn sonsuz 

ve deᇰiᗰmeyen, bir yanጐnጐn ise anlጐk ve gelip geçici olan olduᇰunu söylemektedir.69

Modern yaᗰam bireyselliᇰi ve özellikle de metropol yaᗰamጐ beraberinde 

getirmektedir.   Modern yaᗰamla kent arasጐnda da sጐkጐ bir baᇰ vardጐr. “Modernizmin 

bir kent akጐm olduᇰunu, sadece ve düpedüz bir kent akጐmጐ hatta bir metropol akጐmጐ 

olduᇰunu söyleyebiliriz.”70 Modernizmin getirisi olarak ortaya çጐkan ekonomik

geliᗰme ve deᇰiᗰim metropol akጐmጐnጐ da doᇰurmuᗰtur. Fakat aralarጐndaki iliᗰki salt 

maddi yapጐ ve süreçlere, ekonomik iᗰleve indirgenemeyecek çeᗰitliliktedir. “Kent ve 

metropol hayatጐ gerçekten de ekonomik iᗰlevlerin ötesinde anlamlar sunuyordu ve 

sembolik bir dünyanጐn çeperlerini çiziyordu. R Peet kentteki mekânsal pratiklerin 

ekonomik ve politik olduᇰu kadar ideolojik ve sosyal bir nitelik de arz ettiᇰini öne 

sürmekteydi.”71 S. Zukin de belirttiᇰi gibi, metropoller kültür sanayileri için de 

giderek önemli hale gelmektedir.72  

“Metropol, ayrጐmcጐ bir yaratጐk olan insandan kጐrsal yaᗰamጐn yaptጐᇰጐndan 

farklጐ bir miktar bilinçlilik çጐkartጐr. Kጐrda, yaᗰamጐn ritmi ve duygusal zihin hayal 

gücü çok daha yavaᗰ, çok daha alጐᗰጐlmጐᗰ ve çok daha düzgün akar. Daha derinden 

hissedilen ve duygusal iliᗰkilere oturan kasaba yaᗰantጐsጐ karᗰጐsጐnda, metropole özgü 

zihinsel yaᗰamጐn karakteri bu baᇰlantጐda kesinlikle anlaᗰጐlጐr hale gelir.”73

Metropoller fiziksel sጐnጐrlarla deᇰil daha çok sosyolojik sጐnጐrlarla bir anlam 
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kazanmaktadጐr. Mekânsal olarak önemli özellikleri de olsa kent sosyolojik bir 

olgudur. “Her ne kadar kent, içersindeki toplumsal etkileᗰimler üzerinde temel bir 

etkisi olan kendine özgü bir toplumsal mekân olsa da, sosyolojik sonuçlarጐ olan 

mekânsal bir kendilik deᇰil, mekânsal olarak oluᗰmuᗰ sosyolojik bir kendiliktir. 

Metropol sadece toplumsal farklጐlaᗰmanጐn karmaᗰጐk toplumsal aᇰlarጐn yoᇰunlaᗰma 

noktasጐ olmakla kalmaz, aynጐ zamanda sጐnጐrlarጐ belirsiz topluluklarጐn kalabalጐklarጐn 

mekânጐdጐr: Bu kalabalጐklarጐn kendiliᇰinden tavጐrlarጐnጐn bir nedeni de, kendilerini ya 

açጐk ya da çok geniᗰ bir mekânda bulmalarጐdጐr.”74

Kent yabancጐlarla karᗰጐlaᗰmayጐ, farklጐ hayatlarጐn bir arada var olabilme

ihtimalini içinde barጐndጐrmaktadጐr. Kentin, kasabadan, kጐrsaldan farkጐ ötekini 

barጐndጐrmasጐ ve kabul etmesidir. “Balzac, yazጐlarጐnda taᗰralጐ ile kozmopolit 

kavramlarጐnጐ karᗰጐlaᗰtጐrarak ele almጐᗰtጐr. Balzac a göre, taᗰralጐnጐn ana özelliᇰi her 

gün gördüᇰü, dolayጐsጐyla da yakጐndan tanጐdጐᇰጐ insanlarla gecesini gündüzünü 

geçirmesi ve bu tanጐdጐk simalarda gözlemlediᇰi ᗰeyleri hakikat kabul etmesidir. Oysa 

bir kozmopolit, henüz karᗰጐlaᗰmadጐᇰጐ, henüz tanጐmadጐᇰጐ insanlara inanmaya 

hazጐrdጐr.”75

Kent modernizmin bir ürünü olarak görülse de tek baᗰጐna moderniteyi temsil 

edememektedir. Bazጐ kentler vardጐr ki, modernlik o kentlerle birlikte anጐlmaktadጐr. 

New York’un fiziksel ve kültürel yapጐsጐ bu algጐlamayጐ kolaylaᗰtጐrmaktadጐr. “Dünya 

üzerinde pek çok güzel kent var ama bunlardan hiç biri geçen yüzyጐlጐ, daha doᇰru bir 

kavramlaᗰtጐrmayla moderniteyi, modern olanጐ tek baᗰጐna temsil etmedi ve aynጐ 

zamanda tüm yoᇰunluᇰu, kentsel aforizmalar ᗰeklindeki binalarጐ ve caddeleriyle 

modern içinde post-moderni saklamadጐ. 76
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“Rem Koolhaas ‘Delirious New York’ adlጐ yapጐtጐnda New York’un 20.yy.

modern ᗰehir anlayጐᗰጐnጐn ulaᗰtጐᇰጐ en ileri nokta olduᇰunu söyler; fakat daha sonra da 

ekler: ‘Bu, ᗰehri inᗰa eden rasyonel yerleᗰimden kaynaklanmaz; aksine Corney 

Adasጐ’nጐn hayal ülkesinden baᗰlayarak bilinçaltጐ arzularጐn simgeleᗰtirmesinin bir 

sonucudur.”77
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2. BÖLÜM:

SጀNEMADA KENT GERÇEᇠጀ VE 90’LI YILLARA KADAR TÜRK 

SጀNEMASINDA ጀSTANBUL

2.1. Sinemada Mekan ጀnsan ጀliᗰkisi ve Kent Gerçeᇰi 

Modernizmin içinde doᇰmuᗰ bir sanat dalጐ olarak sinemanጐn kentle yakጐn 

iliᗰkisi vardጐr. David Clarke’ጐn da belirttiᇰi gibi sinemanጐn kent olmadan 

geliᗰebileceᇰini düᗰünmek neredeyse olanaksጐzdጐr.78 Kent, sinemanጐn ilk doᇰuᗰundan 

bu yana filmlere konu ya da fon olmuᗰtur. Kentsel öᇰeler Lumiere’in görüntülerinde 

karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. Kጐrsal bölgelerin anlatጐldጐᇰጐ filmler de yine kent referansጐyla 

yansጐtጐlmaktadጐr. Kent sinemanጐn tam da merkezindedir. “Sinema insanlarጐ ᗰehirli 

insanlardጐr. Hafጐzalarጐ ᗰehirlidir. Pek az sinemacጐ ki ᗰaire daha yakጐn dururlar, ᗰehir 

etrafጐnda dolanmazlar, ya da bizzat ᗰehri baᗰrolde kiᗰileᗰtirerek aktarጐrlar.”79

  

Gündelik hayatጐ ve onun mekânጐ olan kenti algጐlayabilmenin ve onu kolektif 

düᗰlerle iᗰlenmiᗰ bir ürün olarak toplumun önüne serebilmenin en önemli 

araçlarጐndan biri, sinemadጐr. Belgesel filmlerle daha çok ön plana çጐkan kent olgusu 

zaman zaman fon olarak yerini bulurken zaman zaman da kentin insan üzerinde 

bጐraktጐᇰጐ iz, modern hayatጐ, metropol yaᗰamጐ, gibi daha kültürel olgularla karᗰጐmጐza 

çጐkmaktadጐr. "1920’lerden baᗰlayarak sinema, tablolarጐn diliyle, ᗰiir ve müzik gibi 

bir ahenk ararken Uyuyan Paris, Paris Damlarጐ Altጐnda, Orfe, Kameralጐ Adam, 

Cennetin Çocuklarጐ, Tatlጐ Hayat, Satyricon, Sekiz Buçuk, Venedik’te Ölüm, Dava, 

Milano’da Mucize, Vesikalጐ Yârim, Berlin Üzerinde Gökyüzü, Bulutlarጐn Ötesinde, 

Uzak, Aventura, Kahire Tren Garጐ, Gecenin ጀçinde, Gizli Sayfalar gibi kentsel alanጐ 

fon olarak kullanan filmlerle bu ahengi yakaladጐ ve onu sürekli yeni görme 

biçimleriyle renklenirdi.”80
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Sinema çaᇰጐn gerçekliᇰini en iyi ᗰekilde sunan araç olarak düᗰünüldüᇰünde 

modern hayatጐn sinemaya sunuluᗰunun ardጐndan, post-modern yapጐnጐn sinemada 

etkileri görülmektedir. Son dönem filmlerinde bir kargaᗰa bunalጐm durumu fazlasጐyla 

görülmektedir. Bunun en iyi anlatጐldጐᇰጐ en belirgin yaᗰandጐᇰጐ yer ise kentlerdir. 

“Post-modern kent öteden beri farklጐlጐᇰጐn, parçalara ayrጐlmጐᗰlጐᇰጐn çatጐᗰmanጐn, 

çoᇰulculuᇰun yeri olarak kuramlaᗰtጐrጐlጐr. Post-modern öznellik kentlilik deneyinin 

ürünüdür, icracጐ, merkezsiz ve akጐᗰkandጐr, kimlik ve kentlilik arasጐndaki iliᗰkilerin 

sጐkጐᗰtጐrmasጐnጐn sonucudur.”81  

ጀletiᗰim bozukluklarጐ, modern binalar arasጐnda kaybolmuᗰ insanlar, diᇰer 

insanlara, topluma yabancጐlaᗰma ve yalnጐzlጐᇰa doᇰru geçiᗰ süreci, aynጐ zamanda 

kendine de yabancጐlaᗰan bir kitle, modern yapጐnጐn, kent yaᗰamጐnጐn izlenimleri olarak 

karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. “Neticede metropol insanጐ Simmel’in ifadesiyle, bireysellik ile 

genellik arasጐnda temel açmaza düᗰerek abartጐlmጐᗰ öznelcilik diyebileceᇰimiz bir 

tutum içine girer. Bunun paralelinde, dini, erotik, etik, bilimsel veya sanatsal yaratጐcጐ 

ihtiyaçlar artጐk sadece biçim veya imajlarda ifade bulmaya baᗰlar. Bu bakጐmdan 

metropol, herkesi birbirine yabancጐlaᗰtጐrጐr, kጐrsal var oluᗰun zihinsel- duyusal 

cephesine aykጐrጐ geldiᇰi için de eski hayat tarzlarጐnጐn yeni kültürel oluᗰumlarla 

girdiᇰi çekiᗰme, bireysel kültürel kimliᇰi sorunsallaᗰtጐrጐr.”82 Bireyin bu dünya içinde 

kendini yeniden bulma ve anlamlandጐrma çabasጐ, baᗰka bir deᇰiᗰle modernizm ve 

ardጐndan postmodernizm denilen süreçlerin sinemaya yansጐmasጐdጐr.

Gerçeklik ve kent iliᗰkisinin yer aldጐᇰጐ önemli bir tür ise gangster filmleridir.  

Suç- suçlu, polis zanlጐ, kaçan kovalayan iliᗰkisinin sጐkça yer aldጐᇰጐ filmlerde, kentin 

arka sokaklarጐ, karanlጐk caddeler, barlar, gece kulüpleri, parlak neon ጐᗰጐklarጐ arasጐnda 

mekânlar kentin gerçek mekânlarጐna özdeᗰ olmakla birlikte, yaᗰananlar da gerçeᇰe 

yakጐn ya da gerçek kesitler ᗰeklindedir. 

  
81Elisabeth Mahoney, Parantez ጀçindeki ጀnsanlar Postmodern Kentte Baskጐ Altጐnda Tutulan 
Mekan, Çev:Nurçay Türkoᇰlu, “Kentte Sinema Sinemada Kent”, Yayጐna Hazጐrlayan: Nurçay 
Türkoᇰlu, Mehmet Öztürk Göksel Aymaz, Yenihayat Yayጐncጐlጐk 1. Basጐm, ጀstanbul, 2004, s:157-158
82Ali Yaᗰar Sarጐbay, Kent: Modernleᗰme ile Postmodernleᗰme Arasጐndaki Köprü, Editör:Yጐldጐrጐm 
Ferzan, Kentte Birlikte Yaᗰamak Üstüne, Demokrasi Kitplጐᇰጐ, ጀstanbul, 1997, s:41



Anthony Easthope “Altmጐᗰlarda Sine_Kentlerde Sinemada Ütopyan ve 

Distopyen Kent” isimli makalesinde Batጐ sinemasጐnda kent sunumunu 3 ayrጐ 

kategoride inceler:

Kent “sadece oradadጐr” doᇰallaᗰtጐrጐlmጐᗰtጐr: Avrupa sinemasጐnda sጐkça 

karᗰጐmጐza çጐkan bu duruma en iyi örnek Lang’ጐn Metropolis’i (1926) gösterilebilir.

“Metropolis bir distopya klasiᇰidir. Film gösterildiᇰi dönemde giᗰede uᇰradጐᇰጐ 

baᗰarጐsጐzlጐᇰa karᗰጐn yarጐm asጐr sonra feminizm ve psotmodernizm tartጐᗰmalarጐyla 

yeniden gündeme gelerek bir kült filme dönüᗰmüᗰtür.”83

Gangster-gerilim filmlerinin mekânlarጐ kentin gerçek bölgelerinden 

seçmelerdir. Karanlጐk sokaklar, loᗰ odalጐ evler ve iᗰ yerleri, barlar, gece kulüpleri, 

apartman katlarጐ, lüks konaklarጐ özellikle gerilim filmlerinin gerçek mekânlarጐdጐr. 

Genellikle loᗰ ጐᗰጐkta, gece çekimleri aᇰጐrlጐklጐ gerilim filmlerinde kent ᗰüpheli, 

tehlikeli, karጐᗰጐk olarak karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. Özellikle 1960’larጐn pek çok filminde 

kent belirsizdir, arka perdede fondur, görünmezdir, yani sadece oradadጐr.

Kentin tarihsel ve ütopyan gösterimi: Filmde gösterilen sahneler seyirciye bir 

yaᗰam alanጐ sunmakta ve gelecekte tüm dünyanጐn böyle yaᗰayacaᇰጐna dair vaatte 

bulunmaktadጐr. 1962 yapጐmጐ James Bond filmi Dr. No’da, Bond’un yaᗰam ᗰekli, 

gittiᇰi lüks mekânlar, bindiᇰi jet uçak teknolojik ütopik bir görünüm sunmaktadጐr.

Distopyanጐn gerçekleᗰtirilmesi ve iᗰareti olarak kent: Daha az rastlanan bir 

durum olmakla birlikte çok daha ilgi çekmektedir. Godard’ጐn mükemmel distopyasጐ 

Alphaville’de (1965) Lemmy Caution, görevlendirildiᇰi bir iᗰ için Alphaville’e gelir. 

Godard’ጐn, tahrif edilmiᗰ bጐktጐrጐcጐ sesli bir bilgisayar tarafጐndan yönetilen geleceᇰin 

bilimkurgu kenti, bütünüyle öngörülebilir, bilimsel kesinliklerle sabitlenmiᗰ 

tasarጐmጐn tüm detaylarጐna kadar iᗰlenen bir akጐlcጐlጐk akጐmጐnጐn uygulamasጐdጐr.84

  
83 Feride Çiçekoᇰlu, Vesikalጐ ᗠehir,  Metis Yayጐnlarጐ, 1.Basጐm, ጀstanbul,, Nisan 2007, s:33
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Yenihayat Yayጐncጐlጐk 1. Basጐm, ጀstanbul, 2004, s: 127-128



Distopik filmlerde karᗰጐmጐza çጐkan bilim kurgu kaynaklጐ geleceᇰe yönelik 

kehanetlerle oluᗰturulmuᗰ hikâyelerdir. ጀçinde bulunulan zamanጐn olumsuz, 

istenmeyen koᗰullarጐnጐn doᇰuracaᇰጐ etkilerinden yola çጐkarak bunlarጐn geleceᇰin 

dünyasጐndaki olumsuz yansጐmalarጐnጐ çoᇰunlukla toplumsal bir kurgu düzeyinde ele 

alan öngörüsel tasarጐmlar olan distopyalar bize kentlerin gelecekteki yapጐsጐ hakkጐnda 

ipuçlarጐ vermektedir. Çaᇰdaᗰ sinema döneminde kentin temsili konusunda en göze 

çarpan tür bilimkurgudur. Günümüz bilimkurgu türü, teknolojinin de katkጐlarጐyla 

karmaᗰጐklaᗰan, gerçeᇰin sጐnጐrlarጐnጐn artጐk belli olmadጐᇰጐ, gerçek ve sanalጐn birbirine 

girdiᇰi bir hale gelmiᗰtir. Bu filmlerde olaylarጐn geçtiᇰi yerler ya da görünen 

mekânlar “postmodern kentler”85dir. Bu kentlere en iyi örneklerden birisi Ridley 

Scott’ጐn 1982 yapጐmጐ filmi Blade Runner (Bጐçak Sጐrtጐ) filmidir. Film 2019’un Los 

Angeles’ጐnda geçmektedir. “Bጐçak Sጐrtጐ’nጐn sersemleᗰtirici görsel ortamጐ postmodern 

metropole dair ürkütücü imgeleri barጐndጐrጐyor: ortalጐᇰጐ batጐran radyasyon yaᇰmuru, 

ileri- modern endüstriyel kentin yጐkጐntጐlarጐ ve küresel, çok kültürlü bir toplumun 

tortularጐ.”86

Tarihi süreç içersinde kent kavramጐnጐn ve imgesinin bu denli deᇰiᗰmesi, kent 

imgesinin sጐnጐrlarጐnጐn yok olmasጐ sinemaya da aynen yansጐmጐᗰtጐr. Kent imgesi diye 

tanጐmladጐᇰጐmጐz daha anlamlጐ ve gerçekçi bir olgu iken, merkezsiz, özne mekan 

iliᗰkisinin sጐnጐrsጐz olduᇰu bir hal almጐᗰtጐr. Bu da modern yaᗰamጐn sorunsalጐ olarak 

karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. “Blade Runner, bir yakጐn gelecek dünyasጐdጐr. Ekolojik 

bozulma nedeniyle güneᗰ, kirliliᇰin ardጐndan kendini zar zor gösterebilmektedir. 

Hayvanlar yapay olarak üretilip kullanጐlmaktadጐr ve gerçek olanlarጐnጐ bulmak 

imkânsጐza yakጐn derecede zordur. Farklጐ din, dil ve ጐrklar, kültür ve yaᗰam biçimler; 

yanlarጐ kazጐnmጐᗰ diken diken saçlarጐyla punklar, Hint mistikleri, Çinliler, Japonlar, 

Fransጐzlar ve diᇰerleri tek bir ᗰehirde toplanmጐᗰtጐr.”87

  
85 Bu filmlerde sürekli tekrarlanan tema Fredric Jameson’un makalelerinde sürekli tekrar ettiᇰi  
‘biliᗰsel haritalaᗰtጐrma’nጐn (cognitive maping) imkansጐz oluᗰudur. Zaman ve mekan 
konumlandጐrmasጐnጐn imkansጐz hale geldiᇰi, gerçeᇰin sጐnጐrlarጐnጐn kalmadጐᇰጐ, mekansal koordinatlarጐn 
yok olduᇰu bir düzlem.) 
86 Douglas Kellner, Philip K. Dick’in Karanlጐk Kehanetleri, Davetsiz Misafir Dergisi, sayጐ:2, 
ጀlkabahar-Yaz 2004, s:13
87 Oᇰuzhan Ersümer, Bilimkurgu Sinemasጐnda Siberpunk, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Enstitüsü Yayጐnlarጐ, 1.Baskጐ, ጀzmir, Ocak 2006, s:101



Çaᇰdaᗰ sinemada bilim kurgu filmlerinde gördüᇰümüz kentsel öᇰelerdeki 

tutarsጐzlጐk, zamansal bir karmaᗰa yaratmaktadጐr. Daha da fazlasጐ özne mekân

sorunsalጐ olarak karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. “Çaᇰdaᗰ sinema içersinde özne/mekân

iliᗰkisi sorunsalጐna yaklaᗰጐm açጐsጐndan en göze çarpan türün bilim kurgu olduᇰu 

doᇰru. Ancak aynጐ sorunsala odaklanan baᗰka filmler de var. Jim Jarmus’un 

Yeryüzünde Gece (Night on Earth); Krzysztof Kieslowski’nin Kጐrmጐzጐ (Rouge); Wim 

Wenders’ጐn Kentler ve Giysiler Defteri (Notebook on Cities and Clothes); Wong 

Kar-Wai’nin Chungking Express ve Birlikte Mutlu (Happy Together), Tom 

Tykwer’ጐn Koᗰ Lola Koᗰ (Lola Rennt) gibi filmleri.”88 Bu filmler herhangi bir tür 

sጐnጐflamasጐna sokulamadጐᇰጐ gibi kent ve birey arasጐndaki iliᗰkiye dair modern 

dünyanጐn getirdiᇰi sorunsallarጐ içinde barጐndጐrmaktadጐr. “Kent mekanጐnጐn hጐz, hareket 

ve akጐᗰkanlጐk üzerine kurulu doᇰasጐnጐn öznede yarattጐᇰጐ sarsጐntጐ (dissonance) 

duygusu, yabancጐlጐk duygusunun tanጐmladጐᇰጐ bir dünyada yaᗰama koᗰulu; mekânla

özne arasጐndaki kopuᗰ bu filmlerin de temel sorunsalጐnጐ oluᗰturur.”89 Bu sorunsal 

“postmodern kentler”in özne mekân iliᗰkisi olarak, sinemaya “postmodern kent 

filmleri” olarak yansጐmaktadጐr. 

Elisabeth Mahoney’in çalጐᗰmasጐnda öykülü gerçekçi film çerçevesinde Joel 

Schumacher’in Falling Down (1992) ve Jim Jarmusch’un Yeryüzünde Gece (Night 

on Earth, 1992) filmlerini incelemektedir. “…filmler çok farklጐ yollarla olmakla 

birlikte postmodern kenti gösteriyorlar; her ikisinde de eklektik olma eᇰilimi, 

farklጐlጐk ve ötekiliᇰin kentsel mekân ve kadጐnsጐ figürlerin hiper geleneksel figürlerin 

üstünü örterek sergilediᇰi iddia ediliyor.”90 Falling Down filminde kentsel öᇰeler 

incelendiᇰinde Los Angeles tam da modern hatta postmodern yapጐyጐ yansጐtmaktadጐr. 

Mahoney’in deyiᗰiyle kent çürümektedir. “… Filmin açጐlጐᗰ sahnesi kamusal alanጐ 

klostrofobik, iᗰgalci ve duraᇰan olarak gösterir sonsuz gibi görünen trafik 

kuyruklarጐ, gündelik yaᗰamdan ayrጐntጐlar, kaçጐnጐlmaz yakጐn çekimler-Garfield 

oyuncaᇰጐ Foster’ጐn (Michael Douglas’ጐn canlandጐrdጐᇰጐ karakter) arabasጐna giren 

  
88Asuman F Suner, 1990’lar Türk sinemasጐndan taᗰra görüntüleri: Tabutta Rövaᗰata’da 
agorafobik kent, açጐk alana kapatጐlmጐᗰlጐk ve dehᗰet, Birikim Dergisi, ጀstanbul, Güz 2002, s:92 
89 Suner, a.g.y., s:92 
90Elisabeth Mahoney, Parantez ጀçindeki ጀnsanlar Postmodern Kentte Baskጐ Altጐnda Tutulan 
Mekan Çev:Nurçay Türkoᇰlu “Kentte Sinema Sinemada Kent”, Yayጐna Hazጐrlayan:Nurçay Türkoᇰlu, 
Mehmet Öztürk, Göksel Aymaz, Yenihayat Yayጐncጐlጐk, 1. Basጐm, ጀstanbul, 2004, s:162



sinek, öndeki arabanጐn ‘sürücü ᗰikâyetleriniz için 1–800 BOKYE’yi Arayጐn’ yazan 

çጐkartmasጐ hep yabancጐ manzara iᗰaretleri haline gelir. Foster’ጐn mülkiyet ve kök 

duygusu yoktur, kentin alanጐ ise ጐrksal ve cinsel ötekiler tarafጐndan ele 

geçirilmiᗰtir.”91

Jim Jarmus Night on Earth filminde ise beᗰ ayrጐ kentte (Los Angeles, New 

York, Roma, Paris, Helsinki) bir gecenin bir anጐnጐ yakalamaya çalጐᗰጐrken modern 

kentin de yapጐsጐnጐ anlatmaktadጐr. “Her kentte anlatጐ örgüsü takside kurulur, böylece 

hem kentsel deneyimin geçiᗰçi doᇰasጐ yakalanmጐᗰ olur- beklenmedik karᗰጐlaᗰmalar ve 

yolculuklar- hem de bu filmin merkezinde yer alan, genellikle fark edilmeyen önemsiz 

gündelik olan ᗰeyler ön plana çጐkartጐlmጐᗰ olur.”92

Sinema ve kent iliᗰkisine bakጐldጐᇰጐnda, tüm bu olgular sinema ve gerçeklik 

iliᗰkisi ile ilintilendirilebilinir. Gerçeklik ve kent iliᗰkisi daha çok belgesel sinemayጐ 

ilgilendiren bir durum gibi görünse de mekânlarጐn gerçek mekânlara yakጐnlጐᇰጐ, hatta 

var olan mekânlarጐn filmlerde kullanጐlmasጐ gerçeklik boyutunu artጐrmጐᗰtጐr. Özellikle 

belgesel-gerçekçi sinema örnekleri günlük yaᗰamጐn olduᇰu gibi sinemaya aktarጐlmasጐ 

anlayጐᗰጐ ጀtalyan Yeni Gerçekçi Sinema anlayጐᗰጐ ve Fransጐz Yeni Dalgasጐyla sinemada 

yer bulmaktadጐr. II. Dünya Savaᗰጐnጐn yጐkጐntጐsጐna tepki olarak Yeni Gerçekçi akጐmጐ 

görürken diᇰer taraftan 1950’nin sonlarጐnda modern sinema olarak “autheur” 

sinemasጐ olarak karᗰጐmጐza çጐkan Fransጐz Yeni Dalgasጐ’dጐr. 

Sinema Birinci Dünya Savaᗰጐ ile avangardጐn kapsamጐna girmiᗰtir. Avangard, 

sinemaya ve onun en büyük dehasጐ Charlie Chaplin’e hayranlጐk duymakla kalmamጐᗰ, 

avangard sanatçጐlar da, yapጐm alanጐna en çok hakim olduklarጐ Weimar Almanyasጐ ve 

Sovyet Rusya’da bizzat film yapጐmcጐlጐᇰጐna baᗰlamጐᗰlardጐr. Sanat Filmleri 

kriterlerinin, yeryüzünün bir ucundan diᇰerine kadar, esas olarak bu avangard eserler

oluᗰturmaktadጐr.93 Süreklilik duygusunu kesintiye uᇰratan ve modernite açጐsጐndan 

hayati önemi olan avangardlar II. Dünya Savaᗰጐnጐn ve Ekim Devrimi’nin sonrasጐnda, 

  
91 Mahoney, a.g.y., s:163
92 Mahoney, a.g.y., s:167
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hatta daha çok 1930’larጐn ve 1940’larጐn anti-faᗰizm çaᇰጐnda hጐzla siyasallaᗰmጐᗰlardጐr. 

Genellikle bu akጐmlarጐn radikal sol fikirlerden etkilendiᇰi söylenebilmektedir. Savaᗰ 

ve devrim, Fransa ve Rusya’da savaᗰ öncesinde siyasal görüᗰleri olmayan pek çok 

avangardጐ bu süreçte siyasallaᗰtጐrmጐᗰtጐr.94

“Modernist sinema, çaᇰጐnጐ sorgularken izleyici olarak bizi de bu tartጐᗰmanጐn 

ve sorunun içine çeker. Bizler Yolcu’da (Antonioni) yabancጐlaᗰmanጐn ve kimlik 

sorununun, Uyuduᇰun Yatak’da (Jost) güven duygusunun, Paris’te Son Tango’da 

(Bertolucci) cinselliᇰin, Sevecek Biri’nde (Jaglom) aᗰkጐn, Manhattan 

Manzaralarጐ’nda (Naderi) iletiᗰimsizliᇰin, Anayurt Oteli’nde (Kavur) 

varoluᗰumuzun, Hiroᗰima Sevgilim’de (Resnais) savaᗰlarጐmጐzጐn, Bunuel’in 

filmlerinde burjuvazinin ve kurumlarጐnጐn (aile, kilise vb), Tarkovski’nin filmlerinde 

tüm bir çaᇰጐn sorgulanጐᗰጐna katጐldጐk.”95 Tüm bu bahsi geçen öᇰeler kente özgü 

niteliklerdir. Sorgulanan yaᗰam ᗰekli kentte kendini bulmuᗰ ve problem olarak 

karᗰጐmጐza çጐkmጐᗰtጐr. Diᇰer taraftan baᗰlarda sinemanጐn daha çok kent sanatጐ olarak 

kabul edilmesi, film stüdyolarጐnጐn Berlin, Roma, New York, Londra gibi büyük 

kentlerde kurulmuᗰ olmasጐndan kaynaklanmaktadጐr. Özellikle de teknik olarak daha 

zor doᇰal olduᇰundan çekimlerin nadiren doᇰal mekânlarda yapጐlmasጐ kentin aktif 

olarak sinemada yer almasጐnጐ güçleᗰtirmektedir. “Saatin kollarጐnda asጐlጐ Harold 

Lloyd ya da Los Angeles var oluᗰunda suçlu kovalayan Keystone’lu polisler sessiz 

sinemanጐn bu döneminde mekân, izleyicilerin ruhlarጐnጐ etkisi altጐna alamጐyordu. 

Larry Ford’un da dediᇰi gibi, ᗰehir yalnጐzca fon olarak sahnedeydi”96

Kent, daha sonralarጐ (savaᗰ sonrasጐ dönemde) sadece bir dekor, pasif bir 

mekân olarak karᗰጐmጐza çጐkmaktan çok aktif bir öᇰe olarak sinemada yer almaktadጐr. 

Iᗰጐk, montaj, kamera açጐ teknikleriyle modern kent özellikle 1920’lerden sonra 

deneysel biçimleriyle karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. “Berlin. Bir Büyük Kent Senfonisi ile 

Kameralጐ Adam gibi modern kent hayatጐ konusunda heyecan duyan ve iyimser olan 
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filmler ise salt kentsel birer sunum deᇰil, aynጐ zamanda film kompozisyonuna iliᗰkin 

deneylerdi."97  

Modernizm ve Postmodernizm süreçlerine gelene kadar sinema ve kent 

iliᗰkisi birçok aᗰama kat etmiᗰtir. Gerçek yaᗰamጐn sinemaya geçiᗰi, siyasi açጐdan 

buhranlጐ günler yaᗰayan Rusya’da etkili olmuᗰtur. 1917 Sosyalist Devrimi, kültürel 

alanlarጐ da etkilemiᗰ, sinema endüstrisinin de yeniden yapጐlanmasጐna yol açmጐᗰtጐr. 

Moskova sinematik yönden önem kazanmጐᗰtጐr. “Moskovalጐ Bolᗰevik Ninotchka’nጐn 

bir Avrupa ᗰehrinin Paris’in ‘penceresinden’ baktጐᇰጐ dünya, ጐᗰጐldayan bir dünyayken, 

Moskova ‘penceresinden’ baktጐᇰጐ dünya ilkbaharda bile hala soᇰuk ve buzlanmጐᗰ bir 

dünyaydጐ.”98 Özellikle Sovyet Sinemasጐ’nda ጐᗰጐk, montaj, kadraj gibi unsurlarጐn, 

bilimsel tekniklerle ele alጐnmasጐ, sinemaya olan deᇰerin gittikçe artmasጐna neden 

olmuᗰtur. Eisenstein sanatla bilimin birleᗰmesinin gerektiᇰini savunurken, sinemanጐn 

da bu birleᗰmeye en olanak saᇰlayan alan olduᇰunu ileri sürmektedir. Eisenstein’ጐn 

Potemkin Zጐrhlጐsጐ’ndaki Odessa Merdivenleri’ndeki kጐyጐm sahnesi var olan siyasi 

buhranlጐ günlerin yansጐmasጐnጐ saᇰladጐᇰጐ, kentin o günkü durumunu gözler önüne 

serdiᇰi adeta bilimsel bir çalጐᗰma gibi iᗰlediᇰi bir kesittir. Grev, Ekim ve Korkunç 

ጀvan filmlerinde de bu göstermenin getirdiᇰi baᗰarጐyጐ sürdürmüᗰtür. “Eisenstein’ጐn 

geometriye olan düᗰkünlüᇰü makinelardan türetilen Konstrüktivizm’den deᇰil 

sanatጐn doᇰasጐ üzerine olan düᗰüncelerden doᇰmuᗰtu.”99 Kuleᗰov, Pudovkin Vertov, 

Eisenstein gibi yönetmenler siyasette olduᇰu kadar sinemada da devrimci bir yol 

izleyerek devam etmiᗰlerdir.

Dziga Vertov’un 1929 yapጐmጐ Kameralጐ Adam’ጐ (Man With the Movie 

Camera) sinema tarihinde modern kent ve sinemanጐn ortak var oluᗰunu en çarpጐcጐ 

biçimde ortaya koymaktadጐr. “Eleᗰtirmenler tarafጐndan ‘kent senfonisi’ olarak 

tanጐmlanan film, hem 1920’ler Moskovasጐ’nጐn modern kent yaᗰantጐsጐnጐn pek çok 

yönüne tanጐklጐk eder, modern kentin bitimsiz hareketini ve hጐzጐnጐ sinemanጐn teknik 
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imkanlarጐ aracጐlጐᇰጐyla yoᇰunlaᗰtጐrarak yeniden üretir, hem de kameranጐn kente 

tanጐklጐk etme sürecinin bizatihi kendisini, yarattጐᇰጐ kent senfonisine dahil eder.”100

Yirmili yጐllarda kentlerin meydan ve sokaklarጐnጐn sinemada direkt yer alጐᗰጐ, 

kentin fon olarak kullanጐmጐndan çok aktif bir oyuncu gibi göz önüne serilmesi, kent 

ve sinema iliᗰkisinin boyutunu deᇰiᗰtirmiᗰtir. Sinemada kent baᗰka bir bakጐᗰ açጐsጐyla 

keᗰfedilmeye baᗰlanmጐᗰtጐr. “Yirmili yጐllarda kentsel tema, baᇰጐmsጐz bir tür haline 

gelir ve ilkel görüntülerin yerini alጐr. Belgesel görüntüden avangard filme geçiᗰin 

kökeninde kim vardጐr, bilinmez. Çoᇰunlukla Rene Clair’in adጐ anጐlጐr ve onun Eyfel 

Kulesi portresi ile görülmemiᗰ bir görüntüsü sunan, uyuyan Paris betimlemesine 

gönderme yapጐlጐr. Söz konusu kent portreleri bu dönemde çoᇰalacaktጐr. Alberto 

Cavalcanti’nin Sadece Saatler’i (1926); Walter Rutmann’ጐn Berlin, Bir Büyük Kent 

Senfonisi (1927); Diziga Vertov’un Moskova ile Odessa’yጐ birleᗰtiren Kameralጐ 

Adam’ጐ (1929); Jean Vigo’nun Nice Konusunda’sጐ (1930); Dimitri Kiranoff’un 

Menilmontant’ጐ (1926)...”101 Bahsi geçen tüm bu filmler o dönemin kent anlayጐᗰጐna 

ait önemli tanጐklarጐdጐr. Örneᇰin Rutmann’ጐn Berlin filmi 1926–27 yጐllarጐnda on sekiz 

ayda tamamlanmጐᗰtጐr. Film genel olarak, sanatsal fotoᇰrafçጐ Karl Freund’un 

algጐlamalarጐna dayanmaktadጐr. Rutmann Sovyetlerin kurgu yöntemlerinden de büyük 

ölçüde yararlanጐrken filmin temposu ve görüntüleri gerçek bir kent yaᗰantጐsጐyla 

örtüᗰmektedir.“Gündoᇰumuyla beraber, ᗰehrin banliyölerindeki uyanጐᗰa taᗰጐnጐrጐz. 

Geceyi eᇰlenerek geçirmiᗰ olanlar evlerine dönmekte ve iᗰçiler, iᗰe gitmek için 

evlerinden çጐkmaktadጐr. Zihinler ve pencereler yavaᗰ yavaᗰ açጐlmaktadጐr. ᗠehrin 

yoᇰun trafiᇰi vurgulanጐr. Makineler günlük iᗰlevlerini yerine getirmeye 

baᗰlamጐᗰlardጐr.”102 Berlin filminin senfonik olarak algጐlanmasጐ ᗰehrin ritmini 

vermesinden kaynaklanmaktadጐr. “Modern ᗰehir yaᗰamጐ, heyecan veren bir tempoda 

ilerlemektedir. Karᗰጐmጐzda iᗰi baᗰጐndan aᗰkጐn bir metropolis durmaktadጐr. ጀnsanlar 

çalጐᗰጐrlar ve yemek yerler; intiharlar ve evlilikler yan yana bulunmaktadጐr.103  
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Postmodern kent filmlerinde, kent mekânጐnጐn temsili konusu baᗰlጐ baᗰጐna bir 

sorunsal olarak karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. Özne ve mekân arasጐndaki uyumsuzluk, 

paradoksal yaklaᗰጐmlar ve görüntüler sorunsala farklጐ yaklaᗰጐmlardጐr. Bu filmlerde 

kent kimlik sorunsalጐ ile birlikte sunulmaktadጐr. Kent mekânlarጐ birbirine 

benzemekte, metropol insanlarጐ da özdeᗰlik göstermektedir. “Wim Wenders’in 

Kentler ve Giysiler Defteri’nin açጐlጐᗰ sahnesi sinemanጐn mekânsal paradoks yaratma 

konusundaki görsel imkanlarጐna oldukça güçlü bir örnek teᗰkil etmektedir. Paris’te 

yaᗰayan Japon giysi tasarጐmcጐsጐ Yohji Yamamoto üzerine bir belgesel ( ya da kimi 

araᗰtጐrmacጐlarጐn ifade ettiᇰi biçimiyle günlük) türündeki film, moda film ve kent 

kavramlarጐ üzerinden kimlik sorunsalጐnጐ tartጐᗰmaktadጐr. 104

Film iki kent görüntüsüyle açጐlጐr. Her iki kentte aynጐ anda görüntüdedir.

Hareketli bir arabanጐn sürücü koltuᇰu hizasጐna yerleᗰtirilmiᗰ kamera, arabanጐn 

ilerlemekte olduᇰu yolu göstermektedir. “Neredeyse ayጐrt edilemeyecek kadar 

birbirine benzeyen bu iki kent görüntüsünden biri Tokyo diᇰeri Paris’e aittir. (bu 

ayrጐmጐ yapabilmemizi saᇰlayan yegâne ipucu kጐsa bir süre görüntüye giden 

yönlendirme yazጐlarጐ olacaktጐr.) Wenders film boyunca Paris-Tokyo imgeleriyle 

oynayarak yarattጐᇰጐ bir dizi mekânsal paradoksla, izleyiciyi kentlerin kimliᇰi ve 

kimliksizliᇰi, tek tipliᇰi ve özgünlüᇰü üzerine düᗰünmeye çaᇰጐrጐr.”105

Diᇰer bir kent filmi ise Wong Kar Wai’nin Birlikte Mutlu (Happy Together)

filmidir. Yönetmen, iki kenti birbirine çarpጐᗰtጐrarak anlatmaktadጐr. ጀki eᗰcinselin 

aᗰkጐnጐn kent üzerinden anlatጐldጐᇰጐ film Buenos Aires ve Hong Kong’u mekânsal

paradoksallarla yansጐtmaktadጐr. Kenti tanጐmlamak ve anlatmak o kentle iç içe 

olmakla alakalጐdጐr. O kenti koklamak, o kentle yaᗰamak, o kenti bilmekle ilgilidir. 

“Bu arada Jean-Luc Godard, Breathless, Vivre sa Vie, Une Femme Est Une Femme 

adlጐ yapጐtlarጐnda Paris sokaᇰጐnጐ etkin ve merkezi bir kahraman haline getirdi. Paris 

sokaklarጐnጐn tereddütlü ጐᗰጐklarጐnጐ, diᗰli ya da akጐᗰkan ritmini, herkesi ᗰaᗰkጐnlጐᇰa 
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düᗰüren bir tarzda kavradጐ. Godard, böylece sinema sanatጐna tümüyle yeni bir boyut 

getirdi.”106

2.2  Türk Sinemasጐnda Mekan Olarak ጀstanbul Kenti

Dünya kentlerinin sinemada sunumunun ardጐndan ጀstanbul’un sinemadaki 

yerine baktጐᇰጐmጐzda efsanevi, masalጐmsጐ doᇰal dekoruyla bu kent zaman zaman 

Dünya sinemasጐnጐn ama özellikle Türk sinemasጐnጐn merkezi konumundadጐr. 

Modernleᗰtikçe deᇰiᗰen anlamጐ ile ጀstanbul mekan olarak Türk sinemasጐnda yer 

alጐrken özellikle son dönemde kültürel boyutta da önem kazanmጐᗰtጐr. Coᇰrafi 

konumu jeopolitik önemi yüzünden, ጀstanbul tarihi boyunca çeᗰitli medeniyetlerin 

merkezi olmuᗰtur. O medeniyetlerin ᗰehircilik anlayጐᗰጐ ጀstanbul’un fiziksel yapጐsጐnጐn 

oluᗰumunda etkili olmuᗰtur. Bu etkiler hala kentin dokusunda görülebilmektedir. 

Ayrጐca coᇰrafi konumu gereᇰi kavᗰak noktasጐnda olmasጐ ekonomik, siyasi ve ticari 

yönden stratejik konumu tarih boyunca ጀstanbul’u gündemde tutmuᗰtur. Doᇰa ve 

coᇰrafya ጀstanbul’un önemli bir kent olacaᇰጐna önceden karar vermiᗰtir. ጀstanbul; 

önceleri Roma Baᗰkenti olarak, sonra Bizans için daha sonrasጐnda Osmanlጐ için 

karakteristik özellikleri deᇰiᗰse de coᇰrafi önemini yitirmemiᗰ aksine artጐrmጐᗰtጐr. 

Cumhuriyet döneminde baᗰkent olma özelliᇰini yitirse de kent olarak önemini asla 

yitirmemiᗰtir. ጀstanbul’un sürekli el deᇰiᗰtirmesi, bünyesinde çeᗰitli kültürlere yer

vermesi, yapጐsጐna aynen yansጐmaktadጐr ve bu durum hem kültüründe hem de fiziksel 

yapጐsጐnda etkili olmaktadጐr. “Denilebilir ki, doᇰa ve coᇰrafya ጀstanbul’un önemli bir 

ᗰehir olmasጐna önceden karar vermiᗰlerdir. Gene de, ilk kuruluᗰundan Büyük 

Constantinus’un tarihi kararጐna kadar bu potansiyel en iyi ᗰekilde kullanጐlmamጐᗰtጐ. 

ጀstanbul’un tarihi bir dünya merkezi haline getirme kararጐnጐ bilinçli bir ᗰekilde veren 

kiᗰi Constantinus oldu.”107

ጀstanbul’un kent olarak sinemada nasጐl sunulduᇰu sorusuna bakጐldጐᇰጐnda 

karᗰጐmጐza mekân ve zaman ikilemi çጐkmaktadጐr. Zaman olarak dönemin siyasal 
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yapጐsጐ, anlatጐlmak istenen konu (tema) nedeniyle kent dekor olarak kullanጐlmጐᗰ ya da 

bizzat kendisi rol almጐᗰtጐr. “Bir mekân üzerine kurulmuᗰ filmlerle çok sጐk 

karᗰጐlaᗰmጐyoruz. Hele Türkiye sinemasጐ bu konuda oldukça yoksul. Mekâna iliᗰkin 

bir anlatጐya dönüᗰtükleri oranda, anlatጐlan öykünün temposunun yanጐ sጐra büyük 

ölçekli alt metinler taᗰጐma yetenekleri de artጐyor bu tür filmlerin. Bir gemiyi 

anlatጐrken aslጐnda bir ülkeyi anlatabilir, bir adada dünyanጐn simülasyonunu 

kurabilir, tek bir odada evrenin iᗰleyiᗰ yasalarጐna iliᗰkin ᗰeyler söyleyebilirsiniz. 

Bunu yapabilmek için elbette anlatጐyጐ bir mekânጐn üzerine kurmak gerekmez. Ama 

mekânጐn sunduᇰu kapalጐlጐk bunu gerçekleᗰtirebilmek için pek çok olanak sunar.”108

ጀstanbul zaman içersinde mekânsal fon olmanጐn dጐᗰጐnda ideolojilerin, siyasi 

düᗰüncenin, modern hayatጐn, kültürün, sosyoekonomik yapጐnጐn anlatጐlmak için 

kullanጐldጐᇰጐ bir araç da olmuᗰtur. “ጀstanbul’un Türk sinemasጐndaki konumu, 

Kahire’nin Mጐsጐr, Roma’nጐn ጀtalyan, Bombay’ጐn Hint Sinemasጐ’ndaki etkinliᇰi 

gibidir. Fakat ጀstanbul’un sinemasal seyri kalpler çok istese de Batጐlጐ deᇰil ᗠarklጐdጐr 

ve bunda kötü bir taraf olmadጐᇰጐ gibi, böyle bir isteᇰe de gerek yoktur. Üçüncü 

dünya kentlerinin sinema alanጐndaki özgürlükleri de kanጐtlanmጐᗰtጐr. Satyajit Ray, 

Yusuf ᗠahin, Fernando Solanas, Glauber Rocha, Yጐlmaz Güney, Ali Özgentürk, Nuri

Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Abbas Kiarostami gibi sineastlarጐn yapጐtlarጐ sinema 

sanatጐna harika manzaralar katmጐᗰtጐr. Gelin, At, Vesikalጐ Yârim, Ah Güzel ጀstanbul, 

Uzak gibi ጀstanbullu filmlerde de harika manzaralar sunulmuᗰtur.”109

Sinemada ጀstanbul kent olarak Yeᗰilçam döneminde ve sonrasጐnda farklጐ 

temalarda yer almጐᗰtጐr. Bu konuyla ayrጐntጐlጐ bilgi daha sonra Yeᗰilçam ve Türk 

sinemasጐ, Yeᗰilçam Sonrasጐ Türk Sinemasጐ baᗰlጐklarጐyla verilecektir. Siyah beyaz 

dönemin ጀstanbul’u, sokaklarጐ, boᗰ caddelerinde gezen kuyruklu arabalarጐ, taksileri, 

Haliç’in eᗰsiz görüntüsü, Haydarpaᗰa Gar’ጐnda kent görmenin ᗰaᗰkጐnlጐᇰጐnጐ yaᗰayan 

eli bavullu insanlarጐ, Bebek sahili, yalጐlarጐ, konaklarጐ, eski Beyoᇰlu pastaneleri, ᗠiᗰli, 

Pangaltጐ, Feriköy’ün nezih halkጐ, Kasጐmpaᗰa delikanlጐsጐnጐn gezdiᇰi dar sokaklar 

olarak belleklerdedir.
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ጀstanbul Türk Sinemasጐ açጐsጐndan bir merkez oluᗰturmaktadጐr. Hikâyelerin

büyük çoᇰunluᇰu ጀstanbul’da geçer ve filmlerin neredeyse tamamጐ ጀstanbul’da 

üretilir. Yeᗰilçam melodramlarጐnda ጀstanbullu olmanጐn birbirlerini tekrar eden birkaç 

görünümü vardጐr. “Klasik Yeᗰilçam melodramጐnda ጀstanbul, fazlasጐyla aᗰinalaᗰmጐᗰ, 

evcilleᗰmiᗰ, neredeyse bir tür iç mekana dönüᗰmüᗰ bir arka plan iᗰlevi üstlenir”110

ጀstanbul ya köklü ጀstanbul ailesinin deᇰerlerinin bir göstergesidir; ya da gençlerinin 

hጐzlጐ araba kullandጐᇰጐ, tuhaf ጐᗰጐklጐ diskoteklerde dans ettiᇰi, yozlaᗰmaya baᗰlamጐᗰ bir 

ᗰehirdir. Bu filmlerde keskin bir zengin fakir ayrጐmጐ vardጐr ve fakir olanጐn göç 

etmiᗰliᇰi, kጐrsal kökenli olduᇰu altጐ çizilerek belirtilmese de ጀstanbullu olduᇰu 

vurgulanmamaktadጐr. ᗠive veya baᗰka dጐᗰ belirtilerle nereli olduᇰunun resmi 

çizilmektedir. “ጀstanbul’un sinematografik sunumunda, ‘burjuva’ ile ‘iᗰçinin’, 

‘kentli’ ile ‘köylünün’, ‘kültürlü’ ile ‘cahilin’, ‘Batጐlጐ’ ile ‘Doᇰulunun’, ‘zengin’ ile 

‘yoksulun’ pek çok filmde iç içe olduklarጐnጐ izleyebiliriz. Örneᇰin Ertem Göreç’in 

Karanlጐkta Uyananlar adlጐ filmindeki fabrika sahibinin oᇰlu ile aynጐ fabrikada 

çalጐᗰan bir iᗰçi, arkadaᗰ olarak canlandጐrጐlmጐᗰtጐr. Genel olarak bir yanda modern 

ጀstanbul’un zenginliᇰi diᇰer yanda feodal Anadolu’nun geri kalmጐᗰlጐᇰጐ, tipik 

‘ጀstanbul manzaralarጐ’ olarak Türk sinemasጐnda her zaman tasvir edilecektir. Ve bu 

ikili yapጐ ya da çatጐᗰma ‘ጀstanbul filmleri’nin temel filmsel dramaturgisine ᗰekil 

verecektir.”111

ጀstanbul’u anlatan ilk filmler baktጐᇰጐmጐzda ise karᗰጐmጐza Muhsin Ertuᇰrul’un 

ጀstanbul’da Bir Facia-i Aᗰk (1922), ጀstanbul Sokaklarጐnda, Kጐz Kulesi’nde Bir 

Facia filmlerini sayabiliriz. Yeᗰilçam öncesi dönemde çekilen film sayጐsጐ çok azdጐr. 

“1928- 1938 tarihleri arasጐnda çekilen film sayጐsጐ sadece üçtür. 1950’lerde üretken 

olmaya ve iyice popülerleᗰmeye baᗰlayan Türk Sinemasጐ’nda ጀstanbul giderek daha 

etkin bir rol oynayacaktጐr. Örneᇰin Lütfi Akad’ጐn filmografisinin zengin bir 

tablosunu pek çok kez ጀstanbul manzaralarጐ renklendirecektir.”112
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Yeᗰilçam sinemasጐnጐn altጐn çaᇰጐ olarak 1950’li ve 1960’lጐ yጐllar dönemi 

olarak kabul edilmektedir. Yeᗰilçam sinemasጐnጐn zor günler geçirdiᇰi dönem ise 

1980’ler dönemidir. “Film endüstrisinde büyük bir krizin yaᗰandጐᇰጐ 1980’ler 

döneminin sonlarጐna kadar, Türk sinema tarihi içinde ጀstanbul kenti daima merkezi 

ve ayrጐcalጐklጐ bir konuma sahip olmuᗰtur. 1950’lerden 60’larጐn ortalarጐna kadar olan 

dönem boyunca, klasik Yeᗰilçam sinemasጐnጐn baᗰat türleri olan melodram ve 

romantik komedilerde ጀstanbul kenti görsel ve tematik anlamda filmin kurucu 

öᇰesini, hikâyeye anlam kazandጐran mekânsal/toplumsal baᇰlamጐ oluᗰturur.”113

Sonuç olarak, tüm bu dönemsel farklጐlጐklar incelendiᇰinde denilebilir ki, 

ጀstanbul Yeᗰilçam melodramlarጐnda arka plan fonu olmuᗰ ve Asuman Suner’in de 

belirttiᇰi gibi neredeyse bir ‘iç mekâna' dönüᗰmüᗰtür. 1960’lardan sonraki 1980’ler 

arabesk filmleri döneminden 1990’lara kadar ise ጀstanbul’a içerden bakmak yerine, 

göç edenin, taᗰralጐnጐn gözünden bakጐlmጐᗰtጐr. Hatta öyledir ki bu dönem filmleri hep 

ጀstanbul’a geliᗰle baᗰlamaktadጐr. Kente giriᗰin sembolü olan Haydarpaᗰa filmin ilk 

karesi olarak belirlenmektedir. Taᗰradan gelen kiᗰinin ጀstanbul’a ᗰöyle bir göz 

gezdirmesiyle yabancጐlጐᇰጐ vurgulanmaktadጐr. Fakat bu dönemde de ጀstanbul görsel ve 

tematik açጐdan merkez olmayጐ sürdürmektedir. 

“1990’lar Türkiye’de küreselleᗰme söyleminin öne çጐktጐᇰጐ bir dönemdir. Yeni 

Türk Sinemasጐ, 1990’lar Türkiyesi’nde küreselleᗰme dinamiklerinin güç kazandጐᇰጐ 

toplumsal baᇰlam içersinde kimlik aidiyet sorularጐ etrafጐnda oluᗰan açmazlara 

odaklanጐr.”114 Doksanlarla birlikte ጀstanbul daha metropol bir kent olarak karᗰጐmጐza 

çጐkmaktadጐr. Sorunlarጐyla, tehlikeleriyle, birbirine yabancጐlaᗰmጐᗰve tepkisizleᗰmiᗰ

insan topluluklarጐyla, egoist bireyleriyle, psikolojik ve toplumsal problemleriyle, arka 

sokaklarጐyla, karanlጐk güçleriyle, illegal yaᗰamጐyla ጀstanbul artጐk karmaᗰጐk bir kenttir. 

ጀstanbul’un görkemli profili, doᇰal güzellikleri ya da tarihi yapጐlarጐ öne plana çጐkmaz. 

ጀstanbul artጐk, daha çok bireyin ön plana çጐkartጐldጐᇰጐ, kentlinin psikolojisinin 

yansጐtጐldጐᇰጐ büyük binalar arasጐnda kalmጐᗰ ara sokaklardan, sጐkጐcጐ devlet daireleri ve 

plazalardan, ya da kent kalabalጐᇰጐnጐn doldurduᇰu sokaklardan ibarettir. 
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“Yeni Türk Sinemasጐ’ndan Zeki Demirkubuz’un çaresiz küçük insanlarጐn 

hayatlarጐnጐ temsil ettiᇰi ve Dostoyevski ile Beckett’e meyilli ‘natüralist tablolar’ጐ, 

ጀstanbul’u dekor olarak kullanmጐᗰtጐr. Aynጐ ᗰekilde Nuri Bilge Ceylan’ጐn Uzak filmi de 

ጀstanbul’a taᗰradan gelen karakterlerin ruh hallerini tasvir etmiᗰtir. Bu filmlerin 

canlandጐrdጐᇰጐ ጀstanbul ve karakterleri, bu ᗰehrin insancጐl dayanጐᗰmaya, merhamete 

yer veren Sait Faik’in ጀstanbul’una artጐk benzememektedir.”115 Zeki Demirkubuz ve 

Nuri Bilge Ceylan’ጐn filmleri de, modern Batጐ kentlerine özgü acጐmasጐz ve duygusuz 

hayat koᗰullarጐnጐn ጀstanbul’daki yansጐmasጐnጐ aktarmጐᗰtጐr. Modernizm ve ጀstanbul 

iliᗰkisini hem taᗰralጐnጐn hem modern insanጐn gözünden vermektedir. “Baᗰka sözlerle 

radikalleᗰen/kabalaᗰan modern kapitalizmin ve aynጐ ᗰekilde taᗰralጐlጐᇰጐn “istila 

ettiᇰi” ጀstanbul’un toplumsal manzarasጐ, ne Sait Faik ne Yahya Kemal Beyatlጐ veya 

Ahmet Hamdi Tanpጐnar’ጐn tasvir ettiᇰi parጐltጐlጐ bir kenttir. Zaten her iki yönetmenin 

referansጐ, adጐ geçen “ጀstanbul ᗰairleri” deᇰil, modern insanጐn ጐstጐrabጐnጐ bütün 

ruhuyla ifade eden Dostoyevski’dir ve bu seçim bir rastlantጐ deᇰildir.”116

ጀstanbul artጐk yabancጐlaᗰmanጐn fazlaca yaᗰandጐᇰጐ, romantik fonundan 

sጐyrጐldጐᇰጐ, modern kent imgelerinin yoᇰunlaᗰtጐᇰጐ, tehlikeli ve illegal yaᗰamlarጐn sጐkça 

karᗰጐmጐza çጐktጐᇰጐ, hatta kirlenen bir kent olarak 90 sonrasጐnda daha gerçekçi bir 

ᗰekilde filmlere yansጐmaktadጐr. ጀstanbul modernleᗰme sürecini tamamlarken yine 

kendine özgü taᗰralጐᇰጐnጐ da içinde barጐndጐrarak kendine özgü melez yapጐsጐyla 

karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr.

2.3 Yeᗰilçam Döneminde Romantik Bir Fon Olarak ጀstanbul

1959’lerle birlikte Cumhuriyet tarihimizde bir geçiᗰ dönemi yaᗰanmaktadጐr. 

Bu dönemde büyük kentlere yönelik kጐrsal kesimden iç göç giderek ivme 

kazanmaktadጐr. “Cumhuriyet ideolojisinin daha dönüᗰtüremediᇰi, ulaᗰamadጐᇰጐ bir 

kitle, kapalጐ kጐrsal toplum yapጐsጐ temsilcileri iktidar olur. Resmi ideolojiyi de 

muhalefeti içinde taᗰጐmaktadጐr. Kültürel anlamda tutucudur, gelenekçidir kapalጐdጐr. 

Yeᗰilçam bu seyirciler için oluᗰan, oluᗰturulan bir sinemadጐr, bu seyircilerin 
  

115 Mehmet Öztürk, ጀstanbul’un Modernleᗰmesi ve Sinema,  http://www.metropolistanbul.com
116 Öztürk, y.a.g.y., http://www.metropolistanbul.com



sinemasጐdጐr.”117 50’liler ve 60’lar döneminde ጀstanbul çok ayrጐcalጐklጐ bir yere sahip 

olmuᗰtur. ጀstanbul kent olarak bir referans noktasጐ olmuᗰ, hatta Türk sinemasጐ 

tanጐmlamasጐndan çok ጀstanbul Yeᗰilçam sinemasጐ var olmuᗰtur. Bu dönemde 

Yeᗰilçam sinemasጐnጐn ana temalarጐ olan romantik komedi ve melodramlarጐn fonu hep 

ጀstanbul’dur. “Melodram ve romantik komedilerde; ጀstanbul kenti görsel ve tematik 

anlamda filmin kurucu öᇰesini, hikâyeye anlam kazandጐran mekânsal/ toplumsal 

baᇰlamጐ oluᗰturur. Diyebiliriz ki, klasik Yeᗰilçam melodramጐnda ጀstanbul, fazlasጐyla 

aᗰinalaᗰmጐᗰ, evcilleᗰmiᗰ, neredeyse bir tür iç mekâna dönüᗰmüᗰ bir arka plan iᗰlevi 

üstlenir.” 118

ጀstanbul Yeᗰilçam melodramlarጐnda tanጐdጐk bilindik mekanlarጐyla yer 

almaktadጐr. Bebek sahili, Emirgan, Boᇰaz’ጐ gören parklarጐ, korularጐ, yalጐlarጐ ve 

köᗰkleri ile ጀstanbul arka planda hep var olmuᗰtur. 1960’lardan sonra ጀstanbul’un 

mekansal iᗰlevi deᇰiᗰmektedir. “1960’larጐn ortalarጐndan 1980’lerin sonlarጐna kadar 

olan dönemde ise, filmlerin ekseni ጀstanbul’un içinden, dጐᗰ çeperlerine kaymጐᗰ, kente 

içeriden ve aᗰina bir bakጐᗰጐn yerini, dጐᗰarጐdan ve yabancጐ bir bakጐᗰ almጐᗰ, kentle 

kurulan yakጐnlጐk ve içli dጐᗰlጐlጐk iliᗰkisi yerini giderek mücadele merkezli hasጐrane bir 

iliᗰkiye bጐrakmጐᗰtጐr. Ancak her durumda, ጀstanbul kenti görsel ve tematik açጐdan Türk 

sinemasጐnጐn temel yapጐ taᗰlarጐndan biri olmayጐ sürdürmüᗰtür.”119

50’li ve 60’lጐ yጐllar, Türk toplumunda çeᗰitli deᇰiᗰimlere yol açmጐᗰtጐr. Bu 

deᇰiᗰimlerin en önemlisi ise kentleᗰmedir. Toplumsal açጐdan kentleᗰme olgusu, 

ekonomik açጐdan kapitalistleᗰme olgusuyla yan yana gelince bu duruma paralel 

olarak bazጐ saᇰlጐksጐz durumlar da ortaya çጐkmጐᗰtጐr. “60’lጐ yጐllarda büyük bir bölümü 

montaja dayalጐ da olsa sanayileᗰmenin hጐz almasጐ, kapalጐ ekonominin pazar için 

üretime geçmesi, öteden beri güç yaᗰam koᗰullarጐ içinde bulunan ve tarጐmdaki 

yoksulluᇰu had safhaya varan köylüleri büyük kentlere ve dጐᗰ ülkelere gitmeye 

zorlamጐᗰtጐr.”120
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Atጐf Yጐlmaz’ጐn Ah Güzel ጀstanbul’u Yeᗰilçam döneminin en bilindik, en 

akጐlda kalጐcጐ ጀstanbul filmlerindendir. Filme ismini de verdiᇰi düᗰünüldüᇰünde 

ጀstanbul kent olarak bu film için vazgeçilmezdir. Kentleᗰmeyle ortaya çጐkan göç 

olgusu bu film için de geçerli olmaktadጐr. Bu olgunun tek farklጐ yanጐ kente tek baᗰጐna 

gelmeye cesaret edenin bir kadጐn olmasጐdጐr. Safa Önal senaryolu filmin baᗰrollerinde 

Sadri Alጐᗰጐk ve Ayla Algan vardጐr. ጀstanbul beyefendisi ile kente ‘artist olmak’ için 

yeni gelmiᗰ bir kadጐnጐ anlatan film 60’lጐ yጐllarጐn, ጀstanbul’unu da karakterler 

üzerinden yansጐtmaktadጐr. “Atጐf Yጐlmaz’ጐn Ah Güzel ጀstanbul’u, ᗰehri yeni gelen 

taᗰralጐnጐn veya kenar mahalle sakininin gözüyle deᇰil de görmüᗰ geçirmiᗰ bir 

ጀstanbullunun gözüyle anlatmasጐ açጐsጐndan Yeᗰilçam filmlerinin çoᇰundan ayrጐlጐr.”121

 

Ah Güzel ጀstanbul, ጀstanbul’a sesleniᗰ olarak düᗰünüldüᇰünde ጀstanbul aᗰጐk 

olunan bir kent olarak görülmektedir. Feride Çiçekoᇰlu’nun da tanጐmladጐᇰጐ üzere 

burada vurgulanan ᗰehrin diᗰi kimliᇰidir. “Bu kimlikle simgelenen ᗰehrin kadጐnlarጐ, 

evde bekleyen taᗰralጐ kadጐndan, tamamen farklጐdጐrlar; fettan baᗰtan çጐkarጐcጐ, iᗰveli ve 

seksidirler.”122

Yeᗰilçam filmlerinde siyah beyaz görüntülerde önde melodram anlatጐlጐrken 

arkada muhteᗰem bir ጀstanbul vardጐr. Haydarpaᗰa ve Sirkeci istasyonlarጐ, iskeleler, 

çay bahçeleri, Karaköy Rጐhtጐmጐ, vapurlar, Eminönü meydanጐ, plajlar, Yeᗰilköy 

Havaalanጐ, Sultanahmet karᗰጐmጐza sጐk sጐk çጐkan kliᗰe mekânlardጐr. “Öldüren 

ᗠehir’den Vesikalጐ Yarim’e, Lütfi Ö. Akad’ጐn pek çok filminde ጀstanbul önemli bir 

konumda. Hem ᗰiirselliᇰiyle hem tuhaf entrikasጐyla buram buram Atilla ጀlhan kokan 

(baᗰroldekiler de yabancጐ deᇰil: Sadri Alጐᗰጐk ve Çolpan ጀlhan) Yalnጐzlar Rጐhtጐmጐ’da 

(1959) böyle filmlerden biri. Akad, saha sonra ጀstanbul’a göçün epik bir destanጐ 

niteliᇰindeki ünlü üçlemesini ise renkli olarak çekecektir.” 123

ጀstanbul mekan olarak Yeᗰilçam sinemasጐnda yer alጐrken, farklጐ temalara konu 

olmuᗰtur. “Memduh Ün’ün dostluk temasጐnጐ iᗰleyen Üç Arkadaᗰ’ጐ (1959), Halit 
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Refiᇰ’in büyük ᗰehirde tükenen taᗰralጐ aileyi anlattጐᇰጐ Gurbet Kuᗰlarጐ (1964), Atጐf 

Yጐlmaz’ጐn entelektüel çevreleri iᇰneleyen Ah Güzel ጀstanbul’u (1966), Metin 

Erksan’ጐn tekil insanጐn büyük ᗰehirde direniᗰini anlatan Acጐ Hayat’ጐ (1963), 

yaᇰmurlu ada atmosferi, göl dekoru ve belirgin üslubuyla Sevmek Zamanጐ (1966), 

Atilla Tokatlጐ’nጐnYitik Denizee ጀnen Sokak’ጐ (1960) siyah-beyaz ጀstanbul’un 

izlenebildiᇰi ve belli bir estetik düzeyin üstüne çጐkabilmiᗰ filmlerden birkaçጐ” 124

Yeᗰilçam filmlerinin hiçbiri kente giriᗰle baᗰlamaz. Film baᗰladጐᇰጐnda 

karakterler zaten ጀstanbul’dadጐr ve ጀstanbul’a aittirler.  Öykü ጀstanbul’da baᗰlar ve 

ጀstanbul’da geçer. Karakterler arada taᗰraya gitse de sonunda ጀstanbul’a döner ve 

öykü ጀstanbul’da sonlanጐr. Bu filmlerde, ana mekân ጀstanbul’dur anlatጐlan yaᗰam 

tarzጐ da ጀstanbul’a aittir. ጀzleyiciye kabul ettirilen yaᗰam ᗰekli ጀstanbul’a aittir. 

“Yeᗰilçam ጀstanbul’un içinden öyküler anlatጐr, ya da baᗰka ᗰekilde söylersek, 

ጀstanbul’a bir tür içerisi, iç mekân duygusu yaratacak kadar aᗰina ve yakጐndጐr.” 125  

Kente göçün baᗰlamasጐyla hem mekânsal olarak ጀstanbul sunumu deᇰiᗰmiᗰ hem de 

temasal bir farklጐlጐk gelmiᗰtir. Genellikle çatጐᗰma üzerine kurulu filmler, ጀstanbul 

eski yapጐsጐnጐn yine filmlerde var olmasጐnጐn yanጐnda, göçle oluᗰan kenar mahalle 

kavramጐnጐn ortaya çጐkጐᗰጐ, kentleᗰme sorunu Türk sinemasጐ ጀstanbul üzerinden 

anlatmጐᗰtጐr. Bu filmlerin de ana temasጐ melodramdጐr.126

“1950-1960’larda ጀstanbul sinematografik bir malzeme olarak Türk 

sinemasጐnጐn kalbini oluᗰturacaktጐr. Öldüren ᗠehir, Kanun Namጐna, Üç Arkadaᗰ, 

Gurbet Kuᗰlarጐ, Ah Güzel ጀstanbul, Yalnጐzlar Rጐhtጐmጐ, Karanlጐkta Uyananlar, Üç 

Tekerlekli Bisiklet, ᗠoför Nebahat, Ayᗰecik, Vesikalጐ Yârim, Otobüs Yolcularጐ, 

Bitmeyen Yol vb. klasik ve nostaljik filmlerle. Bu filmler ጀstanbul’daki çeᗰitli yaᗰam 

biçimlerinin varlጐᇰጐnጐ belgelerken aynጐ zamanda seyirciyi modern bir kentsel yaᗰama 

dahil eder.”127 1950’ler ve 60’larla baᗰlayan Yeᗰilçam sinemasጐnda daha çok 

melodramlarጐn görülmesi konuyu ve filmin mekânጐnጐ da etkilemiᗰtir. Yeᗰilçam 
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sinemasጐnጐn en bilindik türleri olan melodram ve romantik komedi çoᇰunlukla 

ጀstanbul’da geçmektedir. Bu filmlerde ጀstanbul imgesel olarak karᗰጐmጐza 

çጐkmaktadጐr. Zengin burjuvanጐn yaᗰadጐᇰጐ boᇰaz yalጐlarጐ ya da köᗰkleri ve arka fon 

olarak ጀstanbul Boᇰazጐ, Adalar ya da fakir delikanlጐnጐn ya da genç kጐzጐn yaᗰadጐᇰጐ 

Arnavut kaldጐrጐmlጐ dar sokaklarጐ, penceresinden menekᗰelerin ya da manolyalarጐn 

sarktጐᇰጐ tek katlጐ kenar mahalle evleri vardጐr. Yine sጐkça karᗰጐmጐza çጐkan rጐhtጐmlar, 

vapurlar, iskeleler, bol bol motor sefalarጐnጐn yapጐldጐᇰጐ film karelerine mekân

olmuᗰtur. Sevgililerin kaçamak gittiᇰi Boᇰaz’a tepeden bakan çay bahçeleri, ya da 

manzaraya arabayla yanaᗰጐlan korular Yeᗰilçam sinemasጐnጐn ana mekânlarጐnጐ

oluᗰturmaktadጐr. “Siyah beyaz deᇰil siyah beyaz filmlerdeki o ጀstanbul, renkli 

filmlerden daha renkli! Tonlar, kontrastlar, daha belirgin. Kalabalጐᇰጐ az, hayat 

temposu daha düᗰük bir ᗰehir; o nedenle yedi renk birbirine karጐᗰmጐyor, tayf 

kጐrmጐzጐya kaymጐyor.”128

Bu dönem filmlerinde genellikle ጀstanbul Batጐ’ya bir özlemle 

yansጐtጐlmaktadጐr. “ጀstanbul’un Batጐ’ya özlem duyan zengin kesiminin gösteriᗰli 

hayatጐndan kesitler sunarak seyircileri ‘Batጐlጐ ጀstanbul hayatጐ’na doᇰru yönlendirir 

ve seyirciler özellikle Türk sinemasጐnጐn popüler olduᇰu 1960 ve 70’li yጐllarda bu 

hayallerle avutulurdu. Böylece Doᇰulu ve köylü yaᗰayanlar, Batጐlጐ ve kentli 

hikâyeleri izlediler.”129 Bu dönemin en belirgin özelliᇰi olan sጐnጐfsal çatጐᗰma, zengin 

fakir ayrጐmጐ daha çok, iyi ve kötü farkጐ olarak verilirken, yaᗰanጐlan mekân olarak da 

ayrጐm, yalጐ ya da köᗰk ve orta gelirli ailelerin oturduᇰu, dar sokaklardan oluᗰan kenar 

mahalleler olarak ayrጐlmaktadጐr. Kentle baᗰ etmeye çalጐᗰan yoksul aile ve kentin asጐl 

sahibi zengin aile kavramጐ vurgulanarak sunulmaktadጐr. “Yoksul aileler genellikle, 

sevecen sጐcak bir ortamda yaᗰarlar. Üyeleri birbirlerine destek, dayanak olurlar. Bu 

durumu, yerli film seyircisinin çoᇰunluᇰunu oluᗰturan yoksul kesimlerin, sጐnጐfsal 

çeliᗰkileri yaᗰarken, zengin çevrelerde ahlakጐn ve aile deᇰerlerinin, nasጐl ayaklar 

altጐna alጐndጐᇰጐnጐ görüp rahatlayarak hallerinden memnun olmalarጐnጐ, onlara 

imrenmelerini saᇰlayጐcጐ bir yaklaᗰጐm olarak deᇰerlendirebiliriz.”130
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Gecikmiᗰ bir modernleᗰmenin sonucu olarak Türk sinemasጐnጐn özellikle 

1950’li yጐllarጐndaki kahramanlarጐ Avrupai karakterlerdir. “Masal boyutunda sunulan 

tipler, dekor, davranጐᗰ biçimleri Avrupai/Amerikan perdeden çጐkmጐᗰtጐ sanki. Yጐlmaz 

Güney gibi bir sinemacጐnጐn Türk sinemasጐnda bir çጐᇰጐr açmasጐ da, yeni bir tip, tema, 

mekân ve oyunculuᇰundan geldi. Onun sinemasጐ, 50–60 yጐllጐk bir sinema anlayጐᗰጐnጐ 

çabucak bozdu ve popülerleᗰti. Türk sinemasጐnጐn baᗰyapጐtlarጐ da daha ziyade kጐrsal 

mekânlarጐ tasvir eden filmlerdir (Susuz Yaz, Hazal, Yol, Sürü, Hakkâri’de Bir 

Mevsim gibi). Bu yapጐtlar, ጀstanbul’un “Batጐlጐ” yaᗰam biçimini dekor olarak 

kullanan melodram veya salon filmlerini tarihin küllerine savurmuᗰtur.”131

Kentle göçle baᗰlayan zorluklar, adaptasyon güçlüᇰü, kentin içine bir türlü 

tam olarak girememe sorunu, zengin kesimle yaᗰanጐlan çatጐᗰma, ahlaki ve kültürel 

uyumsuzluklar, aile kavramጐyla vurgulanmakta, kullanጐlan mekânlar da bu ayrጐmጐ 

vurgulayጐcጐ yönde olmaktadጐr. “Kente geliᗰle birlikte, mülkiyet ve hukuk anlayጐᗰጐnda, 

akrabalጐk iliᗰkilerinde karᗰጐlaᗰጐlan dönüᗰümler ve dolayጐsጐyla aile üyelerinin bireysel 

mutluluk beklentisinin sorun olarak ortaya çጐkጐᗰጐ filmlerimizde doᇰrudan ele alጐnጐr. 

Alጐnጐr ama bu bireysel mutluluk istemi olumsuzlanarak. Geçiᗰ aᗰamasጐnda ailenin 

ortak amaçlarጐ önem taᗰጐmakta olduᇰundan, ekonomik zorluklarla bireysel mutluluk 

ve ailenin varlጐᇰጐnጐ sürdürme sorunu bir çatጐᗰma yaratmaktadጐr. Bu çatጐᗰma 

filmlerimiz için pek kullanጐᗰlጐ bir dramatik düᇰüm olmuᗰtur. (Gurbet Kuᗰlarጐ, Refiᇰ, 

1964)”132

ጀstanbul Yeᗰilçam filmlerinin vazgeçilmez mekânጐ olmaya devam ederken 

melodram ve komedi aᇰጐrlጐklጐ filmlerde tanጐdጐk sokaklara, caddelere, deniz kenarጐ 

çay bahçelerine, yerel kültürün daha fazla yaᗰandጐᇰጐ mahallelere, yalጐlarጐna, 

köᗰklerine çok sጐk rastlanmaktadጐr. Bu filmlerin ana temasጐnጐ oluᗰturan toplumsal 

gerçekçilik yapጐsጐ aᇰጐr basmaktadጐr. Bu durum 1960’larda baᗰlarken 1970’lerde de 

etkisini daha fazla sürdürerek devam etmiᗰtir. Romantik komedilerde ve 

melodramlarda daha üstü kapalጐ bir ᗰekilde de olsa ጀstanbul yaᗰamጐnጐn vazgeçilmez 

yazጐsጐ olan zengin fakir-iliᗰkisi, sጐnጐfsal çatጐᗰma (her ne kadar bu çatጐᗰma genellikle 

mutlu sonla bitirilip yok edilse de) iᗰlenmektedir. 1970’lerden sonra bu bakጐᗰ açጐsጐ 
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aᇰጐrlጐᇰጐnጐ koymakta, daha çok ጀstanbul’a gelenin gözüyle daha sert bir çatጐᗰma olarak 

karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. Görsel bakጐmdan ise ጀstanbul 1970’lerde hala arka plan olma 

özelliᇰini korumaktadጐr. Haydar Paᗰa Garጐ, Anadolu Garajጐ, Kጐz Kulesi ve Boᇰaz 

Köprüsü’nün eᗰsiz güzelliᇰi, yaᗰanጐlan acጐmasጐz hayatጐn tezat bir sunumu ᗰeklinde 

verilmektedir.

2.4.  70’lerin Sonu ve 80’lerde Arabesk Filmlerde Yeni Zaman Kenti 

ጀstanbul

 

1970’lere gelindiᇰinde Türk sinemasጐnda belirginlik kazanan toplumsal 

gerçekçilik özelliᇰi sürmekle birlikte, karakterlerin ጀstanbul’la iliᗰkisi deᇰiᗰmektedir. 

Artጐk film kahramanlarጐ ጀstanbul’un içinden deᇰil ጀstanbul’a sonradan gelen, 

göçendir. Göç edenin kente uyum süreci uzundur. “Göçenler kendilerine tümüyle 

yabancጐ kent ortamጐna girdiklerinde çözemedikleri kiᗰisel sorunlarla karᗰጐlaᗰጐrlar, 

düᗰ kጐrጐklጐᇰጐna uᇰrarlar, eski dünyalarጐna edindikleri inanç ve normlar çöker 

(anomie); çevre ile hemen iliᗰki kuramadጐklarጐndan çevreye yabancጐlaᗰጐrlar 

(alienation); dጐᗰ dünyada baᗰarጐlጐ olmadጐklarጐ kadar iç dünyalarጐ da yerine oturmaz 

ve çaresizliᇰe düᗰerler.”133 Kentte artጐk, çaresizliᇰe düᗰmüᗰ yabancጐ insan da vardጐr. 

80’lerde Türk sinemasጐnda bir deᇰiᗰim gözlemekte ve filmlerin yapጐsጐ hep 

birbirine benzemektedir. Arabesk filmlerin aᇰጐrlጐkla çekildiᇰi bu dönemde ጀstanbul, 

ጀstanbul’a yabancጐ birinin perspektifinden sunulmaktadጐr. Artጐk sinemada, direkt 

mahalle ya da yalጐ, köᗰk görüᗰ açጐsጐ deᇰil, Haydarpaᗰa Garጐ’ndan ጀstanbul 

görüntüsüdür. Bu durum; filmin baᗰlangጐcጐ, bakጐᗰ açጐsጐ, devamጐ hakkጐnda fikir 

vermektedir. Genel ጀstanbul görüntüleri, Boᇰaz manzarasጐ, Avrupa Yakasጐ’nጐn 

Anadolu’dan görünümü, kent merkezinden, alጐᗰveriᗰ mekânlarጐndan ve kalabalጐk 

insan kitlelerinden, gece neon ጐᗰጐklጐ pavyonlarጐn olduᇰu sokaklardan kesitler 

sunulmaktadጐr. ጀstanbul artጐk karmaᗰጐk, yaᗰam mücadelesi verilen, deᇰiᗰmiᗰ hatta 

tehlikeli bir kenttir. “Türkiye’nin en muhafazakâr kentlerinden biri olan Yozgat’tan 

ጀstanbul’a göç eden bir ailenin Haydarpaᗰa garጐna iniᗰiyle baᗰlayan Gelin filmi, 

kentsel bir dinamizmi gösterirken onun devamጐ olan Düᇰün, Urfa’nጐn ölgün ve 
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tekdüzeliᇰini kaydeden bir çekimle baᗰlamጐᗰ, daha sonraki sahneler ise ጀstanbul’un 

canlጐ ve hareketli hayatጐnጐ göstererek kጐrsal ile kentsel alan arasጐndaki farklጐlጐklarጐ 

belgesel bir biçimde ifade etmiᗰtir.”134

1980’li yጐllara gelindiᇰinde, Türkiye’nin özellikle de ጀstanbul’un 

sosyoekonomik yapጐsጐ hጐzla deᇰiᗰmekte, buna baᇰlጐ olarak da kentin eᇰlence anlayጐᗰጐ, 

kültürel yapጐsጐ kayda deᇰer bir farklጐlጐk göstermektedir. Taᗰጐ topraᇰጐ altጐn ᗰehir 

olmasጐ, ጀstanbul’u en çok göç alan ᗰehirlerden biri yapmaktadጐr. Doᇰu’dan Batጐ’ya 

zorunlu bu iç göç, istihdam sorunlarጐnጐn yanጐ sጐra eᇰitim ve kültür alanlarጐnda

problemlere, ጀstanbul’un diᇰer ᗰehirlerle arasጐndaki uçurumuna neden olmuᗰtur. Bu 

kent, artጐk Ahmet Hamdi Tanpጐnar’ጐn romanlarጐnda anlattጐᇰጐ kent deᇰildir. ᗠehir 

varoᗰlara doᇰru bir yayጐlma göstermekte, yüzölçümü ve nüfus açጐsጐndan bakጐldጐᇰጐnda 

buralar daha aᇰጐr basmaktadጐr. “Zaman zaman bir karabasana dönüᗰen kentsel kriz 

ve toplumsal kጐrጐlmalar da zaten modernleᗰme sürecinin bir sonucudur. Bunun en

ᗰiddetli halini de belki Paramparça. Köpekler ve Aᗰklar (Yön: Alejandro Gonzalez 

Inarittu, 2000) ile Protesto (Yön: Mathieu Kassowitz, 1995) adlጐ filmler sunmuᗰtur 

ki, son yጐllarda hiçbir film, kentsel kriz ve toplumsal kጐrጐlmalarጐ bu filmler denli 

keskin bir biçimde yansጐtamamጐᗰtጐr. Biri Meksiko City diᇰeri Paris ve banliyölerinde 

geçen bu iki filmin iᗰaret ettiᇰi kaygጐ verici sorunlar ጀstanbul’da da mevcuttur.”135

12 Eylül darbesi ve sጐkጐyönetim günleri, geç saatlere kadar müzik dinleyip 

dans etmeyi ve gecenin sonunda da batጐ fantezi müziᇰinin yerine gelen ve yerel 

kültürü ön plana çጐkartan oryantal müzikle göbek atmayጐ engellemektedir. Siyasi 

hayattaki tጐkanma, eᇰlence hayatጐna da, sinemaya da aynen yansጐmጐᗰtጐr. Bu dönem 

filmlerini iki ayrጐ kategoride incelemek mümkündür. 80 sonrasጐnda bir kጐsጐm 

sinemacጐlar, modern yaᗰamጐ “yeni zaman”136 kent insanጐnጐ (Atጐf Yጐlmaz filmleri buna 

en iyi örneklerdir) anlatmayጐ tercih ederken, birçoᇰu da, ጀstanbul’a göçün artmasጐyla,

gecekondulaᗰma ve kültürel çatጐᗰmanጐn yoᇰunluk kazandጐᇰጐ bölgelerde yaᗰayan 
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insanlarጐn gerçeᇰini anlatan müzik olarak ortaya çጐkan arabeski137 Türk Sinemasጐ’na 

film olarak yansጐtmጐᗰlardጐr. Her iki kategori de, süregelen Yeᗰilçam geleneᇰini 

reddeden, bu akጐmdan kopan filmlerdir. Bu filmler artጐk kentin gerçek yüzünü daha 

çok göstermekte ve kent kültürünü, karmaᗰasጐnጐ, özellikle ጀstanbul’u kent olarak 

romantik bir fondan kurtarጐp kent gerçeᇰini vurgulamaktadጐrlar. 

Seksenler Türkiye’de askeri darbe ile baᗰlamጐᗰtጐr. Bu baskጐcጐ dönem sonunda 

yeni bir yaᗰam tarzጐ ve deᇰerler sistemi hayata geçmiᗰtir. Türkiye bu yeni döneme 

tartጐᗰmasጐz bir biçimde teslim olmuᗰtur. “Yeni zamanlar aydጐnlara mutluluk vaat 

ediyordu. Arabalar, cinsellik, ᗰጐklጐk, zevk, baᗰarጐ. Reklâmcጐlጐk, ᗰirket yöneticiliᇰi, bu 

yeni dönemin gözde meslekleriydi. Henüz görüntü ve enformatik devrim 

baᗰlamamጐᗰtጐ ama eli kulaᇰጐndaydጐ. Son yüzyጐlጐn görüntü kültürünün temelinde 

oturan sinema, popülerliliᇰini sürdürüyordu. Seksenli yጐllarጐn Türk Sinemasጐ için bu 

‘Yeni Zamanlar’ imkânlar vadeden bakir bir alandጐ. Sinemacጐyጐ eskiye baᇰlጐ tutacak 

hiçbir güç yoktu.”138 Kentin asጐl sahipleri olanlar bu filmlere ilgi duymaktadጐr. 

Özgürlükçü bakጐᗰ açጐsጐ ön plana çጐkarጐlmaktadጐr. Bu dönemde kadጐn figürü ön plana 

çጐkmakta, özellikle Atጐf Yጐlmaz, Ömer Kavur, Yavuz Özkan gibi yönetmenler 

varlጐᇰጐnጐ göstermektedir. Bu dönemin tipik ideolojisini yansጐtan bir film olan Atጐf 

Yጐlmaz’ጐn Ah Belinda’sጐnda ጀstanbul’un kent olarak karmaᗰasጐ, psikolojik baskጐsጐ, 

ekonomik bunalጐmጐ, birey üzerindeki olumsuz etkisi direkt ele alጐnmጐᗰtጐr. “Ahh 

Belinda, Yeᗰilçam’ጐn deᇰerler mekanizmasጐnጐ altüst eden, avangard bir filmdir.” 139

Yeᗰilçam sinemasጐndan ayrጐlan diᇰer bir özellik ise, kentte kadጐnጐn çalጐᗰmaya 

baᗰlamasጐ, özgürlük sürecine geçilmesidir. Ah Belinda’da filmin kahramanጐ (Müjde 

Ar) “yeni zamanlar” a uygun bir tiyatrocu olarak bir ᗰampuan reklâmጐnda

oynamaktadጐr. Ev kadጐnlጐᇰጐ ile iᗰ yaᗰamጐ arasጐnda sጐkጐᗰan bir kadጐnጐ anlatan filmde,

  
137 Nurdan Gürbilek Vitrin’de Yaᗰamak 1980’lerin Kültürel ጀklimi isimli kitabጐnda Arabesk Müziᇰi 
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zamanlarጐ ve farklጐ kültürlerin simgelerine açጐk, anakronik bir müzik Arabesk. Bütün bu içericiliᇰini 
de bir bakጐma iç’i olmamasጐna sözü ve müziᇰi simgelerden örülü bir yüzeye dönüᗰtürebilmesine 
borçlu. Bu yüzden bir bakጐma ‘hiç kimsenin’ müziᇰi. Arabesk dinleyicisi kendisinin olan bir müziᇰi 
dinlemez, kendisine yabancጐ ama baᗰkasጐnጐn da olmayan bir müziᇰi dinler; ne Türk müziᇰi ne türkü ne 
de pop müzik olan bir müziᇰi. Arabeskin çaᇰrጐcጐlጐᇰጐ ᗰehrin yabancጐlarጐna çaᇰrጐsጐ da burada: Pop müzik 
Arap müziᇰi taverna müziᇰi türkü ya da marᗰ gibi farklጐ yer ve zamanlara ait artጐk hiç kimsenin olan 
müzikler orada serbestçe alጐntጐlanabilir. Hiçbir üslubun içinde fazla kalmadan bir diᇰerine geçilir.
(Gürbilek, s: 30)
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kentin modern yapጐsጐyla, kጐrsalጐn geleneksel yapጐsጐ çeliᗰmektedir. Kadጐn bu 

özgürlükçü sürecine yine Atጐf Yጐlmaz’ጐn Asiye Nasጐl Kurutulur filmi Yavuz 

Özkan’ጐn ጀki Kadጐn, ve Seçkin Yaᗰar’ጐn Sarጐ Tebessüm filmlerinde de devam 

edecektir. Bu filmlerin diᇰer bir özelliᇰi ise, meslek gruplarጐnጐn (reklâmcጐlጐk, ᗰirket 

yönetimi, halkla iliᗰkiler, metin yazarlጐᇰጐ, galeri yöneticiliᇰi, ressamlar) kente dair 

olmasጐ, yeni kent yaᗰamጐnጐ yansጐtmalarጐdጐr. Bu konuyla ilgili olarak daha önce 

yapጐlmጐᗰ bir karᗰጐlaᗰtጐrma da (Türk Sinemasጐ’nda ጀki ጀklim: Selvi Boylum Al 

Yazmalጐm ve Sarጐ Tebessüm) 80 sonrasጐ kadጐn erkek iliᗰkilerinin sunumunun ve 

aᗰkጐn iᗰleniᗰinin farklጐlጐᇰጐnጐ net bir ᗰekilde dile getirmektedir. “Atጐf Yጐlmaz’ጐn 

1977’de çektiᇰi Selvi Boylum Al Yazmalጐm ve Seçkin Yaᗰar’ጐn 1992’de çektiᇰi Sarጐ 

Tebessüm, her ikisi de kadጐn merkezli ve aᗰk temasጐnጐ iᗰleyen filmler. Her iki film de 

üretildikleri dönemin ideolojik ve sosyal koᗰullarጐnጐ, genel entelektüel iklimlerini 

hemen hemen kusursuz bir biçimde yansጐttጐklarጐnጐ düᗰünüyorum. Dolayጐsጐyla söz 

konusu iki filmin karᗰጐlaᗰtጐrጐlmasጐnጐn, bu kültürel/entelektüel iklimlerin yeniden 

inᗰaasጐnጐ mümkün kጐlacaᇰጐnጐ tahmin ediyorum.”140 Hikâyeler, kahramanlarጐn aᗰklarጐ 

bir bakጐma benzese de, aᗰkጐn yaᗰanጐᗰጐ bu iki filmde çok farklጐdጐr. Selvi Boylum Al 

Yazmalጐm’da daha geleneksel öᇰelere yer verilirken, Sarጐ Tebessüm’de modern 

yaᗰamጐn getirisi olan iᗰler, insanlar yer almaktadጐr. Sarጐ Tebessüm’de reklâmcጐlar, 

sanatçጐlar, ressamlar, metin yazarlarጐ gibi zamane iᗰlerle uᇰraᗰan insanlar 

iᗰlenmektedir.

Toplumsal hayatጐn bu denli deᇰiᗰmesi, demokrasi ve özgürlük kavramlarጐnጐn 

tekrar incelenmesi, kamusal alanda kadጐn kotalarጐna daha çok yer verilmesi, özellikle 

de 80’lerde baᗰlayan feminizm hareketiyle beraber 90’lara doᇰru kadጐn hareketlerinin 

hጐzla devam etmesi sanata ve özellikle de sinemaya da olumlu yansጐmጐᗰtጐr. 

Türkiye’de kadጐn hareketleri 80 sonrasጐ patlak verirken dünyada bu hareket doᇰal 

olarak daha önce geliᗰmiᗰtir. Kentin bu yönü 90’lar sinemasጐnda da (özellikle Zeki 

Demirkubuz sinemasጐnda) daha belirgin bir biçimde devam edecek, fakat kent 

insanጐna bakጐᗰ entelektüel olmaktan çጐkጐp kaybeden (looser) olarak tanጐmlanacak ve 

çok daha farklጐ bir boyut kazanacaktጐr.

  
140Tülin Kurtarጐcጐ, Türk Sinemasጐ’nda ጀki ጀklim: Selvi Boylum Al Yazmalጐm ve Sarጐ Tebessüm, 
25.Kare, Sayጐ:17, s:33 



1983 yጐlጐnda, Turgut Özal’ጐn seçimleri kazanmasጐ ve yeni bir zengin sጐnጐf 

yaratmasጐ, taᗰralጐ kültürün doᇰmasጐna neden oldu. Kente (ጀstanbul’a) göçün iyice 

fazlalaᗰtጐᇰጐ bu dönemde eᇰlence ile ilgili tüm anlayጐᗰlar deᇰiᗰmektedir. Bu yapጐnጐn 

temelleri ise 1960’lጐ yጐllarጐn sonlarጐna dayanmaktadጐr. “1960’lጐ yጐllardan itibaren, 

kentleᗰmenin büyümesi ve büyük kentlerin arasጐnda ‘ጀstanbul’un taᗰጐnጐn topraᇰጐnጐn 

altጐn’ olduᇰu kansጐnጐn yaygጐnlaᗰmasጐ; ‘her mahallede bir milyoner’ yaratmaya 

çalጐᗰan siyasi otorite ‘zenginlik’ üzerine söylemini kurduᇰunda karᗰጐmጐza çጐkacak 

olan ilk olgu ‘doᇰu ve batጐ müziᇰinin bir zenginleᗰmesi’ olarak Orhan Gencebay 

figürüyle özdeᗰleᗰen onun kentlerdeki ‘sefillere ve bahtsጐzlara’ seslendiᇰi 

müziᇰidir.”141  ጀbrahim Tatlጐses ve Küçük Emrah bu sürecin devamጐnda ikinci nesil 

olarak ortaya çጐkmaktadጐr. Artጐk Türk sinemasጐ da eski anlayጐᗰጐndan çጐkጐp arabesk 

ᗰarkጐcጐlarጐnጐn ekseninde, taᗰra kültürünü anlatan, özellikle ጀstanbul’un kenar 

mahallelerinde çekilen, zengin fakir ayrጐmጐnጐn net olarak yapጐldጐᇰጐ filmlerden 

oluᗰmaktadጐr. 70’li yጐllar sonu ve 80’ler ጀstanbul’u, yeniden yapጐlanma sürecine 

giren, arabesk kültürün hakim olduᇰu, taᗰrayla kentin çatጐᗰtጐᇰጐ, göç edenlerle 

kentlilerin karᗰጐ karᗰጐya geldiᇰi bir mekân olmaktadጐr. Filmlerin ekseni bu dönemde 

ጀstanbul’un içinden, dጐᗰ çeperlerine kaymakta, kente içeriden bir bakጐᗰጐn yerini, 

dጐᗰarጐdan yabancጐ bir bakጐᗰ almaktadጐr. “70’lerin Gencebay ve 80’lerin Tatlጐses 

filmlerinin ortak noktasጐ, ጀstanbul’a yabancጐ bir gözle, ‘kentin yeni sakinlerinin’ yeni 

göçmenlerin gözüyle bakጐlmasጐdጐr. Her iki durumda da, ጀstanbul, sürekli ‘ihtiras 

pompalayan’ arzuyu kጐᗰkጐrtan, yeni göçmenler açጐsጐndan eriᗰilemeyecek imkânlar ve 

vaatlerle dolu bir çekim alanጐdጐr.”142 Genellikle kahramanጐn kendini kentte var etme 

çabasጐ, ispatlama isteᇰi, yoksulluᇰa ve kadere olan isyanጐnጐn artጐk son raddeye gelmiᗰ 

olmasጐndan kaynaklanmaktadጐr. “Büyük kentin, devasa binalarጐ arasጐnda yankጐlanan 

bu çጐᇰlጐk, çok deᇰil az sonra gazinolarda, neonlarda, basጐnda ve plak kaset 

dünyasጐnda para ve ᗰöhret ile yankጐlar bulur.”143

Bir yandan sürekli eleᗰtirilen bir müzik türü ve yaᗰam ᗰekli olarak karᗰጐmጐza 

çጐkan arabesk, diᇰer taraftan yerini saᇰlamlaᗰtጐrmaktadጐr. Öyle ki zenginlik, eᇰlence, 
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kültür gibi kavramlar arabesk ile iç içe anጐlmaktadጐr. “Tatlጐses, Büyükada’nጐn gece 

hayatጐna girerken aynጐ zamanda ᗰehir kültürünün de deᇰiᗰtiᇰini gösteriyordu. Bu 

batጐda da Rai müziᇰinin öne çጐkmaya baᗰladጐᇰጐ göçmen -urban-larጐn kültürünün 

moda olmaya baᗰladጐᇰጐ yጐllara rastlamaktadጐr. Özal burjuvazisi ve bu dönemde 

palazlanan ᗰirket kültürü, reklâmcጐlጐkla birlikte yeni bir atጐlጐm yaptጐ. ᗠener ᗠen’in 

oynadጐᇰጐ ‘Arabesk’ filmi bu müzik ve kültürüyle dalga geçmiᗰ olsa bile, bu müziᇰi, 

seyredenlere bal gibi dinletiyordu.”144

  

1970’lerle baᗰlayan Orhan Gencebay dönemi, 1980 sonrasጐnda daha iddialጐ 

bir ᗰekilde devam ederken, kentin eski sahiplerinin sayጐca azጐnlጐᇰa düᗰtüᇰü kamusal 

mekânlar filmlere geçti. Türk Sinemasጐ’nda bu deᇰiᗰim; ጀstanbul’a, yeni 

göçmenlerin, gecekondu sakinlerinin, taᗰra kökenlilerin, yoksullarጐn gözünden bakan 

Gencebay sinemasጐ olarak yansጐmaktadጐr. “Orhan Gencebay yitirilmiᗰ bir güzel 

ülkenin deᇰil de, bir türlü ulaᗰጐlamayan ilerdeki o güzel ülkenin peᗰindekilerin 

sesidir. Geride sጐᇰጐnacaᇰጐ olmayanlarጐn, ileriye ihtirasla yapጐᗰanlarጐn, her gün 

gelecek kapጐsጐna omuz vurup geri püskürtenlerin ᗰikâyetle karጐᗰጐk, ama yine de 

yaᗰama isteᇰi dolu sesini taᗰጐr.”145 Bu isyan filmlere aynen yansጐmaktadጐr. ጀstanbul’a 

çevre illerden ve özellikle Doᇰu Anadolu ve Güneydoᇰu Anadolu’dan göç eden 

kitlenin dinlediᇰi müzik, genellikle ጀstanbul’un gecekondu mahallerinden hat alan 

minibüslerde dinlendiᇰi için minibüs müziᇰi denmekte ve ezikliᇰi, dጐᗰlanmጐᗰlጐᇰጐ 

seslendirmektedir. “Gerçek acጐ ve hayat gariban mahallerinde çok fazla ᗰey vaat 

etmiyor. Ama minibüs müziᇰindeki acጐ ve umutsuzluk, gerçeküstünün boyutlarጐnጐ 

zorluyor. ‘Ben zaten her acጐnጐn tiryakisi olmuᗰum/ Hiçbir zaman bitmeyen dert ile 

yoᇰrulmuᗰum’ ᗰarkጐsጐnጐn dilden dile dolaᗰtጐᇰጐ bir ortamda, umut menzili ‘Bu 

ጐstጐrabጐm bir gün bitecek’ ᗰarkጐsጐnጐn sጐnጐrlarጐnጐ aᗰamጐyor örneᇰin.”146

Bu dönem filmleri ise, yine Orhan Gencebay’ጐn kendisinin rol aldጐᇰጐ ya da 

sጐkça fonda Orhan Gencebay müziklerinin yer aldጐᇰጐ ጀstanbul gecekondu semtlerinin

anlatጐldጐᇰጐ arabesk filmlerdir. 1971 tarihli en erken arabesk filmlerinden biri olan Bir 

Teselli Ver örneᇰinde olduᇰu gibi ᗰarkጐ sözlerinin filmle birebir özdeᗰleᗰtiᇰi, film 
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karelerini birebir anlattጐᇰጐ durumlar söz konusudur. Orhan Gencebay filmlerinin yanጐ

sጐra fonda Gencebay müziᇰinin yer aldጐᇰጐ komedi ile karጐᗰጐk trajik bir hikayenin 

anlatጐldጐᇰጐ Bulut Aras ve Türkan ᗠoray’ጐn baᗰrollerini paylaᗰtጐᇰጐ 1978 yapጐmጐ Sultan

filmi hem Türkan ᗠoray’ጐ Türk Sinemasጐ’nጐn sultan tahtጐna oturtmayጐ baᗰarmጐᗰ hem 

de hikayesiyle, konusuyla dönemin özelliklerini, sosyal yapጐsጐnጐ, sጐkጐntጐlarጐnጐ, göç 

kültürünü, gecekondu mahallesini en iyi anlatan filmlerden biri olmuᗰtur. “Sultan’da 

gecekondularda yaᗰayanlarጐn kendi sጐnጐfsal konumlarጐyla ilgili tutum ve davranጐᗰlarጐ 

daha çok ᗰu eᇰilimi yansጐtmaktadጐr: gecekondulular kentin daha üst tabakalarጐna 

geçmek deᇰil, zorlukla elde ettikleri var olan durumlarጐnጐ koruma çabasጐndadጐrlar. 

En önemli iki temel sorun iᗰ ve konut sahibi olabilmek konutlarጐnጐn yጐkጐlmasጐnጐ 

önlemektir.”147 Minibüs hattጐnda çalጐᗰan bir gencin beᗰ çocuklu dul bir kadጐna olan 

ilgisini ve yan hikayeler olarak gecekondu yaᗰamጐnጐ ve ekonomik sጐkጐntጐlarጐnጐ

anlatan filmde de sürekli arabesk ᗰarkጐlar fonda verilerek mahallelinin var olan 

düzene olana isyanጐ yansጐtጐlmaktadጐr. “Sultan’da gecekondu insanlarጐnጐn günlük 

sorunlarጐna (su kuyruᇰu, çocuklarጐn TV reklamlarጐndan etkilenmeleri, çocuk 

yetiᗰtirmedeki sorunlar), eᇰlence yaᗰamlarጐna (kadጐnlarጐn sinemaya gitmesi, 

erkeklerin kahvehanede zaman geçirmesi), barጐnma sorunlarጐna (tapusuz 

gecekondularጐn yጐkጐlmasጐna) dek konular güldürünün sጐnጐrlarጐ içinde ama 

anlatጐlanlarጐ ciddiye alarak izleyiciye verilmektedir.”148

Gencebay sinemasጐ taᗰra kültürünün onurlu isyanጐnጐ dile getirirken, Ferdi 

Tayfur 70’lerin ikinci yarጐsጐnda Orhan Gencebay’ጐn rakibi olarak ortaya çጐkmaktadጐr. 

Ferdi Tayfur’un çጐkጐᗰጐ Gencebay ekolünün çizdiᇰi yolda önemli deᇰiᗰimleri de 

simgelemektedir. Arkasጐndan gelen Müslüm Gürses’le birlikte arabesk kültürü iyiden 

iyiye yaygጐnlaᗰmaktadጐr. Nurdan Gürbilek’in arabeski, ᗰehirdeki yabancጐ gibidir. 

Gürbilek arabeski ᗰehre gelen fakat bir türlü gidemeyen yabancጐ olarak 

tanጐmlamaktadጐr. “Simmel yabancጐyጐ ‘bugün gelip, yarጐn kalan’ kiᗰi olarak 

tanጐmlamጐᗰtጐr. Turist bugün gelip yarጐn giden kiᗰiyse eᇰer, yabancጐ da bugün gelip 

yarጐn gidemeyen, geri dönme imkanጐ olmayan kiᗰidir. Bu tanጐmdan yola çጐkarak, 

arabeskin ᗰehirdeki yabancጐya, ᗰehre yabancጐ olana seslendiᇰi söylenebilir. ᗠehre 
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gelip köye dönme imkanጐ olmayan, ne köylü ne ᗰehirli olabilenin müziᇰidir 

arabesk.”149

Arabesk filmlerin askeri bir darbe sonrasጐna rastlayan baᗰlangጐcጐ gibi sonu da 

toplumsal hareketle doᇰrudan ilintilidir. ጀlk dönemlerinde "elit" tabaka tarafጐndan 

geri çevrilen, hatta aᗰaᇰጐlanan arabesk müzik sonralarጐ aynጐ kesim tarafጐndan 

kabullenilmektedir. Bütün bunlar arabesk müziᇰin kendisinde de bazጐ deᇰiᗰikliklere 

neden olmaktadጐr. “Yükselen toplumsal hareketi sert biçimde kesen 12 Mart darbesi 

tüm ülkede geniᗰ bir umutsuzluk dalgasጐnጐn yayጐlmasጐna neden olmuᗰ, arabeskin 

geniᗰ kesimlerce benimsenmesi için gerekli koᗰullarጐ tek baᗰጐna oluᗰturmadጐysa da 

bu koᗰullarጐn oluᗰmasጐnda en önemli etken olmuᗰtu. Bu umutsuzluk havasጐ 12 

Eylül'le daha da derinleᗰmiᗰ müzikte ve sinemada arabeskin artan etkisiyle 

sonuçlanmጐᗰtጐ.”150

80’lerin ortasጐnda yükseliᗰe geçen ጀbrahim Tatlጐses müziᇰi ve buna baᇰlጐ 

olarak deᇰiᗰim gösteren Türk sinemasጐ, taᗰranጐn ጀstanbul’u ele geçiriᗰini hatta 

kendini ጀstanbul’a dayatmasጐnጐ yansጐtmaktadጐr. “Gencebay ve Tatlጐses ikonlarጐnጐn 

merkez alጐnarak yapጐldጐᇰጐ dönemsel çözümleme, 70’ler ve 80’ler Yeᗰilçam 

Sinemasጐ’nጐn diᇰer örneklerinde de uygulanabilinir niteliktedir. 70’lerde hayli 

popüler olan ‘melodramatik öᇰeler içeren aile komedisi’ türü, zengin fabrikatör, 

yoksul iᗰçi karakterlerinde vücut bulan sጐnጐfsal çeliᗰkilere odaklanጐr. Bu filmlerde 

yoksullar, sጐnጐf atlamaya çalጐᗰmaz, gözlerini, zenginlerin ayrጐcalጐklጐ hayatጐna dikmiᗰ 

deᇰildir. Tam tersine, yoksullar kendi onurlu ve mütevazጐ hayatlarጐndan 

memnundur.”151 80 sonrasጐnda bu yapጐ tamamen deᇰiᗰmiᗰ, konu aynጐ kalsa da 

fakirliᇰi temsil eden genç, sጐnጐf atlamayጐ, kentin imkanlarጐndan daha çok 

yararlanmayጐ, hatta kenti ele geçirmeyi hedeflemektedir. Kent artጐk sጐnጐfsal 

mücadelenin en yoᇰun yaᗰandጐᇰጐ, fakat taᗰralጐnጐn da ᗰansጐyla ya da azmiyle ele 
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geçirebildiᇰi bir mekan olarak karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. Kentli olmak artጐk, kadere 

baᇰlጐ deᇰil daha “Özalcጐ”152 bir zihniyetle, bireyin kendi mücadelesine baᇰlጐdጐr.
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parጐldayan zevkli ᗰehri, günümüzde “globalizm;” ile taᗰralጐlጐk arasጐnda biçim bozumuna uᇰruyor.  



3. BÖLÜM

90 SONRASI TÜRK SጀNEMASINDA YENጀ KENT ጀSTANBULUN 

SUNUMU

3.1 90 Sonrasጐ Türk Sinemasጐna Genel Bir Bakጐᗰ

Kentsel yaᗰamdaki parçalanma, görselliᇰin deneyimlerini de etkilemektedir. 

Kent bütünüyle bir meta ve tüketim alanጐ haline gelmektedir. Bunun bir sonucu 

olarak ortaya çጐkan bireyselleᗰme ve yabancጐlaᗰma, ötekine duyulan öfke ve ᗰiddetin 

olaᇰanlaᗰmasጐnጐ doᇰurmaktadጐr. “Türk sinemasጐ aynጐ zamanda, kentsel modernitenin 

girdiᇰi krizi de tasvir etmeyi baᗰarmጐᗰtጐr. At, Bir Avuç Cennet, Aᇰጐr Roman, 

gecekondu filmleri, hatta bu krizi anlamlandጐramayan ve onun dipsiz kuyusunda 

yuvarlanan çilekeᗰ arabesk filmleri de ጀstanbul’un deformasyona uᇰrayጐᗰጐnጐ 

yansጐtmጐᗰtጐr, ancak onu daha da deforme ederek.. Radikalleᗰen ve acጐmasጐzlaᗰan 

küresellik ile kabalaᗰan ve saldጐrganlaᗰan taᗰralጐlጐk ጀstanbul’un toplumsal ve mimari 

üslubunu deforme ederken, Uzak, Üçüncü Sayfa, Büyük Adam Küçük Aᗰk gibi 

filmler bu yeni oluᗰumlarጐ hissettirmiᗰtir.”153

90 sonrasጐ, ጀstanbul’da göçle gelenlerle ve ጀstanbul yerlisinin tamamen 

karጐᗰtጐᇰጐ, hatta göçle gelen kitlenin ጀstanbul’un yapጐsጐnda, kültüründe daha etkin 

olduᇰu dönemdir. ጀstanbul’da iᗰsizlik, barጐnma sorunu, kültürel ve ahlaki bozulma,

göç edenlerin hayal kጐrጐklጐklarጐ, umutlarጐn suya düᗰmesi, yalnጐzlጐᇰa doᇰru kayጐᗰ, bir 

çeᗰit bireyselleᗰme ve yabancጐlaᗰma olgularጐnጐn ortaya çጐkmasጐ, 90 sonrasጐ döneme 

rastlamaktadጐr. Kozmopolit bir kent olan ጀstanbul, gecekondusuyla, devasa 

binalarጐyla, iᗰ merkezleriyle ve yeni yapጐsጐyla Beyoᇰlu hatta ጀstiklal Caddesi yeni 

anlamlar yüklenerek karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. “Artጐk Türk sinemasጐ sadece Eminönü, 

Haydarpaᗰa, Galata Köprüsü veya Beyoᇰlu, Salacak ve Boᇰaz manzaralarጐna 

odaklanmጐᗰ deᇰildir. Gecekondular, varoᗰlar, küçük mahfazalar, ayrጐca Büyük 
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Adam Küçük Aᗰk, Güneᗰe Yolculuk, Eᗰkጐya gibi filmler bir yandan Doᇰu 

Anadolu’nun sorununun ጀstanbul’a taᗰጐndጐᇰጐnጐ belgelerken aynጐ zamanda 

küreselleᗰen ve azgጐnlaᗰan bir kentsel ortamጐ da tasvir etmiᗰtir.”154 ጀstanbul’un 

toplumsal ve fiziki manzaralarጐ deᇰiᗰtikçe film manzaralarጐ da deᇰiᗰmektedir. 

Özellikle toplumsal gerçekçi filmler bu yeni manzarayጐ görsel olarak da 

taᗰጐmaktadጐrlar. ጀstanbul sadece ötekinin kenti olmaktan çጐkmakta, ጀstanbullunun da 

problemli kenti olarak filmlere yansጐmaktadጐr. “Salacak’ta modern bir Ayhan Iᗰጐk ve 

sevgilisinin Bin Bir Gece Masallarጐ fonundaki görüntüleri bir nostalji olarak 

kalacaktጐr.”155

Yeni dönem Türk filmlerinde ጀstanbul’a göç edenin problemi geri planda 

kalጐrken, kentlinin ጀstanbul’la mücadelesi, hatta daha da ileri gidip mücadelesizliᇰi, 

duyarsጐzlጐᇰጐ ve yalnጐzlጐᇰጐ ጀstanbul görselleri ile birlikte daha bir anlam 

kazanmaktadጐr. “Bir zamanlar bu ülkede köy filmleri yapጐlጐrdጐ. Hatta köy 

melodramlarጐ! ᗠehir yaᗰamጐna iliᗰkin yapጐmlarጐn sayጐsጐ sጐnጐrlጐydጐ. ᗠehir Yeᗰilçam 

Sinemasጐ’nda çoᇰunlukla dጐᗰ dekor olarak kullanጐlጐrdጐ. Sakinleri gerçek halleriyle ele 

alጐnmaz, derinlemesine iᗰlenmezdi. Yeni yeni ᗰehirleᗰmeye baᗰlayan Türkiye’de 

yönetmenlerin burjuvalarጐ, varoᗰ sakinlerini anlatmasጐ beklenemezdi.”156

Yavuz Turgul’un yazጐp yönettiᇰi Eᗰkጐya (1996) filmi ጀstanbul’un yeni 

özellikleri hakkጐnda aydጐnlatጐcጐdጐr. ጀstanbul artጐk daha gerçekçi biçimde farklጐ yüzleri 

ve farklጐ mekanlarጐ ile kendini göstermektedir. Sadece mekansal bir deᇰiᗰiklik deᇰil 

kültürel anlamda da gözle görülür bir farklጐlጐk olmuᗰtur. ጀstanbul’a göç etmiᗰ kesimi 

anlatan bu film bir Doᇰu hikayesini, ጀstanbul gerçeᇰi ile birlikte sunmaktadጐr. 

ጀstanbul, özellikle Doᇰu’dan gelen göçün etkisinde kalan yapጐsጐyla karᗰጐmጐza 

çጐkmaktadጐr. Ne Doᇰulu ne ጀstanbullu olabilme durumu anlatጐlጐrken, artጐk o eski 

Yeᗰilçam filmlerindeki ጀstanbul’a benzemeyen, illegal yapጐsጐ, kirlenmiᗰliᇰi, mafya 

iliᗰkileri, arka sokak yaᗰamlarጐ vurgulanmaktadጐr. “Eᗰkጐya tam da ጀstanbul’un yoksul 

mahallerinde yaᗰayan ve göçmen olan gençliᇰin yeni deᇰerleri üzerine kentsel 

sosyolojik bir düᗰünme alanጐ açmጐᗰtጐr. Kጐsa sürede meᗰru ya da gayrጐ meᗰru yollarla 
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para kazanma ve güç sahibi olma hedefi alabildiᇰine olaᇰanlaᗰmጐᗰ, baᗰarጐ ve 

yeteneᇰin ölçütünün güç sahibi olma durumuna göre belirlendiᇰi sürekli telkin 

edilmiᗰ, bu deᇰerler de özellikle Özalcጐlጐk dayatmasጐyla hጐz kazanmጐᗰtጐr.”157

Asuman Suner’e göre 90’larጐn ortalarጐndan itibaren ጀstanbul, görsel ve 

tematik olarak belirgin bir ᗰekilde Türk sinemasጐndan silinmiᗰtir. “Bu dönem 

filmlerinin ጀstanbul’dan özellikle kaçጐnmak, ጀstanbul’da geçen öyküler anlatmayጐ 

reddetmek gibi sistemli bir tavrጐ yoktur aslጐnda. Filmlerin büyük bölümü öykünün 

geçtiᇰi mekan olarak taᗰra kentlerini, seçmiᗰ olsa da, zaman zaman ጀstanbul’da 

geçen öykülerle de karᗰጐlaᗰጐrጐz. Ancak bu filmlerde ጀstanbul, iri bir taᗰra kentinden 

baᗰka bir ᗰey deᇰildir artጐk.”158

3.2 Kente “Uzak” Birey ve Yabancጐlaᗰan Küçük ጀnsanጐn “Tabutta 

Rövaᗰata”sጐ

Seksenli yጐllardan itibaren baᗰlayan ve doksanlarda daha da belirginleᗰen 

ekonomik ve toplumsal iliᗰkilerdeki deᇰiᗰiklik Türkiye’de özellikle de ጀstanbul’da 

yeni bir ᗰehirli aydጐn tipinin çጐkmasጐna neden olmaktadጐr. “Neo liberalist dünya 

görüᗰünün Türkiye’de hakim kጐlጐnmasጐyla birlikte bu yeni aydጐn, kendini toplumsal 

anlamda tamamen özerk hissediyor, ancak tüm zihinsel yaratጐcጐlጐᇰጐnጐ, pratik hayata 

tamamen, doᇰrudan kapitalizmin hizmetine veriyordu. Gazeteciler, propagandacጐlar, 

reklamcጐlar, ᗰirket yöneticileri, halkla iliᗰkiler uzmanlarጐ küresel dönemin, yukarጐda 

tanጐmlamaya çalጐᗰtጐᇰጐmጐz konumun parlayan meslekleriydi.”159 Nuri Bilge Ceylan’ጐn 

beyazlar içindeki kenti anlattጐᇰጐ Uzak’ጐn ana karakteri olan Mahmut bu mesleklerden 

birisi olan reklam fotoᇰrafçጐsጐdጐr. Filmde kentin kare kare görüntülenmesinin

yanጐnda, bu aydጐn tipi kendi yalnጐzlጐᇰጐnda ve bencilliᇰinde boᇰulan mutsuz bir kiᗰilik 

olarak kendini göstermektedir. Bu yalnጐzlጐk olgusu öyle güçlü bir temadጐr ki filmin 

afiᗰine bile yansጐmaktadጐr. Film kareleri olarak da, Mahmut karakterinin ön planda 
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bulunduᇰu, fonda ጀstanbul’un en güzel, en bilindik, tarihi görüntüleri görülmektedir.

Mahmut, dጐᗰarጐda yani kentte olduᇰu zamanlarda, hep tek baᗰጐnadጐr. 

ᗠekil 1. Uzak filminden Mahmut karakterinin ጀstanbul’da yalnጐz 

olduᇰu bir sahne.

Mahmut karakterini dጐᗰarጐda özellikle tek baᗰጐna görüldüᇰü iki önemli sahne 

vardጐr; birisi karጐsጐnጐn Kanada’ya gideceᇰini öᇰrendikten hemen sonra arabasጐnጐ 

deniz kenarጐna çekip sigara içtiᇰi sahne, diᇰeri de filmin son sahnesidir. Tጐpkጐ tipik 

kent insanጐnጐn yaptጐᇰጐ gibi Mahmut mekan konusunda çemberini iyice daraltmጐᗰtጐr.

Kentte yaᗰayanlar sጐnጐrlጐ mekanlar içersinde rutin yaᗰamlarጐnጐ sürdürmektedirler. Bu 

90 sonrasጐ filmlere aynen yansጐmጐᗰtጐr. Uzak, mekân konusunda sጐnጐrlጐlጐᇰጐ, 90 sonrasጐ 

kent insanጐnጐn bu yalnጐz konumunu yansጐtmaktadጐr. Öyle ki Uzak filminde 

ጀstanbul’un belli kesimi, hep belli mekânlarda görülmektedir. 

Uzak’ጐn diᇰer karakteri ise, kasabadan kente umutlarla göç etmiᗰ, geleneksel 

deᇰerlerini hala içinde yaᗰatmak isteyen kentle ve kentli ile çatጐᗰma içinde olan 

Yusuf’tur. “Yusuf ise filmin maᇰdur karakteridir. Filmin gerçek kaybedeni, Yusuf, 

genç bilgiye ve umuda aç. Her genç gibi kጐrጐlgan, hayalperest, yardጐma ihtiyacጐ var. 

ጀletiᗰime ve öᇰrenmeye açጐk… Ama her giriᗰimi bir duvara çarpጐyor Yusuf’un.”160

Uzak filminin kaybedeni bellidir. Göç etmenin verdiᇰi çeliᗰki ile kentle mücadele 

eden bir karakter olarak Yusuf’un yaᗰadጐklarጐ tepkisel davranጐᗰlardጐr. “Uzak filminde 
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iki farklጐ toplumsal kesime ait insan, ᗰehirde bir evde bir araya geliyordu. Filmde, 

kar altጐnda ጀstanbul görüntüleriyle, duraᇰanጐn ardጐnda yatan devinim, iç dünyalarጐn 

karmaᗰasጐ, ‘doᇰallጐk’ ve ‘gerçeklik’ duygusuna sadጐk kalarak yansጐtጐlጐyordu.”161 Film 

kentin bir yansጐmasጐ olarak kentliyi ve kenti gerçekçi bakጐᗰ açጐsጐyla anlatmaktadጐr.

Yeni ጀstanbul’u, yeni karakterlerle sunmaktadጐr. “Yeni Türk sinemasጐnda ጀstanbul 

sጐkጐntጐ çaresizlik, yalnጐzlጐk, acጐmasጐzlጐk, ruhsuzlukla birlikte yaᗰጐyor. Onun harikulade 

manzarasጐ ise, Uzak’ta tasvir edildiᇰi gibi bir teselli veya mutsuzluk karᗰጐsጐnda bir 

sጐᇰጐnaktጐr.”162

ጀstanbul, artጐk kent olarak sinemada yalnጐzlጐᇰጐn, kaybedenin, bireyselliᇰin öne 

çጐktጐᇰጐ bir metropoldür. Bu metropolde güvensizlik, sevgisizlik, bunalጐm ve kargaᗰa

ön plandadጐr. ᗠehir olarak vardጐr fakat ᗰehir insanጐ yabancጐdጐr. Yan yana durduklarጐ 

halde birbirine hiç dokunmadan yaᗰayan ᗰehir kalabalጐklarጐ vardጐr. ጀstanbul,

kalabalጐklaᗰtጐkça ጐssጐzlaᗰan kent haline gelmiᗰtir. ጀstanbul, kamusal alanla özel 

alanlarጐn birbirine girdiᇰi mekânlarጐn yeniden anlam kazandጐᇰጐ kent halindedir. 

“Mahmut’un Yusuf’a sevgisizliᇰi onunla arasጐnda geçen o küçük çarpጐᗰmalar, 

baᇰጐrጐp çaᇰጐrmasጐ azarlayጐᗰጐ, hep aynጐ barda aynጐ masada bir baᗰጐna oturuᗰu 

yabancጐlaᗰmጐᗰlጐᇰጐ ve mutsuzluᇰu vs. hep böylesi bir yenilik dünyanጐn delilikleri deᇰil 

mi? ”163

Modern yaᗰamda insanጐn hiç olmadጐᇰጐ kadar yalnጐz olmasጐ üstelik bu durumu 

en kalabalጐk ortamlarda yaᗰamasጐ bireyin toplumdan kopuᗰuna neden olmaktadጐr. 

Simmel bu durumu tuhaf bir çeliᗰkiyle açጐklamaktadጐr: “Doᇰrudan doᇰruya 

toplumdan kopma olarak görülen ᗰeyin gerçek toplumsallaᗰmanጐn en temel 

biçimlerinden biridir.”164 Simmel, bu kopuᗰu ve yalnጐzlጐᇰጐ modern yaᗰamጐn bir 

getirisi, hatta sonucu olarak tanጐmlamaktadጐr. Bu durumda modern insanጐn 

yalnጐzlጐᇰጐnጐn normal olduᇰu gibi bir sonuç çጐkmaktadጐr. Metropolde, güvensizlik ve 

içine kapanጐklጐk daha da ileri boyutta bencillik insana özgü doᇰal kavramlar olarak 
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karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. “ጀnsanጐn kendisini metropol kalabalጐᇰጐnda baᗰka yerde 

olmadጐᇰጐ kadar yalnጐz ve terk edilmiᗰ hissediyor olmasጐ hissine, modern insan ilk kez 

Rousseau’yla aᗰina oldu. Rousseau’nun kalabalጐklar içindeki yalnጐzlጐᇰጐ modern 

hayata eᗰitlenmeye karᗰጐ direniᗰin ilk temsilcisidir. Beᗰ parasጐz geldiᇰi Paris’te yeni 

tanጐᗰጐklጐklar kurup entelektüel çevreye girmek için ‘salon’ ve ‘cafe’lere devam eden 

Rousseau’nun yalnጐzlጐᇰጐ bu çevrenin okumuᗰlarጐyla aynጐ dünyayጐ paylaᗰmadጐᇰጐnጐ 

anladጐᇰጐnda baᗰlar.”165 Bu durum bireyin kendini toplumda tamamen paylaᗰጐmsጐz ve 

yalnጐz hissetmesiyle ve bunu idrak etmesiyle son bulmaktadጐr. Birey toplum içindeki 

yabancጐlaᗰmጐᗰ konumunu kabul etmektedir ve bu duruma tepki göstermemektedir.

“Baᗰlayan yeni hayatጐn eᗰitsiz ve adaletsiz bir dünya kurmakta olduᇰunu hiç 

çekinmeden dile getirdiᇰi gibi kendi gerçekliᇰini de ürküntü duymadan dile getirdi 

Rousseau: ጀnsanlar ortasጐnda yalnጐzጐm”166

Sonuç olarak yalnጐzlጐk bu filmlerde kente dair bir durum olarak karᗰጐmጐza 

çጐkmaktadጐr. Teknolojinin ve iletiᗰim araçlarጐnጐn geliᗰmesi bireyler arasጐnda mesafeyi 

açmaktadጐr. Bu da kent filmlerine daha çok yalnጐz, psikolojik buhran dolu birey 

görüntülerle yansጐmaktadጐr. “Yaᗰadጐᇰጐmጐz kentte kalemle çizilmemiᗰ, görünmez bir 

sጐnጐr baᗰka insanlarጐ sizlerden ayጐrmaktadጐr. Ne denli kolay aᗰጐlabilir görünse de bu 

sጐnጐrlarጐn aᗰጐlmadጐᇰጐnጐn, aᗰጐlamadጐᇰጐnጐn en büyük kanጐtጐ da gündelik yaᗰamጐn ta 

kendisidir.”167 Uzak filmi metropol yaᗰamጐnጐ gerçeklik boyutuyla anlatጐrken 

ጀstanbul’un görsel sunumu da ön plana çጐkmጐᗰtጐr. Fakat bu film bir ጀstanbul filmi mi, 

yoksa bir kent filmi midir sorusu tartጐᗰmalጐdጐr. Ceylan filmin daha çok kent filmi 

olduᇰunu söylerken, ጀstanbul’u özellikle yansጐtmak istediᇰini vurgulamaktan da geri 

kalmamaktadጐr. “Afiᗰte cami koydum, normalde o sahnede cami görünmüyordu. 

Afiᗰteki adamጐn duruᗰu, filmin biraz var oluᗰçu duygularla olabileceᇰi izlenimi 

veriyor. Bu tip duygular sanki sadece Batጐ’ya özgü, bir ጀslam ülkesinde pek 

yaᗰanmayan duygularmጐᗰ gibi bir önyargጐ var. Bu artጐk doᇰru deᇰil. Biraz ona karᗰጐ 

yaptጐᇰጐm bir ᗰeydi.”168
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Uzak bir ጀstanbul filmi midir tartጐᗰmasጐ sürerken, diᇰer taraftan karlarla kaplጐ 

görüntüler ጀstanbul’u tek baᗰጐna anlamlጐ hala getirmekte ve bir oyuncu gibi etkili 

kጐlmaktadጐr. ጀstanbul bu filmde üᗰüyen bir kenttir. Boᇰaz’ጐn sularጐnጐn kabarmasጐ ve 

dalgalarጐn final sahnesinde sahili dövmesi çeᗰitli çaᇰrጐᗰጐmlarla ጀstanbul’u canlጐ 

kጐlmaktadጐr. Ama karakter bu kentin içinde cansጐzlaᗰmakta ve duyarsጐzlaᗰmaktadጐr. 

Kentle karakterin baᇰጐ kopmaktadጐr. Öyle ki, yolda arabasጐyla giderken eᗰsiz bir 

manzarayጐ yakalayan fotoᇰraf sanatçጐsጐ Mahmut bir an durup uzun baktጐktan sonra 

“Boᗰ ver kim uᇰraᗰacak ᗰimdi bununla” demesi ve çekip gitmesi bu kentten 

“uzak”laᗰmanጐn bir sonucudur.

Nuri Bilge Ceylan, kendi hayatጐndan kiᗰileri filmlerinde ön plana çጐkartጐyor

olmasጐ ve filmlerinin otobiyografik olup olmadጐᇰጐ tartጐᗰmasጐna açጐklጐk getirmektedir. 

Kent ve kasaba insanጐ farklጐ yapጐlarጐyla onun filmlerinde yer almaktadጐr. “Oturup tek 

tek sahneleri düᗰünürsem belki çጐkarabilirim, otobiyografik çok ᗰey var, ama 

ayጐrmak zor. Arkadaᗰlarጐmጐn hayatlarጐ, benim geçmiᗰim, gözlemler, duygular hepsi 

biraya ve unutuluyor kaynaklarጐ. Çehov da bunu yapጐyordu, Sait Faik de. ጀkisi de 

etraflarጐndaki insanlarጐn hayatlarጐnጐ yazdጐlar. ጀçlerinde çok çok enteresan ᗰeyler hiç 

olmadጐ. Bakmayጐ bilirsek hayat çok renklidir, insan manzarasጐ dünyanጐn en zengin 

manzarasጐdጐr.”169

Tabutta Rövaᗰata’da ise durum biraz farklጐdጐr. Derviᗰ Zaim imzalጐ Tabutta 

Rövaᗰata kentin içinde farklጐ bir kaybeden hikayesiyle kentin ‘küçük insan’ጐnጐ 

anlatmaktadጐr. Kente ait bir karakter olan Mahsun (Ahmet Uᇰurlu), Rumelihisarጐ’nda 

yaᗰayan evsiz biridir. Balጐkçጐ teknesi sahibi Reis’in (Tuncel Kurtiz) yardጐmlarጐyla 

hayatጐnጐ sürdürmektedir. Mahsun geceleri kahvehanede vakit geçirir ve uyumaya 

inᗰaata gider. Kent arka fonda eᗰsiz güzellikleriyle hep vardጐr. Fakat bu görüntülerle 

Mahsun’un yaᗰamጐ çeliᗰmektedir. “Tabutta Rövaᗰata’nጐn yarattጐᇰጐ duyguyu en iyi 

aktarabilecek kavram ‘agorafobi’170 olsa gerek. Film dጐᗰarጐda kalmaya, içeri 

  
169Pጐnar Öᇰünç, Kasaba’dan Uzak’lara, Nuri Bilge Ceylan Röportajጐ, 15 Mayጐs 2004, 
http://www.turkishtime.org  
170Agorafobi: açጐk alana kapatጐlmጐᗰlጐktጐr. Modern kent mekanጐnጐn kavramsallaᗰtጐrጐlma biçimleri 
konusundaki incelemesinde Anthony Vidler (1991), agorafobi kavramጐnጐn 19.yy sonunda modern kent
deneyimini karakterize eden yaygጐn bir mekansal patoloji olarak algጐlandጐᇰጐnጐ göstermektedir. 



girememeye dair bir öykü anlatጐr. Filmin baᗰkiᗰisi Mahsun, evsiz biridir. Dondurucu 

ጀstanbul kጐᗰጐnda sጐᇰጐnabileceᇰi bir yeri yoktur. Öykünün temel eksenini kahramanጐn 

bu basit, ama yaᗰamsal problemi oluᗰturur.”171

Tabutta Rövaᗰata ጀstanbul’un en güzel manzarasጐnጐ, Boᇰazጐ, Rumeli 

Hisarጐ’nጐ surlarጐ sጐk sጐk gördüᇰümüz bir film olmakla birlikte mekanla anlam 

iliᗰkisine baktጐᇰጐmጐzda bu görsellik romantik bir fon olmasጐndan çok tezatlጐᇰጐn 

vurgulanmasጐ için kullanጐlmጐᗰtጐr. Bu da özellikle 90 sonrasጐ Türk sinemasጐ’nጐn 

temasal deᇰiᗰimini ve gerçeᇰe olan yakጐnlጐᇰጐnጐ göstermektedir. “1980 sonrasጐ politik 

baskጐlarla apolitikleᗰen ortamda marjinalite önem kazanmakta anti kahramanlarጐn

ve tutunamayanlarጐn hikayeleri gündeme yerleᗰmekteydi. (Dönersen Islጐk Çal, 

Hamam, Tabutta Rövaᗰata)”172

Gerçek mekanlarda, ጀstanbul’un eᗰsiz güzelliᇰinin yanጐnda bir kaybeden 

hikayesi ne kadar çeliᗰse de gerçek dጐᗰጐ deᇰildir. Hatta tam tersi gerçekle

yüzleᗰmektir. Mekan seçimindeki tercihleri sayesinde yönetmen güzelliᇰin içindeki 

dehᗰeti, kaybedilmiᗰlik hatta itilmiᗰlik hissini, kentin ana hatlarጐ içersinde olmasጐna 

raᇰmen ait olamama hissini vurgulamaktadጐr. “Tabutta Rövaᗰata’da agorafobik kent 

mekanጐyla karᗰጐtlጐk oluᗰturabilecek ᗰekilde kurulan bir iç mekanla imgesine 

rastlamayጐz. Filmin görsel tonunu büyük oranda Boᇰaz kጐyጐsጐnda gerçekleᗰtirilen dጐᗰ 

mekan çekimleri oluᗰturmaktadጐr.”173 Öyle ki filmde gördüᇰümüz mekanlar 

görmediᇰimiz mekanlarጐ da birlikte belleᇰimize çaᇰጐrmaktadጐr. Hisar’ጐn eᗰsiz 

görüntüsün yanጐ sጐra böyle bir yaᗰamጐn da var olabileceᇰi fikri belleᇰimize 

     
Agorafobiyi bir tür kent rahatsጐzlጐᇰጐ (urban anxiety) olarak tartጐᗰan ilk makale 1871 yጐlጐnda Berlinli 
psikolog Carl Otto Westphal tarafጐndan kaleme alጐnmጐᗰtጐr. Titreme, çarpጐntጐ, ateᗰ basmasጐ, yoᇰun ölüm 
korkusuyla donakalma gibi semptomlarla ortaya çጐkan agorafobi, genellikle hastalar geniᗰ alanlarda ya 
da boᗰ caddelerde yürürken ortaya çጐkmaktadጐr. Vidler’in agorafobi kavramጐnጐn toplumsal kullanጐmጐna 
iliᗰkin saᇰladጐᇰጐ tarihsel perspektif, iki açጐdan önem taᗰጐmaktadጐr. ጀlk olarak agorafobi açጐk alan olarak 
düᗰünülen diᇰer coᇰrafi mekanlarla (deniz,çöl, kጐr vb.) deᇰil, ama özel olarak kent mekanጐyla ilgili bir 
durumdur. Agorafobiyi doᇰuran, doᇰrudan kent mekanጐna iliᗰkin bir algጐ, kent mekanጐyla iliᗰkili bir 
konumlanጐᗰtጐr. ጀkinci olarak,agorafobi mekanጐn boyutlarጐnጐn kavranamamasጐ, mekanጐn 
kodlanamamasጐyla ilgili bir durumdur. Öznenin mekan içersinde kendini konumlandጐramadጐᇰጐ, 
mekanጐn sጐnጐrlarጐnጐ algጐlayamadጐᇰጐ bir kaybolma ya da serbest düᗰme duygusudur agorafobinin 
yarattጐᇰጐ baᗰ dönmesi. (Suner, s:96)
171 Suner a.g.m., s:96
172 Esin Hoᗰsucu, 1990’dan Günümüze Türk Sinemasጐ Genel Bir Deᇰerlendirme, Sinemasal, 
Dokuz Eylül Yayጐnlarጐ, ጀzmir, Güz 03/Kጐᗰ 04,  s:137
173Suner, a.g.m., s:96



yerleᗰmektedir. Bir süre sonra ጀstanbul’un diᇰer bir yüzüne, gizli saklጐ sokaklarጐna ve 

oradaki yaᗰamlara tanጐklጐk edilir. Bir baᗰka deyiᗰle mekan dጐᗰጐ (space-off)174 alan da 

görülmektedir. Bu izleyiciye gösterilenden daha fazlasጐnጐ hissettirmektedir. Mekansal 

olarak anlamlandጐrma yapጐlmጐᗰ olur. Tabutta Rövaᗰata için tam bir ጀstanbul filmi 

denilebilir. Yönetmen ጀstanbul’u anlatጐrken mekanጐ sürekli vurgulamaktadጐr. Mekan 

herhangi bir yer deᇰildir, tጐpkጐ kahramanጐ gibi ጀstanbul’a aittir. “Hikaye seçimim 

mekan seçimini etkilemiᗰtir. Mekan ጀstanbul’dur, surlardጐr, Hisar’dጐr. Ama asጐl 

gerçek, kahramanጐn ጀstanbul yazgጐsጐdጐr. Hisar’ጐn gerçeᇰi budur. ጀstanbul’a ait 

gerçek bir insan: Mahsun. ጀstanbul yazgጐsጐndan, ጀstanbul’a hatta Hisar’daki o 

kahvehaneye kapatጐlmጐᗰlጐktan kurtulamጐyor. O yüzdendir ki bir nevi hapishane 

pencerelerini andጐrጐr kahvehane pencereleri. Hep ጀstanbul’a dönüᗰ vardጐr. ጀstanbul 

bir yazgጐdጐr aslጐnda”175

Derviᗰ Zaim ጀstanbul’u kahramanጐ ile bir bütün olarak görmekte, ጀstanbul ve 

Mahsun ne kadar birbirini itse de, ayጐrmamaktadጐr. Hisar, surlar ve Mahsun’la bir 

bütündür. Fakat yine de Mahsun’la ጀstanbul arasጐnda Mahsun’un nedenini bir türlü 

anlayamadጐᇰጐ bir çatጐᗰma söz konusudur. ጀstanbul daha çok küreselleᗰen, dünyaya 

açጐlan bir kent olarak sunulurken ki bu da bir televizyon programጐnda Rumelihisarጐ 

Kalesi’nde yapጐlacak uluslar arasጐ bir etkinlik haberinde belirtilmektedir. Mahsun’un 

izlediᇰi haberde Fatih Sultan Mehmet’in Kale’yi aldጐktan sonra ጀran’dan getirdiᇰi 

tavus kuᗰlarጐnጐ buraya bጐrakmasጐnጐ temsilen ጀran Cumhurbaᗰkanጐ’ndan gelen bir 

tavus kuᗰunun buraya getirileceᇰi haberi verilmektedir. Tüm film boyunca 

Mahsun’un mekanጐ olarak gördüᇰümüz surlar, kale uluslararasጐ bir etkinlik için 

kullanጐlmaktayken, güvenlik Mahsun’u oraya almamaktadጐr. ጀran’dan gelen tavus 

kuᗰunun ve Japon turistlerin rahatça girebildiᇰi mekana Mahsun girememektedir. 

ጀstanbul tarihi mekanlarጐnጐ dünyaya tanጐtmaya çalጐᗰan bir kent olarak karᗰጐmጐza 

çጐkarken kendine ait bir karakteri, Mahsun’u, reddetmektedir. Mahsun’u mekana 

yabancጐlaᗰtጐrmaktadጐr. Burada ጀstanbul, kaybeden karakteri olarak Mahsun ve tavus 
  

174 Asumen Suner’in Teresa de Lauretis’ten alጐntጐ yaparak açጐkladጐᇰጐ ‘mekan dጐᗰጐ kavramጐ’ sinemada 
film karesi içersinde görünür olmayan, fakat karenin görünür kጐldጐᇰጐndan çጐkarsanabilir olan olarak 
tanጐmlanmaktadጐr. Örnek olarak; karᗰጐlጐklጐ konuᗰan iki kiᗰinin ayrጐ ayrጐ orta plan çekimlerini 
gördüᇰümüzde, anlatጐdaki süreklilik öᇰesi gereᇰi o an karede görünmeyen kiᗰinin mekan-dጐᗰጐ alanda 
dinlemekte olduᇰunu varsayar, zihnimizde imgeyi mekan-dጐᗰጐ alanla tamamlayarak yorumlarጐz.
175 Derviᗰ Zaim, (Tabutta Rövaᗰa filmi yönetmeni) ile yaptጐᇰጐm röportajdan alጐnmጐᗰtጐr. ጀstanbul Bilgi 
Üniversitesi Kuᗰtepe Kampusü, ጀstanbul, 2006 Mart



kuᗰu bir anlam kargaᗰasጐ içinde yansጐtጐlmaktadጐr. Filmin afiᗰinde bile resmedilen bu 

durum aslጐnda ጀstanbul’un tezatlar kenti olgusunu, kaybeden ve kazananlarጐn bu 

derece iç içe yaᗰadጐᇰጐ gerçeᇰini vurgulamaktadጐr. 

ᗠekil 2.  Tabutta Rövaᗰata filminde Mahsun, tavus kuᗰu ve surlar birlikte.

“Öyküsü Boᇰaziçi’nde, Rumelihisarጐ’ndaki kahvehanelerden birinin çevresinde 

geçen filmde, Boᇰaz’ጐn mavi sularጐ, Hisar Kalesi, Aᗰiyan Mezarlጐᇰጐ, Fatih Köprüsü, 

Galata Köprüsü sürekli tekrarlanan görüntülerdir. Türk Sinemasጐ’nda, ጀstanbul’u ve 

özellikle Boᇰaziçi’ni bu yoᇰunlukta görselleᗰtiren pek az film olduᇰunu sanጐyorum. 

Bu anlamda Tabutta Rövaᗰata ጀstanbul filmi nitelemesini belki de en fazla hak eden 

Türk filmidir.”176 Tabutta Rövaᗰata ጀstanbul’u anlatma çabasጐyla yola çጐkmጐᗰ bir 

film olmayabilir, fakat ጀstanbul’un Türk Sinemasጐ’nda en çok kullanጐlan mekanጐnጐ,

Boᇰaziçi’ni arka fon olarak kullanጐrken estetik görüntülere yer vermektedir. Burada 

en çok göze çarpan ጀstanbul sadece güzelliᇰin, tarihin sembolü bir manzara olmaktan 

çok yaᗰanጐlan bir mekan olarak karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. ጀstanbul görüntüleri, 

Yeᗰilçam filmlerine göre deᇰiᗰiklik göstermemektedir ve bu görüntülere yeni 

anlamlar yüklenmiᗰtir.

3.3         Bloklar Arasጐnda Taᗰra Kent ጀstanbul ve Yeni Kentlilerin

“Üçüncü Sayfa” Yaᗰamጐ ve “Yazgጐ”sጐ

Zeki Demirkubuz filmlerinden Yazgጐ ve Üçüncü Sayfa’da ise ጀstanbul 

kocaman bir taᗰra kenti olarak karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. Öykü ጀstanbul öyküsüdür fakat 

  
176 Suner, a.g.y., s:90



görüntüler, iç mekanlarda geçtiᇰi için, geleneksel tarzla döᗰenmiᗰ yoksul apartman 

daireleri, devlet daireleri mekan olarak seçilmiᗰtir. Dጐᗰ çekimler ise genellikle yüksek 

binalar arasጐnda kalabalጐk insan yጐᇰጐnጐndan oluᗰan caddelerde çekilmiᗰtir. Birey 

kentte hapsolmuᗰtur. George Simmel modern kent insanጐnጐn durumunu irdelerken, 

kitle ulaᗰጐmጐn geliᗰmesiyle birlikte insanlarጐn uzun süre hiç konuᗰmadan birbirlerine 

bakmak zorunda kaldጐklarጐna dikkat çekmektedir. Bu konudaki görüᗰünü de ᗰöyle 

dile getirmektedir: “Gözleri gören, ama kulaklarጐ iᗰitmeyen bir insan, iᗰitebilen ama 

göremeyen bir insana kጐyasla çok daha huzursuzdur. Burada büyük kente özgü bir 

ᗰey var. Büyük kentlerdeki insanlar arasጐndaki iliᗰkilerde, gözün iᗰlevi kulaᇰጐnkine 

kጐyasla giderek daha da ön plana çጐkጐyor. Bu durum büyük ölçüde toplu taᗰጐma 

olgusunun sonucudur. Otobüs, tren ya da tramvay kullanጐmጐnጐn yaygጐnlaᗰmasጐna

kadar, insanlar, dakikalar hatta saatler boyu tek kelime etmeksizin birbirlerine 

bakmak zorunda kalmamጐᗰtጐ”177 Büyük ᗰehirde insanlar arasጐndaki iliᗰkilerin ayጐrt 

edici özelliᇰi, gözün kulaᇰa üstünlüᇰüdür.  Bu büyük kente özgü durum en çok da 

ᗰehrin yoᇰun kalabalጐk merkezlerinde fark edilmektedir. Kent, bireyi bu ᗰekilde 

içinde hapsederken, modern yaᗰamጐn bir parçasጐ haline getirmektedir. Bu durum 

metropolün, büyük kentin özelliᇰidir. Bu olgu ጀstanbul için de geçerli olmaktadጐr.

Sanayi sonrasጐ daha da geliᗰen modern hayatጐn, bireyler arasጐndaki insan 

iliᗰkilerinde, olumsuz etkisi yer almaktadጐr. George Simmel de bireyin var oluᗰ 

baᇰጐmsጐzlጐᇰጐnጐ ve bireyselliᇰini koruma çabasጐnጐ bir direniᗰ olarak tanጐmlamaktadጐr. 

“Modern yaᗰamጐn en derin sorunlarጐ, bireyin kendi varoluᗰ baᇰጐmsጐzlጐᇰጐnጐ ve 

bireyselliᇰini koruma çabasጐndan doᇰar. Bu çaba, bireyin kentsel yaᗰama eᗰitlenme 

ve benzer kጐlጐnmaya, toplumsal- teknolojik mekanizma içinde yutulmaya karᗰጐ 

direniᗰidir.”178 Simmel’in 1905 yጐlጐnda yazdጐᇰጐ kent hayatጐnጐ inceleyen ve eleᗰtiren 

“Metropol ve Zihinsel Yaᗰam” isimli makalesinde kent hayatጐnጐn insan psikolojisi 

üzerinde olumsuz etkilerinden bahseder. Kent yaᗰamጐ ile kasaba yaᗰamanጐn 

farklጐlጐᇰጐndan ve kent hayatጐnጐn insani nasጐl etkilediᇰinden de söz etmektedir. 

Simmel’e göre, kጐrsal kesimde yaᗰayan insanlar daha çok duygularጐnጐn 

etkisinde hareket ederken, kent insanጐ duygularጐnጐ bastጐrmakta ve nasጐl davranacaᇰጐ
  

177 Simmel, a.g.y.,  2003, s:28 
178 Simmel, a.g.y.,  2003, s:83



konusunda mantጐᇰጐnጐ kullanmaktadጐr. Simmel'e göre, yürekleri deᇰil, kafalarጐnጐn 

doᇰrultusunda ilerlemek, insanlarጐn kendilerini, kentte bulunan çok çeᗰitli 

duyumlardan korumak için geliᗰtirdikleri bir ᗰeydir. ጀnsanlar, kentin karmaᗰasጐ ve 

çeᗰitliliᇰi ile baᗰ edebilmek için, hesaplጐ, dakik ve kesin olmak gibi rasyonel 

özellikler geliᗰtirmek zorundadጐrlar. Bu makaleye dayanarak, kent yaᗰamጐnጐn

filmlere nasጐl yansጐdጐᇰጐnጐ araᗰtጐran Zarife Öztürk, özellikle ጀstanbul’un kent olarak 

Türk Sinemasጐ’nda nasጐl sunulduᇰunu Muhsin Ertuᇰrul’un 1939 yapጐmጐ filmi ᗠehvet 

Kurbanጐ üzerinden incelemiᗰtir. Film aile babasጐnጐn bir kadጐna kanarak ጀstanbul’daki 

düzenini bጐrakጐp Adana’ya gitmesini konu ediyor. “Filmin ጀstanbul’da geçen tüm 

sahneleri, zaman, düzen, modernlik ve uygarlጐk kavramlarጐnጐ iᗰliyor. Dükkanlar 

açጐlጐyor. Modern takጐm elbiseli, papyonlu, ᗰapkalጐ, ᗰጐk insanlar, saatlerine bakጐp, 

geniᗰ caddelerde hጐzlጐ adጐmlarla yol alጐp, gemilere, tramvaylara biniyorlar. Bugün 

ጀstanbul'un karmaᗰasጐ dediᇰimiz ᗰey filmde "ጀstanbul'un düzeni" olarak yansጐyor. ”179  

Bu film 90 sonrasጐ filmlerle kጐyaslandጐᇰጐnda çekildiᇰi zamana uygun olarak kentin 

düzenine, ritmine bakጐldጐᇰጐnda kent ve modernlik çerçevesinde ጀstanbul 

tanጐmlanmaktadጐr. Burada modern olan iyi, olumlu anlamdadጐr. Henüz kentin, 

psikolojik, olumsuz etkileri, bunalጐmlarጐ, kargaᗰasጐ, kaosu bireyine yansጐmamጐᗰtጐr. 

Kent yaᗰamጐ belli bir düzeni beraberinde getirmektedir. 

“Biri kጐz, biri erkek, kentli iki çocuk bir yandan annelerine yardጐm ederken, 

bir yandan da babalarጐnጐn eve saat kaçta geleceᇰini tahmin etmeye çalጐᗰጐyorlar. 

Erkek çocuk, vapurun kaçta kalktጐᇰጐnጐ, kaç dakikada geleceᇰini, babasጐnጐn kaç 

dakikada iskeleden eve varacaᇰጐnጐ hesaplጐyor; sonra da hesaplarጐ doᇰru çጐkጐnca 

bununla gurur duyuyor. ጀstanbul, zeki ve çalጐᗰkan bir çocuᇰun zamanlarጐnጐ 

ayarlayabileceᇰi/hesaplayabileceᇰi bir kent olarak gösteriliyor.”180 Sonuç olarak 

filmde kent hayatጐ, zaman, hesap, düzen, uygarlጐk olarak gösterilmektedir.

Kent kendi içinde ritmi olan bir yapጐyken daha sonralarጐ, bu ritim ve kendine 

özgü düzeni insan psikolojisinde olumsuzluklar yaratmaya baᗰlamጐᗰtጐr. Metropol 

yaᗰamጐ kasaba yaᗰamጐna göre daha hጐzlጐ ve daha deᇰiᗰken olduᇰu için, bireyin 

  
179Zarife Öztürk, 1923-1950 Yጐllarጐ Arasጐnda Türk Sinemasጐ ve ጀstanbul,
http://www.metropolisistanbul.com/public/temamakale.aspx?mid=19
180Öztürk, a.g.m., http://www.metropolisistanbul.com/public/temamakale.aspx?mid=19



tepkilerinin de farklጐ olmasጐ doᇰaldጐr. “Kent, sokaktan her geçiᗰte, iktisadi, mesleki, 

toplumsal hayatጐn hጐzጐnda ve çeᗰitliliᇰinde ruhsal hayatጐn duyusal temelleri 

bakጐmጐndan kasaba ve taᗰra hayatጐyla derin bir karᗰጐtlጐk oluᗰturur. Çünkü hayatጐn ve 

duyusal tinsel imgelerin ritmi, kasabalarda daha yavaᗰ, daha alጐᗰጐldጐk, daha 

düzenlidir.”181 Simmel kentin olumsuz etkilerini kጐrsal ile kenti karᗰጐlaᗰtጐrma 

yöntemiyle belirtirken, Walter Benjamin’in de kent üzerine oluᗰturduᇰu düᗰünceler 

de benzerlikler görülmektedir. Benjamin, endüstriyel kentin, insan psikolojisinde 

endiᗰeye yol açan duygu halinden söz etmektedir. “Kent hayatጐ, tekrarlardan oluᗰan 

bir ᗰeydir. ጀᗰ hayatጐnጐn rutini ile endüstriyel kentin kalabalጐᇰጐ, tecrübeyi ve gerçeᇰin 

algጐlanጐᗰ boyutunu azaltmaktadጐr”182

Bu olguyu en iyi yansጐtan filmlerden biri olan Zeki Demirkubuz’un Üçüncü 

Sayfa’sጐnda, karakterler tam da kentin ötekileri olarak karᗰጐmጐza çጐkmakta ve kent 

hayatጐ içinde hapsolmaktadጐrlar. Filmin adጐndan da anlaᗰጐlacaᇰጐ gibi bu karakterlerin 

yaᗰadጐᇰጐ olaylar sጐradan ᗰeyler hatta gazetenin üçüncü sayfa haberlerine ait 

hikayelerdir. Baᗰlarda daha çok modernize edilmiᗰ melodrama benzeyen film yapጐsጐ, 

filmin ortalarጐna doᇰru daha farklጐ bir boyut kazanmakta hatta Kara Film’e (Film 

Noir) 183 yakጐn bir tarz olarak karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. Kara filmin dipsiz karanlጐk 

ᗰehir imajጐ birey ile toplum arasጐndaki karmaᗰጐk iliᗰkiyi göstermektedir. Kara Filmler 

genellikle gri, siyah ve beyazlar tonlar içermektedir. ጀnsan doᇰasጐnጐn karanlጐk, 

insanlጐk dጐᗰጐ, vahᗰi, saᇰlጐksጐz, üzüntülü, gölgeli, ve sadist taraflarጐnጐ 

göstermektedirler.  Film Noir, ekspresyonist ጐᗰጐk daᇰጐnጐk görsel ᗰemalar ve çarpጐk 

kamera açጐlarጐ, dönerek çጐkan sigara dumanጐ dጐᗰavurmuᗰ duygusallጐk ve dengesiz 

kompozisyonlardan etkilenmiᗰtir. “Aslጐna bakጐlጐrsa Film Noir’da kötülük dolu 

  
181 Simmel, a.g.y., 2003, s:86 
182 Walter Benjamin, Illuminations, der Hannah Arendt, The Cinematic City içinde, Rotledge New 
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temelinde tüm sosyal yapጐlarጐn sorgulandጐᇰጐ ve eleᗰtirildiᇰi bir film türüdür.



evlerdeki aile iliᗰkiler anormaldir ve eᇰer bir aile yaᗰamጐ varsa bu sጐkጐcጐ parጐltጐsጐz, 

seksüellilikten uzak ve dayanጐlmazdጐr. Sosyal yaᗰamጐn en temel zorlamasጐ olan ailede 

bireyler, aradጐklarጐ tatmini ev dጐᗰጐnda bulurlar.”184 Film Noir, sosyal yaᗰamጐn 

deᇰerlerini sorgulamakta ve geleneksel deᇰerleri yok saymaktadጐr. Kadጐnጐn ve 

erkeᇰin rolü bu filmlerde belirgindir. “Bireyler ahlaken lanet dolu bir açmazdadጐr; 

kadጐnlar çaresiz ve zayጐf, babalar hain, çocuklar mutsuz ve taciz kurbanጐ, evler ise 

ihanetlerle doludur. Film Noir dünyasጐ erkeklere dair, soᇰukkanlጐ, vahᗰi bir 

dünyadጐr. Saldጐrgan erkeklerin karᗰጐsጐnda sigaralarጐndan derin nefesler çekerek, 

dumanlጐ ve karanlጐk odalarda keskin bakጐᗰlar fጐrlatan görkemli kadጐnlar, tüm bu 

hesaplaᗰmalarጐn dጐᗰጐnda tutulur, asla baᗰrol olamazlar.”185

Üçüncü Sayfa bir ᗰehir atmosferinde geçmektedir. ᗠehir sጐnጐflarጐn iyice 

belirginleᗰtiᇰi katmanlara ayrጐlmጐᗰtጐr. Artጐk sጐnጐf atlamanጐn yolu melodramጐn 

naifliᇰinden deᇰil, kara filmin entrikalarጐndan geçmektedir. “Film noir, toplumun 

içindeki sancጐlar bitmedikçe, kent yaᗰamጐndaki kötü oyunlar var oldukça sürecekti. 

Çünkü yaᗰam tekin deᇰildi, dürüstlükten yoksundu ve insanoᇰlunun dramጐ, yalnጐzlጐᇰጐ 

bitmiyordu.”186 ᗠehir Üçüncü Sayfa’nጐn olaylarጐnጐn geçtiᇰi Beyoᇰlu’ndaki bir 

apartmana benzetilebilir. Bu apartmanda ᗰehrin sጐnጐflarጐ, katmanlarጐ da yer 

almaktadጐr. Meryem ve ጀsa aynጐ sጐnጐftandጐr, aynጐ katta hatta en alt katta 

oturmaktadጐrlar. ጀsa zaten figüranlጐᇰጐ kabul etmiᗰtir, Meryem ise üst katlara 

temizlikçi olarak da olsa girip çጐkmaktadጐr. ᗠehir/apartman artጐk bir güvensizlik 

ortamጐdጐr. Zaten apartmanla tanጐᗰmamጐz bile cinayetle, ev sahibinin ölümüyle 

baᗰlamaktadጐr, aynጐ kattaki iki insan arasጐndaki güven de bu olayla perçinlenmiᗰtir. 

Ama artጐk orasጐ hemᗰerilerle (göç edenler için de geçerli olacak ᗰekilde) güvenerek 

birlik içinde yaᗰanጐlan bir mahalle deᇰildir. Yaᗰanጐlan bilgi çaᇰጐ, popüler kültür, hem 

bu küresel köyde aradaki mesafeleri azaltmakta, hem de sጐnጐf farklጐlጐklarጐnጐ ve 

rekabeti acጐmasጐz kጐldጐᇰጐndan kendi gölgesinden korkan insanlar yaratmaktadጐr. “21. 

yüzyጐlጐn metropolleri, toplumsal sጐnጐflar arasጐnda gözlenen bu ayrጐmlar ve uzaklጐklar 

nedeniyle Fainstein tarafጐndan “bölünmüᗰ ᗰehir” ve Castells ve Mollenkopt 

tarafጐndan ise, “ikili ᗰehir” olarak resmedilmektedir. Kentlere yönelik olarak yoᇰun 
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bir ᗰekilde gerçekleᗰen insan akጐᗰጐ, kentsel mekanጐn bu parçalanmጐᗰlጐᇰጐnጐn 

açጐklanmasጐnda en önemli faktörlerin baᗰጐnda yer almaktadጐr.”187

Sennett’in “Kamusal ጀnsanጐn Çöküᗰü” adlጐ kitabጐnda belirttiᇰi gibi; kentler 

insanlarla doldukça bu insanlar birbirleriyle iᗰlevsel baᇰlarጐnጐ yitirmeye

baᗰlamaktadጐrlar. “Bu yoᇰun insan akጐnጐ ile kentsel yaᗰam gittikçe renksizleᗰmekte ve 

nihayet kamusal alan ortadan kaybolmaktadጐr”188 Bilinmeyenin verdiᇰi korkuyla 

yükselen özel yaᗰam anlayጐᗰጐ sonucunda insanlar bu çጐlgጐn kalabalጐktan uzaklaᗰarak 

kendilerini güvenli mekanlara hapsetmiᗰlerdir. Özellikle günümüz postmodern 

kentinde bireyler bu bilinmeyene karᗰጐ korku nedeniyle kentten kaçarak kent dጐᗰጐnda 

mekan yaratma yoluna gitmiᗰtir. Bir zamanlar kentin kurulmasጐna neden olan

korkularጐn yerini, günümüzde kente ait korkulara bጐrakmጐᗰtጐr. Kentte yaᗰayan 

bireyler birbirlerine güvensizlikle bakmaya, kuᗰkucu yaklaᗰmaya baᗰlamጐᗰlardጐr. Bu 

durum da onlarጐ yalnጐzlጐᇰa sürüklemiᗰtir.

Dünyanጐn birçok yerinde, büyük ᗰehirlerdeki kimlik kargaᗰasጐndan ve 

yabancጐlaᗰmadan kaygጐ duyan sinemacጐlar bu tür filmler yapmaktadጐrlar. Bu 

ᗰehirlerin günlük gerçeᇰi kara filmlerin beslenebildiᇰi karanlጐk bir yataktጐr ve 

buralardan Üçüncü Sayfa hikayeleri çጐkmasጐndan daha olaᇰan bir ᗰey olamaz. 

ጀstanbul’da bu hikayelerin merkezi konumundadጐr. Demirkubuz filmlerinde 

karᗰጐmጐza çጐkan karakterler hep kente ait fakat kentten kopmuᗰ bireylerdir. Hepsinin 

hikayesi birbirine benzerdir. Olaylara karᗰጐ tepkisiz ve yalnጐzdጐrlar. Genellikle bu 

yalnጐzlጐklarጐnጐ da modern kentin en önemli teknolojik aracጐ olan televizyonla 

paylaᗰmaktadጐrlar. Televizyonla aralarጐndaki iliᗰki interaktif deᇰildir. Örneᇰin 

Masumiyet filminde Demirkubuz’un sጐk sጐk kullandጐᇰጐ bir imge olarak televizyon 

yine çok ön plandadጐr. Filmde sጐkça tekrarlanan sahne olan otel lobisinde 

televizyonun karᗰጐsጐna dizilmiᗰ insanlarጐn televizyonun durduᇰu açጐdan gösterilmesi, 

sahnelerin televizyonun kiᗰileᗰtirilerek verilmesiyle yabancጐlaᗰma olgusuna baᗰka bir 

boyut getirir. C-Blok’ta hizmetçi kጐz geceleri sürekli televizyon izlemektedir. 
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Kendisine sorulan sorulara televizyondan gözünü ayጐrmaksጐzጐn cevap vermektedir. 

Üçüncü Sayfa’da Meryem ጀsa’yጐ sürekli televizyon izlemek için evine 

çaᇰጐrmaktadጐr. Televizyonun toplum üzerinde yarattጐᇰጐ etki ve popüler kültür 

oluᗰturmasጐ Meryem’in çocuklarጐnጐn isimlerinin Sibel ve Can olmasጐyla anlatጐlmጐᗰtጐr. 

Yine Bekleme Odasጐ’nda yönetmen Ahmet sürekli televizyon izlemektedir ve 

karጐsጐnጐn birliktelikleriyle ilgili olarak sorduᇰu ciddi sorulara, sakin, tepkisiz bir 

tavጐrla televizyon seyrederek cevap vermektedir. 

Yeᗰilçam melodramlarጐndan ve sonra bir geçiᗰle Arabesk filmlerinden farklጐ 

olarak ጀstanbul son dönem Türk filmlerinde kara filmi andጐran bir yapጐyla sinemada 

yansጐmaktadጐr. Etrafጐna ve hatta en yakጐnጐna bile güvensiz insanlardan oluᗰan 

ጀstanbul, artጐk ᗰarkጐlጐ, türkülü melodramlarጐn geçtiᇰi o naif ve soylu kent deᇰil, tጐpkጐ 

Üçüncü Sayfa filminde olduᇰu gibi herkesin katlara ayrጐldጐᇰጐ ve aynጐ kattakine bile 

güvenilemeyen bir apartmandጐr. Bir üst kata geçmenin yolu melodramdan deᇰil (ki 

melodramda tesadüflere ve ᗰansa baᇰlጐ olarak bu mümkündür), kara filmden (kara 

filmde ise zor kullanarak, ya da illegal yollarጐ deneyerek mümkün olmaktadጐr.) 

geçmektedir. Üçüncü Sayfa melodramጐ tersyüz ederek altጐndan bir kara film 

çጐkartmaktadጐr. Aradaki geçiᗰ bu filmi melez bir film yapmaktadጐr. Melez film, tür 

filminin saᇰladጐᇰጐ güven duygusundan yoksundur. Günümüz seyircisi neyle 

karᗰጐlaᗰacaᇰጐnጐ bilmek yerine türler arasጐndaki kaydጐrmayጐ tercih eder. Üçüncü 

Sayfa’daki her gün televizyonda birkaç tanesi gösterilen melodram filmleri tam da 

bu duruma bir göndermedir. Büyük ᗰehirlerin yabancጐlaᗰmጐᗰ ve güvensiz insanጐ için 

hapsetme, bu geçiᗰlerle yapጐlan kendi aidiyetsizliᇰinin parodisidir. Üçüncü Sayfa bu 

geçiᗰi ጀstanbul’un yaᗰanan kültürel dinamiklerdeki geçiᗰe dayandጐrarak yapar. Bu 

geçiᗰ anlatጐlara da yansጐmጐᗰtጐr; melodramጐn mekanጐ olan ጀstanbul artጐk karanlጐk 

mafya hikayelerinin yeri olmuᗰtur. Öteki’ne yakጐᗰtጐrdጐᇰጐmጐz karanlጐk hikayeler artጐk 

en sጐradan hayatlara kadar sጐzmጐᗰtጐr. Bu durumu en iyi anlatan ise bir apartmanla 

alegorisi yapጐlabilen içinde yaᗰadጐᇰጐmጐz kentten yani ጀstanbul’dan baᗰka bir yer 

deᇰildir. ጀstanbul artጐk son dönem filmlerde, düzene uymuᗰ tepkisiz yalnጐz bireylerin 

mekanጐdጐr. “Uygarlጐk süreci sürekli bir huzursuzluᇰa, tatminsizliᇰe yol açar; can 

sጐkጐntጐsጐ ve yalnጐzlጐk duygusuyla kጐvranan insan, dጐᗰa vuramayጐp da bastጐrdጐᇰጐ, tatmin 

edemediᇰi güdülerini dönüᗰmüᗰ bir biçimde kurduᇰu hayallerde, boyadጐᇰጐ 



resimlerde, sayfalar tutan romanlarda doyurmaya yönelir. Uygarlጐk sürecinin baᗰጐ 

dertte insanlarጐ, huzursuz bedenleri roman kiᗰisi kጐlጐᇰጐna büründü. En yetkin 

örneklerini Bovary’de, Rastignac’ta, Raskolnikov’da, J. Sorel’de, Anna Karanina ve 

nicesinde verdi.”189

Demirkubuz karakterleri sisteme pek karᗰጐ gelmez, farkጐndadጐr ama 

tepkisizdirler. Kaderci bir anlayጐᗰla toplumun ona yüklediᇰi rolü oynarlar. Bu 

tepkisizliklerini de genellikle televizyona sጐᇰጐnarak yaparlar. Hayatlarጐnda 

televizyonun önemli bir yeri vardጐr. Masumiyet’te film boyunca Uᇰur’un kጐzጐ Çilem 

hiç konuᗰmamaktadጐr. Büyüklerinin onu götürdüᇰü yere karᗰጐ koymaksጐzጐn 

gitmektedir. Tepkisiz bir ifade ile devamlጐ televizyon izlemektedir. Öyle ki bu 

tepkisizlik televizyonda annesinin cinayet haberini duyunca da devam etmektedir. 

Zeki Demirkubuz filmlerinde “tepkisizlik” temasጐ ana temalardan birisidir. Yazgጐ

filminde Musa karakteri, düzene karᗰጐ gelip mücadele etmektense, olaylarጐ akጐᗰጐna 

bጐrakmayጐ tercih ediyor. Mahkemede patronunun karጐsጐnጐ öldürmekle suçlanጐrken, 

suçsuz olmasጐna raᇰmen kendini savunmamaktadጐr. Hayattan hiç bir beklentisi 

yoktur. Beklentisi ve ümidi olmadጐᇰጐ için, hayal kጐrጐklጐᇰጐna uᇰramamaktadጐr. Bu bir 

anlamda eylemsizlik, beklentisizlik kavramlarጐyla oluᗰturulan bir eylemdir. Aynጐ 

zamanda diᇰer eylemlerin çoᇰundan daha sert ve anlamlጐdጐr. “Musa’nጐn olup 

bitenlere kayጐtsጐz kalmasጐna zamanla alጐᗰጐyorsunuz. Camus’un yabancጐlaᗰmanጐn 

peᗰinden felsefi amaçla koᗰtuᇰunu Demirkubuz’un ise ahlaki amaçla yürüdüᇰünü 

görüyorsunuz.”190 Nuri Bilge Ceylan’ጐn Uzak’ጐnda da Yusuf’u karlጐ ጀstanbul 

manzarasጐnda parkta yalnጐz baᗰጐna otururken görülmektedir. Yalnጐz, umutsuz fakat 

durum karᗰጐsጐnda tepkisiz bir kabulleniᗰ söz konusudur. “Yaᗰamጐ baᗰarጐsጐzlጐklarla 

dolu, hayallerinden uzaklaᗰmጐᗰ, kadጐnlarጐ yaralamጐᗰ, yaralamaya devam ediyor… 

ጀyilik yapma, bir insanጐ anlama ve yardጐm etme yeteneᇰinden yoksun, yalnጐz ve 

mutsuz.”191

Zeki Demirkubuz’un ᗰehirli insanጐn karanlጐk yüzüne tanጐklጐk ettiᇰi diᇰer bir 

filmi ise ጀtiraf’tጐr. Yönetmen kent insanጐnጐn ruhunun karanlጐk tarafጐnጐ anlatጐrken, 
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ahlaki yozlaᗰmalardan, ᗰehir hayatጐndan kaynaklanan çatጐᗰmalardan 

yararlanmaktadጐr. “Demirkubuz adeta sterilize edilmiᗰ, konserveleᗰtirilmiᗰ bir ᗰehirli 

öyküsü anlatጐr bize. Yatak odasጐ hesaplaᗰmalarጐnጐn ᗰehir ve ᗰehirlilikten 

kaynaklanan hesaplaᗰmaya artጐk hiçbir ilgisi kalmamጐᗰtጐr. Her ᗰeyin yolunda gittiᇰi 

üst orta burjuva hayatጐ kadጐnጐn kocasጐnጐ aldatmasጐyla bir anda alt üst olur. Adamጐn 

tek derdi karጐsጐna bunu itiraf ettirmektir.”192 Kent insanጐn içinde bulunduᇰu bu 

çጐkmazጐ ve modern yaᗰamጐ anlatan Demirkubuz bu durumu çeliᗰkilerin üzerine 

giderek saᇰladጐᇰጐnጐ belirmektedir. “Hem kendim hem de insanlጐk için düᗰündüᇰüm o 

kapalጐlጐk, o tanጐmlanmጐᗰlጐk ve insanጐ daha çok ideolojik ve sosyal bir varlጐk olarak 

algጐlayጐp öyle tarif etme çabasጐna karᗰጐ, daha belirsizliᇰi, kararsጐzlጐᇰጐ anlamaya 

çalጐᗰan bir yanጐm var. Sanጐrጐm bütün filmlere baktጐᇰጐm zaman söyleyebileceᇰim tek 

ᗰey bu. Çeliᗰkiler üzerine kurulan, itirafkar olmaya çalጐᗰan insanlar ve onlarጐn 

öyküsü.”193

Filmlerdeki bu ruh hali daha çok modern yaᗰamla birlikte kentte deᇰiᗰen 

toplumsal yapጐnጐn bir getirisi olarak yeniden keᗰfedilen ve popülerleᗰen psikoloji 

biliminin bir sonucudur. “1980’lerin sonlarጐnda daha yaygጐn olarak 

rastlayabileceᇰimiz bu filmlerin ana izleᇰi kiᗰisel buhrandጐr. (Anayurt Oteli, Gün 

Ortasጐnda Karanlጐk, C-Blok, Gemide, Maruf) Bireylerin marjinal yaᗰamlarጐ, 

cinsellikleri ve umutsuzluklarጐnጐn anlatጐldጐᇰጐ bu filmlerde genellikle kahramanlarጐn 

yaᗰadጐklarጐ girift iliᗰkilerin kiᗰiler üzerinde bጐraktጐᇰጐ etkiler ve bunlarጐn sonuçlarጐ

yansጐtጐlጐr.”194 ጀstanbul’un bu yeni yüzü, içinde yaᗰam alanጐ oluᗰturan insanlarጐ, 

karakterleri Zeki Demirkubuz filmlerine gerçekçi bir ᗰekilde yansጐmaktadጐr. Öyle ki, 

apartmanlarla, bloklarla kaplጐ bir kente dönüᗰen ጀstanbul’un görsel sunumu da 

filmlerde bu yönde olmaktadጐr. Modern yapጐ ile gecekondu, arka sokaklar iç içedir. 

Çeliᗰki her zaman var olmaktadጐr. Zeki Demirkubuz ጀstanbul’un bu çeliᗰkili yapጐsጐnጐ 

yansጐtan filmler çekmektedir. Öyle ki C Blok kapalጐ mekanጐn kent içinde var oluᗰunu 

yansጐtan bir film olmuᗰtur. Kayጐp insanጐn kenti olan ጀstanbul, bu kayboluᗰ hikayesine 

mekan olmaktadጐr. “Ataköy’ün ardጐndaki varoᗰlarda büyüdüᇰümden, Ataköy’ün 
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193 ᗠenay Aydemir, Zeki Demirkubuz’la Söyleᗰi www.lokomotifkamera.org. 
194Esin Hoᗰsucu, 1990’dan Günümüze Türk Sinemasጐ Genel Bir Deᇰerlendirme, Sinemasal, 
Dokuz Eylül Yayጐnlarጐ, ጀzmir, Güz 03/Kጐᗰ 04, s:137



oradaki insanlar için temsil ettiᇰi ᗰeyi biliyordum. Orasጐnጐ o kayጐp insanጐn mekanጐ 

olarak düᗰünmemin nedeni de buydu. C Blok’u çekmeden bir buçuk ay önce, 

asistanlጐᇰጐnጐ yaptጐᇰጐm bir filmde, otobandan, TEM yolundan bir mekana gidiyorduk,

bu bloklar otobandan daha iyi görünüyordu. Sadece bloklar dememek lazጐm, yeni 

örgütlenen hayatጐn otobanlጐ yollarጐ, arabalar, o izole edilmiᗰ insanlarጐn hikayesini 

anlatmaktጐ.”195

Bu filmden sonra Masumiyet gelir ki kaba hazza dayalጐ aᗰk, suç, birey 

saplantጐlarጐ, ve çጐkmazlarጐn en çarpጐcጐ sunulduᇰu filmlerindendir. Aᗰka bir bütün 

olarak baktጐᇰጐmጐzda ihanet, özgürlük, ölüm, özlem, saflጐk, korku, heyecan ile bir 

bütündür. Ama özünde masumiyet vardጐr. Konu olarak çok yatkጐn olmasጐna raᇰmen 

Masumiyet ጐsrarla melodrama dönüᗰmemektedir “Film tüm hazinliᇰine raᇰmen

melodram öᇰeleri taᗰጐmaz, filmin bütün umutsuz söylemine raᇰmen temiz 

insanlarጐyla düᗰündürücü, etkileyici olabilmeyi baᗰarጐr. Yönetmenin gerçeklik 

arayጐᗰlarጐndan birisi olarak kabul edilir.”196

3.4  Kentte Yasadጐᗰጐ Yaᗰam ve ᗠiddetin Kaynaᇰጐ Kent:  “Duvara 

Karᗰጐ”, “Anlat ጀstanbul”, “Organize ጀᗰler”

 

ጀstanbul, bu dönem filmlerde aynጐ zamanda illegal yaᗰamጐnጐ, ᗰiddetini, 

kavgalarጐnጐ da içinde barጐndጐrmaktadጐr. Hatta kent olarak yaᗰanጐlmasጐ zaman zaman, 

tehlikeli de olan bir kenttir. ጀstanbul’un bu yeni yüzüne en çok tanጐklጐk eden 

filmlerden birisi olan Fatih Akጐn’ጐn Duvara Karᗰጐ filmidir. Akጐn, bu kentin, karanlጐk 

yüzünü, arka sokaklarጐnጐ, tehlikeli adamlarጐnጐ (baᗰkarakteri olan Sibel’in hiç yoktan 

yere bጐçaklanmasጐ ve ölümden dönmesi), güvensiz yaᗰamጐnጐ izleyiciye 

hissettirmektedir. Bu tehlikeli kentte artጐk her an her ᗰeyin baᗰa gelebilmektedir.

Artጐk kentte ᗰiddet vardጐr. “Chateaubriand’ጐn; ጀstanbul, evrenin en güzel 

manzarasጐnጐ sunar düᗰüncesine karᗰጐlጐk olarak ጀstanbul’un gündelik yaᗰamጐ kaba, 

  
195 Zeki Demirkubuz C Blok Üzerine Yönetmenin Sözü, Kader: Zeki Demirkubuz, Hazጐrlayan 
Ruken Öztürk, Dost Kitabevi, 1.Basጐm, ጀstanbul, 2006, s:33
196 Zahit Atam, Kጐsa Bir Zeki Demirkubuz Muhasebesi, Antrakt Aylጐk Sinema Dergisi, Aralጐk 
2003, s:37



çirkin ve azgጐndጐr. Uzak bir noktadan, bir tepe ya da boᇰazdan bakጐlጐnca ጀstanbul, 

Yahya Kemal’in dediᇰi gibi bir yጐldጐzdan diᇰer bir yጐldጐza geçmiᗰ kadar bambaᗰka 

bir kent izlenimi verir. Bin Bir Gece Masallarጐ ve sinema gibi ጀstanbul, hayallere 

yeni istikametler verebilen, mutluluᇰu vaat edebilen sine-masal bir dekordur. 

Chateaubriand’ጐn bahsettiᇰi ጀstanbul manzaralarጐ son olarak Cannes Film 

Festivali’nde büyük baᗰarጐ elde eden Uzak filminde ve Berlin Film Festivali’nde e iyi 

ödülü alan Duvara karᗰጐ filminde de tasvir edilmiᗰtir.” 197

Tüm taᗰra görüntülerinin, ᗰiddetin, illegal yaᗰamጐn arkasጐnda bir fon olarak 

ጀstanbul yine eᗰsiz görüntüsüyle yer almaktadጐr. “ጀstiklal Caddesi tamamen 

ruhsuzlaᗰmጐᗰ, ᗰehir merkezleri (Eminönü, Kadጐköy, Üsküdar, Beᗰiktaᗰ…) taᗰralaᗰmጐᗰ 

veya varoᗰlaᗰmጐᗰ; küreselleᗰme, ጀstanbul’un bir yarጐsጐnጐ New Yorker bir dekor ve 

kültürsüz bir burjuva hayat biçimine dönüᗰtürmüᗰse de, film sanatጐ her durumda

harikulade manzaralar yaratmayጐ biliyor.”198 Tutucu ailesinin baskጐsጐndan kurtulmak 

için intihara teᗰebbüs eden ve ardጐndan hastanede karᗰጐlaᗰtጐᇰጐ 40 yaᗰlarጐndaki bir 

Türk’le göstermelik bir evlilik yapan genç bir Türk kጐzጐnጐn hikayesinin anlatጐldጐᇰጐ 

film önce Hamburg’da sonra da ጀstanbul’da geçmektedir. ጀstanbul bir kartpostal gibi 

karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. Boᇰaz, deniz, camili ጀstanbul silueti; kጐrmጐzጐ halጐlarጐn 

üzerinde, sazlarጐ arkasጐna almጐᗰ Türk klasik musikisi seslendiren kጐrmጐzጐ kadife 

elbiseli kጐzጐn sesiyle birleᗰmektedir. Filmin müziᇰi, Klasik Türk müziᇰi ile pop ve 

ardጐndan punk karጐᗰarak devam etmektedir. Film bu karጐᗰጐklጐᇰጐ sürekli olarak 

yansጐtmaktadጐr. Ta ki Sibel’in ጀstanbul sokaklarጐ’nda geçirdiᇰi günlere, girdiᇰi 

barlara, yaᗰadጐᇰጐ gerçek ጀstiklal caddesi yaᗰamጐna kadar ጀstanbul daha nostaljik 

karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. ጀᗰte burada, ጀstanbul gerçek yüzünü göstermektedir. Filmin 

ana yapጐsጐ klasik Yeᗰilçam görüntülerini de içinde barጐndጐran, bir çeᗰit gönderme 

yapan karanlጐk bir filmdir. Karakterler, depresif ve melankoliktir. Kent yaᗰamጐnጐn 

kimlik arayጐᗰጐnጐ fazlasጐyla yansጐtan filmde özellikle Taksim’in illegal yapጐsጐ, asi, 

hጐrçጐn, uyuᗰturucu etkisindeki bireyleri adeta seyircinin yüzüne çarpጐlmጐᗰtጐr.

ጀstanbul’un ara sokaklarጐnጐ, eᗰsiz Boᇰaz manzarasጐnጐ, farklጐ semtlerden 

görüntülerini, kültürel yanጐyla birlikte anlatan diᇰer bir film ise Nedim Gürsel’in aynጐ 
  

197 Öztürk a.g.m., s:441-442
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isimli romanጐndan uyarlanan Sevgilim ጀstanbul’dur. Yönetmen Seçkin Yaᗰar’ጐn 

kaotik ᗰehir diye tanጐmladጐᇰጐ ጀstanbul bu kez perdeye bir yabancጐnጐn gözünden 

aktarጐlmaktadጐr. “Ülkesinde kendisini bir yabancጐ, bir azጐnlጐk olarak hisseden 

demokrat bir birey olarak ben, bir yabancጐnጐn gözünden bu atmosferi daha iyi 

verebileceᇰini düᗰünerek, kahramanጐnጐ bir yabancጐ olarak seçtim. Kendi ülkesinin 

yakጐn tarihinde de benzer bir atmosferi yaᗰamጐᗰ ve kökeni ጀstanbullu Rum olan 

babasጐnጐ bu dönemde kaybetmiᗰ olan Yunan ጀrini, ne tam bir yabancጐdጐr ጀstanbul’da, 

ne de olaylarጐ kanጐksamጐᗰ tipik bir Türkiyeli. Babasጐnጐn sürekli anlattጐᇰጐ 

hayallerindeki ጀstanbul’u ve sevgilisini yaᗰamaya gelmiᗰtir bu kente. Oysa aᗰkጐnጐn 

kayጐᇰጐ, Türkiye’de yaᗰanan gündelik ᗰiddetin kayalarጐna çarpar.”199 ጀstanbul bu 

filmde de yunan ጀrini’nin gözünden, onun keᗰfinin bir sonucu olarak karᗰጐma 

çጐkmakta, ጀrini’nin aᗰkጐnጐ acጐlarጐyla yaᗰadጐᇰጐ, kimliᇰini keᗰfettiᇰi kent olarak 

karᗰጐmጐza çጐkarken arka planda ara sokaklar, pencerelerden karᗰጐlጐklጐ sarkan 

çamaᗰጐrlar, Kጐz Kulesi, su kemerleri, Rum mezarlጐᇰጐ, vapurlarጐ, kiliseleri ጀstanbul’un 

tarihi dokusu bir ጀstanbul panoramasጐ olarak yansጐmaktadጐr. “ጀrini, babasጐnጐn 

Albaylar cuntasጐ tarafጐndan öldürülmesiyle çocukken girdiᇰi psikolojik travma 

sürecine yabancጐ bir kentte sevgilinin kayboluᗰuyla tekrar girer. Kendi hayal 

sahnesinde yarattጐᇰጐ gerçeküstü halüsinasyonlar ve ᗰehirde sevgiliyi ararken 

yaᗰadጐᇰጐ gerilim dolu sürükleniᗰ içinde, ጀstanbul adeta bir film kiᗰisi olarak kጐzጐ içine 

alጐr. Ta ki bu kaotik ᗰehir, bir kara delik olarak, ጀrini’yi yutuncaya kadar.”200

ጀstanbul’u anlatma kaygጐsጐyla ortaya çጐkan ve ጀstanbul’un bizzat rol aldጐᇰጐ 

film ise Anlat ጀstanbul’dur. ጀstanbul yine illegal yapጐsጐnጐn ön plana çጐktጐᇰጐ filmde 

ጀstanbul’un yeraltጐ dünyasጐna farklጐ bir anlatጐmla deᇰinmektedir. ጀstanbul’u tam 

anlamጐyla anlatጐp anlatmamakta tartጐᗰጐlsa da beᗰ ayrጐ yönetmenin imzasጐnጐ taᗰጐyan 

Anlat ጀstanbul, Batጐ masallarጐnጐ ጀstanbul hikayeleriyle buluᗰturarak farklጐ bir 

anlatጐm üslubu denemiᗰtir. Film her yönetmenin kendi tarzጐnጐ taᗰጐmakla birlikte tek 

bir yönetmenin elinden çጐkmጐᗰ gibi bütünlük taᗰጐmaktadጐr. Selim Demirdelen, Yücel 

Yolcu, Ömür Atay, Kudret Sabancጐ ve Ümit Ünal’ጐn yönetmenliᇰini yaptጐᇰጐ filmin 

senaryosu da Ümit Ünal’a aittir. Ümit Ünal ጀstanbul’u anlatma amacጐyla yola çጐkጐp 
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ጀstanbul görsellerinin bolca kullanጐldጐᇰጐ bir filmi yapmak isterken, masallardan 

faydalanmጐᗰ, ጀstanbul’u fantastik dille anlatmayጐ denemiᗰtir. “Türk sinemasጐnda 

ጀstanbul’un hiç yeterince kullanጐlmamጐᗰtጐr. ጀstanbul film Festivali’nde de gösterilen 

Alain Robbe’un ጀstanbul’da geçen çok güzel bir filmi vardጐr: Ölümsüz.201 Bu filmde 

ጀstanbul, ጀstanbul’da kaybolan bir yabancጐ adamጐn gözünden anlatጐlmaktadጐr. Aynጐ 

zamanda ጀstanbul’u kafasጐnda bir Türk kadጐn ile de özdeᗰleᗰtirmektedir. ጀstanbul’da 

Türk sinemacጐlarጐnጐn kullanmaya çekindiᇰi bütün kliᗰe olarak kabul edilen 

görüntüleri çok ᗰiirsel bir biçimde hikayenin içine yedirerek kullanmጐᗰtጐr. Galata 

Kulesi, vapurlar, yalጐlar, Yerebatan Sarayጐ, Hisar hikayeye uygun olarak karᗰጐmጐza 

çጐkmaktadጐr. Bugüne kadar ጀstanbul’u bu ᗰekilde tanጐtan bir Türk sinemacጐsጐ olmadጐ. 

Anlat ጀstanbul’da öyle bir amacጐm vardጐ. Baᗰrol gerçekten ጀstanbul olsun istedim.

Hikâye içinde oyuncu gibi olmasጐnጐ amaçladጐm.”202

Ümit Ünal’ጐn etkilendiᇰi “Ölümsüz” filminde ጀstanbul dekor olarak hep 

vardጐr. Tarihi binalar ve siluet olarak ጀstanbul resim gibi karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. 

“Alain Robbe-Grillet’nin filmi tarihin damgasጐnጐ taᗰጐyan bir kent yaklaᗰጐmጐna öncelik 

tanጐr. Görkemli mimariler, tarihi alanlar, ya da anጐsጐ olan yerler, geçmiᗰinin ᗰanlጐ 

dönemlerini çaᇰrጐᗰtጐrጐr. Tüm tarihsel kalጐt bu ᗰekilde, anlatጐcጐyጐ kadጐn kahramanla 

bir araya getiren sahnelerin arka planጐnda gösterilir. Konstantinopolis’in eski 

surlarጐ, Bizans sarnጐçlarጐ, Osmanlጐ hisarlarጐ ve saraylarጐ (Rumelihisarጐ ve 

Anadoluhisarጐ, Dolmabahçe Sarayጐ ve Çጐraᇰan Sarayጐ), eᗰsiz camiler (Sultanahmet, 

Süleymaniye, Fatih Sultan Mehmet), Müslüman mezarlጐklarጐ, belediye bahçe ve 

parklarጐ ile Belgrad ormanlarጐ dekoratif öᇰeler olarak arka arkaya girer. 

Metropolün az tanጐnan yönlerine de deᇰinen film, içinden sadece birkaç gölgenin 

geçtiᇰi donuk dekorun öᇰelerini oluᗰturan yጐkጐk dökük eski ahᗰap evlerin, tozlu 

yokuᗰlarጐn ya da temel altyapጐ eksikliᇰinin göze çarptጐᇰጐ mahallelerin bir 
  

201 Aynጐ adlጐ romanla yayጐmlanmasጐnጐn ardጐndan 1963’te Alain Robbe-Grillet tarafጐndan yönetilen 
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202 Ümit Ünal (Anlat ጀstanbul filminin senaristi ve yönetmenlerinden biri)  ile yaptጐᇰጐm röportajdan., 
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enstantanesini sunar. Kentin havasጐ ayrጐca baᇰጐran satጐcጐlar, baᗰጐboᗰ köpek 

havlamalarጐ, Boᇰaz’dan geçen vapurlarጐn sirenleri, ya da araᗰtጐrmasጐnda anlatጐcጐya 

eᗰlik eden martጐlarጐn acጐ çጐᇰlጐklarጐ gibi çok sayጐda karakteristik arka plan 

gürültüsüyle de verilir.”203 Ümit Ünal ጀstanbul’u merkez olarak görmekte ve 

ekonomik, politik, kültürel tüm faaliyetlerin burada baᗰladጐᇰጐ ve burada 

tamamlandጐᇰጐ hissini filminde de göstermektedir. Film masallar üzerinden 

anlatጐlmasጐna raᇰmen çok da gerçekçi bir yapጐya sahiptir. 90 sonrasጐ filmlerde çok sጐk 

karᗰጐmጐza çጐkan ጀstanbul’dan kaçmak isteyen, çevresine yabancጐlaᗰan insanlar bu 

filmde de görülmektedir. Kentin kültürel yapጐsጐ, mekanlarጐn gerçekçiliᇰi ve 

ጀstanbul’a ait karakterlerin film içindeki konumlarጐ bir ጀstanbul kesiti olarak 

karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. Kahramanlarጐn hepsi ጀstanbul’dan kaçmaya çalጐᗰmaktadጐr ve

film bir gece içinde geçmektedir. “Bütün kahramanlar oraya ya kaza ile gelmiᗰ ya da 

oradan kaçmaya çalጐᗰan insanlar hayattaki yenilgilerine karᗰጐlጐk olarak ጀstanbul’dan 

intikam almaya çalጐᗰጐyorlar.”204

ጀstanbul’un geçmiᗰindeki kültürel kopuᗰ, hikayelere anlam kazandጐrmaktadጐr. 

Film, metropol hikayelerini ጀstanbul’un kendine ait özellikleriyle anlatጐlmaktadጐr. 

Görsel olarak da ጀstanbul bu ᗰekilde tanጐtጐlmaktadጐr. “Galata Köprüsü’nün yarጐm 

kalmጐᗰ olmasጐ beni çok ilgilendirdi.  Galata Köprüsü düᗰünün ki 1912 den 1990’larጐn 

ortasጐnda kaldጐrጐldጐ 80 sene ጀstanbul’un en merkezi yeri oldu. Yüzlerce Türk filminde 

orada geçen bir sahne vardጐr. Kahramanጐmጐz oradan geçer. Yüzlerce hikayede 

vardጐr. Sait Faik’ten romanlarda vardጐr. Ara Güler’in romanlarጐnda vardጐr. Merkez 

olan bir köprüdür. ጀstanbul’un da Batጐ’ya açጐlan köprüsüydü bir anlamda. 

Beyoᇰlu’na oradan geçilerek gelinirdi.”205

Ümit Ünal ጀstanbul’u anlatጐrken hem görsellikten yararlanmakta hem de 

ጀstanbul’un kendine özgü kültürel özelliklerini karakterlerle harmanlamaktadጐr. Hem 

ጀstanbul’u en gerçekçi ᗰekilde görüp hem de fantastik bir ᗰehir olarak ጀstanbul’u 
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masal kahramanlarጐyla yeniden anlamlandጐrmaktadጐr. Film ismiyle de ጀstanbul’u ön 

plana çጐkartarak ጀstanbul’un kendini anlatmasጐna izin vermektedir. “ጀstanbul 

dünyanጐn en güzel ᗰehirlerinden biridir... ጀstanbul masallar ᗰehridir... Burada en 

sጐradan hayatlarጐn bile içinde masa pጐrጐltጐlarጐ yanar söner... Kader oyunlara 

düᗰkündür... Mesela bir çingene klarnetçiyi Fareli Köyün Kavalcጐsጐ yapጐverir. Yeraltጐ 

kralጐ bir mafya babasጐnጐn kጐzጐnጐ Beyoᇰlu'nda 8. cüceyle karᗰጐlaᗰtጐrጐr. Bir fahiᗰeden 

Külkedisi, ጀstanbul'a yeni gelmiᗰ ve aç kalmጐᗰ bir iᗰsiz gençten Beyaz Atlጐ Prens, bir 

Boᇰaziçi yalጐsጐnda delirmiᗰ bir genç kadጐndan Uyuyan Güzel yaratጐr. Kጐrmጐzጐ Baᗰlጐklጐ 

Kጐz hain kurtla uluslararasጐ havaalanጐnጐn parlak ጐᗰጐklጐ ormanጐnda buluᗰur. 

Zenginler, yoksullar, güzeller, çirkinler, suçlular, masumlar, marjinaller, güç 

sahipleri, her yaᗰtan her cinsten ጀstanbullu... Ya da yolu buradan geçen 

yabancጐlar...”206 Filmin kahramanlarጐ hem ጀstanbul’a ait olup hem de masallardan 

fጐrlamጐᗰ gibidir. “Beyoᇰlu'ndan Aksaray'a, Boᇰaziçi'nden yeraltጐna, tüm ጀstanbul'u 

kucaklayan bir panoramada masal kahramanlarጐna dönüᗰürler... Bu masallar hep 

birbirine baᇰlጐdጐr. Hayat hikâyeler kesiᗰir, birbirini etkiler. Mesela bir cinayet 

sadece katille maktulün deᇰil, pek çok insanጐn hayatጐnጐ sonsuza kadar deᇰiᗰtirebilir. 

Herkesin en küçük bir eylemi, farkጐna varmadan çok büyük sonuçlara yol açabilir. 

Bir masalጐn baᗰkahramanጐ, bir diᇰerinin figüranጐ olabilir.”207

Anlat ጀstanbul’un hikayeleri ve kahramanlarጐ metropole aittir, yaᗰananlar

metropol olaylarጐdጐr, fakat ጀstanbul görsellerini de ekleyince film ጀstanbul’a ait bir 

yapጐ kazanmጐᗰtጐr. Kenti anlatan kentin dokusunu yansጐtan, kente ait özellikleri 

verebilen, kenti tanጐtmayጐ da amaçlayan bir film olarak görüldüᇰü için, bu film için 

birçok eleᗰtirmen kent filmi demektedir. Yine aynጐ yönetmenin ጀstanbul’un bir 

kesitini anlattጐᇰጐ diᇰer bir filmi ise Dokuz’dur. Dokuz’a bir ጀstanbul filmi 

nitelendirmesi yapጐlamasa da, bu filmi de ጀstanbul’un kenar mahalle yaᗰamጐnጐ, 

mahalle kültürünü gerçekçi bir kesit olarak sunmaktadጐr. Film ጀstanbul mafyasጐ 

ekseninde dönmektedir. “Anlat ጀstanbul’da görünüᗰte çok renkli olan, ama aslጐnda 

  
206Ümit Ünal, Anlat ጀstanbul, Masal ᗠehrinde Kesiᗰen Hayatlar http://www.sinema.com/makale/6-
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kapkaranlጐk olan bir ጀstanbul anlatጐlጐyor. Bu ጀstanbul'daki herkes öyle ya da böyle 

kentin kokuᗰmuᗰluᇰuna bulaᗰጐyor, onunla karᗰጐlaᗰጐyor, mücadele ediyor, ondan 

yararlanጐyor, zarar görüyor, yine de yaᗰamጐnጐ sürdürüyor; hem de hiçbir ᗰey 

olmamጐᗰ gibi. ጀstanbul'a doᇰan her gün aslጐnda bütün o keᗰmekeᗰi, karanlጐklarጐ 

beraberinde getiriyor ve bir sonraki gün doᇰan güneᗰe devrediyor.”208

Anlat ጀstanbul’da kamera ጀstanbul'un çeᗰitli yerlerine uᇰrasa da asጐl ana 

mekan Beyoᇰlu hatta Taksim olmuᗰtur. Belki de ጀstanbul'un kalbinin attጐᇰጐ yer 

olduᇰu için Taksim, Galatasaray, Galata, sጐkça karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. Öyküler 

birbirleriyle genellikle buralarda kesiᗰmektedir. “Film bir klarnet taksimiyle açጐlጐyor 

ve bu taksim boyunca anlatጐcጐ ses, taksimin bölünemeyeceᇰini söylüyor. Bu, 

"Taksim"in "bölme", "bölmek", "bölümlere ayጐrmak" gibi sözcük anlamlarጐna 

yapጐlan ironik göndermenin yanጐ sጐra, film boyunca göreceᇰimiz ጀstanbul'un (ya da 

ana mekân Taksim'in) bölünmüᗰlüᇰü, çeᗰitliliᇰi, farklጐlጐklarጐ ile ilgili de bir ipucu 

veriyor gibi: Taksim'de (Beyoᇰlu'nda) birbiriyle ilgisiz binlerce deᇰiᗰik yaᗰayጐᗰ 

biçimi, kültürel ortam, tarihsel arka plan olabilir, ama Taksim bu farklጐlጐklarጐn 

toplamጐdጐr. Onu bölmek, Taksim'i ortadan kaldጐrmak demektir. Taksim'deki bu 

eklektik bütünlük aslጐnda metropol olmanጐn bir gereᇰi/ sonucudur.”209

Anlat ጀstanbul mekanlarጐna baktጐᇰጐmጐzda panoromik bir yaklaᗰጐm vardጐr. 

ᗠimdiye kadar Türk filmlerinde ᗰu ana kadar kullanጐlmጐᗰ ve kullanጐlmamጐᗰ yerleri, 

farklጐ bakጐᗰ açጐsጐyla sunmaktadጐr. Bu mekanlardan en belirgin olanጐ Haydarpaᗰa 

Garጐ’dጐr. “Siyah Beyaz Yeᗰilçam filmlerinde ጀstanbul’un eᗰiᇰi Haydarpaᗰa Garጐ’nጐn 

denize inen merdivenleridir. Taᗰradan trenle gelenler garጐn iskeleye açጐlan heybetli 

kapጐsጐndan çጐkarlar, ve karᗰጐlarጐnda sere serpe yatan ᗰehre ᗰaᗰkጐnlጐkla, ürkerek 

bakarlar.”210 Bütün Türk filmlerinde Haydarpaᗰa Garጐ filmin kahramanጐnጐn 

ጀstanbul’a ilk geliᗰini simgelemektedir. Filmin kahramanጐ o merdivenlerde durur 

ᗰöyle bir ጀstanbul’a bakmaktadጐr. Bu kliᗰe görüntüyü farklጐlaᗰtጐrጐp gece aydጐnlatmasጐ 

yaparak, ilk kez Haydarpaᗰa Gar’ጐnጐn gece görüntülenmiᗰtir. Yine Karaköy’deki 

merdivenler Bresson’un meᗰhur ጀstanbul fotoᇰraflarጐndan Karaköy merdivenleri 
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fotoᇰrafጐna gönderme yapጐlarak film içine yedirilmiᗰtir. Tünel ve metro inᗰaatጐ ise 

yeraltጐ dünyasጐnጐ simgelemektedir. Film tünel ve metro sayesinde ጀstanbul’un 

gecesiyle gündüzünü ayጐrmakta ve sokakta yaᗰayanlarጐn mekanጐnጐ göstermektedir.

 ᗠekil.3 Henri Cartier Bresson’un meᗰhur merdiven fotoᇰrafጐ.

Anlat ጀstanbul olaylarጐn geçtiᇰi mekanlarጐ bize sunarken arka planda uzakta 

olan detaylarla da dikkat çekmektedir. Filmin kahramanጐ motorla giderken Galata 

Köprüsü’nden Ahጐrkapጐ’dan, Mጐsጐr Çarᗰጐsጐ’ndan geçmektedir. Karaköy, Cankurtaran, 

Ahጐrkapጐ aᇰጐrlጐklጐ olarak kullanጐlጐrken, bir plan içinde arkada Sultanahmet Camisi 

görülmektedir. “Film mekanጐ olarak daha çok Karaköy, Ahጐrkapጐ, Cankurtaran’ጐ 

kullandጐm. Ama aynጐ zamanda orada geçen sahnelerde bir plan için arkada 

Sultanahmet Camisi görünmekte. Kameranጐn önünden tren geçiyor karᗰጐda Cami’yi 

uzaktan görüyoruz. Bu plan için bir sahnenin çekildiᇰi sokaᇰጐ bir de uzakta 

Sultanahmet Camisi’ni aydጐnlatmak gerekti.”211 Film bir bakጐma ጀstanbul’un turistik 

bir fon olarak da görülmesini amaçlamaktadጐr. Filmin ጀstanbul siluetiyle baᗰlamasጐ, 

bilindik mekanlarጐn, farklጐ ᗰekillerde tekrar sunulmasጐ, detaylara önem verilmesi, 

ጀstanbul’un görsel sunumunu saᇰlamጐᗰtጐr. Masallarጐ, anlattጐᇰጐ hikayeleri, olaylarጐ, 
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karakterleriyle de ጀstanbul sadece mekansal deᇰil orada yaᗰayanlarla bir bütün olarak 

anlatጐlmጐᗰtጐr. Kaynaᇰጐnጐ ጀstanbul’dan alarak ጀstanbul’u anlatan Ümit Ünal,

senaryodaki incelikleri ve detaylarጐ önemsemesiyle konuyla görselliᇰi bir bütün 

olarak verebilmektedir. 

ጀstanbul sadece hoᗰ mekanlarla tanጐtጐlmaktan çok, içindeki acጐmasጐzlጐklarጐ, 

kötülükleri, problemleri ve kargaᗰasጐyla da beyaz perdeye yansጐmጐᗰtጐr. “Bence asጐl 

harç ጀstanbul. Mafyanጐn önemi, filmdeki cinayetin bir ᗰekilde tüm hikayelerle 

baᇰlantጐlጐ olmasጐndan kaynaklanጐyor. Mafya dünyasጐ, en çok Kudret Sabancጐ’nጐn 

çektiᇰi Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler bölümünde önem kazanጐyor. Sadece cinayet 

sahnesi her bölüm için çok önemli. Yoksa filmin asጐl harcጐ ጀstanbul, yoksa bu cinayet 

sahnesi gibi baᗰka baᇰlayጐcጐ öᇰeler de var: Müzik ve benim hikayemdeki kavalcጐ 

karakteri gibi…” Ümit Ünal hikayeler arasጐndaki geçiᗰi ve baᇰlayጐcጐ öᇰeleri de 

ጀstanbul görüntüleriyle saᇰlamጐᗰtጐr. Mekansal olarak baᇰlarጐ kültürel öᇰelerle ve 

karakterlerin baᗰlarጐndan geçen olaylarla baᇰlamጐᗰtጐr. Kent, Anlat ጀstanbul’da bize 

biraz da olumsuz yüzünü göstermektedir. Mafyayla ve onun biçimlendirdiᇰi 

karanlጐkla karᗰጐlaᗰtጐᇰጐmጐz, kentin canlጐlጐᇰጐnጐn ardጐndaki korkutuculukla yüzleᗰtiᇰimiz 

bir ጀstanbul olarak karᗰጐmጐza çጐkmakta. Yalnጐzca mafya kanunlarጐnጐn geçerli olduᇰu, 

artጐk doᇰallaᗰmጐᗰ bu iliᗰkilere karᗰጐ çጐkmaya ya da ayak diremeye çalጐᗰanlarጐn 

acጐmasጐzca cezalarጐnጐ bulduᇰu ve dጐᗰlandጐᇰጐ bir kenttir. Kent estetik ጀstanbul 

görüntülerinin ardጐnda kalan ᗰiddetin de tanጐᇰጐ olmaktadጐr. Ve bu durum ጀstanbul’un 

önemli bir parçasጐ haline gelmiᗰtir. ጀstanbul karᗰጐtlጐklarጐ içinde barጐndጐran bir 

yapጐdadጐr. Kentin tarihsel dokusu ve doᇰal güzelliᇰi, ጀstanbul’da yaᗰananlarla tezat 

oluᗰturmaktadጐr. Bu son dönem Türk filmlerinin çoᇰunda bir ጀstanbul gerçeᇰi olarak

karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. Artጐk ጀstanbul karanlጐk sokaklarጐ, kirli oyunlarጐ, mafya 

iliᗰkileri, silahlarጐ, uyuᗰturucu baᇰጐmlጐlarጐ ile birlikte tanጐmlanmaktadጐr. Tጐpkጐ diᇰer 

metropollerde olduᇰu gibi. “New York öyle bir kenttir ki her yönetmen kendi 

bakጐᗰጐndan kendi merceᇰinden bir baᗰka türlü görür kenti. Örneᇰin Sidney Lumet’in 

New York’u polis teᗰkilatጐnጐn içinden baᗰlayarak büyük bir yolsuzluᇰun içindedir. 

Aynጐ Lumet Pauline Kael’e göre New York’u en iyi anlatan filmlerin baᗰጐnda gelen 

Dog Day Afternoon’unda ise o dönemlerde hakim olmaya baᗰlayan muhafazakar 

atmosfer içindeki en liberal filmlerden birini yapar ve New York hakkጐnda 



paradoksal gibi gözüken ama aslጐnda tam da New Yorker bir tutum sayጐlabilecek bir 

yorum yapar: ᗠehir hem iyimserliᇰi hem de kötümserliᇰi barጐndጐrmaktadጐr 

bünyesinde.”212

Anlat ጀstanbul’da karakterler çok çeᗰitlilik göstermektedir. Çok kültürlü bir 

metropole ait ne varsa Anlat ጀstanbul’da da vardጐr: Zenginler, yoksullar, travestiler, 

mafya, hጐrsጐzlar, okuryazarlar, cahiller, fahiᗰeler, memurlar, öᇰrenciler, illegaller… 

Tüm bu karጐᗰጐklጐᇰጐn ve çok yönlülüᇰün ele alጐnጐᗰ biçimi ve kenti tanጐmlayጐᗰ biçimi 

masal kahramanlarጐnጐn üzerinden olmaktadጐr. Anlat ጀstanbul, ጀstanbul’dan bir kesit 

yerine ጀstanbul’u özellikle anlatmayጐ amaçlayan bir filmdir. Kültürü, içinde 

yaᗰayanlarጐ, karakterleri ile karᗰጐmጐza gelmektedir. Senaristi ve yönetmenlerinden 

biri olan Ümit Ünal, Salacak’tan gördüᇰü silueti ጀstanbul’un en belirleyici görüntüsü 

olarak tespit etmiᗰtir. ጀstanbul’un belirli bir simgesi yoktur. Akጐlda kalan bir silueti 

vardጐr o yüzdendir ki filmlerde ጀstanbul panoromik ya da siluet ᗰeklinde 

görülmektedir. “ጀstanbul’un doᇰru dürüst bir filmi yoktur. Türk Sinemasጐ’nda 

ጀstanbul’u kullanma konusunda bir utangaçlጐk vardጐr, turist olmaktan çekinirler. 

Berlin Üzerinde Gökyüzü’nü izlemenin hemen ardጐndan Berlin’e gittiᇰinizde, 

Wenders’in filmde Berlin’le ilgili akla gelebilecek her ᗰeyi kullandጐᇰጐnጐ 

görebilirsiniz. Berlin’e turist olarak gitse de ilk anda filmde gördüklerini görecektir. 

Türk Sinemasጐ’nda ᗰu ana kadar bu ᗰekilde ጀstanbul anlatጐlmamጐᗰtጐr. Anlat 

ጀstanbul’da bu yapጐ deᇰiᗰtirilmiᗰ oldu.”213

  
Gece görüntülerinin gündüzle yarጐᗰtጐᇰጐ, hala yeᗰil yerlerinin olduᇰunu tekrar 

fark ettiᇰimiz, tepelerin ardጐnda hüznün olduᇰunu gün batጐmጐndan gördüᇰümüz 

ጀstanbul’un özelikle arka sokaklarጐnጐn filmi Organize ጀᗰler’dir. ጀstanbul yine 

baᗰroldedir. “Bu filmde dünyanጐn en önemli yጐldጐzlarጐndan birini oynattጐk ve laikጐyle 

görüntüleyebilmek için en yukarጐlara çጐktጐk diyor Yጐlmaz Erdoᇰan. Hava planlarጐ için 

söylediᇰi bir ᗰey bu. Eski Türk filmlerine bakarsanጐz ጀstanbul filmleri romantik 

fonludur. Ama son dönem filmlerine baktጐᇰጐnጐzda kirli arka sokaklarጐnጐ 

görebilirsiniz. Yጐlmaz giᗰe sinemasጐna uzak deᇰil. Amerikan filmlerini beᇰenir. Bu 
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filmlere baktጐᇰጐnጐzda çekimler ᗰahane ya diye düᗰünürüz. Aslጐnda ጀstanbul’un da 

öyledir. ጀstanbul’un en güzel yerlerini koymak istedi. Konu olarak ጀstanbul’un en 

yaᗰanmaya deᇰer yerlerini koymak istedi.”214

Tüm bu güzel ጀstanbul görüntülerinin yanጐ sጐra ጀstanbul’un diᇰer bir yüzünü 

de cesurca yansጐtan Organize ጀᗰler bu yönüyle Anlat ጀstanbul’a benzemekte ve 

gerçekçi olmaktadጐr. Arka sokaklarጐ, kirli oyunlarጐ, tehlikeli yaᗰamlarጐ 

anlatጐlmaktadጐr. Aslጐnda kent iyisi, kötüsü, olumlusu olumsuzu içinde barጐndጐrጐrken 

kente ait diᇰer bir ᗰey ise orada yaᗰadጐᇰጐnጐz için oradan bir güzellik çጐkarmaya 

çalጐᗰmaktጐr. “Claes Oldenburg, The Street’e yazdጐᇰጐ bir notta, bu sanata özgür tatlጐ 

sert bir ironiyle ᗰöyle der: Kent, görülmeye deᇰer bir manzaradጐr-kentte yaᗰጐyorsanጐz 

kahredici bir gereklilik bu. Kentte yaᗰamaktan haz duyma arayጐᗰጐ, onu kendine özgü 

bir yere sürükledi: Çöpün derinliᇰi ve güzelliᇰi vardጐr. Ateᗰin dumanጐnጐ ve 

yakጐcጐlጐᇰጐnጐ severim. Kent pisliᇰini, ilan panolarጐnጐn ᗰerrini, bulaᗰጐcጐ baᗰarጐ 

hastalጐᇰጐnጐ, popüler kültürü, kucaklጐyordu. Oldenburg’a göre iᗰin özü; güzelliᇰi 

bulamayacaᇰጐnጐz bir yerde aramaktaydጐ. ጀᗰte bu son söz, Marx ve Engels’in, Dickens

ve Dostoyevski’nin, Baudelaire ve Corbet’nin zamanጐndan beri modernizmin zorunlu 

bir buyruᇰu olagelmiᗰtir.215

ጀstanbul’da mafyavari iliᗰkileri sürdüren insanlarla temiz dünyanጐn steril 

insanlarጐ bir arada yaᗰamaktadጐr. “Doᇰrudan filmi etkilememesine karᗰጐn ana 

karakteri ᗰekillendiren ጀstanbul’un kendisi olduᇰu için onlarጐn yaᗰamlarጐnጐ 

belirlediᇰi için ጀstanbullular Ankaralጐlardan hጐzlጐ yaᗰar. Pazar günleri çok geç 

kalkarlar çünkü bütün hafta koᗰarlar. Bu gibi tipik ᗰeyler vardጐr ጀstanbullularጐn

yaptጐᇰጐ. Bunu resimlemek de önemli. Kadraj seçimini de öyle yaptጐk. Amerikalጐlarጐn 

kullandጐᇰጐ çok geniᗰ bir kadraj kullandጐk. Çünkü ጀstanbul’u güzel vermek bir amaç

haline gelince böyle bir ᗰeye ihtiyaç duyduk. ጀstanbul bu filmin baᗰrolü olarak 

deᇰerlendiril ve öyle çekildi.”216

  
214 Ali Taner Baltacጐ, (Organize ጀᗰler Post Prodüksiyon Sorumlusu) ile yaptጐᇰጐm röportajdan, ጀstanbul, 
2006
215 Bermann, a.g.y., s:425
216 Ali Taner Baltacጐ, (Organize ጀᗰler Post Prodüksiyon Sorumlusu) ile yaptጐᇰጐm röportajdan, ጀstanbul, 
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Organize ጀᗰler’in ጀstanbul’u anlatmak gibi bir amacጐ olmamasጐna raᇰmen 

ጀstanbul baᗰrol olarak, tüm güzel mekanlarጐyla, yaᗰamaya deᇰer yerleriyle, hatta 

turistik fonlarጐyla karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. Hatta öyle ki gördüᇰümüz biraz New 

York’a benzemektedir. Yüksek binalarጐ, koᗰuᗰturan insanlarጐ, bitmek bilmeyen 

trafiᇰi, ne zaman ne olacaᇰጐ belli olmayan ve neyin baᗰጐnጐza geleceᇰi tasavvur 

edilemeyen yaᗰam tarzጐyla yeni bir ጀstanbul. ጀstanbul en güzel tepeden görünür 

fikriyle yol çጐkan Yጐlmaz Erdoᇰan ጀstanbul’u en iyi ᗰekilde resimlemeyi 

hedeflemiᗰtir. Bunun için de üst çekimlere, geniᗰ kadraja aᇰጐrlጐk vermiᗰtir. Genel 

ጀstanbul görüntülerinin yanጐ sጐra tam da New York filmlerinde olduᇰu gibi arka 

sokaklarጐnጐn, ara kültürlerin yaᗰandጐᇰጐ bir kenttir ጀstanbul. Kent hem iyimserliᇰi hem 

de kötümserliᇰi barጐndጐrmaktadጐr bünyesinde. Tጐpkጐ NY’ da olduᇰu gibi…“New York 

öyle bir kenttir ki her yönetmen kendi bakጐᗰጐndan kendi merceᇰinden bir baᗰka türlü 

görür kenti. Örneᇰin Sidney Lumet’in New York’u polis teᗰkilatጐnጐn içinden 

baᗰlayarak büyük bir yolsuzluᇰun içindedir. Aynጐ Lumet Pauline Kael’e göre New 

York’u en iyi anlatan filmlerin baᗰጐnda gelen Dog Day Afternoon’unda ise o 

dönemlerde hakim olmaya baᗰlayan muhafazakâr atmosfer içindeki en liberal 

filmlerden birini yapar ve New York hakkጐnda paradoksal gibi gözüken ama aslጐnda 

tam da New Yorker bir tutum sayጐlabilecek bir yorum yapar: ᗠehir hem iyimserliᇰi 

hem de kötümserliᇰi barጐndጐrmaktadጐr bünyesinde. Filmin açጐlጐᗰ jeneriᇰinde 

kameranጐn New York’da gezinerek sokaklardan yaᗰam izlenimleri toparladጐᇰጐ 

sahnede verilen günlük yaᗰam pratikleri, biraz sonra yerini bir banka soygununa 

bጐrakacaktጐr: New York normal yaᗰamጐnጐn arkasጐnda çጐlgጐnlጐklarጐ barጐndጐrmaktadጐr 

ve bunlar kimi zaman mimari olarak kendilerini gösterirler kimi zaman da insan 

davranጐᗰlarጐ olarak.” 217

Organize ጀᗰler filmindeki karakterler de tጐpkጐ Anlat ጀstanbul’da olduᇰu gibi 

tezatlarla oluᗰturulmuᗰtur, bir tarafta kentin kirli yüzü organize bir çetenin ve aynጐ 

zamanda onlarጐn bile baᗰ edemediᇰi mafyanጐn hikayesi, diᇰer tarafta kentin aydጐn 

yüzü, akademisyen kesiminin steril toplumdan uzak yaᗰamጐ. Bu iki farklጐ karakteri ya 

da tabakayጐ bir araya getiren unsur ise: suçtur. Çekim mekanጐnጐ Tophane’de bir 

otopark olan suçlu kesiminin yaᗰamanጐ komin halinde olarak yansጐtmጐᗰtጐr. Filmin bir 

  
217 Yጐlmaz, a.g.y., http://www.okuyanus.com.tr/icerik.asp?IcerikID=904



parçasጐnጐ, asጐl iᗰleri araba çalmak olan ve bunu kamufletmek için otopark olarak 

kullanan bir organize çete diᇰer parçasጐnጐ bilimsel çalጐᗰmalarጐna bir türlü gereken 

deᇰer verilmeyen, akademik yaᗰamla ev arasጐnda gidip gelen steril bir yaᗰamጐn 

parçasጐ Ocak ailesi oluᗰturmaktadጐr. “Günümüzde, Sennett in ጐsrarla vurguladጐᇰጐ 

üzere, farklጐ farklጐ kesimlerden insanlarጐn biraraya gelip tanጐᗰtጐklarጐ, birbirlerini 

yakጐndan görüp gözlemleyebildikleri kolektif alan dokusu çözülmüᗰ ve yerini 

birbirlerinden su geçirmez duvarlarla ayrጐlan yerel, sጐnጐrlጐ, tanጐdጐk yaᗰam alanlarጐna 

bጐrakmጐᗰtጐr.”218 Filmde anlatጐlmak istenen de bir bakጐma kentin bu kozmopolit 

özelliᇰidir. Birbirinden farklጐ yapጐda asla kesiᗰmeyecek diye düᗰündüᇰümüz bu 

yaᗰamlar kentte bir ᗰekilde kesiᗰebilmektedir. Bu kente özgü bir durumdur. Yine 

diᇰer mafya (Organize ጀᗰler çetesinden de güçlü olan) ise kente ait olup kendisine 

mekan olarak kentin dጐᗰጐnጐ seçmiᗰtir. Kendilerine toplumun dጐᗰጐnda ᗰehirden uzak 

fakat ᗰehre hakim bir kale kurmuᗰlardጐr. Bu günümüz ጀstanbul’unun en belirgin 

yapጐsጐdጐr. Tabakalaᗰmጐᗰ bir kent fakat yollarጐ bir yerde mutlaka kesiᗰen farklጐ kent 

insanlarጐ.

  
218 ᗠafak, a.g.y., http://www.elifsafak.us/yazilar.asp?islem=yazi&id=298



SONUÇ

Bu çalጐᗰmada kentin ortaya çጐkጐᗰጐ, geliᗰimi modernizmle ile birlikte metropole 

dönüᗰümünü incelerken kent olarak ጀstanbul’un bu süreci nasጐl tamamladጐᇰጐnጐ 

araᗰtጐrdጐm. Sinema ve kent iliᗰkisi baᇰlamጐnda ጀstanbul beyaz perdeye ekonomik ve 

toplumsal boyuttaki deᇰiᗰikliklerden etkilenerek yansጐmaktadጐr. Bir çok filmde kent 

aᗰklarጐn, arzularጐn, hayallerin mekanጐ olarak karᗰጐmጐza çጐkmaktayken aynጐ zamanda 

hayal kጐrጐklጐklarጐnጐn, baᗰarጐsጐzlጐklarጐn ve yalnጐzlጐᇰጐn yaᗰandጐᇰጐ yer olarak da 

görülmektedir. Bu özellikle modern kent yapጐsጐnጐn vazgeçilmez gerçeᇰidir. 

ጀstanbul kent olarak sinemada sunulurken; dönemin siyasal yapጐsጐ, anlatጐlmak 

istenen konu (tema) nedeniyle ya kent dekor olarak kullanጐlmጐᗰ ya da bizzat kentin 

kendisi rol almጐᗰtጐr. ጀstanbul zaman içersinde mekânsal fon olmanጐn dጐᗰጐnda 

ideolojilerin, siyasi düᗰüncenin, modernitenin, kültürün, sosyoekonomik yapጐnጐn 

anlatጐlmak için kullanጐldጐᇰጐ bir araç da olmuᗰtur. ጀstanbul Türk Sinemasጐ açጐsጐndan da 

bir merkez oluᗰturur. Hikâyelerin büyük çoᇰunluᇰu ጀstanbul’da geçer ve filmlerin 

neredeyse tamamጐ ጀstanbul’da üretilir. Sinemada ጀstanbul kent olarak Yeᗰilçam 

döneminde ve sonrasጐnda farklጐ temalarda yer almጐᗰtጐr. Siyah beyaz dönemin 

ጀstanbul’u, sokaklarጐ, boᗰ caddelerinde gezen kuyruklu arabalarጐ, taksileri, Haliç’in 

eᗰsiz görüntüsü, Haydarpaᗰa Gar’ጐnda kent görmenin ᗰaᗰkጐnlጐᇰጐnጐ yaᗰayan eli bavullu 

insanlarጐ, Bebek sahili, yalጐlarጐ, konaklarጐ, eski Beyoᇰlu hala belleᇰimizdedir.

ጀstanbul Yeᗰilçam döneminde köklü ጀstanbul ailesinin deᇰerlerinin bir göstergesidir. 

Bu filmlerde keskin bir zengin/fakir ayrጐmጐ vardጐr ve fakir olanጐn göç etmiᗰliᇰi 

özellikle belirtilmese de ጀstanbullu olduᇰu vurgulanmaz.  Kente bakጐᗰ açጐsጐ ve kenti 

algጐlama biçimleri zaman içinde dönüᗰse de, ጀstanbul filmlerde daima bir referans 

noktasጐ olarak varlጐᇰጐnጐ sürdürmüᗰtür. 

ጀstanbul’un sinemadaki yerine baktጐᇰጐmጐzda efsanevi, masalጐmsጐ doᇰal 

dekoruyla bu kent zaman zaman Dünya sinemasጐnጐn ama özellikle Türk sinemasጐnጐn 

merkezi konumundadጐr. Modernleᗰtikçe deᇰiᗰen anlamጐ ile ጀstanbul mekan olarak 

Türk sinemasጐnda yer alጐrken özellikle son dönemde kültürel boyutta da önem 

kazanmጐᗰtጐr. 



1950’lerden 60’larጐn ortalarጐna kadar olan dönem boyunca, klasik Yeᗰilçam 

sinemasጐnጐn baᗰat türleri olan melodram ve romantik komedilerde ጀstanbul kenti 

görsel ve tematik anlamda hep önemlidir. Bu dönemde ጀstanbul Yeᗰilçam 

melodramlarጐnda arka plan fonu olmuᗰ hatta ጀstanbul bir iç mekana dönüᗰmüᗰtür. 

1960’lardan sonraki 1980’ler arabesk filmleri döneminden 1990’lara kadar 

ise ጀstanbul’a içerden bakmak yerine, göç edenin, taᗰralጐnጐn gözünden bakጐlmጐᗰtጐr. 

Hatta öyledir ki bu dönem filmleri hep ጀstanbul’a geliᗰle baᗰlar. Kente giriᗰin 

sembolü olan Haydarpaᗰa filmin ilk karesi olarak belirlenmektedir. Arabesk filmlerle 

karᗰጐmጐza çጐkan ጀstanbul bu kez daha gerçekçi yüzünü bize göstermektedir. Göç 

edenin isyanጐnጐ dile getiren bu filmlerde ጀstanbul, gecekondu mahalleleri, taᗰralጐnጐn 

ጀstanbul yaᗰamጐ, kentli- taᗰralጐ çatጐᗰmasጐ arabesk müziᇰi eᗰliᇰinde daha sert 

vurgulanmaktadጐr. Taᗰralጐnጐn ጀstanbul’u keᗰfetmesi, yerleᗰmesi ve ele geçirmesi 

ᗰeklinde sጐralanabilen bu durum arabesk kültürle paralel olarak sinemada yer 

almጐᗰtጐr. 

1990’lar dönemi ise Türkiye’de küreselleᗰme söyleminin öne çጐktጐᇰጐ bir 

dönemdir. Doksanlarla birlikte ጀstanbul daha metropol olarak karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr. 

Sorunlarጐyla, tehlikeleriyle, birbirine yabancጐlaᗰmጐᗰ insan topluluklarጐyla, egoist 

bireyleriyle, psikolojik ve toplumsal problemleriyle, arka sokaklarጐyla, karanlጐk 

güçleriyle ጀstanbul artጐk karmaᗰጐk bir kenttir. ጀstanbul’un görkemli profili ve  doᇰal 

güzellikleri ya da tarihi yapጐlarጐ öne plana çጐkmaz. ጀstanbul artጐk, daha çok bireyin ön 

plana çጐkartጐldጐᇰጐ, kentlinin psikolojisinin yansጐtጐldጐᇰጐ bir kent olup mekan olarak da, 

büyük binalar arasጐnda kalmጐᗰ ara sokaklardan, sጐkጐcጐ devlet daireleri ve plazalardan, 

ya da kent kalabalጐᇰጐnጐn doldurduᇰu sokaklardan ibarettir.  Derviᗰ Zaim, Zeki 

Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Ümit Ünal, Fatih Akጐn gibi yönetmenler ᗰehrin 

diᇰer yüzünü, kentsel ve kültürel özellikleriyle ve gerçeklik boyutuyla sinemaya 

aktarmጐᗰlardጐr. ጀstanbul kent olarak insanጐyla, kargaᗰasጐyla, kültürel boyutuyla 

modern yapጐsጐyla, yabancጐlaᗰan bireyi ile sinemada yer bulmaktadጐr. 



ጀstanbul sinemada önceleri, hayallerin gerçekleᗰtirilmek için varጐldጐᇰጐ nokta 

olarak gösterilirken, sonradan acጐlarጐn yaᗰandጐᇰጐ, yalnጐzlጐᇰጐn, yabancጐlaᗰmanጐn, 

tehlikenin, güvensizliᇰin var olduᇰu bir kent haline gelmektedir. Olumsuzluklar, 

mutlu hayat kesitlerinden daha fazla ön plana çጐkmaktadጐr. Çoᇰu filmde gerçekle 

paralel olarak hayal kጐrጐklጐklarጐ, problemler daha da artarak yerini kavgaya, ᗰiddete, 

illegal yaᗰama bጐrakmaktadጐr. Öyle ki, sinemada ጀstanbul artጐk Emirgan, Bebek, 

Kanlጐca sahillerindeki konak, köᗰk görüntülerinden sጐyrጐlmakta; Levent, Maslak iᗰ 

merkezleriyle, yüksek blok görüntüleriyle temsil edilmektedir. ጀstanbul kጐrsalጐ ve 

kenti içinde barጐndጐran, taᗰra insanጐ ile kent insanጐnጐ herhangi bir yerinde 

karᗰጐlaᗰtጐrabilen, aralarጐnda zaman zaman çatጐᗰma yaratan bir kent durumundadጐr. 

Kent imgelerinin, fazlaca yer aldጐᇰጐ son dönem Türk filmlerinde ጀstanbul artጐk tam 

bir metropoldür. Kargaᗰasጐ, kavgasጐ, karጐᗰጐklጐᇰጐ ile var olurken, bir taraftan da kent 

insanጐnጐn bu yaᗰama nasጐl dahil olduᇰu ya da olamadጐᇰጐ çatጐᗰmasጐ ile anlatጐlmaktadጐr.  

Son dönem Türk filmlerinde özellikle vurgulanan tema ጀstanbul’da

yalnጐzlጐktጐr. Kentin bireyleri ise binalar içinde sጐkጐᗰmጐᗰ, kente ve topluma

yabancጐlaᗰmጐᗰ modern kentli ve taᗰradan gelmiᗰ küçük insandጐr. Bu küçük insanጐn, 

kent içinde var olma çabasጐ ve kente ait olma durumu vurgulanmaktadጐr. Kent her ne 

kadar bu küçük insanጐ itiyor gibi görünse de bir taraftan aidiyet duygusuyla bu bireyi 

sarmaktadጐr. ጀstanbul’un içinden gelen ve kente tamamen yabancጐlaᗰan diᇰer bir 

birey ise modern insandጐr. Toplumla baᇰጐ sadece mecbur kaldጐᇰጐ durumlarda var 

olan, çevresine güvensiz, ᗰüpheci bir tavጐr içinde olan bu bireyin olumsuzluklara 

karᗰጐ tavrጐ ise tepkisizliktir. ጀstanbul sinemada, yan yana evlerde oturan, birbiriyle 

aynጐ toplu taᗰጐma araçlarጐnda hiç konuᗰmadan saatlerce yolculuk edebilen, 

kalabalጐklar arasጐnda yürüyen, her gün aynጐ saatte aynጐ yerden geçen bireylerin 

yaᗰadጐᇰጐ bir kent olarak sunulmaktadጐr. 

Bir kጐsጐm filmlerde ise bu kentin gece yaᗰamጐ anlatጐlጐrken, içinde barጐndጐrdጐᇰጐ 

tehlikeler ve yasal olmayan iᗰler ve iliᗰkiler vurgulanmaktadጐr. Bu tekin olmayan 

sokaklarጐyla, ጀstanbul özellikle de Beyoᇰlu yaᗰama alanጐ olarak bireye güven 

vermemektedir. Bu yüzdendir ki, sጐkça vurgulanan tema ᗰiddettir. Herhangi bir 

zamanda bireyin baᗰጐna gelebilecek tehlikeli durumlar anlatጐlጐrken barlar, ara 



sokaklar, meyhaneler, alt geçitler, köprü altlarጐ, otoparklar bu olgunun yaᗰandጐᇰጐ 

mekanlar olarak karᗰጐmጐza çጐkmaktadጐr.   

Zeki Demirkubuz’un ጀstanbul’un çaresiz küçük insanlarጐnጐ temsil ettiᇰi C 

Blok, ጀtiraf, Masumiyet, Üçüncü Sayfa filmleri, Nuri Bilge Ceylan’ጐn ጀstanbul’un 

modern insanጐnጐn psikolojik buhranጐnጐ anlattጐᇰጐ Uzak’ጐ, Derviᗰ Zaim’in ጀstanbul’da 

sጐkጐᗰጐp kalmጐᗰ bir kaybedenini çarpጐcጐ ᗰekilde yansጐttጐᇰጐ Tabutta Rövaᗰata’sጐ, Ümit 

Ünal’ጐn görsel olarak da ጀstanbul’u anlatmayጐ hedeflediᇰi fakat daha çok yine 

Beyoᇰlu gerçeᇰine deᇰindiᇰi Anlat ጀstanbul’u Yጐlmaz Erdoᇰan’ጐn, ጀstanbul’un yasal 

olmayan iliᗰkilerine komediyle yaklaᗰtጐᇰጐ Organize ጀᗰler’i hep bu son dönem “Yeni 

Türk Sinemasጐ” sunumlarጐdጐr. Sonuç olarak, ጀstanbul artጐk yabancጐlaᗰmanጐn fazlaca 

yaᗰandጐᇰጐ, romantik fonundan tamamen sጐyrጐldጐᇰጐ, modern kent imgelerinin 

yoᇰunlaᗰtጐᇰጐ, tehlikeli ve illegal yaᗰamlarጐn sጐkça karᗰጐmጐza çጐktጐᇰጐ, hatta kirlenen bir 

kent olarak, 90 sonrasጐnda daha gerçekçi bir ᗰekilde filmlere yansጐmaktadጐr. ጀstanbul 

modernleᗰme sürecini tamamlarken yine kendine özgü taᗰralጐᇰጐnጐ da içinde 

barጐndጐrmaktadጐr. Her ne kadar son dönem Türk filmlerinde, ጀstanbul’u görsel olarak 

da anlatma çabasጐ var olsa da, görsel sunumdan çok söz edilememektedir. ጀstanbul’da 

yaᗰayan birey üzerinden, ጀstanbul yaᗰamጐ sinemaya aktarጐlmጐᗰtጐr. Bu yüzdendir ki,  

90 sonrasጐ Türk sinemasጐnda ጀstanbul sunumu daha çok kültürel boyuttadጐr.



KAYNAKÇA

KጀTAPLAR

q ABጀSEL Nilgün, Türk Sinemasጐ Üzerine Yazጐlar, ጀmge Kitabevi, Ankara, 

1994

q AᇠAOᇠULLARI Mehmet Ali, Kent Devletinden ጀmparatorluᇰa, ጀmge 

Kitabevi, ጀstanbul, 4. Baskጐ, 2004

q ASSMANN Jan Kültürel Bellek, Eski Yüksek kültürlerde yazጐ hatጐrlatma 

ve Politik Kimlik, Çev: Ayᗰe Tekin, Ayrጐntጐ Yayጐnlarጐ, 1.Basጐm, ጀstanbul, 

2000

q AYTAR Volkan, Metropol, Leyla ile Mecnun Yayጐncጐlጐk, Epokhe Dizisi 

1.Basጐm, ጀstanbul, Ekim 2005 

q BARTHES Roland, Göstergebilimsel Serüven, Çev: Mehmet Rüfat- Sema 

Riifat, 1.Baskጐ, ጀstanbul, 1993

q BAUDELAጀRE Charles Modern Hayatጐn Ressamጐ, ጀletiᗰim Yayጐnlarጐ, 

ጀstanbul, 2003.

q BELGE Murat, ጀstanbul Gezi Rehberi, Tarih Vakfጐ, Yurt Yayጐnlarጐ, ጀstanbul 

2002

q BERGER John, Görme Biçimleri, Çev: Yurdanur Salman, Metis Yayጐnlarጐ, 

ጀstanbul, 6.Basጐm, Aᇰustos 1995

q BERMAN Marshall, Katጐ Olan Her ᗠey Buharlaᗰጐyor, Çev: Ümit Altuᇰ, 

Bülent Peker, ጀletiᗰim Yayጐnevi,7. basጐm, ጀstanbul, Aᇰustos 2004.

q ÇጀÇEKOᇠLU Feride, Vesikalጐ ᗠehir,  Metis Yayጐnlarጐ, ጀstanbul, 1.Basጐm, 

Nisan 2007

q ÇጀZGEN Nevval Kent ve Kültür, Say Yayጐnlarጐ, 1. Basጐm, ጀstanbul, 1994

q DEMጀRKUBUZ Zeki C Blok Üzerine Yönetmenin Sözü, Kader: Zeki 

Demirkubuz, Hazጐrlayan Ruken Öztürk Dost Kitabevi, 1.Basጐm, ጀstanbul, 

2006



q DጀCKENS Charles, ጀki ᗠehrin Hikayesi, Altጐn Kitaplar Serisi, 8.Basጐm, 

ጀstanbul, 1989

q ERSÜMER Oᇰuzhan, Bilimkurgu Sinemasጐnda Siberpunk, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yayጐnlarጐ, 1.Baskጐ, ጀzmir, Ocak 2006  

q EVREN Burçak, Türk Sinemasጐnda Yeni Konumlar, Broy Yayጐnlarጐ, 

ጀstanbul, Ocak 1990

q GÜÇHAN Gülseren, Toplumsal Deᇰiᗰme ve Türk Sinemasጐ, Kente Göç 

Eden ጀnsanጐn Türk Sinemasጐnda Deᇰiᗰen Profili, ጀmge Kitabevi, ጀstanbul, 

Kasጐm 1992

q GÜRBጀLEK Nurdan Kötü Çocuk Türk, Metis Yayጐnlarጐ, ጀstanbul, 2001

q GÜRBጀLEK Nurdan, Vitrin’de Yaᗰamak 1980’lerin Kültürel ጀklimi, Metis

Yayጐnlarጐ, ጀstanbul, 1992 

q HOBSBAWN Eric, Kጐsa 20. Yüzyጐl 1914-1915 Aᗰጐrጐlጐklar Çaᇰጐ, Sarmal 

Yayጐnevi, ጀstanbul ,Ekim 1996 

q HOLTON R. J, Kentler Kapitalizm ve Uygarlጐk, Çeviren: Ruᗰen Keleᗰ, 

ጀmge Kitabevi, ጀstanbul 1.Baskጐ, Ekim 1999

q KILIÇBAY Mehmet Ali, ᗠehirler ve Kentler, ጀmge Kitabevi, 2.Baskጐ, 

ጀstanbul, Temmuz 2000

q KOZANOᇠLU Can, Cilalጐ ጀmaj Devri, ጀletiᗰim Yayጐnlarጐ, ጀstanbul, 1994

q MAጀ Ulrich, Doᇰu Alman Kentlerinde Kültür ᗠoku ve Toplumsal Kimlik, 

Mekan, Kültür, ጀktidar Küreselleᗰen Kentlerde Yeni Kimlikler Derleyen: 

Ayᗰe Öncü- Petra Weyland, ጀstanbul, 1999

q MAKAL Oᇰuz, Sinemada Yedinci AdamTürk Sinemasጐnda ጀç ve Dጐᗰ Göç 

Olayጐ, Ege Yayጐncጐlጐk, ጀzmir, Ekim 1987

q ÖKTEN Sadettin, ጀstanbul Kültürü ve Zaman, Habitat II Kent Zirvesi, 

ጀstanbul 96

q ÖZDEMጀR Selda Tan, Kara Filmler, Altጐkጐrkbeᗰ Yayጐn, 1.Baskጐ, ጀstanbul,

2003

q ÖZTÜRK Mehmet,  Sine-masal Kentler: Modernitenin ጀki Kahramanጐ 

Kent ve Sinema Üzerine Bir ጀnceleme, Donkiᗰot ጀnceleme, ጀstanbul, ᗠubat 

2005



q ÖZTÜRK Semire Ruken, BÜYÜKDÜVENCጀ Sabri, Postmodernizm ve 

Sinema, Bilim ve Sanat Yayጐnlarጐ, 1.Basጐm, Ankara, 1997

q PIRENNE Henri, Ortaçaᇰ Kentleri, Çev.ᗠadan Karadeniz, ጀletiᗰim 

Yayጐnevi, ጀstanbul, 5. Baskጐ, 2005

q ROTHA Paul , Belgesel Sinema, Çev: ጀbrahim ᗠener ጀzdüᗰüm Yayጐnlarጐ, 1. 

Basጐm, ጀstanbul, 2000
q SCOGNAMጀLLO Giovanni, ጀstanbul Gizemleri Büyüler, Yatጐrlar, 

ጀnançlar, Altጐn Kitaplar Dizisi, 1. Basጐm, ጀstanbul, Mart 1993

q SENNETT Richard, Kamusal ጀnsanጐn Çöküᗰü, Çev: S.Durak ve A. Yጐlmaz, 

Ayrጐntጐ Yayጐnlarጐ, ጀstanbul, 1996

q SIMMEL George, Modern Kültürde Çatጐᗰma, Çev: Tanጐl Bora, Nazile 

Kalaycጐ, Elçin Gen, ጀletiᗰim Yayጐnevi, 1.Baskጐ, ጀstanbul, 2003 

q SUNER Asuman Hayalet Ev, Yeni Türk Sinemasጐnda Aidiyet Kimlik ve 

Bellek, Metis Yayጐnlarጐ, Birinci Basጐm, ጀstanbul, 2005 

q TANPINAR Ahmet Hamdi, Beᗰ ᗠehir, Dergah Yayጐnlarጐ, 19.Baskጐ, ጀstanbul,

Mayጐs 2005 

q UᇠUR Aydጐn, Keᗰfedilmemiᗰ Kጐta, ጀletiᗰim Yayጐnlarጐ, ጀstanbul, 1991

q WOLLEN Peter, Sinemada Göstergeler ve Anlam, Çev:Zafer Aracagök,

Metis Yayጐnlarጐ, Sinema 3, 1. Basጐm, ጀstanbul, ᗠubat 1989

q ZUKጀN Sharon, The Culture of Cities, Blackwell Publishers Inc. Cambridge 

USA, 1997

MAKALELER

q ABACI Tahir, Siyah-Beyaz ጀstanbul, “Kentte Sinemada Kent”, Yayጐna 

Hazጐrlayan: Nurçay Türkoᇰlu, Mehmet Öztürk Göksel Aymaz, Yenihaya 

Yayጐncጐlጐk 1. Basጐm ጀstanbul 2004 

q AKAY Ali, ጀstanbul: Bir Eᇰlence Megapolü, Cogito Üç Aylጐk Düᗰünce 

Dergisi YKY Sayጐ:35, Bahar 2003 



q ALGAN Necla Bir Kez daha Uzak Türk Sinemasጐ’nda  Tematik Açጐdan 

Bir Kጐrጐlma Noktasጐ,  Yeni ጀnsan Yeni Sinema s:14, Sonbahar/Kጐᗰ, ጀstanbul 

q ALGAN Necla, Sinemamጐzda Bir Baᇰጐmsጐz Yaratጐcጐ Nuri Bilge Ceylan, 

Antrakt Aylጐk Sinema Dergisi, Aralጐk 2003-Ocak 2004

q ATAM Zahit, Kጐsa Bir Zeki Demirkubuz Muhasebesi Antrakt Aylጐk 

Sinema Dergisi, Aralጐk 2003

q AYÇA Engin Yeᗰilçam Sonrasጐ, Antrakt Aylጐk Sinema Dergisi, Aralጐk 

2003-Ocak 2004

q AYKUT A. Sait, ጀbn Battuta Seyahatnamesi, Cogito Yeni ጀstanbul, Üç 

Aylጐk Düᗰünce Dergisi, YKY, sayጐ:35, Bahar 2003

q AYMAZ Göksel Uzaktaki Kent Kentteki Uzaklጐk, Kentte Sinema 

Sinemada Kent, Yayጐna Hazጐrlayan: Nurçay Türkoᇰlu, Mehmet Öztürk 

Göksel Aymaz, Yenihaya Yayጐncጐlጐk, 1. Basጐm, ጀstanbul, 2004 

q BEGEL Ernest Egol, Kentlerin Doᇰuᗰu, Çev: Özden Arጐkan, Cogito “Kent 

ve Kültürü” özel sayጐsጐ, Yaz 1996

q BENJAMIN Walter, Illuminations, der Hannah Arendt, The Cinematic 

City, Rotledge New York 1997 

q BጀNGÜL ጀlyaz, Avrupa Romanጐna Dair, Kitaplጐk Sayጐ:75, Eylül 2004

q BUMጀN Kürᗰat, Demokrasi Arayጐᗰጐnda Kent, Ayrጐntጐ Yayጐnlarጐ, 1. Basጐm, 

ጀstanbul, 1990

q CANSEVER Turgut, ᗠehir, Cogito “Kent ve Kültürü” özel sayጐsጐ, Yaz 1996

q CEMSU Filiz, ጀtiraf’ጐn Yazgጐsጐ Yazgጐn’ጐn ጀtirafጐ, Altyazጐ Sinema Dergisi, 

05/ Haziran, 2002

q CLARKE David, Introduction: Previewing the cinematic city, The 

Cinematic City, Rotledge, New York, 1997

q DALDAL Aslጐ, Gerçekçi Geleneᇰin ጀzinde, Doᇰu Batጐ Dergisi, Sayጐ:25 

q DEMጀRKAN Tarጐk, Tarih Boyunca Kuᗰatጐlan Özgürlük Adalarጐ Kentler, 

Cogito, (8), Yaz 1996 

q EASTHOPE Anthony, Altmጐᗰlarda Sine_Kentlerde Sinemada Ütopyen ve 

Distopyen Kent, Kentte Sinema Sinemada Kent, Yayጐna Hazጐrlayan: Nurçay 

Türkoᇰlu, Mehmet Öztürk Göksel Aymaz, Yenihayat Yayጐncጐlጐk 1. Basጐm 

ጀstanbul, 2004



q GOLD John R - WARD V.Stephen, Belgesel Film Geleneᇰinde Kent Öᇰesi, 

Çev: Nazlጐm Tüzel “Kentte Sinema Sinemada Kent”, Yayጐna Hazጐrlayan: 

Nurçay Türkoᇰlu, Mehmet Öztürk Göksel Aymaz, Yenihayat Yayጐncጐlጐk 1. 

Basጐm ጀstnabul 2004 

q GÜVEN Turan, Roman Kentler, Cogito “Kent ve Kültürü” özel sayጐsጐ, Yaz 

1996

q HOᗠSUCU Esin, 1990’dan Günümüze Türk Sinemasጐ Genel Bir 

Deᇰerlendirme, Sinemasal, Güz 03/Kጐᗰ 04 Dokuz Eylül Yayጐnlarጐ, ጀzmir 

q KELLNER Douglas Philip K. Dick’in Karanlጐk Kehanetleri, Davetsiz 

Misafir Dergisi, sayጐ:2, ጀlkabahar-Yaz 2004

q KEPES Gyorgy, Kent Ölçeᇰinde Dጐᗰavurum ve ጀletiᗰim Üzerine Notlar,  

Çev: Bahar Öcal Düzgören, Cogito “Kent ve Kültürü” özel sayጐsጐ, Yaz 1996

q ROBጀNS Kevin–AKSOY Asu,  Modernizm ve Binyጐl: ጀstanbul’da 

Mekanla ጀmtihan, Birikim Dergisi, Sayጐ:123, ጀstanbul, Temmuz 1999

q KÖKDEN Uᇰur, Kentler Üreten Tarih- Tarih Üreten Kentler, Cogito 

“Kent ve Kültürü” özel sayጐsጐ, Yaz 1996

q KÖSPETEN Enis, Fጐrat YÜCEL, Yamaç OKUR, ጀbrahim TÜRK, Sinema 

Pratiᇰini Fotoᇰrafa Benzetmeye Çalጐᗰጐyorum, Altyazጐ Dergisi ᗠubat 2003

q KUBAN Doᇰan, Halkla Birlikte Bir Çaᇰdaᗰ Kent Söylemi Üzerine, Cogito 

Yeni ጀstanbul, Üç Aylጐk Düᗰünce Dergisi, YKY, sayጐ:35, Bahar 2003

q KURTARICI Tülin, Türk Sinemasጐ’nda ጀki ጀklim: Selvi Boylum Al 

Yazmalጐm ve Sarጐ Tebessüm, 25.Kare, Sayጐ:17

q LYNCH Kevin, Metropol Modelleri Cogito “Kent ve Kültürü” özel sayጐsጐ, 

Yaz 1996

q LYNCH, Kevin Çevrenin ጀmgesi, Çev: ጀlknur Özdemir, Cogito “Kent ve 

Kültürü” özel sayጐsጐ, Yaz 1996

q MAHONEY Elisabeth, Parantez ጀçindeki ጀnsanlar Postmodern Kentte 

Baskጐ Altጐnda Tutulan Mekan, Çev: Nurçay Türkoᇰlu “Kentte Sinema 

Sinemada Kent” Kentte Sinema Sinemada Kent, Yayጐna Hazጐrlayan: Nurçay 

Türkoᇰlu, Mehmet Öztürk Göksel Aymaz, Yenihaya Yayጐncጐlጐk 1. Basጐm 

ጀstanbul 2004



q MARጀE Michael, Filmlerde Kentsel Sinema, Çev: Mehmet Öztürk, “Kentte 

Sinema Sinemada Kent”, Yayጐna Hazጐrlayan: Nurçay Türkoᇰlu, Mehmet 

Öztürk Göksel Aymaz, Yenihayat Yayጐncጐlጐk 1.Basጐm ጀstanbul 2004 

q MONCEAU Nicolas, Egzotizm ile Edebi Mit Arasጐnda: Alain Robbe-

Grillet’nin Ölümsüz’ü, “Kentte Sinema Sinemada Kent”, Yayጐna 

Hazጐrlayan: Nurçay Türkoᇰlu, Mehmet Öztürk Göksel Aymaz, Yenihayat 

Yayጐncጐlጐk 1. basጐm ጀstanbul, 2004 

q ÖNAL ᗠebnem, Kentin Resmi, Sesi ve Nefesi, ጀstanbul Üç Aylጐk Düᗰünce 

Dergisi,  sayጐ 28, 1999

q ÖZGENCጀL Mete, Sinema ve Kent, Cogito “Kent ve Kültürü” özel sayጐsጐ, 

Yaz 1996
q SARIBAY Ali Yaᗰar, Kent: Modernleᗰme ile Postmodernleᗰme 

Arasጐndaki Köprü , (Orhan Duru, ጀstanbulin s:39) Editör: Yጐldጐrጐm Ferzan, 

Kentte Birlikte Yaᗰamak Üstüne Kollektif Yayጐncጐlጐk, ጀstanbul, 1988

q SጀMMEL George, Metropol ve Zihinsel Yaᗰam Çev: Celal A. Kanat, Defter 

sayጐ: 16, ጀstanbul, Nisan-Temmuz,1991

q SጀMMEL George Metropol ve Zihinsel Yaᗰam, Cogito “Kent ve Kültürü” 

özel sayጐsጐ, Yaz 1996

q SUNER Asuman F, 1990’lar Türk sinemasጐndan taᗰra görüntüleri: 

Tabutta Rövaᗰata’da agorafobik kent, açጐk alana kapatጐlmጐᗰlጐk ve dehᗰet, 

Birikim Dergisi, ጀstanbul, Güz 2002 1994

INTERNET

q CANPOLAT Eren ጀnan, Hatasጐz Kul Olmaz, http://kirpi.fisek.com.tr  

q CANPOLAT Eren ጀnan, ጀstanbul’u Anlamak, http://kirpi.fisek.com.tr  

q KARAKURT Elif Bilgi Toplumu Sürecinde Yeniden Yapጐlanan Kentsel 

Mekanጐ Okumak,http/iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/02-03.pdf

q ÖᇠÜNÇ Pጐnar, Kasaba’dan Uzak’lara, Nuri Bilge Ceylan Röportajጐ 15 

Mayጐs 2004, http://www.turkishtime.org  



q ÖZTÜRK Mehmet, ጀstanbul’un Modernleᗰmesi ve Sinema,  

http://www.metropolistanbul.com

q ÖZTÜRK Zarife 1923- 1950 Yጐllarጐ Arasጐnda Türk Sinemasጐ ve ጀstanbul

http://www.metropolisistanbul.com/public/temamakale.aspx?mid=19
q ᗠAFAK Elif, Roman ᗠehir ve Getto, (E Dergisi, Sayጐ 21, Aralጐk 2000)

 http://www.elifsafak.us/yazilar.asp?islem=yazi&id=298

q ÜNAL Ümit Anlat ጀstanbul, Masal  ᗠehrinde Kesiᗰen Hayatlar

http://www.sinema.com/makale/6-2884/anlat-istanbul-masal-sehrinde-

kesisen-hayatlar

q YAᗠAR Seçkin, Yönetmen Seçkin Yaᗰar’ጐn Film Üzerine Görüᗰü,

http://sevgilimistanbul.com.

q YILMAZ Bülent Tunga, ᗠehirler ve Filmler: New York’a Sinemasal Bir 

Aᇰጐt, http://www.okuyanus.com.tr/icerik.asp?IcerikID=904

q ZÜLFጀKAR Hamza, Doᇰru Yazalጐm Doᇰru Konuᗰalጐm, www.tdk.org.tr



EK

ÜMጀT ÜNAL ጀLE SÖYLEᗠጀ

Anlat ጀstanbul’da neyi anlatmak istediniz? ጀstanbul’un nesini ön plana 
çጐkartmaktጐ amacጐnጐz?

ÜÜ:ጀstanbul’a ilk geliᗰim 10 yaᗰጐma falandጐ o zaman 3-4 gün kalጐp döndüm. Ondan 

sonra da asጐl geliᗰim 20 yaᗰጐnda okul bittikten sonra, tabii ki herkes gibi ilk görüᗰte 

çarpጐldጐm yani. ጀstanbul en az deᇰiᗰmiᗰ ᗰehir oluᇰu ve büyülü ᗰehir olduᇰu için çok 

herkes üzerinde çok büyük etkisi oluyor yani, ጀzmir’de her ᗰey yepyenidir. Binalar 

yakጐlጐp yጐkጐldጐᇰጐ için. Yine baktጐᇰጐmጐzda kültüre dair ᗰeyler burada oluyor bütün 

gazeteler burada, ጀstanbul beni tabi çocukluᇰumdan beri çok etkiliyor.ilk görüᗰte de 

çok çarpጐlmጐᗰtጐm.Yጐllarca sevdim. ᗠu anki filmde çok çጐkmጐyor ama Teyzem’i de 

ጀstanbul üzerine kurmak istemiᗰtim. Orada da bütün özetlerinde filan, o tabii filmde 

çጐkmadጐ yapmak istediᇰim ama senaryonun özetinde bile onu yazmaya çalጐᗰmጐᗰtጐm 

hatta iki farklጐ ጀstanbul olacaktጐ. O baᗰroldeki çocuᇰun küçükken gördüᇰü ጀstanbul, 

tam böyle kartpostal ጀstanbul’u olacaktጐ, vapurlar, manzaralar filan ve ilk gördüᇰü 

teyzesi de genç bir kጐz olacaktጐ. Sonra on yጐl sonraya filan dönüyorlar, döndüklerinde 

ጀstanbul’un gerçek yüzünü filan görüyorlar. Teyzesi de böyle delirmiᗰ bir kadጐn 

olacaktጐ tam bu amaçlandጐᇰጐm gibi ᗰu anki filmden çጐkmጐyor ama o zaman bile 

ጀstanbul’la ilgili ጀstanbul’u filmlerde kullanmakla ilgili fikirler vardጐ. ጀstanbul’un hiç 

yeterince kullanጐlmadጐᇰጐnጐ düᗰünüyorum Türk sinemasጐnda. Çok güzel bir film 

vardጐr. Alain Robbe-Grillet’in Ölümsüz diye bir filmi vardጐr. Geçen sene sinema 

festivalinde de oynadጐ. O mesela ጀstanbul’da kaybolan bir yabancጐ adamጐn gözünden 

aynጐ zamanda ጀstanbul’u kafasጐnda bir Türk kadጐn ile de özdeᗰleᗰtiriyor, onun 

gözünden ጀstanbul’u anlatጐr ve ጀstanbul’da Türk sinemacጐlarጐnጐn kullanmaya 

çekindiᇰi bütün iᗰte kliᗰe olarak kabul edilen görüntüleri kullanmጐᗰtጐr ama çok ᗰiirsel 

bir biçimde, hikayenin içine yedirerek yani. ጀᗰte Galata kulesinden tut da vapurlar 



yalጐlar Yerebatan Sarayጐ, Hisar hepsi var ama çok ᗰiirsel ve hikayeye yedirilmiᗰ bir 

biçimde. Mesela ona kalkጐᗰan bir Türk sinemacጐsጐ olmamጐᗰ bugüne kadar bence. 

Anlat ጀstanbul’da öyle bir amacጐm vardጐ. Baᗰrol gerçekten ጀstanbul olsun. Hikaye 

içinde oyuncu gibi olsun. Hikayenin içinden öyle bir ᗰey çጐksጐn yani. Biz ጀstanbul 

içinde savrulup dolaᗰጐyoruz bir ᗰekilde. Beᗰ tane de kጐsa hikayeye çarpጐyoruz yani. 

Filmin baᗰጐndan itibaren bizim arkadaᗰlara dedim ki ጀstanbul görüntülerini 

kullanmaktan korkmayalጐm yani. Mümkün olduᇰu kadar ne varsa kullanalጐm. 

ጀstanbul’da bir yandan her ᗰeyin en yoᇰun yaᗰandጐᇰጐ yer olduᇰu için Türkiye’deki 

hayat aslጐnda burada yaᗰanጐyor sadece sonra buradan yaylጐyor. Her ᗰeyin merkezi 

olduᇰu için. ᗠarkጐlarda da alaturka bütün ᗰarkጐlarda da ጀstanbul suçlanጐr ጀstanbul’u 

artጐk sevmiyorum der, sevgilisinden ayrጐlጐr ጀstanbul’u artጐk sevmiyorum der. Benim 

filmimde de böyle bir hava ᗰey yapmaya çalጐᗰtጐm. 

Filmin kahramanlarጐnጐ yaratጐrken nelere dikkat ettiniz? Kahramanlar 

ጀstanbul’un içinden birileri mi?

ÜÜ: Kahramanlarጐn hepsi ጀstanbul’dan kaçmaya çalጐᗰጐyor ondan sonra bir gece 

içinde geçiyor iᗰte. Bütün kahramanlar oraya ya kaza ile gelmiᗰ ya da oradan 

kaçmaya çalጐᗰan insanlar ondan sonra iᗰte hayatlarጐyla ilgili yenilgilerini ጀstanbul’dan 

intikam alarak ᗰey yapmaya çalጐᗰጐyorlar. En sonunda iᗰte Altan Erkekli’nin oynadጐᇰጐ 

Hilmi’nin bir lafጐ vardጐr ‘ulan orospu ጀstanbul’ Kጐzgጐnlጐᇰጐn patladጐᇰጐ sabaha karᗰጐ 

söylenmiᗰ bir söz…

Mekan olarak seçtiᇰiniz yerler nereleriydi? Galata Köprüsü’nü niye tercih 

ettiniz?

ÜÜ: Galata Köprüsü’nün yarጐm kalmጐᗰ olmasጐ beni çok ilgilendirdi. Mekan baᗰka bir 

yerdeydi onu teklif eden bir baᗰka yönetmen arkadaᗰlardan bir tanesi oldu, Selim. 

Burayጐ kullanalጐm dedi. Benim de en hoᗰuma giden kጐsmጐ ᗰey oldu: yarጐm bu ᗰekilde 

denizin ortasጐnda duruyor olmasጐ oldu. Galata Köprüsü düᗰünün ki 1912 den 

1990’larጐn ortasጐnda kaldጐrጐldጐ tam ne zaman kaldጐrጐldጐ hatጐrlamጐyorum. 80 sene 

ጀstanbul’un en merkezi yeri oldu. Bir köprü. Yüzlerce Türk filminde orada geçen bir 



sahne vardጐr. Kahramanጐmጐz oradan geçer. Yüzlerce hikayede vardጐr bu durum. Sait 

Faik romanlarጐnda vardጐr. Ara Güler’in romanlarጐnda vardጐr. Merkez olan bir 

köprüdür. ጀstanbul’un da Batጐ’ya açጐlan köprüsüydü bir anlamda. Beyoᇰlu’na oradan 

geçilerek gelinirdi.

Mekanlardaki deᇰiᗰiklik Yeᗰilçam sonrasጐ yani 90’lardaki farklጐlጐk hakkጐnda ne 

düᗰünüyorsunuz? 

ÜÜ: Bizim hayatጐmጐz buraya çok kaydጐᇰጐ içindir belki de. Beyoᇰlu, Taksim, 

Cihangir, ጀstiklal Caddesi. Hayatጐmጐzጐn ana damarlarጐndan bir tanesi olduᇰu için. Ben 

ጀstanbul’a geldiᇰim zamandan beri özellikle iᗰimiz hep oralarda oldu. Eᇰlenmek için 

oraya gittik. Günlük hayatጐmጐz burada geçtiᇰi için temelde bu mekanlar seçildi. 

Galata da filmde ana damarlardan bir tanesi yarጐm kalmጐᗰ olmasጐ hikayenin orada 

bitmesi güzel bir ᗰey oldu. Geliyorlar sonuna kadar gidip oradan yok olup gidiyorlar. 

Ne oldu, sonu belli deᇰil.

Metro kullanጐmጐ bir tesadüf mü?

ÜÜ: Metroyu kullandጐk. Metro inᗰa edildiᇰinde ben o sahneyi baᗰka bir film için 

yazmጐᗰtጐm. Çok da hoᗰa gitmiᗰti kaçarken yeraltጐndan kaçጐp sonra metrodan 

çጐkጐyorlardጐ. Sonra bu filmi yazarken o sahne tekrar aklጐma geldi burada kullanmak 

için düᗰündüm. Orada biraz eksik kalan ᗰeyler oldu. O sahne uzadጐᇰጐ için biraz attጐk. 

Orada daha birçok ᗰey olacaktጐ. Mozaikler görüyorlardጐ yerin altጐnda giderken. O 

cüce yerin altጐnda herkesin göremediᇰi birçok ᗰey bulmuᗰ. Bizans sarayጐndan 

geçiyorlardጐ. Yerin altጐnda baᗰka bir dünya olduᇰunu anlatጐyordu. Yerin üzerinde 

nasጐl krallar varsa yerin altጐnda da krallar vardጐr diye anlatጐyordu. Atmak zorunda 

kaldጐk bu tip sahneleri.

ጀstanbul filmi yapmadan önce etkilendiᇰiniz kaynaklar ya da filmler nelerdi?



ÜÜ: Benim Anlat ጀstanbul’a ilham kaynaᇰጐ olan üç film var. Bir tanesi Fellini’in 

Roma filmi. Orada Roma ile olan kiᗰisel macerasጐnጐ anlatጐr. Nasጐl geldiᇰinden 

baᗰlayጐp, insanüstü insanlara kadar gider. Orada da bir yeraltጐ sahnesi vardጐr. Metro 

inᗰaatጐ sጐrasጐnda bir Roma kayጐp filmidir aslጐnda. Diᇰeri Alan Robe’un Ölümsüz 

Kadጐn’ጐdጐr. Üçüncüsü de Mystry Train’dir. O da ጀstanbul ya da kent filmi açጐsጐndan 

deᇰil anlatጐmጐ açጐsጐndan. Film  Manfeast de geçiyor.  Bir gece içinde geçen üç 

hikayeyi birbirine baᇰlጐyor. Anlatጐm açጐsጐndan bir benzerlik taᗰጐyor.

ጀstanbul olmasaydጐ bu film olmazጐ mጐydጐ? Yoksa bu filmin ana kahramanጐ 

ጀstanbul mu? 

ÜÜ: Bu hikayeler sadece buraya ait, hikayeler buranጐn hikayeleri ama bu tür bir 

anlatጐm her yerde olabilir. Bunlar Büyükᗰehir hikayesidir, böyle kahramanlar küçük 

ᗰehirde pek olmaz. Masallarጐ olan bir ᗰehir aslጐnda ጀstanbul.

Türk sinemasጐnda karakterlerin zaman içersinde deᇰiᗰimi konusunda ne 

düᗰünüyorsunuz? Yeᗰilçam, Arabesk ve son dönem diye ayጐrabilir miyiz?

ÜÜ: Bu durum bence sinemanጐn deᇰiᗰmesiyle alakalጐ. Ben yazmaya baᗰladጐktan 

sonra karakterler seçmeye baᗰladጐm.Yönetmenlerin seçimiyle alakalጐ. Eskiden daha 

çok hikayeler kliᗰeler üzerine kuruluydu. Yaᗰamayan karakter deᇰilse bile figürler 

üzerine kuruluydu. ᗠimdi biz daha çok kendi gözlemlerimize dayanarak kendi 

hayatጐmጐzdan insanlar anlatmaya gayret ediyoruz. Asጐl fark o herhalde. Ama 

romanlara baktጐᇰጐmጐzda Sait Faik’e baktጐᇰጐmጐzda 1940’larda da son derece gerçekçi 

karakterler var ama o sinemaya yansጐmamጐᗰ. Edebiyatጐn etkisi bu anlamada orada 

yansጐmamጐᗰ. Sinemanጐn o zamanki yapጐsጐyla alakalጐ bir ᗰey yani. Kent o zaman da 

ince karakterlere sahip bir yerdi aslጐnda. Sinemaya yansጐmadጐᇰጐ için böyledir 

denilemez. Yönetmenlerin seçimi böyleydi. Sinema ona ancak dጐᗰardan 

bakabiliyordu.

Anlat ጀstanbul’un konak hikayesinde eski filmlere gönderme var mጐ?



ÜÜ: Geçmiᗰte yaᗰayan biri ama biraz delirmiᗰ. Hayጐr, gönderme deᇰil, ben daha çok 

gönderme yapmayጐ tercih etmiyorum. Ama o karakter öyle biraz anneannesi, dedesi 

eski yaᗰam tarzጐnጐn çok etkisinde kalmጐᗰ, hatta anneannesinin yerinde kendi var 

sanጐyor. Büyükannesiyle özdeᗰleᗰtiriyor. Biraz ጀstanbul’un dar kesimini anlatma 

iddiasጐ oldu orada. Aristokrasi diyebileceᇰimiz kesimini anlatጐyorum. Onu mesela 

ጀstanbul’a yeni gelmiᗰ bir Kürt delikanlጐsጐyla karᗰጐ karᗰጐya getirip, bir tür çatጐᗰma 

yaratጐyoruz. O ᗰehrin asጐl sahibiyle daha yeni gelmiᗰ birini karᗰጐ karᗰጐya getirmek 

hoᗰuma gitti. Sonra iᗰte mafyasጐ var, yabancጐ kesim var, travestiler var. Kenar 

mahalle insanlarጐ var.

Bu filmde gördüklerimiz ጀstanbul’da yaᗰayan biri için normal ama, belki 

dጐᗰarጐdan bakan biri için karakterler açጐsጐndan ᗰaᗰጐrtጐcጐ. Turistik amaçlጐ 

kullanጐlan görüntüler de var, öyle deᇰil mi? Bir kenti anlatmak için özel bir 

çaba gerekir mi?

ÜÜ: O kentle iliᗰkili olmak lazጐm herhalde. Çünkü bir ᗰehre gittiᇰinde normal 

filmlerde gördüᇰünüzden daha farklጐ bir sürü detay vardጐr. ጀçinde yaᗰadጐᇰጐnጐz zaman. 

Onlar iᗰte bu yerlerdeki karakterler kadar deᇰerli. Farklጐ olmaya deᇰer detaylar. 

Berlin Üzerindeki Gökyüzü’nü gördüᇰümde arkasጐndan Berlin’e gittim. Filmden 

aklጐmda kalanlar detaylar, aynen öyle var. Mutlaka Berlin’e gittiᇰinizde karᗰጐnጐza 

çጐkan dikkatinizi çekecek detaylar yani. Çok çok özel bir kent filmi yani onu da 

saymam lazጐm o özel filmler arasጐnda. Kentle hikayeyi bu kadar bütünleᗰtiren bir 

film. Berlin’e adanmጐᗰ bir film yani ጀstanbul’un öyle bir filmi olmadጐᇰጐnጐ 

düᗰünüyordum. Biraz öyle bir amaçla yapጐlmጐᗰ. Ne kadar baᗰardጐk bilmiyorum da.

Peki, izlediᇰinizde çektiᇰiniz filmden tatmin oldunuz mu? Her ᗰeyiyle ጀstanbul’u  

yansጐttጐᇰጐnጐzጐ düᗰünüyor musunuz?

ÜÜ: Evet düᗰünüyorum. Ama eksikler vardጐr tabi sonradan baktጐᇰጐmጐzda ጀstanbul 

için geneli yansጐtma gibi bir iddiamጐz var ama mesela azጐnlጐklardan kimse yok. Ne 

bir Rum ne bir Yahudi yok. Öyle düᗰündüᇰümde demek benim hayatጐmda yok yani. 

Belki o filmde eksik kalan ᗰeylerden bir tanesi. Bir ᗰekilde bu hikayede de yer 



almadጐlar. Tek eksiklik ᗰimdi aklጐma gelen o yani. Ama yüzde doksan memnunum 

yani. 

Dokuz’da tam olarak ጀstanbul görüntüleri yok ama ጀstanbul karakterleri var, 

öyle deᇰil mi?

ÜÜ: Dokuzda da ጀstanbul’dan ᗰu var: artጐk modern hayat içinde böyle dizilerde falan 

son dönem kullanጐlan bir mahalle kültürü var ya dokuz onun üzerine kurulu. Ayᗰe 

teyzeleri var, bጐçkጐn delikanlጐlar var bunalጐm gençleri var manavጐ var zamanጐnda 

kliᗰe olmuᗰ ᗰeyler. Ama mahalle hayatጐ mahalle kültürü o ᗰimdi çoktan bitmiᗰ 

ጀstanbul’da. Dizilerde nostaljik olarak iᗰlenen ᗰeyler ᗰu an yok. Dokuzda farklጐ bir 

bakጐᗰ açsጐyla. Kenar mahalle yaᗰamጐ ጀstanbul’da bu zordur.

Mekan seçimi konusunda yenilikleriniz nelerdi?

ÜÜ: ᗠimdiye kadar Türk sinemasጐnda kullanጐlmamጐᗰ yerleri, kullanጐlmamጐᗰ ᗰekliyle 

çekmeye çalጐᗰtጐk. Galata Türk filmlerinde çok kullanጐlan bir yer ise Haydarpaᗰa Garጐ 

da öyledir. Bütün Türk filmlerinde Haydarpaᗰa Garጐ filmin kahramanጐnጐn ጀstanbul’a 

ilk geliᗰini simgeler. O merdivenlerde durur ᗰöyle bir ጀstanbul’a bakar. Ben o 

merdivenlerinin önünün çok kocaman bir Eminönü gibi sanጐrdጐm. Hemen ardጐndan 

Eminönü’ne gelir ya ilk geldiᇰimde çok ᗰaᗰጐrdጐm merdivenlerin önü daracጐk bir alan. 

Mesela Haydarpaᗰa garጐnጐ hiç bir zaman gece görmedik aydጐnlatጐlmasጐ çok zor bir 

alan. Önü çok dar olduᇰu için denizden aydጐnlatጐlmasጐ gerekiyor. ጀlk defa o 

Haydarpaᗰa Garጐ’na inanጐlmaz bir ጐᗰጐk yapጐldጐ. ጀlk defa gece görüntülendi mesela ilk 

defa yapጐlmጐᗰ bir ᗰey. O haliyle ilk defa kullanጐlጐyor. Tünellerdi, metro inᗰaatጐydጐ ilke 

kez kullanጐldጐ yine sinemada. Bresson’un çok meᗰhur bir fotoᇰrafጐ vardጐr ጀstanbul 

fotoᇰraflarጐndan Karaköy’deki merdivenleri hatጐrlayጐnca orayጐ kullandጐm.



ጀstanbul’un modern binalarጐndan çok ጀstanbul’un baᗰka yüzünü göstermeye mi 

çalጐᗰtጐnጐz?

ÜÜ: Levent, Maslak iᗰ merkezleriyle fazla alakalጐ deᇰildim. Pandeli’yi kullandጐm 

mesela güzel bir mekan. Taksim’i kullandጐm çokça. Daha çok Karaköy Ahጐrkapጐ 

Cankurtaran kullandጐm. Orada bir plan için arkada Sultanahmet Camisi görünüyordu. 

Önünden böyle tren geçiyor biz camiden baya aᗰaᇰጐdayጐz orada Cami’yi aydጐnlattጐk 

bir kendi sokaᇰጐmጐzጐ aydጐnlattጐk bir de Cami’yi yani uzaktan onu da göstermek için 

bir plan için. Baya bir uᇰraᗰtጐk yani. Camiyi göstermek için.

Deniz kenarጐnda Boᇰaz sahneleri nasጐl?

ÜÜ: Deniz kenarጐnda geçen az sahnemiz var kጐyጐda falan adamጐmጐz yürüyor. Motorla 

geçiyor. Yeni Galata köprüsü var. Mጐsጐr Çarᗰጐsጐ var. Ahጐrkapጐ civarጐ var. 

Kahramanlarጐ seçerken nasጐl bir seçim yaptጐnጐz? ጀstanbul içinden gelen insanlar

mጐ? Çጐkጐᗰ noktanጐz nasጐldጐ?

ÜÜ: Kahramanlarጐ seçerken her kesimden insan olsun gibi bir derdimiz var tabi. 

Sጐradan bir yaᗰam içersinde masallar anlatጐyoruz. Çጐkጐᗰ noktamጐz biraz ᗰöyle; 

Türkiye’nin Doᇰu’da mጐ Batጐ’da mጐ olduᇰuna dair bir tartጐᗰma yaᗰanጐyor.Hem 

Türkiye’nin içinde hem Türkiye dጐᗰጐnda. Türkiye iᗰte Avrupa’ya mጐ ait. Ben 

Avrupa’nጐn en merkezinde olan Avrupa’ya ait masallarጐ seçtim. Bunlar iᗰte Pamuk 

Prenses, Külkedisi, Uyuyan Güzel, Fareli Köyün Kavalcጐsጐ, Kጐrmጐzጐ Baᗰlጐklጐ Kጐz. 

Türkiye’de de bu masallara benzer ᗰeylerin yaᗰanabileceᇰini ve herhangi bir insanጐn 

hatta erkek bir fahiᗰenin bir anda Külkedisi’ne dönüᗰebileceᇰini söylüyoruz. Bunu 

söylerken de insanጐn dünyanጐn her yerinde aynጐ olduᇰunu, insanጐn korkularጐnጐn 

ümitlerinin dünyanጐn her yerinde aynጐ olduᇰunu gösteriyoruz. Doᇰulu ya da batጐlጐ 

olmanጐn bir ᗰey deᇰiᗰtirmediᇰini görüyoruz. 



ጀstanbul bu filmde nasጐl bir etki yaratጐyor?

ÜÜ: ጀstanbul da bu filmde baᗰrolde. Batጐ uygarlጐᇰጐnda bir ᗰehirdir. Roma 

imparatorluᇰunda iken sonradan doᇰulu etkisi yaᗰጐyor. Bu her ᗰeyine yansጐyor. 

Aslጐnda ጀstanbul Masallarጐydጐ ismi ama ጀstanbul Masalጐ diye bir dizi çጐktጐ. Yapጐm 

ᗰirketinin ጐsrarጐ üzerine deᇰiᗰtirdik. ጀsim aradጐk aylarca. Dünyanጐn merkezinden 

masallar diye düᗰündük. Bir dönem tam Ayasofya’nጐn karᗰጐsጐndaki Milyon Taᗰጐ’nጐn 

Dünyanጐn merkezi olduᇰuna inanጐlጐyordu Bizanslጐlarca. Buna bir gönderme yapmak 

için düᗰünmüᗰtük. Merkezi ama ᗰimdi baᗰka yerlere kaymጐᗰ Buna da bir gönderme 

yapmaktጐ amacጐmጐz, bu deᇰiᗰikliᇰi vurgulamak.

Anlat ጀstanbul nasጐl oldu? ጀstanbul kendisini mi anlatጐyor?

ÜÜ: Masal anlatmakla baᗰladጐk düᗰünceye. ጀstanbul’un anlattጐᇰጐ masallar. Filmin 

müziᇰini de anlat ጀstanbul içerikli bir ᗰey hazጐrlamጐᗰtጐk ama sonradan anlaᗰamadጐk ve 

kullanmadጐk. Daha manalጐ olacaktጐ ama olmadጐ.

Sizin ጀstanbul deyince ilk aklጐnጐza ne geliyor?

ÜÜ: Klasik camiler köprü. En baᗰta iᗰte ጀstanbul’un silueti zaten filmde onla 

baᗰlጐyor. ᗠimdi Londra’da geçen film yazdጐm. O da öyle baᗰlጐyor. ጀstanbul silueti ile 

baᗰlጐyor. Üsküdar’dan görünen Avrupa yakasጐ manzarasጐ klasiktir.  Kጐz kulesi bence 

en belirgin olarak akla gelen imgedir.

Bu filmi çekmeden önce Bir ጀstanbul araᗰtጐrmasጐna ihtiyaç duydunuz mu?

ÜÜ: Edebiyattan çok kaynak aldጐm. Sait Faik var iᗰte herkesin bildiᇰi yine Bilge 

Karasu var. Yጐllarጐn birikimi. Yeraltጐ geçitleri falan onlarጐn nereden bildiᇰimi 



bilmiyorum. Ama iᗰte Reᗰat Ekrem Koç okudum. Yጐllarጐn birikimi ve hissettiklerim 

bu filme yansጐdጐ. 

2006 Aralጐk.  Smyrna Cafe, Cihangir ጀstanbul.
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