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Özet 

 

Bu belgesel filmde, İstanbullu Rumlar özelinde Türk sinemasında İstanbul’un 

vatan ve yurt olarak yeri değerlendirilmekte ve İstanbul’a aidiyet bağı olan 

azınlıklardan Rumların sinemadaki temsiliyeti ele alınmaktadır. Cumhuriyet 

döneminde Rumların İstanbul’dan göç etmelerine yol açan olaylar ve yaptırımların 

Türk sinemasına konu oluşu çerçevesinde, göç eden Rumlarla yapılan görüşmelerle 

yaşadıkları süreçler, İstanbul’dan gidişleri, aidiyet bağları ve şehre bakışları 

aktarılmaktadır. Şimdiye kadar sinemada fon olarak pek çok yönüyle temsil edilen 

İstanbul’un, Rumlar bağlamında son dönem Türk sinemasında yurt olarak 

konumlanışı ifade edilmeye çalışılmıştır. 
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THE CITY COME FROM THEIR BEHIND: ‘ISTANBUL’ 

Perception of Istanbul in Turkish Cinema within the 

Context of Greek Minorities 

 

Presented by: Ayla TORUN 

 

Abstract 

 

In this documentary film, the importance of Istanbul as a homeland 

particularly from the point of view of Greek origin minorities of Istanbul is being 

considered and the representation in cinema of Greek minorities who have a sense of 

belonging to Istanbul is being discussed. Within the frame of featuring in Turkish 

cinema the incidents and sanctions during early republican period which caused 

Greek minorities to evacuate Istanbul, the processes, moving from Istanbul, sense of 

belonging and outlook on the City of the Greek minorities are being narrated through 

the interviews carried out with such individuals. Istanbul, which has been represented 

up to the present through many perspectives as a background in cinema is 

endeavored to be expressed in this documentary in the context of Greek minorities 

who adopted Istanbul as a homeland in recent Turkish cinema.  
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1. GİRİŞ 

 

 

Tarihin önemli kadim kentlerinden biri olan İstanbul, yaşadığı uygarlıklar 

boyunca çeşitli uluslara ev sahipliği yapmıştır. Bu uluslar kendi yaşam tarzları ve 

inanışlarıyla bir İstanbul kültürü oluşmasını sağlayarak, geçen yüzyıla kadar 

yaşamaya devam etmişlerdir. Ancak Cumhuriyet döneminden itibaren değişen sosyal 

politikalarla gayrimüslim uluslar hızla eriyerek, kenti (ve ülkeyi) terk etmek 

durumunda kalmışlardır. 

 

Bu belgesel filmde, İstanbul’da yaşayan ulusların en eski ve yerleşikleri olan 

Rumların, göç ettikleri kentlerine dair hatıraları ve özlemleri sinema üzerinden bir 

bakışla ele alınmıştır. Filmin amacı, Türk sinemasında özellikle Yeşilçam döneminde 

fon olarak ana karakter olan İstanbul’un, mekan olarak sunulduğu bu görsel malzeme 

dışında, vatan, yurt, aidiyet ve kültürel miras bakımından özne olduğu filmleri 

inceleyerek; Çağdaş Türk sinemasındaki İstanbul algısını, vatan ve yurt olarak 

Rumlar özelinde değerlendirmektir.  

 

Çağdaş Türk sinemasında İstanbul üzerine yapılan geri dönüş ve dönem 

filmlerinin anlattıkları içindeki İstanbulluları ve İstanbul’u yol haritası kabul ederek; 

seçilen röportajlarla anne yüzü gibi bellekte kalan İstanbul, İstanbul duygusu, ondaki 

kolayca tarif edilemeyen güzellik ve anlam anlatılmaya çalışılmıştır. 

 

Belgesel filmde izlenen yol, Türk sinemasında İstanbul’u yurt olarak işleyen 

ve aidiyet duygusuyla ebeveynlerinin vatanına geri dönen üçüncü kuşağın kente dair 

merak ve anılara yolculuklarını aktaran filmlerin referans alınarak; İstanbul’dan göç 

ettikten sonra tekrar geri dönerek yerleşen veya sık sık geliş gidişlerle anavatanları 

olan kentle ilişkilerini devam ettiren kişilerle yapılan röportajlarla eşleştirilmesidir. 

 

İstanbul’a vatan, şehir, aidiyet yönüyle bakan bir belgesel çalışma 

bulunmamaktadır. Keza yapılanlar da sadece bir döneme ait olay çerçevesinde ele 

alınmış haber belgeselleri, nostaljik hatıralar veya sözlü tarih formatında 
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çalışmalardır. Belgesel filmle, İstanbul özelinde yaşananlara toplu bir bakış 

geliştirilmeye çalışılmıştır. 

 

Proje raporu ise Türk sinemasında İstanbul’un görünümü ve göç/dış göç 

olgusu; Gayrimüslimler bağlamında Türk sinemasında İstanbul algısı, sinemada 

azınlıkların sunumu ve azınlıkları ele alan filmler ile belgesellerin taranması; Konu 

sınırlandırılmasında neden Rumların tercih edildiği ve seçilen filmlerin tercih 

nedenleri ile içerikleri; Azınlıkların İstanbul’dan göç etmesi/ettirilmesiyle 

sonuçlanan tarihsel sürecin özetlenmesi; Röportaj yapılan anlatıcıların seçilme 

kriterleri şeklinde beş ana başlık altında biçimlenmiştir.  

 

Çalışmada kurmaca ile belgesel türü birlikte kullanılmıştır. Böyle bir kolaj 

yönteminin tercih edilmesinin öncelikli nedeni; iki farklı türün bir arada 

kullanılmasının, arada kalmışlık-sınırda gidip gelme duygusunu metafor olarak 

kullanma olanağı sağlamasıdır. Bunun yanı sıra diğer bir nedense, sinemamızda 

İstanbul’un azınlıklar bağlamında bu filmler dışında neredeyse hiç ele alınmamış 

olmasından dolayı bu dört filme vurgu yapmaktır. Göçle sonuçlanan bu süreci 

gerçekten yaşayarak İstanbul’dan ayrılmak durumunda kalan kişilerin tanıklıklarıyla 

filmleri eşleştirmek suretiyle, onların kentlerine dair duygularını pekiştirici bir 

görselliği aktarabilmektir. 

 

Ayrıca, benzer konularda yapılan diğer belgesel çalışmaları genellikle sözlü 

tarih niteliğinde çalışmalardan oluşmaktadır. Bu şekilde bir kolajla, tek başına 

röportajların sunulduğu sözlü tarih olarak yapılan diğer örneklerden ayrılmak 

istenmiştir.  

 

Yeşilçam dönemi sinemasında azınlıkların temsil edildiği uşak, dadı gibi 

rollerle negatif stereotipleştirme yapılmaktadır. Filmlerdeki bu negatif temsiliyet, 

gayrimüslimlerin toplumsal hayattaki rolleriyle aynı paralelde değildir. Projenin 

amaçlarından biri, Türk sinemasındaki dönem filmlerinin eğildiği tarihsel 

gerçekliklerin, yaşananlarla ve o dönemleri yaşayanlarla örtüştürülmesidir. İstanbullu 

Rumların geçtiği süreçlerin bu anlamda sinemada karşılığı bulunmaktadır. Dönemi 

için önemli sayıda nüfusun yer değiştirmesi ve büyük toplumsal hareketler olan 

azınlıkların İstanbul’u terki ve buna neden olan olaylar konusu 1990’lı yıllarda 
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sinemaya yansımaya başlamıştır. Gerçek temsiliyet, Çağdaş Türk Sineması örneği 

dört filmde 1990’lardan itibaren ancak yer almıştır. Çalışmayla, literatüre bu yönde 

bir katkı sağlanması mümkün olacaktır. 

 

Doğrudan İstanbul’dan göç ve anayurda duyulan özlem ve merak nedeniyle 

İstanbul’a geliş üzerine kurulu Sevgilim İstanbul (Seçkin Yasar, 2007) ve Bir Tutam 

Baharat (Tassos Boulmetis, 2003)’ın seçilmelerinin nedeni, bir kente ait olma ve 

arada kalmışlık duygusunu aktaran filmler olarak öne çıkmalarıdır. Salkım Hanım’ın 

Taneleri (Tomris Giritlioğlu, 1999) ve Güz Sancısı (Tomris Giritlioğlu, 2009) 

filmleri ise İstanbullu gayrimüslim toplumların kentten göç etmelerine yol açan 

tarihsel olayları aktaran çalışmalar olarak projede yer almıştır. 

 

Kendini “Bütünü görmekten hoşlanan bir İstanbul romancısı” olarak 

tanımlayan Orhan Pamuk’a göre İstanbul şimdiye kadar panoramik bütünlüğü 

açısından değil, insana yakın ayrıntılar açısından gösterilmiştir. “Oysa ‘şehirler şehri’ 

İstanbul dikey ve yatay, geçmiş ve şimdi, tarihsel ve ruhsal derinlik açısından 

kapsayıcı bir bütünlük halinde anlatılmalıdır.” Çünkü bu bakış açısı, şehrin gerçek 

görüntüsünün elde edilmesini sağlayacaktır. (Pamuk, 1999, s. 59-67) 

 

Bu çalışmayla toplumsal bellekten yola çıkarak ve yaşayan tarihin izini 

sürerek İstanbul'un ruhunu anlamaya dair bütünlüğe bir parça eklenebilecektir. 
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2. TÜRK SİNEMASI’NDA İSTANBUL’UN GÖRÜNÜMÜ 

 

Belgesel projesinde konusu daraltılmış olarak işlenen İstanbul’un sinemada 

kullanılış biçimlerini inceleyerek ilerlemek, İstanbul’un sunumunu ve bu sunumun 

zaman içinde değişimini anlamak bakımından yararlı olacaktır. Bu nedenle Türk 

sinemasının varoluşundan bu yana İstanbul’un filmlerde görünümü hakkında bir 

literatur taraması yapılmıştır. Bu bölümde filmler üç dönem ve bölüme ayrılarak 

incelenmiştir. 

 

2.1 Sinemanın İlk Yılları ve Sinema-Mekan İlişkisinde İstanbul 

 

Sinemanın görsellik üzerine kurulu ve yaşamdan kesitler sunuyor olması, bu 

sanatta (uzam ve zaman) mekan kullanımını gerektirir. Bir filmde karakterler kadar 

mekanlar da oyuncudur. Görsel sanatların birbirinden beslenmesinin olağan sonucu 

olarak, film-mekan ilişkisinde mimari yaklaşım sinemada karakterler kadar 

mekanların da oyuncu olduğunu kabul eder. (Şahin, 2010, s. 31) 

 

Sinemada mekanı ya da kentsel mekanı, filme konu olan olayın geçtiği yer 

olarak tanımlamak yetersiz kalır. Mekan, öncelikle psikolojik, toplumsal ve 

ekonomik göstergeler aktaran bir kişileştirme ögesidir. Mekanla ilgili seçimler, 

kişinin yaşam alanını belirlerken, film kahramanının kimliğini ve konumunu da 

belirler. Sinema-kent ilişkisinde kent iki biçimde betimlenebilir: Fon-kent (ville-

fond) ve kişi-kent (ville-personnage). (Oktuğ, 2008, s. 125) Olayın geçtiği yer olarak 

bir manzara görüntüsü sunan kent fon-kent, eylemin merkezinde filmin ana 

kahramanını oluşturan kent ise kişi-kenttir. 

 

Türk sinemasının var oluşundan bu yana İstanbul, Türk sinemasının doğal 

fonu olarak kullanılmıştır. Mekan kullanımına bakıldığında, köy gerçekliği temalılar 

dışındaki neredeyse tüm filmler İstanbul’da geçer. Türk sinemasının ilk yıllarındaki 

tiyatro kökenli sinema anlayışından uzaklaşılmasıyla birlikte (Aydemir, 2009, s. 57) 

dışarıya çıkan kamera, İstanbul’u hep başrole taşımıştır. Ahmet Fehim’in yönettiği 

1919 yapımı Mürebbiye’de dış mekan sahneleri Gülhane Parkı’nda geçer. Kentin 
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genel silüeti görülmese de bu uzun metrajlı bir filmde İstanbul’un izlenebilen ilk 

kullanımıdır.
1
 (Özgüç, 2005, s 371) 1922 yapımı İstanbul’da Bir Facia-i Aşk’ta 

İstanbul’u bir kent olarak ilk kez görüntüleyen Muhsin Ertuğrul, Boğaz’a bakan 

tepeleri ve eski Galata Köprüsü’nü, günlük yaşamın doğal kalabalığı (Özgüç, 2005, s 

374) ve toplumun sosyolojik ipuçlarıyla filme aktarır. Sinema üretiminin merkezi 

olmasının yanı sıra İstanbul’un tarihi motif, doğal güzelliğiyle sunduğu manzara ve 

sosyolojik olarak Türk sinemasının ana mekanı olması kaçınılmazdır. 

 

İstanbul’da Bir Facia-i Aşk’ın ardından Boğaziçi’nin Esrarı (1922), Kız 

Kulesi’nde Bir Facia (1923), Karım Beni Aldatırsa (1923), İstanbul Sokaklarında 

(1931), Kaçakçılar (1932), Allah’ın Cenneti (1939) ve Şehvet Kurbanı (1940) 

Muhsin Ertuğrul’un Galata Köprüsü, Boğaziçi, Moda, Adalar ve İstanbul sokaklarını 

perdeye aktardığı diğer İstanbul filmleridir. 

 

Ö. Lütfi Akad’ın 1952’de yaptığı İstanbul’u sinemasal açıdan tüm 

doğallığıyla kullanan Kanun Namına’nın ardından, İstanbul’u çeşitli semtleriyle 

görüntüleyen filmler tırmanışa geçer. Tümüyle ya da belli sahneleriyle İstanbul’u 

görüntüleyen yüzlerce filmin yanı sıra, 1922’den 2004’teki Anlat İstanbul’a kadar 

sadece İstanbul’un semt isimlerine dayalı dahi 71 film yapılır. (Özgüç, 2005, s. 377) 

Özellikle 1965 yapımı Metin Erksan’ın Sevmek Zamanı ve Erdoğan Tokatlı’nın Son 

Kuşlar filmleri şiirsel İstanbul görüntüleriyle öne çıkan nitelikli filmlerdir. 

 

Bu doğrultuda İstanbul sinemada yakın zamana kadar tarih, kültür, coğrafya 

ve oryantalist imgeler çerçevesinde konumlandırılmıştır; Doğu-batı kültürleri 

arasında köprü, Asya ile Avrupa’yı birleştiren liman. Bu temele uygun şekilde 

Boğaziçi, Haydarpaşa Garı, Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye camileri, Çamlıca, 

Adalar, Sarayburnu, Haliç filmlerin fonunu oluşturur. 

 

2.2 Göç Filmleri 

 

Siyah beyaz filmlerin doğal seti olan İstanbul aynı zamanda Türkiye 

modernleşmesinin de göstergesidir. Dünyanın içinden geçtiği ulus-devletleşme 

                                                           
1 Sedat Simavi’nin 1917’de çektiği Pençe ve Casus filmlerinde İstanbul’un nasıl göründüğüne dair konu özetleri 

 dışında bir belge veya fotoğraf yoktur. (Özgüç, 2005, s 371-374) 
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süreci, savaşlar, işgaller, mübadele imparatorluk başkenti İstanbul’u tek kimlikliliğe 

sürüklerken, kenti terk eden insanlardan boşalan yerleri Anadolu’dan göç eden 

yenileri, kendi kültürleriyle doldururlar. Artık değişen, dönüşen, zenginleşen ve aynı 

hızla yoksullaşan, çok katmanlı bir İstanbul vardır. 1960’larda göç almaya başlayan 

kentin gittikçe taşra ve işçi kentine dönüşmesi, 2000 yıllık tarihinin unsurları olan 

gayrimüslim azınlıkların çekilmeye başladığı döneme denk gelir. Cumhuriyet 

döneminde süregelen bir devlet politikasıyla İstanbul’da yerleşik gayrimüslimler 

kentten göçe zorlanırken, özellikle Demokrat Parti döneminde Anadolu halkı da 

İstanbul’a göçe özendirilmiştir. (Akerman, 2001, s.17) Bu iç göç dalgasıyla 

kozmopolitleştiği söylenen kent, asıl anlamıyla kozmopolitlik olan pek çok ulusa 

mensup aidiyetleri bünyesinde barındıramaz hale geldikten sonra taşralaşmaya 

başlar. 

 

Türk sinemasının kendi tarzı, tematiğinin oluşumu, ülke sineması olarak 

adlandırılan dönüşüm de bu dönemde, 1960’larda başlar. Türk sinemasının en canlı, 

hareketli, üretken ve heyecan verici yılları olarak nitelenen 60’lı yıllarda, sinema bir 

popüler eğlence olarak günlük hayatın merkezindedir. (Kırel 2010, s. 98.) Türk 

toplumundaki büyük iç göçün doruğa tırmandığı bu dönemde, bu göçlerle gelmiş 

yeni kentliler ve yerleşik orta halli halk, yegane eğlence aracı olarak sinema salonlara 

akın etmektedir. Ulusal sinemanın oluştuğu bu süreç aynı zamanda Yeşilçam 

sinemasının en parlak dönemidir. (Dorsay, 2009, s. 23) 

 

Yaşanan iç göçlerle gecekondu yerleşimleri İstanbul’un çevresini sararken 

nostaljik İstanbul’un Boğaziçi, tarihi yarımada gibi sembollerine, o dönemde yeni 

kurulan Levent gibi semtler ve göçle oluşan gecekondu bölgeleri eşlik etmeye 

başlamıştır. Algan’ın belirttiği gibi, her film zamanının kültürel göstergelerini içinde 

barındırır. (2009, s. 35-36) Kentin değişen yüzüyle birlikte sosyal-sınıfsal ayrımın 

yarattığı çelişkiler ve toplumun dönüşümü de sinemaya yansımaktadır. Bu dönemin 

filmlerinde İstanbul yine fon olsa da kişi-kent karakterinde ve olay örgüsünün 

içindedir. 

 

1960’lara kadar Yeşilçam filmlerinin hiçbiri kente girişle başlamaz. Film 

başlarken karakterler zaten İstanbul’dadır. Öykü İstanbul’da başlar ve tamamlanır. 

(Altınsay, 1996, s. 74) Öykü gibi karakterler de İstanbulludur. “1960’ların 
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ortalarından itibaren yapılan filmlerde ise filmin sunduğu bakış açısı İstanbul’un 

içinden bir perspektif değil, İstanbul’a yeni varmış bir yolcunun, kente dışarıdan 

bakan bir yabancının perspektifidir.” (Suner, 2006, s. 220-221) 

 

İlk kez Şehvet Kurbanı’nda (1940) görüntülenen Haydarpaşa Garı, 

1950’lerden sonra iç göç filmlerinin, “taşı toprağı altın” diyerek İstanbul’a 

göçenlerin sinemadaki doğal dekorunu oluşturur (Özgüç, 2005, s. 376). 1964 yapımı 

Halit Refiğ’in Gurbet Kuşları ile birlikte Haydarpaşa Garı, kente ilk adım atılan 

mekan olarak iç göç filmlerinin en belirgin İstanbul simgesi olur. 60’larda 

Anadolu’dan göçen ailenin, Çiçekoğlu’nun tanımıyla (2007, s. 102-103) ‘şehrin eşiği 

Haydarpaşa Garı’nda
2
 trenden inerek garın denize açılan merdivenlerinden hayranlık 

ve şaşkınlıkla İstanbul’a bakmasıyla başlayan Gurbet Kuşları, yaşanan iç göç 

sürecinin ilk filmidir. Ailenin gardan çıkıp iskeleye ilerlerken gar binasının 

merdivenlerinde İstanbul’a bakışları, Türk sinemasında uzun yıllar kullanılacak bir 

formattır.  

 

Duygu Sağıroğlu’nun Bitmeyen Yol (1965)’da işçilerin durumunu gösteren 

gerçek insan manzaralarıyla birlikte görüntülediği Eminönü de güvercinleri, 

işportacılarıyla iç göç filmlerinin diğer ana mekanlarından biridir. Ö. Lütfi Akad’ın 

iç göç üçlemesinden Düğün (1974)’de de Eminönü ve Sirkeci, en doğal hali olan 

günlük hayatı yansıtan insan manzaralarıyla yer alır. (Özgüç, 2005, s. 376) 

 

Metin Erksan’ın hemen hemen tüm filmografisinde ana tema olan toplumsal 

gerçekçilik, sosyal, sınıfsal farklılıklar İstanbul görüntüleriyle gözler önüne serilir. 

60’lı yıllar Metin Erksan sinemasına, Demokat Parti’nin 1950-60 yılları arasındaki 

iktidarında ortaya çıkan sınıfsal ayrışma olarak yansır. 1962 yapımı Acı Hayat bu 

yargının ürünüdür (Algan, 2009, s.45-47). Film göç ve gecekondulardan ziyade, 

                                                           
2 Çiçekoğlu (2007) şehrin eşiği kavramını şu sahneyle tanımlar: “Siyah-beyaz Yeşilçam filmlerinde İstanbul’un 

eşiği Haydarpaşa Garı’nın denize inen merdivenleridir. Taşradan trenle gelenler garın iskeleye açılan heybetli 

kapısından çıkarlar ve karşılarında sere serpe yatan şehre hayranlık ve şaşkınlıkla bakarlar. Sonra arkalarına 

dönüp başlarını binanın cephesi boyunca gökyüzüne kaldırır ve saati görürler. Geldikleri yerle buranın saati 

birbirini tutuyor mu diye meraka düşmüş gibidirler. Burada zaman başka bir ritme göre akıyor olmalıdır. Korku 

ve hayranlık, geride kalanla varılacak yer, az öncesiyle biraz sonrası arası tekinsiz, ikircikli bir an yaşanır. İşte o 

an, şehrin eşiğidir” (s. 79). Şehrin eşiği olan Haydarpaşa Garı’ndan İstanbul’a giriş, şehrin cazibesi, doğal 

güzelliği, Boğaziçi, tarihi yarımada, vapurlar, martılar elbette vaatkardır. 
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İstanbul’un kenar mahalleleri ile yeni oluşan lüks semtleri arasındaki çelişkiyi, 

hatları yeni yeni keskinleşen sınıfsal farklılaşmayı, şehirdeki zenginliğe özeni, yeni 

yapıları perdeye yansıtır. “Her mahallede bir milyoner” sloganıyla zenginlik vaat 

eden DP iktidarı yeni zenginler yaratırken, kentte dönüşüm yeni açılan bulvarlarla, 

lüks yapılarla başlamıştır. Kenar mahallelerdeki mütevazi evleriyle eski İstanbul ise 

çürümekte olan bir harabeye dönüşmektedir. Eski konaklarda pek çok aile mutfak ve 

banyoyu ortak kullanarak, oda paylaşımı yöntemiyle yaşamaktadır. Ancak öte 

yandaki göz alıcı İstanbul; Hilton Oteli, Levent’te yeni kurulan mahalleler, şehrin 

boş arsalarında yükselen lüks apartmanlarıyla vaatkardır. Metin Erksan’ın Acı Hayat 

gibi Gecelerin Ötesi (1960) filmi de İstanbul’un sınıfsal, kültürel ve mekansal olarak 

bölünmüş iki ayrı hayatı yansıtır. 

 

Eski İstanbul mahalleleri, gecekondular ve yeni inşa edilen lüks semtler 

olarak üç farklı yaşam tarzı ve sosyal-sınıfsal ayrımı barındıran bu dönem 

filmlerinde, gecekondu insanının fakirlik duygusunu gidermek için paranın mutluluk 

getirmeyeceğine dair söylemlerle, asıl mutluluğun yoksul mahallelerde olduğu sık 

sık yinelenir. (Narlı ve Kotaman, 2008, s. 210) 

 

Göç ve sanayileşmeyle değişime uğrayan İstanbul, sınıfsal farklılıkların net 

yaşandığı bir şehir olarak Ertem Göreç’in 1964 yapımı filmi Karanlıkta 

Uyananlar’ın ana fonudur. Geçmişten bugüne büyük aşkların ve masalların büyülü 

kenti olan İstanbul, Vedat Türkali’nin senaryosundan uyarlanan Karanlıkta 

Uyananlar’da bir işçi kenti kimliğindedir. (Aydemir, 2009, s. 55)
 
Sendika, grev, işçi 

hakları olguları ilk kez beyazperdeye aktarılırken daha kasvetli, karanlık, yoksul ve 

pis bir İstanbul profili çizilir. Karanlıkta Uyananlar ilk grev ve sendika filmi olarak 

tarihe geçmiştir. Mekanlar genellikle fabrika ortamında geçse de dış çekimlerde 

Haliç ve çevresinin genel çerçevesi çizilir, geniş planlardan panaromik çevrinmelere 

geçerek mahallelerin detayları aktarılır. Eski yerleşimlerin aralarında yeni 

gecekondular, Haliç tersanesi, diğer fabrikaların baca dumanları, toprak yollar, 

patikalarla İstanbul’dan yansıyan puslu, kirli bir kent görüntüsüdür.  
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2.2.1 Dış Göç Olgusu 

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yılları olan Birinci Dünya Savaşı ve 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında toplumsal yapı yeniden şekillenirken büyük yer 

değiştirmeler de yaşanmıştır. Savaşlar ve yeni kurulan ulus-devletlerin oluşum 

sürecinin yaşandığı bu dönemde özellikle İstanbul hem göç vermiş hem de 

çevresindeki pek çok ülkeden insanların sürekli gelip yerleştiği ve ayrıldığı bir 

harekete sahne olmuştur. Ancak ‘göç’ olgusu Türk sinemasına 60’lı yıllarda iç göç, 

yani İstanbul’a göç yaşanmaya başladıktan sonra konu olabilmiştir. Dış göç olgusunu 

ele alan çalışmalar ise hemen hemen hiç yoktur. Sadece aynı dönemdeki işçi 

hareketleri ve gurbet konularını ele alan iç göç filmlerinin uzantısı olarak, 

Almanya’ya göçü işleyen filmler bu kategoride yer almaktadır. 

 

Şerif Gören filmi Almanya Acı Vatan (1979), Halit Refiğ’in 

yönettiği 1969 yapımı Bir Türk’e Gönül Verdim, Tunç Okan’ın 1987 yapımı Sarı 

Mercedes gibi filmleri Almanya’ya göç eden işçileri, oradaki yaşamlarını ve 

Türkiye’ye dönüş isteklerini anlatan filmlerdir. Feride Çiçekoğlu’nun senaryosunu 

yazdığı İsviçre-İngiltere-Türkiye ortak yapımı Umuda Yolculuk (1990)’taki gibi bu 

filmlerin pek çoğu İstanbul’u sadece yurtdışına çıkışta geçiş için kullanmış ve 

göstermişlerdir. 

 

Tevfik Başer’in yönettiği Kırk m2 Almanya (1986) ve Sahte Cennete Veda 

(1989), yine Şerif Gören’in Kemal Sunal’lı filmi Polizei (1988), Sinan Çetin’in 1993 

yapımı Berlin in Berlin, Fatih Akın’ın Duvara Karşı (2004) ve Yaşamın Kıyısında 

(2007) filmleri ise göçü göstermez. Göç ettikten sonra o ülkede kurulan hayatlar, 

kimlik arayışı ve uyum temalarına dair filmlerdir.  

 

Ancak dönemi için önemli sayılarda nüfusun yer değiştirmesi ve büyük 

toplumsal hareketler olan azınlıkların İstanbul’u terki konusu ancak, Türk 

sinemasının kendine yeni bir yol çizmeye başladığı ve ortak yapımların devreye 

girdiği 1990’lı yıllarda sinemaya yansımaya başlayabilmiştir. Projede seçilen dört 

film bunun örnekleridir. Çalışmayla, literatüre bu yönde katkı sağlanması mümkün 

olacaktır. 
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2.3 Yeni Türk Sineması’nda İstanbul’un Değişen Sunumu 

 

Aldığı göçlerle kabına sığamaz hale gelen İstanbul’un taşralaşma, 

modernleşememe ve kent kültürünü oluşturama durumu Türk sinemasına 1990’ların 

ikinci yarısından itibaren yansımaya başlamıştır. Sinema-kent ilişkisinde İstanbul’un 

konumu ve Türk sineması kronolojik örneklemelerle gözden geçirildiğinde 

1960’lardan itibaren iç göçü anlatan filmlerde gecekondu yerleşimleri kaydedilse de 

bunların, ‘güzel İstanbul’ bakış açısını devam ettiren kent silüetiyle birlikte 

sunulduğu görülür. Ancak, İstanbul’un bu tasvir edilme biçimi 1990’ların 

sonlarından itibaren büyük bir değişime uğramıştır. Aymaz’ın tanımına göre (2008, 

s. 351-352) kameradan yansıyan İstanbul o eski aziz İstanbul değil, arka sokaklar ve 

varoşlardan ibaret, çirkin ve sevimsiz bir şehirdir. 

 

Türk sinemasının yıllar içinde oturduğu belli kalıplar 1990’dan sonra 

kırılmaya başlamış, kente tutunmaya çalışan küçük ve yalnız insanlar, Kürt sorunu, 

eşcinsellik gibi kentteki sıradan insanların bireyselliğini yansıtan konular daha 

gerçekçi bir anlayışla genç kuşak yönetmenlerin filmlerine konu olmuştur. (Elmacı, 

2011, s. 109) ‘Öteki’ kimliklerin sunulduğu bu kent yine İstanbul’dur ve “aktarılan 

kimliklerin hem nedeni hem sonucu olarak” yine fondur ama artık gerçekliği temsil 

etmektedir (s. 110). 

 

Yeni Türk Sineması olarak adlandırabileceğimiz bu dönem, Türk 

sinemasında auteur yönetmenlerin filmlerinin görüldüğü yıllardır. Günümüz 

filmlerinde İstanbul’un konumunu değiştiren, zamanla beraber değişen algıdır. 

İstanbul artık sadece bir mekan değil, başlı başına bir karakterdir. Tarihsel dokusuyla 

iç içe geçmiş eşsiz coğrafyasının büyüleyici görüntüsü yerli yerinde duruyorsa da 

“ruhen sefalet içindedir”. (Aymaz, 2008, s. 352)
 
Nuri Bilge Ceylan, Yeşim Ustaoğlu, 

Zeki Demirkubuz, Derviş Zaim gibi çağdaş yönetmenlerin kamerasından yansıyan 

İstanbul, değişen kentsel imajının yanı sıra biraz da yalnızlığın simgesidir.  

 

60’ların iç göç filmlerinde Haydarpaşa Garı’yla açılan sahneler, 90’lardan 

sonra yerini Beyoğlu’nun arka sokaklarına bırakır. Orhan Oğuz’un bir travesti ile 

cücenin hikayesini anlattığı 1992 yapımı filmi Dönersen Islık Çal, kentin karanlık 

sokaklarındaki yaşamları sinemaya aktaran öncü örneklerdendir. Benzer bir diğer 
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film 1993 yapımı Atıf Yılmaz’ın yönettiği Gece, Melek ve Bizim Çocuklar, 

Beyoğlu’nun arka sokaklarındaki marjinal ve sıradan insanların hikayelerine 

odaklanır. Yavuz Turgul’un Eşkıya (1996) filmi İstanbul’un sunumuna dair 

değişimin dikkat çeken örneklerindendir. Kazandığı gişe başarısıyla Türk 

sinemasının seyirciyle barışması olarak nitelendirilen Eşkıya’da metropol kent 

İstanbul’a tutunmaya çalışan ve kendini şiddetle ifade eden ‘öteki’lerin dünyası 

yansıtılır (Elmacı, 2011, s. 111-115). Mafyavari yapılanmalar ve şiddetle varolunan 

bu kentte Yavuz Turgul mekan olarak İstanbul’un kalabalık caddeleri, Tarlabaşı’nın 

ara sokakları, küçük otellerin çatılarından görünen Haliç çevresindeki binalar arasına 

sıkışmış eski yerleşimleri kullanır. 

 

1996 yapımı diğer film Metin Kaçan’ın romanından uyarlanan Ağır 

Roman’da yönetmen Mustafa Altıoklar, Tarlabaşı’nın ara sokaklarındaki yaşamın 

ağırlığını benzer şekilde perdeye aktarır. Derviş Zaim’i ilk filmi Tabutta Rövaşata 

(1996) anlattığı yalnız insanların hikayesiyle çağdaşları için bir dönüşümün habercisi 

olsa da Rumeli Hisarı’nı mekan olarak kullanmasıyla yine de Boğaziçi’nin 

güzelliğini yansıtan bir İstanbul filmidir. 

 

 Gemide (Serdar Akar, 1998) Laleli’de Bir Azize (Kudret Sabancı, 1999) gibi 

filmler İstanbul’u artık masalsılıktan alıp, karanlık gerilimli bir atmosferle, neresi 

olduğu pek de önemli olmayan, kalabalık, karmaşık bir kent kurgusunun içinde 

sunarlar. “Dumanlı gri havası, yabancı ziyaretçilerini tedirgin eden kaosu, öteye 

beriye koşuşturan şaşkın kalabalığıyla İstanbul, bir ‘uygarlık harikası’ olarak 

kapitalist modernleşmenin anıtsal çirkinliğini ve sefaletini kusursuz biçimde temsil 

eder.” Bu manzaralar son dönem Türk sinemasında karşılığını Dickens, Dostoyevski 

atmosferinde bulur (Aymaz, 2008, s. 353). Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz gibi 

yönetmenler filmlerinde “gerçeği sorgulama, sosyal eleştiri gibi kavramlarla çöküş 

halindeki şehrin yarattığı sorunları, sıkıntıları” konu ederler. Dostoyevski hayranı 

olan bu iki yönetmen, onun 19. yy’a dair tespitlerini günümüz modern Türk insanı 

üzerinden yorumlarlar. (s. 354-357) Üçüncü Sayfa (1999) ve Yazgı (2001) Zeki 

Demirkubuz’un hikayeleri İstanbul’da geçen bu bakış açısındaki filmleridir.  

 



12 
 

İstanbul’a bakışı değişen Türk sinemasında varoş
3
 kavramı ve kentleşmeyle 

çelişkisi hakkında vurucu bir film Büyük Adam Küçük Aşk (2001)’tır. Handan 

İpekçi’nin yönettiği film Güneydoğu meselesini kimlikler, göç ve sosyal 

konumlanma anlamında sorgular. En önemli tespiti bu bileşenlerin sonucunda ortaya 

çıkan İstanbul’un varoşları ve oralarda yaşayanların ötekiliğini gözler önüne 

sermesidir. Film, İstanbul’un şehirleşme anlamındaki simgesel semtlerinden 

Ulus’taki evinde Cumhuriyetçi değerlere sıkı sıkıya bağlı olarak emeklilik yaşamını 

geçirmekte olan emekli hakim ile bütün yakınlarını kaybeden küçük Kürt kızın 

kesişen öykülerini konu alır. Yaşlı adamın yetim çocuğu akrabalarına teslim etmek 

üzere en dış semtlerden Halkalı toplu konut bölgesinin sonrasında yer alan Ayazma 

mahallesine gitmesi gerekir. Düzenli kentleşmenin getirdiği bütün imkanların 

varolduğu Ulus ve Boğaziçi çevresindeki yaşam olanaklarıyla, hemen hiç bir kentsel 

hizmetin gitmediği Ayazma semtleri bütün tezatlıkları ve temsil ettikleri değerlerle 

karşılaştırılır (Perouse, 2008, s. 310). Tek çocuğu yurtdışında yaşayan, refah içinde 

ve yalnız hakim ile kalabalık ailesiyle imkansızlıklar içinde, ülkesinde yabancı 

kalmış Evdo’nun karşıtlığı da yeni İstanbul’un eleştirel bir sunumudur. 

 

Günümüz kenti, kişisel zevkler doğrultusunda daha küçük planlar halinde 

şekillenirken, Oktuğ bu bağlamda modern kentin yalnızlığın simgesi olduğunu 

belirtir. (2008, s. 121) Metropollerdeki insanlararası ilişki de bir yalnız bırakılma 

savaşıdır. Nuri Bilge Ceylan’ın Uzak (2002) filmi bu doğrultuda bir büyük kentte 

yalnız kalma öyküsüdür. Uzak, İstanbul’daki dekadansı
4
 hamlesiz ve kımıltısız, 

büyük bir uzlaşı içinde yaşayan Mahmut karakteriyle aktarır. (Aymaz, 2008, s. 360) 

Film çekme ümidini yitirmiş bir fotoğrafçı olan Mahmut, yalnız yaşamaktadır. İşsiz 

kalan Yusuf, akrabası olan Mahmut’un evine yük gemilerinde iş bulmak umuduyla 

                                                           
3
 Gerçekten de gitgide ucu olmayan bir şehire dönüşen İstanbul’un dış çemberi artık varoş tanımına uygundur. 

Macarca kökenli bir kelime olan ‘varoş’ yakın zamanda özellikle gazetecilik ve politika alanlarında kullanımı 

nedeniyle Türkçe’de de aynı şekilde kullanılagelmiştir. Kuraldışılık, eğretilik, yoksulluk anlamlarını taşıyan 

kelime, Türkçe’ye yerleştiği anlamıyla, şehrin dış mahallelerindeki çarpık ve yoksul yapılaşmayı ifade eder. Öteki 

Türkiye ifadesiyle sosyal bir ikiliğin ifadesidir. Ekonomik gelişmeden yoksun olarak kendi haline bırakılmış kent 

dışındaki bölgelerin ifadesi olan varoş, gecekondudan farklı olarak bir alanı, bir bölgeyi işaret eder. Bir yapı 

olarak gecekondu kent içinde var olabilir ama varoş kentin dışına eklemlenmiş, çarpık yapılaşmış bölgedir. Türk 

sinemasında 1960’lardan itibaren iç göçü anlatan filmlerde gecekondu yerleşimleri görülürken, 1990’lardan 

itibaren ise varoşlar perdeye yansır. 

 
4 Düşüşün, gerilemenin başlangıcı, çürüme, ahlaki çöküntü anlamına gelen dekadans, Fransızca, çöküş, gerileyiş 

anlamına gelen decadence sözcüğünden türetmedir. Bu terim daha çok Fransız simgecileri ve estetikçilik 

akımının ikinci kuşağını oluşturan İngiliz şairleri için kullanılır. 19. Yüzyıl sonlarında, sanat ve edebiyat 

çevrelerinde ortaya çıkan bezginlik, estetikçilik ve karamsarlığı anlatmak için kullanılan fin de siecle (yüzyıl 

sonu) kavramıyla hemen hemen anlamdaştır. 
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gelir. İki yalnız adam birbiriyle iletişimsiz halde, aynı evde yaşamını sürdürürler. 

Bireyselliği bir tercih gibi yaşayan Mahmut evine sığınmıştır. İstanbul sadece 

balkondan bakıldığında uzakta silüeti görünen kenttir. Nuri Bilge Ceylan’ın Üç 

Maymun (2008)’unda da benzer şekilde sunulan kasvetli kent, aile içindeki kopuş ve 

yalnızlaşmanın mekanıdır. 

 

2002 yapımı Sır Çocukları (Aydın Sayman-Ümit Güven)’nda 1960’ların 

filmlerinde gördüğümüz göç ve Haydarpaşa ilişkisini, o günden bugüne 

İstanbul’unun geldiği durum gibi yorumlamak mümkündür. Filmde, üvey baba 

şiddetinden kaçarak İstanbul’a gelen on yaşındaki bir çocuğun Haydarpaşa Garı’nda 

karşılaştığı sokak çocuklarının yanına sığınması ve gruptaki çocukların onu geri 

göndermek için para toplamaya çalışması anlatılır. Çocuğunu bulmak üzere 

arkasından gelen annenin hikayesinde olduğu gibi, Anadolu’dan İstanbul’a peşine 

düşülen namus meseleleri, gecekondu mahallelerinde yanına sığınılan uzak akrabalar 

ve çaresiz hayatlar girdabı artık olağan konulardır. Fehmi Yaşar’ın 1990 yapımı 

Camdan Kalp’inden Zülfü Livaneli’nin eserinden uyarlanan Mutluluk (Abdullah 

Oğuz, 2007)’a kadar işlendiği -muhtemelen gelecekte de işleneceği- gibi. 

 

Beş yönetmenin bilinen beş masalı modern zamana göre yorumlayarak 

paralel bir kurguyla gerçekleştirdikleri Anlat İstanbul (2004), 2000’li yıllarda 

İstanbul masalının artık bittiğini, kent gibi kentte yaşayanların da artık masal bir 

dünyada olmadığını anlatır.  

 

Aydın Bulut’un 2008 tarihli filmi Başka Semtin Çocukları, İstanbul’un 

değişen yüzünü öfke ve çaresizlik duygularıyla aktarır. Film, Gazi Mahallesi'nde 

yaşayan iki yakın arkadaşın başka bir hayat özlemiyle, içinde bulundukları ‘öteki 

İstanbul’dan kurtulma hayallerini konu alır. Bu hayalleri gerçekleştirebilmek için 

elbette ödemek zorunda kaldıkları bedeller olacaktır. Yine 2008 yapımı Kara 

Köpekler Havlarken, (Mehmet Bahadır Er-Maryna Gorbach) gökdelenlerin hemen 

yanında bulunan, dar gelirli insanların yaşadığı bir mahallenin gençlerinin saf 

hayatlarının farkında olmadan dahil oldukları karanlık işlerle, ansızın altüst oluşunu 

anlatır. 
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Gözden geçirilen tüm bu filmlerden anlaşılacağı üzere günümüz Türk 

sineması İstanbul’u geçmişteki kalıplarından çıkararak; devasa bir taşra kasabası 

atmosferinde, içinde yaşayanların zor, umutsuz ve tekinsiz hayatlarına odaklanmıştır. 

Bu bakış açısıyla şehrin artık İstanbul veya bir başka şehir olması arasında fark 

yoktur. Bu nedenle, belgeselin merkezine aldığımız yurt bağlamındaki İstanbul 

kimliği ve kültürel bakımdan kente aidiyeti yaklaşımı bu çalışmaların konusu 

değildir. 

 

 

3. AZINLIKLAR BAĞLAMINDA TÜRK SİNEMASI’NDA İSTANBUL ALGISI 

 

Bugün İstanbul’un büyüsü, ritmi, nostalji, melankoli kavramlarıyla 

anlatılmaya çalışılan İstanbul'un ruhunu anlamak için, yakın zamanlara kadar kentte 

yaşayan Rum, Ermeni, Yahudi ve Levanten azınlıkların izlerini sürmek gerekir. 

Aslında bu soyut kavramlarla ifade edilmeye çalışılan; ikibin yıldır var olan, üç 

imparatorluğa başkentlik eden kentte yaşayan veya gelip geçen insanların, ulusların 

geleneği, inançları ve birbirinden etkileşimiyle oluşan kültürün yarattığı atmosferdir. 

 

Azınlıklar olarak adlandırılan İstanbul toplumu ve kültürünün yapıtaşlarını 

oluşturan unsurların varlıklarını, Türk sinemasında ancak Yeşilçam dönemi 

filmlerindeki yardımcı karakterlerde görürüz. Osmanlı döneminde günlük hayatın her 

aşamasında yer alan Rum, Ermeni, Yahudi, Levanten topluluklar işgaller, savaşlar, 

göçlerle azalırken, sinemaya yansıyan temsilleri de bu yan karakterlerde kalır. Birey 

olarak bu aidiyetlere mensup kişiler kadar, büyük bir kültürün yer değiştirmesi ve 

geniş çerçevede toplumun dönüşümü olan göçleri sinemaya sınırlı ölçüde 

yansımıştır. Oysa toplumsal hafıza adına değerlendirilmesi gereken pek çok konu ve 

detay vardır. 

 

3.1 Sinemada Azınlıkların Sunumu 

 

İlk yerli filmlerden olan Binnaz (Ahmet Fehim, 1919)’da Binnaz rolünü 

oynayan Mlle Blance döneminin ünlü bir Rum sanatçısıdır. Türk sinemasının ilk 

yıllarında filmlerin başrolleri uzun bir süre Ermeni ve Rum kökenli azınlıklara 

mensup oyunculara ait olmuştur. Osmanlı kanunları ve dönemin anlayışı gereği Türk 
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asıllı kadınların tiyatro sahnesi veya filmlerde oynaması yasaktır. Cumhuriyet 

döneminde ise sinemada azınlıkların ve filmin konusu olan Rumların yer alması, 

tamamen Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ve Kıbrıs meselesine paralel olarak 

ilerlemiştir. 

 

1930’ların başlarında Başbakan İnönü’nün Atina ziyareti ve Atatürk ile 

Yunanistan Başbakanı Venizelos arasındaki görüşmelerle, Cumhuriyet döneminde 

Türk-Yunan ilişkilerinde yumuşama başlamıştır.  Bu yumuşamanın kültür ilişkilerine 

ve sinemaya da yansımasıyla Türk-Yunan ortak yapımı filmler üretilmeye başlar. 

Bunların ilki olan Muhsin Ertuğrul’un yönettiği 1931 yapımı İstanbul 

Sokaklarında’da Yunanca şarkılar, Arapça ve Fransızca’nın yanı sıra Rumca 

konuşmalar kullanılır. (Özgüç, 2005, s. 340). İlk sesli çekilen Türk filmi olan 

İstanbul Sokaklarında’yı aynı yıl ikinci ortak yapım olan Fena Yol izler. Başkadın 

rölünü Rum oyuncuların oynadığı bu filmler oldukça ilgi görmektedir. Konusu Rum 

kızlarının öykülerine dair olan pek çok film üretilirken, Rum romancıların 

eserlerinden uyarlama filmler de yapılmaktadır. Bu filmlerin bazı kopyaları Rumca 

gösterilir. Cici Berber (1933), Beyoğlu Güzeli (1953), Şarlo İstanbul’da (1954), 

Curcuna (1955), Her Yerde Tehlike (1955), İhtiras Rüzgarları (1958) gibi filmlerde 

Yunanlı oyuncular rol alırken, filmlerin bazıları da ortak yönetmenlerce yapılmakta 

ve iki ülkede de gösterime girmektedir. 

 

1955’teki 6-7 Eylül Olayları ile Türk-Yunan ilişkilerine gölge düşse de bir 

süre sonra ilişkilerin düzelmesiyle, 1960’lı yılların başında ünlü Yunanlı oyuncuların 

filmleri büyük ilgi görmeye başlamıştır. Özellikle İstanbul’da yaşayan azınlıkların 

yoğun ilgisini çekerek uzunca bir süre vizyonda kalan filmlerden sonra, Rum kökenli 

oyuncuların rol aldığı ortak yapımlara devam edilir. Süreyya Duru’nun yönettiği 

İstanbul’da Aşk Başkadır (1961)’ın ardından, 1963’te çekilen Kibarlar ile 

Sıralardaki Heyecanlar son ortak yapımlar olur. Kıbrıs’ta EOKA’nın saldırılarının 

çoğalmaya başlamasıyla Sıralardaki Heyecanlar gösterime dahi giremezken Yunan 

filmlerinin Türkiye’ye girişi de yasaklanır (2005, s. 342). 

 

Sınıfsal ayrışmanın ana temayı oluşturduğu Karanlıkta Uyananlar (Ertem 

Göreç, 1964)’da fabrika işçileri Anadolu’nun ayrı bölge ve etnik kimliklerine 

mensupturlar. Azınlıklar ilk kez bu filmde aynı sınıfta ve mücadelede 
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konumlandırılmışlardır. Daha önceleri farklı etnik ve dini özellikleri nedeniyle karşı 

karşıya gelenler, çalıştıkları fabrikada ortak menfaatleri için birlikte hareket ederler. 

Mois, Hristo, Yaşar, Nuri gibi isimler kendi şiveleriyle ifade edilirken, aynı ortak 

amaç için mücadele etmektedirler. (Aydemir, 2009, s. 72) 

 

Yunanistan’la ilişkilerin bozulduğu 1964’ten sonra 1970’e dek Türk 

filmlerinde Rum oyuncular görünmez. Gereken Rum tiplemelerini de Türk oyuncular 

canlandırır (Özgüç, 2005, 342). Yeşilçam döneminin siyah/beyaz İstanbul 

filmlerinde zengin evlerinin hizmetçi, uşak, dadı gibi yan rollerinde uyumlu ve 

sevimli karakterler olarak yer alırlar. Bundan sonra ise Rum tiplemeleri öykünün 

içinde bir detay (eski çocukluk aşkı, düşlenen Rum güzeli gibi) ve küçük 

hikayelerden ibaret kalır. Ta ki 1990’da Euroimages’in devreye girerek ortak 

yapımlara destek vermeye başlamasına kadar. 

 

1990’dan itibaren Türk sinemasında ortak yapımların da devreye girmesiyle 

filmlerin hikayelerinde Rum tebaalılar, Ege’nin iki kıyısının insanları ve aşk 

hikayeleri konu olmaya başlar. Senaryosunu Feride Çiçekoğlu’nun yazdığı ve 

Tomris Giritlioğlu’nun yönettiği Suyun Öte Yanı (1991) filminde0 80'li yılların 

başlarında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen bir öğretim üyesi, tatil yapmak 

üzere eşiyle birlikte Ayvalık'ın Cunda adasına gelir. Kaldıkları pansiyonun 

işletmecisi kadın da 1924 yılında Girit'ten gelip Cunda'ya yerleşmiştir. Bu 

karşılaşmanın yarattığı dostluk geçmişe ve anılara doğru bir yolculuk başlatır. 

 

1995 yapımı, Tunç Başaran’ın yönettiği Sen de Gitme Triandafilis, 

1930’larda Fransız işgali altındaki Antakya’da yaşayan Rum ailenin kızı 

Triandafilis’in bir Fransız askere olan aşkını anlatır. Biket İlhan’ın yönettiği 1999 

yapımı Kayıkçı ise Türk genci ile Yunanlı kızın Çeşme ile Sakız Adası arasında 

geçen aşk hikayesidir. 

 

Hamam (1997), Ferzan Özpetek’in İstanbul üzerine yaptığı oryantalist bir 

film olarak (Diken, Laustsen, 2008, s. 44-46) II. Dünya Savaşı sonrası İstanbul’a 

yerleşen İtalyan bir kadının kentte bulduğu huzuru ve yabancısı olduğu şehre aidiyet 

hissini anlatan bir çalışmadır. Film, yıllar önce İtalya'yı terkedip İstanbul'da 

yaşamaya başlayan teyzesinin öldüğünü ve kendisine miras olarak bir hamam 
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bıraktığını öğrenen, evlilik hayatı problemli genç mimarın hamamı satmak üzere 

İstanbul'a gelişiyle başlar. Hem mimar hem de arkasından gelen eşi, hamamı 

işletmeye başlayarak tıpkı teyze gibi şehri terk edemezler. “Hamam İstanbul’un beli 

bir alanına odaklanır ve bu alanı kent yaşamının Batı’da yok etmiş olduğu her şeye 

sahip, moderniteden nasibini almamış büyük bir köy olarak gösterir” (s. 46). 

 

1999 yapımı Seçkin Yasar’ın yönettiği Sevgilim İstanbul, İstanbullu Rum 

babanın Yunanistan’da yaşayan gazeteci kızının, bir Türk gazeteciyle tanıştıktan 

sonra onu ve babasının şehrini görmek üzere İstanbul’a gelişini konu alır. Alt 

hikayede 1964 sürgünü vardır. İstanbul’un baba memleketi olarak ele alındığı, 

güzelliğinin ve cezbediciliğinin yanı sıra yurt olarak da aidiyetten kaynaklı bir çekim 

gücü olduğunu vurgulayan ilk filmdir. 

 

Lakis Papastathis’in yönettiği Hayatının Tek Yolculuğu (2001) Atina-İstanbul 

arasında geçen ve 19. yy İstanbul’unda gayrimüslimlerin yaşamına dair ipuçları 

veren bir çocukluk yıllarına dönüş hikayesidir. Uğur Yücel’in yönetmen olarak ilk 

filmi olan Yazı Tura (2004) Kürt sorunu üzerine iç içe geçmiş bir kaç hikayeyi 

anlatır. Hikayelerden birinin İstanbul’da geçen bir bölümünde, Rumların 

İstanbul’dan göç yıllarının acısına değinilmektedir. Rum metresin Marmara 

depreminden sonra oğluyla birlikte nikahsız yaşadığı Türk kocasını görmeye gelişi, 

işlediği İstanbul duygusu ve terk edilmiş ev gibi detaylar dikkate değerdir. 

 

Yine 2004 yapımı, Yeşim Ustaoğlu’nun Yorgos Andreadis’in Tamama adlı 

romanından esinlenerek yazdığı ve yönettiği Bulutları Beklerken, 1916 yılında 

Karadeniz’den göç etmek zorunda kalan Rum ailenin geride bıraktığı kızı 

Eleni/Ayşe’nin sırrı üzerine kuruludur. Birdenbire başka bir dilde konuşmaya 

başlayan yaşlı bir kadının, Karadeniz yaylalarının sisli atmosferinde aidiyet ve 

çocukluğunda bıraktığı kimliğiyle yüzleşmesinin hikayesidir (Dönmez-Colin, 2004, 

s. 221-228). Film ömrü boyunca kimliğini gizleyen Ayşe’nin, göç yılları esnasında 

kaybettiği kardeşi Niko’yu 50 yıl sonra Selanik’te arayışıyla noktalanır. 19. yy 

sonunda Karadeniz’de geçen Yusuf Kurçenli’nin yönettiği Yüreğine Sor (2009) 

müslüman kız ile Rum gencin hikayesini anlatan, kimliğini gizleme üzerine bir başka 

filmdir. 

 

http://www.intersinema.com/lakis-papastathis-filmleri/
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Dedemin İnsanları (Çağan Irmak, 2011) ve Evdeki Yabancılar (Dilek Keser-

Ulaş Güneş Kacargil, 2012) Ege kıyılarından mübadele öykülerini bugünden bakışla 

anlatan filmler olarak son yılların dikkat çeken ve belgeselin yaklaşımına daha uygun 

çalışmalarıdır. Ancak, 1923 Mübadelesi çok geniş bir coğrafyada bir milyona yakın 

insanı kapsayan bir olaydır. Belgesel film ise sadece daha uzun bir zamana yayılarak 

gerçekleşen İstanbul’dan göç konusuyla sınırlı tutulduğundan, değerlendirilen 

filmlere dahil edilmemişlerdir. 

 

Projenin konusuyla ilgili en yeni çalışma olan Sürgün (Erol Özlevi, 2013), 

1964 sürgününü Büyükada’da bir aşk hikayesiyle aktarır. Sürgün, zengin Rum 

ailenin kızı ile adada yaşayan bir faytoncunun oğlu arasındaki inanç ve ekonomik 

farklılıkları nedeniyle imkansız olan aşkı anlatır. Bu aşkın beraberinde; o sıralarda 

iyiden iyiye bozulan Türkiye Yunanistan ilişkileri sonucunda, Türkiye hükümeti 

tarafından çıkarılan yasa gereğince Yunan vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi ve bir 

çok ailenin değişen hayatını konu edinir. 

 

3.1.1 Kıbrıs Filmleri 

 

1990’lara kadar sinemada Rumların varlığının, Türk-Yunan ilişkilerine ve 

Kıbrıs meselesine paralel olarak görüldüğünü belirtmiştik. Bu bakımdan Kıbrıs 

sorununun yoğun olduğu yıllarda bu konuya dair yapılan filmlerden de bahsetmek 

yararlı olacaktır. 

 

6-7 Eylül 1955 Olayları ile tırmanan Kıbrıs gerilimi Türk sinemasına da 

yansımıştır. 1959’da gündeme gelmeye başlayan Kıbrıs konulu filmler 1974’teki 

‘Barış Harekatı’na kadar devam eder. İlk film Nişan Hançer’in yönettiği Kıbrıs 

Belası Kızıl EOKA’dır. Ancak bu ilk film 1959’daki Kıbrıs Antlaşması ve 

ülkelerarası gerilim nedeniyle seyirci karşısına çıkamaz. (Özgüç, 2005. S. 181) 

Bekleneceği üzere, Rumlarla olan savaşta şehit düşen Türklerin kahramanlıklarını 

anlatan bu filmler meseleye barışçıl bir bakış getirmeyen, günün milli duygularının 

coşkusunu yaşatan filmlerdir. Behlül Dal’ın yönettiği Kıbrıs Şehitleri (1959), Tunç 

Başaran’ın yönettiği On Korkusuz Adam (1964) bu nitelikte filmlerdir. Kıbrıs’ı 

tümüyle konu alan veya öykü içinde temanın bir kısmını oluşturan bu tarz filmlerin 

yapımı 1968’e dek sürer. Osman F. Seden’in yönettiği Severek Ölenler, Nejat 
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Saydam’ın Dişi Düşman, Fırtına Beşler, Remzi Jöntürk’ün Göklerdeki Sevgili 

filmleri bunlardandır. Fedai Komandolar ve Komandolar Geliyor dönemin son 

filmleri olur. 

 

1974’teki harekatla birlikte tekrar başlayan Kıbrıs konulu filmlerin ikinci 

döneminde Göç (Remzi Jöntürk), Kartal Yuvası (Natuk Baytan), Kıbrıs Fedaileri 

(Müjdat Saylav), Önce Vatan (Duygu Sağıroğlu), Şehitler (Çetin İnanç), Türk 

Aslanları (Tanzer Akın) ve Zindan (Remzi Jöntürk) olmak üzere yedi film yapılır. 

(Özgüç, 2005. S. 182) Ö. Lütfi Akad’ın 1974’te Kıbrıs’ta çektiği Esir Hayat ise bir 

sevda öyküsüne dayalıdır. 1974’ten sonra hızını yitiren bu filmlerden sonra 1977’de 

yapılan Silah Arkadaşları (Osman F. Seden) ile bu dönem kapanır. 

 

3.2 Belgeseller 

 

İstanbul, Azınlıklar, Mübadele ve İstanbullu Rumlar konuları 2000’li yıllarda 

uzun metrajlı filmlerden çok belgesellerde ele alınmıştır. Son yıllarda İstanbul ve 

İstanbul’un inanç bağlamında kültürel çeşitliliğine vurgu yapan çeşitli belgesel film 

çalışmaları yapılmıştır. Ancak İstanbul’a vatan, şehir, aidiyet yönüyle bakan bir 

belgesel çalışma yoktur. Keza yaşanan olaylara dair yapılanlar da sadece bir döneme 

ait olay çerçevesinde ele alınmış televizyon için haber belgeselleri (Unutulmayan İki 

Gün, Mübadele, 1964 Sürgünleri gibi), nostaljik hatıralar veya sözlü tarih formatında 

çalışmalardır. İstanbul özelinde tüm olanlara toplu bir bakış geliştirmeye çalıştığımız 

film bir belgesel olduğu için, İstanbul filmleri değerlendirmesine belgesel türündeki 

filmler de dahil edilmiştir. 

 

Fatih Akın’ın yönettiği Crossing The Bridge: The Sound of İstanbul (2005) 

Türkçe adıyla İstanbul Hatırası kentin ritmi ve müziğini belgesel olarak anlatır. 

Pekçok farklı kültürün beğenilerine göre gelişen müzik tarzlarını, sokak 

çalgıcılarından ünlü popüler şarkıcılara kadar, onların müziği ve röportajlarıyla 

kurgular. 

 

Annie G. Pertan’ın yönettiği 2010 yapımı Kültürel Farklılığın Renkleri 

belgeseli birçok farklı kültürün ve inancın mirasçısı olan İstanbul’u sanatçıların 

gözünden anlatmaktadır. Şehrin kültürel mirasının sağladığı altyapı ışığında, değişik 
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kökenlerden sanatçıların sanatsal üretiminin şehirden nasıl etkilendiği, nelerden 

ilham aldığı, ortak coğrafyaya, geçmişe ve ortak geleceğe bakışı konusunu 

işlemektedir. 

 

Hasretim İstanbul (2010) Lozan Mübadilleri Vakfı’nın bir sözlü tarih 

projesidir. Çeşitli nedenlerle İstanbul'dan ayrılmış, Selanik ve Atina'da yaşayan 47 

İstanbullu Rum ile yapılan görüşmelerde eski İstanbul yaşantıları, hayat hikayeleri, 

ayrılış nedenleri ve İstanbul özlemleri ile ilgili çeşitli sorular sorulur. Ayrıca, 

İstanbul’daki yaşamlarına dair fotoğrafları da taranarak kaydedilir. Bu malzemeden 

bir fotoğraf sergisi, bir kitap ve bir belgesel üretilmiştir. Belgesel içeriği bir sözlü 

tarih arşivi niteliğindedir. 

 

Tarih Vakfı’nın sözlü tarih çalışmaları olan Tarihe Bin Canlı Tanık 

Projesi’nde toplumun farklı kesimlerinden, kültürel gruplarından ve sektörlerinden 

70 yaş ve üzeri 1000 kişinin anı ve tanıklıklarının yer alacağı ulusal bir sözlü tarih 

arşivinin oluşumu amaçlanmış, ancak 105 kişi ile görüşme yapılabilmiştir. Akdeniz 

Sesleri: Sözlü Tarih ve Kültürel Pratikler Projesi’nde yer alan 13 Akdeniz şehrinden 

biri İstanbul’dur. Bu bölümde, 6-7 Eylül 1955 Olayları’na tanıklık eden Rum tebalı 

kişilerle yapılan görüşmeler yer almaktadır. 

 

İmre Azem’in yönettiği Ekümenopolis
5
: Ucu Olmayan Şehir belgeseli (2011) 

İstanbul’un kentleşmesini mimari açıdan gözler önüne sererken, dış çeperinden 

büyümeye devam eden şehrin geleceğinin kaos olacağı öngörüsünde bulunur. 

 

Artistik direktörlüğünü Hüseyin Karabey'in yaptığı Unutma Beni İstanbul 

(2011), altı farklı yönetmenin İstanbul’un geçmişinin yalnızca mevcut Türkiye 

halklarına ait olmadığını hatırlatmak amacıyla bir araya gelip yaptığı altı kısa 

filmden oluşmaktadır. Her biri 15’er dakika uzunluğundaki bu kısa filmler, 

yönetmenlerin kendi hayatlarından ya da tanık oldukları birinin hayatından hikâyeleri 

konu alır. İstanbul’da olma sebepleri birbirinden farklı olan bu insanları kentin 

kozmopolit tarihi bir araya getirmektedir. Senaryo danışmanlığını 1960’ta 
                                                           
5 Nüfusu 30 milyonlara dayanmış, yaşanması ıstırap, çile olan, hormonlanmış, hastalanmış, ölümü bekleyen 

kentlere ekümenopolis denmektedir. Ekümenopolis, 1967 yılında Yunanlı şehir plancısı Constantinos Doxiadis 

tarafından ortaya atılan, günümüzün kentleşme ve nüfus artışı hızları göz ününe alındığında, gelecekte dünyadaki 

bütün kentleşmiş alanların ve megapollerin kuşaklar halinde birbirleriyle birleşeceği ve tek bir şehir oluşturacağı 

fikrini temsil eden bir terimdir. 
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İstanbul’dan göç eden Petros Markaris'in yaptığı kısa filmlerin yönetmenleri Hany 

Abu-Assad, Stefan Arsenijevic, Aida Begic, Eric Nazarian, Stergios Niziris, Omar 

Shargawi, Josefina Markarian’dır. 

 

Tarihçi bir akademisyen olan Herkül Milas’ın projesi olan Öteki Kasaba 

(2011) belgeselini Nefin Dinç yönetmiştir. Belgeselde, biri Yunanistan’da diğeri 

Türkiye’de bulunan iki kasabanın insanlarına, tarihleri ve geçmişte beraber 

yaşadıkları, şimdi öteki olan komşu ülke konusunda görüşleri ve hisleri 

sorulmaktadır. Küçük çocuklardan yaşlı insanlara kadar hala önyargıların hakim 

olduğunu, her iki ülkede okullarda öğretilen resmi tarih derslerinde çocuklara 

aşılanan düşmanlığı aktarmaktadır. Filmin temel konusu bu olumsuz duyguların nasıl 

yeniden üretildiğini, nereden beslendiğini sorgulamaktır. 

 

Kardeş Nereye: Mübadele (Ömer Asan, 2012) belgeseli, 1924 Mübadelesi 

öncesi ve sonrası yaşanan insanlık dramını anlatmaktadır. Karadeniz’den Ege’ye 

kadar mübadeleye tabii tutulan halkları, anayurtlarından koparılışlarını, zorunlu 

yolculuklarını ve yeni yurtlarındaki yaşam koşullarını işlemektedir. 

 

Elveda İstanbul (Dieter Sauter, 2013) belgeseli, İstiklal Caddesi’ndeki 

işyerlerinin niteliği ve sahipliğinden yola çıkarak 6-7 Eylül Olayları sonrası azınlık 

mensubu olarak Rumların neler yaşadığı ve bugünkü hayatlarını sorgulamaktadır. 

 

Yönetmenliğini Uğraş Salman’ın üstlendiği Atina’daki Büyükada, Büyükada 

özelinde Rumların göçünü ve adaya olan özlemlerini ele almaktadır. Büyükada’dan 

göç etmek zorunda bırakılan İstanbullu Rumlar ile Atina’da yapılan görüşmelerde 

geçmişe dair anıları ve bir dernek etrafında ilişkilerini sürdürerek şehirlerine 

özlemlerini gidermeye çalışmalarını aktarmaktadır. 
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4. PROJENİN KONUSUNUN SINIRLANDIRILMASI 

 

“İki şey var ancak ölümle unutulur; anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü” 

Nazım Hikmet 

 

Yukarıdaki bölümlerde detaylandırıldığı üzere Türk sinemasında İstanbul’un 

görünümü ve sunumu, sinemanın varoluşundan bu yana dönemlere göre değişiklikler 

göstererek konumlanmış ve rol oynamıştır. Bu belgesel filmde İstanbul vatan olarak 

hasreti çekilen, güzelliğiyle bir anne yüzü gibi tarifsiz sevgi bağı yaratan bir kent 

olarak ele alınmıştır. Bu koşulsuz sevginin kente aidiyet ilişkisiyle bağlı olanlardaki 

yansımasının değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle proje, İstanbul’da 

yaşayan en eski ve kendi döneminin etkin milletlerden olan Rumlarla 

sınırlandırılmıştır. 

 

4.1 Rum Azınlığın Tercihi 

 

İstanbul’da yaşamış olan Rumlar dışında Ermeni, Musevi, Levanten 

gayrimüslim uluslar da bulunmaktadır. Ancak Rumlar tarihte kentle aidiyet ilişkisi 

bilinen en eski ulusdur. İstanbul’un neredeyse bilinen tüm tarihinde vardırlar ve bu 

nedenle şehrin kültürel mirasında önemli paya sahiptirler. Adlarının başına İstanbullu 

nitelemesi alan tek toplum Rumlardır. Böyle nitelenmesinin nedeni köken 

aidiyetlerinin, yani anayurtlarının İstanbul olmasındandır. 

 

Rumların seçilmesinin başka bir nedeniyse; Belgesel filmin incelediği 

İstanbul’a dışarıdan bakış ve özlem duygularına yol açan dış göçün, Türk sinemasına 

sadece Rumlar yönüyle yansımış olmasıdır. İstanbullu Rumların göç ettikleri 

kentlerine dair hatıraları ve özlemleri sinema üzerinden bakışla ele alınırken, diğer 

unsurların sinemaya yansıyan böyle bir aidiyet bağı oluşmamıştır. 

 

Öte yandan, diğer azınlık ulusların kenti terk etmesi İstanbullu Rumlar kadar 

sistemli bir devlet politikasıyla gerçekleşmemiştir. Belki de bu nedenle İstanbul’a 

olan duygusal bağ, görüşme yapılan röportajcıların anlatılarında ve seçilen filmlerde 
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elle tutulur bir veri gibi gözlemlenebilmektedir. Röportaj verenlerin anlatıları, 

mesafelerle ölçülebilen uzaklığın kişiyi bir şehre ait olmaktan alıkoyamayacağını, 

önemli olanın şehirde yaşamak değil, şehri içinde yaşatmak olduğunu 

göstermektedir. 

 

Eskiden çoğunluk şimdi azınlık olan İstanbul gayrimüslim cemaatlerinden; 

Museviler İsrail Devleti’nin kurulmasıyla 1950’li yıllarda buraya sessiz bir göçe 

başlamışlardır. Doğrudan Musevilere yönelik olmadığı halde, bu dönemde yaşanan 

6-7 Eylül Olayları’nın telkin ettiği güvensiz ortam bunun en belirgin nedenidir. 

Yahudi aileler birer ikişer Batı Avrupa ve İsrail’e yerleşmekteyken, 1964’te Kıbrıs 

meselesinin gayrimüslimler üzerinde yarattığı gergin ortam sonucu Yahudilerin göçü 

hızlanır ve yılın sonuna gelindiğinde ise büyük bir Yahudi nüfus göç etmiş olur 

(Yoker, 2012, s. 228-25). 

 

Ermeniler ise tüm Anadolu’da olduğu gibi İstanbul’da da Cumhuriyet öncesi 

dönemde sayıca azalmışlardır. Cumhuriyet döneminde toplumsal yapı yeniden 

şekillenir ve tek milletten oluşan yeni ulus-devlet inşaa edilirken, Rumlar sistemli bir 

devlet politikasıyla uzaklaştırılan en belirgin cemaat oldukları için filmde tercih 

edilmişlerdir. 

 

Yeşilçam döneminde azınlıkların sinemada temsiliyeti sadece Rum uşak, dadı 

gibi yan rollerde görülmektedir. Bu tarzda bir’e indirgemeci tiplemeler, klişelerin 

oluşmasını ve varolan klişelerin devamını sağlamaktadır. Ayrıntı, değişken koşullar, 

referanslardan uzak sınıflandırmalarla inşaa edilen stereotipleştirme 

(basmakalıplaştırma), ‘Ötekilik’le ilgili uygulamalar içinde “kültürdeki etnik 

grupların temsilini sembolik anlamda baskılama” olarak kaydedilmektedir (Kırel, 

2010, s. 334-339). Bu rollerle azınlıklara karşı negatif stereotipleştirme 

yapılmaktadır. Filmlerdeki bu negatif temsiliyet, yaşanan tarihsel süreç 

değerlendirildiğinde rahatsız edicidir. Belgesel filmin amaçlarından biri Türk 

sinemasındaki dönem filmlerinin eğildiği tarihsel gerçekliklerin, yaşananlarla ve o 

dönemleri yaşayanlarla örtüştürülmesidir. İstanbullu Rumların geçtiği süreçlerin bu 

anlamda sinemada karşılığı bulunmaktadır. Gerçek temsiliyet, Çağdaş Türk Sineması 

örneği dört filmde 1990’lardan itibaren yer almaktadır. Çalışmayla, literatüre bu 
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yönde katkı sağlanması mümkün olacaktır. Bu noktada, dışarıdan bir kişi olarak 

Rumlara daha nesnel bakarak değerlendirme yapabilme avantajı kullanılmıştır. 

 

4.2 Filmlerin Seçimi 

 

Zizek’e göre film sanatının en büyük başarısı, gerçekliği kurmaca anlatı 

içinde yeniden yaratması, aklımızı çelerek kurmacayı gerçek gibi algılamamızı 

sağlaması değil; aksine gerçekliğin kendisini bir kurmaca gibi deneyimlememizi 

sağlamasıdır. (2001, s. 77) Sinema, özdeşleşmeyi ve toplumsal kontrolü mümkün 

kılan bir ayna sunarak toplumsal bilinçdışını gözler önüne serer. (Diken, Laustsen, 

2008, s. 34-35) Film aracılığıyla toplumsalı anlama imkanı sağlayan sinemanın 

kurguladığı gerçeklik, aynı zamanda toplumsal belleğin aktarımına aracılık eder.  

 

İstanbul’dan göç ederek giden gayrimüslimler/azınlıklar Türk sinemasında 

ancak 1990’lı yıllardan itibaren filmlere konu olmaya başlamıştır. Kurmaca olarak 

İstanbul azınlıkları ve Rumlara dair dört film bulunmaktadır. 

 

Göçe yol açan süreçte yaşanan tarihsel olayları aktaran dönem filmlerinden 

Salkım Hanımın Taneleri’nde 1940’lı yıllardaki Varlık Vergisi uygulaması, Güz 

Sancısı’nda ise 6-7 Eylül 1955 Olayları canlandırılmaktadır. 1964’te Yunan 

uyrukluların sınır dışı edilmelerini anlatan Bir Tutam Baharat ile Nedim Gürsel’in 

aynı adlı öyküsünden sinemaya uyarlanan Sevgilim İstanbul aynı zamanda 

İstanbul’dan göç edenlerin eski vatana bakışının yer aldığı iki film olarak belgeselin 

ana ekseninde incelenen filmlerdir. 

 

Yaşananları sinemaya aktaran bu filmler, belgeselde röportajlarla 

eşleştirilerek kullanılmıştır. Filmlerin seçiminde mekan ve karakter olarak 

İstanbul’un konumlanışı ve aidiyet duygusunun aktarımı öncelikle dikkate alınmıştır. 

Değerlendirmede kullanılan filmler sırasıyla şunlardır: 

 Sevgilim İstanbul, Seçkin Yasar, 1999 / 2007 

 Salkım Hanımın Taneleri, Tomris Giritlioğlu, 1999 

 Güz Sancısı, Tomris Giritlioğlu, 2009 

 Bir Tutam Baharat, Tassos Boulmetis, 2003 
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Çalışmanın bu dört filmle sınırlı kalmasının ana nedeni, doğrudan belgeselin 

ele aldığı çerçevede filmlerin sadece bunlar olmasıdır. İstanbul duygusunu dışarıdan 

geri dönüşle işlemeye çalışan çağdaş dönemde birkaç film daha olsa da (Fatih 

Akın’ın çalışmaları gibi) onlardaki kahramanların İstanbul’la aidiyet ve yurt ilişkisi 

bulunmamaktadır. 

 

 

4.2.1 Aidiyet ve Geri Dönüş Temalı Filmler 

 

Sınırların ortadan kalkmasıyla kimliğini yeniden tanımlama sürecinde 

‘kültür’ kavramı, Avrupa projesinin ve Avrupa sinemasının öncelikli konularından 

biri olmuştur. Bu nedenle çokkültürlülük
6
 kavramı önem kazanırken, Bağımsız 

Ulusaşırı Sinema, Aksanlı Sinema kavramları çerçevesinde üretilen filmler Avrupa 

sineması içinde yer bulmuştur. ‘Aksanlı Sinema’ daha çok kişisel hikayeler, etnisite, 

milliyetler ve kimlik stratejileri ile yerinden olma deneyimiyle bağlantılıdır. Aksanlı 

sinemanın en önemli biçimsel bileşenlerinden biri anavatan ve geçmiş imgesidir. 

Anavatana kavuşma arzusu yolculukla tamamlanır. Yerinden edilme, göç, yurdundan 

uzak yaşama, geçmişte kalan evin anısı bellek süreçlerini harekete geçirir (Sönmez, 

2011, s. 262-264). 

 

Bu bağlamda Euroimages destekleri kültürün değişen tanımının inşasında 

sinemaya katkı sağlamıştır. 1990 yılından sonra Euroimages desteklerine Türkiye’nin 

de dahil edilmesiyle başlayan ortak yapımlar Türk sinemasına bir ivme kazandırırken 

konu çeşitliliği de getirmiştir. Bu gelişme 90 sonrası sinemasına farklı ülkeleri ve 

ulusları ilgilendiren, yakınlaştıran ortak geçmiş ve ortak konuların ele alınmasıyla 

katkı sağlamıştır. Belgesel filme konu olan İstanbul’a dair aidiyet ve geri dönüş 

temalı iki filmin bu çerçevede önemi, her iki ortak yapımın konuları ve İstanbul’u ele 

alışları bakımında ilk olurken, iki toplumda da karşılığını bulan bir ilgiyle 

karşılanmalarıdır. 

 

Aidiyet, kimlik ve bellek sorularıyla ilgilenen Aksanlı filmler, 

tarihsel/toplumsal travmaların tek tek bireyler tarafından nasıl yaşandığına, insanların 

                                                           
6
 Çokkültürlülük, birçok toplumda kültürel çoğulculuğun bir olgu olarak tanınması ve geliştirilmesidir. 

Çokkültürlülük, kültürel çeşitliliği, örneğin azınlık dillerini kutsar ve korumanın yollarını arar. Azınlıklarla 

egemen kültürler arasındaki çoğu zaman eşitsiz olan ilişkilere dikkat çeker. (Harpers Colins Dictionary of 

Sociology / Sönmez, 2011, s. 257) 
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hayatlarında bıraktığı izlere odaklanır. Bu anlamda anlatının temel eksenini yalnızca 

fiziksel yer değiştirme, bir yerden bir yere dışsal yolculuk değil; aynı zamanda 

karakterlerin içsel yolculukları, yaşadıkları dönüşüm oluşturmaktadır (Suner, 2006, s. 

283). 

 

Bu filmlerde, en az yüz yüze iletişim kadar vurguyla başvurulan yöntem 

mektup, telefon, fotoğraf, film, kaset gibi araçlar aracılığıyla kurulan iletişimdir. Bu 

araçlar yalnızca uzaktaki insanları bir araya getirmekle kalmaz, bellek sürecini 

tetikleyici bir unsur olarak aynı zamanda karakterlerin geçmişleriyle, geride 

bıraktıkları evleriyle, yurtlarıyla bağlantılarını sürdürmelerini sağlar (s. 262). 

Belgesel film kapsamında seçilen iki filmde de Aksanlı film olarak 

sınıflandırılabilecek belirteçlerin izlerini sürmek mümkündür. 

 

4.2.1.1 Sevgilim İstanbul 

 

Nedim Gürsel’in öyküsünden senaryolaştırılan, Seçkin Yasar’ın yönettiği 

1999 yapımı Sevgilim İstanbul, 1964 sürgünü ve İstanbullu Rumların gidişini anlatan 

konusuyla bu alanda bir ilk filmdir. Yapımcıyla anlaşmazlıklar nedeniyle 2007’de 

vizyona girebilen film, İstanbullu Rum babanın Yunanistan’da yaşayan gazeteci 

kızının, bir Türk gazeteci ile tanıştıktan sonra onu ve babasının şehrini görmek üzere 

İstanbul’a gelişini konu alır. 

 

Film, Marmara’dan Boğaz’a giren bir yolcu gemisi görüntüsü üzerine dış 

sesle okunan mektupla başlar. Güvertede yanaşacağı limana ve ilk kez geldiği 

atalarının şehrinin panoramasına merak ve beğeniyle bakan bir kadın vardır. 

Aydınlık bir gün ışığı altında kameranın çevrinmesiyle Boğaziçi, Haliç, Sarayburnu, 

Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Galata Kulesi görülür. Mektuptan anlaşıldığı üzere, 

Paris’te bir konferansta tanıştığını Ali Yücel (Alptekin Serdengeçti)’in davetiyle 

İstanbul’a gelen İrini Kifidis (Koryofyllia Karabetu) aynı zamanda babasının 

memleketini görme merakıyla bu acil yolculuğa karar vermiştir. 

 

Karaköy Limanı’nın yolcu salonunda gerçekleşen kavuşmadan sonra 

Dolmabahçe Sarayı, Boğaziçi görüntüleri eşliğinde Anadolu yakasına geçilir, yine 

boğaza ve köprüye bakan eve gelinir. Yol boyunca sohbetlerinde İrini “birbirimizi 
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tanımıyoruz ama İstanbul heyecanlandırıyor beni” derken Ali “beni mi sevmeye 

geldin İstanbul’u mu?” sorusuyla İstanbul’u kıskandığını belli eder ve İlhan Berk’in 

şiirinden “kurşun kubbeler şehri” alıntısını yapar. İrini de “yeni bir ülke bulamazsın, 

başka bir deniz bulamazsın” dizeleriyle Kavafis’in Şehir şiirine atıfta bulunur. 

 

Buraya kadar olan sekanslarda ve filmin genelinde bol miktarda güzel 

İstanbul görüntüleri sadece fonu değil adeta ana karakteri de oluşturur. İstanbul aşkı -

hayalle gerçek birbirine karışacak kadar- çocukken kaybedilen baba ve sevgiliye 

duyulan aşkla yoğrulur. Babası Yorgo, 1964’te Atina’ya göç ettirilen İstanbul 

Rumlarındandır. Albaylar Cuntası bir akşam evde yemek yerken gelip Yorgo’yu 

götürmüş ve bir daha geri gelmemiştir. İstanbul’da bulunmanın etkisiyle, babasının 

hayaliyle sık sık karşılaşarak Ayasofya, Kariye Müzesi gibi tarihi yapıları, 

İstanbul’un eski semtlerini dolaşır. Babasının yaşadığı Tatavla, şimdiki adıyla 

Kurtuluş’a, ardından Beyoğlu’na gider. Aya Triada kilisesinin bahçesinde yaşlı bir 

Rum kadınla Türkçe sohbet ederler. Yaşlı kadın “Kıbrıs’ta yaşananların acısını bize 

ödettiler” der. İrini’nin cevabı “En azından siz İstanbul’da yaşıyorsunuz. Ben 

babamın sokağını bile bulamadım” olur. 

 

Ali’nin gazeteci bir çift arkadaşıyla yapılan buluşmalardaki sohbetlerde, 

ülkedeki milliyetçi söylemler, Türk-Yunan ilişkileri, Türkiye’deki Rumların 

gönderilmesi, Kıbrıs sorununun buna etkileri gibi bilgiler didaktik bir tarzda aktarılır. 

Bu olayların bilinmemesinin nedeninin, toplumsal hafıza ve ülke politikasının 

yaşananların unutulması yönünde olduğu eleştirisi getirilir. 

 

İrini’nin babasıyla bir şekilde özdeşleşen Ali de mesleğinde yaptığı araştırma 

ve haberler nedeniyle kaybolur veya kaçırılır. Son planda İrini Rumeli Hisarı’na 

bakan yeşil bir tepede Ali ile buluşmayı beklerken babasının hayaliyle karşılaşır. 

Babası el el yokuştan boğaza doğru yürürler. Hiçbirini tam olarak tanımadığı 

İstanbul, baba, sevgili üçlüsünün birbirine karışan imajları, içsel yolculuğun 

karmaşasını yansıtır. 
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4.2.1.2 Bir Tutam Baharat 

 

İstanbul doğumlu Tassos Boulmetis’in senaryosunu yazdığı ve yönettiği 2003 

yapımı Bir Tutam Baharat (Politiki Kouzina
7
/İstanbul Mutfağı) 1964 sürgününde 

parçalanan bir aileyi, yurdunu terk etmek istemeyen büyükbabayı ve onun 

hikâyeleriyle yetişen torunu anlatır. 2004 yılında Yunanistan’ın En İyi Yabancı Film 

Oskar adayı olan Bir Tutam Baharat aslında tam bir özlem filmidir. Türk-Yunan 

ortak yapımı film, İstanbul’da yaşayan Rum ailelerin geleneklerini, yaşam tarzlarını, 

inançlarını, kültürlerini ve davranışlarını yemekler ve onlara tat katan baharatlar 

eşliğinde bir dede-torun ilişkisi üzerinden anlatmaktadır. 

 

“Yaşadıkları yerden kendi rızaları dışında ayrılmaya zorlanmış diasporik 

toplulukların bir anlamda gözü arkada kalmıştır. Kimliklerini ve varoluşlarını, başka 

bir deyişle bugünlerini, kaybettikleri o cennet vatan üzerinden tanımlayıp şimdiyi 

geçmişe referansla kurarlar. Ancak sözkonusu geçmiş hafızayla değil nostaljiyle 

yaratılmıştır.” (Maksudyan, 2012, s. 162) Bir Tutam Baharat da İstanbul’dan 

gönülsüzce, sevdiklerini geride bırakarak, gözü arkada kalarak ayrılmayı 

anlatmaktadır. 

 

Arada kalmayı, aidiyet duygusunu, yurt özlemini ve bunların bileşeni olan 

İstanbul duygusunu anlatan film, aynı zamanda İstanbul'u terk etmek zorunda kalan 

Rumların, Atina'da neden Türkiye izlerini yaşatmaya çalıştıklarını da izah eder. 

Türkiye’de yaşamış azınlıkların en önemli kültürel göstergelerinden biri yemek 

kültürüdür. Yemeklere eklenen baharatların dokunuşuyla kattığı lezzeti, başka bir 

bakışla da farklı unsurların kültürel gelişime katkısını tat, doku, koku, uyum gibi 

kavramlarla, bir baharatın yemeği lezzetlendirmedeki etkisiyle ifade etmek 

mümkündür. 

 

Film, İstanbul doğumlu olan ve çocukluğu İstanbul’da geçen Rum asıllı 

astrofizikçi Fanis’in, yemeklerden yola çıkarak kendisine hayat hakkında pek çok şey 

öğreten ve astrofizikçi olması konusunda bile büyük payı bulunan dedesi Vasilis’in 

                                                           
7
 Konstantinopolis ismini kısaltarak söyleyen Rumlar ve Yunanlılar, İstanbul’a şehir anlamına gelen “Poli” 

derler. Politiki, İstanbuldan/İstanbullu olan anlamını taşır (Smyrniotiki, İzmirli/İzmirden gibi). Yemek kültürü 

üzerinden İstanbulu Rumları anlatan filmin adı bu nedenle Politiki Kouzina, İstanbul Mutfağı ve Politik Mutfak 

şeklinde çift anlamlı kullanılmıştır. 
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hastalanması üzerine yıllar sonra doğup büyüdüğü, geçmişini, dedesini, çocukluk 

aşkını bıraktığı İstanbul’a dönüşünü konu alır. 

 

1964’teki Kıbrıs olayları nedeniyle sınır dışı edilen aile reisine eşi ve 

babasının Türk vatandaşı oldukları için kalabilecekleri ama kendisinin kalamayacağı 

söylenir. Sadece özel eşyaları ile İstanbul’dan ayrılmak için bir hafta süreleri vardır. 

Büyükbaba İstanbul’da kalmayı tercih eder. Ancak ailenin diğer fertleri Sirkeci 

Garı’ndan binilecek trenle İstanbul’dan ayrılırken, gümrük memurlarının kontrolü 

sırasında çocuk Fanis’in dış sesle söylediği “Türkler Yunanlı diye gönderirken, 

Yunanlılar Türk diye karşılıyorlardı.” sözü filmin düğümünü işaret eder. Filmde 

İstanbul sevgisinin en güzel ve hüzünlü ifadesi baba Savas’a aittir. Savas eşiyle 

oğluna, oğlunun düğünü için Atina’ya gelmesi beklenen dedenin yine gelmeyeceğini 

söyler ve şöyle ekler; “O İstanbul’u asla terketmez. Dünyadaki hiçbir şey için 

hiçbirimiz oradan vazgeçmeyiz. İstanbul’a önemli kent denir. Çünkü o dünyanın en 

güzel kentidir.” Gözleri dolarak sürgün edilirken müslüman olursa kalabileceğinin 

söylendiğinde, utansa da gerçekten birkaç saniyeliğine düşündüğünü itiraf eder. 

“Müzikle dolu bir kent. O gün batımı, o sohbetler, dostlar...” ve Yunanistan’la 

kıyaslar; “Düşüncelerimizde Yunanistan o kentten daha güzeldi, geldiğimizde 

bulduğumuzdan daha güzel”. 

 

Dedesinin rahatsızlığı nedeniyle 35 yıl aradan sonra İstanbul’a gelen Fanis 

(Georges Carraface), dedesinin cenazesinde çocukluk aşkı Saime (Başak Köklükaya) 

ile karşılar. Bu kadar İstanbul hasretinin ifadesinin ardından elbette artık İstanbul 

görüntüleri filme eşlik eder. Tarihi yarımada, Haliç, Galata Köprüsü, Ayasofya, 

Ortaköy’ü dolaşır. Saime’nin bunca yıl neden gelmedin sorusuna Fanis’in cevabı 

“Tekrar ayrılmak zorunda kalmaktan korkuyordum” olur. Ayrılmaktan korkulan 

sadece Saime değildir tabii, İstanbul’dur. Bunca yıl boyunca kendi yaşamının tuzunu 

biberini biraz ihmal ettiğinin farkına varan Fanis, İstanbul’da kalmaya karar vererek 

konuk profesör olarak üniversite ile anlaşır. 

 

4.2.2 Dönem Filmleri 

 

Türk sinemasında tarihi olayları temel gösterge olarak ele alarak kurgulayan 

dönem filmleri yok denecek kadar azdır. Oysa toplumsal hafızayı yaşatan 
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unsurlardan biri sinemadır. Çağdaş dönemde bu nitelikte yapılan iki film de 

belgeselin konusu İstanbul’da yaşayan azınlıklara dair olan Salkım Hanım’ın 

Taneleri ve Güz Sancısı filmleridir. Her iki filmde de azınlıkların İstanbul’dan göç 

etmelerine yol açan süreçte rolü olan iki ayrı dönemin olayları anlatılmaktadır. Bu 

yapımlarda aktarılan gayrimüslimlere karşı uygulanan yaptırım ve saldırılar 

Cumhuriyet döneminin gerçekleridir. 

 

İmparatorluk başkentinden miras aldığı farklı etnik kökenlere sahip 

uluslarıyla İstanbul, bu ve benzeri tarihsel gerçekliklere sahne olmuştur. Ancak 

dönem filmleri olgusu Türk sinemasında maalesef ekonomik imkanlar gibi sebeplerle 

pek itibar görmemiştir. Gerekçe bu olsa da böyle konulardan uzak durmak daha çok 

unutmaya dair gönüllü bir tercih gibi algılanmaktadır. Ancak, İstanbul’un kültürel 

mirasını yaşatmak ve aktarmak için toplumsal belleği canlı tutan bu türde filmler, 

aynı zamanda toplumda farkındalık uyandırma işlevi de üstlenmektedir.  

 

4.2.2.1 Salkım Hanımın Taneleri 

 

Tomris Giritlioğlu’nun yönettiği 1999 yapımı Salkım Hanım’ın Taneleri, 

Yılmaz Karakoyunlu’nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Filmin altyapısındaki 

tarihsel gerçeklik İkinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği 1942 yılında gayrimüslimlere 

getirilen Varlık Vergisi
8
’dir. Gayrimüslim vatandaşlara varlıklarının miktarına göre 

tahakkuk ettirilen yüksek orandaki bu vergiyi ödeyemeyenler tüm mal varlıklarını 

yitirirler. Hala borcu kalanlar ise borçları karşılığında Aşkale'ye sürgüne gönderilir. 

Zamanın İstanbul Defterdarı Faik Ökte (1951, s. 77) anılarında Aşkale’ye giden ilk 

kafilenin 24 Yahudi, 11 Rum ve 10 Ermeni’den oluştuğunu yazar. 

 

                                                           
8 Varlık Vergisi, 11 Kasım 1942 tarih ve 4305 sayılı kanunla konulan olağanüstü servet vergisinin adıdır. Varlık 

Vergisi Kanunu'nun resmi gerekçesi, hükümet tarafından "olağanüstü savaş koşullarının yarattığı yüksek kârlılığı 

vergilemek" olarak dile getirilmiştir. Oysa basına kapalı olarak yapılan CHP grup toplantısında Başbakan Şükrü 

Saraçoğlu'nun vurguladığı gerekçeler farklıdır:"Bu kanun aynı zamanda bir devrim kanunudur. Bize ekonomik 

bağımsızlığımızı kazandıracak bir fırsat karşısındayız. Piyasamıza egemen olan yabancıları böylece ortadan 

kaldırarak, Türk piyasasını Türklerin eline vereceğiz." (Aktar, 2012, s. 263) "Bu memleket tarafından gösterilen 

misafirperverlikten faydalanarak zengin oldukları halde, ona karşı bu nazik anda vazifelerini yapmaktan 

kaçınacak kimseler hakkında bu kanun, bütün şiddetiyle uygulanacaktır.” (Akar, 2006, s 81) İstanbul'da kurulan 

üç komisyon tahakkuk eden vergi listelerini açıkladığında tahakkuk eden vergilerin % 87'si gayrimüslim, % 7'si 

müslim mükelleflere yüklenmişti. Geri kalan % 6 değişik kalemlerde olup, bunların da çoğu gayrimüslim 

azınlıklar ve ecnebilerdi. (Ökte, 1951, s. 47) Aralık 1942 ve Ocak 1943'te İstanbul'da gayrimüslimlere ait binlerce 

taşınmaz mülk el değiştirdi. El değiştiren mülkler arasında İstiklal Caddesi'ndeki yapıların büyük bir kısmı 

bulunuyordu. Satılan mülklerin % 67 kadarı müslüman Türkler, % 30 kadarı resmi kurum ve kuruluşlar 

tarafından alındı. (Aktar, 2012, s. 204) Kanun 17 Eylül 1943’te yürürlükten kalktı ve borçlar silindi. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/11_Kas%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/1942
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C3%BCkr%C3%BC_Saraco%C4%9Flu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C3%BCkr%C3%BC_Saraco%C4%9Flu
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Filmde, gayrimüslimlere Varlık Vergisi konmasının az öncesinde, daha 

müreffeh bir hayat için büyükşehire göçmeye karar veren Durmuş (Zafer Algöz) ve 

karısı Nimet (Derya Alabora) Niğde'den İstanbul'da yaşayan hemşehrileri Bekir’in 

yanına gelirler. Bekir (Güven Kıraç), İstanbul'un varlıklı beyefendilerinden olan 

Halit Bey'in (Kamuran Usluer) yanında çalışmaktadır. Durmuş, Bekir'in yardımıyla 

büyük bir handa iş sahibi olur. Ancak bu iş hırslı ve paragöz Durmuş için yeterli 

değildir. 

 

Müslüman olmayan azınlıklardan alınan Varlık Vergisi’ni ödemek için 

gayrimüslim vatandaşlar mallarını, işyerlerini ve evlerini sırasıyla satarken Durmuş 

da fırsatı değerlendirerek, yavaş yavaş bu gayrimenkulleri ucuza kapatmanın 

peşindedir. Sermeyenin önemli miktarda el değiştirdiği bu ilk uygulamada, Halit Bey 

başta olmak üzere pek çok gayrimüslim kafileler halinde Erzurum Aşkale’deki amele 

taburuna demiryolu işçisi olarak gönderilir.  

 

Bir süre sonra Varlık Vergisi’nin kaldırılmasıyla İstanbul’a geri dönen 

vatandaşlar artık eski hayatlarına sahip olamazken, Halit Bey bu yaşananlara 

katlanamayarak İstanbul’a dönemeden hayatını kaybetmiş, Durmuş ise onun evi ve 

hayatının yeni sahibi olmuştur. 

 

4.2.2.2 Güz Sancısı 

 

Salkım Hanım’ın Taneleri’nin devamı niteliğinde denilebilecek bir film olan 

ve yine Yılmaz Karakoyunlu'nun romanından sinemaya aktarılan Güz Sancısı (2009), 

Rumların ‘ötekileştirilmesi’ sonucu Türkiye’nin geçmişinde yaşanan dramatik bir 

olayın uyarlamasıdır. Tomris Giritlioğlu’nun yönettiği Güz Sancısı, karakterlerin ve 

olayların kurgulandığı bir yapım olmasına karşın, yansıttığı tarih ve yaşanan olaylar 

itibariyle Türkiye gerçeklerinden birini gözler önüne sermektedir. 1955 yılında 

Demokrat Parti döneminde gerçekleşen, çoğunluğunu Rumların oluşturduğu 

gayrimüslimlerin evleri, işyerleri ve ibadethanelerine yağmalama ve saldırıların 

yapıldığı 6-7 Eylül Olayları’nı sinemaya aktarmaktadır.  

 

Filmde Kıbrıs Türktür Cemiyeti’ne dahil olan milliyetçi genç Behçet (Murat 

Yıldırım) ile sokağın karşısındaki evde oturan, babaannesinin büyüttüğü ve kendisi 
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gibi fahişelik yaptırdığı Elena (Beren Saat) adlı Rum kızın ilişkisi çerçevesinde Eylül 

1955’te yaşanan olaylar anlatılır. Rum kıza aşık olan milliyetçi gencin en yakın 

arkadaşı Suat (Okan Yalabık) ise komünisttir. 

 

Behçet’in bu çelişkili siyasi ve sosyal hayatının dışa yansıması, olanlar 

karşısında çoğu zaman sessiz kalmasıdır. Behçet, bu seçimiyle aslında olaylara suç 

ortaklığı yapmış olmaktadır. Filmdeki önemli temalardan biri bu ‘sessizlik’tir. Suat 

bir sokak komplosuyla öldürüldükten sonra Behçet vicdan muhasebesiyle 

boğuşurken, 6 Eylül gecesi kalabalıkların azınlık dükkânlarını, evlerini mahvettiği 

yağmalamanın karmaşasında Elena da öldürülür. Film, 6-7 Eylül'de İstiklal 

Caddesi’nin mahvolmuş, perişan, hüzünlü ve utanç verici görüntüsüyle sona 

ermektedir. 

 

 

5. SEÇİLEN DÖNEM FİLMLERİNE KAYNAKLIK EDEN TARİHİ VE     

TOPLUMSAL VERİLER 

 

İstanbul’dan göç ederek uzaklaşmak zorunda kalan gayrimüslimlerin gidiş 

nedenlerini tarihsel akışıyla özetlemek, projenin zeminini ve değerlendirmeye alınan 

filmlerin kaynağını oluşturması bakımından yararlı olacaktır. 

 

Osmanlı Devleti’nin 1906 nüfus sayımına göre, bugünkü Türkiye sınırları 

içinde kalan vilayetlerin yüzde 20’si gayrimüslimdir. 1927’de yapılan nüfus 

sayımında bu oran yüzde 2.6’ya düşmüştür. Yani ki her beş kişiden biri gayrimüslim 

iken, 20 sene sonra her 40 kişiden bir kişi gayrimüslimdir. (Aktar, 2006, s 204) 

Ancak bu sayısal düşüş 1927’de durmamıştır. 

 

Rumların Osmanlı topraklarını ilk terk edişi 9 Eylül 1922’den sonradır. 

Kurtuluş Savaşının sona ermesinin hemen ardından 9 Eylül-15 Aralık 1922 

arasındaki yaklaşık 100 gün içinde 890 bin Rum’un göç etmesiyle Anadolu 

boşalmıştır (Aktar, 2006, s. 115). İşgalin sona ermesinden sonra 1922-23’te yaklaşık 

190 bin Rum ve 150 bin diğer uluslardan gayrimüslim nüfus İstanbul’u terk etmiştir 

(Güven, 2006, s. 109). 
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5.1. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Azınlıklar 

 

1923’te yeni kurulan Cumhuriyet’in Osmanlı’dan devraldığı en önemli 

miraslarından birisi de azınlık uluslardır. Yakın tarihin en büyük insan takasının 

gerçekleştirdiği Lozan Antlaşması’yla Anadolu’da yaşayan Rumlar, Yunanistan’daki 

Türklerle mübadele edilmiş, Yunanistan’da yaşayan 550 bin müslümanın 

Türkiye’ye, Türkiye’de yaşayan 1 milyon 200 bin Rum asıllının da Yunanistan’a 

gitmesi kararlaştırılmıştır. 

 

Mübadele şartlarını belirleyen 30 Ocak 1923 tarihli “Yunan ve Türk Ahalinin 

Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol” gereği, Gökçeada ve Bozcaada ile 

birlikte İstanbul’da yaşayan Rumlar yerleşik statüsünde (etabil) mübadele dışı 

bırakılmıştır. Yunanistan tarafında ise Batı Trakya’daki Müslümanlar mübadeleye 

tabi tutulmamıştır. İstanbul’un kozmopolit ve biraz da Avrupai yapısını oluşturan 

İstanbullu Rumlarla birlikte, Ermeni, Musevi, Levanten vatandaşlarla İstanbul’un 

kültürel zenginliği yaşatılmaya devam edilmiştir. Azınlıkların hakları da Lozan 

Antlaşması’yla güvence altına alınmıştır. 

 

Osmanlı’nın başkentinde, çoğunlukla esnaf ve zanaatkar olarak ticareti elinde 

bulunduran azınlıklar; aldıkları eğitim, bildikleri diller ve Avrupa ile ilişkileriyle, 

ülkenin batılı yüzü olmaya Cumhuriyet’in ilk yıllarında da devam etmişlerdir (Bozis, 

2011, s. 96). Gayrimüslimler genellikle liman kentlerinin genişleyen ekonomik 

faaliyetlerinde yer almışlardır. Eğitimli ve meslek sahibidirler. Bu nedenlerle ilk orta 

sınıflar bu kesimden çıkmıştır (Aktar, 2006, s 192-193). Ancak ulus-devlet akımıyla 

bir tebaadan millet yaratan Cumhuriyet’in, sermayeyi de Türkleştirmesi 

gerekmektedir. 

 

5.2. Azınlıklara Yönelik Uygulanan Politikalar ve Gidiş Nedenleri 

 

1923-1950 döneminde devlet eliyle ikame edilmeye çalışılan bir milliyetçilik 

anlayışı vardır. İstanbul’un gayrimüslim tebaları bu anlayışın sonuçlarına göçe yol 

açan süreçle maruz kalmışlardır (Kılıç, 2007, s. 139). Türklerden oluşan bir ulus-

devletle birlikte sermayenin Türkleştirilmesi projesi, Rum azınlığın Türkiye’deki 

varlığını belirleyen esas konu olmuştur. 
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1927’de 694 bin olan İstanbul’un nüfusunun % 35’ini gayrimüslimler 

oluşturmaktadır ve Rumların oranı % 12,3’tür (92 bin kişi). 30’larda yavaş yavaş 

gitmeye başlayan Rumlarla birlikte Ermeni ve Yahudi azınlıklar, İkinci Dünya 

Savaşı yıllarında Yirmi Kur’a Nafıa Askerleri uygulaması ve ardından gelen Varlık 

Vergisi’nin hedefinde olmuşlardır. Mayıs 1941-Temmuz 1942 arasında İstanbul ve 

Trakya’daki gayrimüslim erkeklerin 18- 45 yaş arasında olanları, askerliklerini 

yapmış olanlar da dahil olmak üzere askere alınmıştır (Oran, 2010, s. 161). Buna 

“Yirmi Kura İhtiyatlar Olayı” denir. 

 

11 Kasım 1942’de çıkarılan Varlık Vergisi’nin öncelikli hedefi Ermeni, Rum 

ve Yahudilerin ekonomide sahip oldukları öncü role son vermekti (Güven, 2006, s. 

136). Fahiş ve eşitsiz vergileri ödeyemeyen, tümü İstanbullu gayrimüslimlerden 

oluşan ilk kafile Ocak 1943’te Erzurum Aşkale’de taş kırmaya doğru yola çıkmıştır 

(Oran, 2011, s. 162). Dönemin ırkçı ideolojilerinin de etkisiyle, İkinci Dünya Savaşı 

yıllarında ticaretin Türkleştirilmesi ve gayrimüslimlerin mülksüzleştirilmesi 

amacıyla uygulanan Varlık Vergisi’nin gayrimüslim nüfusuna etkisi 1945-55 

arasındaki nüfus farkından izlenebilmektedir. 1945’te 77 bin olan Yahudi nüfusu 

1955’te 46 bine inmiştir. Bu on senede Ortodoksların sayısı ise 104 binden 86 bine 

inmiştir (Aktar, 2012, s. 204). 

 

Sonrasında ise Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler ve dönemsel olarak 

Kıbrıs sorunu, Rum azınlığın durumunu etkilemiştir. Rumların doğdukları 

topraklardan göç ettirildiği üç büyük kopuş dalgası Kıbrıs sorunuyla doğrudan 

ilintilidir. 1955’teki 6-7 Eylül Olayları, “artık burada bana yaşama şansı yok” diye 

düşündüren huzursuzluklar silsilesindeki ikinci ciddi darbe olur.  

 

1954’e kadar Kıbrıs meselesi, bir ‘milli dava’ olarak Türkiye’nin gündemine 

henüz girmemiştir (Benlisoy, 2000, s. 12). 1950’den itibaren Ortadoğu’daki etkisini 

yitirmeye başlayan İngiltere, bölgedeki varlığını Kıbrıs’ı elinde tutarak sürdürmeye 

çalışır. 1953 yılına gelindiğinde bir İngiliz sömürgesi olan Kıbrıs'ın Rum-Ortodoks 

halkı artık İngiltere’den özgürlük ve Yunanistan’la birleşme isteğinde bulunmaktadır. 

Bölgedeki etkisi azalan İngiltere’nin Türkiye’ye daha yakın durmaya başlamasıyla, 

Türkiye Kıbrıs’ta yeni aktör olarak devreye girmiş olur (Bora, 1995, s. 21). Üç 
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ülkenin Kıbrıs üzerindeki garantörlüğünün temeli şekillenirken, Türkiye’deki 

Rumların bir koz olarak kullanılması da bu dönemde başlamıştır. 

 

Kıbrıs'taki olaylarla birlikte 1953'ten itibaren gazetelerde Patrikhane ve 

Rumlara karşı başlatılan kampanya, 6-7 Eylül Olayları’ndan evvel doruğa ulaşır. 

Kıbrıs sorunu üzerine, üç ülkenin dışişleri bakanlarını 29 Ağustos 1955’te 

İngiltere’de toplayan Londra Konferansı’nda müzakereler çözümsüzlükle devam 

etmektedir (Gürcan, 2006, s. 67). 6 Eylül 1955 günü, Türkiye’nin Selanik 

Konsolosluğu’nun bulunduğu Atatürk’ün evine bomba atıldığı haberi önce radyoda 

yayınlanır. İstanbul Ekpress Gazetesi’nin 'Atamızın evi bombalandı' manşetiyle 

yaptığı ek baskıyla olayı duyurmasıyla, 6 Eylül akşamına doğru İstanbul ve İzmir’de 

azınlıklara ait ev ve işyeri ve ibadethanelerine saldırılar başlar. 7 Eylül sabahı 

olduğunda Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yağma ve yıkım eylemi 

gerçekleşmiştir. 

 

6-7 Eylül Olayları, kimsenin engel olmak için hiçbir şey yapmadığı bir 

yağmalama olarak tarihe geçmiştir. ‘Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacak’ ve ‘ya Taksim ya 

ölüm’ sloganlarıyla yağmalama yapan kitlelerin saldırıları sonucu İstanbul’da ve 

İzmir’de 16 kişi öldürülmüş, 300-600 arasında insan yaralanmıştır (Güven, 2006, s. 

54). Büyük çoğunluğu ev olmak üzere, işyerleri, kiliseler, sinagog, manastır, okul, 

fabrika, otel, bar gibi işletmeler, hatta mezarlıklar dahil 5.317 mekân saldırıya 

uğramış, yağmalanmış veya yakılmıştır (Çoker, 2005, s. 322). Resmi rakamlara göre 

altmış kadın tecavüze uğrar. Hasar yaklaşık 150 milyon TL'yi bulmuştur. Tahrip 

edilen işyerlerinin yüzde 59'u, evlerin ise yüzde 80’i Rumlara aittir. İşyerlerinin 

kalan yüzde 17’si Ermenilerin, yüzde 12'si ise Yahudilerindir (Güven, 2006, s. 48-

52). 

 

Bu olayların ardından Rumların ikinci göç dalgası başlasa da Konsolosluk ve 

Patrikhane’nin İstanbul’da kalma telkinleri, Yunanistan’ın kolaylık göstermemesi 

(Güven, 2006, s. 175) ve Türkiye’nin, azınlıkların malvarlığının satışını 

engellemesiyle elde kalanı da kaybetmek istemeyen Rumlar, yaşadıkları büyük 

korkuya rağmen İstanbul’u terk etmemişlerdir (Türker, 1998, s. 144). Bu olayların 

ardından başlayan Rumların ikinci göç dalgası binlerle sınırlı kalır ancak 

gayrimüslimlerin birçoğu artık Türkiye'de yatırım yapmaktan kaçınır hale gelmiştir. 
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1964’te İstanbul’da yaşayan Yunanistan vatandaşı Rumların oturma izinlerinin 

iptaliyle de asıl göç yaşanır. 

 

Londra Konferansı’nın sonuca ulaşamamasıyla 1955 yılından itibaren 

çözümsüzlük politikasına hapsedilen Ada’da yüzlerce yıl birlikte yaşayan iki 

toplumun kutuplaşması devam etmiştir. 1964 yılında Kıbrıs sorunu şiddet olaylarının 

tırmanmasıyla yeniden gündeme geldiğinde, sorunu diplomatik yollardan çözmek 

isteyen Türkiye’nin elindeki kozu yine Türkiye’deki Rumlar olmuştur. 

  

Kıbrıs sorununun çözümünde yaşanan çaresizlikle bir misilleme yapmak 

isteyen Türk hükümeti, 1964’te İstanbul’da yaşayan Yunanistan vatandaşı Rumların 

oturma izinlerini iptal eder. 1930 yılında Atatürk ile Venizelos’un imzaladığı ve iki 

taraf vatandaşlarına da serbest dolaşım, ticaret ve ikamet hakkı getiren anlaşma tek 

taraflı fesh edilerek, Rumların yanlarında sadece kişisel eşyalardan oluşan 20 kiloluk 

valiz ve 200 Türk Lirası para (o günkü kurla 22 dolar) ile sınır dışı edilmelerine karar 

verilir (Akar, 1994, s. 14). 

 

1964’te Türkiye’de, 30 Ekim 1930’da imzalanmış olan İkamet, Ticaret ve 

Seyrisefain Antlaşması’na uygun olarak Türkiye’ye yerleşmiş, iş ve aile kurmuş 

bulunan 2990’ı Batı Trakyalı olmak üzere toplam 12.724 Yunan vatandaşı 

yaşamaktadır (Barutçu, 1977, s. 263). Türkiye 16 Mart 1964’te, 1930 Antlaşması’nı 

tek taraflı olarak bir kararname ile fesheder. Antlaşmanın 36. maddesine göre fesih 

kararının uygulanmasına 6 ay sonra başlanması gerekmektedir (Akar, 1994, s. 51). 

Ama Türkiye, ülke savunması ve genel güvenliği ilgilendiren konularda, ithalat ve 

ihracatta iki ülkenin birbirlerine tanıdıkları ayrıcalıkların kaldırılabileceğini belirten 

16. maddeye dayanarak uygulamayı hemen başlatır. 

 

Türkiye’de yaşayan 12 bin Yunan pasaportlu Rum, evleri, ev eşyaları ve 

bankadaki paraları dahil olmak üzere bütün mal varlıklarına el konularak sınırdışı 

edilir. Ancak sınırdışı kararı, evlilikler nedeniyle içiçe geçmiş bir toplum oluşturan 

Rumların tümünü etkilemiştir (Akar, 1994, s. 14). 1965 yılının başına kadar süren bu 

zorunlu göç dalgasında, 12 bin Yunan uyruklu ve kaygı veya ailesel nedenlerden 

ötürü 55-60 bin kadar Rum asıllı Türk vatandaşı İstanbul’u terk ederek Yunanistan’a 

göç etmiştir. Bu, ikinci ve büyük gidiştir. 
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1964 sürgününde amaç, azınlıklar politikalarında belirleyici olan Türkiye’nin 

Türkleştirilmesi ilkesinin yanı sıra Kıbrıs’taki gelişmelere müdahale edebilecek 

önemli bir kozun da kullanılmasıdır. ‘Vatandaş Türkçe konuş’ kampanyaları ve 

‘Türk’e Türk’ten alışveriş’ gibi ekonomik boykotlarla desteklenen ve Kıbrıs 

konusunda Yunan hükümetini zorlamaya ve masaya oturtmaya yönelik bu girişimden 

sonra İstanbul’da Rum neredeyse kalmamıştır.  

 

Cumhuriyet yılları boyunca gayrimüslim azınlıklara uygulanan bu 

politikalardan en önemli kırılma noktası 1964’teki sınırdışı edilmelerdir. İstanbul 

nüfusunun aşağı yukarı üçte birini oluşturan Rumlar, 1965’e gelindiğinde artık 1,5 

milyonu aşan İstanbul nüfusunun ancak % 3’ünü oluşturmaktadır. Varlık Vergisi ve 

6/7 Eylül Olayları’na karşın, Rumlar asıl Türkiye tarihinde hiç hatırlanmayan 

1964’te ve takip eden birkaç yıl içinde büyük oranda Türkiye’yi terk etmişlerdir. 

1974 Kıbrıs Harekatı’nın yeniden yarattığı atmosferle de bu süreç tamamlanır. 

İstanbul’da bugün Rum azınlıklardan sadece 2000 kişi yaşamaktadır. 

 

 

6. ARKALARINDAN GELEN ŞEHİR ‘İSTANBUL’ BELGESELİNİN 

RÖPORTAJLARI 

 

Belgesel filmde beş İstanbullu Rum ile yapılan görüşmeler kullanılmıştır. Bu 

kişiler çocukluk veya gençlik yıllarını İstanbul’da yaşamış, 1965-1970 yıllarında 

İstanbul’dan göç etmiş kişilerdir. Bir kişi İstanbul’a son birkaç yıl içinde geri 

dönerek yerleşmiş, diğerleri ise sık sık gelip giderek daha önce yaşadıkları semtlerle 

ilişkilerini sürdürmektedirler. Röportaj yapılan yeni kuşaktan bir kişi ise çok uzun 

olmayan bir süre Atina’da yaşamış ve arkasından hayatını İstanbul’da kurmayı 

tercih etmiştir. 

 

6.1 Ön Görüşmeler ve Arşiv Taraması 

 

Çalışmaya İstanbul’dan göçle sonuçlanan olaylara dair kaynak taramaları 

yapılarak başlanmıştır. Cumhuriyet döneminde tüm azınlıklara yönelik olan 

uzaklaştırma amaçlı sistematik yaptırımlar incelenmiştir. Film taramaları yapılmıştır. 
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İstanbul üzerine son dönemde yapılan film çalışmaları, ‘İstanbul 2010 Avrupa 

Kültür Başkenti’ projeleri nedeniyle ayrıca incelenmiştir. Bu kapsamdaki projeler, 

bunun dışındaki sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ulaşılmasını sağlamıştır. 

STK’ların konuya ilgi göstermeleri, 2010 Avrupa Kültür Başkenti’nin sağladığı 

desteklerle üretim yapabilme avantajından yararlanmanın yanı sıra, etnik köken 

ilişkileri nedeniyle yoğunlaşılan çalışmalar olarak dikkat çekmektedir. 

 

Yapılan taramalar, “Toplumsal belleğimizde İstanbul’un yerini 

yokladığımızda bu olayların yeri var mı?” sorusunu akla getirmiştir. Buna cevap 

ararken Türk sineması referans alınmış ve belgeselde incelenen filmlere ulaşılmıştır. 

İstanbul üzerine birçok film yapılmasına rağmen İstanbul’da doğup büyüyen ve 

çeşitli nedenlerle şehirden göç etmek zorunda kalanlarla ilgili filme rastlanmamıştır. 

Gidenlerle ilgili olmadığı gibi, gidenlerin İstanbul algısı üzerine de film yapılmadığı 

görülmüştür. 

 

Böylelikle araştırma, toplumsal bellekten yola çıkarak yaşanan tarihin izini 

sürme imkanı vermiştir. Ancak, İstanbul'un ruhunu anlamak için sadece tarihe 

bakmak değil, halen hayattayken bu gidiş-gelişi yaşayan insanların duyguları ve 

şehre bakışının -yani yaşayan tarihin- kılavuzluğuna başvurmak daha doğrudur. Elde 

edilen bu izlenimler doğrultusunda İstanbullu Rumlar özelinde çalışmaya 

yoğunlaşılmıştır. 

 

Bu taramalar sırasında, tek başına röportajların sunulduğu olaylar hakkındaki 

sözlü tarih örneklerinden farklı olarak; İstanbul’un anlatıcılardaki yurt olarak algısı, 

şehre olan duygusal bağlılık ve bugününe bakışa odaklanılmıştır. Minimal insan 

öyküleriyle sosyolojik ve politik gerçeklik ortaya koymak istenmiştir. 

 

Bu doğrultuda, muhtemel anlatıcılara ulaşmak üzere İstanbul Rum 

toplumundan ve Yunanistan’dan STK’lara ve kanaat önderlerine ulaşılmıştır. 

Konunun çerçevesi çizilerek ön görüşmeler yapıldığında, kurumsal bakış açılarının 

çalışmada amaçlanan öznelliği yakalayamayacağı gözlemlenmiştir. Buralarda bakış 

açısının topluluğu oluşturan bireylerin fikrinden ayrılarak, politik söylemi devam 
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ettirmeyi misyon edindiği algılanmıştır. Bu nedenle bireysel olarak kente gönül 

bağını sürdüren kişilere ulaşmak üzere bağlantılar takip edilmiştir. 

 

6.2 Röportaj Yapılan Anlatıcıların Seçimi 

 

İstanbul’dan göç eden Rumların tamamı sadece projede belirlenen nedenlerle 

şehri terk etmediği gibi, İstanbul’a dair duyguları da farklılık göstermektedir. Ön 

görüşmelerde bazı kişilerin gidiş nedenlerinin farklı olduğu, bazılarının hiç geri 

dönmeyi düşünmediği, geri dönmekten korktuğu ya da geri dönüş beklentilerinin 

politik söylemlere dair olduğu görülmüştür. Bireysel hikayelere odaklanılarak bu 

görüşmeler elenmiştir. Bakış açıları projenin yaklaşımında olan daha fazla kişi 

olmasına rağmen, çok fazla sözle anlatı kargaşası oluşmaması için röportajlar sınırlı 

sayıda tutulmuştur. 

 

Belgeselde öncelikli kıstas İstanbullu olmak olduğundan, İstanbul doğumlu 

olan ve aileleri de İstanbullu olan kişilerle röportaj yapılmıştır. Anlatıcıların tamamı 

çocukluk ve ilk gençlik yıllarını İstanbul’da geçirmiştir. Kente dair anıları, 

yaşanmışlıkları ve çevreleri vardır. Çoğu eğitimlerini İstanbul’da tamamlamıştır. 

 

Röportaj yapılan kişiler; Eleni Schulte – İdareci, ABD’de yaşamaktadır. 

Büyükada’da babasının evini halen aynı haliyle muhafaza ediyor ve sürekli adaya 

geliyor. Mihail Vasiliadis – Gazeteci. Bir süre önce İstanbul’a dönüp yerleşmiş ve 

Türkiye’nin tek Rumca gazetesi olan Apogevmatini’nin yayın hayatına devam etmesi 

için çalışmaktadır. Pavlos Rahçopulos – Doktor, Atina’da yaşıyor. Sık sık İstanbul’a 

gelip gitmekte, Burgazada’da dostlarıyla ilişkisini sürdürmektedir. Vasiliki Kokof – 

Öğretmen, daha seyrek de olsa bağlarını sürdürerek, İstanbul ziyaretlerinde şehri 

merak eden Atinalı arkadaşlarına gönüllü rehberlik yapmaktadır. Stelyo Berber – 

Müzisyen, grubuyla birlikte Rembetiko müziğini yaşatan az sayıda kişiden biri 

olarak İstanbul’da yaşamaktadır. 

  

Erişkin yaştaki dört anlatıcı, tarihsel süreç bölümünde özetlenen göçe neden 

olan olayları yaşamışlardır ve hatırlamaktadırlar. Gidiş nedenleri genel olarak tüm 

Rumların ortak sebebi olan, aile ve çocuklarına daha güvenli bir ortamda hayat 

kurmaktır. Kadın anlatıcılardan biri evlilik nedeniyle gitmiştir. Diğeri ise eğitimini 
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aldığı mesleği yapabilmek için eşit şartlara sahip olmadığı, yani iş bulamadığı için 

gitmek zorunda kalmıştır. 

 

Diğer dört röportajcıdan farklı olarak daha genç bir kişi, İstanbul’da yaşayan 

genç neslin bakışını aktarması bakımından tercih edilmiştir. Lise yıllarından sonra 

eğitimini Yunanistan’da sürdürerek orada bir hayat kurmak üzere gitmiş, ancak uzun 

bir denemeden sonra İstanbul’a ait olduğunu görerek geri döndüğünü ifade 

etmektedir. 
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7. SONUÇ 

 

Bu belgesel filmde, son yüzyıldan itibaren siyasi ve etnik nedenlerle 

İstanbul’u terk etmek, ayrılmak durumunda kalan gayrimüslim toplumlardan 

Rumların İstanbul’a bakışları, hatıraları, hasretleri ve geri dönüşleri Türk sinemasına 

yansıması yönüyle ele alınmıştır. Sinema-kent ilişkisi bakımından 

değerlendirilebilecek olan film, bunun ötesinde kente aidiyet, kimlik, yurt gibi 

kavramlar çerçevesinde bir bakış geliştirmiştir. 

 

Doğal güzelliği, tarihi ve kültürel mirası ve günümüz Türkiye’sinin göstergesi 

olarak kabına sığmayan büyümesiyle sembol olan İstanbul, bu özelliklerinin yanı sıra 

geçmişte barındırdığı ulusların vatanıdır. Belgesel filmde görüldüğü gibi, bu insanlar 

İstanbul’u anayurtları olarak halen yeri doldurulamayacak bir sevgi ve büyük bir 

özlemle içlerinde yaşatmakta ve anmaktadırlar. Röportajlarda anlattıkları üzere, uzak 

olmak onları İstanbul’a ait olmaktan alıkoyamamıştır. Özellikle İstanbul’da doğup 

büyüyen orta yaş üzerindeki kuşaklar için önemli olan şehirde yaşamak değil, şehri 

içinde yaşatmaktır. 

 

Bu doğrultuda İstanbullu Rumlar hiçbir zaman bu bağı koparmadıkları gibi, 

gözü arkada kalarak terk etmek zorunda kaldıkları şehirlerine, bugün artık değişen 

siyasi atmosferin de etkisiyle daha sık gelmektedirler. Geçen yarım yüzyıl içinde 

İstanbul eski havasından uzaklaşarak sosyokültürel ve ekonomik anlamda büyük bir 

değişim geçirse de şehirle bağını sürdürenler için bu değişim uzaklaştırıcı bir etki 

yaratmamaktadır. Teknolojik gelişmelerin sınırları kaldırdığı, mesafeleri 

yakınlaştırdığı günümüzde, büyüklerinden dinledikleri atalarının şehri İstanbul’u 

daha çok gizemli bir şehre duyulan merak ve aidiyet duygularıyla görmek 

istemektedirler. 

 

Kent kültürünü yaratan önemli olgulardan biri, bu kültürün birikimi ve 

aktarımını sağlayan toplumsal bellektir. Tarih boyunca İstanbul kültürünü oluşturan 

uluslar ve bu topraklarda daha 50 yıl önce yaşanan olaylar, toplumsal hafıza kaybına 

maruz kalmış durumdadır. Bu çalışmayla, ‘toplumsal belleğimizde İstanbul’un yerini 

yokladığımızda bu olayların yeri var mı?’ sorusuna da cevap aranmıştır. Örnek sayısı 

kısıtlı olsa da Türk sineması dönem filmlerine ilgi göstermektedir. Türk sinemasının 
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İstanbul’u ele alış biçimiyle gözden geçirildiği belgeselle, toplumsal belleği 

tazelemek adına yapılan çalışmalara bir katkı sağlanmıştır. 

 

Sinema, perdeye aktardığı canlandırmalarla toplumsal belleği yaşatan en 

önemli araçlardan biridir. Bu film aynı zamanda tüm bu veriler ışığında, kurmaca 

sinemanın bu anlamdaki sorumluluğunu yerine getirerek tarihe tanıklık ettiğini bir 

kez daha göstermektedir. Yakın dönemde yaşanmış olmasına rağmen toplumsal 

hafıza kaybına uğramış olaylara sinema aracılığıyla dikkat çekilerek, yeni kuşaklara 

bilgi aktarıldığı görülmektedir. 

 

Belgeselde ele alınan çağdaş dönem Türk sinemasına ait filmlerde İstanbullu 

Rum toplumun temsiliyetinin gerçek nitelikleriyle yer aldığı görülmektedir. Belgesel 

kapsamında röportaj yapılan kişilerin eğitim ve mesleklerine dair detaylar da 

toplumsal hayattaki yerlerine dair bir algı oluşturmaktadır. Anlatıcıların tarihsel 

verilere tanıklıkları, Türk sinemasında bu olayların ele alındığı filmlerle 

örtüşmektedir. Çağdaş dönem Türk sinemasının negatif stereotipleştirmeden 

uzaklaştığı, gerçek temsiliyetle birlikte Rum toplumunun İstanbul algısını doğru 

konumlandırdığı görülebilmektedir. Sinema sanatı kurmaca bir gerçekliği aktarıyor 

olsa da üretim yaptığı ortamın sosyal ve siyasal koşullarını aktarmadaki sorumluluğu 

ve üslubu onu daha değerli kılmaktadır. 

 

Türk sineması 1990’lı yıllardan itibaren İstanbul’un temsiliyeti ve sunumunda 

önceki dönemlere göre farklı bir yapı ve bakış açısı geliştirmiştir. Bu değişim 

İstanbul’u rüya kent olmaktan çıkarırken, kentte izi olan ulusların ve onların 

yaşadıkları olayların sinemaya aktarılmasına imkan vermiştir. Türk sinemasında artık 

yurt ve aidiyet kavramlarının karşılığını bulduğu bir İstanbul algısından söz etmek 

mümkündür. 

 

Sinemaya ve yaşama ilham veren İstanbul, daha pek çok yönüyle ve farklı 

bakış açısıyla aktarılmaya devam edecektir. 
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Ek 1: ÇALIŞMA FOTOĞRAFLARI 
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Ek 2: TELİF İZİN BELGELERİ 
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Ek 3: KÜNYE 

 

 

Filmin adı: Arkalarından Gelen Şehir “İstanbul” 

       Rum Azınlıklar Bağlamında Türk Sineması’nda İstanbul Algısı 

Süre: 38’ 

Yönetmen: Ayla Torun 

Proje Danışmanı: Prof. Dr. Oğuz Makal 

Kamera: Sony FS 100 / Full HD / Stereo / Renkli 

Kameraman: Yorgo Demir, İsmail Kaplan, Ömer Zorlu 

Kurgu/Color Correction: Yorgo Demir 

Ses: Ahmet Çevik 

Işık: Stelios Giansakidis 

Dil: Türkçe 

Grafik Tasarım: Fevzi Kemal Torun 

Seslendirme: Abdül Süsler 

Röportajlar: Eleni Schulte, Mihail Vasiliadis, Pavlos Rahçopulos, Stelyo Berber, 

Vasiliki Kokof 

Müzik: 

İncesaz İstanbul’a Dair, İstanbul Efendisi 

Cafe Anatolia İstanbul, Bir Başka Gün, Kolay mı 

Ezginin Günlüğü Şehir 
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Ek 4: TEKNİK DONANIM VE BÜTÇE 

 

Kamera:  

Sony FS 100 / Full HD 

 

Ses:  

Sennheiser ew 100-p g3 kablosuz yaka mikrofonu  

AKG C586 B Compact Shotgun mikrofon  

 

Işık:  

KOBOLD marka LUMAX SB14 system 230v ışık seti 

COSMOLIGHT marka 1000 watt dolgu ışığı, filtreleri 

 

Kurgu:  

Edius 6 programı 

New Ideas Production 

 

Stüdyo: 

Akademi Prodüksiyon 

 

BÜTÇE: 6.500 TL 

 

Teknik ekipman kiralama: 

3.000 TL 

 

Kurgu: 

2.500 TL 

 

Prodüksiyon gideri: 

1.000 TL 
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ÖZGEÇMİŞ 

 

26 Eylül 1969, İzmit doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi İzmit’te tamamladıktan 

sonra Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Radyo-Televizyon Bölümü’nde 

lisans eğitimine başladım. Bu bölümden 1991 yılında mezun oldum. Arkasından Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde yüksek lisans 

eğitimine başladım ve 1994’te mezun oldum. 1990 yılından itibaren TRT İstanbul 

Televizyonu’nda, ardından bir bölgesel televizyon kuruluşunda çalıştıktan sonra, halkla 

ilişkiler ve reklamcılık alanında çalışmaya yöneldim. On yıl süreyle bir kuruluşun kurumsal 

iletişim müdürlüğünü yürüttüm. Ardından kurumsal iletişim danışmanlığı hizmeti vermeye 

başladım.  

 

Özel ilgi alanlarım sinema, belgesel film, tanıtım filmi, yayıncılık ve içerik 

danışmanlığı ile etkinlik yönetimidir. 

 

Yabancı dilim İngilizce olup, evli ve bir çocuk sahibiyim. 

 

 

 

 

 

Ayla TORUN 


