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ÖZET 

 

GÜNÜMÜZ TÜRK SİNEMASI’NDA İSTANBUL’UN 
SUNUMU 

İstanbul geçmişten günümüze üç imparatorluğa başkentlik etmiş bir şehirdir. 
2500 yıllık tarihinde üç imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir olması, post modern 
şehir olması, gecekonduları ve gökdelenleriyle çelişkiler şehridir. Bu çalışmada ele 
alınan filmlerle İstanbul’un çok yüzlü yapısı anlatılmaya çalışılmıştır. Çalışmada 
İstanbul üzerine kurulu sekiz film ele alınmıştır. Ele alınan filmlerle İstanbul’daki kent 
yapısı, yaşanan kimlik sorunu, göç olgusu çerçevesinde İstanbul şehri incelenmiştir.  
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ABSTRACT 

 

THE REPRESENTATION OF ISTANBUL IN PRESENT TURKISH 
CINEMA 

Istanbul, is a capital city for three civilizations from past to present. İstanbul is 

a paradox city with having 2500 years of history, being a post modern city, having 

squatter houses and tower blocks. In this study multifaced of İstanbul are explained 

with films. In thıs study, there are eight films which are based on İstanbul.  With this 

films, it is searched that urban constition, the problem of idendity and migraiton in 

İstanbul. 

 

  

 

 



ÖNSÖZ 

“Günümüz Türk Sinemasında İstanbul’un Sunumu” başlıklı çalışma Türk 

sinemasında İstanbul kentinin nasıl temsil edildiğini incelerken söz konusu kentin 

değişimi ve kentin içinde yaşayan bireylerinin durumunu da irdelemektedir.  

Bu araştırmanın gerçekleştirilmesi sırasında kaynak araştırması ve konunun 

incelenmesinde beni yönlendiren değerli tez danışmanım Doç. Dr. Mehmet Öztürk’e 

teşekkür ederim.  
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GİRİŞ 

Sinema ve şehir birbirinden uzak olmayan kavramlardır. Şehirde sinema teması 

sinemanın kenti değiştirdiği şeklinde ele alınırken, sinemada şehirler teması temsil 

konusunu gündeme getirmektedir. Bu tezin konusu gereği şehrin sinemada temsili 

irdelenecektir. Shiel, sinemanın mekansal bir sistem olduğunu ve bu mekansallığın onu 

farklı kıldığını bu bağlamda sinemaya kentsel mekanları aydınlatmak için özel bir 

potansiyel verdiğin söylemektedir.1 

Türk Sinemasını tarihine bakıldığında İstanbul’un pek çok filme mekan olduğu 

görülmektedir. Örneğin Öldüren Şehir’den Vesikalı Yarim’e Lütfi Akad’ın pek çok 

filminde İstanbul önemi bir konumdadır. Memduh Ün’ün Üç Arkadaş’ı, Halit Refiğ’in 

taşralı bir aileyi anlattığı Gurbet Kuşları siyah beyaz İstanbul’un izlenebildiği 

filmlerden birkaçıdır.   

Bu tez, günümüz sinemasında İstanbul’un temsil edilişinde yönetmenlerin ve 

kentsel yaşantının karşılıklı ilişkilerini anlamaya çalışmaktadır. İstanbul, 2500 yıllık 

tarihinde üç imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir olması, çok yüzlü ve katmanlı bir 

post modern şehir olmasıyla, kırdan kente göç edenler sonucu çıkan gecekonduları ve 

hemen yanı başındaki gökdelenleriyle bir çelişkiler yumağı olması nedeniyle 

seçilmiştir. Tez temsili yapılacak İstanbul’un son yıllardaki sosyo ekonomik 

değişiminden başlayarak günümüz Türk sinemasında İstanbul kentinin temsiline 

yoğunlaşacaktır. Amaç, seçilen filmlerde İstanbul’un nasıl ele alındığını incelemektedir. 

Tezin ilk bölümünde İstanbul’un geçirdiği sosyo ekonomik değişim, 

İstanbul’daki kimlik sorunu; göçle gelen “öteki” kimliğine değinilirken “İstanbullu 

kimdir” sorusuna cevap aranmıştır. Filmlerin çekildiği yıllarda İstanbul’un sosyo 

ekonomik durumu, kentli ve göçle gelen ötekinin çatışmasına yer verilmiştir. 

Filmlerin analiz edildiği ikinci bölümde ise 2000’li yıllarda çekilmiş çeşitli 

Türk filmleri incelenmektedir.  İstanbul’un Türk sinemasında temsili konusunda sekiz 

adet Türk filmi analiz edilirken, filmlerin temsil edildiği dönemdeki İstanbul ile filmler 

                                                 
1 Mark Shiel, “Cinema and the City Histor and Theory” , Cinema and The City, Ed. By. , Mark Shiel and Tony 
Fitzmaurice, Oxford, Blackwell Publishyers, 2001, p.5. 



arasında bağ kurulmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte filmlerde İstanbul’un 

metropoliten kent olmasıyla bireydeki değişim ve yalnızlaşma duygusuna da yer 

verilmiştir.  

Ele alınan  filmlerde sinema ve kent temsilleri üzerine çalışılırken filmler ele 

alınan kavramlar şunlardır; “metropol yaşantısı ve bireyin yabancılaşması”, dışarıda 

kalmışlık – ötekini şehirdeki konumu”, kentli – taşralı ikilemi; benzerlikleri ve 

farklılıkları”, “modern kentte kadın-erkek ilişkileri” ve filmlerdeki İstanbul 

temsilleridir. 

Filmografiye bakıldığında 1999 – 2008 arasında İstanbul’u değişen yüzünü, 

umut vadeden şehirden bireyi yalnızlaştıran, hayal kırıklığına uğratan İstanbul’u en iyi 

şekilde anlatan filmler görülmektedir. Çalışmaya kaynak olan filmler Nuri Bilge 

Ceylan’ın “Uzak” ve “Üç Maymun” filmleri, Zeki Demirkubuz’un “Yazgı” ve 

“Bekleme Odası” filmleri, Çağan Irmak’ın “Issız Adam” filmi, Yeşim Ustaoğlu’nun 

“Güneşe Yolculuk” filmi, Handan İpekçi’nin “Büyük Adam Küçük Aşk” filmi ve son 

olarak Fatih Akın’ın Duvara Karşı filmidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. BÖLÜM 

KENTSEL GELİŞİM SÜRECİNDE İSTANBUL 

 

1. İstanbul’un Kentsel Gelişimi 

Kentleşmenin ülkemizde sanayileşme hareketine dayanmadığı bilinmektedir. 

Kentlere olan nüfus akınlarında, kentlerin çekiciliğinden çok kırsal alanların iticiliği rol 

oynamaktadır.  

İstanbul 10 milyonu aşkın nüfusuyla bir megapol haline gelmiştir. Kent, birçok 

özelliği bakımından çok yüzlü ve katmanlı post modern bir şehirdir. İstanbul, kırdan 

kente göç edenin umut kapısı, kente göç edenler sonucu ortaya çıkan gecekonduları ve 

hemen yanı başlarındaki gökdelenleriyle bir çelişkiler yumağı, Kafkasya ve Orta 

Asya’nın, Orta Doğu ve Akdeniz’in, Anadolu ve Doğu Avrupa’nın doğal merkezi, 2500 

yıllık bir yeri yerleşme yeri olup tarihte üç imparatorluğa (Doğu Roma, Bizans, 

Osmanlı) başkentlik yapan bir şehirdir. 

Birbirini izleyen uygarlıkların yansıdığı fiziksel ve çevresel özellikleri 

İstanbul’u geçmişten günümüze görülesi ve yaşanası bir kent yapmıştır. Tarihsel süreçte 

çeşitli uygarlıkların sentezi olan bir kültür mirası, ülkenin koşullarında dünya 

metropollerinin içinde bulunduğu olumsuzluklardan payını almış; taşıyabileceği nüfus 

dengesini aşarak fiziksel ve mekansal özelliklerinin bir kısmını yitirmiştir. Bu olumsuz 

gelişme kentleşme ve kente göç olarak adlandırılırken Avrupa başkentlerindeki gibi bir 

gelişme göstermediğinden şehir kargaşa ve düzensizlik içine girmiştir.2 

İstanbul, hem bir sanayi kenti olamamanın hem de  bunun getirdiği modern 

krizi yaşayan bir şehirdir.  İstanbul’daki kitlelerse bu “arada kalmış kentsel formun” 

izlerini üzerlerinde taşımaktadır. İstanbul “hizmet kenti” ya da “sanayi kenti”  

formlarının arasında kalmış bir şehirdir.  Hizmet sektörünün hızla yayıldığı bir kentsel 

                                                 
2  İstanbul’un Kentsel Gelişme Sorunları ve Avrupa Metropolleri, editör Mehmet Çubuk, İstanbul: MSÜ 
Yayınları, 1994, s.16. 

 



alan formunun  gelişi güzel yapılanmasını temsil etmektedir.  Bu anlamda “aceleye 

gelmiş, ham bir yapılanmayı” temsil etmektedir.  Başka deyişle kırsallığın, feodalliğin 

kalın izlerini hala taşıyan İstanbul’un geniş bir coğrafi ve beşeri alanı ; modernitenin 

estetiğiyle bezenmiştir. Bağdat Caddesi, Ulus, Nişantaşı gibi mekanlar söz konusu 

estetikten geçirilmiştir; ancak geniş bir kentsel kesim hala “ham ve kaba”dır. 3 

İstanbul’un nüfus olarak büyüme hızı, örneği ancak yoksul üçüncü Dünya 

ülkelerinde gösterilebilecek bir boyuttadır. 2007’deki nüfus sayımıyla nüfusu 12 

milyonu bulan İstanbul’da henüz çağdaş gelişme politikaları mevcut değildir. 

İstanbul’daki plansız büyüme kent ve bölgeleri arasında büyük dengesizlikler ortaya 

çıkartmıştır. 

Kentleşme İstanbul’un toplumsal yapısının en belirleyici etmenidir. Bugün 

yaklaşık 12 milyon nüfusuyla dünyanın ilk 20 büyük kenti arasına girmektedir. Bu 

gelişme elbette sorunları da beraberinde getirmektedir. 12 milyon insan, kamudan, 

belediyeden, konut, yol, otobüs, doğalgaz, içme suyu, kanalizasyon, okul gibi hizmetler 

beklemektedir. Bunların yanında toplumsal, kültürel, psikolojik ve hatta siyasal bir 

takım sorunlar da oluşmaktadır. Çarpık ve düzensiz kentleşme bu sorunların boyutlarını 

büyütürken, çeşitlerini de çoğaltmaktadır. 4 

Nüfusun çoğunun kaçak yapılarda yaşadığı, son 50 yılda Anadolu’nun hemen 

her yerinden taşınan yoksullukla İstanbul, toplumsal ve ekonomik yapısından kopuk 

olarak ülkenin çarpık ve sağlıksız kentleşmesini yansıtmaktadır.  

                                                 
3 Engin Yıldız, Gecekondu Sineması, 1. Basım, İstanbul: Hayalet Kitap,  2008, s.23. 
4 Ruşen Keleş, İstanbul’da Yaşam Kültürü, der. Evren Barın Eğrik-Nihal Boztekin, İstanbul: İKSV Yayınları, 
2007,s.28. 
5 Doğan Kuban, İstanbul Yazıları, İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, 1998, s.235. 
 
 

 

 
 
 



Nişantaşı ve Şişli’nin kuzeydoğu yamaçlarındaki gecekondular gökdelenlerle 

birlikte yaşadılar. Bu gecekonduların gökdelenlerle birlikteliği İstanbul’da kentsel 

mekan kullanımına en ilginç örneklerden biridir. 5 

İstanbul çok sayıda toplumsal alandan oluşan, her birinin az çok türdeş 

sayılabilecek özellikleri olan çok renkli bir mozaiktir. Gelir dağılımının dengesizliği 

sonucu oluşan bu yapıyı örneklendirmek gerekirse İstanbul’da yaşayanların bir kısmı 

sokaklarda kurulan semt pazarına giderken bir kısmı kapalı çarşıya gitmekte, geliri 

yükseldikçe kapalı çarşının yerini Akmerkez onun da yerini Kanyon alabilmektedir. 

İstanbul sanayileşme adına 19, yüzyıl aşamasını görmeden 21. yüzyıla girdiği 

günümüzde, kırdan kente gelen göçmenler okuma yazma bilmeden ucuz işçi 

pazarlarında bir meta haline gelirken, kent de bir sanayi kenti olmadan  sanayi sonrası 

kentin söylemi ile karşılaşmıştır. Gökdelenle gecekondu birlikte oluşmaya da devam 

etmektedir. Bu sürekli ve hızlı değişme sürecinde yeni kentlinin mekan-zamana bağlı 

düşünce ve tavırları da yeniden şekillenmektedir. İstanbul’a gelen köylü ya da taşralı 

burada yeni bir sokak olgusuyla karşılaşmıştır. Ancak bu sokak sadece yayaya ait değil, 

daha çok motorlu araca göre tasarlanmaktadır. Kaldırımlarıyla birlikte aracın tehdidi ve 

işgali altındadır.6 

2.  Metropoliten Kavramı ve İstanbul 

Metropolitenleşme metropol kavramına ilişkin olarak tanımlanmalıdır.  

Metropol ise kentin bir özel durumu olarak tanımlanabilir. Metropol üretim, büyüklük, 

yoğunluk, heterojenlik ve bütünleşme değerlerinin belli bir aşamasında kente verilen ad 

olmalıdır. Bir öteki görüşe ise  bu aşama, tarım dışı üretim ve tüm üretimin denetleme 

ve dağıtımının koordinasyon düzeninin ulaştığı belli bir aşama olarak tanımlanabilir. 

Metropol, denetleme kurumlarının ve dağıtımı koordine eden kurumların ulaşım ve 

haberleşmeye bağlı olarak geniş ölçüde örgütleştiği kent türüdür. 

                                                 
 
6 Kuban, a.g.e. , s. 254. 

 

 



Günümüzde dünya kentleri, ulaşım ve iletişim teknolojilerinin de hızla gelişimi 

ile daha önce görülmemiş şekilde büyümekte ve yayılmaktadır. Kır-kent ayrımını 

ortadan kaldıran bu süreçte, kentsel yapılar hızla çözülmekte merkezkaç süreçlerle 

kentsel alanın çeperlere doğru hızla yayılması toplum gruplarının kesin sınırlarla 

birbirinden ayrışması yönündeki eğilimleri güçlendirmektedir. Bu süreçler sonucunda 

kent, tüm kentlilerce paylaşılan bir kamusal alan olmaktan çıkarak bir araya gelemeyen 

gruplar tarafından bölüşülmüş yerleşim alanları kümelenmesine dönüşmektedir. Dünya 

kentlerini etkileyen bu süreçler metropol kent İstanbul’u da etkisi altına almıştır. Bir 

yandan bitmek bilmeyen göçlerle, artan nüfusuyla  devleşmesini sürdürürken, öte 

yandan “edünya kenti” İstanbul sloganıyla serbest pazar ekonomisinin taleplerine teslim 

edilmiş; yeni ulaşım arterleri üzerinde ortaya çıkan iş ve finans merkezleri, olası her 

yönde yayılan konut alanları ile çeperlerine doğru yayılmaktadır.7 

Metropoliten kent, özellikle bu kentin kompleks örgütlerden oluşan idare, 

koordinasyon, kontrol fonksiyonları gören ve artık sanayiden fazla istihdam yaratan iş 

yapısı buralarda çalışan son derece ihtisaslaşmış uzman beyaz yakalı yoğunluğunun 

olduğu ve bunların gittikçe daha çok yığıldığı merkezi iş mıntıkalarının mekanıdır. 8 

Metropoliten kent olgusu ulusal bir hizmet alanını tanımlarken, küresel kent 

olgusuyla birlikte kentler çok daha geniş bir coğrafyaya hizmet verebilmektedir.  

Metropoliten kent sürecinde İstanbul’un hizmet alanı ulusal alanın tamamı olurken, bu 

niteliğiyle Türkiye’nin en büyük metropolü olmuştur.  

Dünya metropollerini gerçek anlamda metropol yapan coğrafi mekandaki 

büyüklüklerinden çok barındırdıkları karmaşıklık, çeşitlilik ve etkinlik yoğunluğu ile 

küresel ölçekte çekiciliklerini arttırarak sürdüren tarihi merkezlerdir. Son çeyrek yüzyıl 

içerisinde Beyoğlu-Galata tarihi merkezinin değer kazanarak metropolün kültürel 

merkezi rolünü yeniden kazanması, kentsel aktivite yoğunluğunu barındırabilen tarihi 

                                                 
7  Cana Bilsel, “Yeni Dünya Düzeninde Çözülen Kentler ve Kamusal Alan: İstanbul’da Merkezkaç Kentsel 
Dinamikler ve Kamusal Mekan Üzerine Gözlemler”. 
http://www.metropolistanbul.com/public/temamakale.aspx?mid=8 
8 Mübeccel Kıray, “Metropoliten Kent Olgusu ”, Kentleşme Yazıları, 3. Basım, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2003, 
s.115. 

http://www.metropolistanbul.com/public/temamakale.aspx?mid=8


kentsel/mimari yapısı ve kamusal mekanlarının değerlendirilerek yeniden kullanımı ile 

mümkün olmuştur. 9 

İstanbul da mimari, dini, nüfus, ekonomi, kültür, medeniyetler bakımından bir 

metropoldür. Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin başkenti olması sebebiyle de 

bir metropoldür. 2500 yıllık geçmişiyle İstanbul üç büyük imparatorluğa başkentlik 

etmiş, XVI. yüzyılda 1 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın ilk metropolü olma onurunu 

taşımaktadır. Modern İstanbul iki kıtayı birbirine bağlarken; Anadolu yakasından 

Gebze’ye, Avrupa yakasında Silivri’ye kadar uzanan geniş bir bölgedir. İstanbul’un iki 

kıtayı birbirine bağlayan coğrafi konumu kenti önemli bir yerleşim yeri yapmıştır. 

İstanbul bir dünya kentidir ve dünyanın en önemli kentlerinden biridir. Onu İstanbul 

yapan en önemli özelliklerin başında da güçlü imparatorlukların güçlü başkenti olması 

gelmektedir. 

Türkiye’deki kentler açısından dünya kenti olgusu incelendiğinde ilk plana 

çıkan kent İstanbul’dur. İstanbul, Türkiye’nin küresel ekonomiye açılan en önemli 

penceresi, küresel süreçlerin etkilerinin yaşandığı bir kenttir.10 

İstanbul, Türkiye’nin dünya ile bağlantısında bir düğüm noktasıdır. Dünya 

metropolleri arasında yer alacağı kademede diğerleriyle yarışabilmesi için 

potansiyelinin çok iyi değerlendirilmesi ve önündeki engellerinin kaldırılması 

gerekmektedir. Dünya metropolleri kademesinde ikinci grup metropoller arasına 

girebilecek potansiyele sahip İstanbul’un bu dengeyi sağlayabilmesi için kentin 

üzerindeki göç baskısının azaltılması gerekmektedir. Çünkü hızlı nüfus artışıyla 

İstanbul’da üç temel problem alanı ortaya çıkmaktadır; doğal kaynakların tahribatı, alt 

yapı yetersizliği, ikili sosyo-kültürel ekonomik yapı. 11 

21. yüzyılda bir metropol olan İstanbul’da iki süreç kentin belirleyicisi 

olmuştur. Hızlı nüfus artışı ve kırdan kente göçtür. İstanbul metropolü, Türkiye’de göç 

hareketinin öncelikli çekim merkezi olmuştur.ş İstanbul’un sosyo-ekonomik değişimi 
                                                 
9 Bilsel, a.g.m. 
10  Elif Karakurt, Bilgi Toplumu Sürecinde Yeniden Yapılanan Kentsel Mekanı Okumak, : 
http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/02-03.pdf. 
11 Hale Çıracı – Gülden Erkut,  2000’li Yıllarda İstanbul’un Alt Yapı Beklentileri ve Mekansal Örgütlenme, 
İstanbul: İTO yayınları, 1998, s. 7-71. 
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diğer bölümde de ele alınacaktır. Ancak burada da kısaca değinmek gerekirse Kıray’ın 

da ifade ettiği gibi Türkiye’de 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren büyük kentlerdeki 

köklü   değişimleri   en  yoğun  yaşayan kent  İstanbul’dur. İstanbul çevresinde  bulunan 

İzmit, Adapazarı, Bursa gibi illerde ulaşımı ve iletişimi geliştirmiş, bu illerle olan 

etkileşimi sonrasında metropoliten alanın oluşumuna yönelik bir dinamiği de ortaya 

çıkartmıştır. Sanayileşme ve teknoloji gelişimi İstanbul’un metropolitenleşmesini 

hızlandırmış ve metropoliten alan daha belirgin bir hal almıştır.12 

İstanbul’da 1980’lerden günümüze metropoliten büyüme dinamiklerine tanık 

olunmaktadır. Bir yandan yasal ve yasadışı sermaye yatırımlarına kapılarını açarken 

diğer yandan kentsel alandaki rantların büyüklüğünü fark eden  ulusal sermayenin 

çekim alanına girmektedir.  

Modern uygarlığın Türkiye’deki gerçek harikası İstanbul’dur. Diğer Türk 

kentlerinin ‘metropol’ niteliğine sahip olmamaları bir yana, İstanbul’un küreselleşme 

performansına, küresel bir kent olma dinamiğine bakıldığında taşralaştığı bile 

söylenebilmektedir. Türk modernitesini yansıtma kudreti İstanbul’a aittir. Bu konuda 

İstanbul mutlak şekilde biricik ve fazlasıyla bencildir. Dumanlı gri havası, yabancı 

ziyaretçilerini tedirgin eden kaosu, öteye beriye koşuşturan şaşkın kalabalığıyla 

İstanbul, bir “uygarlık harikası”dır ve kapitalist modernleşmenin anıtsal çirkinliği ve 

sefaletini kusursuz biçimde temsil etmektedir. 13 

Bütün dünyada olduğu gibi İstanbul’da da gelir dağılımındaki farklılık yaşam 

alanlarına da yansımaktadır. Türkiye’de metropol kentlerdeki konut stokunda üç grup 

görülmektedir: Bir uçta, kentin çeperinde eskisinden farklı yöntemlerle ve ilişkilerle 

varlığını sürdürmeye çalışan kent yoksullarının; orada bir yerlerde, kooperatifler veya 

yapısal mekanizması yoluyla kentteki rant paylaşımına katılan ve kent çeperindeki geniş 

arazileri kullanan orta sınıfların; son olarak da kentin en prestijli alanlarında ve 

çeperinde orman, deniz ya da göl benzeri doğal güzelliklere yakınlıkları ile öne çıkan 

arazilerde konumlanan özel güvenlik sistemleri ile korunan üst/üst orta  sınıfların yaşam 

                                                 
12 Mübeccel Kıray, “İstanbul: Metropoliten Kent”, a.g.e,. s.169. 
13 Göksel  Aymaz, “Dekadans Kent: İstanbul”, Sinematografik Kentler, Mehmet Öztürk (Der.) 1. Basım, İstanbul 
Agora Yayınevi, 2008, s.353. 



alanlarıdır. 14  Bu gruplardan kent yoksullarının yaşam alanı gecekondulardır. Ancak 

günümüzde gecekondu alanlarında çok katlılaşma ve apartmanlaşma görülmektedir. 

Gecekondular kentteki üst gelirlilerin bulunduğu yerlerde tasfiye edilip yerine yüksek 

gelirlilere dönük konutlar almıştır. Bu gelişmeyle gecekondular da artık kendi zenginini 

ve fakirini yarattığı bir sürece girmiştir.  Üst/üst orta sınıf diyebileceğimiz kesimin 

yaşam alanı ayrışmış güvenlik sistemlerinin arkasında, halktan uzak yerlerde 

bulunmaktadır.  

3. İstanbul’un Sosyo-Ekonomik Değişimi 

İstanbul söz konusu olduğunda, bütün küresel kentlerde olduğu gibi, dönüşüm 

geçiren fiziksel mekanlar bakımından gelişme aşırı şekilde eşitsiz olmuştur. Bu 

eşitsizlik daha eski bir literatürün tasvir ettiği modern-geleneksel çatışmasıyla benzer 

özellikler taşıyan ve küreselleşmecilerle yerelciler arasındaki yerellik ve kimlik 

konularında yoğunlaşan bir kültürel çatışmaya paralel olarak gelişmekte ve onu 

beslemektedir. Eşitsizlikler, nüfusun küçük bir bölümünün dünya ekonomisinin 

doğurduğu yeni dinamiklerle hızla bütünleşmesinden doğarken, çoğunluk ise bu 

bütünleşmeye, yarattığı maddi olanaklardan yararlanmaksızın tanık oluyor ve tepki 

göstermektedir. 15 

Günümüzde İstanbul iki katmanlı bir değişim sürecini bir arada yaşamaktadır. 

Modernleşmeye öncülük etmiş metropollerin yaşadığı yapısal dönüşümü yaşamaya 

devam ederken (yani köylülüğü tasfiye edip kentli işgücüne dönüştürüyor, nüfus artıyor, 

sermaye kurumsallaşıyor) bütün bunları dünyadaki yeni trendlere uyum sağlayarak 

yapmaktadır. 16 

İstanbul, 1950’lerden beri yaşadığı yayılma eğilimini 1990’lar boyunca 

sürdürürken bu eğilime paralel olarak iç yapısını yeni sosyo-ekonomik gelişmeler 

doğrultusunda dönüştürmüştür.  

                                                 
14 Yasemin Sayar– Dürrin Süer, “Kentleşme Sürecinde Konut Alanlarının Oluşumu ve Kentsel Mekana Etkileri: 
İzmir-Çiğli Örneği, Mimarlık, Eylül-Ekim 2004, Sayı 319. 
15 Yıldız, a.g.e. , s.58. 
16 Sevdan Teber, “Ankara’nın taşına Bak” Üç Büyük Kentin Başkalaşımı, Mimarlık, Mart-Nisan 2004,  Sayı 316. 

 



İstanbul’un bütün küresel kentlerde olduğu gibi, hem kent halkının 

küreselleşmiş faaliyetlere katılımı açısından, hem de dönüşüm geçiren fiziksel mekanlar 

bakımından gelişme aşırı ölçüde eşitsiz olmuştur. Eşitsizlikler, nüfusun küçük bir 

bölümünün dünya ekonomisinin doğurduğu yeni dinamiklerle hızla bütünleşmesinden 

doğarken, çoğunluk ise bu bütünleşmeye, yarattığı maddi olanaklardan 

yararlanmaksızın tanık oluyor ve tepki gösteriyordu.17 

Yapılaşmaya bakıldığında, siteler kenti çevreleyen bir halka gibi, her biri kent 

merkezinden yaklaşık birer saat uzaklıkta, zamanla kendi başlarına birer merkez haline 

gelme potansiyeli taşımaktadır. En üst düzeydeki meslek sahibi gruplar dışında, orta 

sınıfın daha alt katmanlarında istihdam, coğrafi bakımdan çok daha dağınıktır.  

1990’lı yıllarla birlikte toplumun bir kesiminin gelirinin daha çok artmasıyla 

birlikte “İstanbul’un asli sahiplerinin” “taşradan kopup gelen köylüler” ile birlikte 

bulunmak istemedikleri bir döneme girilmiştir. Bu kişiler öğrencilik yıllarında 

Amerika’da yaşamış, Amerikan yaşam tarzıyla haşır neşir olan İstanbullu seçkinlerdir. 

Çözümü sitelerdeki dairelerine sığınmakta bulmuşlardır. Bu siteler sadece işten çıkıp 

özel uçaklarına atlayarak on-on beş dakikada evlerine ulaşabilecekleri, kalabalıktan çok 

uzak evlerdir. 18 

1990’larla gelen bir diğer konut tipi de rezidanslardır. Bu konutlarda 

yaşayanlara birinci sınıf bir otelde olduğu gibi sekreterlik, yemek, ikram, daire içi 

temizlik gibi hizmetler verilmektedir. Rezidansların hedef kitlesi zamanı kısıtlı, gelir 

düzeyi yüksek serbest meslek sahipleri, üst düzey yöneticiler, yalnız yaşayanlar, 

İstanbul dışında yaşayan ama sık sık İstanbul’a gelip burada kalmak zorunda olan 

kişilerdir. 19 

Küreselleşme sürecinde İstanbul, ‘geceleri’ yaşayan ve çelişkileri açığa çıkan 

bir kenttir. İstanbul’un en modern görünümlü alanlarında bile ‘yoksulluk kültürü’nün 

oluşturduğu yaşamsal biçimlere rastlarız. Selpakçı çocuklar, araba camı silicileri ve akla 

                                                 
17 Çağlar Keyder; “Arka Plan”, İstanbul Küresel İle Yerel Arasında, der. Çağlar Keyder, Metis Yayınları, İstanbul, 
2000, s.34. 
18 Rıfat N. Bali, “Modern Mekanlar” Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a, 5. Basım, İstanbul: İletişim yayınları, 2002, 
s.121-122. 
19 Bali, ag.e., s.122. 



gelmedik iş biçimleriyle İstanbul,çelişkilerin ve sınıf altı oluşumların merkezine 

dönüşmüştür. ‘Gökdelenleşme’ sürecini yaşayan İstanbul, en ‘ilkel’ ve ‘ham’ yaşam 

biçimleri ile en modern yaşam biçimlerinin kimi zaman iç içe kimi zamansa sessizce 

kabullenilmiş kurallarıyla ve yoksullar için yasak alanlarıyla parsellenmiş bir kent 

görünümündedir. 20 

Göreli olarak eşitlikçi bir biçimde geniş bir yelpazeye hitap etmiş olan sosyal 

hizmetler, üst gelir grupları açısından hızla özelleşmektedir; ana okulundan yüksek 

öğretime kadar okullar çoğalmakta, pahalı sağlık kuruluşları ortaya çıkmaktadır. Kamu 

hizmetleri kötüleşmekte, bütçe sıkıntıları ile birlikte okul ve hastane binalarının bakımı 

yapılamamakta, toplumun kaynağı ile  geri kalanı arasındaki tüketim olanakları 

eşitsizliği, göze batacak kadar belirginleşmektedir. İki bölmeli bir toplum ortaya 

çıkarken, hayat tarzları ve tüketim kalıpları mekan içinde birbirinden ayrıştırılabildiği 

ölçüde aralarındaki mesafe büyümektedir. 21 

Şu anki ülke gerçekleri göz önüne alındığında İstanbul’da büyümenin 

durdurulmasının zor olduğu görülmektedir. İstanbul’daki büyümeyi önlemek için çevre 

yaşam kalitesinin yükseltilmesi gerekmektedir. 

1980’lerden itibaren İstanbul’da görülen dönüşüm, küresel kent modeli 

açısından yetersiz olmuştur. Bölgesel rolü sınırlı kalmış, hizmetler alanındaki işlevi esas 

olarak ülkenin geri kalan bölümüne yönelmiştir. Öte yandan kent son derece canlı 

gelişmektedir; vitrindeki lüks mallar, ofis binaları ve üst düzey konut alanları, 

sokaklarda teşhir edilen gösteriş tüketimi, bunun yanında eğlence sektöründeki patlama; 

öyle ki canlı gece hayatının hafta sonları trafiği sabaha kadar sıkıştırması… Bunlar 

yalnızca Türkiye ekonomisinin iç büyümesi tarafından körükleniyor olamaz. Bu çelişki 

ulus aşırı maddi akışların, küresel kent literatüründe öngörülmemiş, politik ortam 

belirsizlikleri tarafından biçimlendirilmiş, farklı, enformel, geçici türden bir yoğunlaşma 

olarak açıklanabilir. 

2000’lerin İstanbul’u, gökdelenler ve gecekondular arasına sıkışmış bir kenttir. 

2000’lerde artık kaçak yapılar vardır. Kentin dokusunu bozan, derme-çatmalık anlayışı, 
                                                 
20 Yıldız, a.g.e., s.62. 
21 Keyder, ag.m. , s.35. 



yaşamın her alanına yerleştiren ‘kaçak yapılar’ kenti bozmuş ve çirkinleştirmiştir. Ve 

kentsel yaşamı her anlamda sınırlamıştır. 2000’lerin İstanbul’u her semti başka bir 

yaşam biçimi sergileyen bir kent olma özelliğini kısmen korusa da, kent içi, semtler 

arası göçlerin daha önceleri olmadığı kadar sık yaşandığı birkaç kuşak aynı evde 

yaşayan ailelerin neredeyse kalmadığı bir kenttir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. BÖLÜM 

İSTANBUL’UN KİMLİK SORUNU 

            1. Göç Olgusu ve Göçle Gelen “Taşralı” Kimliği  

Türkiye’deki göç ve kentleşme süreci, yaşanan sosyo-ekonomik ve kültürel 

yaşamın derin etkilerini taşır. Bu temel durumların oluşturduğu yapının göç olgusu 

üzerindeki şekillendirici etkisi büyüktür. Bunun yanında bu sosyo-kültürel ve ekonomik 

formasyonları kesintiye uğratacak bir dinamik olarak Türkiye’de göç, bir kentleşme 

sürecini değil aksine kentin bir kırsala dönüşme ve kentin temel özelliklerini sona 

erdirecek derecede çarpık bir gelişmeye yol açmıştır. İstanbul, bu gelişmenin en belirgin 

şekilde görüldüğü şehir olmuştur.22 

Kent, köyde gelenler için sonsuz bir umuttur ve gerçekten eğer kullanılabilirse 

bir kaynaktır da. Daha iyi yaşamak, daha iyi anlamak ve daha mutlu olmak adına bir 

kaynaktır kent. Köyden gelen, kentte telefon kulübesini, vapur turnikesini, yürüyen 

merdiveni, çöp toplayan kamyonu, kırmızı ve yeşil ışığı, gelen yolu giden yoldan ayıran 

barikatı yalnızca öğrenmiyor aynı zamanda onları deniyor. Bu küçük bilgilerin birikimi, 

sayıları çoğaldıkça köylüyü de kentli yapabilmektedir. 23 

Türkiye gibi gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde kentleşme nedeniyle 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kentlere yoğun göçler yaşanmıştır ve kentler 

düzensiz bir şekilde büyümüştür. Kırdan kente göç eden birinci kuşak göçmenler 

kentsel mekan içinde sınırlı sayıdaki arsa ve konutta yerleşerek kent yaşamına adapte 

olmaya çalışmıştır. İkinci kuşak göçmenler ise, kent içindeki arsa ve konut stokunun 

sınırlı olması ve kent içindeki mevcut konutlarda yaşamak için gerekli maddi imkana 

sahip olamamaları nedeniyle kent çeperinde boş buldukları araziler üzerinde 

gecekondular inşa edip ya da inşa edilmiş gecekonduları kiralayıp kentte tutunmaya 

çalışmışlardır.  

                                                 
22 Yıldız, a.g.e. , s.16. 
23 Kuban, a.g.e. , s.265. 



İstanbul henüz daha gelişmenin yarı yolunda bir ülkenin metropoliten kentidir. 

Bu ülkede tarımın değişmesi ve tarıma bağlı nüfusun topraktan kopması hala sürüp 

gitmekte ve bu nüfus İstanbul’a göç etmektedir. İstanbul yoksullaşan, can güvenliğinin 

azalması ve kırların itmesiyle gelen göçmen nüfus sanayiden işgücü talebi göremeyince 

barınma ihtiyacını gecekondu ile sağladıktan sonra kendi geçimini de marjinal işler 

olarak tanımlanabilecek işlerle karşılamaktadır. 

Globalizm ve köylülük arasında sallanan İstanbul ‘küçük kıyamet’leri 

ekonomik, siyasal, ekolojik nedenlerle aralıklarla yaşayan ‘azgın’ bir kent durumuna 

gelmiştir. Köylülüğe ait kurnazlık ile metropollere özgü olan ataklık, bireysellik vb. 

özellikler birbirine eklenince ve ayrıca bütün bu ‘gayri insani’ davranışlara da son 15-20 

yılın siyasi-iktisadi sistemi, ‘ne şekilde olursa olsun zenginleşin !’ primi verince, ortaya 

her türlü fırsatçılar, sahtekarlar, zübükler, yağdanlıklar ve silahlı çeteler çıkmıştır. 24 

Bugün Türkiye nüfusunun yaklaşık sekizde birini İstanbul barındırmaktadır. 

İstanbul Türkiye’nin her yerinde göç almaya devam etmektedir. Türkiye nüfusunun 

sekizde birinin barında İstanbul şehri, her sene orta büyüklükte bir Anadolu şehrini daha 

bünyesine katmaya zorlanmaktadır. Ama kesin olan şu ki, artık katabilecek durumda 

değildir. Kontrolsüz göç, şehri içinden çıkılamaz sorunlar yumağı haline getirmektedir.25 

İstanbul nüfusunun 20. yüzyılın ikinci yarısında bir milyondan on milyona 

yükselişi, esas olarak kaçak yapıların yaygınlığı sayesinde olmuştur.  İstanbul’da yaşam 

kalitesinin yükseltilmesinde en önemli sorun yasal olmayan kaçak konut alanlarıdır.  

İstanbul’u değiştirmeye başlayan temel etken kentteki göçtür. İstanbul’a göç 

sebeplerinin başında iş bulma, iş kurma, ticaret vb. gibi etkenlerle ekonomik faktör 

gelmektedir. Ekonomik faktör, dünya ölçeğinde bir göç nedenidir. Özellikle 

metropollere yönelik göçler bu niteliğe sahiptir. İstanbul’a gelen göçün fiziksel ilk 

görüntüsü, kent sınırları dışındaki  gecekondu alanlarıdır.  Bu yeni yerleşim  alanları, 

eski kentten farklı olarak bir göçer yerleşmesinin düzenine bile sahip olamayan, acele 

ve baskı altında kuruluvermiş tek göz yapılardan oluşan mahallelerdir. Gecekondulaşma 
                                                 
24 Mehmet Öztürk, Sinemasal Kentler, 1. Basım, İstanbul: Om yayınları, 2002, s.329. 
25 İstanbul Büyükşehir Belediyesi APK Daire Başkanlığı Araştırma Müdürlüğü, İstanbullu Olma Bilinci – Sosyal 
Doku Projesi Araştırmaları, İBB Yayını, 2004, s. 253-254. 
 



olgusu daha çok Türkiye gibi gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde çeşitli 

nedenlerle kente göç eden göçmenlerin kente tutunma çabalarının bir uzantısıdır. 

Gecekondu yerleşim alanları toplam alanların yüzde 55’e yakın bölümünü 

oluşturmaktadır.  Düzensiz yapılaşma alanları ise yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Bu 

durumda İstanbul’da bulunan yerleşim alanlarının yüzde 75’i plansız ve kaçak 

yapılaşma ile ortaya çıkmıştır. 

İstanbul’da yaşayan nüfusun yüzde 75’lik gibi büyük bir oranı göç nüfusudur 

ve kırsal kültürü sürdürmektedir. İstanbul’un ne doğal taşıma kapasitesi ne alt yapısı ne 

de sosyo-kültürel kurumlar kapasitesi göç nüfusunu taşımaya yeterlidir. Hızlı nüfus 

artışı, içme suyu, atık su, enerji, telekomünikasyon vb. Göç nüfusunun kentsel alana 

taşıdığı kırsal kültür ve düşük yaşam kalitesi bu yetersizlikler nedeniyle kentsel kültüre 

dönüşememektedir. Bu ikili sosyo-kültürel ekonomik yapının mekansal yansıması 

metropoliten ölçekte, mevcut düzeni kentsel doku ile bütünleşemeyen ona eklemlenmiş, 

düzensiz ve kaçak yapılaşma alanları ortaya çıkmaktadır.  

Sosyalleşebilme ve uyum sağlayabilme iç göçle büyük şehirlere gelenler için 

üç şarta bağlıdır. Aile reisinin istihdam imkanları, konut sorununda olumlu şartların 

meydana çıkması, çocuklar için daha iyi eğitim ve öğretim şartları…Sosyalleşememe, 

geri dönüş, hemşerilik dairesini aşamama, protestocu grupların malzemesi olma gibi 

sonuçlar doğurmaktadır. 

Türkiye’deki göç süreciyle ilgili araştırmalarda, göç eden grupların özellikle 

kentsel yaşam deneyimine sahip olamayan grupların kendi kültürel birikimlerini ve 

ilişki ağlarını kentlere taşıdıkları görülmektedir. Son yıllarda İstanbul’a gelen göç , 

Türkiye’nin farklı ortamlarında, farklı yapısal özelliklere sahip bölgelerinden gelenlerin 

kente kümeleşmeleri sonucunu doğurmuştur. Bu grupların göçle birlikte kentte 

yaşadıkları deneyimler kentte “yerel” ilişkilerin kurulmasına neden olmuştur. Bu 

gruplar kentte yerleşme, konut edinme ve iş bulma konusunda geçirdikleri deneyimlerin 

çeşitliliğine bağlı olarak birbirinden farklı güvene dayalı ilişkiler kurdukları 

görülmektedir. 



İstanbul’daki beşeri kümelenmeler çoğu durumda hemşeri ve köy 

derneklerinde sürmektedir. Hemşerilik ve köy eksenli dernekler, sosyal değişmeler için 

yavaşlatıcı bir etkiye sahiptir.  

İstanbul eskiden beri hareketli ve kozmopolit bir nüfusa sahip bir göç kenti 

olmuştur. Son kırk yıldır yaşanan kitlesel göç süreci İstanbul’a çeşitli dönemlerde, 

ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen ve kente gelirken getirdikleri “kültürel” özellikleri 

birbirinden farklı olan grupların kente yerleşmesine neden olmuştur. İstanbul’a yerleşen 

yoğun göç nüfusu, kent içinde homojen bir hal almıştır. Bununla birlikte İstanbul’daki 

gerçek İstanbullunun kim olduğu sorusu akla gelmektedir. “Bugün İstanbul’da 

yaşayanların yüzde 40’ı, yetişkin nüfusu temsil eden hane halkı reislerinin ise yaklaşık 

yüzde 20’si İstanbulludur.”26 

İstanbullu sözcüğü, bir dizi ayrıcalığı, seçkinliği, yetkinliği aynı anda hem 

yoğunlaştıran hem de çağrıştıran bir terimdir. Sayısız ve sürekli yer değiştiren bir 

kültürel hiyerarşiler metropolünde İstanbullu sözcüğü seçkin kültür ile halk kültürü 

arasında sınırda nöbet beklemektedir. 27 

Yapılan araştırmalara göre İstanbul’da yaşayanların %33’ü kendilerini 

İstanbullu olarak tanımlamaktadır. İstanbulluların %51’i kendilerini İstanbul’un sahibi 

olarak görmemektedir. Kendilerini İstanbullu hissetmeyenlerin oranı %44, memleketine 

gittiğinde İstanbul’u özlemediğini ifade edenlerin oranı da %47’dir. İstanbul’da hayatı 

boyunca hiçbir kültürel aktiviteye katılmamış olanların oranı ise %63.3’tür. ‘İstanbul 

kimsenin vazgeçemeyeceği bir şehir mi yoksa zorunlu olarak yaşanan bir şehir mi?’ 

sorusuna ikinci seçenek diyenlerin oranı ise %52 olmuştur. 28 

Araştırmalardan çıkarılacak sonuca göre memleketine gittiğinde İstanbul’u 

özleyenlerin oranının az da olsa diğerlerinden fazla olması göç edenlerin ister istemez 

bir uyum sürecine girdiğini göstermektedir. İstanbul’da yaşayanların üçte biri kendini 

İstanbullu hissetmektedir. İstanbul’un zorunlu olarak yaşanan bir şehir olduğunu 
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söyleyenlerin oranının da yarıdan fazla olması kentte yaşayanların ana sebebinin 

ekonomik olduğunu göstermektedir. 

İstanbullu kimdir? Heterojen bir nüfusu olan ve çeşitli kültürlerin birbirine 

karıştığı bütün kozmopolit kentler gibi İstanbul da tezatların diyarıdır. İstanbul, 

çoğunlukla birbirinden ayrı düşen toplumsal grupların ve kültürlerin bir arada var 

olduğu bir çoğulluktur. Nüfusun dörtte üçü başka yerde doğmuş bir göçmenler kentidir. 

Bu anlamda gerçek İstanbullunun bir mit olduğu söylenebilir.29 

 

2. “İstanbullu” ve Göçmen Çatışması 

Kırsal alanın iticiliği sonucu kentin cazibesi artmıştır. At arabacısı, seyyar 

satıcısı, kapıcı, odacı gibi hizmet işlerinde çalışmaya razı insan sayısının çok kabarık 

olduğu görülmektedir. Kente yönelik gerçekleşen insan akışı, kentsel mekanın 

parçalanmışlığın açıklanmasında en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Göçlerle 

birlikte kentte bilinmeyen olgusu artmıştır. Bu olgu insanları korkutup kamusal alandan 

çekilmelerine ve özel yaşamın yüceltilmesine neden olmuştur. Bilinmeyenin verdiği 

korkuyla yükselen özel yaşam anlayışı sonucunda insanlar kalabalıktan uzaklaşarak 

kendilerini güvenli mekanlara hapsetmiştir. Günümüzde bireyler kentten kaçarak kentin 

dışındaki güvenlik sistemleriyle donatılmış (koruma altında, kapılarda baştan aşağı 

silahlı bekçiler ve elektronik olarak işleyen kapılar) mekanlar yaratma yarışına 

girmişlerdir. Bütün bunlar bilinmeyen ötekiye ya da çok istenmeyen hemşeriye karşı 

alınmış önlemlerdir. 30 

Globalleşen ekonomiye rağmen İstanbul, kenti tümüyle kullanmayan, 

kentlileşmeyen ve kentli olmanın sağladığı özgürlükleri yaşayamayan insanlarla 

doludur. Kent, içinde yaşayan kentlilerini ortak sosyal ve kültürel aktivite alanlarında 

buluşturamadığı için birbirlerine yabancı kılmıştır. Kentin varoş ya da gecekondularında 

yaşayan alt gelir gruplarının yaşadığı gettolar ve üst gelir gruplarının kapandığı lüks 

sitelerdeki kent yaşamıyla birlikte İstanbul’da farklı sosyal sınıfların buluşması ve 
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kentsel talepleri oluşturmaları zorlaşmıştır. Sitelerde yaşayanlar kentin ‘bugün gelip 

yarın dönemeyen yabancıları olan’ insanlarla karşılaşamayacakları yerlerde sinemaya 

gitme şansı bulurlarsa gitmekte ve geceleri de şehir dışındaki korunaklı sitelerine 

çekilmektedir.31 

Modern kent ulusal bir bütünleştirici olduğu kadar, kentsel düzeyde 

düşünüldüğünde parçalanmış bir yapıyı da ifade etmektedir. Örneğin metropol alandaki 

gecekonduların ve gecekonduluların kentsel alan içindeki durumları düşünüldüğünde bu 

parçalanma rahatlıkla görülebilir. Kentin zengin semt ve alanlarında ‘sefalet’ ile 

safahatın aynı mekansal alanda birleşmesiyle adeta küçük ‘fay hatları’ mevcuttur. 

Bunun ötesinde kentte alt kimlikleri tanımlayan ‘ötekilik’, ‘beyaz Türkler’ gibi ayrımcı 

oluşumlar ve kavramlar meydana gelmektedir. Özellikle İstanbul’da Eminönü-Beyoğlu, 

Şişli-Gültepe, Kasımpaşa-Osmanbey vb. bir çok alanda bu ikili çarpık yapılanmaların 

etkileri görülmektedir. 32 

Kentlilerin en alışık olmadığı ve en çok yadırgadıkları göç “köylü” göçü 

olmuştur. “Köylüler”, kente gelişleri, yerleşmeleri, konut edinme biçimleri, yaşam 

tarzları ve yaptıkları işler bakımından “eski” kentliler tarafından en çok yadırganan ve 

“sorun” olarak gündeme getirilen grup olmuştur. “Yoksulların” ya da köyden gelen bu 

kesimin varlığından duyulan rahatsızlığın sosyal politika tartışmalarındaki başka bir 

tezahürü, suçlama eğilimidir. Yoksulluk olgusunu bireysel özelliklere bağlı olarak 

açıklamak ve yoksulu özellikle tembellikle, ama aynı zamanda hesabını bilmezlikle, 

kötü alışkanlıklara sahip olmakla, aile hayatının düzensizliğiyle, bazen de çok çocuk 

yapmakla suçlama eğilimi, kültürel ve tarihsel farkları aşarak günümüze kadar varlığını 

sürdürmüştür.   

Yoksulluğun, coğrafi, etnik veya ulusal açıdan çoğunluktan farklı bir grubun, 

mesela köyden yeni gelenlerin, Romanların, Kürtlerin veya göçmen işçilerin arasında 

özellikle yaygın olduğu durumlarda, suçlama nesnesinin bireyden “kültüre” kaydığı 

                                                 
31 Nilüfer Narlı, – Aslı Kotaman,  “Modernleşmeden Küreselleşmeye İstanbul Modeli” Sinematografik Kentler, 
Mehmet Öztürk (Der.) 1.Basım, İstanbul: Agora Yayınevi, 2008, s.221. 
32 Yıldız, a.g.e. s.32 



görülür.33 İstanbul’da uzun süre “kentli-köylü” ikilemi üzerinde yoğunlaşan ve kentlerin 

köylüleşmesi söylemiyle beslenen kültür farkı konusu gündemde kalmıştır. Nüfusunun 

yaklaşık %45’inin gecekondularda yaşadığı İstanbul, denetlenemeyen bir kent 

konumuna gelmiş ‘eski İstanbullular’ ya da kendilerini ‘gerçek İstanbullu’ olarak 

addeden bazı kesimler de İstanbul dışından, özellikle Türkiye’nin en fakir bölgelerinden 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelenlere karşı ayrımcı bir tutum 

takınmaktadır. Günümüze kadar kentte yaşanan bütün sorunlar “köylü” göçüne ve 

“köylülerin” kentsel yaşama uyum göstermemelerine bağlanmıştır.  Köylüler kente 

konforu için değil, marabalığın, topraksızlığın baskısından kurtulmak, kentin verdiği iş 

olanaklarından yararlanmak için gelmişlerdir. Yeni gelenlerin sayıları arttıkça, yeni 

yerleşme alanlarının da baskısı arttı. Bu alanlar sosyal yapıları nedeniyle eski kentli için 

alternatif yerleşme alanı olamamıştır. Bu durumda eski kentlinin yeni kentliyi terbiye 

etmek, kentlileştirmek, ona örnek olma şansı olmamıştır. 

İstanbul’u taşralaştıranlar sadece kendilerine verileni tüketen bir grup değildir. 

İstanbul’a göç edenler kente yerel kültürüyle geldiler ve gelmeye devam etmektedirler. 

Baş örtüyü, şalvarı, yemeklerini, dindarlıklarını, batıl inançlarını, kaygısız giyim 

kuşamlarını getirmektedirler. Bu duruma eski İstanbullular alınsalar da İstanbul’un, 

bütün tarihinde bir göçer kent olduğunu unutmamak gerekir. İstanbul’la bütünleşemeyen 

bu büyük grupların kentle bütünleşmelerini düşünmek bir ütopyadır. Çünkü kentte bir 

bütünlük yoktur. Ortak bir davranış, ortak bir bilgi yoktur. İnsanlar, geldikleri yöre 

halkı, aşiret, klan, aile, birlikte çalıştıkları, beraber camiye gittikleri ilişkiler içinde 

birleşmektedirler. Kırsal bir adamın ilk aşamada yalnızlığa karşı zırhları bu geleneksel 

kurumsallaşmalardır. Bu giderek yerini kent ekonomisinin menfaat ilişkilerine 

bırakmaktadır. Kentlerdeki grupların bütün olguları benzer şekilde algılamaları söz 

konusu değildir. Örneğin şoför üçüncü programdaki Mozart’ı dinlemek yerine polisin 

radyosunu seçebilir. 

Kapitalist toplum, “ekonomik bir toplum” olduğu ölçüde, yani kaygıların, 

siyasi ve sosyal kaygıların önüne geçtiği bir toplum olduğu ölçüde, yoksul olmayanların 
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yoksularla birlikte var olmayı kabul etmekten başka çareleri yoktur. Ama bu, hemen 

hemen her zaman ve her yerde, gergin, korkulu, rahatsız bir beraberliktir.34 
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III. BÖLÜM 

1999 – 2008 YILLARI ARASINDA TÜRK SİNEMASINDA 

İSTANBUL’UN     TEMSİLİ 

1. GÜNEŞE YOLCULUK, Yeşim Ustaoğlu, 1998 

1.1 Kentli Olmayan Yoksul ve Göçmenin Kentteki Konumu 

Filmin ana karakteri Mehmet, Berzan ve Arzu…Üç karakter de göç deneyimini 

geçirmiş, İstanbul’a farklı yerlerden gelmiş insanlardır. Mehmet, yoksulluk yüzünden 

genç yaşta memleketini, ailesini bırakıp birkaç ay önce İstanbul’a çalışmaya gelmiştir. 

Sular İdare’sinde borulardaki kaçakları tespit eden bir ekipte çalışmaktadır. Tirelidir 

ancak esmerliği nedeniyle kimse buna inanmaz, doğulu zannedilmektedir. Üstelik 

soyadı da ironik şekilde Kara’dır. Mehmet, kendisi gibi işçi çocuklarla birlikte yoksul, 

harap bir han odasını paylaşır. Hayattaki tek mülkü de sürekli arıza yapan 

televizyonudur. Tireli Mehmet’in geçmişi hakkında pek fazla bilgi verilmemiştir. 

Türkiye’nin batısında doğmuştur. Kürtlere bakışının öncesi belli değildir. Bakış açısı 

film boyunca derisinin esmerliğinden dolayı başına gelenler yüzünden ve Berzan’la 

ilişkisi sonucu şekillenecektir. Arzu, Almanya’ya göçmen işçi olarak giden bir ailenin 

kızıdır, Almanya’da doğup büyümüştür. Sultanahmet’te bir çamaşırhane’de 

çalışmaktadır. Mehmet’in sevgilisidir. Ancak başına buyrukluğu, cinselliğini özgürce 

ifade edebilmesi, gerektiğinde herkese meydan okuyup cesaretle kendi doğrularının 

peşinden gitmesiyle Mehmet’ten farklıdır. Oturdukları bir kafede turistlerin bira içtiğini 

gördüğünde kendi de bira içmek ister. Tramvayda gördüğü turistin çorapları beğenir, 

kendine de almak ister. Almanya’da doğup büyümesine, onlar gibi olmaya çalışmasına 

rağmen aslında Arzu da İstanbullu değildir. Berzan’ın şehirdeki farklılığı sadece Arzu 

ve Mehmet gibi yoksul olması değildir, aynı zamanda Kürt olmasıdır. Bu da onun 

şehirde farklı bir konumunda olmasına neden olmaktadır. Etrafındaki birçok kişi 

çatışmaklarda ölmüş, kaybolmuş, hapse girmiştir. Berzan, İstanbul’a zorunluluktan, 

canını kurtarmak için, kendisinin ifadesiyle kimsenin adını duymadığı Zorduç’tan 

gelmiştir. 2 yıldır bulunduğu İstanbul’un Eminönü ilçesinde seyyar kasetçilik 

yapmaktadır. En büyük hayali ise köyüne dönebilmek ve geride bıraktığı sevgilisine 



kavuşabilmektir. “Memleket özlemiyle yaşayan Berzan için, sürgünü katlanır kılan üç 

şey vardır: memleketinin resimleri, Şirvan’ın fotoğrafları ve Kürtçe şarkılar. Bunlar 

aracılığıyla geride bıraktığı eviyle bağlantısı hep canlı kalır. Yoksul gecekondusunun 

duvarları kimi manzara, kimi ailesiyle ya da arkadaşlarıyla çekilmiş olan resimlerle 

kaplıdır. Bu nesneler Berzan için geçmişinin kaybolmadığının, bir yere ait olduğunun, 

bugünkü yaşantısının o yerle bağlantılı olarak anlam kazandığının kanıtlarıdır.” 35 

“Büyük şehirde yoksunluk ve hasret içinde kendi hayatının gerçekliğine nesnel bir bakış 

sunabilecek bir karakterdir.”36 “Arzu, Mehmet ve Berzan’ı İstanbul’da bir araya getiren 

sahip oldukları ortak yoksunluk ve farklılıktır. Birbirlerinin halinden anlamaları, 

birbirlerine sahip çıkışları, dayanışmaları bu ortak deneyimin sonucudur.”37  

Film, bir taraftan da küçük ayrıntılarla insanların büyük hayaller kurduğunu 

anlatmaktadır. Örneğin Arzu’nun kupon toplayarak televizyon alma hayli buna örnek 

gösterilebilir. Eksik olan kuponunu çalıştığı çamaşırhanenin patronundan 2 saat fazla 

çalışma karşılığında satın alması küçük bir eşyanın bile bu insanları nasıl mutlu ettiğini 

anlatmaktadır. 

Güneşe Yolculuk, Mehmet, Arzu ve Berzan’ın hikayelerini anlatsa da anlatı 

esas olarak Mehmet’in etrafında şekillenmektedir. Mehmet’in film boyunca yaşadığı 

dönüşümü, fiziksel olarak Zorduç’a yaptığı yolculuk sırasında aslında kendi içinde de 

bir yolculuğa çıkması ve kimliğini kaybetmesi üzerinedir. Mehmet şehirde bir 

göçmendir. Para kazanmak için ailesinden, memleketi Tire’den ayrılmıştır. İstanbul’da 

bulunduğu süre içerisinde Tire’de fark etmediği bir şeyin farkına varır. Mehmet, 

esmerdir ve Tireliye benzememektedir. İnsanlar onu Doğulu zannetmekte, Tireli 

olduğunu öğrenince şaşırmaktadır. Mehmet’in zannedildiği kişi olmanın yaratacağı 

sorunları başına gelen birkaç olayla fark eder. Bir akşam milli maçı seyretmek için 

kahvehanelerden birine gider. Maçın galibiyetle sonuçlanması maçı seyreden bir grup 

erkeğin sevinç gösterilerini taşkınlığa dönüştürür. Grup, kutlamalara sokakta devam 

ederken o sırada yoldan arabasıyla geçmekte olan birine sataşırlar. Grubun sevincini 

paylaşmayan adam Kürt olmakla itham edilir ve tartaklanır. Mehmet tek başına kalan 
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adama yardım etmek isterken o sırada yoldan tesadüfen geçen Berzan da olaya 

müdahale eder. Grubun öfkesi bu sefer Berzan ve Mehmet’e yönelecektir. Mehmet ve 

Berzan, kalabalıktan kaçıp kurtulmayı başarır. Bu olay Mehmet’in Berzan’la 

tanışmasına neden olduğu gibi, şehirde azınlık olmanın, Kürt olmanın ne demek 

olduğunu fark etmeye başlamasına neden olmuştur. Mehmet’in sorun yaşayacağı ikinci 

durum Arzu’yla bindikleri minibüste yapılan kontrol sırasında koltuğunun altında ona 

ait olmayan bir silahın bulunması nedeniyle sorguya alındığı sırada yaşar. Polisler de 

Mehmet’in Tireli olduğuna inanmamıştır. Ancak bu sefer ki durum ilkine göre daha acı 

verici olur. Mehmet salıverildiğinde bedensel ve ruhsal olarak çöküntü halindedir. Kürt 

zannedilmek Mehmet’e sadece işini ve kaldığı yeri kaybettirmez aynı zamanda Mehmet 

kendisinin sahipsiz, çaresiz olduğunu anlamıştır. “Berzan’ın anlattıklarını, bir gece 

evden götürüldükten sonra bir daha geri dönmeyen babasını, Bayrampaşa Cezaevi’nde 

açlık grevi yapan mahkumları, dışarıdaki yakınlarını farklı şekilde algılamakta, onlarla 

paylaştığı “ortak yoksunluğun” bilincine varmaktadır.” 38  “Tireli Mehmet, Berzan’ın 

yaşam öyküsünü öğrendikçe aynı zamanda bilmediği bir dünyaya tanıklık eder; polis 

tarafından mimlendikten sonra da işine, evine kısacası tüm yaşamına tehdit unsurları 

yayılır. Bu süreçte dostluğu, sevmeyi, vefayı ve korkunun belirleniminin ötesine 

geçmeyi, yani özgürleşmeyi öğrenir.”39 

Mehmet’in esmerliği nedeniyle maruz kaldığı tutum karşısında ruhsal olarak 

geçirdiği dönüşüm gözaltından çıktıktan sonra fiziksel dönüşümünü de beraberinde 

getirecektir. Kız arkadaşı Arzu’nun şaka yollu kendisine tipini değiştirmesi önerisinde 

bulunduğunda Mehmet bunu ciddiye alır ve arkadaşı Berzan’ın da ölümünün ardından 

saçlarını sprey boya ile sarıya boyar. Mehmet, Berzan’ın cenazesini memleketi 

Zorduç’a götürüşü sırasındaki yolculuğu boyunca kaldığı otel odasına dek sarı 

saçlarıyla kalacaktır. “Bu hareketin anlamı, farklılığı gizlemek kadar, 

belirginleştirmektir aslında. Mehmet, koyu ten renginden ötürü ayrımcılıkla, kötü 

muameleyle karşılaşır. Türkiye’de koyu ten renginin Doğululukla, yoksullukla 

özdeşleştirilerek hakir görülmesi açıktan açığa dile getirilmeyen, örtülü ancak oldukça 

yaygın bir toplumsal önyargı ve ayrımcılık şeklidir. Mehmet, “tipini değiştirirken”, 
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amacı naif sayılabilecek bir şekilde esmerliğini gizlemek, gözden uzak tutmak, 

hafifletmek midir, yoksa tersine yapmak istediği kendisine rağmen ve kendisine karşı 

işleyen görüntüsünü ele geçirmek, “karalığına” sahip çıkmak, “karalığını” insanların 

gözüne sokmak gibidir. Sanki kara teniyle sarı saçları arasındaki hemen göze batan 

zıtlık, herkesin görmezden geldiği ayrımcılığı, şiddeti görünür kılmanın, ifşa etmenin 

bir yoludur da aynı zamanda.”40 

Mehmet’in yaşadığı dönüşüm Zorduç’a yapacağı yolculuk ile son bulacaktır. 

“Öldürülen Berzan’ın memleketi Zorduç’a giderken bu kez, aşırı gerçekçiliği kendisi de 

öğrenecek ve “kirletilmiş yaşam” için sevgi korunduğunda, insan olarak 

kalınabileceğini öğrenecektir.” 41  Yola, sular idaresindeki işine son verilince bekçilik 

yapmak için girdiği otoparkın bir arabasını çalarak başlar. Berzan’ın cenazesini bu 

araçla götürecektir. Araç arıza yapınca yolculuğuna minibüsle, trenle ve at arabasıyla 

devam etmiştir. Mehmet yolculuğunu bitirdiğinde artık dönüşümünü tamamlamış, 

aidiyetliğini, kimliğini kaybetmiş biridir. Bu, yaptığı tren yolculuğu sırasında diğer bir 

yolcuyla yaptığı konuşmadan anlaşılmaktadır. Yolcunun nerelisin sorusuna “Zorduç” 

olarak cevap verir. Kendisinin diğer yolcuya sorduğu nerelisin sorusuna aldığı cevap 

ironik bir şekilde Tire olur.  Yolcu Mehmet’e Tire’yi bilip bilmediğini sorduğunda ise 

Mehmet eve bir arkadaşım Tireliydi, adı Mehmet Kara cevabını verir. Mehmet artık 

kimliği, yeri yurdu olmayan birisidir. İstanbul’da yaşadığı deneyimler sonucunda artık 

başka bir insan olmuştur. Kendi aidiyetini reddederek ölen arkadaşı Berzan’ın 

kimliğiyle bütünleşmiştir. “Tireli Mehmet’in önce saçlarını sarıya boyaması 

görülmektedir, ama kendi başına iş açan Kürtlere benzerliğini, filmin sonunda bilinçli 

bir kabullenmeyle tersine çevirdiği ve Tire’li bir askere Zorduçlu olduğunu 

söylemektedir.”42 “Filmde transformasyon olarak adlandırılan, Tireli Mehmet’in başka 

bir dünyayı görmesi ve giderek bu dünyanın bir parçası olması Mehmet’in gözaltına 

alınması, işinden evinden olması, daha sonra “potansiyel bir tehlike, güvenilmez” olarak 

kodlandıktan sonra saçlarını sarıya boyaması, Zorduç’a yolculuk sırasında ise bir 

                                                 
40 Suner. a.g.e. , s.271-272. 
41 Atam, a.g.m. , s.49. 
42 Esra Biryıldız, Örneklerle Türk Film Eleştirisi, 1. Basım, İstanbul: Beta Yayınevi, 2002, s.322. 



kirlenme olarak gördüğü spreyden kurtulması…Bu anlamda kullanılan 

“transformasyon” ve “yolculuk” terimleri iç içe geçmektedir.”43 

 

1.2 Güneşe Yolculuk’ta İstanbul’un Tasvir Edilişi 

Anadolu’dan İstanbul’a göç edenler filmlerde Eminönü ve çevresinde 

görünmektedir. Güneşe Yolculuk da balıkçıların, işportacıların, simitçilerin, göç etmiş 

insanların barındığı; işine gitmek için geçiş yeri olarak kullandığı; ticariliğin kentsel 

alandaki en büyük yansımalarının yaşandığı Eminönü’nde başlamaktadır. Filmin 

başında Berzan seyyar kaset arabasını Eminönü meydanına doğru iterken 

görülmektedir. Günün ilk saatlerinde simitçiler, işine yetişmeye çalışanlar, işportacılar 

meydanı doldurmaktadır. Teybe koyduğu kasette çalan Kürtçe şarkı ile Berzan 

geçmişini şimdiki zamana bağlamıştır ve İstanbul’da kendine ait bir dünya kurmaya 

çalışmaktadır. “Eminönü, insanların yaşamlarını kötü de olsa sürdürebilmek için 

çırpındığı, boğuştuğu, dövüştüğü, birbirlerini öldürdüğü Sosyal Darwinist bir alandır.”44  

Film varoşlaşan bir şehir merkezinde, Eminönü’nde, göçmenlerin “ekmek 

kavgasını” kırsal alandan buraya taşımalarını gösterir. İstanbul’a yeni gelenler sanayi 

işçisi olarak değil; hamal, çaycı, kapıcı, işportacı, simitçi, seyyar satıcı, ayakkabı 

boyacısı, temizlikçi gibi “niteliksiz” ve toplum tarafından itibar görmeyen işler 

yapmaktadır. Göçmenlerin İstanbul’daki ilk deneyimleri Eminönü’nde geçmektedir.45 

Filmde Eminönü’nün taşralaşmasının yanı sıra gecekondulaşma olgusuna da 

değinmektedir.“Doğu Anadolu’dan İstanbul’a göçün yol açtığı gecekondulaşma / 

varoşlaşma olgusu filmde güçlü bir şekilde yansıtılmıştır.” 46  “Kent merkezinden 

uzaklaştıkça aydınlık Eminönü sahneleri karanlığa karışmaktadır. Dar sokaklar, 

gecekondular arasında yapılan dolmuş yolculuğu buradaki yerleşimler hakkında ipuçları 

verir niteliktedir. Kentin yaşadığı yoğun göçün ve onun yarattığı “mimari travmanın” 

                                                 
43 Atam, a.g.m. , s.48. 
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45 Mehmet Öztürk,  “Türk Sinemasında Gecekondular” http://www.ejts.org/document94.html#tocfrom2 
46 Mehmet Öztürk, “İstanbul’un Modernleşmesi ve Sinema”. 
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kompozisyonunda oluşan iletişimin ve psikolojinin tedirgin edici halleri sunulmuştur bu 

sahnelerde.”47 

Yönetmen filmde ‘öteki’ İstanbul’a dair manzaralar sunmaktadır. Yalnızlar, 

güçsüzler kısacası kendi mekanlarında mülteci durumunda olanlar, sahneye taşınarak 

var edilmektedir. Koskoca bir ülkenin ve onun eridiği devasa bir kentin küçük insanlar 

üzerindeki dayanılmaz baskısını göstermektedir. İnsana, insanla beraber baskıya ve bir 

yerleşim yeri olan koca bir kentte karanlık ve aydınlık zıtlığı içinde bir savaşıma 

dönüşmektedir. 48  Kentin baskısı küçük insanlar arasında bir dayanışmaya 

dönüşmektedir. Örneğin Mehmet’in çöp toplayıcılığı yaptığı sırada Berzan’ın evinde 

kalırken Berzan’ın Mehmet’in üzerindeki çöp kokusunu çıkarmak için yıkaması bu 

dayanışmaya örnektir. İki kader arkadaşının birbirine sahip çıkışı görülmektedir. Kentte 

“öteki” konumundaki insanların kimliklerini kendi mekanlarında bir dışavurum şeklinde 

gösterdiği de filmde görülmektedir. Örneğin Berzan’ın evinde Mehmet’in Berzan’ın ve 

Berzan’ın kendi gibi Kürt arkadaşının birlikte yaptığı dans karakterlerin hissettiklerinin 

bir çığlığıdır aslında. 

Filmlerde mutluluk vaat eden şehir olarak gösterilen İstanbul, Güneşe 

Yolculuk’ta kimisine göre zorunluluktan, canını kurtarmak için sığındığı bir şehir, 

kimine göre ekmek kapısı, hayatını kazanacağı bir şehirdir. Onlar için İstanbul, Orhan 

Veli’nin şiirlerindeki gibi değildir artık.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Yıldız, a.g.e. , s.178. 
48 Yıldız, a.g.e. , s.178. 
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2. BÜYÜK ADAM KÜÇÜK AŞK, Handan İpekçi, 2001 

2.1. “Kentli” ve “Göçmen” Çatışması 

Büyük Adam Küçük Aşk filminde Güneşe Yolculuk’ta görülen çatışmaya 

benzer bir durum görülmektedir. Güneşe Yolculuk’ta karakterler Berzan, Mehmet ve 

Arzu İstanbul’a göç etmiş insanlardı. Yoksulluk ve kente dışarıdan gelmeleri onları 

kentin dışında bırakıyordu. Filmde İstanbul’un yoksul yüzü sergilendi. Sultanahmet’teki 

bir çamaşırhane, göçmenlerin ekmek kavgası verdiği Eminönü filmin mekanlarıydı. 

Büyük Adam Küçük Aşk filminde de göçmenlerin durumu kentlileri de göstererek 

verilmektedir. Filmin kentli yüzünü temsil eden Rıfat Bey, emekli yargıçtır ve tek 

başına yaşamaktadır. Karısı yıllar önce ölmüştür, oğlu da yurt dışındadır. Yardımcısı 

Sakine Hanım ve ona ilgi duyan Müzeyyen Hanım yalnız yaşantısında ona eşlik 

etmektedir.  Emekli yargıç Rıfat Bey Cumhuriyet gazetesi okuyan, ilkelerine tutucu 

derecede bağlı bir insandır. Tek kişilik yaşantısı karşı dairesinde yaşanan polis baskını 

sırasında evdeki herkesin öldürülmesi ve sadece küçük kız Hejar’ın kurtulup kendisine 

sığınmasıyla değişmiştir. Hejar bir Kürt kızıdır, filmin göçmen ve yoksul olan yüzüdür, 

annesi, babası ve kardeşleri vurularak öldürülmüştür. Yaşadığı dramı 

anlamlandıramayacak kadar küçüktür, inatçı ve isyankardır. Hejar’ın bir yakını olan 

Evdo, onu İstanbul’a amcasının avukat kızı Serpil’in yanına getirmiştir. Evdo’nun 

Hejar’ı  bırakmasından sonra polis eve baskın yapar. Serpil’in evindeki Kürt tanıdıkları 

polis baskınına silahla karşılık verirler ve polisler Serpil dahil herkesi öldürür. Hejar, 

şans eseri ölümden kurtulmuş, dışarı çıkabilmiş, yüz yüze geldiği ölümden kaçabilmek 

için karşı dairedeki Rıfat Bey’e sığınmıştır. Rıfat Bey, bir tereddütten sonra Hejar’ı 

evine alır.  Hejar sadece Kürtçe konuşabilmektedir ve evde Hejar’la anlaşabilecek tek 

kişi Rıfat Bey’in Kürtçe bilen yardımcısı Sakine Hanım’dır. Sakine Hanım da aslında 

bir Kürt’tür ve gerçek adı Rojbin’dir. Rıfat Bey, yardımcısının gerçek adını Hejar’ın 

gelişinden sonra öğrenmiştir. Rıfat Bey ilkelerine son derece bağlı biri olduğundan 

evinde Kürtçe konuşulmasını istemez. Rıfat Bey için Hejar bugüne kadar tanımadığı bir 

kimliktir, dilini anlayamaz. Hejar da Türkiye topraklarında doğmasına rağmen ülkesin 

dilini bilmemektedir. “Rıfat Bey, bir millet için dilin ne kadar önemli olduğunun 

farkındadır ama onun için bu millet sadece  Türkler, dil de Türkçedir. Çatısının altında 



Kürtçe konuşulmasına tahammül edemez, Hejar’a Türkçe öğretmeye çalışır, hatta onu 

zorlar.”49  

“Rıfat Bey dünya görüşünü yerle bir eden bu yabancı varlığı polise teslim etme 

ya da Evdo’ya götürme arasında gidip gelir ancak kendi vicdanıyla yaşadığı hesaplaşma 

birinci seçeneği ortadan kaldırır, Hejar’ın istekleri, inatçılığı onun başka bir dünyayı 

tanımaya başlamasını sağlayacaktır.”50 Rıfat Bey, kültürel açıdan kendisinden farklı olan 

Hejar’ın ailesinin yanında daha iyi olacağına karar verir ve Hejar’da bulunan adres ile 

akrabalarını bulmak için daha önce hiç gitmediği İkitelli’nin Ayazma semtine gitmeye 

karar verir. Rıfat Bey Ayazma’ya olan bu yolculuğu sırasında İstanbul’un “öteki” 

yüzünü görmüş olur. “Cumhuriyet Türkiyesi’nin Kemalist modernleşmesine eşlik eden 

emekli yargıcın idealist ve otoriter tavrı ile şehrin bir yanından diğer yanına yaptığı 

yolculuğu sırasında ve varoşlarda karşılaştığı yoksul, yerel, köylü, ‘etnik’ ve dinsel 

manzaralar onun için bir şok, bir hayal kırıklığına dönüşmüştür. Böylece filmde ulusal 

çaptaki birçok sorun çeşitli katmanlarda ifade edilmiştir.” 51  Rıfat Bey, gördüğü 

yoksulluk karşısında Hejar’ı akrabalarının yanında bırakmak istemez. Kendisine sosyo-

kültürel açıdan yabancı olan bu kıza giderek alışmaya başlar. Başlarda Hejar’la sorun 

yaşasalar da Rıfat Bey zamanla bir değişim yaşamıştır. “Devletin mesafeli, soğuk 

duruşunu kendine göre ilkeleriyle temsil eden, Ortodoks tavırlı ve Cumhuriyet gazetesi 

okuyan, aslında kendi içinde nedenini sorgulamadan kabul ettiği kırmızı çizgileri olan 

Rıfat Bey’in değişimi, sanki Kürt sorununa günümüzde daha farklı bir pencereden 

bakmaya başlayan devletin bakışındaki değişimi de vurgulamaktadır.”52 “Hejar’la Rıfat 

Bey ilişkisinde daha sonra Sakine hanım’ın kimliğinde tanıklık edilenlerle, Rıfat Bey’in 

dayattıklarının yıkılışına tanıklık eden, bastırılan gerçekliğin saf-yalın geri dönüşü 

olarak adlandırılabilecek psikolojik-duygusal bir süreç yaşanır.” 53  Öyle ki, Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan onur duyan ve Hejar’a zorla Türkçe konuşturmaya 

çalışan bu yargıç emeklisi, Hejar’la anlaşabilmek için yardımcısı Sakine Hanım’dan 

kendisine Kürtçe öğretmesini ister.  Ancak bu beraberlik Evdo’nun karşı dairedeki 

yakınlarının ölümünü duyup gelmesiyle sona ermiştir. Hejar, Evdo’yla gitmek ailesinin 

                                                 
49 Sevin Okyay, “Büyük Adam Küçük Aşk”, Radikal, İstanbul, 27.10.2001. 
50 Nezih Coşkun, “Türk Sinemasına Gerçekçi Bir Bakış”, Yeni İnsan Yeni Sinema, Ocak-Şubat 2002, Sayı: 10,  s.6. 
51 Yıldız, a.g.e., 1. Basım,  İstanbul: Hayalet Kitap, 2008, s.180. 
52 Bülent Vardar, 20. Yüzyılın Son Beş Yılında Türk Sineması, 1.Basım, İstanbul: Beta Yayınevi, 2005, s.298. 
53 Coşkun, a.g.m. , s.6. 



yanında olmak isteyecektir. Rıfat Bey de bu küçük can yoldaşını uğurlamak zorunda 

kalır. 

2.2. İstanbul’un İki Yüzü 

Güneşe Yolculuk filminde İstanbul’un sadece yoksul olan yüzü gösterilirken 

Büyük Adam Küçük Aşk filminde iki yüzlü bir İstanbul gösterilmektedir. “Filmde 

yaratılan İstanbul imajı, metropole ait iki yeni yüzü ortaya çıkarmak için, sinemasal 

anlamda belirli mekanların tercih edilmesiyle de görülen şimdiye değin baskın temel 

yaklaşımlardan ayrılmaktadır. Çoğu İstanbullunun yaşadığı ortamı, sırdan, özelliksiz, 

çağdaş bir İstanbul’u anlatabilmek için, Haliç’in, Boğaz’ın, eski semtlerin, camilerin 

görüntüleriyle yaratılan ihtişamlı bir kent manzarası imajına zıt bir şekilde 

ilerlemektedir. Filmin sosyal coğrafyası 1950’lerde yerleşimin başladığı Ulus’ta 

merkezlenir. Ulus, günümüzde 1980’lerden bu yana Levent’ten başlayarak genişleyen iş 

semtlerinden etkilenmektedir. Holdinglerin, bankaların, yüksek binaların gölgesindeki 

Ulus, İstanbul’un çehresini değiştirmeye çalışan, yeni globalleşmiş Türk ekonomisinin 

simgesel mekanlarıdır; yani kentin parlak vitrinleridir.”54 

Büyük Adam Küçük Aşk’ta İstanbul’un zengin yerleşim alanlarıyla, 

İstanbul’da göçün meydana getirdiği, “sefilliğin” yaşandığı gecekondu semtlerinden 

manzaralar gösterilmektedir. Emekli Yargıç Rıfat Bey, İstanbul’un seçkin semtlerinden 

Ulus’ta yaşamaktadır. Ulus, villaları, apartman ve siteleri, yürüyüş ve hoşça vakit 

geçirmek için parkları olan, boğaz manzaralı, sosyal statüsü yüksek olan bir semttir. 

“Yargıcın yaşadığı mekanın gösterdiği boğaz, yürüyüş için Adalar ve Yeşilköy gibi 

yayılmalar, İstanbul’un parıltılı başarısının kör noktaları olan, acı ve dışlanmışlığın 

hüküm sürdüğü mekanları devre dışı bırakır ve seçkin bir sosyal coğrafya görüntüsü 

yaratır. Fakat bu iki dünya arasında istenmeyen etkileşimler, karşılaşmalar, çarpışmalar, 

kaçışlar gerçekleşebilir. Global ekonomi tarafından yaratılmış eşitsiz alan-dünyasında, 

İstanbul, parıltısız, ihmal edilmiş, yabancı ziyaretçilerin gözlerinden saklanmış 
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bölgelerin çok yakınında, ekonominin parlak kutuplarının bulunduğu bir kenttir; 

Karanfilköy ve Kuştepe, Levent’in hemen yanındadır.”55 

Yargıcın Hejar’ın ailesini bulmak için çıkacağı yolculuk, ona yaşadığı seçkin 

semtin dışında yaşayan başka bir İstanbul’u göstermiştir. Banliyö treniyle Ayazma’ya 

yapılacak yolculuk Sirkeci’den başlar. Tren yolculu sırasında Rıfat Bey, varoşların 

dünyasıyla tanışır. Cumhuriyet aydını ve emekli yüksek memuru için gördükleri çağdışı 

manzaralardır. Trenden sonraki dolmuş yolculuğunda ise yargıcı semtinde 

göremeyeceği manzaralar beklemektedir. Çarşaflı kadınlar, Kürtçe dili ve arabesk 

müzik. Ulus’un bakımlı, düzgün sokakları yoktur Ayazma’da. Kamu hizmetleri bu 

semte uğramamış gibidir. “Ayazma’ya gidiş bir anlamda hakkında az şey bilinen başka 

bir şehre gitmek gibidir. Bu şehir altyapısının büyüme hızından kat be kat hızlı 

büyümüş, kültürel dilini konuşamayacak kadar genç, İstanbul’un diğer bölümlerine 

açılamayacak kadar yoksul ve dile getiremediklerinden dolayı ‘şiddet’ yüklüdür.” 56 

Rıfat Bey, Ayazma’da çamurun içinde bata çıka ilerleyip Hejar’ın akrabası Evdo’yu 

bulduğunda, Evdo yargıcının yolunu kaybettiğini düşünür ve ona orada gezilecek bir 

yerin olmadığını söyler. Yargıç bu şekilde villalarıyla, parklarıyla, manzarasıyla baktığı 

İstanbul’un diğer bir yüzünün de olduğunu bir kez daha anlamış olur bu diyalogda.  

Globalleşmiş 21. yüzyıl İstanbul’unda, terkedilmişliğin, dışlanmışlığın, çok 

uçta fakat gerçek bir örneği olarak Ayazma, filmin militan boyutunu oluşturan temel 

bileşendir ve birbirlerine çok uzun süredir yabancı olan, farklı iki kültürel dünyanın 

sadece dokunaklı ve çelişkili ilişkisini ortaya koymakla yetinmez, aynı zamanda 

İstanbul’da bugüne damgasını vuran ve gelecek için kaygı yaratan sosyal kırılmaları, 

uçurumun betimleyicisi olur. Ayazma’da geçen sahneler çok uzun sürmese de filmin 

sosyo-mekansal boyutu açısından merkezi bir öneme sahiptir. Çok nadir görülen bir 

şekilde, Büyük Adam Küçük Aşk’ta İstanbul varoşları belirgin hatta tanımlanabilir bir 

kimliğe bürünür.57 

Filmde merkezden çevreye ya da yeni zengin yerleşim alanlarından yoksul yeni 

alanlara doğru yolculuk sırasında sergilenen manzaralar, keskin toplumsal ayrımların ve 
                                                 
55 Pérouse, a.g.e. ,  s.309. 
56 Coşkun, a.g.m. , s.7. 
57 Pérouse. a.g.m. , s.315. 



kentsel krizin varlığına işaret eder. Bu film, bir yandan Ulus mahallesinin zenginliği ile 

Ayazma varoşlarının sefilliğini karşı karşıya getirirken, diğer yanda ulusal çapta 

yaşanan “Kürt Sorunu” veya “Doğu Anadolu” sorununu temsil eder. Film sadece bir 

şehirleşme, gecekondulaşma ve varoşlaşma olgusunu temsil etmekle kalmaz, aynı 

zamanda Cumhuriyet’in “Ulusalcı İdeolojisi”nin kırılma noktalarını da göz önüne serer. 

Cumhuriyet gazetesini sürekli okuyan ve Türkçe dışındaki dilleri yasaklamak isteyen 

emekli yargıcın idealist tavrı ile şehrin bir yanından diğer yanına yaptığı yolculuğu 

sırasında varoşlarda karşılaştığı yoksul, yerel, köylü, “etnik” ve dinsel manzaralar onun 

için bir hayal kırıklığıdır. Türkiye’yi rol sahibi olduğu merkez idareler ve hayli modern 

bir semt olan ulus mahallesinden tanıyan emekli yargıcın varoşlarda karşılaştığı 

manzaralar onun tanıdığı ve tasavvur ettiği Türkiye’den bambaşkadır. 58 

Heterojen bir nüfusa sahip ve çeşitli kültürlerin birbirine karıştığı kozmopolit 

kentler gibi, İstanbul da tezatların diyarıdır. Çoğunlukla birbirinden ayrı düşen 

toplumsal grupların ve kültürlerin bir arada varolduğu bir şehirdir. Nüfusun dörtte üçü 

başka yerde doğmuş bir göçmenler kentidir. Filmde bu belirgin şekilde görülmektedir. 

İstanbul kültürüne ait insanların yaşadığı seçkin Ulus semtiyle, Türkiye’nin Güney 

Doğusundan İstanbul’a göç eden insanların yaşadığı Ayazma’yı filmde bir arada 

görmek mümkündür. 

Gökdelenlerle gecekondular arasındaki İstanbul temsili filmde belirgin şekilde 

görünmektedir. “Filmde yaratılan İstanbul imajı metropole ait iki yeni yüzü ortaya 

çıkarmak için, sinemasal anlamda belirgin mekanların tercih edilmesiyle de görülen –

tarihi ve merkezi Beyoğlu ve Eminönü semtlerinin tercih edilmesi gibi- şimdiye değin 

baskın temel yaklaşımlardan ayrılır. Daha başka bir deyişle film, çoğu İstanbullunun 

yaşadığı ortamı, sıradan, özelliksiz, çağdaş bir İstanbul’u anlatabilmek için, didaktik bir 

anlatım içermeden, Haliç’in, Boğaz’ın, eski semtlerin, camilerin görüntüleriyle yaratılan 

ihtişamlı bir kent manzarası imajına zıt bir şekilde ilerler.59 

 

 
                                                 
58 Mehmet Öztürk, “Türk Sinemasında Gecekondular” http://www.ejts.org/document94.html#tocfrom2. 
59 Pérouse. a.g.m. , s.307-308. 
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3. YAZGI, Zeki Demirkubuz, 2001 

3.1 Yabancılaşan Birey 

Şehre dışarıdan yoksul kesimin dramlarını sergileyen iki filme göre Yazgı 

kentlinin şehirdeki konumuna ve büyük şehrin onu yabancılaştırmasına 

odaklanmaktadır. Yazgı’da baş karakter Musa küçük bir şirkette çalışmaktadır. Evinde 

yaşlı annesiyle birlikte yaşamaktadır; komşularıyla belli düzeyde ilişkileri vardır; öğle 

yemeklerini iş arkadaşlarıyla birlikte küçük bir esnaf lokantasında yemektedir. Kısaca 

Musa İstanbul’da yaşayan herhangi bir insandır. Musa’nın geçmişi hakkında her hangi 

bir bilgi verilmemektedir. Demirkubuz şimdiki zamanı, geçmişten soyutlamıştır. 

Musa’nın annesi ile olan ilişkisi hakkında hiçbir şey bilinmemektedir. Filmin ilk 

sahnesinde Musa ve annesi salondadır ve çekirdek yemektedir, annenin ölümünden 

sonra ise çekirdek kabukları ve kanepenin üzerindeki anneye ait yelek yaşam ve ölüm 

sürecine dair görüntüye yansıyanlardır. Annesinin ölümünden sonra Musa kahvaltısı 

hazırlar, evde ekmek olmadığını fark edince de kahvaltısını yapmadan çıkar. Bu, iş 

yerinde yediği simitten anlaşılmaktadır. Yönetmenin simitle yaptığı anlatım yöntemi, 

Musa’nın karısı Sinem’in Musa’yı aldattığını evdeki erkek ayakkabıları gösterildiğinde 

de görülmektedir. 60 

Zeki Demirkubuz’un “Yazgı” filminde kentsel çarpıklığın, modern kentin 

yabancılaştırdığı insan tipi görülmektedir. Komşuluk ilişkileri artık yalnız kalmış 

bireyler arasında ve ihtiyaç ilişkisine dönüşmüştür. Musa’nın komşusu kız arkadaşından 

öc almak için Musa’dan yardım istemiştir. Musa da komşunun bu teklifini kayıtsızca 

kabul etmiştir.  

Yıldız’ın da ifade ettiği gibi: 

Yazgı’da artık birey kendisine sağlıklı bir yaşam kurmaktan uzaktır.        
Aşk bitmiştir ve tükenmişlik hayatlarının her alanına hakimdir. Kent hayatının 
karmaşıklık ilişkileri kimi insanları bitirmiştir ve onlar için yaşama sevinci de 
tükenmiştir. Musa’nın komşusu Musa’ya, “Dünya bitmiş be” der. 61 

                                                 
60 Fırat Yücel,  “Yazgı’ya Biçimsel Bir Bakış”, Altyazı, Aralık 2001, Sayı: 3,  s. 104. 
66  Yıldız, a.g.e. , s.185. 
 



Yazgı’da sadece bir geçmişten soyutlanma durumu yoktur. Aynı zamanda baş 

karakter ile özdeşleşme isteği de yok edilmektedir. Kişisel zevklerinden Musa hakkında 

bilinen tek gerçek sütlü kahveyi sevdiğidir. Sinem’in Musa’ya sordular Musa’dan önce 

seyircinin aklına gelmektedir. Musa’nın kararsızlığı, ruhunun boşluğu, modern hayatta 

her gün yaşanan duygulardır. Savcı dahi bu boşluğun nedenini arıyor. İnançsızlık mı, 

ahlaksızlık mı, sevgi ve şevkat eksikliği mi, her gün saatlerce bilgisayar ekranının 

başında rakamlar ile mi cebelleşmek mi? Ancak hiçbir neden tatmin edici 

olmamaktadır. 62 

Musa’nın hayata karşı tutumundaki kayıtsızlık, bize toplumsal kırılmanın 

kentsel boyutlara dair ip uçlarını vermektedir. Musa “psikolojik bir vaka haline 

gelmiştir. Musa inançsızdır, Tanrı’ya inanmaz, ahlak, din gibi değer yargılarından 

uzaktır. “Fark etmez” kelimesi onun hayatının bir özeti gibidir. Kendisini seven kıza 

bile onu sevdiğini ya da sevmediğini söylemez. Çünkü sevgiye dair bir duygu 

taşımamaktadır. Hayatındaki her şeye karşın Musa duygusuzdur, bunun yanında sürekli 

olarak duygulu Yeşilçam filmleri izlediği görülmektedir. Sanki oradaki duygusallıktan 

beslenircesine izlemektedir. Kentin üretim koşullarında Musa törpülenmiştir. Bu 

noktada aşkın olanaksızlığı vardır. Sinem’in Musa’ya evlilik teklifinde Musa’nın 

verdiği cevap “fark etmez, istersen evleniriz” olur. Kentin yaşam koşulları Musa’nın 

kendisine dair hiçbir şey  bırakmamıştır. Annesi ölmüştür ama o bile kendisine ait 

değildir, kendisine ait olmayan bir şey için de üzülmeyecektir. Annesinin öldüğü gün 

hiçbir şey olmamış gibi kahvaltısını hazırlayıp işine gitmiş, iş yerindeki öğle yemeği 

arasında annesinin durumundaki terslikten arkadaşlarına bahsettiğinde arkadaşları 

kendisine eve dönüp annesine bakmasını söylerken Musa acil işlerinin olduğunu 

söyleyip durumu geçiştirmiştir. Gece geç saatte eve dönüp annesinin öldüğünü 

anladığında ise hiçbir tepki göstermeksizin mutfağa gidip kendisine sütlü kahve hazırlar 

ve televizyonun karşısına geçip Türk filmi izler. Musa’nın annesinin ölümüne karşı 

kayıtsızlığı komşuna söylediği sözlerde bir kez daha vurgulanmıştır; komşusuna annesi 

için “günün birinde nasıl olsa ölecekti” demiştir. 

                                                                                                                                               
 
62 Yücel, a.g.m. , s.104 



Modern kent hayatının, “özgür kılan yanı” bu filmde ters yüz edilmiştir. 

Modernitenin bürokratik boyutunda  Musa’nın hayatı kabusa dönmüştür. Komşusu 

kendini ziyarete gelen kız arkadaşını acımasız bir şekilde döverken Musa 

yabancılaşmanın doruk noktasındadır ve gördüğü durum karşısında son derece 

tepkisizdir. Çünkü hayatın akışının değiştiremeyeceğinin bilincindedir. Kayıtsız şekilde 

sadece izlemeyi tercih eder. Musa hayata dair sadece bir izleyicidir; annesinin ölüsünü, 

sokaktaki satıcıları, karısının kendisini aldatmasını izler.  

Demirkubuz C Blok’ta kullandığı Antoioni’vari temalardan vazgeçip Yazgı’da 

daha çok varoluşsal ve nedensiz gibi görünen bir yabancılaşmayı anlatmıştır. Bir yeni 

yüzyıl Dostoyevskicisi olarak, onun dünya görüşüne, 20. yüzyılın ortalarında itibaren 

popüler bir tema haline gelen yabancılaşmayı ekledi denilebilir.63 

Demirkubuz’un Yazgı’sı ile esinlendiği Camus’nün Yabancı’sı arasında bir 

ortaklıktan söz etmek gerekirse bunun yalnızca olay örgüsünde ortaya çıktığı 

söylenebilir. Yabancı’nın Mersault’u da annesi öldüğünde bu duruma karşı tepkisiz 

kalmıştır. Sevgilisi Marie kendisine onu sevip sevmediğini sorduğunda bunun anlamsı 

bir şey olduğunu ancak sevmediğini söylemiştir. Tıpkı Yazgı’nın Musa’sının Sinem’in 

evlilik teklifine verdiği cevap gibidir. Hayat Mersault için de anlamsızdır ve yaşamaya 

değmez. Ona göre insanın otuzunda ya da yetmişinde ölmesi pek de önemli değildir. Şu 

anda da olsa yirmi yıl sonra da olsa ölecek olan kendisidir. Ancak Yazgı, kavramsal 

boyutta Yabancı’nın anlam dünyasından bir hayli uzaktır. Yabancı’daki olay örgüsü 

alınmış, elden geldiğince yerlileştirilmiş ve ortaya Yazgı çıkmıştır. Fakat Musa, 

Mersault’un derinliğinden, varoluşçuluğundan, entelektüelliğinden hiçbir iz 

taşımamaktadır. 

Yazgı, Türkiye’ye çok güzel uygulanmış evrensel bir öykünün filmidir. Film 

diliyle anlatılması çok güç olan, kayıtsızlık, yabancılaşmanın en uç noktası çok başarılı 

bir biçimde filmleştirilmiştir. 64  Musa’nın kayıtsızlığı hayatının her bölümünde 

görülmektedir. Annesinin ölümüne tepkisizdir, Sinem’le sırf Sinem’in kendisini sevdiği 

ve evlenmek istediği için evlenir, işlemediği bir suçtan dolayı (patronunun karısı ve iki 
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çocuğunu öldürmek suçundan) mahkum olur ancak buna da itiraz etmez boşu boşuna 

dört yıl hapis yatar, çıkışı patronunun suçunu itiraf etmesiyle gerçekleşmesine rağmen 

Musa halen tepkisizdir. Aradan geçen dört yılda Musa’nın kayıtsızlığında, ruhsal 

konumunda bir değişiklik olmadığı tahliye edildiği gün Musa’nın savcı ile olan 

konuşmasında vurgulanmaktadır. Savcı Musa’ya patronunun itiraf mektubunu 

okuduğunda  bile Musa mektubu dinlememektedir, odaki bozuk kapının tamiri daha 

ilginçtir ona göre. Dört yıldan sonra evine döndüğünde evde karısının ve karısının 

patronundan olan üç yaşındaki çocuğunu bulmuştur. Ancak çocukla karşılaştığında 

duyduğu anlamsızlık ve nedensizlik hissi doruk noktasına çıkmıştır. Tüm bu kayıtsızlığı 

Demirkubuz’un şöyle ifade eder: 

…Tüm bu dört yıldan, üç yaşındaki çocuktan, ölen anneden, yıkılan 
aileden, insanların Musa’nın düşünce ve duygularına yüklemeye çalıştıkları 
anlamlardan geriye kalan tek bir gerçek var; o da Musa’nın Sinem’in çıplak 
dizine duyduğu arzu.65 

             3.2. Yazgı’da İstanbul’un Tasvir Edilişi 

Günümüz Türk Sineması’ndan Zeki Demirkubuz, “Yazgı” ve diğer filmlerine 

bakıldığında çaresiz “küçük insanların” hayatlarını temsil ettiği ve Dostoyevski ile 

Beckett’e meyilli “naturalist tablolar”ı, İstanbul’u dekor olarak kullandığı 

görülmektedir. Yazgı’da canlandırılan İstanbul ve karakterleri Demirkubuz’un diğer 

filmlerinde olduğu gibi, bu şehrin insancıl dayanışmaya, merhamete yer veren Sait 

Faik’in İstanbul’una artık benzememektedir. Orta Çağ’dan gelme “kent havası insanı 

özgür kılar” atasözü anlamlıdır, ama modern kent havası, sıkıntı tek başınalık ve 

mutsuzluğu da yaşatır. Yani “umutlar diyarı” İstanbul, modernliğin katı, sıkıntı verici ve 

gayri insani koşulları içinde yaşamaktadır. Demirkubuz, modern Batı kentlerine özgü 

acımasız ve duygusuz hayat koşullarının İstanbul’daki varlığına işaret etmiştir. Başka 

sözlerle radikalleşen/kabalaşan modern kapitalizmin ve aynı şekilde taşralılığın “istila 

ettiği” İstanbul’un toplumsal manzarası, Ne Sait Faik’in ne Yahya Kemal Beyatlı veya 

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın tasvir ettiği parıltılı bir kenttir. Zaten yönetmenin referansı, 

adı geçen İstanbul şairleri değil, modern insanın ıstırabını bütün ruhuyla ifade eden 
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Dostoyevski’dir. 66  “Musa’nın yaşadığı İstanbul, anlamsız, kalabalık, gürültülü bir 

şehirdir. Vızır vızır otomobiller, geniş ama kalabalık caddelerden oluşan bir şehirdir. 

Uzaktan görülen İstanbul silueti, binaların iç içe, üst üsteliği ile karma karışık bir 

görüntü oluşturmaktadır. Yönetmen, karmaşa içinde, birbirine duyarsız insanların 

yaşadığı bir İstanbul’u anlatmaktadır. İnsanların yabancılaşmasına zemin hazırlayan bir 

ortamı sergilemiştir.”67 

Zeki Demirkubuz filmlerinde İstanbul’un yeri olmadığının düşünülmesi, 

şehirlerin sinemada daha çok sembolikleşmiş yerleri, mekanlarıyla temsil etmesinden 

kaynaklanmaktadır. Örneğin Paris Eiffel Kulesi’yle, Venedik büyük kanallarıyla, New 

York Empire State gökdeleniyle özdeşleştirilirken Zeki Demirkubuz İstanbul’u bu 

şekilde kullanmamaktadır. Demirkubuz bu gibi sembolik mekanları kullanma ve şehri 

seyirciye bu gibi yollardan tanıtma gayreti göstermemektedir.68 

Öykü İstanbul’da geçse de filmde kent görüntüsüne pek az yer verilir. 

Olayların büyük bölümü iç mekanlarda, eski ofis binasında, kasvetli apartman 

dairelerinde geçmektedir.  Dış çekimler az olmakla birlikte izleyicide bir ferahlık hissi 

uyandırmamaktadır. Çekimleri genellikle kent kalabalığının doldurduğu kimliksiz 

caddeler oluşturur. Dış çekimler karakterlerin sokakta yürümeleri ya da bir yerlerde 

beklemeleri şeklindedir. Yeşilçam filmlerinden görmeye alışkın olduğumuz İstanbul’un 

görkemli profili, doğal güzellikleri, tarihi mekanları öne çıkmamaktadır. Yeni Türk 

sinemasındaki sıradan ve sıkıcı İstanbul profili Yazgı’da da görülmektedir. Kent artık, 

yakınlık ilişkilerinin muhatabı olarak görülmemektedir.  

Zeki Demirkubuz’a özgü filmlerinin genellikle iç mekanlarda geçmesi 

Yazgı’da da görülmektedir. Filmde öykünün geçtiği ana mekan İstanbul’da alt-orta 

sınıfa ait giriş katı bir apartman dairesidir. Karakterin yaşadığı yer bir gecekondu 

değildir, İstanbul’un merkezi bir semtindedir. Evin içinde geleneksel duvar halılarının 

yerini manzara resimleri almıştır. Köyün kültürel ve geleneksel manzaralarından uzakta 

yeni bir kentsel ve kültürel yaşam izleri görülmektedir. Ağırlıklı olarak iç mekanlarda 
                                                 
66 Mehmet Öztürk, “İstanbul’un Modernleşmesi ve Sinema”. 
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geçen filmde görsel atmosfer klostrofobiktir. Karakterin zamanın büyük bölümünü 

geçirdiği ofis mekanında da  boğucu bir taşra köhneliği, eskilik vardır.  

Yaşadığı yaşam biçimiyle (komşusuyla olan ilişkisinde, karısıyla, patronuyla 

ya da annesiyle olan ilişkisinde) arabesk bir insan tipinin kent merkezinde 

konumlandırıldığı görülmektedir. Farklı sonuçları vardır ama aynı sonuçlarla hayatın 

kenarına itilmiştir. Musa göç etmemiştir ama kentteki coğrafyasız kimliğiyle ait olma 

duygusunu yitirmiştir. Ve ruhen göçmendir, duyguları da derme çatmadır. Gecekonduda 

yaşamamasına rağmen onun hayatı Can Kozanoğlu’nun Pop Çağı Ateşi ya Cilalı İmaj 

Devri kitaplarında belirttiği gibi; Türkiye’de yaşanan kentsel hayatın arabeskleştiğine 

tekabül eden bir yaşam biçimidir. Korkaklık ve edilgenlik bir aradadır ve mutsuzluk 

hayatın her alanına hakimdir. Ve Musa’nın apartmanda oturduğu evde gecekondulara 

ilişkin psikolojik sorunlarla ve motiflerle doludur. 69 

Demirkubuz sinemasında Yazgı’da da görüldüğü gibi ev tekinsiz, ürkütücü bir 

mekan olarak kurulmaktadır. Dışa kapalı olarak insan ruhunun en karanlık yanlarının 

sahnesi olmaktadır. Ev karanlığın alanıdır, bir hapishane, bir cendere alanıdır. 

Huzurdan, rahatlıktan eser yoktur.Huzursuzluk ve rahatsızlık filmde kendini şiddet 

olarak göstermiştir. 70  Patronun karısını ve iki çocuğunu öldürdüğü apartman dairesi 

buna örnek gösterilebilmektedir. Aynı şekilde Sinem patronuyla, Musa’yı kendi evinde 

aldatmıştır. Yani Musa’nın evi de huzurdan uzaktır.  
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4. UZAK, Nuri Bilge Ceylan, 2002 

4.1. Metropol Yaşantısı ve Bireyin Yabancılaşması 

Filmin ana karakteri Mahmut, geçmişteki muhtemel kalabalık yaşamına karşın, 

artık büyük kentte kendi kabuğuna çekilmiş, yalnız ve mabedi haline getirdiği atölye 

evinde yeni geliştirdiği küçük burjuva alışkanlıklarıyla yaşamaktadır. Geçmiş artık 

‘uzak’ta kalmıştır. Bugün ise bambaşka bir uzaklığın içinde yer almaktadır.71 

Kasabalı misafirini evinde konuk eden Mahmut hayat tarafından aşağılanan 

biridir. Mahmut, Tarkovsky gibi filmler çekmek veya gönlünce işler yapan bir fotoğraf 

sanatçısı olmak isterken ucuz işler çeken sıradan bir reklam fotoğrafçısı olmuştur ve ona 

istediğini vermeyen, ideallerinden ve heveslerinden alıkoyan gerçeklik de, hiçbir yere 

gitmeden karşısında öylece dikilmektedir. Mahmut, adeta bir kötürümdür ve hayata 

karşı hiçbir hamlesi yoktur. Yuvarlandığı çamurdan bir an olsun çıkma fırsatı yakaladığı 

anda bile bunu yapmaz. Fotoğraflarını çektiği seramik parçalarını tekmelerken hayatının 

fotoğrafını çekebileceği bir manzarayla karşılaştığında arabasından inip çekmeye 

üşenmektedir.72 

En temel toplumsal örgütlenmenin, ancak çok önemsiz bir alan ve küçük bir 

çevre biçiminde gerçekleşmesine neden olan ‘başkalarına karşı bağımsızlık’ duygusu 

bireyin modern kent hayatında eksik gedik fakat elinde avucunda tek özgürlüğü uğruna, 

Mahmut’un evi gibi bir iç mekana sıkışıp kalmasıyla sonuçlanır. Bireyin sıkıştığı o 

küçücük alanda yaşayabildiği özgürlük, özgür bir insanın özgürlüğü değil, onun 

sakatlanmış Ben’ine uygun düşen bir özgürlüktür. Örneğin Mahmut’un özgürlüğü 

Tarkovsky filmlerinin arasında porno izlemesidir. 73 

Mahmut hayata karşı boş vermiş, yalnız bir kişiliktir. Onun için her yer 

birbirine benzemektedir. Bu nedenle yeni insanlar tanıma, yeni yerler görme arzusunu 

yitirmiştir. Mahmut, çok görüp gezerek, okuyarak her yerin aynı olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Hep aynı bara yalnız başına gider ve barda hep aynı yere oturur. Oturduğu 

apartman dairesi ve mobilyaları yalnızlığının bir göstergesidir. Evinde eşyalarıyla olan 
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ilişkisi bile kurallar içindedir. Salonda oturduğu yer, tam televizyonun karşısındaki 

koltuktur. Televizyonun mekansal konumu Mahmut’un tek kişilik yaşantısının altını 

çizer. Arabası iki kişiliktir, ancak o istediğinde yanına birisini alabilecek büyüklüktedir. 

Boşanmayla sonuçlanan başarısız bir evlilik yapmıştır. Hayatında şimdi birlikte olduğu 

kadınla yaşadığı şey cinsellikten öteye geçmez. Üstelik bu da, ancak kendisi istediğinde, 

gereksinim duyduğunda gerçekleşir. Yaşamına koyduğu sınırlar onu erişilmez yapar.  

Kentli Mahmut, kentte tutunmaya çalışan kasabalı akrabası Yusuf’un iş bulmak 

için İstanbul’a gelmesiyle, ‘tek kişilik özgür’ yaşamının daraldığını hisseder ve Yusuf’u 

yük olarak görmeye başlar. Tek kişilik yaşantısında koyduğu sınırlar, kendini 

ulaşılamaz duruma getirmesi Yusuf’la aralarındaki ilişkide de görülmektedir. Geldiği 

ilk günden itibaren, hakimiyetin kendisinde olduğunu gösteren sınırlarını çizmiştir. 

Yusuf’a banyoyu değil küçük tuvaleti kullanmasını, evin her yerinde sigara içmemesini 

ancak mutfakta sigara içebilmesi, Yusuf eğer gece su içmeye kalkarsa mutfaktaki fare 

kapanına karşı dikkatli olması gerektiğini söylemesi Yusuf’un çıkardığı ayakkabılara 

koku giderici spreyler sıkıp kaldırması gücün kendisinde olduğunu ifade eden şeylerdir. 

Yusuf kuralları ihlal ettiğinde, önce sessiz biçimde, sonra bağırarak tepki gösterir. 

Yusuf’un konukluğunun sonu belirsiz biçimde uzaması. Mahmut’un duyduğu 

rahatsızlığı açık ederek Yusuf’un taşralılığını, cehaletini, görgüsüzlüğünü yüzüne 

vurmasına neden olur.  

Mahmut, Yusuf’la küçük çarpışmalara, kendisini tutup bir kenara özensizce 

iten hayata ‘omuz atamadığı’ için girişir. Bunlar, ayıplanacak, kendi var oluşunu kendi 

gözünde haklı çıkarmaya yarayan, inandırıcılığı kalmamış inatçı dirençlerden başka bir 

şey değillerdir. Aynı zamanda bunlar, misafiri hakkında sahip olduğu başka ayıplanacak 

düşüncelerini de yine aynı şekilde kendi gözünde haklı çıkarmasına da yarar.  

Mahmut’un iç mekan mahfazasında süren yalnızlığı ve kinik sevgisizliği eve dolan ayak 

kokusu gibi küçük çarpışmalara muhtaçtır.74 

Mahmut’un kendisine İstanbul’da kurduğu tek kişilik hayatta, eviyle ilişkisinde 

evcilik oyununun izleri görülmektedir aslında. Yusuf’un varlığından duyduğu 
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rahatsızlık, oyuncağını paylaşmak istememe itkisiyle alakalıdır. Yusuf’a evin içinde 

koyduğu tüm kuralar, çizdiği sınırlar, getirdiği yasaklar, tuhaf bir evcilik oyununun 

kuralları olarak düşünülebilir.75 Yusuf da kokan ayakkabısı, Mahmut’un yokluğunda 

küçük tuvalet yerine banyoyu kullanıp üstelik de sifonu çekmemesi, balkon yerine evde 

sigara içmesiyle bu oyunun kurallarını ihlal etmiş olur. 

Modern yaşamın en derin sorunları bireyin kendi varoluş bağımsızlığı ve 

bireyselliğini koruma çabasından doğmaktadır. Bu çaba bireyin kentsel yaşama 

eşitlenme ve benzer kılınmaya, toplumsal-teknolojik mekanizma içinde yutulmaya karşı 

direnişiydi. Bu direnişin beraberinde getirdiği kaçınılmaz bir durumu da görmek 

gerekirdi, ki bu da, insanın kendisini belli koşullarda bu metropol kalabalığında başka 

yerlerde olmadığı kadar yalnız ve terkedilmiş hissediyor olmasıdır. Kalabalıklar 

içindeki bu yalnızlık, bireyin kendi var oluş bağımsızlığını ve bireyselliğini koruma 

çabasının, başka bir deyişle , kentsel hayata eşitlenmeye karşı direnişinin hazin 

yüzüdür.76 

Mahmut, yaşamdan, insanlardan öylesine uzaklaşmıştır ki, Yusuf’un kendisine 

yaklaşmasına bile izin vermez. Farklı dünyalardan olduğunu duyurmak istercesine, 

Yusuf’a videoda Tarkovsky’nin filmlerini izletir. Yusuf filmin uzun sekanslarından 

sıkılıp odasına gidince Mahmut gizlice porno bir film izlemeye başlar. Yusuf’un varlığı, 

Mahmut’u ‘incelmiş’ zevklerinden mahrum eder adeta.77 

Mahmut, yalnızca ideallerinden değil, çevresindeki insanlardan da 

uzaklaşmıştır. Üstelik Mahmut, yalnızca taşradan gelip ‘rahatını bozan’ Yusuf’a değil, 

annesine, onun hastalığına da kayıtsız kalır; o, annesine ve kız kardeşine de uzaktır. 

Hayata karşı o kadar boş vermişlik içindedir ki, kendisini arayan annesinin telefonuna 

çıkmaz; ablasının, annelerinin hastaneye kaldırıldığı ve acilen araması gerektiği 

mesajına bile karşılık vermez. Annesi hastaneden eve getirildiğindeyse, salonda oturup 

yüksek sesle bir moda kanalını izler. Eski eşi Nazan da Mahmut’un bu kayıtsızlığından 

payını almıştır. Ayrıldıkları sırada hamile olan Nazan, kürtaj yaptırmıştır ve şimdi 
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birlikte yaşadığı Orhan’la çocuklarının olmamasının nedeni; büyük oranda bu kürtajdır. 

Kendisini suçlu hisseden Mahmut, yerleşmek üzere Kanada’ya gidecek olan Nazan’a 

söylemek istediği şeyleri söylemek istemez. 

4.2. Dışarıda Kalmışlık; ‘Taşralı’nin Şehirdeki Konumu 

Güneşe Yolculuk ve Büyük Adam Küçük Aşk filmlerinde görülen kente 

dışarıdan gelen göçmen ve yoksul kesimin kentte dışarıda bırakıldığıdır. Uzak’taki 

Yusuf karakteri de kente dışarıdan gelen bir göçmendir. Ancak diğer iki filmden farklı 

olarak etnik olarak bir dışlanmışlık yaşamaz. Yusuf’un dışarıda kalma şekli taşralı 

oluşundan kaynaklanır. Yusuf çok para olduğu söylendiği gemilerde iş bulabilmek ve 

dünyayı gezebilmek için İstanbul’a akrabası Mahmut’un yanına gelmiştir. Ancak 

geldiği ilk günden itibaren her ne kadar fiziksel olarak İstanbul’da olsa da aslında 

dışarıda kalmıştır. Yusuf, Mahmut’un geleceği günü unutması üzerine dışarıda kalır. 

Geldiği ilk gün dışarıda kalması film boyunca Yusuf’un konumlandırılışının bir 

göstergesidir aslında. Yusuf, toplumsal ve kültürel olarak kentin hep dışındadır. Her ne 

kadar kentli yakınının desteğiyle kente dahil olmaya çalışsa da bunu başaramaz. Ne kent 

onu içine alır ne de Mahmut. Mahmut’un daha çok iç mekanlarda gösterilmesine karşın 

Yusuf’un dış mekanlarda gösterilmesi de bunu desteklemektedir. 

İstanbul’a yeni gelen gurbetçiler, birer sanayi işçisinden çok hamallık, 

kapıcılık, işportacılık gibi ‘meslekler’ yapmaktadır. Yusuf da İstanbul’da kalabilmek 

için ne olursa olsun bir işte çalışmak istemiştir.78 Gemilerde iş bulabilmek için gelmiştir 

İstanbul’a. Gemide ne iş olsa yapmaya hazırdır; üstelik ‘gemi işi’nde hem çok para 

vardır, hem de bütün dünyayı gezme olanağı verir. Bu nedenle ‘gemi işi’ Yusuf için bir 

kurtuluş, özgürlük vaat eder.79 Ancak Mahmut kasabalı akrabasına yardımcı olmadığı 

gibi geleceği ilk günden itibaren Yusuf’a ne zaman gideceği sorar, onun yardım talebini 

reddeder. Vasıfsız bir taşralı olarak İstanbul’a gelip torpil istemesi onu öfkelendirir. 

Aslında kendisi de Mahmut gibi taşradan gelmiştir. Ancak Mahmut geçen süre içinde 
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bunu unutmak istemiştir ve kent yaşamına ayak uydurmuştur. Yusuf’un gelişi ona 

geçmişini hatırlatır. 

Yusuf geldiği gün dışarıda kaldığı için beklemeye koyulduğu sırada sokak 

ortasında gördüğü kıza asılır; güneş gözlüklerini takarak kızı seyretmeye başlar. 

Buradan Yusuf’un eksiklik duyduğu şeyin sadece iş olmadığı anlaşılır; aynı zamanda 

bir kadındır. Ancak iş konusundaki talihi bu konuda da aynı şekildedir. Yusuf kızın 

karşısında gülünç duruma düşer. 

Yusuf’a göre taşralı olmak yoksulluk ve yoksunlukla; kentli olmak ise varlıklı 

olmak ve hayatını yaşamak gibi kavramlarla eşleşmektedir. Ona göre hayatın 

güzelliklerini kentliler yaşamaktadır. Yusuf da bu güzelliklerden payını almak 

istemektedir. Suner’in de belirttiği gibi İstanbul, yeni bir yaşama adım atmayı hayal 

ederek geldiği şehir, Yusuf’a işe yaramazlığını, yabanıllığını, yoksulluğunu bir kez daha 

yüzüne vurmanın dışında bir şey sunmaz. İlk zamanlar İstanbul’da olmaktan, kenti 

gezmekten memnuniyet duyan Yusuf, giderek iş bulma, para kazanma, kendi ayakları 

üzerinde durup ailesine destek olma beklentilerinin kolay kolay gerçekleşmeyeceğinin 

farkına varır. Karakter artık,  İstanbul’un vaat ettiği her şeye, ışıklı sokaklara, kadınlara, 

mutlu, varlıklı insanlara, üstelik şimdi asla bu dünyaya nüfus edemeyeceğinin bilgisiyle 

bakmaktadır. İstanbul’da karşısına çıkan yeni ve farklı bir şey değil, o çok aşina olduğu 

taşralılığıdır yine. ‘Taşra sıkıntısı’nı kasabadan daha yoğun hisseder muhtemelen, çünkü 

artık bu sıkıntıyla baş etmesini sağlayacak bir hayal, gidilecek bir yer, bir kaçış planı 

kalmamıştır elinde. Hayali gerçekleşmiş, İstanbul’a gelmiş, ama kendi taşrasından 

kurtulamamıştır. Asıl sıkıntı şimdi başlamıştır, kahramanın, taşranın kasabayla sınırlı 

olmadığını, taşranın bitimsizliğini fark ettiği anda.80 

Yusuf’un bir suç, bir yetersizlik, bir zayıflık olarak taşımak zorunda kaldığı 

taşralılık bir gece bir güce dönüşmüştür. Mahmut’un uzun süredir peşinde olduğu fare 

nihayet kapana girmiştir. Şimdi onu birisinin atması gerekmektedir. Fareyi kapıcıya 

hallettirmek isterken Yusuf bunu kendisinin halledebileceğini söyler. Mahmut hayatın 

karşısına çıkardığı basit bir ‘gerçek’ karşısında güçsüz, acizdir. Kentli hayat tarzı, 

incelmiş zevkleri yardım etmez bu noktada. Kentin, kentliliğin pis işlerini hallettirmek 
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üzere ‘taşraya’ ihtiyacı vardır. Sadece ellerini kirleterek üstesinden gelinecek işler 

değildir bunlar üstelik. Küçük bir fareden kurtulmak bile, vicdan muhasebesini, ahlaki 

kararları gerektirir. “Mahmut’un gecenin sessizliğinde camdan Yusuf’u seyretmesi 

sırasında haklı ise haksızın, güçlü ile güçsüzün bir kez daha birbirine karışmasına tanık 

olunur.”81 

Mahmut ile Yusuf arasındaki gerilim Mahmut’un annesinin yanından 

dönmesiyle artmıştır. Yusuf’un kuralları ihlal ettiğini (evin içinde sigara içmesi, 

banyoyu kullanması üstelik sifonu çekmemesi) gören Mahmut Yusuf’u azarlar; misafir 

kaldığı evde dikkatli olması konusunda. Bu sırada Yusuf oyuncak bir komandoyla 

oynamaktadır. Mahmut’un kızgınlığı daha da artmıştır. Mahmut odasına gittiğinde 

eşyalarını karıştırırken reklam fotoğrafları çekiminde kullandığı köstekli saati bulamaz. 

Yusuf’a saati görüp görmediği sorar, onu zan altında bırakacak bir şekilde. Mahmut bir 

süre sonra saati bulsa da bulduğunu söylemez. Yusuf defalarca kendini savunmaya 

çalışsa da onu suçlu durumda bırakırcasına bunun önemli olmadığını dile getirir.  

Suçlamayı kaldıramayan taşralı Yusuf bir daha dönememek üzere İstanbul’dan ayrılır. 

İşporta malı bir oyuncak, antikacıdan alınmış bir saat…Yusuf’la Mahmut’u 

ayıran birbirlerine karşı kullandıkları iki nesne. Oyuncak komando, Yusuf’un kendisine 

karşı bir küçümseme vasıtası olarak kullanılan taşralılığına, kabalığına, basitliğine sahip 

çıkışının bir ifadesine dönüştürür adeta. Mahmut’un suçlamalarına karşılık verecek 

kültürel donanımdan yoksun olan Yusuf, taşralı yanını bir direnme biçimine dönüştürür. 

Sözlerinin basit kaçtığı, hükümsüz olduğu noktada, işporta malı komando konuşur. Bu 

ucuz, kitch oyuncağın karşısına, Mahmut pahası ve kültürel değeriyle aralarındaki farkı 

belirginleştirecek bir oyuncak koyar: Yalnızca antikacıdan alınmış köstekli gümüş bir 

saat değil, daha önemlisi kayıp bir saat. Kayıp saat, Yusuf’un komandosundan çok daha 

etkili, tahrip gücü yüksek bir oyuncak silahtır. Yusuf’un bütün savunması aniden çöker. 

Taşralılık bir direnme şekli değildir artık, hemen bir suçluluğa, ezikliğe dönüşüverir.82 
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4.3.‘Kentli’ – ‘Taşralı’ İkilemi; Benzerlikleri ve Farklılıkları 

Yusuf, çok para kazanabileceğini umduğu gemilerde iş bulabilmek ve dünyayı 

gezmek için İstanbul’a gelmiş bir taşralıdır. Kendisini iç mekanlara hapsetmiş kentli 

Mahmut’un tersine, geldiği günden itibaren kent yaşamını tanımaya başlar. Ancak onun 

taşra kimliği ve ‘yoksulluğu’, kenti ancak ‘yoksunlukları’ boyutuyla tanımasına yol 

açar. Öncelikle parasız olduğu için, iş ararken herhangi bir araca bindiği görülmez, 

çoğunlukla yürür. Gittiği yerler Mahmut’un gittiği caz müziğinin çaldığı yerler değildir, 

İbrahim Tatlıses’in çalındığı yerlerdir. İş için beklediği balıkçı kahvehanesi kendisi gibi 

insanların beklediği yoksul bir mekandır.83 

Kadınlarla ilişkilerine bakıldığında da Mahmut ve Yusuf arasında farklılık 

görülmektedir. Mahmut başarısız bir evlilik yapmıştır. Karısıyla boşandıkları sırada 

karısı hamiledir ve kürtaj yaptırmıştır. Şimdi birlikte olduğu kişiyle çocuklarının 

olmamasının nedeni bu kürtajdır. Mahmut acı çektirdiği karısına düşüncelerini açık 

biçimde dile getiremezken Yusuf uzaktan görüp etkilendiği kıza yaklaşmak için adım 

atmaya hazırdır, ancak bu girişimi iki defasında gerçekleşmez. 

Yusuf geldiği gün Mahmut tarafından unutulmasına rağmen bunu önemsemez. 

Taşralının bağışlayıcılığı ve alçakgönüllülüğü görülür burada. Oysa Mahmut kentli 

olarak ‘kaba’dır.  

Mahmut yaşama, insanlara, ilişkilere karşı duygusuz ve tepkisizdir. Hayatı 

boyunca yakalayamayacağı bir görüntüyü elde ettiğinde arabasından inip çekecek kadar 

heyecanı kalmamıştır. Oysa Yusuf da bir o kadar heyecanlı, tepkilerinde ölçüsüzdür. 

Yusuf, kasabanın tekdüzeliğinden, can sıkıcılığından, boğuculuğundan, işsizliğin 

acımasız gerçekliğinden sıkılmıştır ve kente gelmek gibi bir macerayı yaşamak ister. 

Yusuf kentte tutunabilmek için ne iş olsa yapmaya hazırdır. Bunun için de 

Mahmut’tan yardım istemiştir. Ancak Mahmut bu isteğini öfkeyle reddetmiştir. 

Mahmut’un söylemiyle onca zamandır fotoğrafçı olarak çalıştığı fabrikadan, bu güne 

dek kendi için herhangi bir şey istememiştir, ancak taşralıların bir şey bilmeden gelip 

torpil aradıklarını belirtir. Kendisi de taşradan gelmiş olsa da kentte tutunabilmek için 
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var gücüyle çalışmıştır ve kendi başına başarmıştır. Bu nedenle de artık taşralı 

değildir.Yusuf içinse Mahmut, ‘kendi özünü’ unutmuş biridir. Her ne kadar kendisi de 

kentte var olmaya çalışsa da kent ona göre ‘ilişkileri çürüten, insani sıcaklığı yitirmeye 

neden olan’ bir yerdir. Bilgili, eğitimli ve vasıflı olmak ile insanlara mesafeli olmak 

kentle; bilgisizlik, cahillik, vasıflı olmamak ve yakınlık taşra ile eşitlenir. 

Aile ilişkilerine bakıldığında da Mahmut’la Yusuf arasında belirgin bir fark 

görülmektedir. Mahmut annesiyle olan ilişkisinde de annesine uzaktır. Annesinin 

telefonlarına cevap vermez. Ablasının annelerinin hastaneye kaldırıldığı haber vermek 

için aradığında dahi telefona çıkmaz. Annesi hastaneden eve getirildiğinde Mahmut 

salonda oturup yüksek sesle bir moda kanalını izler. Mahmut’un ilgisizliğine karşı 

Yusuf annesine son derece ilgilidir. Annesiyle olan telefon görüşmelerinde annesinin 

ağrıyan dişine karşı gösterdiği ilgi de bunun bir kanıtıdır. 

Sayın’a göre Yusuf ile Mahmut’un aralarındaki farklılığın nedeni kent ve taşra 

farklılığıdır. Kentin özellikle 1980 sonrasında her şeyi parasal değeriyle ölçmesi, bireyi 

öne çıkarması, 80 öncesi hayallerin 80 sonrası ideallerini sorgulayan aydınında yok 

olmasından kaynaklanmaktadır.84 

Görünürdeki farklara rağmen Yusuf’u Mahmut’la buluşturan bir nokta vardır. 

Mahmut’un Yusuf’un uzayan konukluğuyla ilgili sıkıntısı, hayatına hiç alışık olmadığı 

yabancı bir şeyin girmesi değil, tersine çok yakından tanıdığı bir şeyle yeniden 

karşılaşmasıdır. Yusuf, Mahmut’a geride bırakıp kaçamadığı, her zaman bir parçası 

olarak kalan kendi taşralılığını hatırlatır. Nitekim, taşradan gelen akrabasına gösterdiği 

eleştirel tepkilere rağmen, Mahmut’un hayat karşısındaki tavrı Yusuf’unkine oldukça 

benzer. Örneğin Yusuf’un kadınlara yaklaşım tarzıyla Mahmut’unkinde benzerlik 

görülebilmektedir. Yusuf’u salondan uzaklaştırabilmek için onun yanında Yusuf’un 

sıkılacağı Tarkovsky filmleri izlese de, tek başına kaldığında porno seyreder. Yusuf da 

metroda bir kadının bacağına bacağını değdirir. Bu ikisinin arasındaki fark kentli-

kasabalı ayrımından başka bir şey değildir; sadece bir yöntem farkıdır. Aynı zamanda 

iki karakteri de filmin farklı sahnelerinde bir moda kanalını izlerken görülmektedir. En 

önemlisi Yusuf gibi Mahmut da hayatta yapmak istediklerini gerçekleştirememenin 
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(Tarkovsky gibi filmler çekmek isterken seramik firması adına çalışan reklam 

fotoğrafçısı olmuştur) yarattığı kendinden hoşnutsuzluk duygusunun altında ezilen 

biridir.  

Ne Yusuf ne de Mahmut, modern hayatın dayattığı yalnızlık ilişkisinin dışına 

çıkabilirler. Birbirlerine olan ‘toplumsal uzaklıkları’ nedeniyle, hem Mahmut hem de 

Yusuf birbirlerinin acılarını dindirecek güçten, tedirgin olmuş ruhlarını yatıştıracak 

insan sevgisinden mahrumdurlar. Kasabalığı misafirine Mahmut kendi toplumsal varlığı 

ve koşulları nedeniyle sevgisiz ve bencil olmak zorundadır. Aynı şekilde ve aynı 

sebeplerden ötürü Yusuf da, rahatsızlık vermek, rahatsız edici olmak zorundadır. 85 

Gerçekte Mahmut ile Yusuf arasındaki ilişki, Türkiye’nin düşünsel iklimindeki 

genel bir gerilimi yansıtmaktadır. Taşralının kentli olan karşısında ‘ikinci sınıf 

vatandaş’ olarak görüldüğü bu düşünsel iklimde kentli entelektüel de, Türkiye’nin 

geçirdiği sosyo-ekonomik değişimlerle birlikte değişmiştir. Eskiden idealleri olan ve bu 

idealler uğrunda çabalayan kentli entelektüel, özellikle 1980’lerde uygulanmaya 

başlayan ekonomik sistemle birlikte değerlerinden uzaklaşmış, ideallerinden vazgeçmiş, 

bilgi ve becerisini, yeni sistemin hizmetine vermiştir. Tıpkı Mahmut gibi.86 

             4.4.Uzak’ta İstanbul’un Tasvir Edilişi 

İstanbul’u dekor olarak kullanan Nuri Bilge Ceylan Uzak’ta İstanbul’a taşradan 

gelen karakterlerin ruh hallerini tasvir etmiştir. Filmde canlandırılan İstanbul ve 

karakterleri, bu şehrin insancıl dayanışmaya yer veren Sait Faik’in İstanbul’una 

benzememektedir. İstanbul modernliğin sıkıntı verici ve gayri insani koşulları içinde 

yaşamaktadır. 87  Uzak’ta Ceylan, tanıdık İstanbul görüntüsünü, yabancılaşmayı, 

yalnızlığı anlatmak için tanıdık olandan farklı biçimde görüntüler. İstanbul, 

görüntülerden önce seslerle tanımlanır. Aynı zamanda Ceylan, kentin rahatının, 

özgürlüğünün, nasıl da kurallara bağlandığını ve bir alışkanlığa dönüştüğünü, bu 

alışkanlığın ne kadar bencilce olduğunu göstererek Yusuf’un varlığının, Mahmut için, 
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onun bildiği, alışık olduğu yaşamı, ev düzenini değiştiren bir ‘bozguncu’ olarak 

kodlandığını anlatır.88 

İstanbul’un farklı manzaralarını tasvir eden film, İstanbul’daki modern yaşam 

biçimlerinin çeşitliliğini tasvir etmiştir. Başka deyişle İstanbul’dan bambaşka kentler ve 

yaşam biçimleri sunmuştur.89  

Uzak’ta İstanbul, karakterlerin öznel bakış açılarıyla perdeye yansır. Yusuf’un 

bakış açısından İstanbul’un gözle görülebilir genişliği, büyüklüğü, kalabalıklığı, renkli 

hayatı, onun İstanbul’da daha görülecek, gezilecek çok şey olduğunu düşündüğünü 

gösterir. Yusuf, kentle ve kentsel yaşamla iletişim kurmak ister. İstiklal Caddesini 

gezdiğinde, genç bir kadının peşine düşer; onu izler, onunla birlikte sinemaya kadar 

gider. Ancak taşralı olması nedeniyle kentsel yaşama, ancak kıyıdan bakabilir, kente 

hep uzak kalır. Yusuf’un tersine Mahmut’un bakış açısından İstanbul ise, az sayıda dış, 

çok sayıda iç mekan çekimleriyle kuruludur. Öncelikle bir sığınak olan ev ve ara sıra 

gittiği cafe içerisi, biraz oturup çay içtiği Fındıklı Parkı ve İstanbul’un küçük bir alanı 

ise, dış mekanlardır. Onun için İstanbul ‘bu kadar’ dır.90  
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5. BEKLEME ODASI, Zeki Demirkubuz, 2003. 
 
 

5.1.Metropol Yaşantısında Bireyin Yabancılaşması 

Büyük şehirdeki yabancılaşmayı anlatan Yazgı’dan sonraki bir diğer film de 

Bekleme Odası’dır. Yazgı’nın Musa’sı ekonomik ve entelektüel yönden Bekleme 

Odası’nın Ahmet karakterinden farklı olsa da hayata karşı gösterdikleri ilgisizlik ve boş 

vermişlik konusunda bir benzerlik görülmektedir. Bekleme Odası’nın kahramanı Ahmet 

bir yönetmendir. Dostoyevski’nin Suç ve Ceza romanını filme çekmeye çalışmaktadır. 

Bir apartman dairesinde sevgilisi Serap’la birlikte yaşamaktadır. Ahmet, Serap’a karşı 

ilgisizdir; iki kişilik yaşantısını adeta tek başına yaşamaktadır. Sıkıntılı bir yaşantısı 

vardır. Ahmet’in sıkıntısı verilen uzun planlarla da anlaşılmaktadır. Filminin 

senaryosunu yazmaya çalışırken görülmektedir. Ancak burada sıkıntısı fark 

edilmektedir çünkü yazdıklarını silmektedir. Sevgilisi Serap da Ahmet’in iki kişilik 

yaşantılarında tek başına yaşadığını farkındadır. Birlikte bir çay bahçesinde 

konuşmadan uzun süre oturabilirler ve bu durum Ahmet’i rahatsız etmez.  Serap, 

Ahmet’in bu davranışlarını hayatında başka bir kadın olduğuna yorar. Ahmet de 

Serap’ın sorularından bunaldığı bir gün hayatında başka bir kadın olduğuna dair Serap’a 

yalan söyler.  

Bekleme Odası’nın yönetmeni kendine atfedilen  tüm ali, entelektüel 

özelliklerin aksine iç dünyasında nedensiz, amaçsız ve kötü bir insandır. Ahmet, 

ikiyüzlülüğe, çift kişiliğe varan  sahte bir yabancılaşmanın pençesindedir. Bütün 

hareketlerine hesaplı bir “kötülük” işlemiştir. 91 Ahmet, Serap’a duymak istediklerini 

söylemiştir. İki ay önce cafede tanıştığı bir doktorla ilişkisi olduğundan bahseder. 

Cafede otururken kadını ağlarken gördüğünü ve yanına gidip nedenini sorduğunu 

söyler. Ahmet gerçekte anlattığı kadını gittiği bir cafede, otururken görmüştür. Ancak 

aralarında bir konuşma olmamıştır. Serap’a anlattığı hikayeyi bu kadın üzerinden kurar.  

Serap duyduklarından sonra ağlamaya başlar ve evi terk eder. Bu sırada Ahmet bir 

yandan da sakince televizyon izlemektedir ve söylediklerini bitirdikten sonra da 

televizyon izlemeye devam eder. Serap’ın evi terk etmesine de hiçbir tepki vermez.  
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Demirkubuz’un filmde bizzat canlandırdığı karakter vurdumduymaz biridir; 

öyle bir şey olmadığı halde, başkasıyla ilişkisi olduğunu düşünen sevgilisinin 

kuşkularını sapkın bir biçimde doğrular ve onu kendisini terk etmeye kışkırtmıştır.92  

Ahmet yaşantısında hayatına giren kadınlar dışında çekmeye çalıştığı filmi de 

yer alır.  Filminin senaryosunu yazmaktadır. Ancak henüz bir başrol oyuncusu 

bulamamıştır. Bu süreçte asistanı Elif ona yardım etmektedir. Elif,  film için başrol 

oyuncusu bulmaya çalışır ancak bulduklarını Ahmet’e beğendiremez. Elif, İstanbul’a 

okumak için gelmiştir. Erkek arkadaşı Kerem’le birlikte yaşamaktadır.  Bununla birlikte 

Ahmet’e hayrandır. Onu örnek almaktadır. Ahmet’in filmi üzerine konuşmak için  evine 

geldiği bir gün Ahmet’in Serap’tan ayrıldığını öğrenir. Ancak Ahmet, Elif’e hikayeyi 

farklı şekilde anlatır. Serap’ın kendisini aldattığını öğrendiğini ve bunun üzerine Serap’ı 

dövdüğünü ve Serap’ın da evi terk ettiğini söyler.  

Sevgilisi Kerem’e göre Elif, Ahmet’le çalışmaya başladıktan sonra değişmiştir. 

İlkeleri, değerleri olan biriyken saygısız ve bencil bir insan haline gelmiştir. Kerem, 

Elif’in ortadan kaybolduğu bir gün nerede olabileceğini sormak için Ahmet’in evine 

gelir. Aslında Kerem Elif’in Ahmet’in evinde olduğundan şüphelenmektedir. Ahmet 

alışveriş bahanesiyle evden çıkar. Böylece Kerem evi rahatça dolaşıp Elif’in orada olup 

olmadığını görebilecektir. Döndüğünde Kerem’le yaptığı sohbette Kerem Elif’le ilgili 

endişelerini dile getirir. Kerem’e göre Elif’in değişimi Ahmet yüzünden olmuştur. 

Kerem’in Elif’le son tartışması da bu nedenle olmuştur ve Elif ortadan kaybolmuştur. 

Kerem, Elif’in Ahmet’le daha fazla çalışmasını istemez ve Ahmet’ten Elif’i kovmasını 

ister. Ahmet, Kerem’in bu isteğini kabul etmez. Elif ortadan kaybolduktan sonra 

Ahmet’in evine gelir ve orada kalır. Ahmet’in perişan haldeki Elif’i tesellisi geceyi 

birlikte geçirmeleriyle gerçekleşir. Serap’ta görülen sahneler Elif’te de tekrarlanır. 

Asistan Elif Ahmet’in hayatına giren kadınlardaki yerini almıştır. Elif de Serap’ın 

yaptığı gibi bahçede yavrularını terk eden Tarçın’ı çağırmaya başlar böylece Elif’in 

Serap’ın yerini aldığı anlaşılmaktadır. 
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Ahmet’in ‘Suç ve Ceza filminde Raskolnikov karakteri için olan oyuncu 

arayışı bir gece evine giren hırsızla sona ermiştir. Ahmet eve gelen hırsızı polise ihbar 

etmeyip göndermiştir. Ancak daha sonra hırsızı filminde Raskolnikov karakteri olarak 

oynatmaya karar verir. Bunun için de önce hırsızı bulması gerekir. Hırsızı bulmak için 

evine hırsız girdiğini polise ihbar eder. Polis kayıtlarından hırsızı teşhis eder ve 

bulunmasını sağlar. Bulunduğunda ise hırsızın bulunan kişi olmadığını söyler ve hırsız 

salıverilir. Ahmet, hırsızı takip eder ve onunla konuşmaya çalışır. Hırsız yani Ferit rolü 

kabul eder ve deneme çekimlerine başlanır.  

Ahmet yaşadığı hayata ve çevresindekilere karşı kayıtsız bir tutum 

sergilemektedir. Sevgilisi Serap’a olan ilgisizliği ve öyle bir şey olmadığı halde Serap’ı 

aldattığını söyleyerek Serap’ın evi terk etmesini sağlaması… Ahmet’in bu tutumu 

Elif’le olan ilişkisinde de değişmeyecektir. Tek farkı Serap evden giderken sakin sakin 

televizyon izleyen Ahmet, Elif evden gitmek isterken peşinden koşup onun kalmasını 

istemiştir. Ancak sonuç değişmez ve Elif geceyi Ahmet’in evinde geçirdikten sonra 

ertesi gün erkek arkadaşı Kerem’e dönmek üzere evi terk etmiştir. Ahmet’in bu 

kayıtsızlığı hayata olan yabancılaşmasının bir göstergesidir. Hayatında bulunan kişileri 

kendisinden nefret ettirerek uzaklaştırmıştır. Hayata dair hiçbir bağı bulunmamaktadır. 

Taşçıyan’a göre filminden başka her şeye kayıtsız kalan bir adamdır Ahmet. Yeme, 

içme, sigara tüttürme ve kadınlara cinsel istek duyma dışında taşlaşmıştır adeta. 

Kadınlar onun için evde bir varlık sadece, kimyasal reaksiyon için gerekli birer 

“katalizör”dür. İki kez duyarlılık gösterir film boyunca ama ikisinin de devamını 

getiremez.93 

Ahmet’in yaşamına, çevresindekilere olan kayıtsızlığı çekmeyi planladığı 

filminde de kendini gösterir ve filmi çekmekten vazgeçer. Ferit’e bu durumu anlatmak 

için gittiğinde kendisini Ferit’in kardeşi karşılar. Ahmet kendini filmin yönetmeni 

olarak değil filmde çalışan biri olarak tanıtır.  Yönetmenin filmi çekmeyeceğini Ferit’e 

bildirmesini ister ve oradan ayrılır.  

Elif’in kendisini terk etmesiyle yalnız yaşantısına geri dönen Ahmet’in yanında 

artık geri dönecek bir Serap da yoktur. Yalnız kaldığı dönemde filminde oyuncu olmak 
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için görüşme randevusu verilen bir kız Ahmet’in evine gelir. Ahmet ilkten filmin 

çekilmeyeceğini söylese de sonrasında kızı eve davet eder. Filmin son karesinde de kız 

Ahmet’in yeni sevgilisi olmuştur. Elif’te görülen sahneler, Ahmet’e çay getirmesi, bu 

kızda görülür. Ahmet yeni bir film senaryosu yazmaya başlamıştır. Adı da Bekleme 

Odası’dır. 

Kısacık bir zaman diliminde Ahmet’in hayatına üç kadın girer. Kadınlarla 

sorununu ya da kadınlara dair bakışını en iyi yansıtan şey kedisi Tarçın için sarfettiği 

sözlerde aranabilir. Ahmet bir kadınla sevgi boyutunda bir ilişki kurma kapasitesi 

taşımaz: Sevgilisi Serap’ı aldatmadığı halde onun kadınsı şüphelerinden sıkılıp aldattığı 

yalanını kurması, bunun üzerine Serap’ın evi terk etmesi, telefonda Serap’ın intihar 

haberini alan Ahmet’in yine bir yalan kurarak bu konunun kendisini ilgilendirmediğini 

söylemesi, sonrasında ise hastaneye gitmek için arabaya binip vazgeçmesi, asistanı 

Elif’le ilişkisinin de çok geçmeden aynı rotada ilerlemesi buna örnek gösterilebilir. 

Çünkü Ahmet, kadınlarla normal bir ilişki kurma çabasını gereksiz bulacak kadar 

kayıtsızlık taşır hayata karşı.  

Film, kadınlar dışında yaşamla ilgili bütün angajmanlarını halletmiş birinin 

hayatla oyalanmasını anlatmaktadır.  Ahmet’in beklediği spesifik bir şey yoktur. 94 

Filmdeki Ahmet karakteri kültürel donanımı dışında bu özellikleriyle yönetmenin Yazgı 

filmindeki Musa karakterine benzemektedir. Musa da aynı Ahmet gibi yaşama ve 

çevresinde olanlara karşı kayıtsız bir insandır. Ahmet’in yaşamda az da olsa ilgi 

gösterdiği şey kadınlardır. Çekmeye uğraştığı filminden bile vazgeçmiştir. Ancak film 

boyunca her anında bir kadın Ahmet’in hayatına dahil olacaktır. Kadınların Ahmet’in 

hayatında üstlendikleri role bakıldığında hepsinin aynı şeyleri yaptıkları görülür. 

Değişen sadece isimleri ve görünüşleridir.  

Zeki Demirkubuz Bekleme Odası’nda kendi otobiyografisi sayılabilecek bir 

film yapmıştır. Demirkubuz’un filmde vermek istediği yabancılaşma ve suçluluk gibi 

kavramlar filmdeki Ahmet karakterinin yönetmen olarak çektiği filmlere bu konuları 

seçmesiyle pekişmektedir. Bununla birlikte Ahmet’in Elif’in sevgili Kerem’le yaptığı 
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sohbet sırasında Ahmet’in filmleri üzerine yaptıkları konuşma Demirkubuz’un 

filmlerinin bir özeti gibidir.  

5.2. Bekleme Odası’nda İstanbul’un Tasvir Edilişi 

Yazgı’daki İstanbul tasviri gibi Bekleme Odası’ndaki İstanbul da karanlık ve 

kasvetlidir. Bekleme Odası’nın sahneleri genellikle iç mekanda çekilmiştir. Ahmet’in 

evi olarak gördüğümüz apartman dairesi kasvetli ve karanlıktır. Ev sahibinin ruh hali 

eve yansımış gibidir.  Suner’e göre ev yönetmenin aşklarını bir seri katilin cinayetleri 

gibi sistemli ve soğukkanlı yaşayıp tükettiği bir sanatçı dairesidir.95 

Filmde dış mekan olarak Ahmet’in hırsızı bulma girişimi sırasında geçtiği 

sokaklar, sevgilisi Serap’la oturdukları deniz kenarında bir cafe ve Serap’a kendisini 

aldattığını söylediği kadını gördüğü cafe filmin ev dışındaki mekanlarıdır. Mekanlar 

genellikle kasvetlidir. Ağırlıklı olarak görülen Ahmet’in evi karakterin ruh halini 

yansıtmaktadır. Ahmet’in yaşam alanı hayatına giren kadınların geçtiği, bununla birlikte 

çekmeye çalıştığı filminin senaryosunu yazdığı bir yerdir.  
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6. DUVARA KARŞI, Fatih Akın, 2004 

6.1. Sınırdaki Aidiyet ve Kimlik Sorunu 

Filmin karakterlerinden Cahit, kırklı yaşlarındadır. Mersin’de doğmuştur ve 

Almanya’nın Hamburg şehrinde bir göçmendir. Şişe toplayarak geçimini sağlamaktadır. 

Serseri bir hayat sürmektedir. Fiziksel görüntüsünden yaşadığı eve kadar bu hayat tarzı 

kendini göstermektedir. Hayat Cahit için anlamsızdır. Öyle ki, barda kendisine laf atan 

birini tekmeledikten sonra bardan kovulunca, arabasıyla bir duvara çarpıp intihar 

girişiminde bulunur. Başarısız intihar girişimi sonrasında bir klinikte bir uzmanla 

görüştürülür. Doktorun tavsiyesi onun yaşamını anlamlı kılması için yaşadığı şehri terk 

edip başka bir şehre yerleşmek ve anlamlı bir şeyler yapması olur. Ancak Cahit için 

bunlar anlamsız şeylerdir. “Yönetmen Cahit’in kişiliğinde herhangi biri olmaktan 

yüksünmeyen, dünyayla tüm bağlarını koparmış, kendi kaderi ve geleceği dahil hiçbir 

şeye ilgi göstermeyen, yani sadece hekimin, yargıcın, mezar kazıcısının gözleri için var 

olan figürler olmaktan gocunmayacak bir insanın portresini çizmeye çalışmıştır.” 96 

Anlamsız yaşantısı klinikte karşılaştığı Sibel ile değişecektir. Sibel Cahit’e göre çok 

genç, ailesiyle birlikte yaşayan, Zonguldaklı bir göçmendir.  Hacı babası, abisi ve ailede 

pasif bir rolü olan annesiyle birlikte yaşamaktadır. Sibel de intihar girişiminde 

bulunmuştur. Üstelik bunu birkaç kez denemiştir. Sibel tutucu ailesinin yaşam tarzının 

ve hayat görüşünün aksine gezmek eğlenmek, farklı erkeklerle birlikte olmak 

istemektedir. Ancak ailesinin yanında bunları yapması imkansızdır. Ailesinden 

kurtulmak için intiharı denemiştir. İntihar girişiminden sonra ailece oturdukları bir 

restoranda hacı babası ona yaşamın güzelliğini ve kendisine ait olmayan canını 

alamayacağını söyler hayat görüşü çerçevesinde. Sibel, Cahit ile karşılaştığında ona 

evlenme teklifi eder. Amacı, istediği hayatı yaşayabilmek için anlaşmalı bir evliliktir. 

Ailesi onun bir Türk ile evlenmesini istemektedir ve Cahit de bir Türk’tür. “Mersin ve 

Zonguldak karakterlerin dilde temsil ettiği, sadece isimleriyle var olan yerlerdir. Adı 

geçen bu mekanların Cahit’in ve Sibel’in belleğinde bir temsili yoktur. Cahit Mersin’de, 

Sibel Zonguldak’ta doğmuştur; ama ikisi de memleketlerini hiç görmemişlerdir. 
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Memleketin nerede olduğu, nasıl bir yer olduğu onlar için de yaşam öyküsünün kadraj 

içinde bulunmayacak bilgilerdir. Kendi kişisel öykülerini tanımlamak için ihtiyaç 

duydukları mekanlardır sadece.”97 

Cahit başlarda evlenme fikrine sıcak bakmaz. Sibel’e evliliğin çocuk oyunu 

olmadığını anlatmaya çalışır. Ancak Sibel kararlıdır, Cahit’i ikna etmeye çalışır. Onunla 

sadece aynı evi paylaşacaktır, birbirlerinin hayatlarına karışmayacaklardır sadece 

Sibel’in ailesine karı koca gibi davranacaklardır. Cahit, Sibel’in hayatını kurtarmak ve 

tekrar intihar etmesini önlemek için teklifini kabul eder; kılık kıyafetini düzeltir, 

arkadaşını amcası olarak yanına alıp Sibel’i hacı babasından istemeye giderler. Sibel’in 

ailesinin yaşantısı Almanya’da da olsa bir Türk evidir. Evde Seda Sayan’ın kadın 

programı izlenmektedir. Abisi arkadaşlarıyla okey oynamaktadır. Müslüman bir aile 

oldukları için içki içmezler, hacı babası Cahit’in getirdiği çikolatalarda içki olup 

olmadığını sorar. Bunların hepsi mekan olarak Almanya’da yaşansa da Türkiye’ye ait 

şeylerdir aslında.  

Sibel ve Cahit’in evlendikleri gün Sibel’in sorusuyla Cahit’in kendisinden önce 

bir karısının olduğu anlaşılır. Cahit bu soruya sinirlenir ve Sibel’i evden kovar. Bu 

konuda konuşmak canını acıtır çünkü karısı ölmüştür.  

Sibel, Cahit’le evliliğiyle Cahit’in yaşantısına ayak uydurmaya başlar. Giyim 

tarzını değiştirir, Cahit’in ara sıra birlikte olduğu Maren’in kuaför dükkanında çalışır. 

Bununla birlikte evlilik öncesi anlaştıkları gibi Sibel, hayatını yaşamaya başlamıştır. 

Barlara gider, uyuşturucu kullanır, başka erkeklerle birlikte olur.  Cahit buna başlarda 

aldırmasa da Sibel’in yaşantısına girmesiyle aile yaşantısını öğrenir. Sibel ona yemek 

yapar, ilgi gösterir. Anlaşmalı evlilik sonunda gerçek bir evliliğe dönüşür. 

“Başlangıcında kendini mahvetmeye ve sonrasında yeniden yapmaya açık iki karakter 

Almanya’daki Türk kültürü içinde yollarını bulmaya çalışmaları gösterilmektedir. Bir 

taraftan geleneksel olana uyarken bir taraftan ondan sapıyorlar ve ondan uzaklaştıkları 

noktada karakterler yeniden kendilerini onun içinde buluyorlar.”98 
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 Cahit’i hayattan soğutan, yaşamı kendisine anlamsız kıldıran şeyler Sibel’in 

hayatına girmesiyle değişmiştir. Bu noktada Sibel de Cahit’le birlikte değişime 

uğramıştır. “Filmin başında reddedilen doğrular filmin bir noktasında benimsenir hale 

gelmiştir. Her türden geleneksel tavrı sınırın Türk tarafına yazarak reddeden Sibel, 

Cahit’e aşık olduğunu anladığı sahnede tam ters yöne döner. Daha önce birlikte olduğu 

bir Alman erkek yanına gelip ısrarcı davrandığında, bir Türk’le evli olduğunu ve 

kocasının onu döveceğini söyler. Bunu takip eden sahnede Sibel lunaparkta eğlenirken 

görülür. Sibel’in aşık olduğu bu iki sahnede anlaşılır. Kocasının kendisi için birini 

döveceğini söylemesi aşkının işareti haline gelmiştir. Aşkını, önceden reddettiği 

değerler üzerinden kurmuştur Sibel.”99 Nitekim Cahit de Sibel’in düşündüğü davranışı 

sergileyecektir. Bir barda oturduğu sırada Sibel’in birlikte olduğu Alman’ın Sibel 

tarafından reddedilmesi üzerine Sibel hakkında olumsuz konuşması Cahit’in 

öfkelenmesine ve adamı öldürmesine neden olur. Serseri, hayatta hiçbir amacı olmayan, 

yaşamayı anlamsız bulan Cahit namusu için bir adam öldürmüştür. Cahit’in hapse 

girmesiyle yalnız kalan Sibel bu kez de intiharı denese de ölümü istemeyecektir. Sibel 

nasıl Cahit’in yaşamasına neden olduysa Cahit de Sibel’in hayatta kalmasına neden 

olur. Ailesinin bu olayı namus meselesi yapmasıyla yanlarına dönemeyeceğini 

anlayınca çaresizlikten İstanbul’daki kuzeni Selma’nın yanına gider. Selma otuzlu 

yaşlarda, başından bir kez evlilik geçmiş bir kadındır. Bir otelde çalışmaktadır. Hırslıdır 

ve mesleğinde gelebileceği son seviyeye kadar gelmeyi hedeflemektedir. Buna ulaşmak 

için savaşmayı göze almıştır, hatta evliliği dahi Selma’nın bu hırsı nedeniyle bitmiştir. 

Selma Sibel’e otelde oda görevlisi olarak bir iş verir. Sibel bu durumdan hoşnut kalmaz, 

eskiden hayranlık duyduğu Selma artık gözünden düşmüştür. Selma’nın ona verdiği 

olanakları ve yaşantıyı terk edip sokağa çıkar kendi kimliğini bulmak için. Ancak 

karşılaştığı manzaralar Almanya’dan farksız değildir. Barda yeni tanıştığı birisinden 

uyuşturucu temin eder. Uyuşturucu ve alkolden sarhoş olduğu bir gece aynı adam 

tarafından tecavüze uğrar. Geç vakit tenha bir sokakta yürürken bir grup gencin laf 

atmasına karşılık verdiğinde ve onları dövmeye kalktığında onlar tarafından bıçaklanır.  

                                                 
99 Çiftçi, a.g.e. , s.32. 
 



Cahit, hapisten çıktığında Sibel’i bulmaya kararlıdır. İstanbul’dan gönderdiği 

mektuplardan hareketle Selma’nın çalıştığı otele gelir ve Sibel’in yerini öğrenmeye 

çalışır. Ancak Selma, Sibel’in kendine yeni bir hayat kurduğunu, bir kızı ve sevgilisi 

olduğunu söyler Cahit’e ve Sibel’in yaşantısını bozmamak için onun yerini söylemez. 

Sibel’in kendisine ulaşmasıyla Cahit Sibel’e ulaşır. Sibel’i kendi memleketi Mersin’ 

götürmek ister. Sibel kurduğu hayatı, alıştığı imkanları bırakmak istemediğinden 

Cahit’le gitmek istemez. Cahit de İstanbul’da kalmayı tercih etmez ve kendi kimliğini 

bulmak için ait olduğu yere Mersin’e döner. Aymaz’ın belirttiği gibi, Cahit hiçbir bağı 

olmadığı İstanbul’da kalmayı reddederek Mersin’e gitmeyi tercih eder. Yani 

kavanoz’un dışındadır. Ne insanların içine bir ‘top mermisi gibi düşme’ye ne de 

aralarına ‘veba gibi sızma’ya niyeti vardır. O alışık olmadık biçimde bütün bu  

hesapların dışındadır, kendi kendini silikleştirip imha eder.100 

Fatih Akın’ın filmi, farklı milli kültürlerin ve onların yarattığı “milli” 

kimliklerin bir aradalığına dair bir film olmanın ötesine geçerek geleneksel olan ve 

modern olan arasında yapılan tercihlere ve bu tercihlerin tahayyül edileceğinden ne 

kadar da farklı sonuçlar doğurabileceğine dair bir kara komediye ve komediden de 

yavaş yavaş melodrama doğru yol almaktadır. Bir Türk’ün bir Türk’le evlenmesi, 

aileden kız isteme, düğün gibi şeylerle geleneksel olarak tanımlanabilecek bir evlilik, 

kız tarafına ailesinin tüm baskılarından ve geleneksel olan her şeyden kurtulması için 

bir fırsat sağlamaktadır. Evlilikle hiçbir işi olmayacak serseri ve bunalımlı bir adam 

kendi bir anda evli bulur, öylesine evlendiği kıza aşık olur, kıskançlık krizlerine kapılır, 

onun uğruna cinayet işler hapse girer ve bir anda kendi memleketinde bulur. Örf ve 

adetten çıkan birşey marjinal ve norm dışı olan başka bir şeyi doğurmaktadır; norm dışı 

olan geleneksel bir şeye sebebiyet verir.101 

6.2.  Duvara Karşı’da İstanbul’un Tasvir Edilişi 

Buraya kadar anlatılan filmlerde görülen İstanbu’un modern yüzü ile yoksul 

kesimin barındığı yüzü Duvara Karşı filminde de biraz farklılıklarla birlikte aynı şekilde 

anlatılmaktadır. Bu sefer İstanbul’un güvenli olmayan sokaklarına yer verilmektedir. 
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Filmin İstanbul sahneleri Cahit’in hapse girip Sibel’in de çaresizlikten İstanbul’daki 

kuzeni Selma’nın yanına gelmesiyle başlamaktadır. Filmdeki İstanbul’un iki yüzü 

vardır adeta. Birinci yüzünde Sibel’in Selma ile birlikte geçirdiği zamanda görünen 

yüzü. Lüks bir otel, iyi döşenmiş bir evler, parlak bir İstanbul. Ancak Sibel, kuzeni 

Selma’nın yanından ayrılıp sokağa çıktığında görünen İstanbul, Hamburg’da yaşanan 

çöküntü halindeki kent görüntülerinden farklı değildir. Uyuşturucu, şiddet, tecavüz, 

adam bıçaklama gibi kentin öteki yüzü sergilenmektedir. Sibel, sokağa çıktığında 

uyuşturucu aramaya başlar. Bir barda yeni tanıştığı birinden uyuşturucuyu temin eder. 

Alkol ve uyuşturucudan sarhoş olduğu bir gece aynı adam tarafından tecavüze uğrar ve 

kovulur. Bir gece Taksim’in arka sokaklarında yürürken karşısına çıkan bir grup genç 

kendisine laf atar. Gençlerle kavga etmesiyle onlardan biri tarafından bıçaklanır. 

“İstanbul’da cereyan eden sosyal savaş, yarışmacı etiğin dışına taşıp artık tam bir sosyal 

savaş gibi doğrudan bedene yönelerek yeni ve daha trajik bir boyut kazanmıştır. 

İstanbul’da sosyal savaşın yeni boyutu, kimi zaman cinayetle sonuçlanan kapkaç, gasp, 

hırsızlık ve yankesicilik gibi görünümler altında gündelik yaşama karışmış, 

olağanlaşmış şiddettir. Sibel’in sokak ortasında dövülüp bıçaklanmasında görülen şey 

de budur. Bu sosyal savaşı gerçekleştirenler kimlerdir? “Toplumsal üretimin 

dönüştürücü ve örgütleyici etkisinden ve emek ilişkilerinin klasik kapitalist 

koşullarından uzakta, kendi haline bırakılmış sosyal ortam İstanbul varoşlarında 

bugünkü lümpen nüfusun artışına bir zemin hazırlamıştır. Hayatın hoyratlaştırdığı ve en 

dipte olmaya katlanabilmek için zorbalık yapmaya ‘muhtaç’ bir nüfustur bu. İstanbul 

kendi kaderine terkedilmişliğin bedelini bu tekinsiz ve geleceksiz nüfusla ödemektedir; 

yağmanın, talanın ve ihmalin ifrazatını şimdi gasp, hırsızlık, yankesicilik, kapkaç, çete 

ve mafya görünümleri altında metropole bir kabus gibi çökmüş olan tereddüt ve endişe 

bulutu olarak kusmaktadır.”102 

Filmin öyküsü Almanya’da başlayıp Türkiye’de son bulur. Memleket 

imgesinin nasıl kurulduğunu öykünün Almanya bölümü boyunca gösteren film, 

‘gerçek’ memlekette son bulmuş olur. Bu hakiki evin dönülmek istenecek bir yer 

olmadığı ve geri döneni hiç de bağrına basmadığı, filmin dünyasında çok açıktır. 

İstanbul, Sibel için tecavüze uğradığı bıçaklandığı bir yerdir. ‘Memleket’e yapılan bu 
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yolculuk, bütün ‘köklere dönüş’, kendini bulma güzellemelerini yerle bir etmektedir. 

Zaten İstanbul’un da onlara ‘ev’ olmayacağını, öykünün İstanbul bölümündeki mekan 

seçimleri üzerinden söyler film. Sibel’in orada bulduğu iş, bir otelde temizcilik 

yapmaktır; Cahit cezaevinden çıkıp geldiğinde aylarca bir otel odasında kalır; Sibel ve 

Cahit’in birlikte oldukları yer yine bir otel odasıdır. Dönülecek bir ev yoksa o evle 

birlikte bulunacak bir kendi olma hali de yoktur filmde.103  

Bunların yanında filmin bir de İstanbul’un eşsiz boğaz görüntüsünü arkasına 

alan fasıl sahneleri vardır. İki kıtayı hem birbirine bağlayan hem de ayıran özelliği 

vardır boğazın. Fonda boğazın kullanılmasının amacı da budur, iki kültürü birbirinden 

ayırmaktır. Metropol’ün çöküntü manzaralarına karşı İstanbul’un hala eşsiz bir 

güzelliğinin söylenmektedir adeta. “İstanbul Sibel’in öyküsünde karanlık, Haliç’e karşı 

söylenen, manzara eşliğindeki şarkılar da aydınlıktır.” 104  “Bu alaturka şarkılar, 

tragedyalarda anlatı arasına girip olanları yorumlayan koro gibi işler filmde. 

Karakterlerin farkında olmadıkları bir şeyleri izleyiciyle paylaşırlar. İki coğrafya 

arasında kalmış karakterlerin öyküsünü yorumlayan ses, tam bu coğrafyaları ayıran 

sınırın üzerinden gelir; Avrupa ile Asya’yı, Doğu ile Batı’yı birleştiren boğazdan. Fasıl 

sahnelerinin sınırda oluşu sadece iki mekanın birleşme noktasını mekan edinmesinden 

kaynaklanmaz. Bir şeyleri ait olmadıkları yerlere, ait olmadıkları zamanlara taşır. Bütün 

absürdlüğü, yapılanın, giyilenin, söylenenin, ‘yersizliği’nden doğar; bu zamanda öyle 

giyinilmez, sokakta şarkı söylenmez….”105 
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7. ISSIZ ADAM, Çağan Irmak, 2008 

7.1. Metropolün “Taşralısı”  

Issız Adam filmi, kentli ve taşralı çatışmasını anlatırken buraya kadar anlatılan 

filmlerden Uzak filmiyle özdeşleştirilebilir. Mahmut ile Yusuf’un yaşadığı çatışma 

burada Alper ve annesi üzerinden anlatılmaktadır. Issız Adam’ın karakterlerinden 

Alper, otuzlu yaşlarında, kendine ait bir restoranı olan ve işini severek yapan biridir. 

Sıradan bir aşçı değildir o, yemek yapmayı sanat gibi görür adeta. Tarsus’taki ailesini 

bırakıp İstanbul’da kendine ait bir hayat kurmuştur. Sahip olduğu restoran, yalnız 

yaşadığı tek kişilik evi, az sayıda insanın kullandığı arabası, bilgisayarı ve cep 

telefonuyla küçük bir burjuvadır Alper. Para ile tuttuğu kadınlarla günübirlik ilişkiler 

yaşar, onları asla hayatına dahil etmez, hatta kendisiyle birlikte uyumalarına da izin 

vermez, paralarını verip gönderir, gittiklerinde yatağının çarşaflarını bile değiştirir. 

“Alper’in yaşam biçimi, yediği, içtiği, dinlediği, cinsel hayatı ile İstanbul’da özellikle 

iki binli yıllarla birlikte olgunlaşmaya ve kendine ait bir kültür yaratmaya başlayan 

burjuvazinin alt katmanlarının ya da kentli orta sınıfın üst katmanlarının bir üyesidir. 

Kadıköy’ün barlar sokağına değil, daha merkezdeki kulüplere gider. Sınıfdaşları 

arasında kendi gibi ihtiyaçları olan kadınları arar, bulabildiği kadar…”106 Restoranda 

çalışan elemanı Şenol dışında dertleştiği ve konuştuğu bir arkadaşı yoktur. Alper, 

mevcut toplumun merkezine yakın olmasına rağmen duygusal ve düşünsel çöküntü 

içerisindedir ve kaderini değiştiremez. Modernleşmenin ilerlemesinin getirdiği yalnızlık 

duygusu Alper karakteriyle filmde görülmektedir. Metropolün yalnızlaştırdığı 

bireylerden birisi olmasına rağmen yalnızlıktan korkan birisidir de aslında. Bu, 

restoranında çalışanlarının ona sürpriz bir doğum günü yapmak için saklandıklarında ve 

Alper’in restorana girmesiyle kimseyi görememenin yüzüne düşürdüğü korkuyla 

anlaşılmaktadır. Günlük yaşantısı tekdüzedir aslında, hangi durumda hangi davranışı 

sergileyeceği bile bellidir. Nitekim bunu çalışanları dahi bilmektedir. Restoranın 

mutfağına girdiğine çalışanları patronlarının kendilerine ne söyleyeceğini bilmektedir. 

Ada’yla tanıştıktan sonra dükkanına gittiği bir gün Ada’yı kızdırıp üzerine kahve 
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döktüğünde bu gömlekle restoranına gitmek istemez. Geçmiş yılları hatırlatan komik bir 

tişörtle gider restorana, ancak çalışanlarının kendisine bakıp gülmesini istemez. 

Gurmelerin köşelerinde restoranı için yazdıkları önemlidir Alper için. Her zaman 

beğenilen ve takdir edilen kişi olmalıdır çünkü. 

Alper, ailesiyle olan ilişkilerinde de mesafelidir. Annesi, kız kardeşi, yeğeni ve 

diğer fertlerden oluşan kalabalık bir ailesi olmasına karşın onlarla sıcak bir ilişkisi 

yoktur. Annesine belli dönemlerde bolca para gönderip sadece evlatlık vazifesini yerine 

getireceğini düşündüğü halini hatırını sormaktan öteye geçmez annesiyle ilişkisi.  

Babasıyla olan ilişkisi hakkında verilen bilgi, tarlalarını satıp oğluna İstanbul’da 

restoran açmasına yardım etmesinden öteye geçmez. Karaşin’e göre filmde bireyin 

özgürlüğü fazlasıyla ego merkezli üretilince geleneksel bağların yırtıldığı 

görülmektedir. Filmdeki erkek, ailesiyle olan bağlarını sınırlı ve rutin telefon 

konuşmalarına sığdırmaktadır. Geçmişinden uzaklaşmış ve bağlarını koparmıştır. Bu 

haliyle film, geleneksel aile kurumunun sürdürücüsü olamayacak kadar fazlasıyla 

yalnızlaşmış bir erkeği anlatmaktadır. Ailenin varlığı iki koşulda tanımlanmaktadır; 

kent yaşamı içinde ya sıradan bir yaşam tarzının parçası olma durumunda ailenin 

gerekliliği vurgulanır ya da duygusal bir kişiliğin çocuklu aile özlemi üzerinden 

geleceğe umutla bakma durumunda ailenin gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu koşullar 

dışında Issız Adam için kentte ailenin geçerliliği yoktur. Kentin dışındaki taşra için 

ailenin varlığı; geleneksel normların boğuculuğu içinde tarif edilmektedir. 107 

Metropolün yalnız bireyi, sevgilisi Ada ile tanıştığında onu da günübirlik 

ilişkilerine dahil edeceğini düşünecektir. Ada’nın Beyoğlu’nda çocuklar için kahraman 

kostümleri diktiği bir dükkanı vardır. Sade bir yaşantısı, konuşmak istediğinde dertlerini 

paylaşacağı bir arkadaşı vardır. Ada da yalnız yaşamaktadır. Sahaflardaki eski kitapları 

satın alıp okumaktan hoşlanır. Kitapların içinden çıkan notlar ve anılar onun için 

önemlidir. Çocuklara diktiği kostümlerini giydirip fotoğraflarını çeker, kendine 

koleksiyon yapmak için. Fotoğraf çektiği makine dijital değildir. Makinesini 

değiştirmeyi de düşünmemektedir. Alper’den önce sonu kötü biten ilişkileri olmuştur. 

Bu nedenle kendince deneyimlidir, erkeklerin ona yaklaştığında aslında ne istediklerini 

                                                 
107 Hamdi Karaşin, “Dört Film Bir Türkiye”, Yeni Film, Yeni Film, Mart 2009, Sayı: 17,  s.79. 
 



bilir ve onlara güvenmez. Alper’le karşılaştığında da bu görüşlerini ona dile getirir. 

Ancak Alper’in ısrarcılığı karşısında ona karşı koyamaz. Alper’in evindeki akşam 

yemeğinin ardından geceyi birlikte geçirirler ve Alper ilk kez yanında birisiyle uyumuş 

olur. Ancak Ada’nın yaşantısına dahil olması, yalnızlığını bozması onu tedirgin edecek 

ve ertesi sabah Ada’nın erkenden evinden gidebilmesi için kendine ayrı bir kahve 

yapmak yerine Ada’nın kendisine yaptığı kahveden alıp bitirmesine yardım edecektir. 

Ada daha önceki ilişkilerinden tecrübelidir ve Alper’in yapmaya çalıştığını farkındadır. 

Alper, Ada’nın diğer ilişkileri gibi olmadığını anlar ve onu yaşamına dahil etmeye 

başlar. “Alper için Ada, yitirdiği duyguları hatırlatan, sıfırdan öğreten, insan olduğunu 

hatırlatandır.”108 Ada Alper’le olan ilişkisi başladıktan sonra Alper’in evini kendi evi 

gibi benimser, Alper’e de bir annenin çocuğuna olan ilgisini gösterir. Alper’in evini 

toplar, sigara içmesinden yakınır.  

Alper’in annesi Alper’in ilkokul arkadaşının düğününde şahitlik yapmak üzere 

İstanbul’a geldiğinde Alper için annesi bir sorun haline gelir. Çünkü annesi onun 

geçmişidir. Taşralı yaşantısını anımsatır ona. Oysa o İstanbul’da kendine ait bir yaşam 

kurmuştur, bir kentli olmuştur ve geçmişini hatırlatan annesinin varlığı onu rahatsız 

eder. Annesi geldiği ilk gün Alper’in evine kendi evinden getirdiği terlikleriyle girmek 

ister. Alper için bu bir sorundur ancak tepkisini annesine göstermez. Alper’in evini 

reklamlarda gördüklerine benzetir. Evinden getirdiği yiyecekleri kendi evindeymiş gibi 

Alper’in mutfağına yerleştirir. Alper’in annesi, geldiği gün Ada’yla da tanışır, zaten 

Alper annesiyle hiç yalnız kalmaz her zaman Ada’yı yanında tutar. Annesi Ada’yı 

gördüğünde onunla hemen kaynaşır. Annesi için Ada, oğlunu emanet edebileceği, 

kendisi gibi ona bakabilecek bir kızdır. Birlikte vapura binerler, alışveriş merkezine 

giderler. Kahve içmek için oturdukları bir cafede, ki burası alışveriş merkezindedir ve 

güvenli bir yerdir,  annesi torbalarını emniyet için masanın altına koyduğunda 

taşralılığını bir kez daha gösterecektir. Alışveriş sonrası Ada’yla Alper’in restoranına 

geldiklerinde garsona yorulmuş olacağı için yanlarına oturabileceğini, tabağına koyulan 

yemeğin çok olduğunu ve yiyemeyeceğini söylediğinde de taşralılığı hala yanındadır. 

Alper için bu davranışlar son derece rahatsız edicidir. Nitekim restoranda son 

yaptıklarından sonra annesine bağırarak bu tepkisini gösterir. Alper’in annesine 
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gösterdiği tepki annesinin ona geçmişini yani taşralılığını hatırlatıyor olmasıdır. Bu 

yüzden onun varlığı Alper’e rahatsızlık verir, bu yüzden memleketi Tarsus’a gitmek 

istemez. Aslında Alper’in geçmişe bir özlemi vardır. Çocukluğuna dair bir özlem 

duymaktadır. Eski 45’lik plakları dinlemesi de bu yüzdendir aslında. Ancak özlemi taşra 

değildir. Memleketi Tarsus, çocukluğunun geçtiği yer taşradır bu nedenle dönmek 

istemez. Alper’in tepkisi tıpkı Uzak’taki Mahmut gibidir. Mahmut da taşradan gelen 

akrabasının varlığından rahatsızdır. Geldiğinde ona kurallar koyar ve ziyaretinin kısa 

olmasını istemiştir. Yeni burjuva, kendini kente ait olarak gören Alper, taşrasını 

hatırlamak istemez. Annesinin şahitliğini yapacağı ilkokul arkadaşının düğününe bile 

katılmayı istemez. Çünkü yapılan düğün, ilkokul arkadaşı ona taşralılığını 

hatırlatmaktadır. Arkadaşına takacağı altının nasıl takılacağını bilmez, arkadaşının eline 

tutuşturarak oradan uzaklaşır. Kendini kentli olarak görmek ister. Alper restoranda 

annesine bağırarak tepki gösterirken evde yatağını yapar ancak restorandaki kabalığı 

için annesinden özür dilemez. Başka bir şey yapar, iç çeker gibi “zor be anne” der. 

Annenin yanıtı şefkatlidir ve ama nettir: “Nesi zor be oğlum” der. Alper sevdiği işi 

yapmaktadır, günümüzde sevdiği işi yapanların sayısının azınlıkta olduğu 

düşünüldüğünde üstelik bu işten çok para kazanıp bir burjuva hayatına sahipken, 

kendisini seven bir sevgilisi varken Alper’in annesine “zor” demesi metropol 

yaşantısında bireyin sahip olduklarının yalnızlığına bir çare olmadığını bize 

göstermektedir.   Restorandaki elemanı ve aynı zamanda konuşabildiği tek arkadaşı 

Şenol’la akşamları restoran kapandıktan sonra yaptıkları şaraplı sohbetlerde kendisine 

baba olduğunu söylerken bunun en iyi şarapla olması gerektiğini söyler Şenol’a. Alper 

her zaman en iyilere  sahip olmak ve tüketmek durumundadır. Bununla birlikte geçmişe 

ne kadar sırtını dönmek ve unutmak istese de bir taraftan da geçmişe karşı bir özlem 

vardır içinde. 45’lik dinlemesi, bunların çalındığı mekanlarda bulunması geçmişe 

duyduğu özlemi göstermektedir. 

Annenin taşralılığı oğluna karşı olan görüşleriyle bir bakıma çelişir 

durumdadır. Geldiğinden itibaren gösterdiği taşralı davranışlarına rağmen Ada’nın 

Alper’in evinde kalmasına tepki göstermez buna memnun olur, hatta kendisinin onların 

düzenlerini bozduğunu düşünüp rahatsız olur. Ada’nın kendisine abla demesini ister. 

Taşradan gelmesine rağmen oğlunun ilişkisine fazlasıyla açık fikirlidir. 



Ada’nın varlığı zamanla Alper’in tek kişilik yaşantısında sorun haline 

gelecektir. Annesinin Tarsus’a dönmesinden sonra Alper anlar ki; “Ada, anne ve aile 

kabilinden fazlasıyla yakın ve rahatsız edici şeyler kategorisine dahil olmuş, istenmez, 

uzak durulması gereken bir şey haline gelmiştir. Alper’in aklı başına gelir ve fark eder 

ki aslında Ada ile yaşadığı bu yakınlaşma kendisine ait olmayan bir yaşantıya aittir. Bu 

nedenle de Ada’yı terk eder.” 109  Atvur’a göre Alper film boyunca bir şeyleri 

değiştirmeyi denemiştir. İnsanca sevebilmeyi, tutunabilmeyi denemiştir. Ada ise sevdiği 

adamın karışmış aklına, yalnızlık hissine, çelişen değerlerine panzehir olmaya 

yetmemiştir. Çünkü koskoca bir hayatın, bir keşmekeş düzenin insanda açtığı yaraları 

iyi etmeye bambaşka bir irade gerekmektedir.110 Aslında ayrılma sürecini hazırlayan bir 

bakıma Ada olmuştur. Alper bu güne kadar her şeye sahip olmuş her şeyi tüketmiş bir 

insandır, günübirlik yaşadığı aşklardan sonra Ada onun için gerçektir. Ancak Ada’nın 

onu sahiplenmesi, küçük bir çocuk gibi ona gösterdiği ilgi Alper’e annesini 

çağrıştırmaktadır. Annesi de bir taşralıdır ve Ada bu sayede ona taşralılığını 

anımsatmaktadır. Ada, Alper’le ayrıldıktan sonra Tarsus’a giderek Alper’in 

çocukluğunu geçirdiği evi ziyaret eder. Alper’in çocukken yattığı yatağa oturur, 

odasından Alper’e ait bir çocuk plağı alır. Bu da Ada’nın Alper’in annesi rolünü 

devralmak istediğinin göstergesidir. Geçen beş yıl sürecinde Alper’le tekrar 

karşılaştıklarında cüzdanından çıkardığı resimle evlendiğini ve bir kızının olduğunu 

söyler Alper’e. Ada, kendinden bekleneni yapmıştır ve bir aile kurmuştur kendine. 

Alper de annesini, geçmişini hatırlatan bu kadından uzaklaşır, kendi yalnızlığına döner. 

Alper’in kişiliğiyle yönetmen aslında toplumda her şeyin bir tüketim nesnesi 

haline geldiğini göstermeye çalışmıştır. İnternet gibi teknoloji sayesinde her şeye kolay 

ulaşabilen günümüz insanı için bir şeylere bağlanmak, değer yargıları geçerliliğini 

kaybetmiştir. Her şeyi tüketen, bağlanmayan insanların sonu da içine düştükleri 

yalnızlıktır. Nitekim elindeki olanaklarla her şeye kolay ulaşabilen, hayatına giren 

kadınları da tüketeceği nesneler olarak bakan Alper için Ada bağlanabileceği, ona 

değerlerini hatırlatan biri olsa da bu uzun sürmez. Çünkü yaşadıklarıyla artık böyle 

yaşamaya alışmıştır ve düzenli bir hayat, tek bir kadınla birlikte olmak Alper’e zor 
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gelmiştir. Bu nedenledir ki ilk kez birlikte uyuduklarında Alper’e bu durum garip 

gelmiştir ve bunu Ada’ya da daha önce kimseyle birlikte uyumadığını söyleyerek dile 

getirmiştir. Daha sonraki beraberliklerinde de Ada yanındayken başka kadınların yanına 

gitmiş ama bir şeyler onu durdurmuş ve geri dönmüştür. Ada, Alper’in alıştığı 

yaşantısını sürdürebilmesi için bir engeldir bu noktada. Nitekim Alper de bu duruma bir 

son verip Ada ile ilişkilerini bitirmiştir.  

Alper ve Ada’nın kişiliklerinde film, modern yaşam tarzının karakteristiğini 

yansıtmaktadır. İki karakter de eğitimlidir, ekonomik olarak iyi durumdadır ve gelecek 

kaygıları yoktur. Yaşamlarında önemli olan duygular ve zevklerdir. Kitap okumak, 

müzik dinlemek, yemek merakı ve eğlenmek üzerine kurulu bir hayatları vardır. Aslında 

bunlar kentli olmanın gerektirdiği niteliklerdir. Bu anlamda kentliliği tasvir eden bir 

filmdir Issız Adam. Filmde kentli olmak tasvir edilirken, bireyin sahip olduğu kente ait 

olan nitelikler arttıkça gelenek ve kültürel bağlardan uzaklaştığı görülmektedir. Alper, 

kent yaşantısına ne kadar dahil olduysa bir o kadar da memleketi Tarsus’la ve orada 

yaşayan ailesiyle bağlarını koparmıştır. Annesiyle olan ilişkisi telefon görüşmeleriyle ve 

düzenli gönderdiği paralarla sınırlı kalır. Annesi İstanbul’a geldiğinde onu yaşam 

alanına dahil etmek istemez. Onu bir yük olarak görür. Ada ise, modern kent yaşantısını 

içselleştirirken geleneksel değerlerle barışık bir kişidir. Çocuk sahibi olma, bir aile 

kurma gibi toplumun kendisinden beklediği geleneksel normlarla barışık birisidir. 

Alper, kentli olmanın bireye kazandırdığı özelliklerle özgürleştiğini sanırken aslında 

yabancılaştığı ve yalnızlaştığı görülmektedir. Duygusal anlamda bir kişiye bağlanamaz, 

geleneksel değerlere yabancı ve yalnız bir bireydir. Ada ise kentliliği kendi içinde 

yoğurmayı başardığından Alper’deki yabancılaşmayı kendince kırmayı başarmıştır. 

Kentlilik, Ada karakterinde olumlanarak gösterilirken Alper’de cezalandırmaya 

dönüşmüştür. Alper’in ruhsal dengesi bozuktur. Kentteki eğlence mekanlarının 

müdavimi olan Alper, yaşamını tüketim üzerine kurmuştur. Geleneği benimsemediği 

için de bir yalnızlık ve boşluk duygusuna düşmüştür. 

 

 



7.2. Issız Adam’da İstanbul’un Tasvir Edilişi 

Issız Adam, İstanbul’un burjuva mekanlarından olarak tasvir edebileceğimiz 

Beyoğlu’nda geçmektedir. Alper’in sahibi olduğu restoranı, evi, Ada’nın çocuk 

kostümleri diktiği dükkan, geçmişe yolculuk yapmak için gittikleri 45’lik bar, 

İstanbul’un modern mekanı olarak gösterebileceğimiz Beyoğlu’nda bulunmaktadır. 

“Modernleşme ve geleneksellik ya da kentsellik ve kırsallık karşılığı, Türk sinemasının 

tematik bir leitmotivi olmuştur. İstanbul’un burjuva mekanları ve gece hayatının geçtiği 

Beyoğlu modernleşmenin mekanı olarak yansıtılır.”111 Issız Adam’da da kentlilik ve 

taşralılık ayrımı Beyoğlu ile Tarsus arasındaki farkla gösterilmiştir. Alper’in memleketi 

Tarsus’taki evi taşraya aittir. İstanbul’a taşradan yeni gelenler genellikle toplum 

tarafından itibar görmeyen işler yapmaktadır. Ayrıca bu koca şehirde hayatlarını 

kurmak için ilk adımı Eminönü ve çevresinde atarlar. Alper, bu konuda taşradan gelen 

diğer insanlara göre şanslı bir insandır. Babası ölmeden önce tarlalarını satmış ve 

Alper’e İstanbul’da restoran açmak için gerekli sermayeyi vermiştir. Ancak geldiği yeri 

unutmak istercesine taşradan gelen annesi ona rahatsızlık verecektir. Alper artık 

İstanbulludur ve taşraya bir daha dönmeyecektir. Annesinin çağırmalarına rağmen, 

Tarsus’ta bulunan kalabalık ailesine rağmen memleketine dönmemesinin nedeni budur.  

Yönetmenin filmde kullandığı müzikler mekan olarak seçtiği Beyoğlu’nun 

dokusuna uygun müziklerdir. Filmin ana mekanı İstiklal Caddesi çok sesli bir yapıya 

sahip olsa da Cadde’de Brahms ya da Bach çalmamıştır ve çalmayacaktır. Sevgilisini 

terk eden birisi dolmuşa bindiğinde gene Mahler duyulmayacaktır. Ama Çağan Irmak’ın 

film için seçmiş olduğu Semiramis Pekkan şarkısı ya da bir Ayla Dikmen şarkısı İstiklal 

Caddesi’nin dokusuna uygundur.  
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8. ÜÇ MAYMUN, Nuri Bilge Ceylan, 2008. 

   8.1. Yoksulun Şehirde Tutunma Çabası 

İstanbul'un refah merkezlerinden uzağında, tren sesleri altında küçük bir evde 

yaşayan üç kişilik bir ailenin parçalanışıdır “Üç Maymun” filmi. İstanbul’un 

banliyölerinden birinde yaşayan alt sınıf bir aileyi anlatmaktadır Üç Maymun. Anne, 

baba ve oğuldan oluşan ailede, anne Hacer ve baba Eyüp emekleriyle ailenin geçimini 

sağlamaktadır. Hacer bir yemekhanede işçi olarak çalışır, belli ki düşük bir ücret 

almaktadır. Eyüp, milletvekili adayı Servet'in şoförlüğünü yapmaktadır. Eyüp ve Hacer, 

oğullarının kendileri gibi olmamasını istediklerinden üniversitede okumasını isterler. 

Ancak İsmail, okumak yerine kolay ve kısa yoldan para kazanmanın peşindedir.  

Kendi ayakları üzerinde zor durdukları için, ailenin fertleri özveride bulunmak 

durumundadır. Tam bu noktada Eyüp'ün patronu Servet'in yaptığı kaza, arabasıyla bir 

adama çarparak adamın ölümüne sebep olması, aile fertlerinden Eyüp'ün, ailesi için 

fedakarlık yapmasına vesile olur. Patronu Servet, Eyüp'ten kazayı üstlenip hapse 

kendisinin yerine girmesini ister. Karşılığında kendisine yüklü miktarda para verecektir. 

Böylece ailesi sıkıntıdan kurtulacak, oğlu İsmail okuyabilecektir. Servet, Eyüp'ü ikna 

eder ve Eyüp ailesini kurtarma düşüncesiyle hapse girmeyi kabul eder. Hacer’in 

özverisi, kocası hapisteyken oğluna sahip çıkmak için patronun vaat ettiği parayı 

istemek olur. Çalıştığı işyerinden kazandığı para yetişmemektedir. İsmail de kendine bir 

iş kurmak için araba almak istemektedir.  Bunun için gerekli sermayeyi patronun 

vereceği parada görür. Hacer, Sermet'ten parayı ister ancak karşılığında Sermet'in de bir 

beklentisi vardır. Eyüp'ün özgürlüğünün yanında Hacer'in de bedenine el koyar. İsmail 

de kısa yoldan  para kazanmak isterken illegal işlere karışır. Fakat sonuç aleyhine olur.  

Üç Maymun, yaşama dair umutların, aşkların ve refah dolu bir geleceğin 

kaybolduğu, insani duyguların sönümlendiği bir ailenin ilişkilerini irdelemektedir. 

Yitirilmiş duyguların kaybedilmiş bir mutluluğun yaşam dinamiği sönümlenmiştir. 

Düzenin refah merkezinden uzak yaşamın kıyısında tutunmaya çalışan aile, kolay 

yoldan ele geçecek yüklü bir parayla bu sönük kaderi değiştirmek ister. Gelecek olan 

para aileyi yaşamın merkezine taşımasa da en azından yaşamın merkezinden bir nebze  



uzaklaştıracaktır. Bunun için umutlar yeşerir. Vicdanen yükümlülüğü ağır olsa da her 

şey göze alınır ve paranın peşinden gidilir. 112 

Üç Maymun’da yoksulluğun verdiği çaresizlik gerektiğinde karakterlerin 

gururlarını ayaklar altına almalarına sebep olur. Örneğin Hacer hayattaki 

problemlerinden uzaklaşmak için Servet’e kendini teslim eder ve Servet kendini 

bırakmak istediğinde gururunu ayaklar altına alarak Servet’in ayaklarına kapanır. Aynı 

durum çocuk için de geçerlidir. Annesini başka bir adamla gördüğünde eşitli şeyler 

yapabilir, içeri girebilir ya da kavga edebilirken sessiz kalmayı ve ortamdan 

uzaklaşmayı tercih eder. Çünkü o da yaşadığı sefaletten kurtulmak istemektedir. 

Sosyal ilişkiler olarak karakterlere bakıldığında her birini yalnız görülmektedir. 

Servet ofisinde yalnız görülür, Hacer,  çalıştığı yemekhanede yalnız görülür. Üç kişilik 

aile olmalarına rağmen evlerinde Hacer ya tek başınadır ya da kocası Eyüp’le Eyüp 

olmadığında ise oğlu İsmail ile birliktedir. Servet kaza yaptığı sırada, İsmail trenden 

dışarı bakarken, Hacer deniz kenarındayken, Eyüp evinin terasındayken yalnızdır. 

Karakterlere sosyal ilişki içerisine girmesine izin verilmez film boyunca.  

 

8.2. Modern Kentte Kadın – Erkek İlişkileri 

 Hacer, filmde ailenin yaşadığı  dramın, parçalanışın odak noktasında bulunur. 

Bu nedenle Hacer’i anlamak önemlidir. Eyüp’ün para için Servet’in suçunu üstlenmesi, 

oğlunun da kuracağı işi için istediği parayı Servet’in vereceği parada görmesi Hacer’in 

Servet’le tanışmasına sebep olur. Servet ofisine para istemeye gelen Hacer’e parayı 

verir. Ancak karşılığında bir beklentisi vardır. Servet, Hacer’i beğenmiştir. Hacer de 

tutkularının esiri olup Servet’le ilişkiye girer. Hacer’in Servet’le ilişkiye girmesinden 

sonra dengeler bozulmuştur. Kocası hapisten çıktıktan sonra Servet tarafından 

reddedilir. Bir yemekhanede işçi olarak çalışan Hacer, ekonomik olarak özgürlüğünü 

elinde bulundurmasına rağmen kendisini reddeden birinin, Servet’in,  ayaklarına 

kapanması, onun peşini bırakmaması, bunları yaparken de kocası hapisten çıktıktan 

sonra hiçbir şey olmamış gibi yıkanıp, giyinip ve kocasının karşısına çıkması, üstelik 

onu baştan çıkarmaya çalışması Hacer’i,  ailesi için özveride bulunan kadından aldatan 
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suçlu bir kadına dönüşmüştür. Üstelik filmde Hacer’de Eyüp ve İsmail’de gördüğümüz 

suçluluk duygusu görülmemektedir. Eyüp ve İsmail ne zaman suçluluk duygusuna 

kapılsalar İsmail ölen kardeşini dolayısıyla Eyüp de ölen oğlunun hayalini görmektedir. 

Genç’e göre bu sahnelerde çektikleri acının küçük çocuğun ölüm acısıyla 

karılaştırıldığında bu iki olay arasında suçluluklarının ağırlığını karşılaştırıldıkları 

düşünülebilir: Eyüp’ün cezaevinde oğlu İsmail’e sorduğu “bizim birbirimizden başka 

kimsemiz var mı?” sorusu yaşanacakların aile içi bir çözüme kavuşturulacağı işaretini 

verir.113 Hapisten çıktıktan sonra da ilk işi oğlu İsmail’le onun mezarını ziyaret etmek 

olur. Ancak Hacer film boyunca hiçbir şekilde oğlunun hayalini görmez. Hacer’in 

suçluluk duygusu taşımaması kocasını aldattığı zaman da görülmüştür. Kocası hapisten 

çıktığı zaman yıkanır, giyinir ve kocasının karşısına çıkar. Başı diktir ve asla mazlum 

davranmaz. Ceylan, Hacer karakterini bilerek böyle çizdiğini söyler. Kocasının 

kendisini aldattığını öğrendiği zaman Hacer’in mazlum davranmamasına özen 

göstermiştir yönetmen. Çünkü mazlum olmazsa Eyüp giderek buna inanmaya 

başlayacak ve suçun kendisine ait olan paydasıyla ilgilenmeye başlayacaktır. Hacer 

kocasına karşı hiçbir zaman bir zayıflık göstermez. Aksi takdirde kocasının onu affetme 

şansı kalmaz. Karısını sevdiğini ve onsuz yaşamanın anlamsızlığını derinden 

duyumsayan Eyüp, onu affetmesini mümkün kılacak bir formülasyon fırsatını kollar.  

Başkaları bilmezse, gerçeği bilmemezlikten gelmek kolaydır diye düşünür. Aşağılanma 

ve alay edilmeye maruz kalma korkusu Eyüp’ü sessiz kalmaya zorlar ve karısıyla bile 

yüzleşmez. Olayı bile tek kişi de öldüğü için olayı kabullenmesi daha kolay olur.114 

  

  

8.3.  İstanbul’un Üç Maymun’u 

 Filmin ana meselesi olan para, insanları kör, sağır ve dilsiz hale getirmiştir. 

Filmin üç maymunu kimdir? Seçimlere hazırlanan bir milletvekili adayının arabasıyla 

yaptığı kaza sonucunda bir adamın ölümüne sebep olması görülmemiştir. İsmail’in 

tesadüfün eve erken gelmesi sonucu annesi Hacer’i ve Servet’in seslerini yatak 

odasından duyduğunda duymamış gibi yapması, Eyüp’ün hapisten çıktıktan sonra 

Hacer’in kendisini aldattığını öğrenmesi (hem polis sorgusunda karısının Servet’e 
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gönderdiği mesajları öğrenmesi hem de eve ilk geldiği gün Hacer banyodayken çalan 

telefonunu açtığında gelen telefonda Servet’in sesini duyması ) ama bunu söze döküp 

yüzleşmemesidir. Bu farkındalık hali bu kadarla da kalmamıştır. İsmail, annesinin 

Servet’le ilişkisini duymamış gibi yapmıştır, annesini babasından baka bir erkekle 

gördüğünde yapabileceği pek çok şey varken, içeri girmek ya da kavga etmek gibi, 

zayıflık göstererek oradan uzaklaşmayı tercih eder. Ancak gösterdiği zayıflık babası 

hapisten çıktıktan sonra son bulur ve Servet’i öldürür. İsmail suçunu annesine itiraf 

ettiğinde ne Hacer ne Eyüp bunu dile getirip İsmail’i polise ihbar etmezler. Eyüp bir 

zamanlar kendisine yapılanı yapar ve mahallede gittiği kahvede çalışan çırağı 

Bayram’dan İsmail’in suçunu üstlenmesini ister. Bayram kendisinden daha yoksul ve 

çaresizdir. Güç ve para sahibi Servet’in Eyüp’ten istediğini şimdi Eyüp Bayram’dan 

istemektedir. Servet’in Eyüp’e verdiği para da böylece Bayram’a nakledilir aynı suçtan 

dolayı.  

 

 Film 1980 sonrası Türkiye’nin manzarasıdır. Güç ve paraya tapınma, toplumsal 

gerçeklerden kaçınmanın örnekleri görülmektedir Üç Maymun’da. Servet arabasıyla 

kaza yapar, bir adama çarpar ve korkarak olay yerinden uzaklaşır. Ardından gelen araba 

cesedi görmesine rağmen bir müdahalede bulunmadan oradan uzaklaşır. Servet, sahip 

olduğu güce güvenerek parasıyla Eyüp’ü satın alır ve suçunu onun üstlenmesini sağlar. 

Daha da kötüsü Eyüp kendisine yapılanı oğlu Servet’i öldürdüğünde onu kurtarmak 

adına kahveci çırağı Bayram’a yapacaktır. Üstelik hapishane ortamının yaşadığı 

kahvehaneden daha iyi, daha sıcak olduğunu söyleyerek ikna edecektir.  Eyüp de 

Bayram’a göre güç sahibidir ve kendisine verilenden daha az bir parayla Bayram’ı ikna 

edip oğlunu kurtarabilecek durumdadır. Çünkü bu durum daha önce başına gelmiştir ve 

bunu öğrenmiştir. Eline para geçmişken hapis yatmak istememektedir. Eyüp de artık 

iktidarın ve gücün hiyerarşik yapısını öğrenmiştir. 

 Hayata tutunmanın yolları, dağılmamaya çalışırken dağılmanın, gururun araya 

gireceği yerde ortadan kaldırıldığı anlar vardır. Suçluluk, acı ve gelgitli ruh halleri her 

bir karakterin tepkisini farklılaştırsa da dört karakter de hem suçlu hem de kurban, hem 



yalan söyleyen hem de yalan söylenen insanlardır. Hem kendilerine hem de yakınlarına 

karşı üç maymunu oynarlar.115  

 

8.4. Üç Maymun’da İstanbul’un tasvir Edilişi 

 Üç Maymun İstanbul’un banliyöleri olarak tasvir edilen semtlerinde 

geçmektedir. Alt gelir sınıfına ait bir ailenin İstanbul’daki yaşantısını gösterir. Filmin 

karakterlerinden Hacer, alt sınıfın kültürünü taşıdığını telefonuna Yıldız Tilbe’nin 

arabesk bir şarkısını melodi yaparak gösterir. İstanbul film boyunca karanlıktır. 

Karakterlerin ruh hallerinin yansımasıdır adeta şehre rengini veren. Filmin mekanları 

ailenin oturduğu, önünden trenin geçtiği bir banliyö semti, Hacer’in yalnız dolaştığı 

Eminönü, Eyüp’ün yalnız kalıp uzaklara daldığı evinin terası film boyunca karanlık ve 

basıktır. Karakterlerin duyduğu suçluluk, sıkışmışlık halleri filmde mekanların 

renkleriyle de kendini belli etmektedir. Siyahların, grilerin hâkim olduğu renkler, gri 

gökyüzü, köpek havlamaları, gıcırdayarak açılan kapılar, aniden açılan pencereler, 

karakterlerin içinde bulunduğu ruh hallerine koşut olarak çakan şimşekler, şiddetli gök 

gürültüleri filmin tekinsiz, karanlık bir atmosfere bürünmesine neden olmaktadır. 

 

 Taşradan gelenlerin başlangıçta ne tam şehirli olabilmeleri ne de tam olarak 

taşralı kalabilmelerinin mümkün olmadığı bir kez daha Üç Maymun filminde 

görülmektedir. Hacer’in sahip olduğu arabesk melodili cep telefonu buna örnek 

gösterilebilir. 

 

İstanbul gibi büyük şehirde emekçi bir ailenin mali sorunlar, işsizlik ve 

yoksunluklar yüzünden parçalanmanın eşiğine geldiği gösterilir. Kent hayatının dış 

basıncına karşı direnme noktalarını kaybetmiş olan bu aile yüksek bir gerilimin içine 

sürüklenmiştir. Büyük şehirde yaşamalarına karşın Hacer, Eyüp ve İsmail kentli 

olmanın nimetlerinden, kültürel ayrıcalıklarından yararlanması kısıtlıdır. Ailenin sınıfsal 

karakteri kentli, orta sınıf yaşam tarzına yabancıdır. Kent hayatının sağladığı imkanlar 

bu aileye uzaktır. Para kazanmanın tek amaç olduğu şehirde tutunabilmek için, sahip 

oldukları değerlerden ödün vermek durumunda kalırlar. Filmde kent mekanın 
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barındırdığı çıkar ilişkilerinden ve rantlardan yararlanmayı planlayan bir ailenin 

hikayesi anlatılır. Oğul sınıf atlama fırsatlarını illegal olarak arar. Anne sönümlenmiş 

duygularını yeniden canlandırma heyecanıyla sahte ilişkilerin içinde sürüklenir.  Ailenin 

tüm fertlerini içine çeken şey para kazanmak ve sınıfsal olarak sıçramaktır. Dolayısıyla 

bu ilişkilerin üretildiği yer kent mekanıdır. Filmde kentliliğin anlamı da bundan 

ibarettir.116 
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SONUÇ 

Bu çalışmada günümüz Türk sinemasında İstanbul’un temsili için günümüz 

İstanbul’unda kent yaşamının özelliği, nasıl bir gelişim izlediğini, metropolitan kent 

haline gelmesini ve bu değişim sürecinde yaşanan kimlik sorununu, kentli ve göçle 

kente yerleşen ötekilerin kimliği, ortaya koyularak bu çerçevede günümüz Türk 

sinemasında İstanbul’un sunumu incelenmiştir.  

Güneşe Yolculuk’ un üç karakteri de İstanbul’a farklı şekilde gelmiş 

göçmenlerdir. Mehmet, Tirelidir. Yoksulluk yüzünden ailesini bırakıp İstanbul’a 

çalışmaya gelmiştir. Ten rengi esmer olduğundan dolayı kimse onun Tireli olduğuna 

inanmaz. İnsanların gözünde “öteki”dir. Arzu ise Almanya’ya göçmen işçi olarak giden 

bir ailenin kızıdır. Almanya’da doğup büyümesi ve Mehmet’ten daha rahat yaşamasına 

rağmen aslında Arzu da bir “öteki”dir. Berzan ise Kürt olması nedeniyle şehirde “öteki” 

olarak konumlandırılır. Karakterleri İstanbul’da yaşamaya zorlayan şey zorunluluktur. 

Mehmet ailesi yoksul olduğu için memleketi Tire’yi bırakıp para kazanmak için 

İstanbul’a gelmiştir. Berzan İstanbul’a canını kurtarmak için gelmiştir. En büyük hayali 

köyüne dönebilmek ve geride bıraktığı sevgilisine kavuşabilmektir. Mehmet, 

İstanbul’da yaşaması sonucunda “öteki” olduğunun farkına varır. Esmerdir ve Tireliye 

benzememektedir. İnsanlar onu Doğulu zannetmektedir. Filmde görünen İstanbul, 

balıkçıların, işportacıların, göç etmiş insanların barındığı Eminönü ve çevresinden 

ibarettir. Kentin yaşadığı yoğun göçün izleri filme yansımıştır. Filmde öteki İstanbul 

göze çarpmaktadır. Güçsüz insanların kendi mekanlarında mülteci durumuna düştükleri, 

İstanbul’un onlar üzerindeki baskısı gösterilmektedir. Karakterlerin İstanbul’da 

tutunamamalarının son göstergesi filmin sonunda Berzan’ın cenazesi dolayısıyla 

Mehmet’in Zorduç’a yaptığı yolculuktur.  

 

Yazgı’nın İstanbul’u karakteri Musa’nın ruh hali gibi anlamsız, kalabalık, 

gürültülü bir şehirdir. Vızır vızır otomobiller, geniş ama kalabalık caddelerden oluşan 

bir şehirdir. Uzaktan görülen İstanbul silueti, binaların iç içe, üst üsteliği ile karma 

karışık bir görüntü oluşturmaktadır. Karmaşa içinde, birbirine duyarsız insanların 

yaşadığı bir İstanbul’u anlatılmaktadır.  İnsanların yabancılaşmasına zemin hazırlayan 



bir ortamı sergilenmiştir. Karakterinden yaşadığı şehirden memnun olma ya da olmama 

gibi bir durumu söz konusu değildir. Çünkü yaşadığı şehir onu duyarsızlaştırmış, 

olaylara karşı tepkisizleştirmiştir.  

Büyük Adam Küçük Aşk’ın baş karakterlerinden Rıfat Bey,  İstanbul’un lüks 

semtlerinden Ulus’ta tek başına yaşayan emekli bir yargıçtır. Rıfat Bey, İstanbul’u 

yaşadığı semt itibariyle apartmanları, villaları, yürüyüş ve hoşça vakit geçirdiği parkları 

ve boğaz manzarasıyla tanımaktadır. Aslında İstanbul’un öteki bir yüzü daha vardır. 

Rıfat Bey İstanbul’un bu yüzünü küçük Hejar sayesinde tanır. Hejar’ın akrabalarını 

bulmak amacıyla Ulus’tan Ayazma’ya yaptığı yolculuk sırasında daha önce 

karşılaşmadığı bir yoksullukla karşılaşır. Globalleşmiş 21. yüzyıl İstanbul’unda, 

terkedilmişliğin, dışlanmışlığın, çok uçta fakat gerçek bir örneğidir Ayazma. Film 

boyunca İstanbul gökdelenler, lüks apartmanlar ve boğaz manzarasına sahip yüzüyle; 

gecekondular, çarşaflı kadınlar, Kürtçe ve arabesk müziğin barındığı yüzü olarak iki 

şekilde gösterilmektedir. Büyük şehirdeki toplumsal ayrım keskin şekilde 

görülmektedir. Film sadece bir şehirleşme, gecekondulaşma ve varoşlaşma olgusunu 

temsil etmekle kalmaz, aynı zamanda kentlilik ve ötekilik kavramlarına da işaret 

etmektedir. Filmde ötekinin barınabileceği tek yer varoşlar ve gecekonduların olduğu 

semtlerdir. Kentlilik filmde Cumhuriyet gazetesi okuyan, ilkelerine bağlı, Türkçe 

dışında bir dilin konuşulmasına tahammül edemeyen Rıfat Bey’le temsil edilirken; 

ötekilik kavramını kendi ülkesinde Türkçe konuşamayan Hejar ve gecekondularda 

yoksulluk içinde yaşayan akrabaları ile temsil edilmektedir. 

 

Uzak, kentli ve ötekinin İstanbul’daki konumunu ve onların İstanbul’u nasıl 

gördüğünü anlatmaktadır. Mahmut Yusuf’a göre entelektüel, geçmişte kalabalık bir 

yaşantısı olan ancak şimdi kendi kabuğuna çekilmiş, kentin kalabalığından uzaklaşmış 

birisidir. Kendine ait kuralları vardır. Ve taşralı akrabası Yusuf evine geldiğine ona 

taşralı olduğunu hatırlatan bu kurallarını uygular. Yusuf, İstanbul’da bir ötekidir. 

Mahmut’un evinde sigarasını mutfakta içmek durumundadır, ayakkabısı kokar, diğer 

tuvaleti kullanmak zorundadır. Mahmut’un gözünde cahildir ve taşralıdır. Yusuf geldiği 

ilk günden itibaren İstanbul’da olmasına rağmen aslında şehrin dışındadır. Ne Mahmut 

ne de İstanbul onu içine almamıştır. Yusuf’un Mahmut’a göre hep dış mekanlarda 



gösterilmesinin nedeni biraz da budur. Mahmut da bir göçmen olmasına rağmen kent 

hayatına uyum sağlamış birisidir. Kendini yetiştirmiştir. Kent onu içine almıştır. 

Karakterlerin farklılığı onların İstanbul’a bakış açısında da fark edilmektedir. Yusuf’un 

bakış açısından İstanbul’un gözle görülebilir genişliği, büyüklüğü, kalabalıklığı, renkli 

hayatı, onun İstanbul’da daha görülecek, gezilecek çok şey olduğunu düşündüğünü 

gösterir. Mahmut’un bakış açısından İstanbul ise, az sayıda dış, çok sayıda iç mekan 

çekimleriyle kuruludur. Öncelikle bir sığınak olan ev ve ara sıra gittiği cafe içerisi, biraz 

oturup çay içtiği Fındıklı Parkı ve İstanbul’un küçük bir alanı ise, dış mekanlardır. Onun 

için İstanbul ‘bu kadar’ dır. Yusuf için İstanbul hayal ettiği gibi bir umut şehri 

olmamıştır. İstanbul’daki yaşamdan mutlu olmaz ve memleketine geri döner. Oysa 

Mahmut tıpkı Issız Adam’ın Alper’i gibi kent hayatını özümsemiştir. Metropolün 

yalnız, değerlerini kaybetmiş bireyidir. Dönecek bir yeri de yoktur.  

Bekleme Odası’nın karakteri Ahmet, İstanbul’da yaşayan bir kentlidir. Hayata 

karşı bir boş vermişlik içindedir. Kendi iç dünyasında nedensiz ve amaçsız bir insandır. 

Hiçbir şeye inanmaz, hiçbir şeyi sorgulamaz; eylemsizlik ve isteksizlik onun 

karakterinin yapıtaşlarıdır. Çevresinde idealist ve ilkeli olarak nitelendirilirken 

kendisine göre sadece inançsız ve kibirlidir. Film boyunca Ahmet’in kadınlar dışında 

yaşamla ilgili bütün angajmanlarını halletmiş birinin hayatla oyalanması görülmektedir. 

Boşluk, anlamsızlık ve hiçlik üzerine kurduğu hayatıyla Ahmet, yolumuzu modern 

zamanların hastalığı yabancılaşmaya çıkarır. Bu doğrultuda bağsızlık, kayıtsızlık 

ilişkilerinde ayyuka çıkarken kadınlarla birlikteliği de yalnızlığı, içine düştüğü boşluğu 

unutma anları olarak okunabilir.   

Karakterin yaşadığı şehir İstanbul’dur. Ancak şehir, Ahmet’in yaşadığı apartman 

dairesinin dışında pek gösterilmez. Sadece filmine oyuncu aramak için çıktığı zaman 

İstanbul’un kalabalık sokaklarında görülür. Yaşam alanı kendi ruh hali gibi kasvetli ve 

karanlıktır. Yaşadığı ev hayatına giren kadınların geçtiği, bununla birlikte çekmeye 

çalıştığı filminin senaryosunu yazdığı bir yerdir.  

 

Duvara Karşı’nın Cahit’i Mersinli bir göçmendir. Almanya’da serseri bir hayat 

sürmektedir. Hayat Cahit için anlamsızdır; öyle ki intihar girişiminde bile bulunur. Sibel 

ise ailesiyle birlikte yaşayan Zonguldaklı bir göçmendir. Sibel de birkaç kez intihar 



giriminde bulunmuştur. Karakterleri İstanbul’a getiren Cahit’in namusu uğruna bir 

adamı öldürüp hapse girmesiyle gerçekleşir.  Sibel Cahit’in hapse girmesiyle İstanbul’a 

kuzeni Selma’nın yanına gelir. İstanbul, Sibel için kolay olmamıştır. Kuzeni otelde üst 

düzey bir yönetici olarak çalışmasına rağmen Sibel’e oda hizmetlisi görevini verir. 

Sibel, hoşnut kalmadığı bu durumla kendini sokağa atar. Karşılaştığı manzaralar 

Almanya’dan farklı değildir. İstanbul, Sibel için uyuşturucu kullandığı, şiddet gördüğü, 

tecavüze uğradığı, bıçaklandığı bir şehirdir. Ancak aynı zamanda bıçaklandıktan sonra 

hayatını kurtaran adamla evlenip bir yuva kurduğu, çocuk sahibi olduğu ve iyi bir 

yaşama kavuştuğu bir şehirdir de. İstanbul’un diğer bir yüzü Sibel’in kuzeni Selma 

sayesinde görülür. Lüks bir otel, iyi döşenmiş evler ve parlak bir İstanbul görülür 

dışarıda şiddet yaşanmasına rağmen. 

  Filmin sonunda Cahit’in İstanbul’dan memleketine yaptığı göç, karakterin 

İstanbul’da yaşamından memnun olmadığını göstermektedir. İstanbul, Cahit’e bir ev 

olmayacaktır.  

 Filmde yaşanan bu sahnelerle birlikte boğazın eşsiz manzarasında dinlediğimiz 

fasıl sahneleri bize metropol şehir İstanbul’un yaşanan çöküntüsüne rağmen halen eşsiz 

bir güzelliğinin olduğunu söylemektedir. 

 

Issız Adam’da Alper, İstanbul’da kendine ait bir işyeri olan Tarsuslu bir 

göçmendir. İstanbul’a kendine bir hayat kurmak için gelmiştir. İncelenen diğer 

filmlerdeki göçmenlerden farklı olarak gelir düzeyi yüksek, küçük bir burjuvadır. 

Ada’nın ise nereden geldiği bilinmemektedir. Alper’e göre daha mütevazı bir hayatı 

vardır. İkisi de yalnız yaşamaktadır. Ancak Ada, metropol yaşantısını, yalnızlaşmayı 

Alper’e nazaran özümsememiş birisidir. Geleneksel değerler, bağlılık, aile gibi 

kavramlar Ada için hala önemini koruyan kavramlardır. Alper ise Tarsus’tan gelmesine 

rağmen metropolün yalnız, değerlerini kaybetmiş bireyi haline gelmiştir. her şeyi bir 

tüketim nesnesi olarak gördüğünden bağlılık, aidiyet gibi kavramlara sahip değildir. 

Issız Adam’da İstanbul modernleşmenin yaşandığı ancak bununla birlikte bireyin 

yalnızlaştığı, değerlerini kaybettiği bir şehir olarak gösterilmektedir. Gelenekselle 

modernin ayrımı Tarsus ile İstanbul üzerinden yapılmaktadır. Tarsus taşradır, 

gelenekseldir, aileye aittir. İstanbul ise moderndir ama yalnızdır, çöküntü içerisindedir. 



Üç Maymun, İstanbul’un banliyölerinden biri olarak tasvir edilebilecek bir 

semtinde oturan üç kişilik bir ailenin parçalanışıdır. Karakterler modern şehrin 

nimetlerinden faydalanamamaktadır. İstanbul karakterler için bir umut kapısı değildir. 

Büyük şehirde parasızlık aile üzerinde öylesine baskı yaratmıştır ki, aile değerlerini 

kaybetmiş, insanlar bu büyük şehirden rant sağlayabilmek amacıyla bir oğul annesinin 

ihanetini duymamış ve görmemiş, yeri geldiğinde bir baba oğlunun cinayetini örtbas 

etmek için kendinden daha güçsüz birinden suçu üstlenmesini istemiştir üstelik aynı şey 

daha önce kendi başına gelmişken. 

Üç Maymunda İstanbul karanlık ve basıktır. Kentin rengi adeta çöküntü 

içerisinde bulunan karakterlerinin yansımasıdır. Ailenin oturduğu, önünden trenin 

geçtiği bir banliyö semti, Hacer’in yalnız dolaştığı Eminönü, Eyüp’ün yalnız kalıp 

uzaklara daldığı evinin terası film boyunca karanlık ve basıktır.  

 

1999 – 2008 yılları arasında seçilen filmlere bakıldığında günümüz İstanbul 

yaşantısını ve kentin birey üzerindeki yabancılaşma, dışarıda kalmışlık, ötekilik gibi 

etkileri görülmektedir. Bekleme Odası, Yazgı ve Issız Adam filmleri İstanbul’da bireyin 

yabancılaşmasını en iyi şekilde temsil eder. Duvara Karşı’da İstanbul, suçların işlendiği, 

korkunun ve şiddetin olduğu bir şehirdir ve sonunda br göç görülmektedir. Kentli – 

öteki ikileminin büyük şehirdeki durumunu en iyi şekilde ortaya koyan filmler ise; 

Büyük Adam Küçük Aşk, Güneşe Yolculuk, Uzak filmleridir. Seçilen filmlerin 

karakterleri genel olarak İstanbul’a göç etmiş insanlardır. En modern şekilde en iyi 

imkanlara sahip olan Issız Adam’ın Alper’inden İstanbul’un varoşlarında yaşamak 

durumunda olan Güneşe Yolculuk’un Tireli Mehmet’ine kadar hepsi birer göçmendir.    

Filmlere genel olarak bakıldığında İstanbul; kentin karmaşık, umut vadeden aynı 

zamanda bu umutları söndüren, ne kadar modern de yaşatsa da bireye değerlerini 

kaybettiren bir şehirdir. Farklı sosyo-ekonomik sınıfları bir arada bulunduran günümüz 

İstanbul’undan kesitler görülmektedir bu filmlerde. Farklı eğitim seviyeleri, farklı iş 

kolları ve farklı memleketlere sahip insanların bir arada yaşadığı bir şehirdir İstanbul. 

Filmlerde öteki konumunda olanlar İstanbul’da tutunmakta güçlük çekmektedirler. 

Genel eğilimleri İstanbul’u terk etmek olmaktadır. Uzak’ın Yusuf’unda görüldüğü 

gibi…Ötekinin dışında kentin kendisine sağladığı olanaklardan yararlanabilen ve 

modern yaşantıyı içselleştirebilen karakterler de İstanbul’da mutlu değildir. Onlar da 



yabancılaşma içine girmiştir. İstanbul’un kendinden beklediklerine ayak uydurabilenler 

kimi zaman değerlerini de kaybederek şehirle özdeşleşerek şehrin içinde kalmayı 

başarabilmiştir. Diğerleri ise şehrin dışından kalmıştır ve hep İstanbul’dan kaçış, bir göç 

söz konusu olmuştur.  
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