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Abstract 

The aim of this study is to reach a sociological observation and analysis of the 
changing material and spiritual integrity of Istanbul together with the 
phenomenon of globalization on the axis of contradiction of individual and 
social identifications of the film. In this film, Ferzan Özpetek shows the 
changing class life areas of Istanbul and the economic based contradictions 
and differences, on the other hand, it refers to the universal identity of 
Istanbul as a living space, referring to the common themes and motifs 
embracing everyone belonging to the city. From the cinematographic point of 
view; The director, who re-aesthetized Istanbul with his work in the spatial, 
color and sound plane, enables us to perceive the clues about the city's 
consciousness and hence the spirit in the background of this formal form. 
From a sociological point of view, our study will be to read and discuss 
Istanbul as a whole with its historical and contemporary identities upon the 
film text. But the plastic elements of the city are more prominent. It will be 
investigated whether the city has an adequate content of the world of 
meaning. From a sociological point of view, our study will be to read and 
discuss Istanbul as a whole with its historical and contemporary identities. 
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Özet 

Bu çalışmada amaç, filmin ana karakterlerinin bireysel ve toplumsal 
kimliklerinin çatışması ekseninde, bir İstanbul panoraması ortaya koyan 
yönetmenin, küreselleşme olgusuyla birlikte İstanbul’un değişen maddi ve 
manevi bütünlüğüne ilişkin sosyolojik bir gözlem ve analize ulaşmaktır. 
Ferzan Özpetek bu filmde, bir yandan İstanbul’un değişen sınıfsal yaşam 
alanlarını gösterirken, ekonomik temelli çelişkileri ve farklılıkları 
anıştırırken; diğer yandan şehre ait herkesi kucaklayan ortak tema ve 
motiflere de gönderme yaparak İstanbul’un bir yaşam alanı olarak evrensel 
kimliğine gönderme yapmaktadır. Sinematografik açıdan; mekansal, renk ve 
ses düzleminde yaptığı çalışmayla İstanbul’u yeniden estetize eden 
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yönetmen, bu biçimsel formun arka planında şehrin bilincine ve dolayısıyla 
ruhuna ilişkin ip uçlarını da algılamaya olanak vermektedir. Fakat daha 
ziyade şehrin plastik öğeleri öne çıkmaktadır. Şehrin anlam dünyasına ilişkin 
yeterli bir içeriğe sahip olup olmadığı araştırılacaktır. Çalışmamız, sosyolojik 
bir bakış açısıyla, film metni üzerinden İstanbul’u tarihsel ve çağdaş 
kimlikleriyle bir bütün olarak okumak ve tartışmak olacaktır. 

 

1. Şehrin Bilinci ve Özpetek Sinemasında İstanbul 

Şehir ve medeniyet üzerine konuşurken kelimeleri anlamak hatta etimolojisine 
bakmak gerekir. Zira kelimeler anlamını ait olduğu kültürel bağlamda bulabilir, 
kelimeler ait olduğu kültürün anlam dünyasının dilde somutlaşmış formlarıdır. 
Eğer dil düşünceyi ifade aracıysa, Heiddeger'in ifadesiyle; "dil düşüncenin evi" ise 
düşüncenin dile gelmesi, her kültürün kendi anlam dünyasını ortaya koyacaktır. 
Her toplum, zaman içindeki tüm edimleriyle; eserleri, bilgi birikimi, davranış 
biçimleri, söylem ve eylemleriyle esasen bir anlam dünyası yaratır. Dolayısıyla, bu 
anlam dünyasını okumak ve çözümlemek o kültüre ilişkin dilin şifrelerini çözmekle 
ilgilidir. O halde kültürel miras, aynı zamanda anlam dünyasının aktarımı demektir 
ve şimdiyle geçmişi konuşturan, kültürel mirastır. Anlam dünyasının en önemli 
unsurlarından biri de, şehir ve o şehrin ruhudur. Şehrin ruhunu anlamak,  ruhun 
ifade biçimi olan söylemin ait olduğu dili anlamakla ilgilidir. Şehrin sesini, şehrin 
tenini, şehrin belleğini, bir bütün olarak şehrin tarihsel kimliğini anlamakla 
ilgilidir. O halde şehrin varlığı, sadece bakmakla değil görme biçimiyle ve onu 
farketmekle  mümkündür (Büyükaslan, 2018: 7-12). Şehrin ruhunu oluşturan 
şeyler, kültürel miras yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir anlam dünyasını 
oluşturan unsurlardır. Ait olduğu medeniyetin tasavvurunu ortaya koyar. Mimari 
yapılarındaki süslemelerinden, mezar taşlarına, selvi ve çınar ağaçlarından, 
erguvanlarına, kapı tokmaklarından mahalle kültürüne, hayrat yapılardan cami, 
külliye, mevlevihanelerine, kapalı çarşılarından açık pazar alanlarına kadar 
sayabileceğimiz birçok unsur bir medeniyetin ve şehrin anlam dünyasını oluşturan 
bileşenleri ifade eder. Kültürel  miras  yoluyla  yapılan aktarım, sadece kuşaklar 
arası değil, aynı zamanda kültürler arası bir  iletişime olanak verir (Büyükaslan, 
2018:14-15). 

Mirasın maddi varlığının görünür ve hissedilir olması, onun ruhunu anlaşılır kılan 
kelimelerin ne söylediğini bilmekle mümkündür. Şehrin ruhu, başta insanları 
olmak üzere o şehri yaşatan tüm unsurların şehirle kurduğu iletişimde gizlidir. 
Şehirle kurulan maddi/manevi ve görsel/yazılı/ sözlü ilişki; ağaçları, taşları, 
mabetleri, mezarlıkları, pazarları, eğlence ve eğitim mekanlarıyla, ister şimdiye 
ister geçmişe ait olsun, şehrin varoluş formlarını ortaya koyar. İşte şehrin 
varoluşunun bu çoklu formları, o şehrin ruhunun yapıtaşlarıdır. Bir şehri anlamak, 
o şehrin ruhuna sinmiş kavramları anlamak, sesleri dinlemekle mümkündür. 
Çünkü ancak bu yolla, o şehirde yaşayanların da ruhunda izleri olan kavramların 
ne ifade ettiğini çözebiliriz; tevazu gibi, merhamet gibi, komşuluk gibi (Büyükaslan, 
2018: 21-24). 

Osmanlı'nın başkenti oluşu itibarıyla İstanbul, Türk edebiyatı ve şiirinin de 
payitahtı olmuştur. Divan şiirinde; doğal güzellikleriyle, bir manzara olarak 
şairlere ilham veren İstanbul, daha ziyade soyut kavramları anlatmada bir metafor 
olarak kullanılmıştır. Divan şiirinde İstanbul, şehrin somut hayatını ve insan 
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ilişkilerini değil, hayran olunan büyülü bir şehrin (payitahtın) doğal güzelliklerini, 
gizemini, heybetini yansıtır. Tanzimat’tan bugüne ise edebiyatta ve şiirde İstanbul, 
değişen bir toplumun kırılmalarının anlatıldığı, geleneksellik ve modernlik 
çelişkisinin yansıdığı bir mecra olmuştur. Bu bağlamda 19. yüzyıldan günümüze 
Türk şiirinde İstanbul, artık başkent olmasa bile, toplumsal çelişkilerin, bir 
medeniyetin ve toplumun belleğinin değişimini ve tasavvurunu ortaya koyan bir 
şehir olarak şiire ilham vermiş, başkentlik yapmıştır. 19. Yüzyılda başlayan ve 
Cumhuriyetle devam eden mimari yapıdaki dönüşümle,  şehir Avrupai ve 
geleneksel olarak ikili bir görünüm sergilemiştir. Bu ikili yapı kültürel düzlemde de 
birbiriyle çelişen iki farklı dokunun oluşmasına neden olmuştur. Sanayileşme ve 
göçle birlikte İstanbul metropole dönüşmüş, hem mimari olarak hem de kültürel 
açıdan çelişkilerin bir arada olduğu,  kozmopolit bir şehir görünümüne 
bürünmüştür. Avni mahlasıyla yazan Fatih Sultan Mehmet'in şiirlerine konu olan 
İstanbul; Tevfik Fikret'ten  Ahmet Haşim'e, İstanbul şairi diyebileceğimiz  Yahya 
Kemal'den Orhan Veli'ye, Necip Fazıl'dan Nazım Hikmet'e Türk şiirinin mihenk 
taşları diyebileceğimiz birçok şaire ilham vermiş ve yaşanan toplumsal değişimin 
sancılarının en çok hissedildiği şehir olmuştur. Özellikle 1950'lerle birlikte şehrin 
dokusundaki alt üst oluş, şiirde de karşılık bulmuştur; Edip Cansever, Turgut Uyar, 
İlhan Berk ve Atilla İlhan gibi şairler, bu alt üst oluşun ve yabancılaşmışlığın şehrin 
ve insanın ruhundaki yansımalarını anlatmıştır. Özellikle 80 sonrasında 
küreselleşmeyle birlikte; yoğunlaşan nüfusu, dışarıya doğru genişleyen yeni 
yerleşim yerleri, kentsel dönüşüm, alış-veriş (AVM) kültürü ve tüketim kültürünün 
yaygınlaşmasıyla; tıpkı Benjamin'in Paris'i gibi, İstanbul da anomi ve 
yabancılaşmanın derinleştiği bir şehir olarak, kaybolmuşluğun simgesi olmuştur 
(Çankaya, 2016: 87-116). Narlı’nın ifadesiyle; “İstanbul, Yahya Kemal için bir 
medeniyetin somutlaşmış ruhu; Orhan Veli için, içindeki her türlü çatışmaya 
rağmen büyük bir ritme ve enerjiye sahip olan bir yaşama merkezi; İlhan Berk için, 
çok kültürlü, çok inançlı tarihsel bir süreçten geçerek modernleşmeye uğrayan 
vazgeçilmez bir kaostur” (Narlı, 2008: 157). Her daim edebiyatın, şiirin, 
müziğin  ve  sinemanın  fonu ve belleği olan İstanbul, bugün tarihi ve doğal 
güzelliklerine ağıt yakılan/nostaljik bir şehir olarak sanatçıların imgelem 
dünyasını beslemektedir. 

Edebiyat, şiir, müzik ve sinema bir iletim formu olarak yaşanan reel hayatın 
sorunlarına müdahale edebilme potansiyeline sahiptir. İstanbul'un sesleri müziğe 
de kaynak teşkil etmiş ve İstanbul’un anlam dünyasını kuran her bir birim, her 
doku, her çelişki ve her toplumsal katmanın sesi; İstanbul'un çoksesliliğine tanıklık 
etmiş, İstanbul'un haleti ruhiyesinin sesi olmuştur. Bu bağlamda eserlerinde 
İstanbul'u sorunsallaştıran Tuluyhan Uğurlu örnek verilebilir. Uğurlu'nun 
özellikle  İstanbul Kanatlarımın Altında, Dünya Başkenti İstanbul, Beyazıt’ta 
Zaman, Sonsuza Kadar İstanbul adlı eserleri İstanbul’a tarihsel kimliğinin  yeniden 
kazandırılmasını önerir. Şehrin  “nesneleşmiş, teşhirci" bir kültür içindeki 
varoluşunu eleştirmekte, bu yapının bozulmasını istemektedir. Şu halde 
İstanbul'un varoluşu için, meta kimliğinden azad olması ve  özne kimliğini yeniden 
kazanması gerekmektedir. İstanbul  tüketim dilinin değil, kültürler arası iletişimi 
olanaklı kılan bir dilin göstergesi olmalıdır. Çoksesli ve senfonik eserler üreten 
Uğurlu, İstanbul'u; yaşayan mekanları, tarihi kişilikleri, çoğul enstrümanları ile 

https://maps.google.com/?q=87-116&entry=gmail&source=g
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anlatısının merkezine koyarak şehre bir bellek ve ruh kazandırmaya çalışmaktadır 
(Kaplan, 2012: 351-352).  

Bu bakımdan İstanbul’u mekan düzleminde sinemada temsil eden her bir figürün 
de; “meta” kimliğini değil, tarihselliği olan “özne” kimliğini göstermesi önemlidir. 
Şehre ait mekanların, İstanbul’un anlam dünyasına atıfta bulunması önemlidir. Zira 
İstanbul, doğu-batı karşıtlığını kıran bir metafordur, uygarlıkların ortak 
macerasına tanıklık etmiş bir bellektir. İstanbul’un ruhu, ona ait insanın da 
ruhunun göstergesidir.  

19.yüzyıldaki sanayi devrimleri, kentleşme ve kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle 
insanın dünyayı algılama biçimi değişmiştir. İnsanlar arası ilişkiler yüzeysel, 
akrabalık ilişkileri zayıf ve üretim ilişkileri yabancılaştırıcı niteliktedir. Sıradan 
insan, karmaşıklaşan yaşamı iletişim  endüstrisinin dili içinde algılamaya 
başlamıştır. 20. ve 21. yüzyılda yaşanan ekonomik ve teknolojik ilerlemeler ile 
dünya, fiziksel ve zamansal olarak her an erişilebilir ve interaktif iletişime olanak 
veren serbest bir alan haline gelmiştir. Ancak görsel iletişim araçları ve sosyal 
medyanın da etkisiyle, ekonomik küreselleşmeyle birlikte; tüm kültürel pratiklerin 
dolaşıma girdiği bir süreç başlamıştır ve tüketim kültürü 
yaygınlaşmıştır.  Baudrillard’a göre;  gerçeklik simülasyona dönüşmüştür, tüketim 
dil gibi bir anlamlandırma düzeni kurmuştur. 21. yüzyılın küresel dünyasında, 
sabit olmayan, değişebilen “mobil-imajinel” göstergelerin sonsuz dolaşımıyla 
çoğaltılan bir simülasyon evreni söz konusudur. Böylesi bir gerçekliğin içinde; sit 
alanları, doğal parklar, müzeler, tarihi anıtlar birer manzara öğesi olarak 
araçsallaştırılmakta, adeta  “geçmişin ve doğa”nın insandan kopmadığının 
yanılsamasını ortaya koymaktadır. Yitirilmiş bir geçmişe  ağıt ya da mevcut 
sorunları unutturan  nostaljik bir kaçıştır bu. Günümüzde özellikle sinema ve 
müzik de meta haline gelmiş, eğlence endüstrisinin hizmetine girmiştir. Popüler 
sinema, gerçek toplumsal  sorunlardan kopmuştur, nostaljiyi endüstrinin aparatı 
haline getirmiştir. Popüler kültür ürünleri yabancılaşmanın derinleşmesine neden 
olan anlatılar üretmektedir. Anlatılar; içerik ve teknik öğeler yönünden kendini 
tekrarlayan bir yapı ortaya  koymaktadır (Kaplan, 2012: 353-357).  

Modern toplumda kimlik bunalımı, hiçbir yere  ait olamama ve yersiz yurtsuzluk; 
yabancılaşmanın en somut göstergeleridir. Siyasal-eknomik yapının 
anomalisi,  toplumsal ve bireysel düzlemde de anomaliye neden olmaktadır. İçerik 
açısından gerçek sorunları unutturmayı amaçlayan  anlatılar, biçim açısından ise 
yabancılaşmanın  “estetik alanda" yeniden üretimini yapmaktadırlar. Nitekim 
Bauman’a göre; yapay bir düzeni ifade eden kültür, bir tür körlüğe neden olur. 
“Kültür en çok doğa kılığına büründüğünde etkilidir. O zaman yapıntı olan şey 
bizatihi ‘eşyanın tabiatı’ndan kaynaklanan, zorunlu ve vazgeçilmez görünür; insan 
kararıyla değiştirilmesi mümkün olmayan bir şeye dönüşür” (Bauman, 2004: 175). 
“Aidiyet ve bireysellik” ihtiyacının, tatmin edilmesi zor en temel ihtiyaçlar 
olduğunu söyleyen Bauman, günümüzde kimliklerin piyasa yoluyla inşa edildiğini 
ve piyasanın insanlara(tüketiciye) farklı biçimlerde kullanacağı, farklı kimlik 
kartları sunduğunu belirtmektedir (Bauman, 2004: 115-119).        

80’lerle birlikte ekonomik liberalizasyon süreci ivmelenmiş; ekonomik, siyasi ve 
kültürel dinamikler değişmiş, küreselleşme yönünde evrilmiştir. Toplumsal 
eşitsizlikler özellikle metropollerde daha belirgin hale gelmiştir. Eşitsizliğin tarihi; 
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ekonomik-politik-toplumsal aktörler arasındaki güç dengesine bağlı okunmalıdır 
ve eşitsizliğin tarihi bu aktörlerin ortak ürünüdür. Bilgi, beceri ve teknolojinin 
yaygınlaştığı 21. yüzyılda da beşeri olmayan sermayenin hakimiyeti devam 
etmektedir (Piketty, 2015: 22-24). Popüler Türk sinemasının izleyicisini kaybettiği 
80’li yıllarda sanat filmlerinin en çok işlediği temalar ise; yabancılaşma, aydının 
içine düştüğü bunalım, kadın sorunları ve göç olmuştur. Esen’in ifadesiyle; 80’li 
yıllarda Türk sineması genel olarak, “kadın filmleri, göç filmleri ve 
siyasal/toplumsal eleştiri filmleri” şeklinde bir tablo ortaya koymaktadır. Darbe 
sonrası sürecin özgürlük kısıtlamaları; kişisel ve toplumsal düzlemde psikolojik 
travmalara neden olmuş, bunalım ve uyumsuzluk siyasal filmlerin en çok işlediği 
temalar olmuştur (Esen, 2000: 221-224). Türkiye’de sinemanın popülerleşmeye 
başladığı 50’li yıllardan günümüze, Yeşilçam Dönemi ve sonrasında, ülkenin 
yaşadığı modernleşme sürecinin getirdiği kültürel kırılmalar sinemada en çok 
İstanbul ile anlatılmıştır. İstanbul adeta, sinemanın da başkenti olmuştur.           

90 sonrası Türk sineması üzerine çalışan Pösteki, bir ulusal sinema merkezinin 
kurulması gerektiğini önemle vurgulamaktadır. Bu sinema kurumunun; "projelerin 
desteklenmesi, telif hakları, sansür sorunu, ulusal bir sinema dili 
oluşturulması(ulusal kültür ve kimliğe katkıda bulunabilecek nitelikte film üretimi 
sorunu), sinema eğitimi, sinema arşivi, sinema-teknoloji ilişkisi, yapım-dağıtım-
tanıtım sorunları" gibi pek çok konunun tartışılıp geliştirilebileceği bir düşünce 
platformu şeklinde işlevi olacağını belirtmektedir. Kendi kültürünü ve dünya 
kültürünü bilen bir sinemacı, toplumsal adına üretebilme, sorunları irdeleyebilme 
ve estetik boyutu da olabilen filmleriyle bir dil üretebilme imkanına sahip 
olacaktır. 90 sonrası Türk sineması da küreselleşmenin etkisiyle bir değişim 
yaşamıştır. Hollywood sineması küresel boyutta etkisini sürdürürken, Türk 
sinemasında kendi özgün dillerini kuran yeni sinemacılar dönemi başlamıştır. 
Diğer yandan özellikle  90'ların sonlarından  bugüne popülist içerikte olan, 
eğlenceye yönelik kitle sineması yeniden izleyiciyle buluşmuştur. Seyirci profili 
değişmiştir, teknolojinin imkanları genişlemiştir, küreselleşmeyle birlikte  filmlerin 
yapım-dağıtım- tanıtım olanakları yeni bir evreye girmiştir. Türk sinemasının da 
ulusal ve uluslararası pazarda yerini alabilmesi için; teknoloji destekli, mali açıdan 
özel ve kamusal alandan beslenen, izleyici profilini tanıyan, Türk ve Dünya 
sinemasını bilen, sinema eğitimi almış sinemacılara ve filmlere ihtiyacı vardır. 90 
sonrası Türk sinemasında içerik bakımından genel eğilim; kimlik bunalımı ve 
aidiyet sorunu, ulusal ve yerel kimlik tartışmaları, inanç konusundaki toplumsal 
gerilimlerin sinemaya yansıması, göç olgusunun özellikle kent kaynaklı sonuçları, 
taşra ve kent karşıtlığı gibi konular ekseninde olmuştur. Sanat sineması daha 
ziyade minimalist bir üslup deneme yolunu izlerken, popüler sinema Hollywood 
tarzı filmlerle izleyici bulma yolunu tercih etmiştir. Küreselleşmenin toplumsal 
düzlemdeki yansımaları sinemada da karşılık bulmuştur. Burada sinemacı 
açısından önemli olan; kültürel dönüşümün neden ve sonuçları üzerine düşünen, 
sorgulayan, araştıran ve böylece izleyicisini tanıyan bir gözle film üretme 
sorumluluğudur.  (Pösteki: 2012: 181-187).  

Özpetek Türkiye de doğmuş, ancak liseden sonra İtalya'da sinema eğitimi almış ve 
İtalya'ya yerleşerek önemli bir yönetmen olarak sinemadaki yerini almıştır. 
Özpetek' in sinemasında Türkiye'ye ait motifler ve özellikle İstanbul önemli bir yer 
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tutmaktadır. Filmlerinin çoğunda mekan olarak İtalya'yı seçse de, ilk iki filmi olan 
Hamam ve Harem Suare'den sonra İstanbul Kırmızısı ile yeniden İstanbul'a 
dönmüştür. Filmlerinde Oryantalist bakış ve buna denk düşen motifler dikkati 
çekmektedir. Batı'nın Doğu' ya bakışını ortaya koyan ve iki kimliği 
(Batı/Doğu)birbirinden ayrıştırmaya hizmet eden oryantalizm esasen Doğu'ya 
dışarıdan bir bakış sunar (Pösteki, 2005:146). Ferzan Özpetek' in filmografisinde 
sırasıyla; Hamam, Harem Suare, Cahil Periler, Karşı Pencere, Kutsal Yürek, Bir 
Ömür Yetmez, Mükemmel Bir Gün, Serseri Mayınlar, Şahane Misafir, Kemerlerinizi 
Bağlayın, Napoli'nin Sırrı, İstanbul Kırmızısı yer almaktadır. Yönetmenin İstanbul 
Kırmızısı filminden önce gerçekleştirdiği ve adeta İstanbul'un başrolde olduğu 
Hamam ve Harem Suare filmlerine kısaca değinmek yararlı olacaktır.  

Hamam (1996) filminde anlatının kahramanı Francesco'nun yolunun İstanbul'a 
düşmesiyle birlikte, Francesco bu gizemli şehirde kendi gizemli iç dünyasını da 
bulacaktır.  Böylece kahramanın kendini tanımasında, cinsel tercihleriyle 
yüzleşmesinde, aşkı ve mutluluğu bulmasında İstanbul bir keşfediş mecrasına 
dönüşmüştür. İstanbul'un temsili bakımından film; eski sokakları, eski evleri, 
geleneksel ilişkileri ve hatta filmin anlatısında önemli bir yeri olan mektup 
motifiyle Batı'nın düşüncesindeki  gizemli/geleneksel/durağan Doğu imgesini 
yeniden yaratmıştır. Bu bağlamda film, Batı'nın gözünden  bir İstanbul nostaljisi 
üretmiştir (Pösteki, 2005:157-159).  

Harem Suare (1999) filminde ise yönetmen, yine Doğu'ya özgü bir mekan olan 
Harem'i  konu ederek, bir cariye olan Safiye'nin Harem'de yükselişi ve hüzünlü aşk 
hikayesi çerçevesinde, hem gizemli Doğu imgesini yeniden güçlendirir hem de 
Payitaht İstanbul'un mahrem yeri olan Harem'in gizli dünyasını 
kadınların  ilişkileri  ve cinsel  kimlikleri çerçevesinde yeniden yorumlar. 19. Yüzyıl 
ile 20. Yüzyıl arasında zamansal açıdan koşut bir anlatım yaratan Özpetek, mekan 
bakımından ise "Saray-Harem" etrafında ördüğü bir İstanbul betimlemesi 
yapmıştır. Aşk, ihanet, entrika ve kadın temasını merkezine alan film, gizemli 
olduğu kadar hüzünlü hikayelerin de payitahtı olan bir İstanbul nostaljisi yapmıştır 
(Pösteki, 2005: 168-173). Pösteki'nin ifadesiyle; "Ferzan Özpetek iki filmiyle de 
Türkiye'ye  dışarıdan bakan bir Türk yönetmen  olmuştur" (Pösteki, 2012: 168).  

Özpetek genel olarak; "aşk, değişim, yolculuk, seçim, pişmanlık, dostluk" gibi 
temaları işlemekte ve duygu yoğun filmler çekmektedir.  Konusu İstanbul'da ya da 
İtalya'da geçen; ancak karakterlerinin mutlaka değişime uğradığı, bir yolculuğa 
çıktığı, yeni bir başlangıç yaptığı, içsel bir keşif deneyimi yaşadığı ve geçmişiyle 
hesaplaştığı filmler ortaya koymaktadır.  Özpetek'in karakter merkezli 
anlatılarında İstanbul, yalnızca bir mekan olmanın ötesinde  karakterlerden 
birisidir. Yönetmen kahramanlarının dönüşümünü; birbiri içine geçen öykülerle, 
canlı renkleri kullanarak ve görsel kompozisyona önem vererek serimlemektedir. 
Ferzan Özpetek Sineması bir yandan Batı'nın "mistik" ve "gizemli" Doğu algısını 
yeniden üretirken, diğer yandan her iki kültürden de beslenen ve böylece çok 
kültürlülüğün (çok dilli-çok mekanlı- çok kimlikli) göstergesi olan anlatılar 
üretmektedir (Pösteki, 2005: 202-203). 

Özpetek, aynı adlı romanından uyarladığı İstanbul Kırmızısı (2017) filminde; tarihi 
ve çağdaş mimarisiyle, gökdelenleri ve eski yalılarıyla, farklı yaşam tarzları olan 
insanlarıyla, ezan sesiyle ve gürültüsüyle,  köprüleri-vapurları ve boğazıyla renkli 
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bir İstanbul panoraması ortaya koymuştur. Hamam ve Harem Suare filmlerinde 
olduğu gibi; gizemin, güzelliklerin, aşkın ve acıların şehri algısını üretmiştir. 
İstanbul, bir manzara olarak ve cezbedici bir şehir olarak sunulmuştur. Bu 
bağlamda, şehre dışarıdan bir bakış niteliğindedir.  

2. İstanbul Kırmızısı  Filminde İstanbul'un Temsili 

Bu çalışmada, sosyolojik bir bakış açısıyla, film metni üzerinden İstanbul'un 
tarihsel ve çağdaş kimlikleriyle bir bütün olarak temsili incelenmiştir. Yönetmen, 
filmin ana karakterlerinin kimlik çatışması ekseninde, bir İstanbul panoraması 
ortaya koymuştur. Film, küreselleşme olgusuyla birlikte, İstanbul'un değişen 
maddi ve manevi bütünlüğüne ilişkin sosyolojik bir gözleme olanak vermektedir. 
Ferzan Özpetek bu filmde, bir yandan İstanbul'un değişen sınıfsal yaşam alanlarını 
gösterirken, ekonomik temelli çelişkileri ve farklılıkları anıştırmıştır. Diğer yandan 
şehre ait herkesi kucaklayan ortak tema ve motiflere de gönderme yaparak 
İstanbul'un bir yaşam alanı olarak evrensel kimliğine gönderme yapmıştır. 
Sinematografik açıdan; mekansal, renk ve ses düzleminde yaptığı çalışmayla 
İstanbul'u yeniden estetize eden yönetmen, bu biçimsel formun arka planında 
şehrin bilincine ve dolayısıyla ruhuna ilişkin ip uçlarını da algılamaya olanak 
vermektedir.  

İstanbul Kırmızısı (2017), Özpetek’in Hamam (1996) ve Harem Suare (1999) 
filminden sonra, konusu İstanbul’da geçen üçüncü filmidir. Filmin dört ana 
karakteri dizilerde oynayan popüler televizyon yüzleridir. Konu dört ana 
karakterin ilişkileri çerçevesinde ilerlemekle birlikte, derinlemesine bir karakter 
analizine ulaşılamamıştır. Bu bağlamda adeta, karakterlerin içinde devindiği şehrin 
kendisi, bir ana karakter ya da motif olarak öne çıkmaktadır. Karakterlerin 
birbirleriyle ilişkileri üzerinden, esasen aydının hem kendine hem de toplumuna 
yabancılığı ve yalnızlaşma sorunu anlatılmıştır. Ancak mekanların karakterlerle 
bağlantısı da derinlikli aktarılamamıştır. Böylece film neredeyse tüm öğeleriyle 
(karakterler, tipler, mekanlar, sesler, renkler) İstanbul’u resmeden bir anlatıya 
dönüşmüştür.   

Toplumsal statüleri bakımından orta-üst sınıfı temsil eden karakterlerin 
yaşadıkları mekanlar da (yalı, plaza gibi), yine toplumdaki ayrışmanın 
gösterenleridir. Karakterlerin hepsi de; mutsuz, travmatik kişiliklerdir. 
Karakterler, ilişkilerinde başarısız ve mutsuzdur. Çünkü her birinin kendileriyle, 
birbirleriyle ve toplumlarıyla ilişkileri yüzeyseldir. İşte ilişkilerdeki bu yüzeysellik 
ve sadakatsizlik, kahramanların mutsuzluğunun temel göstergesidir. 

Orhan (yazar, editör) yurtdışına kaçmış, Yusuf uyuşturucu bağımlısı olmuş, Neval 
ilişkilerinde sadakati başaramamış ve Deniz (yazar-Yönetmen) her şeyden kaçarak 
sonunda kendini de yok etmiştir.  Film bir açıklık getirmemiş ancak ana karakteri 
film içinde yok ederek, intihar ettiği göndermesinde bulunmuştur. Yan karakterler 
de ana karakterler gibi topluma ve kendilerine karşı yabancılaşmış ve yalnızlaşmış 
kişilerdir. Film, burjuvazi kültürüne ait insanların sığ ilişkilerini, yine burjuvaziye 
ait mekanların fonu içinde kurgulayarak, güç ve saygınlık imgelerinin arkasındaki 
yalnızlığı ve zayıflığı açığa çıkarmıştır. 

Teknolojinin sağladığı olanaklara karşın, günümüzde bireyler daha çok 
yalnızlaşmakta ve birbirlerine/topluma karşı daha çok yabancılaşmaktadır. 
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Küreselleşmenin vaat ettiği olanaklardan ve serbestiden ise; daha çok üst-orta 
sınıflar yararlanmış görünmektedir. Ancak İstanbul Kırmızısı filminde görüldüğü 
gibi, güç sahibi olmak ve sınırları olmayan bir yaşam alanı serbestisine sahip olmak 
bile insanın acısını dindiremiyor, ortadan kaldıramıyor. Çünkü esas sorun; 
teknoloji değil, mekan değil, ancak teknolojinin ve mekanın doğasına yabancılaşma 
sorunudur. Tüketim kültürünün yalnızlaştırıcı ve yabancılaştırıcı bir dil olarak 
hegemonik oluşudur. Bu yabancılaşma sorunu, toplumun her kesiminde etkisini 
göstermekle birlikte, burjuvazide daha şiddetli bir şekilde derinleşmektedir.  

Bu sorun filmde en açık şekilde, yalıdaki yemek masası sekansında somutlaşmıştır. 
Denizin kayboluşu ya da ölümüne karşı travmatik bir tutum geliştirmeyen aile 
üyelerinin tepkisizliğiyle somutlaşmıştır. Denizin kayboluşunun, yani varlığı ya da 
yokluğunun aile için (özellikle anne motifi) rutini değiştirecek bir anlamı yoktur. 
Anne, saçını, makyajını yapmaktan ve yemek masası eğlencelerinden/sohbetinden 
vazgeçmemiştir. Ne ilginçtir ki Deniz’in masadaki yeri muhafaza ediliyor, bir 
başkası oturamıyor!  

Dört ana karakterin her biri aynı sarsıcı yalnızlığın ve yabancılığın somutlaşmış 
örnekleridir. Orhan, yıllar sonra travmatik bir olay sonrası terk ettiği İstanbul’a 
gelmiş ve adeta bu şehri bir turist gibi gözleyen yabancı konumundadır. Yalnızca 
İstanbul’u değil, ailesini, anılarını ve mesleğini de terk ettiği anlaşılmaktadır. 
Yazarlığı ve alkolü bırakmış, Londra’da editörlük işine başlamıştır. Deniz’in 
kitabına yardım için İstanbul’a dönen Orhan, travmasının sembolü olan 
İstanbul’da, adeta mutsuzluğuyla ve yabancılaşmışlığıyla yeniden yüzleşmiştir. 
Yusuf  ise karakterine ilişkin hiçbir ipucu verilmeden, ancak uyuşturucu/alkol gibi 
alışkanlıkları olan, mutsuz/hırçın ve yalnız bir motif olarak betimlenmiştir. Film 
aynı zamanda, Deniz ile Yusuf arasında eşcinsel bir ilişki olabileceği konusunu 
anıştırmaktadır. Neval ise, evli ve varlıklı olmasına karşın, Galata manzaralı evinde 
yalnız ve mutsuz bir kadın olarak betimlenmiştir. Herkesi kendine aşık eden, ancak 
belki de hiç aşık olamayan sado-mazoşist bir kadın motifidir.  Aldatan ve aldattığını 
gizlemeyen Neval’in eşiyle ve erkeklerle ilişkisi, sevgiye değil, sevginin satın 
alınmasına ya da cinselliğe indirgendiği için, esasen aşkın yoksunluğunun acısı 
çekilmektedir. Orhan’ın İstanbul’a gelişinin nedeni olan Deniz’in kitap ve film 
çalışmasını tamamlayamadan ansızın kaybolması ise, filmin dramatik yapısını 
kuran esas motiftir. Deniz’in İstanbul’da kayboluşu ya da yok oluşu; aynı zamanda 
İstanbul’un yalnızlığının resmidir. Tüm renklerine, seslerine, kültürel çeşitliliğine 
karşın; İstanbul da tıpkı yalnızlaşan insanları gibi mutsuz ve kaotiktir. Tıpkı 
hatırasız ve sadakatsiz insanları gibi, hafızası giderek silinen ve toplumsal statüleri 
bakımından ayrıştırılan insanları gibi, mekanları ayrıştırılan bir şehirdir.     

Filmde alt-orta sınıfın travmatik yaşamlarına da gönderme yapılmıştır. Orhan ve 
Deniz, bir plaza dairesindeki parti sonrası, çorbacıya uğramışlardır. Bu uğrak yeri, 
bir dış sesle ve burjuvaziye yabancı gelen bir dışsal dünyayla karşılaşmaya olanak 
vermiştir. Bir kaza olmuştur ve kağıt toplayıcısı ölmek üzereyken bile “yaşam 
suyu” olan kağıtlarının dağılmasından yakınmaktadır. Plazadaki yüksek kültür 
eğlencesini takiben verilen bu yoksulluğun mikro düzeydeki örneği, esasen şehrin 
bütün yoksullarını temsil etmektedir. Bu bağlamda, çağrışımsal kategoride 
zenginliğin karşıtı bir dünyanın varlığı, filmin göstermeği tercih etmediği 
yoksulların yaşadığı mekanlar zihinlerde teşekkül etmektedir. Deniz’in ölen adama 
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karşı tepkisizliği, kazayı-ölümü ve yoksulluğu normalleştirmesi, esasen kendi 
yokluğunun/çaresizliğinin/çıkmazının dışa vurumudur. Hem bireysel 
yalnızlıkların, hem de farklı sosyal tabakalar arasızdaki iletişimsizliğin, dilsizliğin 
yansımasıdır. Zira yıllar sonra İstanbul’a dönen Orhan’ın ablasıyla ilişkisi de 
yüzeyseldir. Ailesiyle ve hatta hasta annesiyle bile ilişkisi kopmuş, aidiyet bağları 
çözülmüş bir Orhan portresi çizilmiştir. Aileye ait mekanların, örneğin ablanın 
işlettiği dükkanın bile Orhan için hatırası yok gibidir.    

Böylece filmde yönetmen, öykünün akışı içinde karakterlerini devindirirken, 
İstanbul’u hem bir fon olarak kullanmıştır, hem de yüzeysellikleriyle adeta 
karakterler de İstanbul’un fonu durumuna düşmüştür. Bu açıdan film, bireysel 
mutsuzlukları gösterirken aynı zamanda bir toplumsal ve mekansal mutsuzluğun 
da panoramasını ortaya koymuştur. Film, tüm plastik unsurlarıyla çok sesliliği, çok 
dilliliği, kültürel çeşitliliği göstermesine karşın; iletişimsiz-dilsiz-mutsuz-belleksiz 
bir İstanbul panoraması ortaya koymuştur. 

3. Sonuç  

Sinema, şehir ve ülkelerin tanıtımında da önemli rol oynamaktadır.   Bir şehrin 
filmde ana figür olarak işlenmesi, izleyicilerin o şehri ve temsil ettiği ülkeyi görme-
algılama  ve fikir sahibi olma biçimlerini etkilemektedir.  Ülkelerin uluslararası 
tanıtımlarında, hatta buna yönelik tanıtım kampanyalarında sinema da  önemli bir 
yer tutar.  Bu bağlamda uluslararası bir  yönetmen olan Ferzan Özpetek’in 
“İstanbul Kırmızısı” adlı filmi; hem Türk-İtalyan ortak yapımı olarak, hem 
İstanbul’un  doğal ve tarihi güzelliklerini, gündelik yaşam dinamiklerini, kültürel 
çelişkilerini yansıtması  bakımından, izleyicide Türkiye'ye dair bir 
algı  oluşturmada önemli bir filmdir (Koçak, Tüplek, 2018: 54-84).  

Filmde İstanbul; galata kulesi, eski yalıları, tarihi kilise ve camileri, çağdaş müze ve 
gökdelenleriyle, boğazı ve köprüleri, vapuru ve çorbacısıyla; muhafazakar ve 
modern yaşam biçimlerinin harmanlandığı, çok kültürlü ve çok sesli bir şehir 
olarak betimlenmiştir. Ancak bu betimleme; İstanbul'u biçimsel unsurlarıyla 
estetize eden, İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerini öne çıkaran, fakat biçimin 
içindeki anlam dünyasını okumaya yeterince izin vermeyen bir betimlemedir. 
Karakterlerin yüzeyselliği, şehrin  de yüzeysel  ya da  manzaraya  indirgenmiş bir 
sunumunu ortaya koymuştur. Filmde baskın renk olan kırmızı ile; hem Türk 
bayrağı anıştırılmış, hem de İstanbul; gizemin, aşkın, tutkunun, sıcaklığın kenti 
olarak sunulmuştur. Böylece Özpetek, Hamam ve Harem Suare filmlerinde 
kullandığı şehre dışarıdan bakışı, bu filmde de yeniden üretmiştir.  

Bu çerçevede film, İstanbul'u bir medeniyetin sembol şehri olarak tarihi-doğal 
güzellikleri ve çağdaş mekanlarıyla estetize ederek tanıtırken, içerik 
bakımından  şehrin anlam dünyasına dair yeterince bilgi vermeyen bir anlatı 
sunmaktadır.  Mahalle kültürünün, sebillerin, hayratların, geleneksel sanatların, 
yaşama ve geleceğe inanan aydınların, çınar ve selvi ağaçlarının, aile 
dayanışmasının, mezarlıkların, duaların, ezan sesinin, sazin-udun-neyin sesinin 
harmanlandığı bir kültürün belleğini anlamaya yönelik bir fikir üretememiştir. 
Yoksul-zengin karşıtlığı ile Kürt sorunu ve terörle mücadele konusuna ise 
yine  şematik düzeyde kalarak atıfta bulunmuştur. 
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Anlam üretmede sinemanın işlevi önemlidir. Bu nedenle bir şehri anlamak, ancak o 
şehrin insanlarının ve bütün unsurlarının birbiriyle kurduğu ilişkinin ne ifade 
ettiğini, yani şehrin dilini, ruh halini hissetmekle mümkündür. Özpetek’in filmi, 
plastik unsurlarıyla bir İstanbul manzarası ortaya koymuş, nostaljik bir bakış 
üretmiş, ancak şehrin belleğini anlamaya yeterince olanak vermemiştir.  
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