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fatih akın filmlerinde 
gerçekliğin temsili

Gül Kaçmaz Erk, Tuna Yılmaz I 1990’lı yıllar-

dan itibaren, sinema Almanya’da doğup bü-

yüyen genç bir Türk yönetmenler kuşağının 

ortaya çıkışına tanık oldu. Tevfik Başer, Tho-

mas Arslan, Yüksel Yavuz ve Neco Çelik gibi 

yönetmenler, Almanya’da yaşayan Türk top-

luluklar hakkında filmler yapıyorlardı. Bu film-

ler anavatanları Türkiye ile doğdukları ülke 

Almanya arasındaki deneyimlerini temsil edi-

yordu. Bu Türk/Alman yönetmenler Alman-

ya’daki göçmen yaşantısını ve buraya yerleş-

miş olan Türklerin ikili yaşamını sergiliyordu. 

Onlar, Burns’ün deyişiyle, ötekiliğin kutlan-

ması ile inkârı arasında bir üçüncü alan açma 

gayretindeler.1 Ortak bir hareket oluşturma 

niyetleri bulunmasa da, bu yönetmenlerin or-

tak zeminleri aynı türden gerçeklikleri anlata-

bilmeleri için uygun bir ortam yaratmaktadır. 

Gemünden’in dediği gibi “kendilerini azınlıkla-

rın sesini duyuran ve gerçekten de sınırların 

merkeziliğini gösteren alternatif bir sinemanın 

parçası olarak görmektedirler.”2 

İkinci kuşağa denk düşen Türk/Alman yönet-

menlerden bir tanesi tarafsız bakış açısı ve 

melez yaklaşımıyla ön plana çıkmaktadır ki, 

bu da Fatih Akın’ı yeni Alman sinemasında 

benzersiz bir kişilik haline getirmektedir. Akın 

Türk karakterlerini, kültürel anlamda yaban-

cılar ya da kurbanlar olarak tanıtmaz. Yücel’e 

göre “Fatih Akın’ın sineması ulusallığın öte-

sinde bir şeye işaret ediyor, bir yandan milli 

kültüre dair pek çok şeyi hatırlatan ama bir 

yandan da milli kültürün ötesinde bir şeyleri 

hayal etmeyi olanaklı kılan bir şey.”3 Akın hem 

Alman hem de Türk olan benzersiz karakter-

ler sergiler. Bu nedenle, herhangi bir ulusa ait 

bir yönetmen olarak da sınıflandırılamaz. Akın 

kendisini Avrupa sinemasının bir çocuğu ola-

rak görmektedir.4 Temmuzda filminden başla-

yarak, genellikle Hamburg ya da İstanbul ola-

rak belirlediği bir kent ortamında Türk, Alman 

ve Türk/Alman karakterlerin öykülerini anlatır.

Temmuzda (2000)

Duvara Karşı (2004)

Köprüyü Geçmek: İstanbul Hatırası (2005)

Yaşamın Kıyısında (2007)
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Senaryolarını da kendisinin yazdığı Temmuz-

da (2000), Duvara Karşı (2004), Köprüyü 

Geçmek: İstanbul Hatırası (2005), ve Yaşamın 

Kıyısında (2007) filmlerinde, İstanbul Akın’ın 

bizzat kendisi tarafından görüldüğü şekliy-

le gerçekliğin temsili için başlıca araç olarak 

ön plana çıkar. Akın’ın karakterlerinin geldiği 

İstanbul hem karakterlerin hem de yönetme-

nin gerçekliğini yansıtmak için bir araç olarak 

kullanılır. Bu suretle Akın kent mekânını ve İs-

tanbul manzaralarını melez karakterlerinin var 

olduğu gerçekliği temsil eden bir anlatım ya-

ratmak için kullanır.

Kevin Lynch’in yazdığı üzere, “bir mimari eseri 

gibi, kent de uzamdaki bir yapıdır, ama devasa 

boyuttadır, sadece uzun zaman devreleri bo-

yunca idrak edilebilir.”5 Akın kenti anlatımının 

bir öğesi olarak kullanır. Yeni filmleri yaptıkça 

Türklüğüne karşı yaklaşımı gitgide yoğunlaşır. 

Kentin temsili de, bu yüzden, değişir. Temmuz-

da sonrası yaptığı her filmde, İstanbul’a daha 

derinden ve yakından bakar. İstanbul Akın’ın 

anlatım dilinde bir uzaklık, melezlik ve kültürel 

çeşitlilik kentidir. Bu çalışmada, Akın’ın kenti 

kullanış ve temsil edişi, melez yaklaşımındaki 

değişim yönünden ele alınacaktır. Ayrıca yö-

netmenin kenti kullanarak kendi gerçekliğini 

temsil etme girişimi ve gerçekliğin inşa edile-

bilen bir öğe olduğu gerçeği de tartışılacaktır. 

Akın’ın da dile getirdiği gibi, “Filmin bir ger-

çekçilik havası var. Gerçeklik de bir tarzdır, 

gerçekliği de yaratabiliyorsun.”6 

Hikâyenin ve karakterlerin gerçekçi bir biçim-

de temsil edildiği sinematografik bir ortamda, 

Akın’ın dört filmini içeren zamansal ilerleyişi 

üç parça halinde incelenecektir. Her bir za-

man dilimi, Akın’ın gerçekliğinin Almanlıktan 

Türklüğe doğru dönüşümünde bir adım ola-

rak düşünülecektir. Bu sınıflandırma vasıtasıy-

la, Temmuzda’nın Akın’ın Almanlığını, Yaşa-

mın Kıyısında’nın ise Türklüğünü temsil ettiği 

gösterilmeye çalışılacaktır. Öte yandan Akın’ın 

geçiş dönemi, yani Avrupa’da yaşayan ikinci 

kuşak Türklerin iki ulusun kesişim noktasında 

durmaları da ele alınacaktır. Akın’ın kamerası 

aracılığıyla temsil edilen gerçekliğindeki yan-

sımalarda görülen bu dönüşüm, karakterleri 

ve zamanla değişen mekân kullanımı üzerin-

den incelenecektir.

Almanya’da yaşayan ikinci kuşağın benzer-

siz bir karakteri var. Alman kültürüne (ve di-

line) zorlukla adapte olan ebeveynlerinden 

Temmuzda (2000)
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ni’ içeriyor, birincil amacım bu ikisini bir araya 

getirmek ve bundan bir karışım elde etmek.”7 

Akın kendisini Avrupa ve Akdeniz miraslarının 

bir sentezi olarak görüyor.

Temmuzda kendini keşfetmeye dair bir yol 

filmi. Bütün film Akın’ın memleketi olan 

Hamburg’dan varış noktası İstanbul’a uzanan 

bir yolculuk aslında. Almanya, Avusturya, Ro-

manya, Macaristan ve Bulgaristan boyunca 

Avrupa’yı arşınlarken, filmin Alman karakter-

leri, özellikle de Daniel Avrupalılığından uzak-

laşırken gitgide  Akdenizlileşiyor. Filmin görsel 

üslubu bile zaman içerisinde değişime uğru-

yor. Işıklar ve filtreler sıcak ve parlak bir atmos-

fer sergiliyor. Şans ve aşkın sembolü olarak 

kullanılan güneş imgesi bile Akdeniz’in tem-

siline dönüşüyor. Seyahat nihayet İstanbul’da 

sona erdiğinde, Akın bir Akdeniz kentiyle kar-

şılaşıyor. Kent Türkiye’nin derinliklerine -daha 

sonra- bakmak için bir eşik ve bir ortam ola-

rak işlev görüyor. Temmuzda’nın İstanbul’u 

oryantal bir kentsel mekân olarak kullanılıyor. 

İstanbul’a dair perdede gördüğümüz ilk imge 

bir cami. Filmin doruk noktası ise, iki âşığın 

Boğaz’a karşı Ortaköy Camii önünde öpüş-

tükleri an. Kendi memleketine karşı bir yaban-

cı olan Akın’ın oryantal bir atmosferden yana 

tercih kullanmasına şaşmamak gerek.

Bir sonraki filminde, Akın İstanbul’a daha Türk 

bir perspektiften bakar. Fatih Akın’ın –şu ana 

kadarki- en iyi filmi olduğu söylenebilecek 

Duvara Karşı’da, yönetmen hem Almanya’da-

ki sorunlu ikinci kuşak Türklerden biri olan 

Sibel’le hem de ilk kuşağın genç bir üyesi olan 

Cahit’le İstanbul’da dolaşır. Sibel’in aksine, Ca-

hit Mersin’de doğmuştur ve öykünün sonunda 

Mersin’e gider. Türk tarafı her zaman içinde, 

gizli de olsa, var olmuştur. Cahit’in Alman’dan 

Türk’e dönüşümü film boyunca gözlemlene-

bilir. Bu suretle Cahit, Akın’ın kökenlerini anla-

ma konusunda ilerlediğini gösteren karakter-

dir. Akın üçüncü bir kimliğe, yani Türk/Alman 

kimliğine sahip olduğu için, Alman ya da Türk 

tarafıyla barışıktır, bunlardan utanmaz. Ebe-

veynlerinin kuşağının tersine bu konuda Akın 

rahattır ve kendini güvende hisseder. Aynı 

anda hem Alman hem de Türk olmak onun 

için normaldir. Bir cümleye Türkçe başlamak 

ve Almanca bitirmek sıradan bir olaydır. Du-

vara Karşı’nın sonlarına doğru, Sibel İstan-

bul’daki Türk toplumunun bir ferdine dönü-

şür. Beyoğlu’nun kirli arka sokaklarında kanlar 

içinde yatan anarşist Sibel gider, yerine yeni 

ve bugün “neredeyse Alman” olarak kabul 

edilen üçüncü kuşaktan farklılar. 1973 doğum-

lu Akın’ın da dahil olduğu ikinci kuşak adeta 

“üçüncü bir tür”. Akın ne Alman ne de Türk. 

Farklı bir kültüre, arada kalmış bir bölgeye ait. 

Bir kesişim noktasında yer alan Akın ve kuşa-

ğı, Avrupa’da yaşayan göçmenlere ait bir ger-

çekliği anlayabilecek ve anlatabilecek potan-

siyele sahipler. 

Akın iki kültürün ve iki dilin içine doğuyor. 

Alman tarafını bildiğinden Türk tarafını keş-

fetmeye koyuluyor. (İstanbul’dan başlayıp 

Trabzon’a doğru uzanarak) Türkiye’deki kö-

kenlerine ve Türk kültürünün derinliklerine 

doğru ilerleyen bu yolculuk için, Akın pek de 

aceleci davranmıyor. Temmuzda’da, Akın ken-

dini rahat hissettiği Alman kimliğiyle karşı-

mıza çıkıyor. Stereotiplere inanıyor. Almanya 

Avrupa’ya ait ve güneşli Türkiye de Akdeniz’e. 

Şöyle diyor: “Temmuzda hem Akdeniz atmos-

ferini hem de Avrupa’nın benzersiz ‘serinliği-

Duvara Karşı (2004)
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Türk kimliğiyle, kızı ve sevgilisiyle İstanbul’da 

yaşayan Sibel gelir. Sibel’in dönüşümü Ala-

mancıların Türk toplumuna adapte olmaları 

için Akın’ın taşıdığı umudu yansıtır. Bunun na-

sıl olacağını Yaşamın Kıyısında’ya kadar bile-

meyecek olsa da, bunun mümkün olduğuna 

olan inancı tamdır.

Bu filminde Akın’ın karakterleri ilk kez 

İstanbul’da uzun uzun zaman geçirirler. Du-

vara Karşı’da İstanbul bir aktör gibi kullanılır 

ve masumiyetiyle haysiyetini yitirmiş, kirli ve 

tehlikeli bir kent olarak temsil edilir. Sibel ken-

tin bozulmuşluğuyla yüzleşmek zorunda kalır. 

Hamburg ise tamamen farklı bir düzlemde 

temsil edilir. İstanbul caddeleri çoğunlukla ka-

labalık ve kirliyken, Hamburg caddeleri temiz, 

boş ve geniştir. Fachinger’in de dediği gibi, “İs-

tanbul Berlin ve Hamburg’dan çok daha canlı 

bir kent olarak betimlenir, genç Türk/Almanla-

ra Almanya’daki yaşantının baştan çıkarıcı bir 

alternatifini sunan bir kenttir.”8  Hamburg’daki 

insanların bireyselliği, boş sokaklar ve geniş 

mekânlarla vurgulanır. İstanbul ise metropol 

yaşantısına ait distopik bir kent olarak temsil 

edilir. Akın’a göre: “İstanbul yaşantımda daha 

büyük bir yeri kaplıyor. Benim için bu kent aynı 

anda hem kutsal şehir hem de Babil. Burası çe-

lişkilerle dolu bir kent; vahşi bir yer, tehlikeli ve 

çok yorucu bir şehir. Bana göre bir kent burası 

- böylesi bir öykü için en uygun yer.”9

Akın İstanbul kentine görsel bir tezat oluştur-

mak için iç mekânları kullanır. Kent karanlık-

tır; caddeleri kalabalık ve dardır, ne var ki iç 

mekânlar iyi aydınlatılmıştır; daireler ve otel 

odaları geniş ve ferahtır. Boğaz kıyısında canlı 

Türkçe şarkılar söyleyen şarkıcı kızın elbisesi 

gibi, Duvara Karşı kırmızı bir İstanbul sergiler. 

Akın’ın İstanbul’u temsil etmesi için Beyoğlu 

bölgesini seçmesi şaşırtıcı değildir. Beyoğlu 

ve çevresinde Rum, Ermeni, Fransız, Musevi 

ve diğer Gayrimüslim azınlıklardan kalan mi-

rasın damgası vardır. Kent, kozmopolit özel-

liğiyle turistik bir mekân özelliği taşıyan bu 

melez bölge aracılığıyla temsil edilmiştir. 

İstanbul Hatırası’nda, Akın üçüncü alanından 

Türk tarafına doğru sınırdan ilk kez geçiyor 

olduğu için, kendini sağlama almak adına 

bir yabancıyı, Alman bir müzisyeni gönderir 

İstanbul’a. Alexander Hacke İstanbul’u mü-

zik aracılığıyla keşfeder. Akın kenti, tüm gü-

zellikleriyle filmin yıldızı olarak kullanır: Bo-

ğaz, vapur gezisi, Beyoğlu, havadan yapılan 

çekimlerle Boğaz Köprüsü ve Avrupai gece 

kulüpleri. İstanbul’un sadece turistik yönünü 

betimlemekle kalmaz, ayrıca “köprüyü ge-

çer” ve kentin Anadolu yakasını da keşfeder. 

Turistik görünüm, tavşan deliğinde daha da 

derinlere indikçe, yok olup gider. Müzik Akın’ı 

Beyoğlu’ndan ve Boğaz’dan -merkezden- alır 

ve kentin varoşlarına -sınırlara- götürür. Akın 

hem Avrupalı hem de Asyalı bir İstanbul tasvir 

etmeye çalışır. Dargis’e göre “Duvara Karşı’da-

ki karakterler gibi, İstanbul iki ayrı, bazen çatı-

şan ve şiddetle aykırı dünyanın arasında dur-

maktadır. Boğazın her iki yakasında da kent 

kıtaları ve Avrupa ile Asya’nın kültürlerini tek 

bir benzersiz, heterojen pakette Akın’ı açıkça 

büyüleyen bir şekilde bir araya getirmekte-

dir.”10 Bu melezlik İstanbul’u benzersiz kılar. 

Kentin iki yakası bazen çatışma halindedir an-

cak bu başka hiçbir yerde bulunmayan özel 

enerjiyi de ortaya çıkarmaktadır.

İstanbul Hatırası’nda temsil edilen İstanbul, 

Duvara Karşı’nın İstanbul’undan çok da fark-

Duvara Karşı (2004)
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lı değildir. Görsel üslup ve renklerin kullanımı 

birbirine denktir. Dahası müziğin kullanımı 

kentin görünümüne orijinallik katar. Duva-

ra Karşı’nın beş bölümünü birbirinden ayıran 

müzik Brechtyen bir etki olarak kullanılır. Bu-

rada, Duvara Karşı’dakiler de dahil olmak üze-

re İstanbul’un tüm sesleri kenti işitmemiz için 

kullanılmıştır. Bir önceki filmde, Akın’ın si-

neması İstanbul’la henüz yeni tanışmıştı. Bu 

belgeselde, yönetmen kenti keşfeder. Yaren’e 

göre Akın ve ekibi “kamera önüne geçmez, 

iyi bilinmeyen bir coğrafyaya dair görüntü-

leri belirli bir mesafeyi koruyarak kurgular-

lar. Akın, bu mesafeyi kendisi yerine kamera 

önünde araştıran, soran, öğrenen ve titizlikle 

duyduklarını kayıt altına alan müzisyen Ale-

xander Hacke’yle gerçekleştirir.”11 Hacke kenti 

keşfetmeye Beyoğlu’ndan başlar. Bu beklen-

medik bir durum değildir çünkü Akın önceki 

filminde sadece bu bölgeyi kullanmıştır. 

Bu başarılı deneme Akın’a Yaşamın Kıyısında’da 

İstanbul’da yaşama cesaretini verir. Bu filmde 

de karakterleri yabancıdır; Nejat Bremen’de 

yaşayan Almanya doğumlu bir Türk, Lotte de 

sevdiği kadına yardım etmek için İstanbul’da 

yaşamaya başlayan genç bir Alman kızdır. İs-

tiklal Caddesi artık turistik bir mekân değildir. 

Akın Beyoğlu bölgesinin kozmopolit ve renkli 

çevresinde yaşar. Film Akın’ın seyahatlerinden 

biriyle sona erer, bu defa yol İstanbul’da baş-

layıp Trabzon’da biter. Köklerini arayışında bir 

başka adım daha atmıştır. Annesinin memle-

keti olan İstanbul’dayken kendisini “evde” his-

setmeye başladıkça, babasının memleketini 

ziyaret etmeye heveslenir. İstanbul’u yine bir 

eşik olarak kullanarak, Türkiye’nin daha doğu-

suna bakar. Yaşamın Kıyısında’da Kapıkule’de 

başlayan yolculuğu Trabzon’da sona erdirir. 

Temmuzda filminde olduğu gibi, kapıya ulaş-

tığında durur. Akın 2012 yapımı bir belgesel 

olan Cennetteki Çöplük’te bu kapıyı yeniden 

açıp eşiği geçer. Akın’ın yaptığı budur: Yeni 

bir kentin kapılarına vardığında, araştırmasını 

yapar ve bunu kurgu bir filmdense belgesel 

bir filme aktarır. İstanbul Hatırası İstanbul üze-

rine, Cennetteki Çöplük de Trabzon üzerine 

ev ödevidir. (Burada Akın’ın 2009 da çektiği 

eve, Hamburg’a dönüş filmi olan Aşka Ruhunu 

Kat’ın detaylarına girmiyoruz.)

Duvara Karşı’da, Akın İstanbul’a varır. Kent 

onun için yeni bir eşiktir. Bu eşikten anavata-

nına bakar. Karanlık ve çürümüşlük görür. İs-

tanbul Hatırası’nda, bu eşiği geçer ve kentin 

kendisinden büyülenir. Yolculuğuna Yaşamın 

Kıyısında ile devam eder ve İstanbul sınırları-

nın ötesine bakar. Temmuzda ve Duvara Karşı 

Almanya’da başlar ve İstanbul’da sona erer. 

İstanbul Hatırası başından sonuna İstanbul’da 

geçer ve kentin farklı yüzlerini gösterir. Ne 

var ki Yaşamın Kıyısında Türkiye’de başlar, 

Hamburg ile İstanbul arasında gidip gelir ve 

yepyeni bir yer olan Trabzon’da sona erer. Bu 

filmde, Akın’ın Hamburg’u yeşil filtre aracı-

lığıyla yeşil bir kent olarak sunulur. Sokaklar 

Duvara Karşı’daki gibi boş ve geniştir. Etrafta 

çok fazla insan görmeyiz. Ancak karakterler 

İstanbul’a vardıklarında, Akın’ın görsel üslu-

bu ve renk kullanımı değişir; kenti canlı renk-

lerle görmeye başlarız. Kırmızı hâlâ egemen 

renktir. Duvara Karşı’nın aksine ve İstanbul 

Hatırası’na benzer biçimde, İstanbul bozul-

muş bir kentsel mekân olarak temsil edilmez. 

Müzikal belgeselde İstanbul’un tehlikeleri ya 

da karanlık taraflarıyla değil, sadece güzellik-

leriyle temsil edildiği bir yaklaşım göze çar-

par. Akın bu filmde bir yandan da Türkiye’nin 

son otuz yılına siyasal bir bakış atar. Bu defa 

gördüğü masumiyetini kaybetmiş insanlardır. 

Artık İstanbul’un, karakterlerin kaderleri ya da 

kişilikleriyle bir alakası olmadığına inanmak-

tadır. Güzel İstanbul işte orada durmaktadır. 

Siyasal durum ve uyuşturucu bağımlısı ço-

cuklar, ülkenin geçmişindeki çürümeyi temsil 

eder. Akın Büyük Londra Oteli’ne geri döner. 

Bu kez otelde kalan Lotte’nin annesidir. Ka-

mera, güvenlik kamerası gibi, odanın tavanı-

na yerleştirilmiştir. Otelin filmdeki mekânların 

önemli bir parçası olarak kullanıldığı önceki 

iki filminin tersine, kenti pencerelerden göre-

meyiz. İstanbul önceki iki filmde olduğu gibi 

canlı ve parlak renklere sahiptir. Ne var ki, kent 

ne İstanbul Hatırası’ndaki gibi kentsel bir gü-

İstanbul Hatırası (2005)
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zellik olarak yüceltilir ne de Duvara Karşı’da 

olduğu gibi bozulmuş bir yer olarak sunulur. 

İstanbul’un 1 Mayıs gösterileri ve kapkaççı ço-

cuklar gibi kendine has tehlikeleri gösterilir. 

Ancak İstanbul’u hiç gece görmeyiz. Kent Du-

vara Karşı’da olduğu gibi karanlık ve tekinsiz 

değildir. Bu, önceki iki filmde temsil edilenlerin 

bir karışımıdır sanki: Her metropolde olduğu 

gibi tehlikeleri de olan güzel ve ışıltılı bir kent.

Akın köklerini aramakta, bunu oldukça yavaş, 

her filminde adım adım ilerleyerek yapmak-

tadır. Hamburg’da büyümüş bir üçüncü tür 

olarak, Almanya’ya aşinadır. Kuşağını anlamak 

için, kökenlerine geri dönmesi gerekir. Baş-

langıçta ancak İstanbul’a kadar gidebilir. Ar-

dından bir sonraki adımı atıp Trabzon’a gider. 

Akın’ın filmlerinde “gitmek” iki katmanlıdır. 

Önce bir yabancı olarak yeni bir mekânın sını-

rına gider. Bu yolculuk uzun zaman alır. Sonra 

psikolojik olarak devasa ama fiziksel olarak 

küçük bir adım atar. Eşiği geçer. İşte bu nok-

tada dönüşüm geçirmeye ve bu yeni mekânla 

kültürünü anlamaya başlar. Akın için, kültür 

deneyimi mekânsal deneyimle paralel gitmek 

zorundadır. 

Akın kenti anlatımının bir öğesi olarak kullanır; 

her filminde farklı bir İstanbul görür. Gerçek-

liği değiştikçe, kent de değişir. Temmuzda’da, 

Akın Alman karakterlerini İstanbul’un oryantal 

kıyısına getirir. İstanbul’la ne bir diyalogu var-

dır ne de sorunu. Mutlu son için kenti, yansız 

ve görsel bir biçimde, kültürel olarak yüceltil-

miş bir arka plan olarak kullanır. Üzerinde bu-

lunduğu eşikte, İstanbul’a son derece Alman 

bir bakış açısından bakar. Duvara Karşı’da, ilk 

eşiği geçer ve daha da ilerler. Türk/Alman ka-

rakterlerini daha canlı ve ilginç bir İstanbul’a 

gönderir. Bu İstanbul hala bir gizemdir ve te-

kinsiz, tehlikeli ve güven vermeyen bir kent 

olarak karşımıza çıkar. İstanbul Hatırası’nda, 

Akın kentten büyülenmiştir; İstanbul’a âşık 

olmuş gibidir. Kentin karanlık tarafı gitmiştir. 

Yönetmen kendisini hem Türk hem de Alman 

olarak gördüğü bir noktaya varır. Ne Alman 

ne de Türk’tür; tanıdığı insanların hikâyelerini 

anlatan evrensel bir sanatçıdır: Türklerin, Al-

manların ve Türk/Almanların. Yaşamın Kıyısın-

da’daysa Anadolu’nun derinliklerine ilerler ve 

Trabzon’a ulaşır. İstanbul bu filmde de “daha 

Türk” bir kent olarak temsil edilir. Akın kenti 

bir değişim ve dönüşüm süreci boyunca tem-

sil eder. İstanbul’da gördükleri -kentin ve yö-

netmenin farklı gerçeklikleri- filmografisi bo-

yunca değişime uğrar. Bu bağlamda Akın’ın 

Trabzon’u yeni filmlerinde nasıl temsil edece-

ğini görmek çok ilginç olacak.
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