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Ah Güzel İstanbul, Atıf Yılmaz’ın Yeşilçam dönemine ait filmlerinden biridir. Altmışlı yıllar Türk 
sinemasının altın yılları olarak kabul edilmekte, bir yılda yüzlerce film yapılmakta, pek çok film yıldızı 
ortaya çıkmakta, seyircinin idolleri haline gelmektedir. Film, kadına bakış açısından Yılmaz’ın 80’li ve 
90’lı yıllarda yaptığı filmlerden çok farklıdır ve cinsiyetçi söylemleri vardır. Bunu en belirgin şekilde 
Ayşe’nin bakire olduğunu öğrendiği zaman Haşmet’in yüzünde oluşan mutluluk ifadesi gösterir. 
Kadınlar o yılların filmlerinde erkek egemen toplumun cinsel ahlak yargılarına göre değerlendirilmekte, 
saf, temiz, namuslu olmaları bekaretleriyle ölçülmektedir.   Bu yaklaşımı filmin senaryosunu yazan, 
deneyimli senaristler Ayşe Saşa ve Sefa Önal’ın diğer pek çok filminde de görmek mümkündür.  

SİNEMASAL ANLATIM 

Renkli film henüz yaygın biçimde sinemamıza girmemiştir o yıllarda. Ah Güzel İstanbul da siyah beyaz 
olarak çekilmiş bir filmdir.  Sinemasal anlatım açısından filmin öne çıkan özellikleri Haşmet karakterinin 
doğrudan kameraya yani seyirciye konuşması, film boyunca sürdürdüğü  birinci tekil şahıs kipiyle dış 
ses anlatımıdır. Film, oyunculuk açısından Yeşilçam’ın en başarılı filmlerinden biridir. Tiyatro 
oyunculuğundan gelen iki güçlü oyuncu, Ayla Algan ve Sadri Alışık filmin sanatsal niteliğine çok şey 
kazandırmışlar. Özellikle Ayla Algan’ın Ayşe karakterini, kişiliğindeki zaafları, olumlu ve olumsuz 
yanları, çaresizliğini ifade edecek biçimde olağanüstü bir başarıyla yarattığı söylenebilir.  

FİLMİN ÖYKÜSÜ 

Varlıklı bir aileden gelen ama ailenin serveti önce babası sonra da kendisi tarafından harcanarak 
tüketilmiş Haşmet Bey seyyar fotoğrafçılık yaparak geçimini sağlamaktadır. Bir gün artistik fotoğraflar 
çektirmek isteyen bir genç kadın gelir. Gecekonduda yaşayan kalabalık bir ailenin kızı olan Ayşe, 
evden kaçıp film yıldızı olmak için İstanbul’a gelmiştir. Haşmet bu aklı havalarda ve tecrübesiz genç 
kadına aşık olur. Ayşe, Haşmet’in uyarılarını dinlemediği için birkaç kez başı belaya girer. Kadın 
satıcılarının ve tecavüzcülerin eline düşmekten son anda kurtulur. Haşmet’in ve onun eski bir 
arkadaşının yardımıyla ünlenir. Yine Haşmet’in uyarılarına aldırmamış, tanınmak ve lüks içinde 
yaşamak başını döndürmüştür. Şöhreti uzun ömürlü olmaz.  Sonunda boş hayaller kurduğunu kavrar 
ve Haşmet’e döner.  

OLAY DİZİSİ 

Osmanlı sarayından şipşakçılığa. Haşmet lokantada çorbasını içip kameraya bakarak konuşmaya 
başlar. Ailesinin geçmişini, dedesinin Osmanlıda paşa babasının zengin bir tüccar olduğunu, önce 
babasının ve ardından kendisinin servetlerini nasıl tükettiklerini anlatır. Annesi Haşmet bebekken 
yakışıklı bir askerle kaçıp onları terk etmiş. Babası iki hanı, bir büyük köşkü içkide yemiş bitirmiş. 
Haşmet de elinde kalan serveti doğru işlere yatırmayıp batırmış, yalıyı ve eşyaları satmıştır. 
Çalışmaya, disipline tahammül edemeyen bir zengin çocuğudur. Şimdi seyyar fotoğrafçılık 
yapmaktadır.  

İstanbul Hatırası. Haşmet, gece meyhane gündüz çorbacı olan mekanda sabahlamıştır. Çorbasını içip 
dışarı çıkar. Karşılaştığı insanlarla, esnafla selamlaşır. Varlıklı bir aileden geldiği bilinmekte, herkes 
Haşmet’i saygıyla selamlamaktadır. Haşmet, fotoğraf makinesi ile dekor olarak kullandığı İstanbul 
Hatırası yazan panosunun olduğu yere gider. İki asker fotoğraf çektirir.  

Artist Ayşe. Çekingen, ürkek bir genç kadın gelir. Fotoğrafını çektirmek için sandalyeye oturur. Haşmet 
hazırlık yaparken onunla sohbet eder. Kadın, adının Ayşe olduğunu, film yıldızı olmak için İstanbul’a 
geldiğini, Oğuz Bey adındaki birinin kendisine yardım ettiğini, otelinde kalmaya davet ettiğini ve para 
verdiğini söyler. Ayşe anlattıkça Haşmet onun kandırıldığından kuşkulanır. Üzülmüştür. Ayşe, 
Haşmet’in kaygılandığını anlamaz, artistik pozlarını vermeyi sürdürür.  



Meyhane. Haşmet, akşam yine içmeye gitmiştir. Masasında orta yaşlarda bir sinema oyuncusu ve 
esnaftan bir iki kişi vardır. Oyuncuya Ayşe’den duyduğu Oğuz isimli kişiyi sorar. Oğuz, figüranlık şirketi 
görüntüsü altında kadın ticareti yapan biridir.  

Ayşe’yi kurtarmak. Haşmet, ertesi gün Ayşe’nin kaldığı otele gider. Kapıyı açan görevli onu içeri 
almaz, Ayşe’yi tanımadığını söyler. Haşmet ne yapacağına karar vermeye çalışırken henüz mirası 
tüketmediği dönemden tanıdığı bir kadınla, Düriye’yle karşılaşır. Onun yardımıyla içeri girer.  Düriye de 
eskiden sosyetenin partilerinde boy gösterirken artık yaşlanmıştır, otellerde seks işçisi olarak 
çalışmaktadır. Haşmet ona Ayşe’yi anlatır. Düriye, Ayşe’nin odasını gösterir. Haşmet odaya girdiğinde 
oda boştur. İki adam konuşarak odaya girerlerken Haşmet perdenin arkasına saklanır. Adamlardan biri 
fotoğrafçı diğeri Oğuz denen kişidir.  Ayşe’nin erotik pozlarla fotoğraflarını çekip satmak için 
anlaşmışlardır. Ayşe banyodan çıkıp bornozuyla gelir. Diğer adam fotoğrafçı ile Ayşe’yi odada yalnız 
bırakır. Fotoğrafçı, Ayşe’ye poz verdirirken bir yanda da ona dokunmaya çalışmaktadır. Ayşe bu 
dokunuşlardan ve vücudunun görünmesinden kaçınmaya çalışsa da adam onu film yıldızı olduğuna 
ikna edip fotoğraf çekmeyi sürdürür. Haşmet, perdenin ardından ne yapacağına karar verememiş bir 
şekilde durumu kaygıyla izlemektedir. Fotoğrafçı, Ayşe’ye saldırınca Haşmet şemsiyesiyle vurup 
adamı yere düşürür. Ayşe’yi alıp oradan çıkarmak ister. Ayşe hala Oğuz’un niyetini anlamamıştır ve 
Haşmet’e direnir. Haşmet, uğraşmaktan vaz geçip çıkacakken polis oteli basar. Ayşe, Haşmet’e sarılıp 
yardım etmesini isterken polisler ve gazete muhabiri içeri girer. Haşmet karakolda durumu anlatmaya 
çalışır ama komiser inanmaz. Kadınları muayene için hastaneye gönderirler. Ayşe, korkuyla koluna 
sarılıp yalvarır: “Bırakma beni Haşmet abi”. 

Haşmet’in mutluluğu. Haşmet hastanenin önünde Ayşe’yi beklemektedir. Önce Düriye çıkar, Haşmet’in 
Ayşe’yi beklediğini anlayınca “Senin kız bakireymiş meğerse” der. Haşmet bunu duyunca mutlu olur. 
Ayşe muayeneden çıktığı zaman onu teselli etmeye çalışır. Ayşe üzgündür, Haşmet’e veda edip 
uzaklaşır. Haşmet kendi hayatını, yaptığı seçimleri düşünür, Ayşe’yi kaçırmamak için ardından koşar.  

Ayşe’nin hayalleri. Deniz kıyısında oturup simit yerler. Haşmet ona planlarını sorar. Ayşe herkesin 
Oğuz gibi olmadığını, iyi sinemacıları arayacağını söyler. Haşmet daha uygun bir meslek seçmeye 
yönlendirmek ister ama Ayşe bir film yıldızı olmak için gereken güzelliğe ve yeteneğe sahip olduğunu 
düşünmektedir.   

Hüzünler kulübesi. Haşmet ailesinden ona miras kalan yalıyı satıp elde ettiği parayı da tüketmiş, 
yalının bahçesine yaptığı derme çatma küçük bir kulübede yaşamaktadır. Ayşe’nin gidecek yeri ve 
parası olmadığı için onu evine davet eder. Ayşe kulübeyi görünce İzmir’deki evine benzediğini söyler. 
Gecekondudan kurtulmak için kaçıp İstanbul’a gelmiş ama yine bir gecekonduya mecbur kalmıştır. 
İçeride eski bir piyano, duvarda Haşmet’in ailesinin fotoğrafları, kitaplık gibi Haşmet’in geçmişine ait 
eşyalarla soba, yatak, divan, ufak bir masa vardır. Haşmet, Ayşe’ye doğru bir yolu seçmediğini, içine 
girmek istediği dünyanın gereklerinin farklı olduğunu söyler. Ayşe bu sözlerden güzel olmadığı 
anlamını çıkarır. Haşmet ise “artist” olamayacağını ısrarla tekrar eder. Ayşe ağlamaya başlar.  

Ben bir küçük cezveyim. Akşam Haşmet’in meyhane arkadaşları gelir. Birkaç gündür meyhaneye 
gitmediği için Haşmet’i merak etmişlerdir. Haşmet onlara Ayşe’yi yeğeni olarak tanıtır. Sofrayı 
hazırlayıp birlikte yiyip içerler. Haşmet piyano çalıp şarkı söyler. Ayşe bir süre sonra kalkıp onlara “Ben 
bir küçük cezveyim” şarkısını söyler, Haşmet’ten piyanoyla eşlik etmesini ister ama Haşmet şarkıyı 
bilmemektedir. Ayşe’nin bu rahatlığı da hoşuna gitmez. Onlar gittikten sonra Ayşe bu kez de ses yıldızı 
olmaya karar verdiğini söyler. Haşmet ona başına gelecekleri anlatır. Biletini alıp onu İzmir’e, evine 
geri göndereceğini söyler.  

Hayal kırıklığı. Sabah Haşmet uyandığında Ayşe’nin bir veda mektubu bırakıp gittiğini, giderken bütün 
parasını aldığını görür. Ayşe o sırada bir pavyona gidip iş ister. Patron vücudunu süzüp onu işe alır. 
Ayşe, dansöz Kamelya ile aynı evde kalacaktır. Kamelya dışarı çıktığında Ayşe onun giysilerini giyip 
ayna karşısında dansöz rolü yaparken Kamelya’nın sevgilisi eve gelip Ayşe’ye tecavüz etmeye 
kalkışır. O sırada Kamelya eve döner, Ayşe’yi evden kovar. Ayşe o gece pavyonda şarkı söyler. 
İlgilerini çekmek için biraz fazla neşeli davranınca müşteriler onu aralarına alıp sıkıştırmaya başlarlar. 
Ayşe patronun da yardımıyla ellerinden kurtulur, bir taksiye binip Haşmet’e gider, ağlayarak af diler.  

Yeniden başlamak. Ayşe evine dönmek istemediğini, düzgün bir iş bulup çalışmak ve Haşmet’in 
yanında kalmak istediğini söyler. Haşmet bunun uygun olmayacağını belirtince Ayşe “Benimle 
evlenirsin olur biter. Gençsin, yakışıklısın da...” der. Haşmet öyle mutlu olur ki güzelce giyinip iş 
aramaya gider. Niyeti çalışıp evin geçimini sağlamaktır.  



Haşmet bunalır. Haşmet, müdürünü tanıdığı bir bankaya gider. Müdürün işe gelmesini beklerken 
bankanın kalabalığı, memurların çalışma temposu onu bunaltır. Vaz geçip çıkar. Eski okul arkadaşının 
sahibi olduğu bir ambara gider; adam onu tanımaz. Haşmet’in iş arama girişimi başarısız olmuştur. 
Meyhaneye gidip arkadaşlarının masasına oturur. Bir süre sonra orada görmeye alışık olmadıkları bir 
grup içeri girer. İçlerinden biri Haşmet’i tanır. Okul arkadaşı Şakir’dir bu. Grupta ressam, yönetmen 
yardımcısı, yatırımcı gibi okumuş seçkinler ve varlıklı kişiler vardır. Şakir gece kulübü açmış, plak işine 
girmiştir. Halkın müzik zevkini geliştirmek iddiasıyla yanlarında getirdikleri plağın çalınmasını isterler. 
Müşteriler itiraz edince tartışma çıkar, grup meyhaneden ayrılır.  

Modaya uymak. Haşmet kolay yoldan para kazanacaklarını düşünüp sosyetenin beğeneceği gibi bir 
beste yapar. Ayşe, gecekonduda yaşayan bir kadını taklit ederek Şakir’in gece kulübünde şarkıyı 
söyler. Adam da müşteriler de çok beğenir. Patronun arkadaşlarından oluşan bir grup, İstanbul’un 
gece hayatını göstermek için Ayşe’yi de alıp çıkarlar. Fabrika sahibi Tuncay sabaha karşı Ayşe’yi eve 
getirir. Haşmet bir ağacın ardına saklanıp izler. Adam, Ayşe’ye bir ev tutacağını, ona giysiler gönderip 
şerefine bir parti vereceğini söyler. Ayşe mutludur.  Sabah bir adam Ayşe’ye giysileri getirir. O sırada 
Haşmet eve döner. Partiye gitmemesini ve giysileri iade etmesini ister. Ama Ayşe kararlıdır. Değer 
gördüğünü zannetmektedir. Haşmet, ona bir daha dönmemesini söyler. Ayşe ağlayarak gider.  

Gün görmüş Haşmet. Haşmet ve arkadaşları meyhanede içerlerken Ayşe’nin popüler bir dergide 
basılmış fotoğraflarına bakarlar. Dergi, Ayşe’nin pahalı giysilerini tanıtmaktadır.  Arkadaşları, Haşmet’i 
teselli edip Ayşe’nin ona layık olmadığını, onun için üzülmeye değmeyeceğini söylerler. Haşmet, 
arkadaşlarının ısrarlarıyla “sonradan görme han hamam sahibi” diye tanımladığı Belkıs Hanım’la 
evlenmeye razı olur.  

Küçük cezvenin yeni hayatı. Soğuk, karlı bir gündür. Haşmet fotoğraf makinesinin başında 
çalışmaktadır. Ayşe arabası ve köpeğiyle gelir. Yeni hayatından söz eder. Haşmet yine onu uyarmaya 
çalışır ama Ayşe aldırmaz. Gece kulübündeki şarkıcılığı iyi gitmemektedir. Şakir, Ayşe’nin beste 
yapması için gidip Haşmet’e yalvarmasını ister.  

Haşmet’in hayal kırıklığı. Haşmet ile Belkıs’ın nikahı ertesi gün kıyılacaktır. Haşmet, balıkçı 
arkadaşıyla kayıktadır. Arkadaşı balık tutarken Haşmet içmektedir. Yanlarına bir kayık yanaşır.  Ayşe 
kayıktadır. Haşmet bir an umutlanır ama Ayşe, Haşmet’ten beste istemeye gelmiştir. Haşmet ağır 
sözler söyleyerek Ayşe’yi kovar.   

İtiraf. Ayşe eczaneden ilaç alır, otele gidip intihar girişiminde bulunur. Ambulansla hastaneye 
götürürler. Nikahına iki saat kala Haşmet gazetede Ayşe’nin intihar haberini görür. Her şeyi bırakıp 
hastaneye koşar. Odada gazete muhabirleri ve Şakir vardır. Ayşe, gazetecilerin sorduğu sorulara 
önceden hazırlanmış, yorganın içine koyduğu kağıttan bakarak cevap verir. Haşmet kapının yanında 
dinlemektedir. Ayşe onu görünce söylediği bütün yalanları itiraf eder. Şakir gazetecileri çıkarır. Ayşe, 
Haşmet’e bir tek onu sevdiğini söyler. Hatalarını kabul eder. Birlikte eve dönerler.  

TEMALAR  

Toplumsal değişme. İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerdeki değişime tanık olan kuşaklar 
hemen her zaman bu değişimden yakınırlar. Yalnızca kentin fiziksel çehresinin değil değerlerin, insan 
davranışlarının, alışkanlıkların, genel olarak kültürün değişimi bir önceki kuşağı mutsuz eder. Değişme 
kaçınılmazdır ama Türkiye gibi derin çelişkileri olan, çok genç bir Cumhuriyet’te bu değişimler daha 
sancılı olabilmektedir. Kentlerin eski sahipleri olan varlıklı aileler yeni ticaret ve siyaset kurallarına 
uyum sağlayamadıklarında yok olup gitmişler, hayatta kalan bir kaçı da Türkiye burjuvazisinin başlıca 
sermayedarları olarak zenginliklerine zenginlik katmıştır. Değişime ayak uyduramayan ya da 
sermayelerini yatırıma dönüştüremeyen varlıklı aileler mülklerini satarak küçülmüşlerdir. Değişimden, 
eski güçlerinin, saygınlıklarının ve lüks hayatlarının ellerinden gitmesinden en çok bu aileler rahatsız 
olurlar. Korunmasını ve sürmesini bekledikleri, seçkinlere özgü kültür, zarafet, incelik göçle 
kalabalıklaşan, üretime yönelmiş, hayat şartlarının zorlaştığı ve vahşileştiği kentlerde sadece bir ayrıntı 
ve çok küçük bir azınlık için geçerli olabilmektedir. Üstelik artık onlar o azınlıktan da değillerdir. İşte 
Haşmet, yoksullaşmış eski seçkinlerin bir temsilcisidir. Sık sık tuhaflaşan insan ilişkilerinden, insanların 
kültüre değil zenginliğe ve lükse değer vermesinden, eski konumunu kaybetmiş olmaktan, bildiği ve 
zevk aldığı sanatın batıdan gelen etkilerle bozulmasından yakınır. Eski seçkin Haşmet’in yerini yeni 
zengin fabrika sahipleri almıştır. Hicaz, mahur, nihavendin yerini batı enstrümanlarıyla çalınan ve 
“modernleştirilen” alaturka ezgiler almıştır. Eski İstanbul, Anadolu’dan göç eden ya da mal varlıklarını 
dönüştürerek kapitalizme uyum sağlamış yeni zenginlerin oluşturduğu yeni sahipleriyle Haşmet 
gibilere sadece siluetine bakıp iç geçirme olanağı tanımaktadır. Eski İstanbul, Haşmet gibiler için artık 
sadece bir “İstanbul Hatırası”dır.  



Batı-Doğu Yeşilçam filmlerinde Batı, Batılı olmak ya da Batı kültürü genellikle olumsuz bir özellik, 
yozlaşmanın bir göstergesi olarak ele alınır. Bu filmlerde ekonomik ve toplumsal değişmenin yarattığı 
sıkıntılar çoğunlukla Batıya atfedilir. Yani sorun bir sınıf sorunu olarak ya da kapitalist üretim biçiminin 
doğurduğu çelişkilerle açıklanmaz. Yeşilçam sineması bu yüzden sistem eleştirisi yapmaktan çok 
karşısında ezik hissettiği bir olguyu suçlayarak seyircinin desteğini kazanır. Elbette bu sığ yaklaşım 
yıllarca etkili olmuş, dinsel ve ideolojik karşılığını da toplumda bulmuştur. Ah Güzel İstanbul da bu 
yaklaşımın örneklerinden birini sunar. Haşmet, Ayşe’nin sinema ya da gazino dünyasına girip ün elde 
etme hevesine, bu hevesi besleyen popüler kültür ürünlerine sitem ederken İstanbul’a şöyle seslenir: 
“Bizi yabancı diyarlardan getirttiğin süslü yalanlarla mı besleyeceksin?” Oysa çelişki sınıfsaldır. Ayşe, 
çok çocuklu, gecekonduda yaşayan, köyden kente göçmüş bir ailenin çocuğudur ve koşulları ona 
geleceğe ilişkin umut vermez. Filmde bu yaklaşımın pek çok örneği var. Meyhaneye getirdikleri plağı 
çaldırarak halkın müzik zevkini geliştirecekleri iddiasındaki üst sınıftan insanlar, onların Ayşe’nin 
köylülüğü üzerinden para kazanmaya çalışması, Ayşe’nin gece kulübündeki tuhaf performansına 
gösterdikleri tepki Batılı olanın eleştirildiği birkaç örnektir.  

KİŞİLER 

Haşmet Kırk yaşında, seyyar fotoğrafçı olan Haşmet varlıklı bir ailenin çocuğudur. İstanbul’un 
Beylerbeyi semtindeki yalılardan birinde büyümüştür. Dedesinin dedesi Osmanlı sarayında ibriktar, 
dedesi paşa, amcası sefir, babası tüccardır. Haşmet’in babası aile servetinin büyük bir bölümünü 
eğlence alemlerinde tüketmiş, geriye kalanı da Haşmet yemiştir. Haşmet, okumuş, incelikli zevkleri 
olan, kalender, duygusal, tembel bir erkektir.  

Kalender.    Haşmet kendisini kalender biri olarak tanımlar. Kalender, “gösterişsiz, sade bir yaşam 
sürdüren, alçakgönüllü” kişiler için kullanılan bir sıfat. Ama Haşmet kalender olmak zorundadır. Mal 
varlığını tüketip sıradan bir meyhanede içki içebilen, derme çatma bir kulübede yaşayan birinin kibirli 
olması, gösterişli bir yaşam sürmesi beklenemez. Dolayısıyla bunun bir kişilik özelliği olmaktan çok 
zorunluluk olduğu söylenebilir. Diğer yandan, eski görkemli hayatını temsil eden yalıdan da 
uzaklaşamamıştır Haşmet. Onun ait olduğu, güvenli alanı orasıdır. Kalender olarak tanımlasa da 
kendini eski seçkin ve burjuva köklerine bağlıdır hâlâ.  

Duygusal.    Haşmet’in hayal kırıklığına uğradığı zaman duygulandığını, sesinin titrediğini ve gözlerinin 
dolduğunu görürüz. Onu en çok Ayşe’nin tavırları üzer. Ama Haşmet aynı zamanda geleneğin de bir 
temsilcisidir. Savunduğu, alışık olduğu değerlerin değişmesine de içerlemekte, o anlarda da 
duygusallaşmaktadır.  

Tembel.    Haşmet bir mirasyedidir. Hayatı boyunca çalışmamış, bir meslek edinmemiş, ticareti 
öğrenmemiş, kendisine devrolan mirası harcayarak yaşamını sürdürmüştür. Çalışmaktan, disiplinli bir 
hayat biçiminden, gayret etmekten sıkılmaktadır. Kendisini sık sık “Miskin Haşmet, tembel Haşmet” 
diyerek azarlar, özeleştiri yapar. Ama bunu değiştirmek için uğraşmaz. Belki de çok geçtir.  

Ayşe  Yirmili yaşlarının başında, İzmir’de bir gecekonduda yaşayan ailenin küçük kızıdır. 
Yokluktan, ezilmekten bunalmış, filmlerde, dergilerde gördüğü yıldızlar gibi yaşamak için kaçıp 
İstanbul’a gelmiştir. Hayalperest, saf ve hırslıdır.   

Hayalperest.    Ayşe, kentin varoşunda yaşarken film yıldızı olma hayali kurmuş, bunun için gerekli 
niteliklere sahip olduğuna inanmıştır. Bunu özellikle şu sözüyle ifade eder: “Her şeyim var bir kısmetim 
yok”. Birkaç fotoğraf çektirmek ya da iki şarkı bilmekle bunun gerçekleşeceğini hayal eder. Karşısına 
çıkan her fırsatı da bu hayale giden yol olarak görür.  

Hırslı.    Hayalleri büyüktür. Yoksulluğu ve yoksunluğu onu hayalleri konusunda hırslı, inatçı olmaya 
zorlar. Haşmet’in evi onu hayal kırıklığına uğratır: “İzmir’den bunun için kaçmıştım. Düşe düşe yine 
gecekonduya düştük desene.” İsteğine kavuşmak için kendisine yardım eden, iyi davranan Haşmet’i 
defalarca üzer, kullanır. 

Saf.     Ayşe’nin hırslı ve çıkarcı davranışlarının yanında safça tavırlarını da görürüz. İstanbul’a gelip 
oyuncu ajansı zannettiği bir yerin sahibine güvenir. Hayatı, insanların ne kadar kötü olabileceğini, 
erkeklerin çaresiz kadınları yönetme ve kullanma arzularını bilmemektedir. Bu yüzden her söylenene 
inanır ya da aslında gerçeği içten içe bilse de bu hayale inanmak ister. Yani, onunki, gönüllü bir 
saflıktır.  



 

Haşmet dükkanını açıyor. Eski İstanbul belki de sadece arka fonda yaşıyor. 

 

Ayşe artistik bir poz verir Haşmet’in fotoğraf makinesine.   

 

Her gece aynı meyhanede. 

 

 



 

Düriye üst sınıf mekanlardaki partilerden ucuz bir otelde seks işçiliğine, Haşmet yalıdan gecekonduya.   

 

Ayşe şöhret olmak bu pozların gerekliliğine için kendini inandırmıştır.  

 

Pavyondaki müşterilerle ilk karşılaşma. Ayşe bütün becerisini göstermeye çalışır.  

 



 

Haşmet iş aramaya gidiyor. 

 

Ayşe, gece kulübünde varlıklı müşterilere kendisinin taklidini yapıyor.  

 

Ayşe: “Ben senin gibi yalılarda doğmadım. Senin gibi tok gözlü değilim.” 



 

Ayşe kısa süre de olsa bir film yıldızı gibi yaşar.  

 

Ayşe her şeyin sahte olduğunu itiraf eder. 

 

Ayşe: “Çok utanıyorum”. 



 
Haşmet: “İki kişiyiz, birbirimizi seviyoruz” 


