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"VERMEYi GÖZE ALMlŞ , 
YOLCULUGA ÇlKMlŞ iNSANLAR 
ŞiKAYET ETMEZ" 

mehmet 
ll • 

• söyleşı enis köstepen, övgü gökçe 

"DÜNYAYI DAHA GÜZELLEŞTiREBiLiR iNSANLAR" 
'Hen ·"ıl>ıılı kalkıwrımı sillemay/a, mıiziklc. resim/c lıer şeyle birlikte 
mşalllı/)'11 /ı,ışlıycırtllll. J{ı ki öbiir salıaha kadar. Hep /ıöyle yaşadım. 
$t'lldcrdır lııiy!t· ı·cışadım. Ga=rtecilik yaptım bır dönem. O döllemde 
tk ınc.clıılıikciydcr )'ci=ardmı işimi bitirip. Amaışimılıcr Zellllilli yap
nıara çalı~mışıılldır. Iş kcıytararak, 0111111 yerille OllU koymak prensibi
mc a)'kırıdır. Nerede bulunuyorsam om da işimı iyi yapmaya çalışırım. 
f.:orkımç kt>nıik bir şey de olabilir yaptığı ll; ama mıit/ıiş lıir şekilde ilgi

lrllmckgercktiğiuı diişünUyorum". 

Kitaplar, dergiler. filmler, resiml·e· r. bitmiş yağlı .b. oya tüple. riyle 
dolu evinde hayranlığımızı kontrol etmeye çalışarak bır köşe
ye oturduğumuıda Mehmet Gureli'nin bize ilk sayiediği clımle

er bunlardı. 6 Haziran sabahı gazetelerde Necdet Mahfi Ayral'ın ölüm 
'laberını okuduğumuzda. ilk aklımıza gelen, geçtığımız istanbul Film 
~estivali nde ızledıgımız Necdet Mahfi Ayral belgeseli Alm Kullanm Be
m ydı. Necdet Mahfi Ayral'a ve onunla birlikte Türk gösteri sanatlarının 
onemli bır dönemine daır hafızamızda yer edecek bu belgeseli n yaratı
c ır ıyi? gııruşmf'k ıstedik. 

"i= film wsilesirlc mi tamştıııı::. Necdet Bey'le, öncedell taııışıklığı-
1ıı:: vartnı)·dıf 

Hayır tanı~ınıyorduk daha önceden, ama ben onu on ya~ından be

rı çok iyı ıanıyordum. 5e>lendirıne zamanından tanırdım onu. Şah

se, gorn•üşlüguın de vardı. Bizim mahalleye getirdi. Hatta onları bi

le konuştuk Korkunç bır hafızası vardı. 1915'leri, 1920'leri rahat ra

ha, anlatıyordu. O tanıklık çok ~a~ırtıcıydı, guzel kısmı oydu. Ben 

onu, y2ptığı i~!t:· hep hilivnrduın. O çağa yeti~meıne imkan yok

· u ama bilıwrduın hep islerini. Toto• filmlerini se>lendirirdi, bizim 

çocuklugumuzun en bil\·ük neşe>ıYdı. Toto'ya da hayrandıın, Nec

det n knnu~na .na da havrandım. Yanı hepsi böyle bırle~tı. Bır ma

sal 1-azırll\·.,rdun Toto\la ilgili, bır ~e\' çiziyordum, hatta hiıla de

' ı ın edl\nr or lar, oradan "lecdet Bey le huluştuk. Kayhan Yıldızoğ

u ııe e'l'ler ~en'e a,tım bır gun konuvu. "Bız tanıyoruz, bır telefon 

edelıın .ara rand,·\'U alalım,' dedıler ~onra randenıyu aldılar, eve 

b:r '> r gıtılk ilk tanışmanıız öyk ~onra hemen kaynaştık, nten 

bır haf .l >nr.ı ba ladık filme Ama hazırlıklarıınız ,·ardı önceden, 

pt.ır lı ordu!.. bır e~ ler. Zaten bıldıgıınız eylerdı. çckıınkr üç dort 

a u d dna ,lı deı;ıl•abıı, haftada bır Ama rahat çekıınler oldu. 

gtrgı ol ıac ı t 11. 

O da atılatmaya lrevesli miydi? 
Çok hevesliydi. Tekrar tekrar anlatıyordu. Zaten tekrar yapmadık, bazı 

~eyleri birdaha tekrarlaınıyordu mesela, geçtiği yerden bir daha geçmiyor

du. Geçtiği zaman ba~ka türlü geçiyordu. Toto'yla ilgili bir anektod anlattı 

Onu iki defa anlattı, bir tanesi uzun versiyonu, bir tanesi kısa versiyonu. 

Filmi izledi tııi o peki? 
Tabii, tabii film onda. Filmi izledi, hatta ertesi sabah saat dokuzda beni ara· 

dı. Müthış böyle bağıra çağıra "çok güzel" dedi "tekrar tekrar izledi m ak

şam" dedi. Çok sevinınişti, sevınişti filmi. Bir de sevınese ... Herkesin belge

seli yapılıyor, ama insanların sevmesi önemli. Benim o yüzden içim rahat. 

Bize başkıı birinili üst sesi olmadaıı, keııdi aıılatıcılığrııı kendisiııitı üst
lerınıesi çok ötıemli geldi oııım. Hem da Ira inanılır, fıem dalıa gerçek bir 

resim çıkıyor ... 
Artık insanlara bırakıyorsun. Nerede abartıyor, nerede abartınıyor. Her 

şeyi bırakıyoruz biz .. Belgelemek dediğim de bu. Belgeeilikle yorumla

mamak daha iyi, yonını kattığın zaman ... Ben öyle filmler seyrediyorum. 

Adamı kötülemek için belgesel yapıyorlar. Şart ını bunu yapmak? Adamı 

göstermeden de yapabilirsin, yazı da yazabilirsin. Belki yapılır bu tabı i de, 

yaşarken ona bir oyuncu olarak yaklaşnıanın getirdiği başka bir saygı ve 

sevgi ilişkisi var. Film de belki o sevgi gözüküyor. Her şeyine katılır mıyız, 

katılmayabiliriz. Sinema tarihi açısından, oyunculuk açısından inceleye

bilirsin. Bunun parça parça bir şeylere dokunduğunu vurgulamaya, tarihe 

bu belgeyi bırakınaya çalıştık. Çok da uzatmadan yapmak gerekiyor bunu. 

Sinemanın bir izlenebilirliği olması lazım. On beş saat olmaz. Tabii mon

tajını yaparken gizli bir yorum yapıyorsun. 

Dalıa ıı::.un olsa iz/erdik ... 
l\lalzeme boldu ama, şurayı da koysaydık, burayı da koysaydık dıye bir 

üzüntü m üz de yok ... Olsaydı koyardı k. Bize bunu dedirtecek bir bölüm ol

>aydı onu da ızleme olanağı olurdu. Çoğu şey bazı ~eylerin tekran gibıydı. 

Fazla önem>edik. Müzik de yapıyorsun, ona özel bir müzik yaptım ben. 

Film in ortalarına doğru Yavuz Turgul'un, Ferhan Şensoy'un da çıkıp ko

nuşmaları beklenmedik bır şeydi, belgeselin anlatıınında. Sanki Necdet 

Mahfi sonuna kadar ~adece kendi kendisini anlatacak gibiydi ... 

Onlar tabii aslında çok renk kattılar. Belli dönemlerde beraber olmuşlar 

Necdet Mahfı'yle. Çokönemli insanlar ... 

Herkesın söylediklerinden o portre farklı farklı çıkıyordu. Keskın bir göz 

onları yorumlayabılir, ama onları yorumlamak bana duşınez. Herkesi öz· 

gür bıraktık konuşmasında, onlar da istediklerini >öyledıler Sağolsunlar 

katıldılar, filme renk kattı! ar. 
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Hi-ı.,, /IÜ)ı/c · /ıilı.ti)1C' O lifalil 1/llrttllt t )•of... J:i/fj ; iıı . ollftu lll an/u111Jı./ur 1 lwJ·f bır 

;~/t'l ' tlt• lhtlt·ni)ıor, IU'f' lw)•td l'htu• y•~ 1'"' 1 ')'"rn ı, o ııımı111 1111 ı/dı." "' muya 

,:llntflı. , . .:.ı·yirı i olmuJ.. , nyutu u ol muk lltUIIılt ... (huuı is ı u g,·rulf• lwylt• bit .,.., .,, 
kufımş t>lllıtl'l imıtıılıi/II Z kıyml'l/1 , ()/ilm /ıalıl'rllll J:iırı/ııgıimıi . tlt • ııHmııuı xc/ton 

ilk ı~'Y lwylt• lıiıfilmiıı yııpılmış ulııwuytlı , 

\ .ıvu; ' lu rgııl nıul hı ş bır hık.ıye .uılatıu"d u , o ııll'wl.ı gufl·l lı ır nıııılc ıle M ıylu yor ı ı 

1 , 1 ııı.ıııın ruhumı yaıı"ınıak a~"ıııd.ın , onlarııı duru ~l.ırıııın lıık hı ~.ıkl.ır ar.•" lı.ı14 

l.ıntıyı 'agl.ııııak açısından <>ııcmıııı '<>ylllyor. 1\a~k . ı kuş.ıkları y<~kıııd.ın gorınck lıt• 

pirnil iı,ııı büyük "nav. l>uru~ları. .. Oyuna ıı.ısıl lıallrlaııırl<ır ... Bıtı • bu ıonııd.ı, lıdıı<' 

1cl anlamda pek bir 'ley de kalnıarııışlır, lı11 bir 'I"Y itlcycrncdık . K .ıınera ,ırk.J'ında da lıır 

)eyler 11lcınedık ; bir ;ctte na,ıldır bı ri, bir 'lcyi ııa-.1 ıt.ılıt·dcr ... Yanı lı;ı'lınıı;d,ı duran d" 

gerler bilinmiyor ... Çok sevdiklerimizden ayrıldıgınıml.ı hcın onların gıdi 'l lt· rım· utııluyo 

ruz, hem de onların bize yenı bır ~ey veremeyecek lerı ne. 

Peki filmde söyleşiiere nasıllıazırlanıyordımuz, nelere luıkıyordımuı? 

Ona'ormak ıstedigımız belli ~eyler vardı, sorular hazırlamı~tık , onların hepsınİ sorduk ~onra 

konuşa konuşa, hayatın içinden onu da 'oralım ... o kadar yıl yıı~anıı~ birisinin kendi anlatııcakla 

rının nerelere varacağını kesti rınek mümkün dcgil. Son yıllarda daha önemli filmlcrdl' oynadı ()n 

cek i filmlerinde rolleri çok önemli roller değildi. Tiyatro dönemine dair hıçbir iey yoktu dımızdt•. 1\ 

ki Tepebaşı'nı anlatırkenki heyecanı, Muhsin Ertuğrul'un asi'tanlığını yaptıgı dönemler ... O filmlerı n 

çoğunu bulmaya imkan yok. Bir tanesini, Şelıvet Kurbam'nı bulduk kullandık. Gidi~atı biraz d<t ona bı 

raktık aslında, onun nıhunu yansıtan şeyin etrafında gitmeye çalıştık. Sonra bütünü topadarken biz k en 

di ritmi m izi bulmaya başladık. Necdet Bey çok ele avuca gelecek biri değil. Bazı dönemler bu ylik boşluklar 

olmuş sinema açısından. Arada hiçbir şey yapmadıgı dönemler, birkaç dizi çektiğızamanlar. Onlar pek ka 

ale alınmadı. Onun açısından çok önemli bulmadık belki. Onun önemli bulduğumuz, Elia Katan ilc olan hı 

kayesi, o dönemin içine girmesi, onları anlat ması, Mnema tarıhı açısından, onun hayatı aç"ından çok önemli. 

'Ayral fılmı ızlt d: ratta rrtı:sı sabah o,aat dOKL<Zda 
aradı. Muthış bbyll:' bagıra çagıra çok guzel' df'dı tekrar 
tekrar ızledım akşam· dedı. Çok sevınmı!tt vrrıştı fı.nı 
Bır de sevmese ... Herkt:sın belge~eli yapılıyor, ama ınsanla 
rın sevmesı önemli. Benını o yuzden ıçı.n rahat" 

film ekibi ııasıl oluştu? Hepsi ayrı ayn sinemayla ilgili ın 

sanlar mıydı zaten? 

Bizim butun o partman ekibi katıldı , l numara, 2 numara, 3 

numara, bir de ben 4 numara. Blltlln film ekibı budur. Bura 

da da toplantı yapıyordu k. Herkes bir ~eyler koydu , paralar 

koydu, büyllk bır özveriyle bir apartınarı filmi oldu. Hep" 

belli dallarla ilgiliydi aslında. Belgeselde çalışmı'l arkada'l 

vardı, kameraman televizyonda çalışırordu, fotoğrafçılar 

profesyonele yakın fotoğrafçılardı. Profesyonel fotoğrafçı 

olarak bilinmiyorlar, ama bu işe çok emek vermişler Bir ta· 

nesi sanat yönetmenliği yaptı. O, Güzel Sanatlar' d,ın. Daha 

önce ben ı m plağımın kapağını yaptı. Onun arkadaşı film ın 

afışini yaptı. Ekibin içinde birinci sınıf adamlar vardı. On 

lar tesadüfen iki yıl önce bu apartınana taşındılar. Aşağıda 

üç kat yeni taşındı. Eğer on sene önce taşınsalardı bız dört 

beş film daha yapardık herhalde. 

Film nerelerde gösterilecek? 

him New York 'ta bir festıvale çağrıldı. Gihin, dolaşsın i~ 

te. Filmierin de dolaşmaya hakkı vardır. Dola~marı 'ever-

ler filmler. Dolaşsın biraz. Sinema bllyllleyicı bir şey. Necdet 

Mahfi'nin hala yaşadığını düşünebilir iılcyenlcr. Sinema da 

insanı yaşatır. Belki filmler çekseydi, bır şeyler dah.ı yapa 

bilseydi ... Sinema ruhu insanı ya~atıyor. Postacı'nın oyun

cusu gibi mesela. Film bitene kadar dayanıyor. O bitinet• ... 

Mareel Proust da böyledir, yazar kitabını, "artık ölclıılırim 

Celeste" der u~ağına . Hakikaten iki gün 'onra ölür Böyle 

dir bu.\ apıtını bitirnıenin rahatlığıvla ölllmc kucak JÇI\W c,.. 

dlty. z ı ı~nım ..... los O• 65 



Yapıtını bılırmen ın getird ı ği bir huzur bu, ben bu dünyada görevimi 

yaptım di)·c. Bir sanatçı için söylenecek şey budur, bir şeyler bırak

mak ve onunla insanların mutlu olacağına, bir gün bir yerde bir kö

'ede onunla bırlikte ilişkı kuracaklarına inanmalarını sağlamak. Bu 

çok saygın ve kutsal bir iş ayrıca. Benim de büyülendiğim kısım bu. 

Günümü hep böyle ... Bach'a teşekkür ediyorum, Mozart'a teşekkür 

edıyorum, Renoır'a teşekkür ediyorum, bir sürü dostlarımız var on

larla ilgilı. bir cümle söyleyeceğim insanlar olması. Yoksa hayat de

diğiniz işte ... bir ağaç falan işte, yapraklara bakıyorsun, orada ah be 

ne guzd dıyorsun kapı. bir eve, apartınana bakıyorsun orada kapı se

nin ilgin i çekmiyor Aradaki fark bu. Orada bir ustayı anıyorsun. Ne 

güzel penccreyi yapmış, nasıl uğraşmış, bır çeşme yapmış adam, bir 

Mımar ~ınan a oturup dua etmek lazım, o kadar güzel şeyler yapmış. 

Beroğlu nda ne güzel binalar var, yanlannda ne berbat şeyler var. 

Hangisınc· teşekkür edeceğiz? Dünyayı daha güzelleştirebilır insan

lar Bundan emınım ben. 

Bir \'an (,ogh 'un hayatını düşünmemezlik etmem hiçbir gün. 

Bach desen öyle. Bir sürü acılar ... Hepsi beraber gitmiştir. Ama on

lar hıçbır zaman şıkayet dmemıştır Vermeyı goze almış, yolcu

bga çıknış in,anlar şikayet etmez. Bunlara ancak saygı duyu

.ur Bunlar birilcrine, insanlara anlatılır Benım anlatmak dedi

g.m bu a lında. Ama işte neyı anlatacağız, ne yapacağız, bir sü

r.i ınsan \'ar (,aughın uzerine belgesel düşunuyorum Fritz Lang 

uze· n<> bir 'fiction' film düşünüyorum, ferit Edgü'nun bir hika

ye ını du üııüyorum. Ya\'U7 Turgol üzerine bir belgeı,el yapaca 

gırr encr Şen uzerıne yapacağım, bu son filmlerinin ıçinde. İç 

ı~t' bır ~uru ey \ar Hangısıne yetışeceğımı hen de hilmıyorum. 

Ama hep ın. vapmak ıstıyorum, çünkü bunlara değer bu ima nlar. 

Onların o ruh 1 durumlarını yansıtmak, o çabalarını, bır şq yapar

kcnkı hevcc.ınlarını yan ıtmak ıstırorum. Bunları bırılerinin yap 

m lazım J-!a\atımın kaç yılını verinın "vvatısse'ı resım yaparken 

izlemek için. Olağanüstü bir şey. Godard'ın setinde bulunmak isterim me

sela. Hitchcock'un setınde bulunmak isterdim. Billy Wilder'ın isterdim. 

Hatta Griffith'in bulunmak isterdim, Suster Keaton'ın bulunmak ister

dim. Binlerce isim sayabilirsin. 

Ha bunların karşılığı var mı yok mu, ben bunu h ıç duşunmedım hayat

ta ... Bırileri bu insanları ancak boralardan tanıyacak, herkes herkesi tanı 

yamaz. Bazı insanlar şans eseri birilerine rastlarlar hayatta. Onlarla eğer 

dostluklar kurabilirlerse şans eseri olmaktan çıkar o artık. Başka bir şeye 

dönüşür. Herkes herkese ulaşamaz dünyada. Ama ulaştığı zaman da bu

nun anlamını birılerınc anlatmak gerekir. a 

ot 1898-1967 yılları ara,ında yaşamış Unlii İtalyan komcdycıı ,\ntnnio dt> Curti.., nam-ı 
diğer Toto, yi.ıu yakın filmdc rol almı~tır. Filmlerinın Türkiyt: de gü~tcrildiği 1950-1970 
}'tHan ara\ında duhlcijlarda Toto'yu !'Je,det Mahfi Ay ral \t·slcndirmişti 


