
Filmele ikinci kez TV'yi, Anna'nın 
cinayetleriyle ilgili haberlerin 
dışında bir amaçla ve yakın 
planda görürüz. Çöl 
kurbağalarıyla ilgili bir belgesel 
oynamaktadır. Az sonra, 
Marcos'a Manuel'den bir 
telefonun gelmesiyle, o 
sahnenin film içindeki yeri 
netleşir. Saura'nın belgeseli 
uzun uzun, anlatıcının en az ~ 
cümlesini duyabileceğimiz kadar 
göstermesinin hiçbir gereği 
yoktur. Ama, belgeselle Dispara 
arasındaki koşutluk ilginçtir. Çöl 
kurbağalarının, kuraklık 

sırasında uykuya yattıkları 
anlatılır. Kendilerini nemli 
tutmak için ikinci bir deriyle 
örtünmektedirler. Yağışlar 
başlayınca, suylun, yerin 1·2 
metre altına kadar girmesiyle, 

- yaşayabileceği koşulların 

oluştuğunu farkeden kurbağa 
uyanmakta, ilk yemeği de o deri 

1 olmaktadır. "Uyku S yıl bile 
sürmüş olabilir" der anlatıcı, 
"Ardından kısa ve şahane bir 
özgürlük gelir. Bu dönemde 
yemek yer ve çiftleşirler." 
Belgeseldeki kurbağa ile Anna 
arasında bir koşutluk olduğu 
dikkatimizi çeker. Kuraklık 
metropoldeki şiddeti, ikinci deri 
ise sevgiyi simgelemektedir. 
Şiddete maruz kalan insan, 
yalnızca sevgiye sarınarak 
yaşayabilmektedir. Sonra, 
koşullar daha iyi olduğunda da 
"sevgiyle beslenmeleri" söz 
konusudur. Yazık ki Anna için bu 
mümkün değildir artık, Marcos 
uzaktadır. Ama, Anna da, 
uykudan uyanan kurbağa gibi, 
"kısa ve şahane bir özgürlük" 
yaşamaktadır ... 
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~h..ltlct ı dıı~T11rdııQunu ı.:\ıqerııH:kh.· ycıın

ıııı\·ıır, "; rıt S\l~·n .ık~.ım ı:;•l' ı , ııııirh.ırıt:dL· 

\.ılı~;ııı 'ı.t."uıkl.ırın, t'Tit' ı s,ıl ,ılı 0\k ı"lt·rı

ıh <_!rlırlL·n Hı Lıtlın.ı ,·,ıh}KL' tecwu:- d 

ını., llhhıll'tl'~krıııılk (1\·lupır "1Lıyc~u" 

ııı"'ın k.ll.lmı" tıltlııı..:unıı \.hı,ıını..lıi<..:unıi: ,c,·
cılını:·ın, ılk ~\,·,·ı~mı.:ni:ılcn ··P~ s.ı.ıt ıııu.ı 

knll.ırını:ıl.ı (lk·~ilcn·ginı dı.:- L:ıı~ll:rı.h~ııı· 

Jı.:, 1 )ı~(ııırıı\ r ":1lt t.ır:ıfı hir Jılm'' ~..li ve ı:lı.: 

yıp ı.,-ık.ınLırın d.ı ht..'JUlfl hir ~t·yı y.ı},l.\'.ıl'ı· 

kLckh·rirııtlil~uniıynru: ı"ll:r ı-.tcııH .. ·:. 
Tiını nLıyLırın h:t~hngıLı nl.ın fL'L,l\'Ü

:u. v.ı~·ımın :ı"ı~ ın:ı ındirikn Çdk lıuyıtk 
bir ıbrl't ııl.ıLık .ılıyur \'e tııın ~ılkktıvh.· 

hirliktl' ı.:ııstl'rirur. Snnuçt.l Ann.ı. o lt'üt· 

t·ıü: ''if;:ımilt:n rllüyor. 
Tnpluınun ~h.kit:t llll'f;ıkmı, ... ıkh.ıh.1'' 

b:ı('ını. "k:tn:ı kcın intık:ıın" mantığı ).!lıden 

l'ıılıskrıı.le de~ririyor 

SPnu~.su. ~ıılkt üzerine y.1:ıimış Cil 1\'1 

llll't inll'tdl'l1 hi rı var kırşmu:J:1. 
Tuın hunl.ırı yaparken de, <'ncclıll~ 

nıükc,:ınınl'f ~Cil,lf)'OJ~ın \'C J,.!tiÇJU D)'IIIH.U

I,ırınJ,ın ,Jc•stck .ılıy<'r. Pı.<{ı.ııa'nın scıı.ır· 

\''"''· ol.ı~:ınii,tü hir güzcllıktc y:ııılınıı 
Sınt•ın.ı.Lı <;•>k gllç uLın bir ~~yın. lwııı 
J.,i!ru Jıizgıin bir i>ykü :ın l.ıtıp, hcın ,k 
hırı.ıkıın :ılt ııı~tinkrl~ fdsdı cırrışnı ıLır 

y.ıp:ıhılııı~nin r:ıh,ırlıkl:ı ü'tcsindl'n gdi
yı)r. Bı.:n(ı.: ı.l.ıh 1 ün~mli~i. s ıncma ,~t.lın:ı 

ylni hir tıLın.ı ı,!triynr ulm.l'l. Şıd ... ll'tin ~ı~ 
n~ın:ıda n. ı> ıl ~''"aldığını bir JLişunurı· ) .ı 
~ı,kleı kııll.ınıııııyb haşlay,ın , . .., .• ınr.ı ~ı,l
,letın .ır.lınd.ın tılııp hıtenl<·ri .ınLır.ın 

tılııılcr (Tl~<· ..\,(ıt~d )anık ı!ih) y.ı d.ı ~iJ· 

,kı kııll:ınıınını g,»teren (ilııılcr ı:lıy.ırıı: 

\l;ohrıt 1\ıımho, PH·~..ııtcn fcnllllldttır lx:n 
.ı.ıı hnL·ıu ıılılıL tJ"f'll, \-'k ll.ılıı , 

hulun.ın Hr ~l'Y r~ıf.'l\'t'f; f,ıınl.ırın ıkt,ııun 

d~.· ôı~.· .. ınl' .t:ı:çiı~. ~i~.ldt.:tin 11\'t.:ııl.ının.ı,ını, 
~iı.kl~r ııvgul.tnı.hkt:ın ~·jnr,ıkı 'lirt:..: ı, ilk 
~ı,ldl'tin dnğıır,luğu )t:nı ~ ıJJcı lı.ırekcd~

rini \'l~ tliın J,unLırın olu~turdu~u Pl.itunü 

,ınl.ıı ıyı>r ""n nll.ır,l.ı. TlıdınJ & 1 .JttJ<~ 
ık· F .. tllıng Dottıl·\(Jnun Rdşkm~ır.:ı gihı hır 
k. ıç fılıııJe ı:lcJi~ıını= bir \'.ıpı hı; ın,·nı:ı 

ı\ııı tıldukç:ı yuıi 

J..:.ıklı ki Ui.<fJ<ıra, hı il. filııhkn d, .ılı 

llll'lınlcrınHı güclivle .ıyrı ,.e d.ıh:ı Li rün 

f,ır knnıınıJ.ı 

lJt.'i/'ıtrı..ı'nın anpn_..,,ıttı.l!ı lıir di~ı.·r fılın. 

( lım F"ımıoJ'ıın A Perfccr \~'orld li.ıı· 

.'iUTSıt~ Diln)'d'sı ist:, ~Jur:ı'rıın \·tlı~nLt"ıt 

\'.ının,l.ı, çok J.ıh.ı klııe kılıytır ( i,·rçl'ğın 
h ır yı..n1ünü anLHtyor KıHunuz I )ıfn:vd 
Aslınd.ı ıyı ul.ın bırı \"Ir. lı.ıpr <OilU kotu 
yol.ı ıtıııiı. h,ıık.ı kutulukler yaptığın,l.ı d.ı 
ıkvler unu oiJiirüyor. lkı film .ır.ısınJakı 
t·n ,ıncnıli fark. Saur.1'nın, Ann,ı'yı del'l.:
Lm olJrhJiiğiiuii gösrenncıncsı. K;l\..~tnın 

(ılLımiinı.il·, kL:nJısinın, :o-ıt:\'gili .... ıııin ve ı·o~ 

1" y~rkilılcrının sorııı ululucoı \',ır. f\ır nı · 

~.ıncının tctıüe l ;ı~qı K'l'vin Lnsrncr'ı öl
,li.ırııwsındo:ıı ço~ d:ılı.ı • .;d, ,Lı! ı. ı lxoyııılıı 

hir durum Ku~ar~u;:: Diin~a'nın tcr .. ıne 

1 hspalıı'da Jl·vkr görevlileri iyi ve kütli 
dıw ıkıye ayrılııııınrbr, tümü "dcl'let gii 
rcılııı"; •)~rinde duyguya, ins.ıni daHa-

nışl.ır.ı \!ir•·~l'f:ı~D{~~~ 

nwk "'""'...,_'· 

kıı .ınl.ıuyor 

Film in bır bıqlııı 
~.ıl'lcın,ı sıRmaması Bir 
1 11w. 1'• >lun ~Jdet kullanımı la ilril 
ı r.ıı ik h ır finalle noktalanıyar 

f!ı<J•ara'nın heAenılmeme ınde (ne 
,J,-n,~ filmi oluıniayan yazılııra pek rııatla.. 
'·"'""lık) anlatımının da etkı ı var galıba 
!\ \'nıp.ı sinema~ı hayranı sınema yazııda 
rının ~ok sevdiili deyımle "Hollywood ql'' 
~ıf<ı duruyor Dispara. Bunun tek nedenı 
d lıl'rlı.ılde harekedı kaınera kullanımı. 

1 l.ırdcetli kameranın, -çarpıcı kurguyla 
hırlıkıe> Hollywood urunlerının en onem 
lı urı.ık noktası olduğu d~ru. Ama bu 
valnıK.ı bir özellık. Yanında S 6 ınellık 
.l.ılı,ı bulununca "Hollywood ım:-ı" dedii!ı
nıı; h ıç im oluşuyor. Dilpara'de ıse bu dı
ğ<r tı:dlikler yok. Durum boyle olunca, 
5aura\ı Hollywood'a lıenzetınek, cehaleri 
hııınLımak dışında bir yarar s~lamıyor. 
Hollywood tarzının kotü olup olınadı~ı 
tartışması bir yana tabii. 

f\uıım içinse Di.ıpara, bu tarzıyla, ha· 
r~kctli kamerası, mükemmel kurgusuyla 
ü'tiin bir film. Elbette kı dileyen sabıt ka 
ıncrayl:ı çekebiıir fılmini; ama her hare· 
ket h k.nnera gördüğı.iıniız yerde "bır pıslik 
kuku,u ,ılmak" fevkaladc abes. 

flir ruınccyle Öispara, "pek az Avrupa 
tilınınde gördii!!ümüz bir üstün teknık ve 
.ıııl:ıtııııla kotarılını~. pek .ız Holl~woml 
ıılıııııhk gı..,rduı,:uınu: ld~llt ııh.·lııılı..rf' \ı.' 

uJdı ı,·malmı ,ahip" bir !ılın. Hollywood 
filmleri kaJ.ır iyi çekilmiş, Avrupa fılmle; 
ri k:ıd.ır önemli ... 
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cfa1ngallnt vuran 
taıafınden ba

fllrtyta kulbrularak, meıın göıli
tıtln ıörüt açıJına d~ bir IÖJ'Üf 
alımı elde edilıM (yakın çtktm
i«de bile). Aalmdıı bu teknikle
tlrrlıüyak kısmı Welles'ın fllmin
clert önce de vardı ama yönet
ıaen. biıtiın bu tilıatik yöntemle
ri UfUOI içinele bir araya getınp 
flltatlı hlr ııtaÇ olıırak kullanmak 
lbRtryle dehaşını göşterıyor. 
-"IM~r:ı:Hijt• .,.""~' bir y<)netmenın 

oyuncular 
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