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Altyazı nın bu bölümünde, sinema 

dünyasının içinde yer olon ya do yer 

olmayon oma muhakkak sinema tutkunu 

olon kişilerle yapılacak söyleşiiere yer 

vereceğiz Bu söyleşileri konuğumuz için 

ozel olarak seçtiğimiz filmlerden ono çeşitli 

bölumler izleterek gerçekleştireceğiz. 

Böylece filmler konuşulacak. sinema 

tarihinin Içinde minik gezintiler yapılacak 

unlü oyuncular ve yönetmenlerden söz 

açılacak. Bu sayede konuğumuzun 

sinemayle kurduğu ilişkiye bir parça ayna 

tutmuş olacağız ve onu daha yakından 

tonıma olanağı bulacağız . Elinizdeki 

tanıtım sayımızda , gelecek ayki sayıda 

tamamı yer alacak Erhan Kayaalp 
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Bu film çok önemlidir; o kadar önemlidir ki, 

fılmdeki temel bir mantık hatası göz ardı edi

lir hep, bilmiyorum siz hiç dikkat ettiniz mi? 

Nedir? 

söylesisinin bir bölümüne yer veriyoruz. , , '· •yu n ı t ı :- 11 ~~ , ,, )J ır u · 

Film, l<ane'in öyküsünü araştıran gazeteci

nin insanlarla yaptığı görüşmeler aracılı

ğıyla girdiğimiz 'flashback'lerle anlatılır ve 

bu gazeteci her konuştuğu kişiye Rosebud • 

sözcüğünün anlamını sorar; çünkü bu, l<a

ne'in son sözüdür. Ama filmin başında l<a· 

ne ölürken yalnızdır ve Rosebud ağzından 

fısıltı şeklinde çıkar. Dışarıdan gelen hiz

metçinin bu fısıltıyı duyması pek muhtemel 

gelmiyor bana. Öte yandan film o kadar 
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mükemmel ki affediyoruz, aklımıza bile ta

Bu kadar çabuk hat1rlamamz ilginç; ne za- kılmıyor bu. Yurttaş J<ane her dönem aynı 

man görmüştünüz filmi. keyfi verebilecek zaman dışı filmlerden. 

Aslında görmedim. 

Ne, nasil yani? ' l , 

Oyuncularını ve köşedeki Griffith imzasını 

gördüm. Yılını tahmin ettim görüntüden. O c , 

yıllarda sorabileceğiniz birkaç şey var za- O Lucky Man! abi bu, Lindsay Anderson. 

ten. Bir Ulusun Doğuştinun ( Birttı of aNa- Lindsay Anderson ve İngiliz sinemas1? 

tion! oyuncuları değil. Broken Blossoms Zaten Hollywood dışında yapılan filmler dü

konu olarak çok daha spesifik, tutup da onu şünüldüğünde Avrupa sineması hep bir atak 

sormazsınız diye düşündüm. Hearts of tlıe halinde. O atak halindeki sinemalar içınde 

World de benzer şekilde. Geriye bir tek şey Ingil ız sineması başı çekiyor ya da biz ingi-

kalıyor zaten. 

Peki sinemamn sanat olarak belirginleşme

ye başladiği o y1llar için ne düşünüyorsu-

liz sinemasını daha çok izleme olanağı bul

duğumuzdan böyle düşünüyoruz. 

Hollywood'la Avrupa sinemasm1 bu kadar 

nuz? Klasik bir "Sovyet sinemasi m1 Ame- farkli k1/an nedir sizce? 

rikan sinemasi nu" tart1şmas1 vard1r o yil- Aslında Holywood'la Avrupa sineması ka

/ara dair. dar Amerikan sineması da farklı. Holywood 

Amerika teknik açıdan bariz şekilde üstün. sınenıası başka bir şey. Fabrikasyon gibi, 

Paternkin Zlrlılıs/1926, bu filmse 1916 ve adamların bir formülü var; görülüp denen

filmde balonla yapılmış hava çekımieri fi miş kı o formülle ne çekersen çek biçını ola· 

lan vardı• İ şlenen konu olarak da biraz da· rak eli yüzü dilzgün oluyor. Onu uygul ayıp 

ha ı lgınç sank ı Amerıkan filııılerı . tabi ı lıer gıdiyorlar Arada pastane yapımı kekle ev 

z..,man tartışmaya açık olan bır koııı.. bu. yapımı kek gıbı bır fark var 
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rnanlar, bütün ki~ i ve lwra~terler k.ırıkatur 

gibi. Çok o1el bir film dokusu var adamın; ~ ı 

nemdyla yavın ili~kisi olmayarı bir insan bı le 

rahatlıkla wnır gibi geliyor bana Fellını 

filtnlerinı Bazı filmleri dulılaıdır mesela; 

ben ki dublajdan çok nefret ederim, dublaj ı 

bazı filmleri izleyemememe neden olur. Fel· Ooo Adı Vasfiye Bu çok ıyı filmdır ya. Atıf 

lini olunca oturup eşek gıbi ızliyorum. Yılmaz ~ariyerinde hiç olamadığı kadar 

iyıdir bu fılmdr 

rı Favori Türk filmleriniz? 
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Gucci'den bilemediniz ama? 

Adamın kostümünden tanıyorum filmı. 

Tür sinemaswla aramz nasJ/d1r? Western 

gibi verili göstergeler/e yap1/an filmierin 

Adı Vasfiye. Fazla yok aslında favori Türk 

filmım, özellikle böyle sorulunca bır anda 

aklıma gelmiyor. Anayurt Oteli'nı de seve 

rim aslında, ama biraz fazla kasıyor. YoYun 

da çok ıyı bölumleri var, çok çok kötü bö

lümleri de var. Allahım neydi o; adam ya 

vuklusuyla çarşıda dolaşırken iki tane çar-

şaflı kadın bunları izliyor ters bir şey yap· 

Aaa Vertigo! bir dönem gelip tarihe kanşacağım düşü- masınlar diye. Adam dönüyor: "Sana da i;ff, 

Hitchcock'la aranız nasıldır? nüyor musunuz? ona da öff"diyor, saçımı başımı yolacaktım . 

Çok seviyorum diyebilir miyim bilmiyo- Bahsettiğiniz durum western için ve Mel Madem böyle iddialı bir film çekiyorsun, 

rum; ama üç beş filmine gerçekten bayılı- Brooks tarzı komedi filmleri için geçerli oyununu tekrarlatamadın mı o adama. 

rım. Vertigo bunlardan biri değil. Sapık bir şey. İkisi de bitti. Westerni canlandır- Peki tüm bu yönetmen/erin, At1f Y1/maz oi

!Sapık), Kuşlar IBirds), Rebecca, Arka maya çalıştılar biraz, ama olmadı. İşte Af- sun Şerif Gören veya Yilmaz Güney olsun, 

Pencere IRear Window!, Aşktan da Üstün fedilmeyen'e IUnforgiven! biraz da o türü sineman;wn gelişimi aç1s1ndan önemli bir 

!Notorious! çok sevdiklerimden. Gizli Teş- canlandırmak için Oscar verildı diye düşü- katki yapt1ğm1 düşünüyor musunuz? Yani 

kilat'ı da INorth by Northwest) ilginç bul u- nüyorum. Her ülke her türü çekebilir, ama şu anda bir film çekmeye kalksamz arkada 

rum. Genelde bizde korku filmleri yönet- western çok Amerikan'dır. Her ne kadar şu şu isimler var, aniann b1rakt1ğ1 yerden 

meni olarak bilinir; ama aslında adam kor

ku filmi yönetmeni falan değil tabii. Özel

likle 30'1u 40'1ı yıllarda yaptığı filmlerde 

az da olsa bir gerilim var; ama korku diye

meyiz herhalde. 
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Fellini olduğunu hemen anladım ama ... 

Neden "Gemi Gidiyor" dediniz ilk anda? 

İtalyanlar'ın yaratıcı zekasıyla başlayan üzerine bir şeyler koymallylm der misiniz? 

luryada İtalyan, İspanyol hatta Türk wes- Diyebilirim. Şimdi ben Türk filmlerinin bır 

ternleri yapıldıysa bile western Amerikan- sürü yerini eleştiriyorum; dublajını , çekim

dır; onların hikayesi çünkü. Bir şekilde lerini, post prodüksiyonunu ve daha birçok 

bunların hepsi bitip gitti; en son eli yüzü yerini. Ama bir diyalog çekiminde hangi 

düzgün western 1973 yılındaki Küçük Dev sahneden sonra nereye geçmiş en azından 

Adam ILitt/e Big Man!. Ondan sonra ben o bir açıp bakma ihtiyacı duyarım. Ne bile

çapta bir western hatırlamıyorum. Affedil- yi m, bir filmi n perdede duruş kıvamı var

meyen'le IUnforgiven) Cl int Eastwood'a dır, o fazla uzarsa çok sarkar Angelopoulos 

Oscar verdiler, ondan sonra birkaç film çe- gibi; çok kısaysa da kısadır yani, olmaz, fil

kildi yine. l(urtlarla Dans !Dances with min kopyası bir yere takılmış da atlama 

Wo/ves) filan geldi. Çaplı bir film olmasına 

O filmde de böyle bir sahne vardır çünkü. rağmen onu da pek sevemedim; Kevin 

Saniyede Gemi Gidiyor dedim, çünkü orada Costner olduğundan herhalde. 

yapmış gibi bir izienim uyandırır. Bizde bu 

kıvam pek de kaçmıyor gibi. 

Son dönem Türk filmlerini takip ediyor 

musunuz? operacılar geminin makinistlerine aryalar 

söylerler. Aşağıdan bir bakış vardır balkona 

ve o aşağıdakiler yağ kir içindeki makinist

lerdir. Çok güzel bir anlatım vardır orada da. 

Fellini en sevdiğim yönetmenlerden biri as

lında. Kalpazanlar Çetesi gibi bir ikı filmi 

var, nasıl olduklarını anlayamadığırn. Ya, 

adam karı katüri st aslında . Film çekmeye 

başlamadan once karikatüristmiş ve film 

ı k r n 

Birçoğunu kaçırdım , aslında pek de takip 

ediyorum diyemem. Ama bir atak olduğu 

aşikar ve bu çok memnun edici bir şey. En 

azından hep şikayet ettiğim, Faruk Kenç'in 

sinenıamıza bıraktığı dublaj olayından kur· 

tuluyor muyuz ne. a 

(Not: Bu keyifli söyleşinin tamamm1 Ekim 

sayısmda okııyabilirsinizJ 
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