
z 

«koleksiyonculuk 
SAPI !» 

Altyaz~ n,n bu bölümünde 
sine~a duryasın:n içinde yer 

alan ya da yer almayan ama 
muhakkak sinema tutkunu 

oıan kişilerle yapılacak 

söyleşiiere yer vereceğiz. 
Bu soyleşileri konugumuz içın 

özel olarak seçtiğimiz 
f.lmlerden ona çeşıtii bölümler 

zıe+erek gerçekleştireceği?. 

Böylece fılmier konuşulaca~ 
')ınema tarihınin ıçınde minik 

gez1ntiler yapılacak, 
ünlü oyuncular ve 

yönetmenlerden sbz 
açılacaK Bu sayede 

konugumuzun sınemayla 
ku•duğu ılişkiye bir parca 

ayn;J tu+rm.;ş olacagız ve onu 
daha yaKındar tanıma 

olanağ bu acagız. 
SÖYLEŞi: NADİR ÖPERLİ 
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Filmler/e uzun süredir tutkulu bir ilişkiniz 

var, insanlara film göstermekten müthiş 

keyif a/ıyorsunuz. Bu tutku yaşamınızı na

sıl etkiliyor? 

B tr yere gittiğim zaman, bu ister btr arkada

Şimin evi isterse de umumi hela olsun, sürekli 

ben burada nasil film göste1·ebillrim diye dü

şünüyorum . Makine dairesini nereye koyars11ı, 

makinenin pozisyonu ne olur, neresiyle neresi 

a1·as1nda ince duvar vardir ve del inmeye mü

sa ittir, perde nerede duı-ur filan diye düşünüp 

duruyorum sürekli, bir türlü bundan kendimi 

allkoyaın1yorum. 

Peki "aynı mekanlarda film çeksem bura

dan nasıl faydalanabilirim", diye düşünü

yor musunuz? 

Tabii ki. Yolda, özellikle yalmz baş1ma yürür

ken kafaında surekli bir film senaryosu dola

Şir durur. Ama bunlarin hepsi uzun ve olduk

ça profesyonel çalişma gerektiren senaryolar. 

Bunu ben al1p da rez il edeceği me hayal olarak 

kalınasm1 yeğliyorum şimdilik. Ee tabii tem

bellik de var serde. 

O zaman işin daha çok sinetil olma kısmın

da yer aldığmızı söyleyebilir miyiz? 

Evet, nedendir bilmiyorum, ama öyle g1bi gö· 

rünüyor O daha kolay belki -asl~nda kolay da 

demek istemiyorum· o da çok uzun soluklu bir 

çabanm, perde karş1s1nda geçirilen yiliann so

nucu oluşan bir şey. Ancak ikisinin farkli şey

ler olduklan kesin, samnm böyle bağlamak 

daha uygun olur: Farklı şeyler. 

Zamanında birçok aptal reklam filminin set 

ve reji asıstanlığını y~ptını ve set IŞi pek de be

l' im yap1ma uygun değilmiŞ gibı geldi ya da 

"Haa set .şi böyle bir şeyse demek ben bu işi 

sevmıyormuşum' diye duşündürr 

Filme olan merak dışmda işin bir de kolek

siyoncu/uk boyutu var. Yalnızca filmde de

ğil, evinizin her yerinde görülebiliyor bu 

merakın izleri. 

Ya<J 'kolekcıyonculuk ~dp1klıkt1r diye oku

rrv1tufl' b1r yerde Oyleyse korktum kendim

dm. Hat rllyoruın, dah;; ıl~ ll ııım'li~ döne

mıı ıoe f• n 'e· 14C l1r yıJ1 Hal.ı~ıdaı ve ba· 

barr-d. ·1' '~ e ı ı rJ arçlık aı odırrı .,~ o gece 

rrte r;Jı ' ' aidWIJof'i' diye uvuy,ııııazdlm, 

f, ~ z, ıçnıe<, gıder ' , 1 •a1m Kilpo kJ· 

tusunda, küçücük bir bobin, sessiz üstelik. Bir 

de film iyi Çikarsa dünyalar benim olurdu. 2,5 

lu·aya film kiralardim arada mada. Rahmetli 

Site Sinemas1'nm içinde "Nokta" diye, film 

kiralayan bir dükkan vard1. 4 tane film kira

lardim haftada. Sonra 4 lira oldu filmierin ki· 

ras1, ben de İstiklal Caddesi'nde bir yer bul

dum. Bu hikaye daha çok uzay1p gider böyle, 

sabahlamayali m sonra. Uzun lafm kısas1 daha 

o zamanlarda başlamiŞlim koleksiyona. 

Filmiere geçelim isterseniz. 

Evet evet, sab~rsızlamyorum. 

1960 istanbul'da dünyaya gelir. 

l9b8 Sünnet hediyesi olarak ilk film 

makinesini (8 mm. normal editör) 

halasından alır. O günden itibaren 

ailesine zorla film göstermeye başlat: 

1975 

1979 

Galatasaray Lisesi'nde 8. smdt 

tamamladığı yil, yatı!J kalmasına 

karşılık babası rüşvet olarak 16 mm. 

film makinesi alu: Bundan sonra 

Kayaalp'in izleyicr kitlesi h1zla 

gemşleyecektır. 

istanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi, Frans1z Dili ve Edebiyatı 

bölümüne girer. 

1983 Yeni teknolojiye karşı kayamayarak 

ilk videosunu al" Boylece 8 ve 16 

mm. ·lik film koleksıyonuna video 

kaset koleksiyonu da eklemr. 

198b Mana}ans·ta reklam ajansı 

prodüktörlüğü. 

1988-89 Re)l .sistan!Jğı ve çızgi film 

kameramanllğt yapar. Sinemanın 

mutfak k ımıında çalışmaktan pek 

tatmin olmaz. Bu sırada çeşitli 

yerlerde yazdan çtkar. 

1989 Çttayı ıyice yükseltir ve evine 35 mm. 

film makinesi kurar. F;lm avCI!tğı, 

bundan sonra çok daha profesyonel 

'ıale ge/it Kayaalp için. 

1989 BoğaZIÇi Unlversıtesı'nde FranslZca 

dt>rsleri vermeye başlar. E., 

ç '•1en1d51 run tzfeyici kit/eSI 

oğrenctlemH kapsayacak şekilde 

gı'll'i/er; 

F-r,ıan r<ayı, Ip na/en dostlarmdan ve 

ı: Jrenc '/er1rıden ı luşaı tı1r A 11evP her, "uma 

1 e•' ınerrı,ı ouy .~r: J yaşatl 3J. devam ediyot. 



/Bırlıkte lntoler.ıntt m (Hoşgorus ıllık) 

başındalll jenerıgı izlıyoruz. Bıraz ıncelıyor 

r~ör1111tuyü ve hemen hangi fılm o/dugum 

'll J 
Bu Jcadar çabu/c hattr/amanız ilginç; ne za

man görmüştünüz filmi? 

Aslında görmedim. 

Ne, nasıl yani? 

Oyuncularını ve köşedeki Griffith imzasını 

gördüm. Yılını tahmin ettim görüntüden. O 

yıllarda sorabileceğıniz birkaç şey var zaten. 

Birth of a Na!lon 'm oyuncuları değil. Broken 

Blossonıs konu olarak çok daha spesifik, tu· 

tup da onu sormazsınız diye düşündüm. He

arts of the World'de benzer şekilde. Geriye 

bir tek şey kalıyor zaten. 

Pe/ci sinemanın sanat olarale belirginleş

ıneye başladığı o yıllar için ne düşünüyor

sunuz? Klasilc bir "Sovyet sineması mı 

Amerikan sineması mı" tartışması vardtr o 

yıllara dair. 

Amerika teknik açıdan bariz şekilde üstün. 

Potenıkin Zırhl1s1 1926, bu filmse 1916 ve 

filmde balonla yapılmış hava çekimleri filan 

vardır. İşlenen konu olarak da biraz daha il

ginç sanki Amerikan filmleri, tabii her zaman 

tartışmaya açık olan bir konu bu. 

[Smema tarthinın koşe taşı filmlerınde , 

Yurttaş Kane 'm (Citizen Kan e) meşhur 

qmş sahnesini gösteriyoruz E rhan Bey' 

Charles FosterKane 'in elinde tuttuğu cam 

küreyi görür gormez, 'Rosebud' sözcüğu 

nun agzmdan çıkmasına mn vermeden ta· 

nıyor filmi 1 
Bu film çok önemlidir; o kadar önemlidir ki, 

filmdeki temel bir mantık hatası göz ardı edi

lir hep, bilmiyorum siz hiç dikkat ettiniz mi? 

Nedir? 

Film, Kane'in Öyküsünü araştıran gazetecinin 

ınsanlarlayaptığı görüşmeler aracılığıyla gir

diğimiz 'flashback'lerle anlatılır ve bu gazete

ci her konuştuğu kışiye ' Rosebud' sözcüğünün 

anlamını sorar; çünkü bu, Kane'in son sözü 

dür. Ama filmin başında Kane ölürken yalnız

dır ve 'Rosebud' ağzından fısıltı şeklinde çı 

kar Dışarıdan gelen hizmetçinin bu fısıltıyı 

duyması pek muhtemel gelmiyor bana. Öte 

yandan film o kadar mükemmel ki affediyo-

y 

ruz, ııklınıııa bıle takılmıyor bu. Cıtl1er Ka Or!.!ın W :es ~ı bl Ak d~ nın qöı rdı e U ı 

"" hr·r rtonern aynı kL'YI ver•·tıılt<ek, 1am n ta da Charlıe Ctıaplln gıhls. ır dı;ı edıl n b 
dı,ı filmlerden. 

Akademi'nin zamanmda filmi es geçmesı

ni nasıl degerlendiriyorsunuz? 

Bazen tutuyor Oscar'lar, <ıma bu gr·rçekll!n 

" bazen" . Ne bileyım hen bir Unforglverra ya 

da Gladyatdr'e Oscar verir miydim aCiiba di· 

ye düşünmüşumdür. Sonuçta SOOO ki~inın oy

larıyla verilen bir ödül ve bu 5000 Ameri~.a

lı, burası çok önemli. Sonuç olarak Amerikan 

beğenisini yansıtan ödüller, böyle degerlendir· 

rnek lazım. 

[Perde Açılıyor 'un (All About Eve) son kıs

mını. eleştırmen Addison De Wıtt'ın (Ge

orge Sanders) Eve'in (Anne Baxter) odası· 

nın kapısını çaldığı sahrıeden ıtibaren ızle

me ye başliyoruz. Anında "Ooo George 

Sanders ve All About Eve', diyor. Buyük 

, ı • • lE ıy•ır r ·ı rin DI ıotırmıınu 

Oscar'ın sizin değindiğiniz "bazen" verdi

iii doğru kararlardan biri herhalde All Abo

ut Eve. Bu noktada biraz stüdyo sistemin

den Jconuşmak istiyoruz sizinle. O dönem

de çelcilmiş Hollywood filmlerinin stüdyo

nun içinden çıkmalarına rağmen bu siste

me eleştirel bir gözle ya/claştıklarım görü

yoruz. Aynı yıl çekilmiş Sunset Bulva

rı 'nda da benzer bir tutum var. Samimi bu

luyor musunuz bu tavrı? 

Amerikalılar'da bu hep vardır ama. Bir yan

dan yaparlar ve bir yandan kendi kendilerini 

eleştirirler. Bunun, şöyle ya da böyle desinler 

diye, bilinçli bir şekilde yapılan bir şey oldu

ğunu düşünmüyorum aslında. Herillerin kro

mozomunda olan bir şey bu. Mesela hiç sev

nıediğim Platoorrda Oliver Stone'un kendi ül

kesine yaklaşımını cesur bulurum, bunu böyle 

düşündürtmek için, bilinçli olarak yapıp yap

madığını ise kestiremiyorum. Öte yandan, yö

netmeni ni çok sevdiğim A Few Good Men'in 

afişine bakıp, "üff yine Anıerikan propogan

dasi" deyip gitmedim filme, hala da yanıldı

ğımı düşünmüyorum. 

Peki stüdyonun filmiere müdahalesi hak

kında ne düşünüyorsunuz? 

Ben yönetmen olsam öyle bir şeye tahammül 

edemezelim diye düşünüyorum, o zaman da 

n 

nın ortalarmdan bır sahne ızlıyoruz, bıraz 

1 

Amerika'ya sıkışıp kaldık, okyanusu geçe

lim biraz. Sizin Fransızca hacası oldugunu

zu ve Fransa'yla özel bir bağmızm olduğu

nu biliyoruz. Peki Fransız sinemasıyla ara

nız nasıl? 

Fransız sineması çok sevdiğim ve cıddiye al 

dığım ülke sinemalarından biri. Avrupa sine

ması içinde ülkelere göre bir beğeni skalası 

yapsam birinci Fransa mı İtalya mı olurdu di· 

ye düşünmüşümdür. Sanırım !talya olurdu ılk 

sırada. Fransız sineması da çok önemlı tabii; 

ama ne bileyim, bir Yeni Dalga'yı sevmek da· 

ha zor geliyor bana. François Truffaut'yu an

lamıyorum, bu nedenle de sevrniyerum ve ne

den önemli bir yönetmen olduğunu da kavra

yamıyorum. Ama bu benim eksikliğimdir, illa 

ki bir şeyler vardır. Ben 400 Darbe'den başka 

filminı sevmiyorurn. Godard'ı da benzer şekil

de anlayamadığım için bir türlü sevemiyo· 

rum; fazla filmini görmedim, ama bana göre 

biraz enielektüel sanırım. A Bout de Souff

le'da mesela, izleyici filmi sevmesin diye elin

den geleni yapmış. Filmde bir saldırganlık 

var, bir gariplikler silsilesi sürüp gidiyor ve 

bunlar hep bilinçli olarak yapılmış. Adamın 

ruhsal dengesi ne durumdadır bilemiyorum 

tabii. 

sahnelerint ız/iyoruz: anında biliyor ve ne 

kadar mükemmel bir fılm olduguna daır 

er Pnişl • dt bulunuyor 1 

Visconti sinemasım az çok tanıyan bir sine

fil, bu filmi izlememiş olsa da bir çırpıda 

Visconti filmi olduğunu bilebilir gibi geli

yor bana. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? , 
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Tabı tabıı. Yani b~n anlar ııııyını bilmiyorum, 

.ıma o çapta bır yönetmenın filmlerini doku

sundan anlanıak nıünıkündüı·. Ben fazla Vis

contı filını görmediğimden çok emin konuşa 

nııyorunı, şu an Venedik te Ölüm dışında Le

opar var bir de lıatırlayabildiğim. Aslında Ve

nroik'te Oluntu görene kadar Visconti'yi pek 

sevıııezdinı ben. Venedik'te Öliiote taptmı, 

öldüm, bittim. Filnıin başlarında yine o pek 

sevmediğinı Visconti stilinden izler vardı, as

lında film boyunca bu stili hissediyordunuz; 

ama film unutturuyor bunları. Özelllkle son 

[Birlikte Fellmi'nın Roma tilmmden birll.ıı 
k.ıre ızlıyoruz Ve Gemı Gıdiyor (E La Nat 

Va) dtyor tinu; şaşmyoruz; sonr.; hemen 
"JI"' , •'e Ron "it~ or 1 

Fellini olduğunu hemen anladım anıa ... 

Neden E La Na ve Va dediniz ille anda? 
O filnıde de böyle bir sahne vardır da ondan. 

Saniyede E La Nave Va dedim, çünkü orada 

opeı·acılar geminin nıakinistlerine aryalar 

söylerler. Aşağıdan bir bakış vardır balkona 

ve o aşağıdakiler yağ kir içindeki makinistler

dir. Çok güzel bi ı· anlatım vardır orada da. 

yarım saatinde alıp götürınüştü beni. Yani Fellini en sevdiğim yönetmenlerden biri aslın-

böyle soluğum filan kesildi. İlk kez sinemada da. Kalpazanlar Çetesi gibi bir iki filmi var, 

gördüm ben filmi ve eve giderken de hemen nasıl olduklarını anlayamadığıın. Ya, adam 

bir Malıler s. senfoni aldım. Sonra İngilte- karikatürist aslında. Film çekmeye başlama-

re'den video kasetini aldını filmin ve bir kez 

izleyebildim o kasetL Ben genelde çok sevdi

ğim filmiere öyle davı·anırım; elli kere izleyip 

bıkmak yerine ara vere vereve yoğun bir şe

kilde izleriın o filmleri. 

dan önce kaı·ikatüristmiş ve film çekmeye 

başladıktan sonra da karikatüı·istliğe devam 

etmiş ama kağıt kalem yerine kamera kulla

narak. Filmierindeki bütün elemanlar, bütün 

kişi ve karakterler karikatür gibi. Çok özel bir 

film dokusu var Fellini'nin; sinemayla yakın 

ilişkisi olmayan bir insan bile rahatlıkla tanır 

gibi geliyor bana onun filmierin i. Bazı filmle

ri dublajdır mesela; ben ki dublajdan çok nef

ret ederim, dublaj bazı filmleri izleyememe

me neden olur. Fellini olunca oturup eşek gi-

başlayan furyada italyan, İ spanyol hatta 

Türk westernleri yapıldıysa bile weslerıı Anıe

ı·ikan'dır; onların hikayesi çünkü. Bir şekilde 

bunların hepsi bitip gitti; en son eli yüzü düz

gün western ı 973 yılındaki Little Big Man. 

Ondan sonra ben o çapta bir western hatırla

mıyorum. Dances with Wolves filan geldi 

90'Iarın hemen başında. Çaplı bi ı· film olma

sına rağmen onu da pek sevenıedim; l<evin 

Costner olduğundan herhalde. 

{Adı Vasliye'nin ortalarmdan bir bölüm iz
/iyoruz, anında tam.vor filmı.] 
Ooo Adi Vasfiye ... Bu çok iyi filmdir ya. Atıf 

Yılmaz, kariyerinde hiç olamadığı kadar iyi 

dir bu filnıde. 

Favori Türk filmleriniz? 
Adi Vasfiye. __ Fazla yok aslında favori Türk 

film im, özellikle böyle sorulunca bir anda ak

lıma gelmiyor. Anayurt Oteli'ni de severim as

lında, ama biraz fazla kasıyor. Yol'un da çok 

iyi bölümleri var, çok çok kötü bölümleri de 

var. Allahım neydi o; adam hapishaneden çı 

kıyor, kanaryasıyla konuşmaya başlıyor : 

"Şimdi seni eve götürecem ha, arda ötecen 

ha ... "- Saçımı başıını yolacaktım. Sonra ya

vuklusuyla çarşıda dolaşırken iki tane çarşaf

lı kadın bunları izliyor ters bir şey yapmasın

lar diye. Adam dönüyor: "Sana da öff, ona da 

öff" diyor, inanılmaz kötüdür o bölüm de. 

Madem böyle iddialı bir film çekiyorsun, oyu

nunu tekrarlatamadın ını o adama. 

Peki tüm bu yönetmen/erin, Atıf Yılmaz o/-
(Bart) Gucci marka eğennde/ci yakm plan sun Şerif Gören veya Yılmaz Güney olsun, 

Aa• !ertigo 

Hitchcock'la aramz nasıldır? 
Ç ,; ;evıyuı um dıyeb•lıı miyim bilmiyorum; 

~na ·JÇ be~ filmını gerçekten ço~ sevıyorum . 

\lertigo bunlardan biri değiL Psycho, Birds, 

k- be·-ca, k>lr Windoı.t Notorious çok sev

n •ierınıoen. North by Northwest'i de ilginç 

bul"runı. Genelde bızdt korku filrnlel'i yönet 

mmı ok,rak uı •nir aı'ıa aslında 1dam korku 

fıırr ı yonftrıenı taıar• degil tabıı Oze1li~le 

30'1" qf) lı y .. !ard~ y•ıp• 'jı f' ırnlcrde az da ol

'-d b w qerılım ar '" • Jı ku diyrıne~iz her 

hvJc1t 

r;ekımden izlemeye başlıyorı.z, kamera bi- sinemamızın gelişimi açısından önemli bir 
rz • • • ' _ · .ır o hemen tanıyor filmı.] katkı yaptığını düşünüyor musunuz? Yani 

B/az ing Sadd/es bu ... 

Gucci'den bilemediniz ama? 
Adamın kostümünden tanıyorum filmi. 

Tür sinemasıy/a aramz nasıldır? Western 
gibi verili göstergeler/e yapılan filmierin 

bir dönem gelip tarihe lcarışacağım düşü
nüyor musunuz? 
Bahsettiğiniz durum western için ve Me! 

Brooks tarzı komedi filmleri için geçe rl i bir 

şey. i k isi de bitti. Westerni canlandırmaya 

çalıştıla r biraz, ama olmadı. İşte Unforgi

ven'a biraz da o türü canl andırmak için Os

car verildi diye düşünüyorum. Her ülke her 

türü çekebi !ir, ama westerrı çok Amerikan 'd ır. 

Her ne kadar İtalyanlar' ın yaratı c ı zekas ı yla 

şu anda bir film çekmeye ka/ksanız, "ar
kada şu şu isimler var, onların bıraktığı 

yerden üzerine bir şeyler koymalıyım ", der 
misiniz? 
Diyebi li rim. Şimdi ben Türk filmlerinin bir 

sürü yerin i eleştiriyorum; dublajını , çekimle

rini, post prodüksiyonunu ve daha birçok ye

rini. Ama bir diyalog çek iminde hangi sahne

den sonra nereye geçmiş en azından bir açıp 

bakma ihtiyacı duyarını . Ne bileyiın , bir ti l

min perdede duruş k ıvam ı vard ır, o fazla 

uzarsa çok sa rkar Angelopoulos gibi; çok kı

saysa da k ı sa dı r yani, olmaz, ti lmin kopyası 

bı r yere tak ıl ın ı ş da atlama yapmış gibi bir iz

lenim uyand ın r. Bizim önemli yönetmenleri-

!< 



m Izde bu kıvam p~k de kaçınıyer gıhi. 

Son dönem Türk filmlerini takip ediyor 

musunuz? 

ate~lisin, yul..lktasın vt ruya goruyor un Bır 

tü rlu ~nlayarnıyorum Grtcrıawat fılmltrırı: ~· 

.evernıyorurn dolayısıyla; anlamak pı K muf" 

ki bu tıır k.ınıera ve oyu~c dı , bu t ı 

kurmaCJ lıır~eydır de~· mı, bır tıırlu ~ ll"/ıye 

1'' ındır rnıJord~rrn qôrdu~urn 90rurı uylı. 

Birçoğunu kaçırdım, aslında pek de tilkip edi· kün dr değil zatkn; anlıyorum" diyı•n tdr'iil Kr ·ıdı k~ndime r .. ~,' yanı'' d rrekttrı diiı 

yorum diyemern. Ama bir atak olduğu aşikar 

ve bu çok memnun edici bir şey. En azından 

hep §ikayet ettiğim, Faruk Kenç'in siııemamı· 

za bıraktığı dublaj olayından kurtuluyor mu 

yuz ne ... 

~ • ·r~r Train'm girişindek11sl.ısyon sah 

nesmi iz/ı ı ur l• .) 

Bu ne ya ... Gördüğüm bir film değil sanırım, 

en azından şu sahne çok bir şey ifade etmedi 

bana, bir dakika bir dakika gördüğüm film 

tabii. Mystery Train ve Jim Jarmusch. 

Çok iyi filmdir. 

bir adım öne gel~ın 

izleyiciyi rahatsız etmek, alışkanlık/arım 
tersyüz etmek için film yapan yönetmenle

ri pele sevmiyorsunuz herhalde? 

Onu hiçbir zaman anlayamadım zaten. Şimdi 

orada sanat yapıyorsun ve ben de ge.lip filmı

ni izliyorum, sorunlu musun da beni rahatsız 

etmeye çalışıyorsun? Tabii amaç ve biçim 

önemlı burada. Oavid Lynch'in de ızleyiciyi 

rahatsız etmeyen filmler yaptığını söyleyeme· 

yiz, ama çok seviyorum onun filmlerini. Öte 

yandan G reenaway'in rahatsız etme şeklı hiç 

hoşuma gitmiyor. l<abus gibi filmleri var ada· 

mın. Neydi o, bir filmi vardı, Drowning by 

Numbers. Filminen başında, hatta jeneriğin· 

den bile önce olabilir, bir kız ip atlıyor. Bakı· 

yersun sahneye, yani perdedeki fotoğrafta ob· 

jelerin yerleştirilişine bakıyorsun, onların ne· 

den orada olduğunu anlamiandırmaya çal ışı· 

yorsun, işte Greenaway filmi diyorsun. 

(8/ue Ve/vet (Mavı Kadife) fılminde Her ne kadar elimizde örneği olmasa da bi

Jeffrey'in (Ky/e MacLachlan) kulak bu/n ı limkurgu türüne özel bir ilginiz olduğunu 

>ahntlerini ~liv?t n~men tiliyo rılfi biliyoruz biz. 

Çok çok iyi biliyorum tabii . Blue Velvet. Da· Yaa aslında bilimkurgu manyakları na bakıye· 

vid Lynch çok iyi bir yönetmen. Özellikle de rum da "benim bilimkurguya ilgim yokmuş" 

Blue Velvet manyak bir şeydi. Son lO dakika· diyorum. Adamlar ne olsa seviyor. Bilimkur-

sında kopuyordu film, inanılmaz bir finaidi gu iyi örnek çıkarması çok zor olan bir tür. 

gerçekten. Gerçi David Lynch bunu her til- Paranın daha fazla öne çıktığı bir tür. Dolayı-

minde yapıyor. Ortada fol yok yumurta yok, sıyla prodüksiyon açısından Amerika'ya mah· 

birden kendinizi bir gerilim ortamı içınde bu- kum olan bır tür. 

luyorsunuz. Adamın stilinde gerilim var. Stra· 

ight S tery gibi bir filmde bile yer yer bildiği· 

miz tanıdığımız eski Lynch'ten izler görmek 

mümkün oluyor. 

Genelde seviyorsunuz bağımsız Amerikan 

yap1mlarm1. 

Oyle genelieyebilir miyim bilemiyorum, ba

ğımsız Amerikan diye önüme sunulan bir çok 

filmi de sevmemiştim. Mesela Heavyyi pek 

sevmed im. 

{Son olarak David Cronenberg'in Naked 

Lunch'mdan b1r sahne iziiyoruz Dur.ıksl· 

yor .• } 

Bu da ne. Kan sa s City'e benziyor ama ... Yok 

bu sahneden tanıyamayacağım herhalde. 

Görmediğim bir film sanırım .... 

Naked Lunch desek? 

Aaa görmedim. Ama çok iyi tanımamama 

rağmen Cronenberg'in manyak olduğunu bil i· 

yorum tabii. Greenaway gibi hastalardan, sa

katlardan biri o da. Son bir iki filmi dışında 

tüm filmlerinı gördüm Greenaway'in. Adamın 

filmlerini izlemek şöyle bir şey: 39 derece 

o y o y K 

{200l'm dev ~;.bl afı:;..nı göruyoruz s /onda 

ve h1k uyoruz 1 
O orijinal tablo gibi bir şey. 2 metreye 3 met· 

re ve dünyada sayılıdır orijinal olması itiba

riyle. Filmi ilk kez sinemada gördüm, 14 ya· 

şındaydım; 70 mm., 5 ya da 6 ses kuşaklı 

kopyadan izledim. Şimdi sinemalarda her 

yerden ses geliyor, ama o zamanlar bir tek 

Emek Sineması'nda olurdu bu. Film bittiğin

de hiçbir şey aniamamama rağmen yerimden 

kalkamamıştım. Filmi izlerken, yaa değil mı 

e r o 

d~ tut tnt ı fılm boyurıc.<ı. Ooıııılas R i rı' ın ha 

1~t verdıijı HAL'in ı.tsırıı qö4s,ınnde filar hls

<•dıyordum. Çok çok 11ı bır (JO',ttr·mdi 'l 

Sonra testıvalde bir kere daha per•tcde ızleme 

:i<lnsım oldu fılrrıı, a!Tli"l E.f"e~ '·-err sı nın 1> 

zamank• makinıst sınen dSKOfJ ob]ek lfı S<> 

kup Prılli suda yıkamı~. Bir de o yıllard..ı 

Emek SınPması'nın sınemaskop obıektıl.nde 

netlik sorunu vardı. Focus yapıyorsun, arr.ı 

üst taraf flu ~alıyor bu sefer. Ses sınek gibi, 

çok kötü bır gösterırndi o. 1996 frl.ındı sanı· 

rım. Orada o film aynarken vestıyerın ark.ı· 

sından girilen depomsu yerde 70 mm'lik kop, 

ya, ölü olarak yatıyordu; 70 mm gösterebıle· 

cek makine yoktu ve maalesef testıvalde til· 

min 35 mm'lik kopyası gösterildi 

Genel olarak İstanbul Film Festivali hak

kında neler düşünüyorsun? 

Bizim memlekette iyi yapılmayan o kadar çok 

şey var ki, festival çok çok ıyi yapılmasa bile, 

kötü yapılan şeylerin yanından sıyrılıp, ıyi ya

pı lıyormuş gibi kalıyor. Sonuç olarak düzgün 

gidiyor; ama Sinepop bir festival sineması de· 

ğil kesinlikle (bunu koca koca puntolarla ya

zın lütfen). Eskiden şehre yayılırdı festival, 

doyayısıyla tüm şehirde hissedilırdi festival 

havası; şimdi İstiklal'e sıkışıp kaldı. l<arşıda 

bir Reks var, ama onun kirden grileşmiş per· 

desinde film izlemek de pek keyifli olmuyor. 

Emek Sineması'nın da perdesi çok kirli bu 

arada. Sinemanın her şeyi yenilendi. Açılan 

kapanan perde, koltuklar filan, ama İsmet 

Kurtuluş yenilemedi perdeyi. Bizim ülkede 

pek az insan görüntü kalitesine baktığından, 

gerek görmedi herhalde. 

Festivalde genellikle yeni keşif yapmamaya 

çalışıyorum, riskli buluyorum bunu biraz. 

Mümkün olduğu kadar daha önce ekranda 

görüp çok sevdiğim, ancak perdede göremed i· 

ğim veya iyi olduğundan emin olduğum film 

lere öncelik liınıyorum. 
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