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Hemen saniyesinde mi? 

T1nıdırn n 1piyim. 

Bu çok /co/ay oldu, yılım da söyleyin barı. 

Yo~ ;ı, rtı~ oy lt bil nı ~rı f ı~ ıt lr rurıcularını 

, 1yıın size· Jean Fontiline ve sevinısı ı adam, 

ıuı J..tLJrdan onda yanılıyor oldbılirım. 

Şımdı bu vesıleyle şeydee bahsedebılırız 

Avusturya lısesı çunkl.. bu ı~te \tefar lw~· 

ıg'ın bır kı~l hi k yesı, ondan Max Ophul~ ta· 

ratındarı Ydfltlınış bır flm. Ne -soyıemenıı ıs· 

tıyor .unuz bu ~onud.ı 

Ne zaman izlemiştiniz peki? 

Vid~onun ılgın yı ldrr vJrdı, o sırada vide· 

od;.m ızlemişimdir. Bunlarla tuhaf bir ilişkim 

'/ardır yanı Avrupa rlPiodranı sirıenıasıyla 

Bazılarını çok begeneı eqimi sanırım, bazıla 

rını ise ,......uthiş demade ve şuruplu bulurum. 

Max Ophul çok ıyı bir s.nemacıdır, ldkat bu 

filmıyle ılgili duyqularıın karışık Amerı· 

t<a da y.1pılmı~ Avrupa edebıyatı uyarlamald 

rı t-ep ben ı boyle birazcık Karışık duygular ıl 

surukıer· JmJ bu St.lnley Kubrıck in ,ie çok 

etkılendıgı bır :ıdam. B...ı ad.:ı.m mi.ıthıj kclme· 

"d hareketlerı ~evrr, boyıe kamerayı taa tepe· 

lerden aşı ır . H•1k ''k'ta da Övgu'yle <Övgu 

Gokçe> boyle bir sahne keşfettik yatakta ya· 

tıyor Nedret Gl.ivenç, ölüyar filan, kamera 

büyuk yata9ın kenarında dolaşıp ta obür uca 

gidiyor. bu sırıda da birisı nev ç•lıyor Böyle 

bir 'sıngle tracl( ~o~ c: >nrada Atıt Yılmaz'1 

sordum, •.abıı hıçbir §ek lde N.tırlarradı, tııç 

bir şeyı hc.tırldr-"~dığı gibı. Ophuls un Fr •n 

!Hl'da yaptıgı mt"lodr~miJr vardıı, ~vdıcjırn. 

M ela Eves .V Cie ~hut ın fııminin dekayna 

yı olan chnıtılt>r ıı oyunldrmdar bırindt>ı 

ı..y rladığı Maı :ıme De Onu neden daha 

çok severim de Amerika'dakileri daha az se

verim' Bir deta Ingilizce konu~uldu(Ju ıçin 

olahilir. Max Ophlils takdir ettigirn bir yQ. 

netmen, dın,ı Fransa dôneminı tercih ettiği 

H~ bu tuzak soru tabıı, ama bildım sanırım: 
Duyular imparatorlugu. Bu filmle ilgilı bir 

esprı vardır. Vıdeonun d ltın yıllarında Tomrıs 

Uyar ıle seyretnııştik bu filmi. Sonuna doğru 

çok gulmeye boşlamıştık, çünklı filmde şöyle 

bır kalıp çıknııştı Hızınetçı kadın elinde tep 

~iyle kapıları iterek içPri geliyor ve düzüşen 

birilerını qbrUyor, o dJ katılıyor· sorıra o iş bi 

tiyor tekrar başka bir kapıyı açıyor. Bütün bu 

arada Japonca konuşuluyor. Bu, o vahşi sah· 

nelerden birısi değil, ama bıraz sonra katı la· 

cak galıba hizmetçı de. Bu, herhalde seçtiği

nız pornoy,J en yakın ornek. Neyse, porrıos-uz 

bır sınema duşunemem deyeyim, sinemanın 

kerdis· bile bir porno hatta Siremada seki 

:.eyretmeyı severım, OfTla ~eksin ljeşitlı kulla 

nımları oazcr beni gUidUrUr. Yani kendini "oı 

ddiye Jlan o;eks St-lhneleri çok rnanalı sek 

Sdhnelerı. c tarz şeylere gUierirr Oşima ılgınç 

bir :ıdarndır s..ıpkmlığını 5rverim. En son sey 

rettiğirrı rilnıı Tabu1 samuraylar arasındakı 

aşkı •nlatıyordu orada da. Böyle li Imierde 

Jdarnlar ne z~1marı duzuşecek diye bekliyor 

ınsan ıster ıstemez fazla ritUel bulmuştum o 

filmı, ama bu Japon yazarların. Tanizakı'nin 

tte me-sela, sahit bır ..ıpkınlığa kabiliyetlerı 

vardır ·Batı ı -ınerracı ve yc1zarlarda -?lma 

yan· om .. r,PVE'ri!Tl. Bu bel kı Ooğt. kUllurunun 

kendısinder de q~lerı bir Şf'Y aına bu filr· dekı 

qibi bır dur JrndJ olmak Istemediğimi de size 

:ı.çıkç.a oyleyebilirım. Yanı s. .. v!Sı;Kerı ·1e~pta 
olrrayan bıı tıçuncuı 
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Bunu bilmem biraz uzun sureceğe benziyor 

BüyUk ihtimalle İngiliz filmi, en azından in· 

giltere'de geçiyor gibi 60'lar olmalı.. Jean 

Pierre LE'aud? Evet, yaşlı zamanları. Jean-Pi 

erre Leaud'nun y;ı~fı ve aksi zamanları. Jean· 

kere Jean PiPrrP. L~"aud'lu l<auri'm3k qo~ te ları ı k !dar emrr de lcH E.!J ~ı 1 
rinc(' aşırınam t.abi. kı norrr :~1. Onte ne SJrı hi ı Tanr cııık cvuru. 

dım biliyor musun. Peı·pıng Tom. r)n~ler ve 

Londr.ı dolayı .ıyla 

Bu arada Kaurismaki 'nin New York Film 

Festivali'ne gönderdiği notu biliyor musu

nuz? Abbas Kiorastami filminin gösterimi

ne katılma/c için festival taratmdan davet 

edilip vıze alamamJştı biliyorsunuz. l(auris

miikJ de bunun üstüne "Son ana lıadar gel

mek istedim, ama ayaklarım beni bir türlü 

havaalanına götürmedi . Amerikan hülıü

metinin bir iranlı yönetmene ihtiyacı yok

sa, Finli bir yönetmene hiç ihtiyacı olmaya

cağını dü~ündüm; zaten bizde petrol de 

yok" babmda bir mesaj yollamış. 

Böyle trivia'lan. yönetmenlerırı tepkileri an· 

lamında "trivfa'ları da çok severim. Ama bu 

Bir Gecplf~ Gelın t.abn kı. Orhan Gıjn,. ;~y. 

r >ı sek~ı bulduğumu ;öylemek isterir her 

;eydPn ewel, Turk sinemasının Prı rık göz dr 

dı edilrnıy S"ksi ;tktöru. Gönül Yazar' ı da • Jk 

verım, çvc Jklucjumı.ı onun anpı todlarıyl:ı ve 

nı ltraklrğıyıa qeç rdım gerrekten. Atıf 'i ıl 

mız'ın da buguı h.3.L pe~ çok sinemıcının C!~· 

mcıdığı rluzPyde ıyı bır hikiıye anlat•c :,ı lJidu 

ğunu du~unuyor•Jn BL filmır sen~ryo unun 

Jed;ıt Ti.Jrkalı'ye .Jıt oldugunu bilmenı bıliyor 

mu~..ınuz' :'unun senaryosu" yazarke VP. 

dat Türkdrı•vı apı deligınden gözetlernPk 

terdinı dağı usu. Bu tilmin J~ıında insanı bır 

Pierre Lfaud'nun saçma biçimde genç ve ne esprilr de mesela. Bir aralar seveyim mi sev- (jüri.ı yere g6turmesı mtimkurı tabii. Gayet ğ 
şeli olduğu zamanlar vardır ki bu onlardan 

değil. Truffaut öldüğünde intihar etmeye kalk 

tı biliyorsunuz değil mi' 

O da 'alter-ego' durumunun en uç noktaSI 

herhalde. 

H ıç konu1ma yok ki tahmin etmem kolayla?· 

sın. Truffaut'nun ingiltere'de geçen filmlerin

den· 

Truffaut degil zaten. Kuzeye, epey kuzeye 

gitmeniz gerekiyor. 

Aki Kauri<>m.ih Aa. Hiç seyretmediğim bir 

filmi. 

I Hired a Contact Killer. 

1 H1red a Cont.act Killer mı"1 Seyretmediğim 

Kaurismakiler'den biri. Ondan konuşma yok 

zaten. Çok ıyı tanıdığım bir yönetmen degil 

aslında; fakat filmlerinin isimleri bende çok 

i?tah uyandırır. 'l<üçiik l<ibntçi l<ız' diye bir 

filmi var, h&lft onu seyretmek ısterim. Bir mü~ 

zik grubuyla ilqıli müthiş bir filmi vardı, Le

ningard Cowboy~ Go to America, güzeldi ger

çekten. Kaurismaki'nin niçin çok peşini kova· 

lamadığıını ~undan söyleyebilirim; çok değijik 

tarzda filmleri olduğu ve hepsini arka arkaya 

sevrettiğimde bir 'butunlük çıkmayacağı kor 

kusundan dolayı. 'Bütünsellik' merakım var

dır, yanlış bir şey bu bel kı, ama bunu gerçek 

le~tirebilen sinemacıları çok severim. Kauris

maki'de dainıa bütünsellik yerine bir tur çeşit 

lilik bıılacağımı düşündüm nedense. Fakat 

Kauri<;rnilki bir bo~ vaktim olduğunda blıtün 

filmlerint alıp arka arkaya seyretmek bteyt:' 

c ğim biri. Acele-;i yokmuş gibi gelir kimi yö 

netmenler hana Kdurısmiiki de onlardan biri. 

yanı onlarla acele tanışmanız gerekmez 

Bu filmden ~arım puan aldım herhalde, Jean 

Pierre leo:ıud'yu ve t<aurısmakı'vı bildim. Bır 

meyeyim mi diye düşündtiği.im ve sevmediğime 

kesin karar verdiğim, kendini en ciddiye alan 

:>inemacı Haneke'nin çok kuru bir tepkisi var 

dı, şimdi onu düşündükçe, ''Size huzursuz se
Yir/er dilerim"- diyen Haneke'ye "fuck off 

Mıchael" deme~ istiyorum. Bu vesileyle Ha

nPke'den de bahsedelim biraz o zaman. Bazı 

yönetmenler vardır, belirli zaman di!imlerinde 

çok önemsenirler, ~man allahtm Hanekesiz 

bir dıinya ofabifir mi'' diye duşünürsünüz 

Ondan sonra hızla ~skirler. Bana Haneke de 

böyle olacak gibi geliyor. Sanatta ahlakçılık 

benim aklımı kurcalayan problemlerden bin, 

Haneke de çok ahlakçı. Bu kadar ahlakçı 

olun~ bir müddet sonra insanın hata yapma 

riski de artıyor. Hayat, sanat ve insanlık hak

kırıda bu kadar kesin yargılar varsa bir san.Jt 

çının, bir müddet sonra kendisinin de kemik 

olma şansı artıyor. Bu yüzden Haneke taham

mül edemediğirn bir yönetmen oldu. Yani de

mek istediğim şu: Haneke'nin filrninden hu 

zursuz olac,1ksak bunu biz kendimiz bulalım, 

Haneke empoze etme'iin bize. Kaurismilki'nin 

liıvrı böyle deıjil mesela; hem siyaseten doğru, 

heın de ahlakçı değil. Her türlü alanda ahliil<

çılıqın ·ilk anda bizi çok cezbetse de bir sJrurl 

olduğunu dü~ünüyorum. Haneke böyle bize 

ilk anda ahlakçı gibı gelmiyor, ama çok ahlak 

çı ~slında. Mesela Haneke'nin ilk netret etti· 

gim lilminin hangisı olduğunu size söylemek 

istiyorum: funny &ames. Filmde nedensiz di 

ye nitelendirPbilecegimiz bir ~ıddet var· bir de 

,Jnat\ıının tı:endinı Tanrı .anması oyun' dliZt? 

yınciP ~ok ho~ bir ~ y, ama kendinı bu kadaı 

zaliın bir t.ann yerine >yarSd tanndan ':lile 

Korıik bir jr:y olur. (eminli bir ateist olarak 

bunu söyleyf>biliriın: Eminim Tanrı bile yaptık 

lerıeel ı bir filmdir. 

Bell<i nosta/ji sineması üzerine konuşmak 

istersiniz biraz. 
Nost.alji .)inemasını yeniden ke'}feden .::ı.dam ol 

ma şöhret.imden birazcık sıkıldım. onu söyle 

nıek ısterinl. Yeşilçam'J olan lginı paradi ve 

alaydan öte daha ciddidır, Bır ara Ye~ırçarT' la 

zekıce dalgasını geçen ı:>ntel insan' damgasın

dan çok sıkılmıştını. Oyle değıldir ieşılçam d 

olan ılgirr .• Kiiçuk Yeşilçam :>özlugu' diye bır 

şeyi taa 80'1erde yazmıştım. Yeşilçam'a farklı 

bir gözle hakılabileceğini ilk öneren yazılar

dandı, ama dediğim gibi ve,ilçam bir sürü \1'

yi dlışündUrCır bana hep. Bir GeceNk Gelin1e 

birlıkte Hilton, Hilton'un han gibi bir takım 

şehir mekanıarı ve efsanelerini hatırlamak ıl 

gimi çekiyor Bunlar .:ı z-amanlarda henuz ço

cuk olduğum ıçin çok fazla tanıdığım ~yler 

değildi, ama benim içirı sinemanın temsil ettı· 

gı partdk ve bılınmez hayatın parçalarıydı. Si· 

nemanın benim iç n razip oluşunun vOnlerın· 

den bi rı budur. ba~!c:a bir hayat En .yi filmler 

imana tanımaktan ııutlu olacağı yerleri, in· 

s.ınları. Z3.ınanlar gC.;terır diyf" dlışünüyor•Jrn 

özellikle çocuklukt;ı si nemayla ili\ ım böyley

di. Şimdi artık böyle bak~ıyorum sanırım ha

ni kaçış sineması diye bir şey vardır ya biraz 

ÇE'Iişik bulurum o ifadeyı, sinema tabiatı itiba 

riyle k'.:ı.çı§tır ve kaçış ıçındir. Arna bir muddet 

Jnra çok. çok mımak istedıgınrz şevler n sa-

yı~ı c: Jlıyoı Boylf> h. Sı "tle "B;r qı n Qefe~·ek 

ve bt1 yerler bu ınsatılan bu Jur 11 llrı Ql.ı 

mekanları tam)' c ~ğtm rfuygunu: }'3 3.1 } 1· 

\:.2$ aı .... lr·ıay C .. ~hvor. O zamaı1 ınemar .. ı bu 

bah<ottigını etkı ı -:ınlmaya ba~lıyor Bi 1 

ber ~)hrı çvk ~~verı bır olduğı l 'J uı 'u· 

qumun bir böllımUnu o;ın/iyode .;:_ıeçırnıek ,o-
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Vlscontl'nin Otesıne geçebilen bir adam ve bu- ha canltdır. Johrı Cassavetes-'de böyle bir tar- Ben bu fıımı ızlerken cıynı şeyı kendim ıvı de 

yuk Ihtimalle bu, Godard'ı da tanımış olmasın- tışmayı hep görürsıinuz. Homoseksüel sınema- duşunurum. Turkluk Ortadogululuk, daon qe 

dan kaynaklanıyor. Bu Avrupa geleneği çok 

onemli ge,.ekten, bu geleneğin bence -özellik

le homoseksıiellık konumundan seyredıldiğin

de- iki buyuk damarı var: Alttan alta şiireli 

olarak akan homoseksüel damarın yanında 

-<!Stetler!- bO'Iarda iyice kabaran toplumcu 

bir damar ki o homoseksüel damarın kendini 

açık etmesine yaramı~tır ve o toplumcu dama

rın homoseksüel damarta buluştuğu bazı ör

nekler var. Proust mesela sadece homoseksüel 

damarın bir adamı sanılır ya da sadece bir es

tel olduğu duşunülür, Oscar Wilde için de ge

çerli bu, halbuki müthiş yıkıcı bir tarafları da 

var. İkisini yepyeni bir karışım haline getiren 

bugun bir tek Almod6var var herhalde. Fass

binder, bu politik damarta homoseksüet ya da 

estet damarın çok iyi bir buluşması. Bugün bir 

sürü homoseksüel sinema örneği yapılıyor, 

ama artık Fassbinder gibi radikal insanların 

kalmadığını da kabul etmek gerek. Ozon me
sela, onun Fassbinder'in senaryosundan yaptı

ğı harikulade bir film var, başka Ozon'larla 

yan yana koyunca tanıyamıyorsunuz. En son 8 

Kadın dıye bir filmini gdrdüm, cici bir Atmo

dovar gibiydi daha çok. 'Gay' hareketler şöyle 

bir işlev yüklendi: Bir taraftan homoseksuel 

hareketi legalize ettiler, diğer taraftan gün· 

dem maddelerinden bir diğeri haline getirdiler. 

Dolayısıyla, artık Fassbinder'in zamanındaki 

gibi radikatliğe yol açan bır şey olmaktan çık· 

tı. Onun için mesela Ozon'un yaptığı filmler 

arasında beni hala en ilgilendireni K1zgın Taş· 

/ara Düşen Su Damlalan Fassbinder'in top

lum, cinsellik ve ilişkiler için söylediği çok ba

sit, çok kaba ozetlenebilecek bir şey var: "Si

kM kim, sikilen kim?", Fassbinder'in bütün 

filmlerinde durum bu kadar açıktır. Her şey 

daima ezilen sınıfiann lehine çozulemeyebilir, 

tuhaf bir denklem ortaya çıkabilir. Duygusal 

alan toplumsal alanla iç içe geçtığinde, kendi 

başına bir karmaşa alanı yaratır. O alan, sınıf 

ve konumları ne olursa olsun ınsanların birbir

lerine verdiği krediler ve paylarla da belirlen

miştir. Petra von Kant'ın Ac1 Gôzyaşları mese
la, esire kim, sahibe kim? 

Şöyle de söyleyeyim: Avrupa geleneği dediğim 

şeyın homoseksüel damarı belirdiğinde, Avru

pa sineması aşka duygusallığa, heteroseksu

aliteye bakışını da revize etti. Çünkü kadın-er

kek ilişkisine bakışın kilitlenip kaldığı bir nok

ta vardı, bu damarın canlanmasıyla oradaki 

iktıdar ılişkilerine yeniden bakma gereksinimi 

doğdu. Öte yandan, bu heteroseksuel damar 

dıyeceğlm şey, Amerikan sinemasında çok da-

ı 1 

cı ların dU?ebileceği en bUyük tuzaklardan birı 

1udur: \\BUyük bir kadın yıldıza bir film ada 

mak". Fassbinder bu tuzağa hiçbir zaman 

düşmemiştir, onun aktrislerı 'diva' değildir bu 

anlamda, hepsini kendi seçip yetiştirmiştir. 

Ozon'da bile var bu; en sevmediğim filmi, 

Charlotte Rampling'e adadığı Sous le sab/e 

adlı olağanüstü C'> duyarlı filmidir. Bir homo

seksüel sanatçı için, yeni bir şey yapmak isti· 

yorsa, düşülebilecek en büyük tuzak bir diva

ya film adamaktır. Kutluğ Ataman'ın 'Ruhu· 

mu Asla!' gibi video· film işlerini bu yüzden 

beğeniyorum. Hep bir divaya filrn adıyormuş 

gibi yapıyor, ama bir yandan da onu bozuyor, 

İyi diva lafının üzerine gelirmiş! Yani Vesikalı 

Yarim için ne diyebilirim ki ... işte bu film, 

özellikle de bu sahne, Doğu aık hikayesiyle 

Türk sinenıasının dolaysız ilişkisinin en önem

li örneklerinden biri, bunun en olgun bir biçim· 

de anlatıldığı filmlerden biri. Aynı zamanda si· 

nemacılar donemi diye bildiğimiz şey var ya, 

daha çok toplumsal gerçekçi filmierin yapıldı

gı; onun da çok güzel bir örneği. Bir pavyon 

ortamı üzerine yapılmış neredeyse belgesel nı

teliğinde bir film. Şimdi burada beni ilgilendi

ren bir şey var: Lıitfi Akat gibi Ortadoğu ro
manslarından doğrudan etkilendiğini düşun

meyece~imiz bir orta sınıf çocuğu, nasil bunla

rı kendi yaratma sureelnde yeniden ortaya çı· 

karıyor? Yoksa o değil mi bunları ortaya çıka

ran? O değilse senarist mi, oyuncular mı, gö

rüntü yönetmeni mi? Bir filmi izlemek kadar 

yapmak da ortak giıruntuler, duygular ve dene 

yimler birikimi. Lütfi Akad'ın bankada çalışan 

bir muhasebeclyken birden böyle bir filmi na

sıl yapablldigi beni hep dıişundürur. Buna pa· 

ralel bir iki örnek de vardır hep kafamda: T. S. 

Elliot, o da bankada çalışan birıymış, ama Av

rupa şiirinin en önemli yenileştiricilerinden bi

rı. Bir şekılde demek ki sanatçılar ortak bir 

duygu ve imge havuzundan yararlanıyor/ar. 

rıış anlamda Do9ululuk, nerede ~lıyor, nere

de bitıyor" Aıle tapımızın öyle olrrıadığını, 

bambaşka ıeyterden hoşlandıqımızı duşünsek 

dP hangi noktada hayatımıza bunlar sızıyor"' 

Ortak bir imge ya da duygu repertuan var hP.r

halde. Bunu neredeyse mistik bir havayla açık

lamaya çalıştığımı götiJyorsunuz. Çünkü bı· 

nun terimlerinin ne olduğunu, nerede başlayıp 

nerede bittiğini gerçekten bilemıyorum. Çeşıt 

li alanlarda bunun dOkumünü yaparı araşttr

macılar var. Mesela Metin And'ın tiyatro ko 

nusunda yaptığı ~alı~m.:ılar; ama onlar da bu· 

nun nasıl ortaya çıktığını anlatamıyorlar. Bu· 

nu şimdiye kadar edebiyatta, mUzikte ya da sı· 

nemada yapan biri var mı bilmiyorum, ama 

bunu yapmaya çalışmak genel olarak Turk po· 

püler ki.Jiturunü anlamak açısından çok önem

li bir ış. Türkan Şoray'la ilişkim de bu ortak 

repertuara dayanıyor. O, bütün bu ortak duy

gulanım dediğim şeyi harekete geçiren biri. 

Reddetmeye çalışsak da, kimi zaman benım 

dediğim gibi 'Artık Türkan Şoray ıstemiyo

rum" desek de. o bu duygulan tetikleyen, 

neredeyse mistik bir sembol olmayı sürdürü· 

yor. Bu film mesela, Türkan Şoray'ı hepımize 

bOH.ıştüruyor sanırım. Bu ortak duygulanım 

meselesinde kafamı kurcalayan birçok soruya 

ben de yanıt bulabiimiş değilim. Bir taraftan 

teorinin malzemesi olması gereken bir yanı 

var; gerçekten biri çıkıp çok yaratıcı bir biçim

de bu olayın teorisini yapabilse hayran olur· 

dum. Ama aynı zamanda, bir şekilde teorinin 

alanına girmeyen verilerle de çalı~ılması ge

rektiğini düşündüren bir şey. Teoriye inanmadı· 

ğımı asla söylemem, böyle bir şey kabaca ve 

cahilce olur; fakat teorınin bir şekilde ba~ka 

kanıtlardan, ipuçlarından, malzemelerden bes

lenmesi gerektiğini du~UndUren örneklerden 

biri Ves;kalı Yarim. Bunlar da nelerdir, onu 

söyleyeyim: Mistikleşiirmek ya da yvceitmek 

değil, belki bu filmı neden nıistikleştirmeyı ar· 

zuladığımızı, niye Türkan Şoray'ı da bir ikona 

gibi görebileceğimizin ipuçlarını aramaya ça 

lışmak olabilir. Yani ikona nedir, bizim kültü

rümuzde ikenanın yeri nedir, böyle bir filmle 

algılayış hiçimimizin dinsellikle ilişkisi nedir? 

Bu tUr şeyleri de işin işine kat..ırak daha geniş 

bir teorik çerçeve aranması gerektiğini bu film 

bana hep dUşürıdUrür. Vesikalı Yarim bu açı 

dan beni çok etkıler; onu tearıze etmek ıste

mem, kıyamam; ama bir yandan da onun kerı· 

di mukemmel teorisinı beklediğinı du~ntJriırtı. 

Bu iki eğilimin buluşabileceği ıdeal bir çö

zum ... nasıl diyeyim, hasretindeyim. 
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