
SETLERDEN 

Yönetmenliğini Mustafa Altıoklar' ın yaptığı filmi n setindeydik 

~ alı~ınaları u:un hir ..,üreJir th·
~""111111111111 , ·am cduı "(..,ıanbul Kanatlarımın 

Altında" , yönetmenligini Mustafa Altıoklar'ın 
yaptığı 1 ürk İspanyol w Hollanda ortak yarıı
ını hir film. He::arfen Ahmet (,;elehi'nın "~"' 
ö)kü..,(i ik· 1\. Murat <.kvrinin ... iya ... al olaylarını 
ve hir(')' iktidar ili,kisini i>leyecek fi l ınin haılı 
ca rollerini Ege .\.ıdan, Okan Baıülgen, Beatrı
:e Riro, Burak ">crgen, luhal Okaı, Haluk Bil
giner, '>ava> ·\ı H T un cd Kurt i: paıla,ıyıırlar. 

Türkiye yapııncısı L ınut Sanat Ürünleri olan 
filmin görüntü yönetıneni Uğur khak, ıapım 
sorumlusu ise Karta! Tibet. 

• 

NEJAT KESLER 

kamyonun ü:(·rinJt: iki kı-:ıi. caını Ju\ouı tınün 
tlt· o.,ıralanmı~ l:kktirik Jin:=l..lt'riıw ağaı., J..:ahuğıı 
görüntihlındcki plak.aları \J.pı~tıraraı hu U\ 

gunı;,u: durumıı gidcrmc\L' ~alı')ıyorlar 

(,e~mcnin etrafında elinde karpıı:la kaçan 
ha..,ı 'iarıklı, cühbcli küt.;ük hir çm .. u~ giikyü:\iıtl' 
hakın(a durakı;,ı)or ' 't tam hu •~~raJe1 arka,ından 
kıı,an kaıuklu, kaftanlı bir adam, g<>:u giihü 
:ündl' duraksanw:- çı.u.:uğun enw,int" \i:lpl')l)ur 

1-.arpu: yere dü~üp çatll\ur .. -\dam 1-rıuıgıın hak 
tığı ytre hak.rığında, onun da agıı bir karı) .u;ık 
kalıyor. Mustafa Altıoklar, TophancH· \Jrdığı 

mı:Ja hu 

"Istanbul Kanatlarımın Altıııda" adlı 
filmin çekimlerini idernek ü:ere Torıha
nc'Jeydik. Tophan~'ye 'arır var ma:, tari
hi çeşmcnin etrafında kurulmuş tarihi 
hir pazar yerini ve figüran-

Istanbul 
...ahnL·nin 
ı;t.> k ını i\ Ic 
mt:~guldü 

Planın tck 
rarLınoH:ağı 

1 a r ı 

Kanatlarımın 
rilmi> naı fonlar ü:erine dÔkülmü> top
rak ilc asfalt yollar w ta) döşemelerin 
üzeri örtülmü)tÜ. Çcşmenin hemen arka
'ında bulunan parkın irili ufaklı lamhala
rı ye)illiklerlc, ağaç dallarııla kamuflc 
edilmişti . Buradaki büyük ~im alanda, 
filmele o dönemin eglence yerlerini ıansı-

Altında 
tt·n hırinın 

'csı dtı\tıl· 

du. "Uan 
hu çatlatt ı 

ğımı; kaı.ın 

cı karpu: 
tan hir rıanayır kurulmu>ttı: Kol kU\ wtiılt· çe' 
rilebilt·n cinsten ahıap hir dönme doları. iki ta
ne ah)ap t' ' Jt·konı, ha'ıır ... andal)l·eler \'t" nargi 

Ider, kii:dt· pi)irilen döner, karrıu:lardan ultı)
turulmuı kü1·ük bir yığın. 

\rka tarafta, cami dm an boıunca direkler 
üzerine gcrilmi> hrandaların altındaki tezgahla
rın bulunduğu pazaryeri: fu.ı ü:erine ycrlı·')tiril
miş Ür>iiıle bir nalbant, küfclcrce meyva, te,ti
ler, palıudar, hcl-alar , macunlar ... Pazarın '3g 

ucunda, arka plandaki ana caddenin '" 'ı:ır \1· 

zır geçen otomobillerin görülmesini bir miktar 
engelleyen çadır altında bir samanlık '" iki 
e~t· k. Bu arada lıdcdiyeden gelen 'e elektrik di. 
rcklerinc ula,makta kullanılan kaldırodı lıir 

h 1" e. 

Bu arada :aman ::aman günl·~i pt·rddq.t·n 
hulutlar yü:ünJen çekimc ara \criliyordu. Ciü· 
ne~in tı:krar kendini gihtt.:rmc,i ht·kft.nirkcn, 
J\1u'ltafa ı\ltıoklar'ın i.;;teği ü:t_·rinl' 'tr görcdilt·· 
ri dolly'i çekim için ha:ırlamaya ha,lamı,lardı 
( j(ineıi kapatan hüy ük bulut kuılesi rü:garla sü 
nikknip günl''> tekrar göründügünd,·, çekim 
tckrarlanabildi. Ka\ u k lu adam, dinde karpu:la 
kaçarken ~iikıii:i'ıne hakarak donup Lalan ı;onı· 
ğu n t'n't''inc..· yapı~tıgında, Jolh·'nin ü:t ri m· 
)l'rlc~ririlmiş kamera ağu ağır \ükst.:Ji Diğer in· 

sanların da ko~up gl'!mesi)lt· olujan I..ü~ük I..ala· 
balık. hep birlikte gii:lcrini göhü:ünt· diktiklt-
rindt·, kamt:ra en yük..,ek konumuna ula~mı~rı 

Bu~uk hır pr .. jt· 
' lsı;tııf>ul 1-.an.ıtl.ırımıır \lt ımi. , Mu tafa 

\ ltınklar ın Dt:ni:c Han,ı·r lluıtü"Jen •nr> 
ikinci filmi. l mil)ıJI\ Jolarlık htır~o,x ı,lc Türkı· 
\L' 'ı(andartları için hüyük '<.1\ll,lll h(ı~lt- h1r PTO· 

jqe hl'nti: il..: i ncı tilminJe im:.ı flt ına sfıreünm 

na~ıl olu;tugunu ""orJugumıızJ.ı, .ı\ltıc•klar şu\1~ 
<n apiadı 

Bu ı.,üreç 'Dcnı:t.: Haıı\.t'T Oiı 1tu nun mon 
t.rjını ıaparken aklıma gelen bır tılirle ha ladr. 
C ıl'..:tlı.·ri hen i u~ Lumd.ın u\anJıran bır prOJC)ılı 
hu. 'l'fanhul l<wnaılanmın Altında "-rıltur fla 
koınlığl 'nın at,.:tı1Z;ı ..-.inııp,is \artşma.,ında ,lı.Jul ka· 
:andı. BaLanlık hu projeme cıdJı !>ır Jesıel \er 
di. 1 2 milıar liralık Jc,tegin ıanı '"J 1.) mıl 
ıarlık 'ine Kultur Bakan lı~ ı nın bir haşb fon 
Jan 'crdigi hir mali destek \ar Bu gün um u: 
l..u-:ıullarında bir -,int" ma filmi icin i~ ı bır r.ıkam· 
dır. Ku gün mü tn a:i bir filmi n hütçesi :.:.ten 7 

H milyardır. Ancal.. ·ıstanbul K.ınatlarımın 
-'..ltında' gibi hüıük hir prujeJe bu rıa

olmaı.oı gnekcn hürçemn ancak 

/'...ini kariliavahilir Bu proj.:·nın 

altından kalkabilir miıim kalk.ıma:: mı
\lm diıt· hir kay~ım hiçbir :aman >~lmadL Baş. 

tan ht·ri ıapabileceğimden eminim. Bunun !.ı bır
liktc t·n ,nk maddi :nrluklar btm düıünduru
ıordu. L mut ~nat L rünleri'nin katılrmııla bir
likt,· oldukça giiçlii bir maddi olana{('• Ja sahip 
oldu filmi mi~ .. 

(,im meıdanda toplanan liguran kalahalrgı
nın ara-.ma dalmı~;ı bir iki a~istan hira: sonr.ı \l"· 

kil<wk planı açıiJr~orlardr. Bir ı andan da Jaıul 
.;alarak padi)dh fermanını kalahalı a duıuracak 
figüran, prma yapıyordu. "Bundan hlıılc, l<tan
hul'tf,ı her tiirlü dj, an \C hn türlrı m di' ıa 
... akrır!" 

1-.amera kurulup da çckimc ha:ır ulundu
gunda. ferman nkuıacak kiıi da,uluıla tıirlikt< 
hir 'ükstlrinin ii:crinc çıl..anldı. Düll(rnın ko 
tüminiıle hirliktf bir kısmı pa:arda, lıir h mr 
i'e panaırr w rinde dula'i3n halkran ın anlar ı 
niı.;crikr, tüt:t:arlar. fcrmanın tıkunm;ı\.l ba la· 
masııla biraraı-a tnplanırlar u· dikkatle -.ôıle 

nl'lllcri dinlernew ba,larlar. 1\ ~hrut"rn un lu 
ıa>aklarından birini a.;ıkla.-an hıı lermanda. 
halktn ,a)kın, h.elki k. ırkulu \-cıa <ilkeli yuı ıta

Jesi takınmı, olmalan gert·kirdi. ~ak~ı tıa~ı f~gu-
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ranlar lwll.i durumu b, raıamamalarından, hd
l. i de film icabı yü: ifadt•si takınmak onlara ko 
mik gddigindcn ~iılüımcmi~lerdi. Bu nedt·nlc 
çekim hirka, kc: ıt•krar edildi. 

Tarih!'ıd hir ulan ... int.'ınilda canlandırmanın. 
karaktt:rlt:·ri nlu~rıırmanın :(lrlugu hilininlr. Hu 
lwm aırıntılı bir ara~urma, hem hüıül- bir ha
yalgücü H' hem dl' tariht· kar~ı agır hir ... orum
lulugu vüklmehilmcri gcn·kıiriwr. larihsd ki
\ilikkr hakkında <;ogunlukla arrıntılı hilgilc·r bu
lama:sını:; .;oğu :aman ki~iligi hakkında küı;ük 
ip w,:larıyla yetinınt·k :orunda kalır ... ını:. Tarih
wl hir kişiliği ett~ kt:ıniğe hüründürınl'k, günde· 
lik ha1·atını ptrdew aktarabilmek hi, kola1 bir 
i~ dt-ğildir. Mustafa Aluoklar bu konuda, kendi 
dt·nevimini ~Ö\ le açık lı, or: 

"Tarihsd bir ola\ ı \c tarihsel 1-i)ilikleri \3~· 
ma ge<irnu·k gerçekten ;;or. Bu ht:r~t:yden ünı.:t> 

insanın gt:\ffiİ"?t-" 'l'\ahat ermt·..,ini gerektiriyor. 
Benim iı;in bu se1ahat <>ldukça ke1 iflivdi. Zatt·n 
p<l de fa:la ya)amak istemiyorum hu~niin 
dünya ... ında. Biraz geçmi~te ).'3~ama\'ı tt'f(ih 

c<kn insanlardanım. lanlı~ anla~ılma"n, hen 
cumhuriyet rejiminden 'c getirdiklerinden çok 
mt·mnunum, fakat 'ha'i açıdan değil ama '0"\-·al 
açıdan o,manlı döneminin keyifli bir dönem ol· 
d uğu nu dü~ünüyorıım. \ <' kültürel anlamda ol· 
duk<;a :engin bir dönem. 'l,tanbul Kanatlarımın 
\ltında' nın ua gc~1iği 1\. Murat ucni ö:cllikle 
çok renkli. Bu anlamda beni kendine çok çeken 
bir döm·m bu. Ara':tırmau \anını dürtüllü)or 

Mustafa Altıoklar: "Tarihsel 

bir olayı \'e tarihsel kişilikleri 

\.'asama uecirmek aercekten 
] 1 ~ 1 b 1 

zor. Bu hersevden önce in-, ' 

sanın geçmişe seyahat 

etmesini gerektiriyor., 
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in~anın, 1-x'lyl~ hir ajira .... ,ımu var. -\ra~tırdıkça 

i\nünü:Ôt' 1cni 'aytalar a(ılı1or. Bütün kaynak 
la ra dalıp, arşi' krdc t<ı:lu ra ilardan kitapları 
indirip onlarla :amanua vokuluğa .;1kmak .,-ok 
kt.·,ifli hir~q. Kt·ndimt.· ~anatçı dt•mni pek mü
tna:i hilminırum cıma, "ıanatçının \apma~ı gt.·· 
rt.·kt·n, n•nidt·n yaratmaktır. Eğer "anılan hif)t'· 
,j .... unaGık~ak. aynı olmaktan ött'\l' l_::?;l'Çl'ml'yi:. 
o,,,l gÜ,tl·rnıt·k j,tt.·diğimi:i hir pri:madan ,ıj. 

:cn·k, ı~ığın başka bir kırılına nokta'ında güm·r· 
mcmi: gt.·rd • ...i·\ılr. ialnı:A:a dimi:dc hirkaç dont·· 
'i nlan bir kimlil-tt·n, ete kemiğe hüriinmü~. bir 
ruh ta)ıyan, hatta 11ldı: fa lı, hurnı olan bir kim
lik \aratmaya doğru yola çıkmak büyük bir va· 
rattnlığı gercktiri)or. Bütün "ıanatçıların ama 
ö:dliklc sineman ları, bu noktada, tannlaşma is
tc')ti gihi bilinçaltı i'tekkrinin oldugu S.:>ylenir. 
(,.ünkü en nihaıct, hu nlınayan hir~cıi yaraı· 
maknr." 

Altı<>klar. Ht·:arfen ilc birlikte aynı diln~m· 
de uçma1ı denc)cn hir ba~ka ki~idcn hahseui
)or, Lagari Hasan <,:elehi'den. Bira: daha a: hi· 
!inen Lagari, \ine aı nı dönemde, ha1ai fi)eklcr· 
den <>lu~an i roketi "rtma bağlaıarak uçmayı 
denemi). \lııoklar, aynı dönemde u.;maıı dene· 
ytn bu iki insanın hirhirlcrini tanımamalarının 
imkan"ıı: tllduğunu helirti\or: 

"La~ri'nin \l' He:.arft:n'in hirhirlerini tam-

Ege Aydan: rıÇok entellektüel 
olarak değerlendirmiyorum 
Hezarfen'i. Eğer öyle olsaydı 
çok başka şeyler yapardı. 
ideallerin peşinde koşmak 
yerine, o ideallere ulaşmasına 
engel olan düzene karşı çıkar
dı. Onu olduğundan fazla 
yüceltmek istemiyorum." 

- -- --

Illamalarının imkansız olduğunu düşünerek, se· 
naryomda ikisini arkadaş yaptım. Ikisi de aynı 
araçla uçmadığına göre, muhakkak Istanbul'da 
hir ıerlerde hiraraıa geldiler w uçma !«musun· 
da tartışmalar da )aptılar. Bu tartışmalar sunu
runda aı rı ayrı yollar seçtiler. Tarihsel gerçek en 
a:ından bunu anlatıyor. !Jemek ki bunlar <;atı· 
~n iki kimlik. Rokeıle uçmayı isteyen biri nasıl 
hir karakter olabilir diye sorduğumda; bira: sa· 
bıN:, hareketli, varacağım yere bir an evvel va· 
raı ı m diyen bir kimlik çıkıyor ortaya. Bilima· 
damlan ara>Jndaki farklılıkları da çok net biliyo
rum. SomKa çok kestirme ampirik yöntemlerle 
ulaşıp, daha sonra nerede hata yaptıklığına dö
nüp bakan bilimadamları vardır. Bir de bütün 
lerileri teker teker işleyerek, yavaş yavaş sonuca 
ulaşan bilimadamı tipi vardır. Işte bunlardan bi· 
rincisini Lagari'nin, ikincisini He--..arfcn'in üze
rine giydirdim. Sonra karakterler zaten çok Jw. 
laı ortaya çıktı. Evliya Çelebi'yi de bunlara ek· 
lediın. E, liya Çelebi, olaylan hoş bir dille akta· 
ran, hazen uuymadıgı, görmediği olaylan hayal 
ederek anlatan ve bu yanıyla sadece resmi tarih 
gözlükleriyle yaşananları kaydeden biri olmak· 
tan çok, sanatçı bir karakterdir. Bunlara yine 
ünemli bir karakter olan Bekri Mu_stafa'yı ekle· 
Jim. Bekri Mustafa'yı fıkralarından ve IV. Mu· 
rat anılarından bildiğimi: kauarıyla bir Diyojen 



tipk-mesi olarak yarattım. Onun ~klenme iyle 
senar1u haşka bir zenginlik kazandı. Önce tipler 
)aratıldı, sonra senaryo ortaya çıktı. Tipler yara 
tılınca, benim kafamda uluşan çatışmaları, sevi~ 
mderi, itişınelcri, kakışmaları, zaten olayları ar· 
ka arkaya getirdi ve senarynyu yaımakta hiç 
zorlanmadı ın." 

1 IV Murat ş zoid 
bir karakter 

Mustafa Altıuklar 1\<. Murat'ı şizoid bir 
kimliğ~ sahip en gaddar tiran olarak tanımlıyor. 
kkiyi, gece sokağa çıkmayı, afyonu, kahveyi va· 
'aklayan, fakat en çok içki ve afyon içen padi· 
şah ularak 2 7 yaşında siroıdan ölen biri IV. Mu· 
rat. 

Mustafa Altıuklar, bir yanda böyle bir padi
o;ahın w yönetimin, diğer yanda da uçmayı 
planlayan birilerinin olduğunu söylüyor: 

"Işte bu çelişki senaryonun akışını sağlayan 
bir çatışma. Diğer karakterler arasında da bir ça· 
tışma 'ar. Birisi kanat takıp uçmayı planlarken, 
diğeri roketle uçmayı hedefliyor. Rokeı takıp uç· 
mayı hedefleyen Lagari'nin böyle aynksı bir yö
nü var. Iktidarlar da hakimiyetlerini sürdürebil· 
rnek için ıince toplumdaki aynksı kişileri yok 
ederler. Zaten Hezarfen Cezayir'< sürülmüş. Ba· 
zı yazarlar Heıarfen'in yolda buğulup deniıe 
atıldığını söylüyorlar. Ama benim Banş Man· 
çu'dan aldığım bilgiye göre Heıarfen'in meıan 
Cezayir'deymiş. Laga.ri de Kınm'a sürülmüş. 

Araştırmada edindilim bir bilgiye göre, dünya· 
daki ilk astrnnomi çalışmaları 1600'lü yıllarda 
Ukrayna'da yapılmış. Acaba diyorum Lagari 
Ukrayna'yd kadar gidip ilk denemeleri başlat· 
mış olabilir mi?" 

Sette akrobatlar hazırlanmaya başlamış, bi· 
raz sonra çekilecek panayır sahnesinin teknik 
hazırlıkları tamamlanmıştı. Güneş alçaldığı w 
ters yonden geldiği için, biraz sonra 5-6 metre 
yüksekliğindeki direkler arasına gerilmiş tel 
ürerinde yöreyecek yaşlı bir cambazı aydınlara 
cak spot kurulmuştu. Taklalar atan iki akrobat 
ve ağzından alev püskürten adam meydanda 
hazır bekliyorlardı. Cambaz da tel üstündeki ye· 
rini almış, numaralarına başlamışıı. Çekim he
nüz başlamamıştı. Kamera arkasında biriken iz· 
leyici topluluğu, cambaıın numaralanndan ol· 

dııkça hoşlanmış olacak ki durmadan allnşhyor· 
lardı. Akrobaılarla birlilae meydan, film seti ol· 
maktan çıkmış, gerçek bir panayır yerine dOOQş· 
mfışrü. Set görevnieri kamera arkasındakı izleyı· 
d gruplarını kontrol etmekte güçlük çekiyorlar 
dı. Cambaz ise gösterilen ilgiden memnun, dü 
şebilecegini unuttuğunu d~ndüren numarala· 
nna devam edi)urdu. Iki akrobat taklalar atıyor. 
hir di~ri ağzına aldığı yanıcı sıvıyı püskürtür 
ken ateşliturdu 

Mustafa Alnoklar, oldukça kalabalık bir 
oyuncu kadı'OSuna sahip olduklanru ve olabile· 
cek en iyi kadroyla filme başladıklarını belirti· 
yor. Bu oyunculan seçme nedenlerini ise şöyle 
açıklıyor: 

"Ege'yi çok uıun yıllardan beri tanınm. Ege 
bir yanıyla tiyatrocu, bir yanıyla da sörfçüdür. 
Denizde pupa yelken kendini rüıga.ra bırakıp 
bir nevi uçma özgürlüğünü yaşar. Bakışlarında· 
ki derinlik, hayata bakışı nedeniyle, kimse alın· 
masın ama Heıarfen rolünü en çok Ege Av· 
dan'a yakıştırdım. Öte yandan Okan Bayülgen'i 
de tiyatroya başladığı dönemden beri tanıy<> 
rum. son olarak "Gece Kuşu" adlı tele' i::yon 
programında iıkdiğimiz Okan, Lagari karakte
rine çok uyan bir oyuncu. Keza Savaş Ay. :aten 
Bekri Mustafa gibi Ömer Hay yam dörtlükleri 
okuyarak yaşayan hiri. Se> tonuyla, tipiyle, hafif 
göbeğiyle savaş Ay' dan daha uygunu yoktur. Sa· 
vaş'la çekimiere başlamadan önce prnvalar yap
ttk. Diğer oyuncularla da yaptık. Savaş'ın ilk 
oyunculuk denemesi olduğu için kafamda bir 
'acaba' sorusu vardı. Fakat provanın ilk günü 
ortalığı kırdı geçirdi Savaş. Göreceksiniz zaten. 
muhteşem." 

Fimin lıa$rol oyuncusu Ege Aydan i•e. ·ı,. 
tanbul Kanatlanının Altında"mn oldukça titiz 
bir çalışma olduğunu, bir sigara izmaritinin bile 
bütün izyorıu bozabiieceği için çok dikkatlı 

davrandıklarını söylıiynr: 
"Düşünsenize, Hezarfen Ahmet Çelebi'nin 

yanında bir gazoz kapağının durduğunu. Bunu 
yaşadık mesela. Gece çekiminı.le. herkesin hir 
an gözünden kaçabiliyor. Tarihi bir Türk filmi 
seyrederken 'O ne be! Atlının kolunda 'aat \'ar 
fılan derdik ya, olabiliyor. Sürün u~-.rılara rağ· 
men figüranlar yüzfığünü çıkarmayabiliyor. 

Veya çantasım bir yerlerine gizlerneye .;alışabiliı · 

MuStafa Akıoklar: lllagarı' nın 
Hezarfen ın birbirlerın 

tlillmamalannın ımkansız 
~LIJO\!IIU dü, unerek, 
_,., ... rn .... -t ... ikı im arkada 

İkı ı de aynı aracl; 
uçmadığına göre, muhakkak 
İstanbul' da bir yerlerde biraraya 
geldıler ve ucma konu unda 

' 
tarn,malar da yapnlar" 
or. Motor dendijinde de hcı-=onlanıp ~ 
unuıabiliyorlar.• 

Ege Aydan Hezarfen ın karakter c<nüm· 
lemesini yapııgında, 'lıezarfen' ke~me inin kar· 
~ılıtı olan 'bin fen'e sahip bir kişi çıkmamış or· 
raya. Heıarfen'in araştırmacı bir kj,;iliğe sahip 
olduğunu <Öyleyen Ayda n şunlan SÖ) lüyor. 

"Biraz naif yaklaşıyorum H<ozarfen'e. He-o-.ar· 
fen denet-e 1-.nıla belli bir netice~-. ulaştı \'e uç· 
mak gibi çok büyük bir tutkusu >ardı. Bu dog
rulruda da çalışmalar. detle\ler yaptı. Belki 
uçurtmalar icad etti. Belki be-Jere taş bağladı 
da ilk paraşürü buldu. bilmi)Qru: ki. Ama 
sonuç olarak bir delta kanat icad ederek w;tu. 
Buna çok inanı~oruın. Bu onun dış ak iyonu. 
Onun iç aksi~onunda ise tamamen hir naiflik 
ur. Çok entellektuel olarak Jeııerlendir· 

miyorum He"..arfen 'i. '*'r iıl le ,,~ aydı çok ha~· 

ka şeyler yapardı. ldeallerin p~inde ktl')mak 
ı-erine, n ideallere ulaşınuma engd nlan dü::ene 
karşı çıkardı. Onu olduğundan faıla 1ücdımek 
istt"miyurum. Ama bu laf "anlı anlaşılmasın, 4..1 

ilk uçan, hem de kııalarara" uçan ilk kişi. 

He-.arfen'in ı:ündelik havaona da bir Jı*'ıllık 
hakim, ben öyle dü ü~ü~unım ve ,;rum· 
luyorum. Hani insanlar vardır. derin derin 
bakarlar; He-..arlen asla OO} Ic biri deıiil. Bur· 
nunu karıştıran. kıçını ~ıvan, Lagari ile birbir· 
lerini kuıştıran. kı:ı$tırırken de moth e eden in
sanlar bunlar. '\sla hamasi değiller." 

•Istanbul l"-natlarımın Altında". gerek u~ 

kemiıde pek "" ,ekilınelen tarih,tl filmierin 
t."n yt:ni ürn~i ularak, gt:rd"'c kunu..,u \t: u\ un· 
nı kadrmu ile ilgi topluwr. Tarih-d bir ılinı 

4,:l'Lmcnin :orluğu, rarihi md~.anları hı!la 

çürüyüp giden 1a da 1nk edilen lsıanhui 'Ja bır 

kat daha arnwr. 4l\1 \ll (ınce i mn mekanlarını 
\'ararmamn ~dügünün dekor, fa ar '\'C' makt:t 
çalışmalanyla aşılmava çalıııldıgı fılmin en çul. 
ilgi çeken 'e m<rak edilen sahn •i ı<e , üphcsi:: 
1-it:_arfcn'in Galata'dan ucma ... ahn -,i "'ıen a r · 

~U)U ya:ma 'iÔn:(;indc ge\mi 0lJuk~ kc,itl i 
lıir H>kuluk ıapugını .,._ifeycn ~hbtdfa \ltı,>klar 

gihi hi: Je filmi ~,-,.üp. a1 m ..: kuhıgu 1-.pmav ı 

lıckli)<>rtı:. 
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