
Sinema Vakfının sevgi ve ho görü üzerine filmleri 

19 9 5 Hazır.ın .ıyınd.ı. ll! 
yonetmen Lır.ıfın

tlan kunıl.ın Sıne
ma \ .ıkfı'nın, Efes Pilsen 'pon"ırlu.((un
ti,ı ger~ekJe,tirdiklerı "Ask l zerine Söy
lenmeıni~ Her Şer" ve Yer~e· 

kinıli .\skl.ır· filmler Sub.ıt 

.ıyıntla gtı.,terıme girecek film
ler arasında bulunuyor. ·~evgi 

\e Hmgi>rü. temasını t;.le}en 
filmlerden "Ask (~zerine ~üy
lenmemi~ ller ey"in ilk hiilü
mü ıçın "Bult"ma· adlı hıkaye
yi ~eken Ömer K,n·ur. 21 yıl
dan bu yan,ı 10 fılme ımza,ını 
atnıı~ ~enarpısu tla Kanır'a 

ait olan tllmtle Zuhal Olca}. 
!~ıle :\l.ın.sur, Cüneyt Tl.lrel, 
• üviı Öztlo!'tnı rol alnıı ·Hu
lu~rna ', ;evdıkleri adamın ölü
münden ü~· yıl 'onra, menrıo
da kar~ılJ>an iki kadın arasın
da geli~en olayları anlatıyor. 

Senaryosunu Barı· Pirh;ıs:ın'ın y;ızdı

gı. lrfan Tiizüm'ün yöneıtii\i "Monte Kris
to", 1 'i yıllık ediliği süröince >ıkılan H' 

bır gün ennin kii(ük nilisının duvarbrı
nı tımakları ile kazıyarak özgürlü):üne 
kavu,an '-iehile'yi anlauyor. 40 tlgüranııı 
kullanıldığı filnıin oyuncuları Hale ~oy
g;ızi, \-lacit Kcıper. Taner Barlas, Figen 
Evren 

ı:gur ,.e Cem, birbirlerinden olJuka 
farklı Jüst'nce ,.e vasayı~ biçiınlerinl' s.ı

hipıirler. Fetide'nin olanca yalınlıj::ı, <im·e 
kocası Cem'i, sonra da llğur'un konuın
larını sorgular. Kendi senaryosunu yilne
ten Yusuf Kurçenli'nin 'Çünkü O'nu Se
,·iyorum" filminde Yalçın Dünıer, :>ermin 
K;ıraali. !lhan Sesen rol alıyor 

Erden Kıral'ın yönettiği ve senaryosu
nu Hüseyin Kuzu ile birlikte yazdı.((ı Ay 
Hikayeleri". H C. Anclersen'in "Av Hika
yeleri" ve A. Dauder'in •Ayna" adlı <ıyku
'ünden uyarlanını ·. Yalnızlık çeken bir 
yazarın ay ile kurdu~u ileti imi anlatan 
filmde Fikret Kuşkan. Güner Özkul, \'e
cihi Ata Berk, Zeynep Kayabal rol alıyor. 

Birinci filınin son bölümü olan ·Hep 
Aynı"nın senarisri Hakan Haksun, yi\neı
merü ise Zeki Ökıen. Filmde, ~iddetin, 
sevgisizli~in, tekelüze bir yasamın ıçine 

hapsolmuş günümüz in,anının farketme-

di,!lı \e rıolan n uza~nda} nı" gıbı ılan ıkı 
ku agın. bırbırlerı ile obn d;ı\.ınısma ı 

anl:ıtılıyı ır Film ın oyuncu i ın ı · '!.ın k 
Akan. "-t'rap Ak.<o}. ezıhe H u·nklı. 'ır 

da Hüllıül. 

ömer Kavur'un "Buluşma"sında 
başrollerı Zuhal Olcay ve Lale 

Mansur payiaşırken (usttej. 
Alı Ozgenturk'un ·su-·ında 

Sumru Yavrucuk ve Cıvan Canova 
rol alıyorlar (altta) 

B. m ın 

ın.m n· üren 
Am. Jk yıll r <onrJ 1 ın 
ık.ır 0\ ıınnıl.ır \~-ı;ı 

ılukr A~ık.ılın \!ı h r 
r.l\ Tun Oltıız 

lrt.J ı 

rman 
Jll i 

On ı ı ı.. ıtlaı ııı H ı dı ' 
li.ul Ku Lın .ıdlı O\ kulerındı.:n 

'ılı 07~<'nturk r ıfınd:.ın ·nar~ 

}'b tırılın H' \un ·rılt·n ır ın 

nyuncuLın umrD '.ı\rı ık Cı 

\t'n lncuo •l·ı 

Hır Fbnnel'\ O C.onnor b k ı 
ye<inden o;n.m· lı tırı.l.l\• uul 
ik -\ek-nı t ) onL·tt n Uan s Pırtı.ı 

'"n 1'190 \ ılın<1ı \Onettı,:ıı Ku lık B:.ılık~ 
lar i_ Lennı: Bır ~!:.ı ;ıl ıle ınem:.ı\a .ıd.m 

.mı l'nı1ersııeden cliplom:ı.,ı '" dokıor.ı 
dL-rect'i{-rı olan (,uJ <ınnnı1k bırlık'te 

ko~de \.ısar Çeli<kık-r onu ofkdı ıksı 

'e ıns.ınl.ıra ıepedl·n bakan IJır kımlı,.e 

bunındumı tur llklı Ouru,Ol run ırıı

sı.:k. e\' da fcrd.ıg i .ın ı u Tu n el ı. im ın 
O} un c u I .ın .ı rasında bulunuyor 

\ akfın en ya,Jı Vl kıdemlı \On ·tmenı 
,\lemduh l n un imz.ı-ını .ınııtı til m On ı 
:Sevdıfıııııı ~oy le 1 Jrık Dur un K nın 
se nan os unu } .azdıgı fılrıdc ı ızun 

Denız Ipek TuzLUvglu w Yuk;;cl \ncı 
ha rollerde \lınanV'~ d.ı ;.ılı .ın ( em:ıl, 
kansııun genele\ e dustu.((t,nıl o~er"r 'e 
gelenekler gere i n.amu unu ıcnıız!em k 
uz en: gL-ne le\ e gıder 

~- ~ dakıkalık •ure ı) le lU fLlmın en 
uzunu .. ı.ın K.ızandibı, T.ı1ukgu~,u bır 

-\tıf 'ılmaz lı Imi Zq nep \Hı nın 

.\!is.ıtır aciiı oykU5unden }tnL \(.1 

t.ır.ıfınd.ın sen.ır} la tırılan fı.lmın O\ ıın
nıl.ın Türk:ı1· r.ıy \e \lı PO\ zoı::tu 

Filnıin konu'u ı'e smk Bır kJlp k.nzı 
sonucu k<"~.sını k.ı} beden ~lt'hp.ıre, o 
_gün mezarlıkt.ı kar ıbsıı ı k ~ının 

kendı'ı gibı dt.! bir .ırk.ıda ını , .ıJ.ını c,_ 
sız k.ılın~a p"n'ı}oner ol.ınk ~lır 
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