
S E T L E R D E N 

Bu ay, 1\iilriir Bakanlığı'nın dcstekledi,(!i />roıelen!en hın olan Raham 
Askerde'nın 1rtiııdeydik. Cich Onıt'enite~i Bmm Yırvırı Yüklck 
Okulıi, Hadyo Teleı•izyon Bölümü mezunu olon Handmı lpekçi'nın 
senaryoltıilli wızdı,itı, yiinerıi./ti w a"'nı zamanda yapımcılığım gerçek
lqtırdii!;i [i/mm gi)rüntii ycinetmeni Mehmet Ülker. Ba}mllerini iiı,. 
çocuftun (Gıilnıhal )(.ızıcı, Yımıı.1 Gencer, Ceyum Ocali [ıayb}tı~ı 
filmın diftcr oyımcıtları arasında Fiisım Demirel, Zıılıallhnter, 
Alı ~Hnnelı, .\khmct Alak ır.ı .. ınıl.ın ·1~ tılrnı h~ıht~m 
Nurl.'rıın ~l'n, Sd\·uk Yönetmen .. -hk•rtlı 'ııı ".:ılı m ılırını 
l'lul'TJ!Üt'l'n. Alı l'"Yı.mJıruıı HANDAN ,ıırdıırt..·n H.ın !.ın lrt:kçı'nır 
Hülycı Kıırakı.~. HtıluJ.: 1\ımo~lu. son {m tı.t sc~ı )llk-dı~·ur '~.ır 
Murat Dcıl, Ya_,l'nım Alkıı"Ytt t't' • rrıı\- ıy.ı hı~l.ıın.hl.ııı unu· 

Tcınjıt TımLcl gıhı ısımlı•r IPE KÇI• vııııcrııı<."tı, ttlm,k ( ·(:ncı:'ı ı.. m~ 
hıtlımuyor _ landır.ın Yıının'ıın .ınnt:''it 

Filmdt:, HO \lmnN. f(ırklı ~·ı..'tTl'· /ıılı.ıl {i~,.· m. n' ı v.ıııın. 

lenlcn o&ın ıı~ wk.-nnı ~~aJıkL.m l't.' çc~tuklann \ ı~ırı~·ıır 1 k''' hırlıktc, de nı cı.: ı ncJı.:fl 
hu nlayl...ın.lan mml ,•rkik·nJik/.;n anlarılıyor opnH·•;ı gt·rd .. ııı!ıııı k .ı\Tı\.ını;ıy.ın '" hı 

Aıhkn hırı gt'tl'kınıJuılu y~~aıı kırv ki}IY.·nlı )'H:Jcn \h: ıırcrk~..·rı Jııı!.ıl ti .. J\r.mJnı.t\'Uı 
hır iKI mft'.~idır ~khmcr (Nıırı:tıin ~l'n) t•e Yıınu,':ı, hunun nt."l.ft-nıni .. ınLırı~·urlır 'ı.. ın 

Ftlllllll ( Ftt\WI 1 )t'nurdJ .. uç \onı~u, Jı:ddı.'"Tı prnv.ıJ.ı hır.ı~ !.ılı. ı ııı.ınnıı ııl.ı~ık t:kıntı..:ı 

n• huvuk JecL.:lern·ll' hırlikce havatrtı kalma iıpllynr Yıınu 

mtit.:udı..>ll'~l n:mıı..·ktl'Jırl...·r Bt..L.\kt t1ınl'muıin ';iu .llh.l.ı ~.ıı:luıı ı, ın ht·rşe) h ı:ır IL: ı ku, ı ıl. 
Rdrrıt'~ıvlt' lıırlıkte, ~~..·ıulıktılctkınlıkleri )1c:·ün~ 1ıyunı:ıı \·ı.:rlt.·rın~lı.: (lı;trr.ı nıti,:ıınt.:rt'\t' 

Jı:n wtuklanırlar liHdik ku\·uk o~ulları ,ıl.ıukbrnıı~ t,!thı h,!:trııiJ,l l--~klıvıırl..ır), 

CcnJ...'lZ (Yımıt\ (~ı.·nca) olanitırın en :-;akın ı~ıcın \c k.ınwr.ının .. ı·.,ın ~-ırılını~. hunın 
cunı,ğıı.Ur çalı~.mbr ı,!ulgı..: v.ıprıkl.m ı~ ın p:rkn..:: 'ır u 
Si..' U ::-iyarl'l ı:'Cfiğımız gım, Örnek rııynr n· k.mıc-ra. !'rı ı\ .ıLır -.ır.ıqnJ.ı. 
Mcılıallesı'ndt:, hu i~~-ı c.ıiL.·\nun otıtrdu~u ıck orı,tlıı.:ı "-1..'-.e ~ıı!.ın ~ık:ıkr,ıki ÇıK..:ukl.ır hıiL", 
kııtU t'l' bahreb hir Rt:cekmuludı.ı ~·dUmk:r t'ltrdı ı~ın <.tdllıyl'llni .ınl:ı.,..ır.ık ~ıckıın ~ın,ınd.ı 
(Jii;:tepe'ye oldu4a yakın bır yer nlan (.)rnek 'il'" h· rm ı ~ı ık.ırtmıyıırLır. T ı.: k d\1\'tıl.ın. 
Mah(ıllt'~ı'nl' ula~cı~mı;:Jtı, ~ııkla raHkıyıp k;ııneranın ın<ı~,ının ı~ı:ın<.· ı~l .... y...:n "t:"ı n: 

.\l'fm )'Lılıli mrJıij~wnuz ıkı li.~t:U kızdan hınnin ku~juk tıyıınuıların dıyalııı.:l ırı. 
vı>rdi.ı{J yanu çok ıl,l!ın~·cı 'Ftu, ora.\ı hızim (..:ekımlcrı, dııhldı 'ıJl·lı k.ımer . .ıvla bır 
t't k.t."narLI.ın ı:İl"\t:l1 n· fılmd~..· l>ukrıır Ayşe'yı 
"'Dedem bana ç:ikolata aldi" 1..~ınLımlır.uı Zuh.ıl t ;t:n<.l'r'ın hı:,~ı:~mı ıie 
"' Beni sevmediğini biliyordum Yunu,'un hı:vı:ı:.ınını haMırıı.·ıır H..:r .ın hır 
zaten!" 
U~tiJüklcrı hı:r lullt·rıntlcn hdlı olan ıkı 

utaklık, t~..·k bdı hır <.'\'tn h.ıh\t.·.-.ınJe ~ıktı 
l..ıta t.ını~ın\..,ı y,ıpıyor Ruvük nl.ın dınJı.·lı 
ı:lınek parÇ~I'ıll11 kt:gtnlıkb \'CT\.' .tUp u.:ak 
IJ~ırkl:n, küçük ı1l.ın <.·kıneği 11pup .ılnına 
koyuyor VL· nnl.ırı ıdl'\'1..'11 Lıl.ıh.ılık 

~c\· ı\l.ı~...ıkmı~ ht)St\·lı.: gı,~i.ınu Yunu,"un 
nvıınıınd.ın .ıvırmıyıır "~ımJı:ve k..ıJar nt~ 
u:-;ı,nlarmıdo ne dt n ıl ı.~ldr~ım fılmlerJ<? hıt 
k.:u.L:ır ıl'dHı,'ln ı·c lı.ı..'\'ı..ü.mb ııiJıtm )ımıu'ım 

hır fılrnı.L. rol almd.:.nıı ark..uL.ışlarn"kiın f",ırklı 
(ılnttmıu .L.ı OCl'ıni'icrrJwn l·lrJJııL.nı J.ı o !,'lın
lcrJı.: hıı film ıçın \nı. uk anvnrJu ( )nıınl..ı 

HULVA ARSLANBAY 



" Babam A'k l~ rde", Haml.m lpekçi' nin ilk u:un metraJ lı filmi . 

l·olJtı ktır)ıld~Uk. 'Yımu,, henım filmnndt' 
nynar mı.\ın_~· tl~.-xh. Bı':)mkJ\1 tL: dımden lkı:;:ır 
( )ıum mdrlan .\onımdıı hu jilmdc bırbktı: ml 
d/dık " 
Yunıı-.'un 'lt'trt' ılıncı günu olm;l'lın,ı 
r.ığınt.:'n d.ılu ~inıJıd..:n kuı.;uk ,-ıldı: 

1.:Jal.uıyLı Jnla~rığını 'n\'lt'y..:n annl' 
Cil nı.:t:r; ılk gunun n!Julça :tırlu gqtığıni 
,mlaııvor: "Himde Yımw'un 1.nlnl'.~ını Fı:t~wı 

I>cmırd habu.-.ını 1\t' Nuretrın ~en 

üın!dndm~·ıır. ()gün \t'fı..' gı:klik. 'Bu annen, 

hu da Imm· ,kJıl.:r ~""''' dd 'Htıdı h.ıktılım 
aıutı..'Ht' ~tınit' Çı)(-uk Fusım'd ~anL~·or ama, 
hana "ınldı~ ~ıhı dc~ıl 'Hak' dedik. 'Sen 
dnncnl' ci~k ıni \drtlı:-ronım'' Çcıcuk ondan 
.\tmra Jnlıa ı,·rcn ~nlmdytı h~~ulı " 
\'c 'h ır ... Zuhal Cicnı.:cr "'u '>t.''~l du\'J.r duy 
maz Yunu~'un vanıncı tırl.ıllı. Uf.lk\ığın 

i.i}lin·n clll·rını \'(' yü:unü ı .. ınnaya çalı~ar.ık 

l'\'t' dn_gnı u:.ıl.l.~nhır. Pıu ,ır.ıJ.ı hahc,:cdl~ i~ı 
hiren ..:kır Jl· hır ~mrnkı ,ekım iç ın. "nluğu 
l'\"111 ı,ın~..lı.:- .ı ldı. 

Enn ıçme gırdiğımı:dl' hı:ı k.ı[)ılayan, yuk· 

"cklığı t;ıvıın<l l.Jdar u:;ın<ın, enı ''l' 
nercJt'V't: hır Ju\'.m kaphıycın ~.-..ki hır ,·u 
rın oldu. Pu\'arları, t.·n .ı: ~ml:ır k.ıdar 

,,ır.mnı~ t.ıknm 'avtJLlfl ,-~...· man:.ırJ rc-.ım

h:ri,,h: ,u,ll'nmı~ e\'ın ağır h.ıva,ı, karıdom 
;ıdım .uoır ;ıtına: ın-.;uıı qrıyor Halıhır n· 
kılınıler \t:kınıh.·r 'IJTa,ında lırlenme,ın 

dıyl." tnr.ırlamr l.,ii.,cil-Tl' day,m~,.fı~l ıçın, \CT• 

lcrın ı.ırl.ıklığı dah.ı \\))... _giı;c hatt\'(lf 

Biiri.ın e~y.ılc-tr yıllarJan hen .ıynı vcrJl· Jur
m.mın ığır\ıgtnı t.ı~ıvnr. s.ınJalvdn, 

knltukl.ır, 'll.'hr;ıbr i..i._t li'tl' yığılmı~, hıfl'T 

tı\·uıh .. u gıhı ç..:kım -.ır.ıl.ırını hddı\'()f 

Bım.ı\1 ltl'T~C"ti"Yic ~·t rlqını) lıır gl'et:kundu' 
Jl\'lıf ll.ın,J.m lpekçı- ''Bı:nnn ıınuhRtın ı.1ı 

fıt~:-ı·du ~tJtt'n En ıız ıkı ku~ak hıanhu/'ılu 
)'~\dntl) hır i}\.1 ailt:\1 ııtır fılınınuL.: .. () '\'üZdı..'tl 

("t'ln dt· u"Yit• ıılına\1 gt•rı..·ki"torJu Orııc.:k 

\1lıhalldi htıınhul'wı ılk ı:~·lt'kıındıc mahul
lek'TI11i.L:ıı. Hu ı:tnı ""ıluhı J.. ~~ ,,lJır ht~rw..lı:ı 

ortmrvm Ru n 1 yaprıkkı.nruL.ı ı:ırajlıı hcışlw~..·ı 

)'okını~. Bu t'ttkn benı hııhatL.ır edı..'Tl, hunkkı 
daluı önet· ~·dum y-apan Rult.'lH ö,dımıl o/Ju 
Bakrı~mda, 'l'n«ncH.kıki mt'lrona çok uygım 
oldu~ınt4 gürdüm. Ra~~~ hır gıxckmıdu da 
anmıadun. Mdwn ı.mkımıru.ıı ht:nı c.:ml :-or~ 

lavan i\t' ~l'n,i!ın t'\'i cıldH Acnım i\Cl'Jt.~ını 

Wrdt· bır ct' çok pahtılı"a mtılcılacakrı. H afla 

Çt'kımkrin -:wıpılaca.~ J~Üill' kıu.lar lu:J> cmulık. 
En ~unundu 1\anlıra'dı.ıkı t'\'1 bulduk (it\t'fl 
hajia ı1·ınd.· .k or<ida i<kıın wıJıuk " 
Bu ,u,ıJ;ı mutf.ığın J;u k.ıpı..ının nlJuğu 
yen· k.ıınl'T<l yerlc~tırılml'\'l' çalı~ılıy~ır 
Falaı, k.ıpının hemen ,ırk.ı-;ınd~ı kuçuk bır 

td ~..hlhtbı olduğu ı\ ın hu hıra: :nr Pluvnr 
San.ıt ynnctmcnı Av~c Akıllındu d.ı, mut

faktak ı '~'n Ju:~.·nkmdcrı )'•ırı\'()f 
Lı\'ahlyoı hır k<ı\ huLı~ık hardal. n: t.ıh.ık 
hır.ıkıyor Mutfak tl·:gcıhı ü:crınJl· (ıLm, 

h;ı(ıf -..ır.nmı~ Jürrhi nc.ıkta ç;ıy k.ıvnıynr 
Yerler ,ıplak, Juv.ırhr h.ıtıf nıtuhcrlı 
Ru .ır.ıda hlmın hırım:ı ;N-.unı Gulı:: B.\lını 
n· ıkını.:i .ı ... ı..tJnı "-inh.m ~~iftçı, hu n·Jc 
yarıla~...ık \oekıınlı.:rın n· hu çekıınlnJl.' 
hulun.K.ık lıyuncul.mn pnıgr.ımını v.ırıvor
Lır. Yunıı-.'un hcnu:: ,ı lı~nnaJığını ,tJ,IcVt:'ll 
1-l.ınJ,ın lıx·kçı. uf~ıklıihn ı.;ckımlcrının tıb· 
hıldığıntl' '-<lnbr.ı kcıydırılm.ı..,ını ,,;ı)·lu,-\)f. 

'Yımu.,'un Inı filmt: kadı.ır ht.<ı- ck-nt'yımı y·cıkttt 

Bu ,.;~,lcn kolav <aiıııKimLm ~laJık Yawı 
'\'anış ~ora Joğru R"Jth"tını-.: Şu anda ha~c~i 
l')tm oıırak ~ılgıh;tor ama ;:-m \tllını:k'l't' gdmn 
ht:m o ~nı hem dı..· fıt·n onu hıraz zorLıwı· 
~..a.ı!Jm" 

"Haıırı:-" Jıyur }!oruntu yt'ınl'tnH·nı 

l\1~.-·hınt:l Ulker Fü,un Demırci \-·erını 
.1lıyor ,·~,.· hir ıkı prn\·.ı v.ıpılıyor 

Çt:'r~ıen·lı..·tnl' u5 ın vonetmen -...m l~::ı vı:or· 
den h.ıkıynr n· "tamam" JıyllT. "Hcışkı~·rıhılı 

riz " 1\;ırı n koıJar Jar kı, ı~y..:rJcki gon.in

tuyu k.Hncr.ım .ın ,.c \'onl.'fnıtn dı~ınd.ı 

lıll\'l: 'IITt'lUIYliT ( Juli;: i'l', \'Ubt.•kçt· hır 
'Juh,ı' ü:t'TI?l.' çıkmış l\il·hnıct'ın haı...ık 

Lı rııım ;ı r;..ı., ınJ.ın '\l'Tı )· ı ı.::ıımıl 
Yl·k.ı ml' r. ı : ,ıl 
Hüseyin, Senlar, Cengiz! Su ~~on 
Gelirim yanınıza şimdi ha! ilııı 
Sizin babanız da sldikllydi be, tııll.. 
s,dl.'rın ı h ıtı rcn l1t ıııırd, n.ı ... ıl ıl 
nı l'T.ı k l'1..kn·k, h, ı ~ ını h.ırıJan 

11 

Yü n l· tnı l' n 'on ı... uınlt.:yı J.ıh.-ı 
1 

.. oy \ı..•n)l..·, ını b l· lırt~.>rd. n~..· mıtt'\' ı 
t<.·lr.ıı J.ıh,l ı 't ı vor Snnr. ı t·klı,ı r 
rı muıntık oldu_ ' 
lki nl ı l l' kr.uJ;ı ı'l', tılın k 1 ,t· tı hu ,

1 
\ol' kım \'.ırıd a kalıyor lpek\ 1 t.ını(r,ı 
J(ııwrt·k , ~,_ık . ıy l.ı Lm~ık ' 'YLillnı k.tWı 
L.ınnı~ roph\a~Jık ıki. kı..ı\l' f ıılıırJu dı\ 
Y.ıkl;ı~ ık 2 mı\y,ır. ı gt.: rçı: kl... ~tırık 

tı l mitı \'•IPIIlH:ıl ı ğ ı nı d . ı gn\d.l r 
lıwk<.- ı , hu yli:~.. ! l.'n ı~ın ı...· k ıı ılllnıık 
dü~iın nıc k :oru ııd o ı k . ıldı_ı::ını 0 h 
"Pnııl'm Jı..:ıilrür Adkanlıtı 'ndilll 

vttfllJJJLılık aklımdıırı ~t\- nıı yıırdu f'ı 
pro{L'':vond yapınırıLır wrtlı. tmwını 
~iıWntf>, _\ackce fı/rn yonl'tml·)' ı 1 

Jınn. H ~t d!QU.mü Rl7(t•klqtmnt•k ı, nı 1 

wıpımcıyla J.!cirıi~wm. 1--akı.ı r olm 1 

~onunda fılmin vaJımıı:ılı,ı!ın ı d« gt')\ 

ınt.')'l' lwrar t't.'l'dını. Bırylt•tl' hu Jn yıı~ 
imıınkınn da ~aJ>ımcılık y,lf)(thhtklcnru 
layaca~ım. Hu i~i him:: du Ji~t"r ,·ııpmıı: 

)'L'lıi 111.'\(.lll&ım kı.tT}I olan tdtı1nı kmnıık 
\afmıcık ıstıyunmı 

Y.ıpınıulıkla bırlıkfl' i~ının ık ı kıı ı 

hdırrcn yünctınl'll huna r .ığ ınl'n J 
kar<H \'t:Tllığınc ın,mı~or . " l ~m ek 
'Vllnını da Jü~ımmcnın geıirditı ı ırıı 

<m Baıkn bır yapıınmla ç<ıfıımış ıi 
bu ı:.ı:: \·ok 'VInt.' olı.u:akrı. Bdki Jı.ıhı ı 1u 
ya~a~anıkıım. f,ıeJi~m ~eykr nlm 
i:Hedı~m o:vımcıı...,.lcı, rnektınıla ç ı.ılı 
cakrım. Şu anda cn a~nJan "nırlimuı 
mm. Her ~t')!l' ~'lıdım kı.mır wmııru 

yu;:den daha raluuım Tek amııt~m 

::amarunda fıınrmck Rcrykce olu~nırdı · 
butÇ't' ~t'u·-rli olı.u:ak. Anwk ~-ekıml~ r u· 
ın.alı~ct arcar " 
Yeni k:ı~uin t;ıkılJı(!ıııı hah:r n:T'\'n 
r.un.m ljt'ktmc h.ı~layahilct . .-~k l~rım 
\'OT. Vt: ,ı: .. onr.ı ı~l' gıJt:(t'k n l . ın F 
{Fı.hun Dcınırd), \·ncukhırın ku"ı-ukı 
gl·kn kavga '>t.''~lcrıne .. ınirlcnmı-. ~ır h 
h;..ı_ı!ırıyor. 

Sıra gc\ıyor gumın .... ın çck ımın ı.: ~ 
Fu .. un neınırd y.ır.ık nd•ı, ınJ.ı K r 
anırıılun .,açtığ ı ı~ıkhı JJha ll.ı yıırı.;un 

ncn o\lı, oldukı.ı .. ı kahıh. ılık 
Yım· hiıtıin q,.ıl.ır hiı \'ük n ın ) ınırı 

rınc gdiynr Yonl'rnıcn n." ı:•ırunru 

ml·nı çt:kınıı nt'Tnl ı.:n y.ıp .ıı kl· 
t<Utt~ıy\ırlar.En "'-ınıın~ l .ı k.ım~:r.ının rı 
m;ı..,hı yerine, yük lı.i(!ll giımlt"'ını.: k ıli 
rıltvı.)r. [\.·ınırc\ kıy, ıktı n ı deCNırııu 
od.ıya gd!'ı·tır n: ·'[krrn hu fi lm ı~ 
kcı~- rant• "acak 'ahnnı kı1yı.tldk.\ın 
~aman nasıl ış ~ap,ır" ~li ~- ı r \.l ~ 
gıinun >;(.ln \oekiıııı i ~ı· ın ~.ılı ~ ı r·ı ıı 
Hüseyin, Serdar, Cengiz., 
yataklara ••• 
Bak babanıza söylerim. 




