
*** SETLERDEN *** 

Çekimleri Kasım ayı içinde Antalya' da ba~layan ve Ocak ayı içinde 
İstanbul'da tamamlanan "Bay E" nin setindeydik 

t t 

arın bir kö§esınde, ılgınç bir sohbet surüyor. 
Hulki Aktunç anlatıyor: "Ilk ınsan, hem di~i. 
hem erkekti. Sonraları, insanların bu mutlulu
ğunu kıskanan tanrılar, ayırdılar ıkisinı. O za

mandan bendir de, herkes öteki yarısını arıyor" 
Soruyor Ara Güler:" Bulabilıyorlar mı pekı?" 
"Yoo, bulamıyorlar." 
"O zaman boş ver sende ya. Kafa takacak meseleler mı bun

lar?." 
Club ı 4'tc, Sinan Çetın'ın son çalışması Bay E' nın setindeyız. 

Filmi n son çe kım günlerinden bıri bu. Tuhaf bır barda, bir takım 
garip imanlar toplanmış, sohbet ediyorlar. Çekırn aralarında filrnle 
ılgili bilgiler alıyonız, ekıpteki arkada~lardan: 6 Kasırn'thı Anwl 
ya'da ba~laını~ Bay E' nın çekimleri ve ı 7 Aralık'a katlar sıirrnüş. 
lllehrn~t Alı Erhil'in Süper Gol Show gibi programlarının "kıştır
ına.", ve çoğu ünlü kimi oyuncularının Antalya'ya gelemernesi yü
zünden birkaç sahne çekilerneyip, İstanbul'a akrarılınış . 4 gün sure· 
ceı bu ek çekırnlerle, Bay E'nin tüm çekınılerı tamarnlanrnı~ ola
Lakınış. ~inan Çetin ve arbd<ı§ları , hir yanuan <.la, filrnın rnontaıı 
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nı sürdün.iyor, şımdıden belirlenen gösterirn tarihınc fılrni yerıştir
ıneye çalışıyorlarrnış. 

Şırn<.lı sırada Kenan Doğulu'nun sahnesi var. O d,ı katlın-erkek 
ilışkisi üzerıne bır şeyler söyleyecek ama, bir eksık var: Sinan Çe
tın, planda güzel bır kızın da olmasını ısrıyor Bardaki kalabalığı ta
rıyor ve gözü, bir kenarda oturan kentli halinde bır kıw rakılıyor. 

"Siz oynar mısınız rica etsek?" 
Sorunun rnuhatabı, Kanal 6'da yayınlan;ın Sıncma & Sinema 

prograrnının sunucusu Belkıs Ünlen. Kabul ctlıyor oyn,unayı. Kı:
nan Doğulu'nun yanınagelıyor 

Filrnin stan Mehmet Alı Erbıl'in henüz rnakycı)l suruynr ama, 
Kenan Doğulu, Erbil'ın barın karşı tar~fında oturduğunu varsaya
rak, ona doğru konuşuyor: "Boş ver ya. Bir ka<.lın ıçın elını kan.ı 
bularnaya değer mil Kadınlar geçıcıdir, kalıcı olan <.lostlukl,ırdır." 
Ilk provadan sonra, Sinan Çetın, delikanlının scvgılı; ı rolün<.lckı 
Belkıs hanımdan, Kenan Doğulu'nun sözlerı b ı rınce ona tokat at
rnasını istiyor. İlk çekim dediğı gibı yapılıyor ama yönetmen toka 
d ın şi<.ldetınden hoşnut değıl. 

"Vursana y;ı bir tane." 
"Canı acır ;:ıma." 
Sonuçta plan yeniden çekilıyor ve bu kez tokar t.ırn ;ınl.ırnıy l a 

patlıyor Kenan'ın yuzünde. Plandan sonra Doğulu ile röportaı ya
pan tüm basın ıncnsuplarının ılk sorusu da "Tokat yemek nasıl b ı r 
duygu?" oluyor 

Senaryosunu <.la Sinan Çetin'in yazdığı Ray E'nın ba§lıca rollc
rinı, Mehmet Alı Erbıl, Nathalıe Hewux, Terran Greenc, Cansu 
Akbel, Bcrfi Dicle Öğüt, Satlettın Erbıl, Rasırn Öztekın, Meltem 



1 M.ırt'ta "8Jy E"nin gosterirnc girm<siylt· birlikte, filmin kimi yan urünleri de pıya,aJa olacak. 

c;uınbul ,.,. Elıf Kr;ınıer paylaııvurlar Ttı 
ımıyle sesi ı olar;ık .,:ekilen ve l.ıhur:ıtuv;r iı 
lt•ınlcrı 1\udarıe';te'dc yapılan !ılının hürce" 
"" 16 nııly,ır TL Rıı hütçenin bır hiılümıı 
spunspr lırııı.ıLırcLın, Tuhorg, Fuıı Fılın 
Llııh llnt~l :-ırcııc, hı.ınhul 1-Lıv,ı Ynll.ırı 
Piy.ıle, Dt·tur w ( iczi r..,underı nden sağ 
Lınınt~. 

Filının ılgınç fı:elliklerinden hırisı de, 
sineın,ı ve tıy.ıtrn oyuncularının yanı sırA, 
h:ıık.ı .ıl.ınl.ırdan ıınlı.i ısıınlerın de fılınde 
nıl dim<~>>. 1 l.ıylı k.ıharık lıstede ~u isımler 
yer .ılıvor: Ag.ih Özgüç, .-\ra liuler. Aııl.~.ın 
B.ıyar, Rcdri B.ıyk.ıın, Cem Ccminay, Den ı: 
Arc:ık, Dıdcııı Oner, Duvgu Ascn;ı, Er"l 
Ktise, ~t'rd.ı Anı! Y<ırkııı. FigcT lspir, (_jı 
m·;ınnı Scugn;ınıillu, Hanın Özakıncı, Hul 
ki Aktunç, İızet Öz, K.ıhr.ıman Alyunnğlu, 
Kc•n;ın Dogulıı. Mu;ı;ıta Sand.ıl, Netlıh<ın 
Yavu:cın, R.ına Pırınççıoğlu, Sevd.ı Deını 
re!, Tınnıçın Tı.izecan, Yonca F,·ciınık \'l' 

Zelış Yücel. Ayrıca filmde, Kırkpınar B.ış 
Pehlıv<tnı Ccngı: Elhiya'nın dıı rolu \',ır 

Barın k.ıpısının hemen lis@Unde hır per· 
dedc, fılmin kimi sahnelerı gösterilıyor Bu 
sahnelerde fılmın kötu adamı Don (Termn 
Üreene), lsnıct Rerbn'ın (Mehmet Alı Er
bd) karısı Leyla'y<t (Nathalıe Heroux) ıı· 
kence ve s~rkıntılık v.>pıy,ır ve hu gtıruntu· 
ler TV'den yayınlıyor Film hoyunc.ı haşına 
bır sürü ki\tu ol.ıy gclnıış ol.ın Isınet Ber· 
kan, hır serserıden .ıldığı gıysiler ve ınuto· 
>ıkkrlt· hara gcldığindc önce, tüm ımışrerı 
lerın ızledıği hu görunriilerı, ardından ara· 
h.ısını ç.ılmıı olan Salman (Sadettın Erbıl) 
ve tıd;ımlarınt görüyor 

Ardınd<~n ı;elen s,ıhncnır ç.·kı:ııırıdc ı 
ra. 1\l..lııner Alı h.ır 1 v.ı l.ııur. go, ltı ı ">al 
man \e .ttbınl.ırın.l çcıkılı Jııruvor ()nJ lr 

ı.,t. k.ılık.ılı.ıl.ırl.ı ""'"~·•r, ış.ıgıLı\t(l ığnc 
kyıci sozkr eJıyorl.ıı 

"Ri..'n Stlrmu~turıı, k ırın k.ımu~ ı u., ık mı 
dı) o.' Bak, h: dk. ı ın.ıl ulııı11 1 .' 

"( ~ırt'el bır ıuct.ı." 
"Am.ı guzcl Hr nıcr ı." 
"[ lq ıvıı TV, h;;[kın r,,ıh:ını elındt ıut 

m.ı:-.ını ~ı lıyor" 

"Don Johns<>n anti·mcdy.ıulı";ın ıyı ur 
n~klcrını verıvtır" 

Bu so:lcrle, ötkcsı .utı)ur 1\lehmct Alı 
l:rhil'ın, ama SP(:ııkkanlılı;!ını kt>rUYdr:ık hır 
el ını açıp ".-\n.ıht.ırlan ver" dıyvr once ) ı 
ne k.ıhk.ılı:ıl.ırb gtıluy<>rl:ır O :.ım.ın sıl:ıhı· 
nı çıkarıyor Frhıl, ve guluılerı, dııJ.ıkların· 
.la dtınııyur, kPtll .ıd.ınılMın. S.ılnı.ın ın 
"Medy.ı lıhoıuna k.ırşı <.ıfları sıkl.ışrır.ılırıı 
.ırk.ıd.ıılır" dcıııesıyle, hersı harık.ıt kur.ır 
gıhı kulk,ıl.ı gırıyorlar Sil.ıh sır.ıyl.ı hcp'l· 
nin yuzunJe Jol~ıyor, an1rı ate~ etmiyor h~ 
met. Bunun uzcrınc kahbh.ıbr yeniden 
başlıyor 

Ve sılalı patlıyor İsmet, narn!u)u hJtıf 
du).'fııltuyor, .ıd.ıınbrın haıl.ırının u:erındt:
kı ost}dt::rt' ntŞ<lO ,ılıyor Vt' lİ~tu~te t~tığe ha .. 
sıyur Uerçek sıLılı kull.ınıldığı içın hır
kunç bır gurultu p.ııJıy,ır barda, .ımcı tabıi kı 
kurıı'lkı nı~rını var tahancadcı, ~ışeler kırıl
mıyor. 

Bır sonr.ıkı phn çckilırk~n. fılmın genel 
koorJın<ltÖrÜ T.ın l:enıaf G~nç Vt' O<lll<lt yÔ· 
nctıncnı Aylın Ti.ıd, dlerındekı kapbr,ı 
içki şışderını kırdr.ık elde ertıkieri caınl.ır 

ı tırıl tır 1 t 
J J r, 

E 
"B,ırı, ıçıode ııı:;nk ·_r:,ker ·\ <.ı 

ofke' furk Kurt l•erım • · n:lf ı: 'l.ldr :n 
~lnclht nr ı ,. 

l 1-.l.ırr'n, B.~ E' nın o lt'rırr. ı•m , 
le bır! ıkı. !ılını ı kıı"ıı ~,ın u ur,' rı dt pıp 
s.ıd,ı ol.ıc ık Mıısr_.ı., S.ınd.ıl'ın h : r. d 
StıunJtrack'tc S.lllJt,,nın hı!ırer f fÇ ırı• 
nın yanı sıra, film ı,ın lx tekdığı ~ari< l •ı 
.:la bulunac.ık. C.ınsu Akbel'ın ' netngı et 
ht:h::e dı ve Tamer BJrln'ııı k.ılern ;ı J ı 
kıt ıp ~>c, ,eyırci~ı çekımiere g< turc ek, v 
;.ın.ın .ıcı-url ı oLı~·lanı t ınıkhk etınesı:lı 
:;(ığlavacaklar 

<,:e kımler sı.iruyor henın arn.>, 4ırr..: bıt 
tığı ıçın bı: ayrılıyoruz setten Çek m!e•ın, 
o:e!lıkle Sman Çetin'den kayınkla~"' ke· 
yıflı h.nası ı.,ımı:e dt' sınını, 1 tJnbul un 
kırlı h.ıva;ıncı ,ıkıyoruz. 

Filınde rol alan san,uçı!arın hayr:;<nları 
v~ ':ıtn('ma seyircılc:rı ~ıbi, bi:r de I ~fart'ı, 
Bay E yi beklıyoru: Sım yıllarJ.ı h ylı 
b.ı 1arı. ı: ı;örunen Türk 'ınem:ttın,ı bır pırıl 
tı dti~Urme:-.ınL umar.:ık ... 
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