
Orhan Ojuı'un yeni filmi 

Manlll Tarzanı'nın aetlnden 

lzlenlıwlerlnl aktarıyor. 

(hohi.ısuınuz, ~arsıhı sarsıla yol alıyor 
gct:enın içinde. Ark.ı kolruklarda, rahta 
k.u:ıklar, knliler, hatta kartal kate~teri yı
ğılı, hı:'c dnde,•i:. Oyunculardan Ayton 
"ert, ekıbin 'l'mpatık ınakyö:rü Rengin'le 
~a, mm n.ı~ıl kC'sılcceğinı konu~uyor. Bi ra: 
ıkrdl' pmduksuyon amıri Sadık Deveci, 

y.ıpını dl·m;Jnlarıyhı ~ohhcre dalmı~, ;ını 
lar, ~;ık.ılar, wkılm<liar gırla gidiyor. Nıh.ıt 
Nıknel, "Sız hrnı 20 hölılın bo~unca ko· 
nu~tunuz Yıwa dızi.mıdı:. Sesımle tanı~rı~un 
için çok ~t.'t•nıçli:Yim." Jıynr Ayton Hey'e. 
Muzaffer Çctinyılınaz, AJana izlenimlerin 
aktarıyor hana. 

Derken, gecenin ılerleyen saaderindc.·, 
ckiptc yorgunluk helırtilerı g:iin..ilmez, ne· 
şe giJl·rek artarken, Çerınyılınıu'ın uzattı 
ğı "entıryoyu .ıçıynrum. Manisa Tar:anı 
yazıyor. Altında. ı~e bır ım:;ı yer alı\·or· 

Nur.ıy Oğu• 
Orhrm Oğuz'un yenı filmmin ~;eti, en az 

ckıp ncohü..,li kadar keyıfli \'C ne~elı. Fki 
bin ycrleşti~i Armo Otdı'nde de aynı he
vecanlı hav;.~ gözleniyor. Bir koşuşturma# 
c\, bır yoğun f<lali)'l't sürüp gidiyor. Rızim 
gihı, 5 Ka ... ım cun"\3 günü Mani~a'ya va# 
ranlar ciınlenmckreler, n gün çekim yok. 
Diğ:crlcri, ha:ırlıklarını ~ürdüniyor. 

Ekıbin olduğu her yerde Talat F\ulut 
dikkJti çekiyor hemen. Saçı \'e "ak:-ılı o 
kadar u:un kı, yılbrdır kuafür yü:ü ~ör
memı~ .... ,mılı)·or; oy~a valnı:ı.:.a I O aydır 
u:atıyomlU~. Saçı ve .... akalı bunca u:un ve 
hayli kırlaşnıı~ lllunı..a, ü' lt.' ed. .. ıleyicı hır 
luv"Y·l hürünüvnr ki, pevgaınhcrlerı çağ· 
rı~tırıyor 

Birkaç ~q.ır Jinlendikten sonra Manı 
sa'yı ge 1.ıneyt' ~,.:ıbyorum . GırJığım hıı 

hakkalda, hır herhcr\le, "Nerelisinız.?" so
rusuyla haşlayan 
"'-lhhet Manı-;a 
Tm::anı'na geliyor, 
anılar dinliyoruro 
"Ben hıı; görme · 
Jim" dıvor genç 
bcrher kalfa ... ı 
" Bi~ ~cri~ emedık 
Ama lıcfı çıplak RC 
~ermiş 'Vllnı Çok 
ağaç Jıkmı~ Ço
cukları ~-ok seı'H· 
mi~. 

"onra hana Tu# 
rı:m Derneğı 

1lnUndı..:kı Manisa 
T.ır:anı hevh· lını 

tarıf edıyor, gidıp 

gi.lrliy1ınım. Ağaç 

tan vapılmış hey 
kd, hir anıç n:~il 
lığın ortasındn ka· 
lakalını~. nedt·n~c 

in~ana hüzün ve-ri· 
yor. Bdkı Je, M.ı· 
nisa'nın çok da 
ağa~rlı olmama~ın-

J,mdır lıu hüzun. Mani'ıa Tarz.ını verııl 
~l' ht..·nzıyor, omla~ıLırı Cemalin ere 
<J!nıı~l.ır anıdan g:eçtn .30 yıkLı. 
Ak~aın, nrl'lin lcıhi~indcyi:, Ekır 

... onr;l ilk ropLıntı~ını yap.ıcak A1:, 

Rcy, hır vanJ.m, toplantıyla aynı •<~an 
tclt.'\·i:yon&ı gü.,terıleı..t-k olan Kagt 
hcı'yı knçıracağına Uzlllliyor, hir y;ınd 
do1, ~;ınoıt yönetııni t.•kihıne, ''Canım 

adamın hır de 'a)!lı~ nlıır Arada lıır çık 
hö:_vle elleri titrı.:ye utrcye ~ını -~ıkr S 
w baka.~ ı olması la tım, köseekli ~aan : 
lıızım." dıye isteklerinı sıralıynı 

Avton Sert, fılmJe, Talat Bulut'ıınc 
landırdığı Alıınl'd Redevı, nam-ı Jı 

~lınis.ı Tarzanı'nJan ~nnrakı en ağırlı 
milerden hirıni, T ural Kadir'i nynu, 
Dığer (lnemlı karakterlerden, Hatic~ l 
n·tmt•n'i Kültür Rakanı Fikri Sağlar'ırıl 
rı~ı Scrap Sağlar, Ceınal'ı Nıhat Nihrt 
Fadıınc'yı Pınar Afşar, yenı valivı Mu: 
kr Çetınyılm.ı:, Ilelcdıye F\.ışkanı'nı 

'-'larak Bir Garip Koleksryonctt 'yu yonı:ı 

Nurerrın Ö:t•l ve Emın'ı Munıt Erglir 
l.mdırtyllrlar. Ccngi: Ergun'un vapım 
ğın üstlendiğı Mani~a Tar~anı'nın \"OJil 

men \'t' gön..intli yOnctmcnı Orhan O: 
~.mat yilnetmen i M. Ziya Ulkt:ndln. 

Ertc" >a~ah, >aat 7 J(l'da kaht·ahı 
nun.ı inJiğimdl·, ekibın tümüni.ı, ç 
bllmıı. kahvaltı!arını yarımlam4 t 
yorum. Herkc-.ın yü:llndc ilk günün h
ı.:anı okunuyor. Ama hıçkiıme, ~1u:•tt 
Çerınyılma: kadar heyecanlı değil, 
ma: J,ı. Onunkisi hir ha~ka. Sık ... ık c 
dini yü:i.ınü yıkıyor, Ü:dcın Sa\'aş, ''H.ı.. 
hakalım hana hıra~ replık t•er." JcJıgın• 

her bir 'ü:cl.l.k ağzından bınbır :nrlukl:ı, 
kıvor. IH yıllık hir tıyatrocunun, h;.1lcn 

ncma fılınlcrindt:, TV dizilcrındı.: r\ı!! 
ollan hır ... an;ır,ının, çekim ('mu: ... ı hr 

ht.'\'l'~.:<mlı olma-.ı nt: g\.ı:cl. A\ton Ik 
1 vlt• dü~iimiyor, <..~crınyılma:'ı kutlu 

Yahu hram be Ne 1(\<~d bir h<'"'"" 
hô-vk . /nrhıkla güli.ımsüynr t_:emnılm 
"Spazm gt'çırece~m .. Jıyur. Ütl1hu'' C 
mı: çağrı ... ı gl'iıJiğinJc o lb hizımle bırlı~ 
yl·rinı oılıyı.)r. O glin çekımı rol am.~.,, 
dl· '"rl' gdccck, ark.ıdaşlarını i:lt'mt.:k 
yı.!canını .ı~.ıltıylırmu~. 

f..,ml'r lnünü 1\.ı;: Mc~k·k Lısl·si'nın 
nundJvı:. Çckımler, hemen rum ıimıı 

kar.ıktl·rll·rın gilrünJüğü kerme-.. s.ıhrn 
Ic ba~hıv<Juık. Çevre Bakanı Rı:.ı Kt 
ci'nın fncnğratlarını çl·kcn g;ı;dt:dl 
TV'ı.:ıler, St:rap Sağl..ır'ın ~ere gdnıt 
heklıyorlar. Önce Ö:lcm S"'"l ~elı 
1 950'lt::rin giyimı \e makyaJı ıç imk 
tıcı gi.izC"tliği uçup ~itmiş :ankı. Y.ıdırı 

nıık gı\·ın 
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ru:, ~yunkli t.·rkek ~t:rın ~ıy•ioilerı ~ynk gü:t' 

bunıpır .ıın.ı, 10 lı:rın k.ıdınLırı ,,-ıık ki) 
nıı~ gırınıy• ırLırııı ış Jı ı(!rtı~u. 
I'ırhuçıık s.ı.ıtı hııl.m hır h;ııırlığ"ın Vl' 

~~ i!~kn ~t.·r.ır 'ıa~Lır'Lı T.ıl.ıt l3ulut 'un 
Jı:ı ,kı fntnı:r.ıllırının v·kılmnının ;jf 

JınJın l·kıp. ilk pl.ını çd.ıııL-k i~yin lı.ı:Lr. 
~,ı!,ınım ,ırk.ı r.u.ıtLırın.ı hir \l'H ıkı -.ır.ı 
ınlhh·t'lcr ınnımı~. l,.t:\ n.: R.ık.ını. koru 

n.ıl.ırı. tılıııc k.ıtk ıd.ı hulunan j\,tıni-..ı H ır 
!ıl H,ı~bnı, ( i;ırııi:oıı Jı..:omuı anı \ l' ılı rı 
dıı:t:r u"t du:t:\' yı·ıneticıkrı, hu o.;.ındaly<:> 
lt-n• ııturmu~l.ır, ~"L"kıınk·rı ıılıyorl.ır. lik 
rLm ı~·in ha.: ır ıılunıınt.·a, Orh•ın Ogu:.:. 
~cWt' n.ık.mı'n.ı ~kıni.iytır· "Su:Jın Halu.ı 

11111 
Hıı \·ıık imt'mlı l,n· film \ı-:rdı.:n rica edi 

wrıım. ltcrft'n '1\anwr.ı tir trıı,ını._: dıvnr 
Pı~.ın'ın komuruvl.ı, ekir nı.:Jt:rht.' hJrc.
lcr gc:çınL'\"ınn, bu lt:ıl..)rh;ın Oi:uz 
ul•lk -t. • ..,Jl· kıımunı rcknrlı)ıır, \t.:kimll"f 

~ı~lı\tll 
lk ı rl.ın ır.ı .. ınJ'-l Ser. ı~--. ').ıclcu'l.ı konu 

'J~·uru:. P.irk,ı~ 1 V fılnıımlt rol ;ıbn rı 
~.ıtrııcıı :o.anatı,.ı. ılk kı:·: ~ır ~incnlr\ fılmın
.ı~ yer oılıvor Ht~ {i/md,· rol alrruıyı kahul 
dmn ~ımku hu fılmın bır ı"i;zelligi nır ·• diyoı 
.-~ ,ı\-ıklıvor: "Çct'fl'cilı,~i dJ..·~ tc: kle-yen, (,."ct'· 

,/,, dı>ğavla ılgılı lıır film bıı. l>lanısa Tar-
~Jııı da artık ncrt.'dt.'"'lii<-' rnriik- mcıl olmu~ bır 
kı;ılık lliiyl"ı dcdlıkleıı olan bır {ı/nıJc uy
lldJ'tmdı.JWJısu " 

lil·rı"ı ıçın net konu.~ınuyor Sağlar. ~-ıne 
\-lani'a Tı1rzanı gihı ilnc:mli hır proje ıçin 
rfklıt alır-'"' bhul t:lk·hılırını~: "Öteki jılm 
ıffi wbıı kı deşıırm(vımtm, yanlış anlaşılma; 

~ın ıı~W ama daha ~.ı ok tofJlunual mı:,ajı 
1 ırı ınsımLırı Jirl·k ilJ!il'-·ndırt'ak konulan 
ıhn wnıgimıildcn \eyrc..'diyurıım Çünkti 

1:\>ıı lnr fl"'ft-HTıXıtyum. ,m/ mt:Sie_ğjm o Kt:yif~ 

\\ıpu_ı;m ı.ş u. BunJan da hoşL.ını.lım uma 
'ılı~ım ri-..mroı:uluk O .,u~dt.'n mı::chur du 
1 'lıbm 'ınc..'rruu.lu ovııama--.a." Ji"'lrrr 
Fılmdı: canl.l~ı..lırJı~ı llat-ıı.:(' Ö(!rct~ 

mtn'i i't' ~iiylt· ;ınl.ııtyor: "H min· i-:iğrcmıt•n 
il'ijJın, hatta ılı.:nr.:ı dıyı.:bılt:ce~mız_, ı4kıı R"t'niş 

bır ktıdın. Dul, bır \·onıj!H t·a.r Ytışam mü 
;ı..1dc'ii l'enyor amt.ı. bwwı bıı ozdliklımnm 
anında ıLı kt.•ndıni rotıluma kı.ıhul ettirmiş, 

'"ı'iftrı h saygı duyulun bır k4ılik. Hoş bır 
kısılık :vwU. < Ji~\·lu hir ki~ili~ ı·ar " 

~-l'kını .u.-ıl.ırınJ.ı, fıgur.m ol.u.ıl çe 
kımlı!rt.' karıLın ~bnı;;alıl.ula ~ıhhL·t edi 
onı~ 40 \-',ı,l.ırınJ.ı l·ır h.ıvan, ~uı.:ullu 

!undan ;ıntın\ly ır ~Lmısa Tar:::omı'nı. 
lhvramlardı..ı dt ~ırtınJa gt'Ç~rJı. Bır Je, 
·um htışlauıi!ı hır gdt•nd<tır, Rama~an'da ıf 

1 cr trıpu attınlı · Jıytır. Sohht"t ılc·rlc)·ını..:c, 

r ıLır Rulut'ıı. ~tını'i.l T.ır?,ını olarak ÇI ık 
dd hcğc:nml'Jı~ını k.ı~ytTI)"Iır .ıg:ından. Ah

mrt B~.:dnı\ı t:ınıyanbr. Ru\ur'u nn;ı ,-nk 
~n:t•triklt·rı ı~riıı ~·ı~ırıyor, llt'llcnmı ~uru· 
\nrum. 'SıırL--ın t'e '\ıtkallun daha u;:ımdu 
BrJc, yanı bô'llı: 1->ıri Jc~ilJı ıı A.ıınt:nıi~ bı 
1 "arı.ınıu::-lık --ya(ltır'7ımı ... dı1 fttr .. (m ·a ı·er 

m rde lu.ırkıaıırdu .. .\~·ıkıja.,ı, 1"~ bır w.L..mı· 
Jı. ·lıyor T.ıl.ıt Pnılm'.ı, ~İ. ını--. ı T ar.:.1 
nı'nı .ınıms<.~v.ııı l~ır l. ıJınm, lu:nJı..inı 
"ı--:ıkı,ıllıulduğıı iı.,ın • Ngt.·nmcJığını -m-

l.ıtt\ıınıın, t,.'lıluın ... ıı\tır <.--ı\ı.:L 
In, , ı~tltjlııru Jujlti • .L:ııı-fmon ç. 
cuklan azarlm· kı;rkwunnıt) 
Manı.~ct T urıaw ( J hmıım da ~:o
cuklu~wıJa 'lımıma, ntl} anL.ı ı 
km." 

<.,\·kım ler .,ııruyı'r Ru kc .._lt_., 

hlmın "k.iıLu aJ,ıını" Nıh.ıt Ni
knl·l'll' hırlıkıqı:... 'Manıw 

T arıanı ılk goı~.rlık yıliarım ıL w 
hıll•ı..e,(ım hır ;:cımantltt. _ga f"!t! 

haht!rlı.:rmclı.:n wıını~a;whııliJ!im 
kıularPtl,ı \l"lTt'l·ilık hılıncınnı hd
kı de Junyı.u.W ılk kı.::;: en ~rkln llıT 

)~·kildt.• ho-vata ırcçırmew ç .tlr~an 
hır sı'l"clıı/ı. h.utuıkı.ı.rı.uıTıLılı 

·\ncak o lw.ra,ı ,·,L.ılı Ttır una 
hı ı raJ..ını l~.ttuldur kuran \ıkar 
~·ct-rdı:ri, rı \ct'Telcrın lk remçılcı 
kn t·cırJJ, hı:r diinenıili cılduğu _ı,
hı ( >nlonfan hir rant'q dl· Ce 
mal nı.:n o Lrmal'i fl"\'1lU\'11TUTrı 

ne vazık kı." Bhyk :ky ip gu~ 
luın .. i.ıyor Nikcn·l. U .. uk.ıcık 
ekliyor --.nnr;l: ''Hayarırru::kı hıç; 

/ıir zaman Lı.:malolmıı.yı ht·ccrr 
mcJim. f lı.:p ~anctlarını. acılannı 
Ju,Jum, ~ka/arını chıekkJim, 
onların ontmJeki :;;crkri kınrw"'la 
çalıştım. T ~ kınlanı Ju.r dcmr~·c 
~.ı· alış um. Dım)'ayı .ı!diştırmeye ~·e 
gti~dlqtırmeyt' çalış um l ~e 

mal'ık bımlur -:'fok. ~:ıınkıt nıye. 

( .t!mal aga\ları kt·~ı-yor. \."ünkıi 

nı w' Ağa\ ları kesıp dJ< ed.ecegı 
boş anay{ı jiıhrika vapınak i.~ri 

yor. Çımkıt nıv& .1 Orada ılrr:c

mt:k, ama ıfTl'trıklt·ıını riikt-eı.:nL.: 

re ~etaı kaJar dıı~rmuJun okıhıl~ 
dıKınce \iimürmı.:k iHiyor \ö 
murgt.'ı.:i.' Aınu hımm .;;ömUrg~n~ 

L:nn (k hır ~onu van/ır rar~lın 

gt-ılıp gdı:wJT. Sııy11 olmayan i\·1u:
nivı'--wı ~H gctıri;mr -\_~an olma
yan lv1aıu.sa':vı )'t'~ılknJın"ror ,. 

l )i lı ının uuın;ı cdt.·n ~nrııla

rı, kenJı 'ıurup kcnJı vanıtlıvl)f 

Nıknd: 'Bugün .\tanna )'l.?f-t'Tt 
kuJı.ır ''ı: sıl nu. llu\ıı. Yett:"n lw
Jı~r uyu ,ık \"or 11114- Hcl)llf 

Nıye.Tar:d11Jun bu ~anı.1 ı.._·c

mdlll·r çoğaLlı dil ondon Bir ~iin 
Cc:ııttılleım hmnc?sı ,lılcı:.-rı)"le 1 e 
-vm:ık ki lııtmı.:wak rar~mılar 
u::: Ju. ı/oia, p,deı.:d..re de yın~. Tar 
~,nı/m \-ık.ı;.:cık " 

Ekıph.:kı lıcrh·..,ııı Lnıkiıı.::ını 

unıdıığum hir dıl('Uı..· hırırın)f 

"'' i:krını. \.idr; ·ı.' k tr• bır Tırran 
!)lur mınum hılmıvıırıım ,unu 
Jwvgıcltnım T.ır ... an l/,rbikt.-ck 
-...·d~ımlukt~- 1 )ı/..·.(rım J~ ı 

R~n Jı::: /•n .ı~,ıç Jik:. ·eğım 
"-'i dt hır ı)t.ı\_ ~lik ın! 

Fl- T.ıııt BuiMt'a •tllk-oyuocv-,,_...,.,.._......,,_..,_,_ 
!JCiir ,_,,-..... ,,_, .. - .... ._ 

-··--ı-ı. 


