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0RKII$: GiiKLERDEKi KAHRAMAN

BiR IDEAL

UGRUNA
1990'Iann sonlarinda ̂ ^Laleli'de BirAziz^le yola ̂ ikan yonetmen Kudret

son yillarda dizilere yogunla§mi§ durumda. Nihayet tutkuyla sanlacagi
^irprojeyle bulu§an yonetmen, ̂ ^Hurku§: GoklerdekiKahraman^la Tiirkiye'de
^^cihk adina bir^ok ilk'i ba§aran Vecihi Hiirkus'un hikayesini perdeye ta§iyor-

Foft^/MuhsinAf^fin

Ebru ̂ eUKTUG
ebruceliktugS}g»iail.comErtem Egilmez'in 1977 yapimi

filmi "Giilen G6zler"de §ener
^en'in canlandirdigi Vecihi ile
selam yolladigi Vecihi
Hiirkuf"un hareketii ve
dopdolu ya§ami nihayet
beyazperdede. Uzun ve

—wn" . bit ya§amKudrei Sgj,' ^^nemine kamerasmi ̂ eviren
"Hurku|: Goklerdeki Kahraman"

15 ̂ 8iir oi neslinden son derece renkliyuklii bif Vecihi Hiirku§'u perdeye aksiyon
5y®ti ^J^rayla aktanyor. Bazi insanlarin

yand denir, Hiirku? da tam boyledaii- ®skrim,piyano,resimgibisanat
J" du§kunlugu bir yandan da U9ak

^6i sayesinde havacihk tarihimize
bif ile Vecihi Hurkuf, yeni®5ihij^ ̂  l^enin umut dolu aydmhk

ha ^^fepg,^5®^®ileisine donUgmekte. Hilmi
ara^^ §a§irtici fiziksel benzerligiyle
Kurt'^i'^^^Ctn Hurkuf'un 1912-1920 yillariSay^^® merak saimasi, Balkan Harbi ve

§i'na katilmasi ve akillara

durgunluk veren maceralanndan olu^an
"Hiirkuf: Goklerdeki Kahraman"da Gizem
Karaca e§i Hadiye Hanim'a hayat verirken, Birol
Onel ve Riza Akin da siirpriz karakterlerde
kar^imizda olacak.

Vecihi Hurku§ sizin igin neyin simgesi, neleri
temsil ediyor bugtinden bakinca?
Vecihi Hiirkug ve benzerleri yakla§ik 100 yd once
-ilia asker, savaf^i vb. olmalan gerekmiyor- bu
iilkeyi kuran insanlar. Bu nesil bizim o
zamanlarda ya§adigimiz ko§ullardan dolayi
inandmaz olaylara maruz kalmif, buna ragmen
yilmadan bir ideal ugruna sava§mi§ ve bu ideali
ger9ekle§tirmi§ler. Boyle bir altin nesil van Vecihi
Hurkuf da bunlardan biri. Biz maalesefbu
insanlarin ̂ ogunu unuttuk. Bir Alman film

yapimcisi arkadafim vardi, bizde tarih az
literatiir bol, sizde tarih 90k literatur az derdi;
aslmda ne kadar hakh oldugunu gSruyorum.
Tarihimize baktigimizda bQyle pek 90k hikaye
van Hikaye aniaticisi, kurucusu olarak ben ve
benim gibi insanlar, bir noktada kalakaliyoruz ve
bir yerde frene basmaya bafliyoruz; bu kadar da
olmaz diye. Bu filmde gidebileceginiz yere kadar
gidin, bu adamlarm daha fazlasmi ya§adigini
goriiyorsunuz. Bir senaristin, bir hikayecinin
dufunmeye korktugu feyleri yafami§ bu adamlar.
Bofuna super kahraman aramayalim ifte super
kahramanlar bunlar aslmda.

Unutulmu§ bir karakter mi peki Hiirku§?
Degil. Hayat Dergisi'nde tesadiifen denk geldim,
yapilmif rQportajlarvar Vecihi HUrkuf ile.
Helikopter yapmaya 9alif lyor 9atismda,
fotograflan van Bunlari biz niye unuttuk? QiinkU
biz bir Ortadogu ulkesiyiz. O dbnemde de,
sonrasinda da 90k fazla feye maruz kaldik ve
kalmaya devam ettik. Her sabah bafka bir
gundeme uyaniyoruz ve bu U9 be§ yilhk bir
durum degil, 100 ydhk bir fey. Ne zaman ki

! nimde bol bol hava 98^11
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