
SETLERDEN * * 
"Bu adam mı böcek, yoksa biz, bazen böcekleşiyor muyuzt 

ıh.ıngir'dt ıı\ ıırı 
ok~ıi.!ın biriL-ı'ı~ı 

yer.le ku~uk bır 
mcıd.ır v ınlıı Bun 
Lırdın H.H·yır ''-
1:\.ıkr,ıç s.,k.ık hırhr 

krinı h t:rek yol! ı 
rın.ı dcv.ıın e~.krlcr VL huyk·ce )rt11J.t, hes 
.ıyrı snk ıi:!ın l""ırlı.:~ıni:;ı ıl"-.hı~u ı:knıını \l'rt:n 

ku\ıik lıır mq·Jan olu~ur. Be~ .ıyrı b)~t.: l'.ı 
~ınd.ı d. ın dıikk.ın hu ıııinik mcy lını çev 
relcr Bır Lıs.ır, elckrırikçı. kuru rcmızl~
ıııecı \'l' hır f..ıkk.ıl. Erh.ın Beno_r'ın l\'nı ;ı,l 
lı e,l-rındcn \lınır Elçi'nin ~enaıYn~unu yı 
zıp ylırıcttiği \·\.~ h,ı~rulkrını Halıl Ergun, 
Nur,t·lı !Jız '"' Fü,un Demirel'in pıyl,ı~t,gı 
Bı•cek'ın çckınıkrı u\ gun surı:cck hirbç 
dı~ tnl'k.ın s.thn~sı için bura~ı UV~'lln gunil 
mu tlJ 

Su: kunu~u yer~ \'arı...lığımd.1 o_ğl..:: vt.·ınegı 
ht.•nı·P yt·nmi~. hircı.-::Jcm \ekimine h.ı~Lına .. 
L.ık ı>l.ının ,ıvrınrıLırı t.ını~ılıyorJu. f!ı,·.ı 
q>ey >uğııkru. Y.ığınur her .ıynı hıcd.ı, h.ıtıf 
hdfıf. lııı, durın,ıd,ın çıscl i yordu. Halil Fr 
qiJn, uıt-rın, J c ~rı hır p.ılro. alt ı nd.ı h'TI l>ır 
t,ıkıııı elhıse, b.ı~ınJ;ı ıynı renk k•tr ~arkı 
ve g\ı:unde td ÇLTÇt\'t• l ı ~o: l tik ıl\.· ~t.:trL bı 
lirJıgındL, hen, kctnH:rıyd b;ıg l ı n11...ınitüre 

'' 

NEJA T K ESL ER 

dalınıı. hoyk" f>ır ıınk,ınırı \Oiıcııııcn ı~ır 
ne hüyuk kolaylık uldu[•unıı lıışııniı1· ır 
lluın K ııntrının pt. hkul fılıu u~ rı n~ k t~ 
.. ktııı•ı !unınıuyıı, ClTLe\ ıı•ı, ıt\lıtu ulır ıı 
pertı>rın.ın .. ını <hı ı le. ı ı ~·ı ı ~ llH uı nıt 
nitıJrJcn L~kırı u .. h:hılır• k. \ netıııc 1e 
1ıncmlı d..._nteJt: h.ıkımı~~:r '~ ~ ıntrni k ı 
lııliydi k ı::.ıııJırıvurdu ller pl;ıı ı, ıııuıı tı 
lC raglı \'IJc,ıJ.m Jet.<hrc 1 ı.J, \Ir LtrınJe 
t-!u~uıılip t ırrı~m,, ur Lının.ı h ır' t rn.1k ne 
hüyuk hır kul.ı)lıkrı l'u ırJd.• ç l·ıoıı he.ır• 
lıkları t.ım,ınıl.ııım". 1-LJ.I Er~uı :,,kJ, lıı 

k ıpı<ı ununJckı \Htiıı .ılmı 1 Ru pl.ınd. 
k ııncrc~n•n v ılnı:o Rec,u Öc \ ın (H d ıl fr 
.!.!Lin) LlinJ~..- tunrıL:U gtt: ı. vı.., · kırı l n 
gıırmL·I grrı.:ki\'llhlu.L1 ygun ı..hıru~un 'l'•ık,1 
hn~..h~ın;ı k :u ır \'Crilir \ crılınL . cki1'1l lı ı 
!.ındı 

lı~~ı tl'l ın m ınşcund1 "T r ıııo, ı ıılı 

-,mu" h,ı,lıgı nkunurken Re .ıı B~. "Allah 
wııımım hclamu ı l'\tn N rnu.s~u~lar' ~..kr 

I'Lm ııııJı ırpr~len tekr.ı ıJı.:Pırl t·n ,, 
etenın ı uılıın n l)kun,~~ ılır lllduL. ,..- ırk_J 

lıııce ~e kır" tc~ r"danır H,ılıl Eh<Jn, l:>u L: 
t.1rıhı l-.ı~ f .IPll.lğıyLı Ofto.;f 

\ynı rLın. bmua Keuı Bey'ı LCph~ 
den ı::• >rurkl'n t~krarLınır b k ır bu ke7 1\r 
Lıh ınpwııl'tın l:da1ını ı<enın' N m us: l<'kır'" 
~u:uyle S1)na ermı.:z Rec;ıi Bcv h.ı~ını ,~:.re 

rcJcn k ıldırırkcn <>nu ofkclcıı-lırcn hır ~<'\ 
g1 rür ((>nu . ..;ilreklı ı/t!f RÜ,!crt'H t· kom~ıısıı 
ıohın ~~ nç la- fm Jdi/...mlnL.ı kıınll~ıııo.ıkı,ıdır 
lıcn\ kız: rulwıü iddtcm C'uınhul ovnamakta~ 
lır Bıı l«•nuıııı.ı '~tındcn ene11 gım ç~kılccck-

cıı ) Ku,'·•, H ş.ı 1 n_ıkl" ~ " gu•lı P 
>Urt 1 ık ık ll lıkt n ın· , ıpır ~ ık k• ı 
ttıni Ic nı'-c 1 t J,, Lı \ ır .. Fl l k ıç u ı 

k .u t ı 

\' •r:.rı r 

r,ın l eL<ll Bey, k.ılao ını, hıkka'ın nundc 
k en baktığı yere .;e' ıruck , • fıı>ak• f u· .k 



kındu/ar /ı, ııııı" dn Hu plan ıkı kez te krarla · 
n ır n .· ıkinc i ' ı ha ~ilrtlıdır 

Teknık v•mctınen Ali Y<tylı'ya ' cralı'ı 
suf<'klı kulLınır kull.ınaınadıklarını '<>rdu· 
~umd. ı , Ak.'l\.\ltl '.t aıt olduğu ıçın ~üreklı eJ .. 
krınin .dtınd(l olduğunu üğrendım . Ru ilfil" 

J a ,· ,ık ır epey ıle rl e ıni ~, h a , •a kar.ırma y;ı 
b. ı ~ Lunı~tt . \"""ekı mc ""H' vcrdmes ı gt..>reki yor ~ 
du . Çılı ~ nı. ı bitımınde Uınıt Elçi'ye bırkaç 
so ru sorma ht.~ sahım , m e kan in cc l e rne s ı 
yapmaya gtdl'Cl'klcrlni öğre ninc e yeniJc:n 
s tı )',\ Jiı~tü . Elç ı , ertes i gün öğle yemeğinde 
S<>hbct eJebilcceğıını z ı söylcyıncc. usul usul 
ı.., fı sın \'(,Junu tuttum. 

E rt l'si gün öğll' ycmeğine yetışemediğim 
ı ç ın ..:kı bin bırer ıkı~er yemekten dönüşleri 
nı ı!lcmckle ye tındim. Hır öncek i gun gıbı 
set, hı :b çekııne ha: ırlandı ve dah;ı sonra 
gelen Ü mit Elç ı \lt· Colın Mounier bir sür..: 
konuş tukt .m sonra çekıme ba~la ndı. Kuru 
temıı l eıncc ınin L> nünde kara çarşallı bir ka
dı n ın ark. ı pland.m yürü yü*ü \ 'C kaldırıma 
ç ıkmadan önce domıp ye re doğru küçümser 
b<1kı ~ ı çekıldı F.ıkat , oyunculuk istenil en 
dü :eyJ c o lın .ıd ığ ı ~<; ın pla n 4 kez tekra r 
cd ıldi . 

Rir .onr.ıkı plan, Rc.:a ı Hey'i n kuru te 
m iz kını..·c n·t.• girmekte n \<l:geçir gı;: ri dö n 
düğü, t.ıka t mevJan ın orr;ı .. 
sınJa h.ı~ının dönüp kalbının 
"kııt ığı w ynı: yığ ılıp kaldığ ı 
rtındı r Elımkn dü~ı:n to rba
n ın ıç ı ndekı süt ~ i~e.., i kırılı r 
,.,, süt sok.ı~a yayı lı r Yerde 
güçlükle nefes .ıl ırken, (genç 
k ı :ı k.ıstcdcrek) "Ah kalı..ık' 
Alı on>spıı 1 ", Joğru l mav:ı ç.ılı· 
şı rhn Je (çocuklui:unda ya· 
ş.ıd ı ~ı hir nbyı :ınıınsavarnk) 
··Benim suçum ~ok' dcr. Bıraz 
<ince H a lil Ergün'ün yattığı 
yerde ~ıı ııdi kamerısıyla yere 
dı:- ,,,kmuş ,.<tZI\"l'tll' Cl'ıl ı n 

1\ l <>uniı:r ,·.ın l ır Alttan turu 
l.ın 1 ır spotl.ı lı.ıfıf .ıydınl.ıtı 

l.ın nızler b.ı, gın h ır 1J~unııı 
g<>rehlec<'lh gihıdır Umç kız 
Rec.ıı B<•y\ n,ısıl olduğunu 
soru, ~öruntü flulaıır. 

\,·nı sahnenın gend çt 

kım i ''"'· Lıınn;ı bak k ılın 
hulunduğu hın.ının üçüncü 
k.ıtın.ı çık,ırılıyorJu. Tüm set 
elcııı:ınLırının nldıık~.ı rrıı· 
fesyunel l)ldu~unu ıınLıın.ık 
pek güç de~ıldı Teldem et 
nıek ı<,in h ıkk:ıl.ı gırı[' bır ik ı 
d.ıkık.ılık telefon kontışııı;ı 

s nJ.ın '>onn ~.ırvnnun v~rinı 
değı ıııı • ı:ı. ·,ı l .ı:ırLınınış ol 
dugunu gnrmPk henı hem ~.ı 
şırtıyor ı,, m ,j, tık ıp ctmc;nı 
gııçleştıı ıvordu. 

) ıgrnur, f-ir oneekı gun 
gıh lıı:ını lı., bo:nı.ıd.ın h.ıf t 
bJiıt .,, demcy~ d \'"lll edı 

ın. ılara dônU~üynrdu . 
Uçunc u btt<ıkı kaınera, mcyd.ını tü · 

ınıiyk gö ren bır genel çekim içın hazırdı 
Halıl Erglln dııştüğ ll yerdckı yerını .ılırken , 
s(: t cle ınanl .uından hirı, elinde hır ~ışt= "liıle 
ycrdckı sııt ızıı11 ta ze lıyordu . Çevreden es 
n:ıfın ve ge nç kı z ın ko~arak gelıp Rec .ıı 
Be y'ın b.ı şına torLındıkları pbnın bır pro 
v:ıdan sonra ç,·kıınine geçıklı. İkincı tekrar· 
J;ı yokl.ın gl'çen bir sqy:ır satıcı J.ı koıııpo · 
: isyn nu tnınanıbdı 

I l.ıv .ı k .ırarınaya başlanı ı~ . aınhııl:ıns 
sahncsı dl' e rtesı gllne kalmış, dı~ ç<·kıııılcr 
prngram Jı~ ı bir gün uzaınışt ı. P.t=nsl' h riLi 
bır fmatını bulur tek bir soru hı le snraın.ı · 
ını~tım. Bu y,ı becerıksizlığimdcn y.ı da ya 
pıhn ışe duyduğum saygıdan, r.ıh.ıısız etme· 
me ç :ıb.ısındandı . Doğaldır ki hırınusını k.ı
bul etmek ısteınez ınsan . Ekip tnparbnıp 
gıtıneye haz ırl.ınırken , ben yine ofı>ın yolu
nu turu yl)rJuın . 

"Canavarlaştığımı 
hissettim." 

Sertekı üç üııciı ı,'llnümde ç<·kıınlcrı ıvı 
de n ıyıye t.ıkıp ede mez nlnıuştıım. Lıhnını 
sllreklı bir fı rsatın ı bulup Uınit Elçi'ye surıı · 

K:ırndt• niz şıvesıyle konuşan ıkı k.ıdına ı.ı · 

kılını~tım . Knnu~tnabrının :or ,tnla ı ır ni
n""' nedenıyle okı gerek, suyleıwnll'rı çı 'ı z· 
me -; abasın,ı kaptırdım kcndıını . !kı kadın 
.ır,ılarınd<ı , çekııni hangı tc•levııyun k.ınalı 
nın y.ıpıyor ohbikccğını t.ırtıııyıırLırdı 
Sonra tartı~ına, kenJilerının dl' gi,rüntüye 
girip girmcdıklerinden , bır ıdevı zyon dizi· 
sındc yoldan gcç<·rken gi>rükn . ıınc~ o~'llll.ı 
rın,ı kadar uzadı. lsnırla onl.ırı Jınknıcktcn 
kendıını .ılıkoy,ıın.ı:kcn, h ı r y;ımLın d;ı ıçı · 
ne dü~tiiğlim durumdan Jol:ıyı acı Juyııy«r· 
duın. !'\ir snk.ık hipcğinın dıı,·ar diplnini 
ve dırcklerı koklay<1 koklay:ı gdır hc·nı de 
ıhnı:ıl etnıemes i, orada öylece ka:ık gıbi 
durduğurnu kanıtlaınay.ı yetaJı. Düıtınün 
bir kez, setınızdc röport<IJ yapmak için bu · 
lunduğunu bildiğinız bırı uç glln üstüste ge
lıvor, Lıbt sizınlc• hı\· konuşmadan or.ıd.ı 
öyll'ce dıkilıp çeyresine b;ıkınır duruyor. 
.A.r~Jc1 bır st:~s.izce vanını: , ı y,ıkla~ıp Çt::\'rt· ~ 
n"dekılerle ne knnııştuğunu z u dınleyıp 
sonr.ı yine se>sizc<? ıız.ıkl:ışıynr. Oldııkç.ı ra· 
lı;ıtsız edicı bır dunımdıı bu. Rimra kendi
ını, $l't dcınanbrınd.ın hıri gıhi sokak trafı 
ğın i knntrol etmeye ç.ılışırkcn bulunnı, 
Antrak'taki işiıni bır.ıkıp otop<ırk gi\rcvlısı 
«lm.ının herkes ıçin dah, ı hayırlı Pl«lıilece· 

ğı duygusuncı kapıldıııı. 
Zihnimde bütün hu dtı ıün

cel er . ıcıınas ı :c . ı dönur durur· 
ken Alı Y.ıylı y.ınıına y.ıklaşıp , 
ıstırabıma son \'crJı. "Halil Er
gitn elektinkçıde ownmır, ırdiJı 
onunla konıı şabılırsın . Bır s ii re 
i çın mitsait ' dedı v.ırlı g ııııın 
bu koşulla rda, dı ğe r ıns;ınla r 
ı ç ın rah:ıtsdığa dıinüıtüğü ,ır
tık su gi\t lirnıez hır ge rçekti 
Kı sa bır terediinen S<ınra d ek 
t irıkç ı yc koştum. Halıl Ergün 
daha önce yanılan h.ısı n duvu· 
nı :-.und. ı Rt'(, ıı Hey, ı l .ı ro ı k, rrın 

yud.ı g()rduı::t ı hol"egi y ıkt ığın 

,Lı her ın~, ı nın ı\: i ndt:kt v;;ıh ~i 
y.ın ı gc>rcr ilcl ı ğ ı n ı sny leıııi ı tı 
O ;ın ı J;ı ha ,ıy rı n tılı i\~ re nnı <·k 
istedı~ıın,le ıunla rı sı>v l edı 

\ rJ u. F .ık h. ı Hı Jnkı Ja 
h < •u kı · ) ınc de hı ı. Böak 
1\1 l "'' vıı dirıLı hı- dıınımdu. 
"r-lJI kı ! hır "-ıl r ıkı gün 1 -ıva 

Halil Er~un wlü hakkında "R<·caı Bey, bir t;ırafıyhı im;ın, .ıma bır 
t;ırafıvla rcddeJilmc'i gereken biri." diyor. 

"Filmdc adamın biice klcşm• 
ı·~ tn'\cm l.ırı höcı!k ,t,ıib ı gornıc '\Ü· 

recı mıla tılma~a ~.ılış ı l ı vor. ~()· 
mııt olamk d ı hoı..etc wkıvor 
1-lavara l>akı~ınıla lıır mmurlamo 
hıçımı l>u Tıım Inı nnktıı. la hmı 
vııdıı hir bı'ıcek ç ı k ıv11 r k, ırşı,ıııa 

1 / rıvı·.ınlar/a fa ;la 11 ıçdığım ı·a r 
do!fnısıı böcck J~ ııl<a kıvımıam 
l>ı~ biicegin or~.'..ı hc ııı lııka''' 
hem dt Lu..l.o•nın vcıpı~ı ı gere~ı 'Va 
k lma <ı Pnekıv.ırJ ıı ( J hic.:ğı 
komlatTL • uz •nııc .ı/kol dukı ıJı 
yakm" ıhrıra ını ıçımdc hı5sc ırım 
fıır ~n Bı. ın o~lc bı r haz şuvl' 
biT 'lalaJı ge~ u C anilt'arkışu!'ıııı ı 
hıssettırn. Urkıiıııı hndımden 
Bıı da şwııı g ısterıvır l mınu ıı 
ttd ı ~ım t.;Jirec.ıntle vııp ı ~ ı n fan 
tas11vc c. /ı(> lılınç ı l ıınıt iı rıgı bı r 
lurvvaııı vmu -l;.; .. ant1H t.mnan flr(. t· 

l ıp J,_., ıı cl ı gunq "\- .ıydı çek ı ın ler 
'ırıın k.ılır.lı 1-Jk,ıt l,ıgru.'u sugukt ın elle 

n l ır ic 1 rtrıne Ju~tw~uın ndtLtr gı 
t.f 1 okur ·n; . ol.ınctksı- j ... ._ırct h. ku,ıl~ 

lctrıııu sorm.ını ı;crcktığı dü~üncco.;iylc !lll 

~uldıı. AınlıııLın .ıhnesının rLınl,ırı çtkı 
lırkl'n, hn olduğum yerde \ kı lı kılmış, ı· 
tı Jcğıl y<'ld,m geçerken durup ır.ıl.ırııı<Lı 

"<L \·ık. /ıılir l ıwındCI wr ol ın, 
somut ko~ı<l/,ırJa, 1 eı•resd )ak ıorl , ı / ,• · ll i'ly•ı 
çık.ıbilı ı..ek bır ozdlık so~kmııı ıı Jcm~kur Iş 
k.:ncecı ~. lıu wcnı lıarckeıc g<'1 ı rer k ışke ı1< c 
eilcl"tlı~or lcmfk kı v dıı cınu'Vet •ş le'Vcı de bıı 






