
Hülya Arslanbay, genç 

yönetmen Canan lçöz'ün 

ilk filmi Hoşçakal Umut'un 

setinden Izienimlerini 

ll-i uç gundcn hl·rı 1:-.t.Hlhul'u ~-.ir alan 
y.1ğmurlu glınlt.·Hk tek Ju~ündüguın 'hu 
pğmur l..ııçmamalı, hu vagmurda bırileri 

film ç~kmclı\dı. Çu.nhı ü)lt: ..,jn~i ve aynı 
:.un.ınJa \·ah~ ı vd ı kı, ıtfaye hlırrumunu ılı 
Ü\ kcn: .... ı\lnyar.lk ddc eJılec~k hir yağ
ımının hu hı'"' vcrınt.•sı hcklcnctnl':Jı. Ve 
dıkklcrım ııcrçekle~tı. Binlerı hu h.ıYthJ<t 
fılm Çt.'kiyordu. Her ne k.ıdM bu yağmur 
fılm hiln (l k:ııhr önemlı değil-.e de, tllmı 
ı:lt.-Jığımdt.• {l-ğcr ~n ... rcrım ~an:-.ı hulahılır
:-.c) "ı~tc dı)·cccğim, hu ht:nım yağmur". 

~i~lı'Jc: him ıçın kiralıman cıranmJ.na 
dnğru yol alırken, Ayla Kurlu'nun "Ho~
pLıl Umm"unu dü~i.müyorduır.. Nereden 
çıkrı hu dt.·ml'yıı1: <..:unlu, ılk kc: bır sıne· 
ma tılmı \'Ünett.•n Canan lçü:, kendi~ını:: 
kavn<ıJ.. ol.ır;lk hu kirahı ... cçmi~. Ayrıca 
r.ı-.l.lgını Nur.ıy Oğu:'un hazırladıj!ı :-enar· 
yovu :-on halıne gcrirl.'n de lçüz. Ap.utma· 
nın k.ıpı,ına ul.t~m.ıJan ilnce bi ra:: Ja kn 
nuJan h.ıh;..eJt:'yım. Şerif Sc:cr'ın canlan· 
dırdığı Algi.."ı: ik, Ktırşar Alnıaçık'ın can 

LınJın.lığı Oruç, kar~ılıklı ıkı apartmanda 

Yonetmen C anan lçöz ve oyuncusu Şerif Sezer ... 

iltururl.lr. lU •. h.t-:l.ırJJ cuk.ıd.ı~lık JU:ı:yin· 
Jı...· nlan ilışkıh:rı. l..""'lruç'un hap-.1:' girip ~.ı-ık 
m;ı..,ınJ.ın '<l\nr.ı ;ı~Lt Jünl~lır. Fılınin dı· 
ğer rnlk·rınJc ı;o,c, H.uma Zcynnnğlu (Er· 
hil).l.ıfl.'r Yılına: {0-.m:ın), l,):lcm CliiH 
li (Ciüln.u) n: Mt:lteın SaYu (Fusun) hu· 

lunııvnr 
ç~,k Lı:Lı :orLmmaı...L.111 hu\Ju(!umu: 

ap:ırrınanın tera-. k.ıtuu J~,~rru ıncrJI\"Cn 
lerı çık:uken. \.t:ı i~krı yôncrınenımı: 
T.uncr P,;u,ın kimliğını '-:ıkl:w:uak fl,to~ 
muhahırı l,ım.ıy.ı J...ır.ır Yeriynr. Pıir nr.ıt· 

t.ırı lLı 'h.ıvn.:t, .ıctboı v;ınlı~ hır yere mı 
~t.·IJık' dıw llu~mıuvl'rum. Çunkü ortal ıl 
w hiç '-e" ynk Son h;t,,lm.ıkla; görundu· 
ğundc, ;o,igar.ı ıçmt'k ı~-ın daın~nin Jı~ın;ı 
ı.,:ıkmı~ ckıplc kar~ıl.ı~ıynru:. Ü:crimızdı.:n 
düktılcn .. u d;ımlalannı \'c ~w;ıi.J..;ıhılarımı· 
ı.ın ı;o,laklı~ını ~oıkLımaya ~-~ılıpr<lk -.claın 
la~ıyoru:. Içen girmı:k için adım :nrığımız· 

da i'ı: clleriıni:l' ':ıyakhmmı:::a geçırmı:mi .. 
t~;ın' rn~l'der u:atılıy{,r. Bır taraftan rcı
~~..·rkrı ;ıyaklarıma geçırırkt.·n, diğer r,ıTJf 
t~m d.ı J.ıırl·nın t\iıtc gll: atm<wa çalı~ıyn· 
rum. Ç~.·kıınll'rt.• ara vcrildıği içın hürun 
t:kıp gnıpbr hc-ılinJı: hır ~crlı:re ç.d •. ılmı~. 
kcndı .ır.ıl.-trın~..b ... ,,hlx·r cJıynr. \'e t.•n -.n· 

nunJa rqı <.ı"ı't~mı Scrpil Glllt.'r hi:c doğru 
yakL~t''l'r. "T.ım :amanı. .. Çckım ha~L.ır-a 
-.ôyle~i v:ıp,ıma:-.ını::" Jıyert:k, .ualarında 

Can:ın lçü:, Şerif :-:;c:cr, Kür'?ar Alnıaçık 

n.' gürıintü yi'ınctmcni T eYfık Şı:nnl'un di:! 
huhınJu~u gruhun yanına götüniy,ır 

Yarınıcılığını TRT'nın üo.;,tlenJığı fil. 
ının 19. i~günUndc hir TRT yönetmeni 
\ıl.ın lçü:, "Ilk -.ınema filmı yi'ınetmcnlığı 
\'t.' a: çok teJırı.:-ınliğı Plma~ma rağmen, 

ç.ılı~ın;ıların çok iYi gıttiğıni" 
-.oylllyl\r. "Ekiplc uyumum çol 
önl·mli~dı. ~tura k;ımcra gruhu 
TRT'Jcn. gen k.ılan hcrh·s Yc
~ılçam\l.m olnıa,ın:ı rağmen hır 

u\"um ~orunu nlmaJı. Çunktı 
onlar d.ı TRT'cilerk daha ün 

ı.:cJcn ı.;.tlı~nu~ı nlmu~ arLıdJş· 

hr, hi::. d~,.· Yqilçam'ın çı'k i~· in 
Je~ ı:, çok llrt,ı..ındayı::. Ar.tmı:· 
da çok in-.anı hır ilı)kt \'ar, fark 
lı kLı-n1eınlarJ,. dcğılız . Dığer 

t.lfafran rt•dirginliğiın hır sün• 

devam etti. Ama ... anırım, 3., 5., 
fılınıınJl' dt: aynı rı..~ ~ırgınlıği 

duy,ırım . Çünku hı:r seferinde 
dt.·ği~l."ll ki~ih:r var. Her ,l'f·l·rin 
dt: değı~ı:n kişilerle farklı hır 
dünyoı k urmak \':ır. Her '-l'f\:'rin 
dı· a)·nı sorunlar var " 
~ıındıyc k.ıJJr Y;n·u: () ... 
bn'ın Ateş Usrllnde Yurumek 

n· Erdl.'n l(ır;ı\'ın ,\.1al'ı \t~rglhı tılmh: 
rol ;1hın 1\.iir~.ır ~\lnıa~ık, ,.ı\ı}m.ı!Jrı 
çok kı:yıt iliJıgını, dlnrl ıiJ.. h:ı~l 

~~~ı:'iın ılk tılmı ~ıkluğu içın tl'dır~ırı 
Juydı.ı~unu J.dirtıyıır. "P.ı...·n dt.' ttl.ın re • 
gınlıl.. ( ·,ın,ın\.tı yoktu. gl·lkı llı..· 1\"l , 1 ~1 
dı. hm ıı.,:ınl' gtrllı~ıını: \'akıt :.·Hen hır 
~q-ı umıruyonıı T cd ık. (:.man ve'
çok gü:t.·l hır dı:ırthı kurJuk. Hl."r ~q~ı 
~IY\lru: en kü\llk .wrıntısına bd.n. ~ 
lıkk nnlar hı:ım ht"ntnhcıneJıl:,ımı 
'?l"YI çd .. mı\·\ıri.H. Ya d.ı l:ıırhirınıı~ 1 

l"ttnt.'\:ı...• ~.ılı~ıynru:. Dığl'r ~ctlı:rJı: 'lur 
hı,vlc ~n·lcr~ Mutlak" ,,ıU\orJur JJ. 
dl'nk gclllll'ı...lık.. Bu dürtlünun iı}ınJc 

ı~ıl\-ı .ırl...llLl~Lır ,,fsun, kıınna a,hLın 
ı)l ... un, "·'rH· t.Tı ko, iık ı~tt.: ç.ılı~an ark 
~ıını~hın y<ınclmcnc k.ıJ.u bu) lık hır ~~ 
n·rı~ \'<lr .ıraını:d.ı. Ru çok h·pf n: ril , 

~l'Y· l..):dlıkle l.'S1..'1111, Sl.'l"'.tr\'onun .ılt \.'f 

...ına, iç varı...ına çok uygun lıır ılı~kı 
Hu ,,t, hi:ım u~ ın çuk \:trJrlı." 

Bu kuçiık grup araı;ında tl•ı..Hrginlık J, 
ın;ıJığını "'öylt:yt.•n tl.'k ki}t Şcrıf Sc, ı 
"Ru henım dıırduncu ilk wlnl·rnıenlt 

lııın.mı olduğu i\ in, ılklcrın na., ıl oldu 

nu, ne J...ıJ.u heyecan veri c i oldugunu 
lıyımım. O yü:dcn hı, hır t cJirgınlık 

madını Dah,ı llncclilcrll.' de Juym 
tım n· ılk fılmını çt.·ken ylınt."tll\l'h 

yaptığım (J:ılı"?mJLır ~.b çuk hv~ tılm1 

du ~(lnr<hbn. Bunun Ja öyle nhıı...ı 

in;ulıyonım C<ınan ı:kıbe, kunuyıı. u~ 

cular:-t ..,ç,n ı..lt.·recc hakim. Pek ç1ık 

hırlikte k~ır.ır \"t~riyoru:.." 

Filmın ~oruntl.J yönetmeni T cvlık ~
nnl ~Lı ?imdit•t.· LıJar h ı çhir ~cttı.- kJr ılı 
ınadığı kaJJr rahat \'t:- kç, ı tl ı çalı~t· 
"ly\ıiyor. "Y:ıprığımı: ı~ çok :nr Jı:':.!ıl 
ku dıını.:Jt." \l,k kalirelı. bırıncı foıml 
manl.ır v;1r .\lı Salim Y·ı~ar Jin: l'ır 
t:fıını , ar kı duıw.ı gU:dı h ır ınqn, 
4..1).. ivı y.1p.ın Kı.;,ı\ik oLu;ık çuk J 
bıınplek..lcrı olın.wan hır ım.m. "'~ı t 

hımı .. ,1ynı wkıldl". hırim:i .. ınıf ...;,ı.._ k 
nı:!. oıü .mlınır, .utı dmJcıı eelenı 

n.l kad,ır y.ıpınlr Rana b:b ış Jiltm 
.ı~lınd.ı, nnl.ır çii:ümlüvlır ı~ı. Kamtr.ı 

<ırki.iJa~ım Yu ... urla çol gü:ı..·l r•ı .... b~ı~ 
Fkiptcn dolayı ,ok şan~lıyım." 

"Ovun..:u umunma çok 1lnem \t::rJıı;ı 
hl·lirrt.·n lçü:, "eğer gerçt:k anl<lnıdıı ~ır 
ncm;ı yapacabanı;: çok iyi oyıın(ular! 
tl·knik l'k ırk· çalı~malısını.:" Jıyl\f n: 

lerı ne şunları cklh't'r. "F\ôyk hir dt:nll 
kurJuğıınu:: :;ım;ın, on~..l.m ... onra ~ı:ı· 

Cl.' hunun kc\ftnı yaş~mak k.ılıp•r 1.Jrı 
\ıkil" ,nk ınandığını: ve ık.n.:ı ,,(Ju!l 
hir işle u~r.ışıyur olmanı: gı:rckır. B:uıı 
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ıı.ır'ı'• ı.:dır vı.: bı.:n h;ıkmnı, hunun tn<.ı 
'tnı.ııı+~tııı kur.u, ".ıt.ır \'t. hluu \ı' kı.:r.ını 
,1., ~ ılmı~· ınıııı ~ııu·ın.ıy ı Avl.ı 1-xwlıı yıı 
~ .. Jıın. \y(.ı ~ıırlıı'nun ııu..'ın.ıt• 'l.!r.ılı ... ını 

Jım. i\ylı ı-..ııtlu'nun lı urlarını lv~ 
l~m H•s~t~kıı/1 ·nıw'u 'iıe\Jım. Sunr<~ u 
~lV tX:u 'l,ı ıııı krı..·ll' -.u cl \"C kc-ntlı hır 

ılı mı -..ırıını \'t' l·ıı "ılı nı.mın nın.• 
ı !ılı ·n Jıı.,~ul.ırıını u\·unculannı L.1 ı 

IJıı ıııu lıı·.ıınU\'•ır-ıın. A.ıın hn d. ıkı 
hc:r ılınılll,İllt ı~lınılı k.ırıu~ıı~··rıı:ı 
t.ırtt,nıırn:ı 1.. )ni. ırın h·thlı hırılıın!t-rı 
\.t«.ıml.ırıııd ın kdttıkLırı ~t.·y\nk h·~ 

nım r..-ıım gu\IL·nıyıır. U\"lllıLuLırırnın lu .. ·r 

1ı 1 , 1 Jl·, ı•\'tıııı..uluklarını ıyı r,ını..lıcım Vl 

~ 1 ~ 1 ıııll'r, ılm:ılı .. l·~lığıın ıı,rutH.ııl.ır.' 
Pwıe C'\ıı:ılı.:n, "n.-ı hır t.kırlı.. ıyı hır 

0 
unLuvl.ı. ın l~ır :ıwn.ırvoyLı ı, )lı~ın.ı~·ı ı in 

r .ınJ.ı ıııııu~·ımu" sııylc\'L~n ~ı..:rıt ~(':l:r 
ı..,m 1)1\t:mli ı ıl. ın ,,ı..· '\._ı..·n.ırvomın .inu:

ı.n ı:lıne gc .. mt::"ı" l)nune ııı..:kn her 
fı 111 ı.;. ~ o~n.ını.ık ı'tt'ıııe~lıfrını h"-·lırrt'n "'il·· 

_r, "ln.ındıgıııı fılmJe \-ı.: ınanJığım ın 
ınl.ır!J tı,·n.ıın.ık !')tiyıınım." ~lıy~ır 
); ın 1 -n·.ıtu.ırın rıvothı ht.ılüml.inJL"n 

m .t.Jn ıl.ın ve li.;. yıl ınndL"m halı.: y:ıp;ın 

t.:iınaı Alnı:ı\ıık ",ı,ıl ı~ının v\un~.:uluk 

, Jugunu, ,lınrl in'-;ınLırın onu do ın 'i\ ı nL1 

r.ık hıklıklt:rını" ')ı:ıylll\nr fn,an l.ır ara~ıtı~ 
J. '"'''l: t.ınınınaııın hn~un<l gıtrığini ht·~ 
lınrn Alnı.ıçık, bır U\UBLUnun '''"ıtlı ol 
masının çnk tım'mlı olduğıımı hclırtıynr 
Artık nvunnıluk y.ılnı.:cı rı.:plıklt:ri ez· 

~~rlemt.·krc.:n ıh;ır(·t dL·ğil Rugun dunp 
u(ııındr ıınhınlt•r(t: o~·uHLıı \' ır ve hep.,ı 
Jı IJrklı nitl'lıllere <;,ıhlp. Nı.? kaJ.ır r.ı

lcııı !\.:ıhıı'"'t!'Oı: n k.ıJ.ır ;ır. ın: ın hır 1)\'1111 

LU --ı)uf'ounıı; TclJmc ,ıyun~ulu~u .ınc:.ık 

~u ~:kıldı: kır.ıhılıyoro;,unu:. Yanı hır oyun 
çın hır r,ınc rınıncu .ılın.u:-ak. İki kişı baş
ını,or Rir t;lllt"'H rrıra~tırle arlıyor, yani 

h \k bır hubı ... ı vrır ve {lOll "eçıyorlar. Bu
gün düny<h.b o,·ıını..uluk hilvlı·. Yalnı:ra 

tı~i~inı: bakılmıyor art ı k Ne güzel bakı
~w. ne giizt:l duruyor diyl· kım~L' oyuncu 
nl.ıma: artık. Ve Türk ıye'nın artık. bun~ı 
ıJh.ımınUlü yok." 
Filmın ont:ınlı ~iz:cllık l erınJcn bırı dt!, 

nvunı.:ubrın pct+orm:-ın .. Luını \T ır~ta l ıkla· 
nnı ort.ıv,t çık.ırt.ıt.:<lk 'fark l ı ve kcy ı fli' 

bmcr.ı hoıtl'kcrlc-rinın ku i Lını l m<l...,t. "Böy, 
hır ç,tlı~manın .ınl.ıtın;.tk "reJiğınt: çok 

latLbı olduğunıı" hdırtcn 1\ö: yaptıkları 
haHınJ.ı ~unbrı 'i'ıvluyor: "T evfık' lc ta 
~ır \'t:rindc',''l' uçuy,ıruz. l-ft..·mt:'n hemen 
bıinin rhmi.lrı, oyunu orr;ıy:ı \ ı karr:ıcak, 

ıvunıı hllmcyt'cck ~ı.:kıldı..:, dma kamerada 
llddı ~t:kıiJı: ı..arnh;ı:dıkLır ppar;ık, Jt'"nt> 
mt'lc.r y.ıp;u;l\.: hallı.:tıncye çal ışıv,) ruz. Bu. 
fılının .ınLıtıının.ı n· ı ç dın.ımi:mıne çok 
uygun hir \·i-llı~ma, rcıı .-mlamınJa r.ıhıi ki 
Ç1ıL, ı.ılağn.nli,tü h·vıt n·riynr \T rt·i iVl' çnk 
hı:mct t"Jı..·n hır şey " 

Buvlt- h ır ç.ıl ı }may.ı k.ılk ışma..,ının ;t•'ll 
~lJc:nı ol:ırak ~üruutU v0netmt:nı T t:vfil... 
';tnn\'ıı IW:ııtt:rt.•n kı i:, "Ru, hn gii rüntii 

ltınrrnwnıylı..- kalkı~ıl..ıL.ık b ı r ı ~ dı.:~ ıl.'' Jı
,L·r. 'Renıın ü:ı.·l ~ıo .. rluı!ıımd;ın, vakın lı 

Çekimlerden keyifli bir an. GörUntü yonetmeni tevftll fenol, .., ..... iietlledee. c-._ ... 
plan hakkında konu..,.yor (Ustte). Ye pron:: tr,öa,...., leur we Kirf81 ~·- .,....._ 
Izliyor {altta). 

ğumlan gdı:n hı r d ıl h ı rliği, kt· ndimi lvi 
if<ıdt• etmeının rah.ıdıgı \ı: kul ylı~ı \ar 
hu fi\mdı..· Rı r h.ı~k:ı ckiplc çalı~mak duru
munJJ ob •• ıvJ ı m, k.un\.'ra kun~unda hu 
keRIM i'rZJ:!iir d,wranır mıyd ı m emın dcğ1 ~ 

lım duğru~u." 

~t·nol l'•ı.:' kL"nd i,-indcn " Sadt.' ma Jina· 
n11k h ı r fıl nı." ı'tcnJı~ ı ru lıı: l rtiyur ve 
,·.:tprıkLuı ,.ılı~ın.ıLır h.ıkkında ;unları 

~oyli.ıynı. "S.ıhncyt Lı:.l.ı hul ın en. ır.ok 
f<,:Ja par\.thm,ıJ,ın, ııvun Ju? rmrdcn, 
o~·un nHınh: ctttıt:'llcn, s.ıhnt· ı\ nde plan 
plan {ıyun mLmrc ermcd\.·n, ahnenin 
hüti.ınü ıhll·, \ok . ı za hl"rlt!rı: sahnevl 
çekı,·ıHuz !;).ın~ ı ını:: Kur~ar" Şerif . 
rv1l''l'Lı !>.Utll· pruhlı.:rnınıı:.:. Y'lk. çiınkü sö:~ 
lerı .,_•zht:rlı..•dıklcri gıhı, oyun<ı a çalq1p 
ı::.._· l ıyl)r \ ;ır." 

Uzun plan l.ml.ı film ın n· O\; unun sark 
ın:ıırı; ı "ı i ı.. in ıyı h ır nyunLulu dt~ınJa, 
~cnarynnun \•lk ... ad.lm hir matematıl 
s.1hıp nlnı.ht g~rektigını ~üy leven lçö .. , bu 
fılmın 'il'O,lry\ı ... unJa hunu h~ ardı 

ını..·~ı rL ıı ıl.ına ı ı 1-lıı~çalud 

yerli } lr ı ml. ı r~.Lın n(" gıh ı ' ''~.1"'"''"'-'~J' 


