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E"'" Perran'ın "Tc-rsı 
nl' Dunya" .ıdlı fılıni 

nın 't:tınJı.:~·i: Er'ın 
l""ı..·rt.ın hu ikıncı fılm ,.,,lı~ın-ı 

... ında d.ı hır uv:uLım.ı yapmavı 

ı..-ruh l'tmı~. ilk fılnıi "Kurt 
K.ınıınu", Kl'ın .tl Tıhır'ın .ıv~ 

nı ;ıJiı nınıcınındrm bir uv ula 
m.ı ıkt·n, 'Tl'rsınc Düny;ı", 

Orhoın h.t·ın .ıl'ın hunJ .. ın lO 
yıl kildar iinü tcfrika oLır;ık 
y,ıyımLınan HlO\<JnınJan uvar· 

Lınını~. "Kl'mJl T.ıhır, Orhan 
kemal, hclkı ılcrJc Y.ııoır Kc·· 
ınal. Ru Liı.,. Kemal'i uyaılaya· 

vım ll t\'l' dU)ünJUm. Rir ho~luk ol..,un lli 
Vt' Onı..T 1\ı..•m;ıl Tıhır cddı, çünkü nra· 

doıkı konunun ıkı Ü\ ni önct: hir guncı..·llı· 
gı ,·ırJı. P.u 1\.ml'\'C, hu yı..·ııi h.ıkı~,ı h..:nim 

lk bır !...ırkım ..ıl .. un 

hı:de k.ıJınb L'rkccın anı h.ıy ;ıtLuı v.ıı ~ ı..·nd ı k;ı• 
K.ıJ ın l'\·dı..- y.ı~l)"llr, erkek dılmı..Lı 1\ l. ı h ,ıtl ı(!ınd; 
\'M, k ı ıl·n-e~ ı. kum<ırı, hir:ıhanl':oıı var Hım l1ugun 
l.ırı Tt.'f'>inı.: \·ı.:\"lrı..·n·k, h ır yn~.k hu d.ıvr J.!unlıık 1-ı 
nı ~ hi,ınıh:rınin ninüımı kadınL ı r.ı \'<lf"lı l ıı \- . ıb.ı~ 
r.ır ,ık crkı,:k ı.Lıvr.ını~lcuınd avn.ı tulnı.ı t . ın 'ın q 
, ..,ıı..·dik. l~ ıra ı.Lı fcmını:-ırkn.· <ıı..· l.ım ııiin nl'lıncnı 

dı..·rdık. Fı..·mınht h.nch·r hu hoyutl.ır \alı~ına d 
ııl.ı~..,ın l "ıt(;"T ını~ını: gıhl'<ınc" ':-iı..·\'ırunı .m lıkl.ı ı..· 
-.incnuya hı,hir )Cyı..kn hahL'r..,l: ııdtnl'sn ynr "Pıır~ 
n· konııyl.ı ılk kez. pf,!dol tanı':-lnd'-tn l i·h \•ılı~ına"ı 
\'Cl\ rı..·rt.\0, ''~tumhın u\sa tiiın filmi ht gı..·:Jık, 
h·..,tı..·n h.ıhl'T"ıl:, gı:li -;allı çTh·rJım." .j, ı ) r ı.ıg ranı 

yı.ır lJçunı..ll h·; h1r 'int:m.ı t ıl ınindl r, runJl' hı 
.ıl.m 1 .lk f\hn,ıır, fılını..lı.: Sarı L~.:m.ın Ç(ll ~ok 
c.:.ınl.mdırıyı ır. Lıkahı gen.~(!i ""ı.,· larını çıı. vcrı..lığı r~ 
'ı.ırı rı..·n gı..· hov;ıtırıı~. K~mer.ı k.ıı-:ı,ınJ ll t' hılı yor 
'on .. kn.:u· r .ıhoH. Pt}ktn hir kaJın ı..-nJ ı.hdl·m·n 
ınıvhı, gcr\·t:k hayatta hir Ka-.ınıp.ı)a dd bu ı.,:.ı lı~n 
kanlı'""" ~hclkı dl' Lll\<1\·.ırına) ı..k nk d1 ~l'y ıflı i ~l 
~l·ı..t" k hır tıpll'tnl' y.mırıynr Prıvyon ,~ıhı~ lcrJ..: "Tt 
Pı;ıhn (y;.ını Moıına) Sarı Lı.:nıJn'.ı aJcr '-' 1 1ı~ın <ı 
y.ılvarıynr, "Daha iyi leri var LL"ınan ,ıhl ıııeJyenl 
hira:ı. hl·kl.,~'ıı..·n .. " ~<ırı Lt'ınan'ın inaJı ın y;ırartı~ı 
lekı:riya'yı i..,tivor Onu ı..lJavn k :ıparır ı 
nı hitiriynr ... t-.1an"ur, ''Öncckı fılmJc t: 

nı:n·ı:\'1 ıyn,ıJım, şımdı böylc hir nılu 
v.u (,,ıliha y.wa~ yava~ hu i~lerdcn kurn 

l.ıcığım." divor ~ült:rek . 
FılmJc ,ın \:ıtılan, dılhıyı-;ıyla J,ı ya r ~ıı 

bn ortanı 1-ıa:ı erkek fıgi.irc:ınları rahat 

l'tmi~ gihı gürlJnlJvor. Kimi~ı "Bu tilnil 
hır gun kadın nüfmu ı..·rkek nüfw.unu ;.:t 

-.c: 111." nlurdu hunlar anlatılıyor. H.ıni mt 

'>ı..·la 'ı~l\'.1': o l-.a ya da buna hen:t:r h ır 
ob;ı .. Nl olurdu? KaJınlar di~-ı.;c..:kkrl 
ki, haJı h.ık;ı\ım t:rkekleri kUml·IL'r hcılir 
ı..k tnrLw.ılım .. " ~t.·k lındL' filmı ü:edt:rhı 
..,ııwnuJ;ı hdyle bir fılm gür-;c yad ı r~a, 

ı..ağını Ja ekliyor, limi'\t de ndını bıle gı 
k·vcrck "'{orum vok!" dıyor. Nilt:kim p.ıı 
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süzlcrın 

filınınJ 

En, in 

dıvt.:rı..l 'Kurr K.ınu 

nıı'nu \l'kt ım . ~ımJı 
ı w k.ıdın l'Tkc:k iJ1~k 1· 
-;J topluınJ.ı l-ıır yt:rl· 

gıclıy<'r. O:cllıkle 
Turkı, c gıhı h ır ülh· 
ı..h: hir kıdın hı~hıka· 
nın ( ılına..,ıyla hu ola, 

d.ıh.ı da hdırgınlqtı. 

!~ı .. · hu ıll'denlc hu 
roman lb ~u .ın;ı da 

~lt·nk JlJ~üyor" Jıvor 

~dt< hir <lll '~"dik oluyor Ne

reJcy'e her!«> >oylenenknle hem· 

fikir Birlwç t~krardan sonrtl Jılan 

çekiliwır. Fıgıiraıı setren ayrılırken 

yon ~ahne-; ının ~ 

kımlerı içın çagrıl 
tıguranLır ürgü ı 

ınevı çqıtlı ın.ı:t:rc 

lcrle reddedince 

HhUnU 

muı.O 
rılı nyu 
-;ekım!· 
ın ı..~r;ı k 

nnu v i 
k,ikcnl 

çalışanhırımhııı Ft ,ınema 
y.u K~h,ı clınc ~i~ c.:ağında 
rı kaptığı gıhı kaın ğınde ' 

Enin /'ertan ın dmı "kıyor, iiziir 

diliyor: "İn~alhıh <lt'<lllttir hır (ilm 
ranın Lu~ı~mJ ~· 
\tp, bır 7am;ın l.u t 

:ilik dt· yoıpnı ı ? ı 

ınanın vcrdigı hı·( 
de kendimi;:ı 11fkttıriri;:." 

Er ... ın Pcrr.ın 
"T l'T..,ını..· I )ünv.ı", LıJınb crkt'~ c.Ua..,ln 

J.ık1 ıl1~kılı:rın rcr~ını..· diln\,IUğü hir Jünv.ı· 
nın ı.ı" ı ri. Er in Pt>rr.ın knııunun iı:dlik 
le ülkcnıı: iı,.ın .mlamlı .. "'lduğunu dü~i..int· 
rı..· k tılını ,l'kınql' kar.u vt'rmi~. "1\ıv!t- hır 
prnjt: Avrupa\l,ı tutm.ıv.ıhilır (,.:ünkıi k.ı· 
.. tın crh·k -aren hır<\T~H.hı y·ı~ı~·lır F.ık.ıt 

riyll' mc~rıfl'tlt:rır 

giı-.rı..·rım· tır..,:ıtı buluyor. 
B.ıy.ın nyuncuları !'lı..' fılm hoyuııc.ı t.ır 

lı hir kavı.:ı y; ı ~;;ımı-:hır: "Na..,ıl gll rünın 

vı:-' 1\.aı..lın kıyafdit-rı ıçeri'linde h1r l·rL 

ı.:ıhi ını, y,ıb~ı ı..·rkl'k kıyaft'tl..:ri ıçındt: • 
k~ıdın gıhi mU" Bu .... onıyu ~u 'it:k ıhk \ 
ntlbını~ Er ... in l't:rtan.: "Eihı..·rtl', ı.. ~lllınl 
k.ıdın..,1 Jlıj;!allıkLırın&ı; Lıı..lınLır.l ,l it 
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ınanlık 
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ı.ıy·.ıtları v.ıı 

lı~·ırd.ı ~Lı 
l'"ıl voır. Hıııı 

r\.k hu J.ıvr 
dınLır,ı r·oıpıı 

ayn.ı tutnı:ı 

rt.· -ıebnı giin 

hu hoyutl.ır 
c." ~t..'\'ıtcını 
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r kodın mJ 
1\lffip,ı)a dd 
ım) denk dt 
Prıvyon <.,;ıhı~ 

em~n',\ aJcr 
r Leman ;-ıhl 

n'ın maJı ın 

va k .1parır ı~ 
eki fılmJc,~.:. 
·yk hır nıluu 
i~lerden kurn 

ıyla Ja praı 
c:miJrı rahat 
isı "Bu tilm~ 
nütw.unu ı,:c 

ıyor. Hani m 

hen:t:r bır f 

r dıyecckkı 
kümeler halin 

~
lmı ü:etlerhr 

lr"c y<ldır~a' 
adını hı lt' gı 

ı.,ıler u ınde n· l!iinluk ın,ıh·.ıJLuıvLı tılm· 
de gılriını.:ukkr E:rkeklnc .ııt nl.ın dıın 
v.ı, ~..Lınanı}l.ır~..L.ın Jt:ı.:ıl. mt.:.tnın kendı 

ını.ll·n çıkac.ıktır." Filının f.;ıy:ın oyunLll 

l.ırı hu -;iizkrın r.ıh.ıtlı!.!ıvl.ı fılm hnyıınt..ı 

nk ek d.wr.ını}Lmnı t.ık \it l'tmek \'t:rınc 

kl·ndı k,u..lın"'ı J.ın.ını~ hıçıınlt>rının r.ı· 

h<ulı(!ınlh c ıyı ın n:rmi'ı"ler 
Rugun ~-ckımh:rın o,;on E!Unii. Tam IH 

Jılii1Jıık htr rrcıgT<IIll y.ırıJınıl \'C 

nı• lccı~ık J!(·kn hu gl r.;tl'rt .... m.uınd~ı ı tı.::r 

ı..,tı:ınez h ı;:ı ~evle rı pdırc-ıyor BunLııııı 

h.ı~ınd.ı \Lı tılmkrın c ı:- vkılı\• ır ol ını ı 
uelıvı ır. "Bılylt: ııluncıııyunun -ı 5Vsı l!ı 

dıvıır hlırıll'f ın.ındırıulıı:ını ,·ıurıycır 

)ı mJ ı hugiın O\ nuror~tınu:, l) !.!ıin ınr.ı 

dııhl.ııd.ı vc..'llıden .ıy·nı rııh h.ılıı\1 v.ıı ıl 
nı.ını: hcklcnıyor Elherte l.:i, hrn~e .ıvnı 
~l·yll"fı tt>kr.ır y:ık:ıby·;ıınıyor" 

iı~or ··~ ·n \ını ı \'l .. rlı r hı •ıırn ·ı: ı,ın 

1 ).ııu..ı ı J, rru 1 ul~luın. )' k :l ) f) ı ın 

ll hndimı tt fı rı k h g ı h 
ım,ı. h lılmkr k1rı t:r ıne ı k H 1 ı 
r 11111 cil T :ılf'rt' rı ınen, 'Kurt K ın nu 
..:ılı 1--ır ılmk \••nctmı.:Pit1! ı--- Jı ırr 
nıt·nınuıuırr. .. Tıc ın 1 ılmlı.:n: k • ı J, ı 

lım ımı th.: ırı hır k 1'1 \.!ı r ıy •r ılmaK h:r 
ıın.ın J..:nı.:nıl't. .. dr Lı tırm K tı ıni r 

\,: ırnı.ını· t:ng 1 ( •lu;·or 

lıi\- ,ıb.ık lık ,ılın.ıını~. Er·qn Pt.·r· 
r.ııı'tn l'}l \T tılının Je ~aıt..ıt yü· 

nL'lını:nı nlan Anrut: Pcrt;ın, hu 
ç;ı\ı~ına dıı,ıplınmın ;ım:ak iln ha 
ıırlıkLı ddc cdı\dıi ldi ğinı "hy lti 
yor "Hırk;ı\· ay ilnı.:.cJt>n h\mın ön 
\.ılı~m;ı..,ına ha~ladık. Mckanlcırı 

g•.::Jık, oyuncııl.ırı ht.·lirlcJık, 

ıırı ıgrJm \'aptık. Hl'l ~l'Y ma.;;;ı Li" 

Ersin Pertan mıkıııyıır "Film, kadınlmın namıt.s hc
lasına hatıısıe yaırığı, erkeklcrın ise ıığr11na kıyııma 

diiı•lişiilen scnnawbc, kaı><ımalam diiııııını/!tı. tııtı
IHmımıun!aki l(<knebel kadın ı·e erkek rolhınc, toJı
IHmıın hel/i bır l<esimınckn scçıletı tipler yardmııvkı, 
g11ldiirıı vmıı ağır l><ısan hir eleştirı yrineltiyor " 

H~r c nı v ır d .. -ııı tılmı T .rk. 
kıihıınınl' n· Türk ıncm ın,ı hr 
k.ukı ııl.ırak nHtlı:)ı.:n ~·ırıt.tını.:ı 
Aıncrık.ırı iııt.:nı.ı ının k ır~L ırı.J ı 

.ınl.1~- kL"nJı _ılrem,nıfını \H n 
r.ık ,J\:ıkr·ı k ılın ır.ılel ;ın, 

nU\·ı·r v;;: ı-klıv •r \r11 Jk Jıım ... ı 
olnı.ık 1t:rck 'Bıı tılm u k ıJ..ır ı 

rUndl· hırtıkrt·n sonr.ı c~;-ı..., fılmı çt:kmı:k 

çok \-ok J..ol.ıy 1 " Bu Jmcnlı ça lı ~man ın 
VCfllığı f,lh,ıtlık \'t~ gÜ.\'CI1 herke:.te ,(!öz\c• 
nı:hılı ynr. Yönl·tmcn a..,ı-.ranlığı gilr..-vını 

lhtk·ıwn Mt·lıkc Kahı\ \'C Gu\iz llasman, 
bu \alı~m,ının ~tmdıyl' dek pıya~adakı t;n 
b.:yıflı ı~k·ri nlduğunu söylüyorlar. Bu sü:· 
lcrJl: "Tcr:-.ınl' !)ünya" himinin \t>rmdckı 
..,:alı~m·ı r;ıharlığının ytını'ılfa, filmın ko· 
mcJycnlcn.h:n lılu~an oyuncu ka(lrc)sunun 

''<lrattı~ı ne~clı ortcımın Ja payı var. 
Demet Akh<tğ'ı ılk kez .;;cyrcniğımlt

onu hir gun hır fılminJe oynatmayı kafa· 
~ın.ı koyan Er ... in Pcrtan, sanatçının \'CrJi 
ği oyun kou~ı..,ında çok ~~ırJığmı, ondakı 
hu u-.run pcrkırman..,ın ve verrneğin ken
dı yolptığ ı filmlc ılk ke: "ılnt:ınaya akr,ırı l · 

lll<Nnd;m çok mt·mnun nldu~runu hclirrı· 
vnr Aynı ~ekıldc, tıyatro gdeneğınJen 
gdt"n hır Jıj!cr oy•uncu olan Rasim Ö:tl'
kın'ın, yint• "inemc1 ;ınlatıını ıçerısınJı.: 

... crgiledığı ölçülü ve sevtyelı oyunculuğun 

kcndi ı.ı H,· ın hoş bır .... urpri: oldugunu Ja 
:->ilzlerine ~kliyor. Sanatçı, Pertan'ın ılk 
filınındc de rol ;ılnıı~rı. 

Er:.ın PcrtJn fılının neredey"e tüm k<ıd· 
ro"unu tıyatro ovuncularınJan olu~tur
mu~- On~,;derı tıyatw geleneğındek ı ahıu

rılı oyunculuktan hir;ı: çekınmi~, anc,ık 
~rckiınlcr ha~layınca turn oyuncuların ka· 
mcr;l kar'?ı..,ınJ;ı n.·rdiklai perform.ın.., 

ıınu oiJuk\a r,ıharlatını~. Filmın uyatro 
kıikt;nlı nyunnıların~lt:m Tnmri"ı lncer Je 

T.-ım hıı :-> ır .ıd.ı Lılt..· :Vtın-.ıır sü:e giriyor 
\'t' ılk k.ır~ıLı~tı~ı til m çekımındt:n hır anı· 
ını .ıkt:ırıyor. "l..,mı hı:ını dd~ıl, fılm çek ı 

yorl. ır .ıynt:ıı ho~·le ... (.ıı!:ını h.ue-lt·r dtı 
rrynr .mc<lk h ıç -.t:o; çıkm ıyor) 'Ne vapl\·or 
... unuz 1' dı)·~ -.orJuın, cevap 'fı lm çt>kıvıı 

nr' oldu. N<t"ıl ol~•ı ..,ı.·~;:o. ı z ç~kıliyor Jı\'l.'' 

rek a~ ı :l.ırın ı bıle y<ırrnuyorbr. Snnra hır 

filmın ımındırıcı ohna..,ı heklenıvor ... " Lı· 
le Mcııı:-.ur'ld T11mri., ln cı:r bırhirh:rırlt' 

<;cs.., ı ;: ~aka la~ ı y(ırlar. 
Ye~ılç<J.m';ı lO yıla yakın emek verl~n 

Al ı Kıvırcık, hu filındı.: teknık yünetmcn. 
Ht"r an tıraJ;ın oravJ koşu~ruruynr. Rir 
yanJ,m ın ... anları ıırganı:l' ederken, bir 
y.ından J..ı kameranın arka. .... ında y..-rını 
.1 lır opıncııLır.ı -.uflc verıy{)r. Fıglir;ınbr 

J,ın hırı hırk,ı<, kc: tclr.ır edıiJığı haiJe 
dıy,lltığımu .;,üyleycrncyıncc, Alı Kı\·ır~.:ık, 

Er ... ın Pcrtan·,, dimUp mc-.lekto?ını -;;ı,·u· 

nuyılr; "Ahı hunhu,ı iiğn:tmedıh:r ki, n.ı..,ıl 

konu~ulur, n<-i .... ıl (lyn<Jnır. Sendcrdır nt· 
z,ırn~m k.l\'gttcı gnl·krı, hıınları ~ağırdıbr 

~an k i h ıç melek yüzlü klitU adam olma:· 
mı~ gıhi. ~ımdi hu ark.JJtı~ h.ı~ka rolleri 
oyn;ıy:ıın;ı: ını~ Ovnar elbette ama ... ı~tt'. 

Yanı hunl.ırın hıç "'ııçu ynk. 'ıtıç ıınl.ır.ı 
sı:nelerJır kavg<ıLı ı olu oynat.:ınlardd." 

Scuc bır .m w ... ~i:\Lk nlu\'nr Ncrt·ılı.::v"c 
hl'fkt.·" ... ilylcııt·n 
lerJc hc·mfıkır llır-

r·ı\'1 çıktı' lıyc nrrı\J :ı.rıl;ın 1 ıtl 

rın udınJ:ın tılını g mjp , :u 'ıkn 1 ır ı
nın ınJ hırinın hı le h ır mm dt:!ınt nı 

l.ıprıt....ılıt:r 1cy rt..·r erkı \.Jr.Jtı ır 

Er ın Pnr<m'ın hunJan ınr:ııı rroıc:k 

rı. l~,!.:.tl cıJılını~ ı,t.ınhul'u ınL-tt.lt..l!..:l 1 
J.!,ıl'' n.· Tıır~krın 1 unhııl'ıı t ·rht..:trıkluı 

... ır..ı.~Lı Ptı.,ııı 'J,ıkı y.-ış..ınu .ınl.u .ın "Kt.,,. 
t;ınrıne'vt..· Tiirkkr ( wlırh·n" ( .unkıı ı 

ııc~t~.rı lıugunun anl.:ıj-ıbbılml ı ıçın iıı· 

nun, dunıın .ınl.ı..,ılahılnw ... i ıçin lt kı 

;:.uı:;ın bılırımu-ı ~erekrıgını:: ın ını\·ur 

R,ırı Jiınv:ı,ının rüm e ... kı t ırrı~m:ıl.ırı P,ı 

=ın. 'ı yenıJ~n \;.Hd.tnıak ,.c K ~,t,mtın<lr ı· 
lis'ı ı!l'ri .1lnı.ık gıh t.uıh ı" int: ı.: •ınulur 
k.tlını 1 tıkırl ... rı, g<ıru .. krı yo ... ıJerı _urıJ, 

mt: getidığı n· h.ırt.ı hır kiilnir l ılıtık ı ı 

na J,ınıi~curJul;u bır d·ınemJı..~ • ·ll rı r ç ır 
pıcı tibrll.'rın lt:~tt:k hulm~l ... ını umu ·rı~ 

r. Nilekimp;ı\ 
ahnt""ının \' 

. rı içın çıı::rıl 
anlar <irgu 
çe~itlı ın.ı:t·rc 

reddcdincc 
nbrıntbıı Ft -.ınema oyun~.. uluğuna uyum .;,ağlaprnaya 

cağından kaygılıvmıı. Ilk planlar ç<kıiJı
ğınde st'th::lı herkese oyununun nasıl ol· 
Juğunu s.nruynrmu~, hir ..,üre 'iO!lr<l hun 
dan v.ı:gec.:mı'?, ama yı ne de perdedeki "<)· 

nucu merakla hı.·klıynr. Sinema içın "rı~· 
manlık ... ,ınmı" Jıyl)r. "Tiyatrod<ı ınsan ilk 
gı:cc ki)rti nynadıını kenJlni bilır, 'v.ırın 

şüylc ~'.ıpuyıın, daha iyı olur' der. Bi: aı
kalh-ışbrımı:ın lıyunLmn;1 hir ilk ı:!etC gı 

dt·rı: nnu memnun etmek ı\ ın, hır de yır· 
mınct "ıL'İl'nndc, hu h·: nyun oturmu~tıır 
~ıneın~ıJa hüvle mı y·a, hir ke: ı1ynuyı)r· 
s.un iı;ı ya da hıru, hıtıvnr! O yü:Jen "ılnt' 

nıoı rı~ınunlık "ı<ll1.1tl hı:ım i'r-ın." 

k;ı\ rı..:krard<ın "on 
r.l plan ,xkilıv~ır 
Figllr;ın ·wtten ay 
rılırkt::n Er-.ın l'ı:r· 

ran'ın dmı ı- ıkıvor, 

o=i.ir Jılıypr· "İnql. 
Lıh ;1\";ıntıır hrr 
filmdt• keııdımı~ı 
;.ıftcrtırırı:." 

.<1lvc1 dıne ~1}• 
tı~ı gihı kaın 

h Lu'?ı~lllJ ~~ 
i1 Jf ramaoLu tt 

dt· yapını;ı ı 

ın verdiğı h~·ı 

· m,ıritetlt"rtr 

.. Ja...,ıl gllrünıne 
·isındc hir l·rk 
krlt:ri ıçındt: r 
u ~u )t>kıhk 
:lhcm·, Lalınl 
.ıJınl..ırd ~ııt g; 

Tomrı.., ln~o:t•r, tıvtnrodtın "onra kt·ndı .... ı 

Er~ın Pcrnm. ~(\ 

yılı ;ı~kın -.ıııenıa 

Jen..-\'ıtninın .ır 

~.lın~l.m yilnt"tmt·n 
lığc h..ı:;-hm.ı~ını 

hıç dt.· gc\ k.ılmı 
l~ır gırı~ırıı lıl.uak 

~kğt.·rlı..:n, lirmcıliğ ı 

nı hdırtt:r~k ;-nylt' 

Filmin sanat yönetmeni Annte Pertan (Ustte). Yönetmen Ersin Pertan 
oyuncuau Jale Mansur'la birlikte sette (altta). 


