
C Blok'un yönetmeni Zeki Demirkubuz: 

''ttiii1CIIIIIcl1~11111 
clüşünüyoru111 ••• " 
" .. . Sanki böyle bir filme bu kaılar ödülü vermenin gerekçesi olduğumu düşünüyorum. Bunu kendi 
filrııımle ilgili olarak söylemiyorum, diğer filmlerle ilgili olarak söylüyorum. Mesela Mavi Sürgün 
için söylüyorum, mesela Tomris Giritlioğlu'nım filmi için söylüyorum. Onlar dururken, Bir 
Sonbahar Hikayesi 'nin 1. seçilmesi ... " 

in em;\Y.l na' ıl girdi ğinden baş lamak. i~th't' rum. C' 

Blok'a gc1ene değin neler ,-aptm ı.,inemada! 

Sinem.ıya reıı a.;,ı.;,ı::mı cılarak eırdım ... avılır çunlu 

ılk ilı~kım, Zeli Ölh.:n·c:: hırtakım g.mp hikayelı:rıını tlkutm.tk dü 

:evmdt.> ha~l.ıdı. S1mr<t hu ılı~kt ... unınce. o dönt"md..- ı.;ehı~ı Srs tıl· 

mmdc rejı a"""unı 1'larak ı~e h;l~L.ıdım. 86 yılıvdı. Se~ fılmındt'n 

snnr~ u;:un "\.lTI.'" ı~ hulcıın.ıdım, çi.mkü Zekı Okren'ın tılm y.tpmıl..,ı 

nı l--d.:li)'llrJuın. Bu sırada işp~Jrr:::ıulık vapmaya de\' am rttım. ~nn

r<:ı Yuhul fılınını çt:I..mey\' ha~ladığı sırada tt'kmr ona ~lsı.,t.mlık 

vapnıaya h.>ıL>dım. 1'194 yılına l.>dar da baıb luç ıı varmadan d.ı 

rt:Jı .. ı ... i laniıCı y:lpmaya devam ettım Ferdı Taviur'J.ın, Tomrio;; 

GırırlHJğlu'n:~ k.tJ..ı.r h ır ~uru değı~ık ycınettnt'nle \alı tım. Tum bu 

~urt: ~ıyunL.ı, \'Jinı:'.ı kendımc 'enarvolar ya.:dım, )'<l:dığım hiçhır 

"t'Jl,l~'l) hlmı.: çt'kılmcdı, hıçbır kı<.<t fılm de çt:kmedım. 

')cın 4 don yıld.1 \ı:dlıLie tdı:vi:yon seh~lrunun gdı~ınl.'sindt'n 

S{ınr.ı rpev hır reltvi::ynn fılrni, programları teklıtlerı gı.:li)'ıırdu, 

.:ım.l hep <.ınt:tn.l tılmı yapmak t'ltedığım için ı..unları k.ıhul ettnl' 

mı~tiın. C' Rlok'·:ı bıdar, Lcndimc aıt tıir plan bılt' çekmt•,lım. 

C Bl(lk projl'' i na ... ıl doğdu ! 

fkvJ"" ı ... ıınlı, hır Lıyıp t'ıykl.ı ... unLh.:n )'l)b 'W-ıı..ı.r.ık, aJalt>l Juvgu~u 

\e hlt r.mı ır1demevr ~.ılı~a.n \'e buntı rartı~rn.lk ıı;.t~\'l'n hır ~enar

\l..,m \.ırdı. Runu dt..'rr vıl·b \'J.zdım, gerçTkk-rl ~.-lay.mı)'t'rdu. \'c: :..ı 

c.. n ha\ 1lım hu tılını Çt:"~mektı. HJtta bu tılmı \ek ıp. sınt·ın.ı)-ı ~~ 

r ılanayı bı w dıı.undugüm m lar ,ıl mu~ tu Runu J....ül11u B.ıkanlı 

·'n 1 ıt l ını m r ı h,ır crmt:~lt:n l:!'lınJ~rdıın. \un ku Jn·lerı rn.ı ~y t 

k ~ ıı l•ır ıaıvı...ı) i ı L \m1 ha~kı ohm.ı~ım J.--ı .lmadıgı i\ ın~~~, 
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hunu hılt.'n.-k. buıu r.~gmcn gonderdım. Aın.t s:ınır:mJJn ~ k1 _ ılı 

)urının H'ı hırJl·O reJJcmgı 1\ ın ~l'\ mcJı n rr,ı ı c Dı.ıbvı~ ıl l, P 

nM'\'lıvu \ekml ~.msım olmad ı . B.ı~h .Lı lı!nı \-f'kmn ı hlemıwt· 

Jum. &:n yhnetml·n yardımlıl ı ~ın:ı h.ı:ırJun \'t.' z. ı tt: n de ~urdun. 

v ırdum hu i~i Am.--ı hı rdt'\'t!yon dnı lt rınJı.; y.ı~aJı~ ım du-, n 

hı.: nı ynruylırdu \'e gıJı.:rck kurciJ ı ~ ı m ı Jü:ıı ı nmcye hJ~Lnn 

Ç'ünkü hiç.h ı r ~t:kıldt.' Zl'\'k al.l.m t \urduuı lıu l}tl·n , m Jcrr:o: b~ 

olduğum durumlarıli tam l'rt.l''ind.ı yt: r ; ıl ıyorJum, l...ull anılı vı ' 

dum. Bir ofıc gU:num.lt·, ~ı"k nm·m..,t·mcden gönJerdiğım ~u pmJt' 

Pıal...ın l ık'tan çıkm ı ~t ı Ama çekı l l' ıHt'Z Jurumd.ıyd ı ve çt·kmc~ı iS· 

Id Ju~llnmüy<ın.ium. cı dı:ıJc ,.ılı~ ı rke;:n ış ı hır;:ıktırn, sonrcı orur

dıım, 'Elmıde bo~k bır olanak lc.lr" d ıve duşundüm, ''Rru:vond,ılarıı: 

d~ w>, <mluyubıleceğın lıe l<'ı ıurlu. yıliuru baıluıLm içın ,apn, 

kenJın ı; ın yap belkı bır kapı U{IUT " 

Be-\'.1;:: prı>Je-sını çekmt:k ı\ ın hir karı ·•'ıah ı lır im umuJuvlı~ ııtur 

.. lum, bır .ıvda tiç dı:f.ıl AloJ..'un Knaryn ... unıı ycı.:.Jım. Ayrıca !JJt. 
gt.'(derı y;ızm.ı ~.mor.ım ,·arJı, \-i.ınku gundudt·rı pwduko;ıy·.m loşull• 
rıtlt hd;ırlam.ıy.ı ç.ılı~ıvurdum. Arr.ılca h ı r gurururo olduğu ıçın J, 
lımsev ı yardıma .,:ağıramadım, pM;l vcrel:ek de durunıum yokru 

CiünJü:dcn pr(ıdubıvnn ;ıra~tırın.ıbrı yaptım, gc(~lerı dt> ~enJIT1 

çalı~ıyordum. \'c: hir .ı\· u,ınJt: fılmı hazırl.1dım, gti:umü vumdumn: 

tılmı çı:hne;:yc 1--.ı~ladıın. Çckıınlt.'rı 1 •) 11 gıınünJe umaınladım. f\1 , 

... ıl: kl•mık bir .,ure bır fılnıın çt.limi ıçın. Ama 8 yıl rejl•N'ıanlı,. 
\'.J.['tıQırn, -.ın\,."m.mın t~-knıgını .k (~rı:::nJı~ım ı\ ın h.ı~Jr.ırılJıın 
..... ınra yıne hir oıy gıhı hir ürt"\.ll' butun pn:-.1 rrı-Jüksiwn iıle Ull hı· 
llflhtn, m\mı.ııı..IJn, nı ık .ıı.ı l.ıdar J\ıyklıklt:: C B/ırk \ . .ırr..ıp;ıkrı 
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nih.ırı hı.:nü• hıı l ma,J ı B.ıkan l ık 

1 
oQO milyondu. <)nun yanın.Ll 

Jl, l(nılı J" t"Ccın lı k dnncm ı mde h ı 
·~ım bır kaç hı n Johu U:C'I tck 

:eı~rı ~ır glin han.ı kaz:ık .ll .ıc, ıkb.rı nı 
n bıiJığım ı~ın hnh .ı iJc, çnk t.ı:l. 

ı .ılmadım. lvi ki de .ı l m.1m ı şım, 
:h 1 ı'l (.da kaıık .uıılar Snnuçta sa~ 

JL\' mılyon ı..ıvMınd,l h ır h11rcum 
9ımde b ı r fı lm v;ır, am.ı hundan snn
Jp.ıcağımılıl'n de b ılem ı yorum 

lli. filmini , az tanınan bir 'i in emac ı~ 

Alp Zeki Heper'e ithal etmen il
~ldi bana ... 
\!1Zekı Ht·rer, Ye~ il ç:un'ın iik k ı ı,a
ı.0nın bı l ınç J l tınJ.ı kayhcu ığı h ır 

1 

ı.,.ehığı fılın ~.ınslirı:: t.ılı lmı~. tıcarı 
na denemelerı ha~arısııl ığa uğ ra 

.n ~·ıllarınJa d.ı bir k <ı\ pud ı m,.ever 
:ı yardımiarına muht.:ıç hır ~ekilde 
:\• surdünne-k :nrıında kalm ı ş. Ve 
nJ.ı Jdirı::r-:lc vlmu?· Bu benı ~ok 
ınJırJı. (,'ıınkü 9 yıll ı k as i 'tanl ı k 

m ıçerısın.Jl', Hı:pcr'ın duygulannı 

JfJ~Jm:unış, fıl nı l t•r i nı bı rebir y;ışa~ 
•Jl~m da. y;ıkm gelt=ct:::kte ı'iy le ol.a· 
,ımı gi>rduın ö,e llıkle şu C Blok 
• ~ekttkten ~onra böyle b ı r J (inem 
"·ıımJı de h<,yle b ır donem yaşıyo
~ rsınl'ITL.lCının, listd ik ulanakla rı nı 

ırmul hır 'inemac ı nın fil mıni çek· 
l )nra, bır kenJTJ ı tılme.') ı , h<iyles. i 
.n bır !"kı lde ynbull •ıtırıl ması, yok 

ılıenı çuk etk ı leJı. B ır de, Y•dıgar 
ın, T u~ay Tok«\z'e, Cahide Son, 
bdar bir !'iÜrü ~ınc:ınac ının , hang ı 
~ ıtılıp, hang ı h ı ç ı mlcrde olanak-
ı!Jıkların ı b ı lıynrum. Bütiin bunla· 
.leyeceğını <hı10nerek. bu fılm ı 
lı Heper''il'~~m.ık ısıcd ım. 

BiDk'u yaparken neler hedeflemiş
.\nlaımak, yapmak is tediğin neydi? 
.!ulıkle hu ttimin bır sınema;a l de 

1':lastnı JStedım. Bu fil m in, sincma
:Jtd ugflcrını içeren, sinema 11j.in 

·ını hi~'cttıren hir yanının o lduğu
nuyorum Bu filmı çekerken ı l k 

: 2ıtmek ı-;tedığiın ~nrun buydu . 
"Hr.ııtırm.ık, kenJımı gormek luk
' JÜjUndıim. 

eımdıyım ı ı, butUn bunlar, U:t::r· 
1"1 fazla Juıunıılınuş karakterler 

• l f;cla duşunulmuı hır öykü değil 
rırıde tek dü~~.mülrnü~ olan karak

llar. Gerçekten karakter olarak ön
lları düıunduın. Son ro hıı blokların 
ı:nnı d~lindum. Orada yaşayan ın 
, nesne lcşını} ın~anlar. Bunları ne 
anlattım , ne bdar anlatamadım bu 

11
iT ~Y. am..ı. ht:n hlyle dii~linJum. 
~naryo.-.u, filme başlamadan bır 

.la Jaha az bır ~lırt' üncesinJen oku · 
lı~ıdan har<kct ederek, bır kısmı 
!k im le rı :sıra~ınd..ı. oluşturulmuş 
\"t tıp!..:rdır ~k!-.dfl, hi::mcrçi kı::ın 

.:e Zuhal Gen~-.er'Jen ynLı '-'k ı· 
iqfunılmuıtur Dobyı ı\la bu, ka. 

Mümkün oı ... ğu ...,., -l 
Işleri zorl~tırdığımı 

düşünüyorum. Neredeyse 
müziksiz, neredeyse 

dialogsuz bir film bu; 

sinemanın tüm temel 
öğelerini sonuna kadar 

zorladım. Bütün bunlara 
rağmen, belirli ölçüde 

kalıcı olabilecek bir film 
çıktığını düşünüyorum. 
Bu anlamda, burası daha 

iyi olabilirdi, burası daha 
kötü olabilirdi, temalar 

daha zengin olabilirdi, 
öykü daha Inandırıcı 
olabilirdi gibi şeyler 

söylenebilir. Ama, işin zor 
yanından hareketle 
yapılmış, dürüst olduğuna 

inandığım bir film bu. 

pı cıntn (lğ lunun ya da bır kadının ar;-ıy ı şı · 

nın oyk ü~unJen öte, h ı r bloğun, beton· 
dan o lu~masına, cansız varlıklardan o l uş· 
masına rağmen, gUnümüıdek i anlam ı yla 

insandan daha canl ı , ınsandan daha 
ünemli bir varl ı k h :ıline döm.işmüş l::ıır 

bloğun hlmidtr. İ nsanlar ı da nesnd~r ola~ 
rak de aldım. Can l ılada cansdar, yer de
ği}tirm i ş gilıi dUşUnUyorum 

Peki filmi sonradan iz lediğinde neler 
d\l ş\lnd\ln ? Neleri başarab ilmi~sin, başa# 
n~ız lıkların nder? 

Dun ılk defa gördum ~tn fılmı. Mık· 
'idjdan :ıonr.ı <.ı'ikere gitmışrim ve ıki aylık 

hir <ilire ıçındt· unutrum. Dunku film go~# 
terimmden ~onra düşünduğlim tek şey, _.". 
!ında ho?uma giru~ı. Hoşuma giden çok 
bi.iyuk h'r fılm çıktığını gtinnek b lan de· 
ğ ı l, ama han;ı yaraşır bır yan gördüm film· 
dt. 

Mumkün oldugu kaJar işlen ıurlaş[lr 
dı~ımı Jt..işl.ınüvorum. Neredey~e müziksi:, 
neredeyse dıyalogsu;: hir him hu; -.inema· 
nın tUm temel uğdcruu :ı-onuna kadar zor 
ladım Rıaün lıunlar~ r,ığmt·n, belirh öl
çude kalıcı oldbılcı.:ek bır film çıktı~ınt 
dü~timiyıırum. Ru anl.ıın\la, burası J..ıha 

ıyı olabilırdı, ~urası daha kotü olabılırJı, 

temalar J.ıhd :.ent;ın ubhılırdı, t'lyku Jaha 
ınandırıcı ulahılird ı g:~bı ~ey ler sı ıvltnı:bi-

lı r ı\ ma, ı ,ırı ~ır Vf.llllOlLın ht~.rdı: rlt· y J· 

r ıl rrı ı ~. dürıı-, r oldu...,unl ınandı~ , n ( , ... 
fılm gordum, h ır' lt~ ınem.-ımın l .kfu i~lt< 
dığınt: ın.m:.J ı m hl'nırn ıçın Onr 'nt ı olan 
buydu 

Bunı.l.ı n sonraıı ı iç in ne lu du şunu# 
yor,.un ? Bir sonraki filmin n~ ul.u:ak! 

Bu t ıl nıın, bundan '\onra çekccegim 
t"ılmler ıı,ın çok hu'{uk önemı var Şimdı· 
ye kadar kah nun ıçınJt: y;ı~att ı l!ım htr i..i· 
ru sorunu, daha c i dJı, daha gerçekc,.ı bı r 
şckı lJc UU~u nnıe ını ı;;,ıg i adı '-iınemanın 
tenıci kavram ları, hir yonetmenın sınema 
yapm;:ısındak ı neJ enler Uzerıne dü~ünüy•>· 
rum ~u anJ.1 vı· km"' vadcdt: bir film çek· 
mt:k nivttmd~ de deg ılı m. 

Bu ülkede ~inı:-macı l)lmanın da <Y:d 
hır vanı var Alp Zckı Heper'ın sonunun 
nıye lxıylc ıldıığunu, Lutfu Aka.J'ın, Mc 
rin Erhan'ın niye sınem.tyt bı raktıklarını, 
vte yandan, Arıf Yı l m:e'ın, Y.ıvu;: 0:
kan'ın ve varl ığın ı ht:r ~ekılde .:ıürdürehı
len bı r silriı vOnetmenın de ni ve hali film 
çektık l erıni , niye ydnetmenltkte bu k.adJr 
ı s rar e tük leri nı dUşünliyorı ı m T tim bu 
dU~üncelcrin sonunda bir yere varacagırn. 
Ama b ıldığım çok ha~ ı t ~ey l er var Yine 
küçuk bürçclı bir fi lm çekeceğı m, çünkü 
bu ülkede buyuk buıçe lı bır fılmı çekme
nın bi r yönetmenın hakk ı o lmadığına 
inanıyorum. Bir unct:ki filminde yt-tt!ne# 
ğın ı, sinema gücunü ı spat etmeyen yönet· 
menlerin, ~ınerna teknoloJI'ını kullamaya 
hakk ı yok hencc Başta bunlar olmak ti1e· 
re, çalışabıleccğim oyuncul.ınn hmlık le 

rine kadar bır süru şeyi ~u anda çok ma
~um, çok mlitf\'a:ı bır ~t:ktlde kend ı i.çim· 
de tart ı ~ıyorum. Bun ların içinde odul sis# 
temınden, Y cşılçam gıbı bır topluluğa da . 
hıl olmak da var. 

Filmin Ankara'da ödüller aldı. Festi
valler ve ödulleri na~ıl değerlendiriyor
sun? 

Ön<.:e, :;anat odu llenn ı n, nereden çık# 
tığından bah-;etmek la:ım. Duny...ı :-tanat 

tarıhının ı lk ödulü, 1800'lü yıllarda. Fran
sa'da, yohullaş.tırılan sanarç.ıların, en 
a::ından aral..ı.rınJan ba:ılarını yaşatmak 

çabalannın sonucu olarak verı Imiş. Bu ~d· 
natçıların. onları günümü:lın li.im sanat· 
çılarından ayıran temel bır ozellıklerı var. 
Onlar, -an,ttın mağlup olduj!u, devlet ta· 

r:ıfından <ureklı reddedıldiği bır dönemde 
ve bu çelışklVt, bu varolma s.n-.ı.şını o;;ade
ce beyınlerındc değıl, havadarında da bı
rt:bır vaşa\.ın in . .,.m larJı. Bunun en upık 
limeği Baııdcla ı re'dir 

O dönem sanatçılar Juğal muhalıfler~ 
dı, günümUzde ise "ne )'llrdan geçı:n, ne 
çerden" durumuna Jüşmuılt"rdır. Bır laraf
t.ın Jevlet .ı leyht.ırı ulurkt:n, d ıj!:er yand;m 
Jcvlenl'n vardım alm.mın kendılerı ıçin 
bır IMk oldu~unu ıJdıa edenler \'ar. Kül 
tür Bakanlıgı;nın v·ırdım taraşmalan -sıra 
-.ınd.ı, so~yalı,t ve muh.1lıf o ldukl.ırını id 
dıa e.:kn ın<:Jnların raprıkLırı, örneğin. 

Bu ı:lnlanıdd, bağımsı:: bır k..ıç. ~m~rn.ı 
..:ın ı n ~)lıı'i'wrdukbrı ö..i üller harıç genel 
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• ınl.:m1ıyL\ ~xluller hcnı Çü~ f;l:l.ı ılgılcn 

dırmıynr. :\m~\ feo.;ı ıva!' e ıaulmok d uru~ 
mund:wdım Bu, h:n n· lx·nıın gı~ı ın";m 
ların ;:(Jrunlulu~u. En hJ~ta \t'kttğın hır 
tılmı ın ... ınlar .. ~ ula~tırmd zon.ınlulugu v:u. 
Bu vu:lkn Ank.ua henı çı.ıl f;ı:la ıleılen 

dım1ıy{n Fılmt! ra ... y1ınd olar.tl. çok L...ukı· 
"' ııldu, ama bunun .. ınırlarını hılıy~.-ıruın. 

Ankara'da Yavuz Özkan'ın filmi 
hem ı. oldu, hem de onemli -ayıda ödul 
topladı. Rir Sonbahar Hikayesi'ni ~en iz .. 
!edin mi? Değerlendirmen nı..~ir? 

hlmı ı:blım. A,ıkçJsı ıu anda kulla
nıldı~ımı duşunuyı.uum. Sanki hl'ıyk bır 
tılmc bu k;\dar lxiulu vermenın ,:ıere~ı,e~ı 
olduğumu du~Umıyonım. Bunu kendı h 1 
mımle ıh::ılı olarak \öylemı,·orum, dı~er 
fılınlerle ılgıli oh1r.ık >.oyh.;,yı..,rum. Me .. da 
l\.ta~:ı Surgü·n ıç ın !)ôyluyı.,rum, ITH~'t!' la 
Tı.Jmrı\ liıntlioğhı'nun fılmı ıçın ..,öyluyn~ 

rum. OnLır dururken, bu fılmın 1. seçıl-
me.., ı .. 

Turk ... ınema..,ı bu tJk:m feo;,uvallerle, 
bır takım ,,ffit.: ortamlada va~aulmava çrt .. 
lııılıyor. 1\ır fe-tıval du;enlenırken, her 
şt·vden önü' bu gerçeğın hilınme~ı gerekı· 
yt~r Eğer olmuyor'a bırakmal lazım. En 
3:ından ~(lyle basıt bir gerekçeyle bırak· 
mal l.ı:ım, her gun •ünemalara gıderken 
gi'ı::ı.imüzün ônUnde ın:otanlar ülııyor. Bun
lar Schindlı--r'ın List~si'nın fmal o.;ahne>.ın· 

dd.ı ı;:ıbi ncredev .. e kolumu:.daki saarın 
rar..ıs.ıvhı h;lyatları kurtarılahilecek ins.an 
l.n Ve .-.inı:mava hüyük par.ll.n harcanı , 

\'l'r Runa r.ığmen t\lmuyo~a. en azınd<m 
bunun ~~)ruınluluğuyla bu İlın bırakılma..'liı 
Lı.:: ı m 

Ft:~nY.J!ın gerekçelerını, muhdlıt ol 
ınalla, Amerikan heg.ımonyohına k.ıqı 
l('\·ıhılınt:kıı;ın 1:-ırtakım olan,,Liar yarat 
m .• kla .ı\ıklam.•k kul.ıv Ama bunların al· 
tını Joldurın.ık gt:"rcıiyor. ln!:ıanlara :o· 
runlulu\.: İd, 'körtinün ı~i.sı" dt\'~ ödt.il \'erı 

\' 'h mı:, muthıı bır suç ı~lıyor-.unu:: le 
ını:-~rir Runu l.:enJı fılınıın ıçın lle ~\•vlu -
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\MUm. E~er höyle dU}unul.,ı: \'t han:ı da 
odul \'erılme-.ı:ydı, Jah:.ı çok \.ıygı dunu· 
dım 

L Blokım lwınhul Film Fc.<t<mlı'ndekı 
ilk g&.~h.'Tlmnun CT[t~i gUnü, 8 Nisan 'ciı -vapı 

kın bu <i>vkşıd.: Zekı, Ankuru Fılm Fe"" a· 
L ndekı i>dı,Jlerk ılgılı hoşnuı,uzluklannı dık 

gcmmıı tc ·okııdu~ının gıbı· "Açıkç.c" şu 
.mJ.1 kullanıldı~ıını dü~unuvt.lrum. ~.mkı 
bovle bır lılme bu kadar ödülu ''ermenın 
gerek~,-e .. ı .,,Jduğumu dü~linlly .. ,rum. •· dt-miş
o 

16 Nı.<an a~amı ıse, F"ot·al'ın ödıil ıD· 
rtnınde, kcndı~int' t•enlt"n )üri O:;:d Odu
lu'nu, ıl111nç ~ır konıııma da yaparak redtUt· 
ıı Zekı Demirkul>uz'la, basında ıla ver alan 
ı•e şaşırrıcı bulunan bu taı'nnı konı~şmak 
U\t'Te )'enkkn bıraraya geL.:i.ık ı:e sÖ""'k~ıye bır 
ek yaptık 

Öduliı reddederken yaptığın konuş· 
ma basında da yer aldı." 12 Eylul runıa
sından beri Tllrkiye'de çok olaylar yaşa· 
myor. Bunun sint!:ma açt.Snıdan önemi 
is~, bu acılann Patara çakanlmruı. Ben 
de kendımi kullanılmış hissediyorum. 
Sinemada bir yeniden yapılanmaya gidi
lip acdann pa.tarlanm.asma son wrilme· 
dikçe, bir daha fuıioollere luııılmayaca· 
fım." demişsin. Bu tavrın u zerinde çe~ 
~itli yorumlar yapılıyor. Peki ı;oen neler 
diyorsun? 

l,tanbul Fılm Fesnvalı'nJeki ödul >O

nuçlarını (1rada öğrcndım. Çok Lda bır 
~ey dü~unmemı~. oneeden hır tepkı h:uır· 
lamamı~tım. Ama 'e-nin1e yapu~ımız ko
nu~madan \·e Bir Sonbahar Hikayesı ı1e 

Çö~lmder'ı o.;eyrı:ttıkten sonra hır hiçim
de bir ~ev yapılma•" gen:kriğıni dll~llnüyor 
ve bunu msan1ar.ı .. ~.ı., .. lüy{ırdum. Ben çol,.: 
ivı hınu~amayan, utang.ıç hir ın ... ınım, 
nraya J,\ bu hıslc ~rıltım. llulya Koçyiğıt 
\'~ dığer JUri lın·lerinın )'li:ünde, "Uenç 
bır ın•aııı d.:galendırdık, parlak l>ır 1·ocı<k , 

ıma bır ıyiUk y«prık" ıfadı:sını gördlim ya da 

o ;lnd~ı hunu höylt> dcih,:rlendirJun R 
~ey soylt•mt·k ıo.;tıynrJum <lm 1 l ır 

. • · ne ~~ t\ 
ceğımı plnnl,lnı.lmı~tım, n anJ,ı kt:ndıl 
ğımh:n ortaya ~·ıktı. Zartn ko ,. 

' nu~nıamı 
ll.: erığının atcmiLe vı: çok duy~u 11 olm~ 
~~~~~l.ın _lıellı hu. Orada dı:.ı~uncderımı dı..e 
ınKl' ıbde cttıın. tvk~tb hu lilhJtb 
nınlarm tt• k kaynJ.~ı 12 Eı;lul cunı.ı.,ı t 

t::ı!Jır, devlcıın nrt,ly.t ı.ılma~ındJn htıı 
\'a~ <li.ln bır "nnındur lıu. Sımı:ı:sd olJtai, 
lat.ıınmla hep 12 Evilll ımaıı oiJırğııoJ 
va d. ı h<· n t ~ f:rlul'dcn \"k ttkılrnınıı 011 
ın'ıan ıılduguınJ,m, .ıklıma u gdJı, 

1
,n 

~~lylc ... lım. 

Bu acemıı.:c ~t'ı.,ttrıltn hır trrh an 
ht·n ll Jt:cmilığı Jc \l"\'i\'ılnJnı .hlmdJ; bı.: 
Jııygu~.1llığı "t·vıvorurn \. ünku ~ın dı:n 
gü:t:l ıt.lJt· ~~lılmı~ ~~yler, tanıınl.u ~.ı ı 
kunuşm.ıbr, bdkı dl'll<.H.ını daha ıvı JOb 
tıyor .ıma, ·lklın hlı kaJ.ır ha~inmcıı ~ 
rah;ıbı: ı:dıy1'r Bu yu:Jen hu ıctmıl~ımı 
sevıyorum. H.lhi savunuyorum ve nl.uu 
ğı m n lduğu ... ı.ircu· de hunu Jttha ıyı .ın~· 
m.wa ~·lltş.lcağım . 

"Bu acılann pazaru çıkarılması" Ji, 
ye bir ifade de var konu~manda? .. 

Bu ulkeJe ya~cman1.ır \'ar, ka~ul eL.~ 
de etme;ek de htmlar g<rçeklerdır. lnı:ın 
!ara, hJk etmedıklerı hıçımdc, in~ m de 
ğasınJ aykırı bıçımde l-ıa..,kılar, ı~kenı.:d 

yapıldı. lnsanl.u illdiJruiJu, bırbırlcrını ı 1 

durdu ler, sokaklarda nldunılduler, v<·krul· 
lul...t.m ölJıilı:r, ya da Jc.:rın yaralar Jldılaı 
Kısaca'lı bu ulleJe ıru.anı olmayan Çlıl 'j(f 
ya~andı \'e Y<l~:ınıyor. Doğ,ıl olarJk J.ı 
nem.ıttlar, yonetmenlr-r. 'ien::ımder ı~, 
bunlar kaynakl.udır. AmJ bunun bır ht 
ku ku olma~ı gerektığıne ınanıv• nın 
ö,ellıkle kenJını ,.nat\ı olarak nı 
yan y.1. da sanata aıt h ır ış yapıyor Jıye ı 
nınan ınsanların bunu hdlı sorumluluk 
larla, beli ı duyarlılıklarla, her ~evJeo ''"" 
gerçeklerı gö;: ardı etmeJcn aktannJiarı 
bütlln bu sorunlara öyle yaklaşmaları ge 
rektığını dü~i.inuyorum. B.uı istinai yi:ınd· 
m~nlerın, kımı filmlerı dı~ında T urk mıt 
ma~ının bu konulara hep, malzeme oL::ı~ı
lecek bır kaynak, bir p~ra unsuru ol.ırJ. 
yaklaştığını gördum. H.ıkım olan ıeı ı, 
dur. Me>< la. yıllarca b.,de ·'ko> fılmltn 
adı altında çekılen ve Turk 'itnem.ı'ııiU 
açık :ıOylemı:k gerekme ekmek par.ı,ıl 
:andırmış konuların öz vt: içerığı a:-IJ l-<· 
lırtilmedi. Bunların çoğu Kurt Ov~i.ilerıl 
dı, Kurt insanlarının acılarıydı. BunlJr r. 
van ve uzlaşmacı bır biçımde sınem.ı m.ıı· 
:zcmesı haline getirıldı. Bır ticarı sınem.:; 
olgusu \'ardı, ama Lütfu Abd'ın kımı 
fılmlcrı ya J.ı bır Sııru filmı. bunun rovl< 
olmJyacağını, haşka türlü de varıla~ılt\.e 
~ıni kanıtbJıhır. . .. 

1 - S(lll 10 yılda ı~e. Turk yont'tmener 
bu me,delerı, aydınlı~ın burun ıyı 011-rn· 
nı. hutun du~arlılığını kullan.ır.ık Jrı;ıl 

b - Joı;JI ı< 
Jc, hi.ının .!ıahtckarlı~ını, u~ın tıimlen 
tenck lerını kullan.mık, u~t('lık bu 
nın lhrünü c.ılalavarak, bırer rar~r:~ 
ğın.ı dımu~rurım~ye başl.ıdıl;u. 



n JııınJ:ıkı genel çıığun l ıı((u .ıldat· 
~1 ,iuşumwonım . C..\ınk1ı fılmlerindı.· 
ı:)(luları , ıni.Hı ~ hu,-ımlcrı s.~n dt!r~ce 
ı...rlı, "ı:YI ~c~kr y,ıpı~rrruz gc'ınıntu-
IM BunJ.ın yıll.ırJır r ,ıhahıılık 
ırum. li~rdık hı.·n hun l arı hır hiçım 

~~~bir ıns.ınım, y,ıkınlanrn, do~t , 
J.lf!Jı ve lıu knnuJ.ı hır duy.ırlılığım 

• ılı;k.ınlı~ gıdı•rek J.ıha populer hır 
(tlmn·e ha~bdı. Mc!'ield i~kence gi_ır 
!ıır ,~Jam anhıtıl.lc:ıksa, hıı, hiç h ir iir· 
rrmeJen, o konunun .ı~g.ıri g-erçck-
~ık ;ır,ıştırm.:ıd.m, hi rtakım ılk akla 

1in~ma rllrkaJiarıyla, ılk akla gden 
l'klııle yapılı y<'r f ,t,ınbul Film 

.alı'nde~ı ıkı fılın, Çii~ıllıiU!Ier ve Bır 
rJ.v Hılw"" henıın hu konudakı du
' ımıçok f.d,ı kııkırtıı. Ankara Fılm 

lı m.ı~ınJ.1 hu fılmle rı görememış· 
Lı ııdukren "'nnra, hu konuyla ılgılı 
~ yJrmak ı,:erekt i ğını du~tindUm. 
ru belkıo anda nlmaytıcakrı . Birden 

lııı:wıllığım tuttu. 
~ı Je ~u var: Or;_ı y<t aıt olmadığımı 
ıJum. Bundan 'innrakı hayatım için 

, :fltffiiı bır vni ayr ıını olacak bu 
Bu cı.imleyle, ulkemiıde kurulu sine~ 

1duztnini, ~inema ortamını mı kaste .. 
.ınıın! 
""derece gundclık olanaklar çı kartı· 
gundelık ol.mJk lara göre dt: .,on de· 
runddık ,,t'naryolar yanlıyor Mesel.,1 

mrm Kültür B.ıkanlı ğı kredi veriyor. 
i:Iedı doneınınin aç ıklanmasının he· 
MJınJan ~emıryol a r yazılmaya baila· 
Bır dnnem özel televı:yonlar kredı· 

.tlllle}·e ba~hyor, hır Jonem vıdeo fur· 
l,ılıyor; hep gtındelık. lmanlar sine-

ılı.şkilcrını, bır ıfade sorunu olarak 
:ııyorlar. Y:l da hir ım-anın ta ıçin · 

~len, -.öylemek htcdığı bir söz olarak 
.ımıymlar Zarcn biçım, ı.islup gibi 

"lrın tartı~ılması mümkün değıl. Bıra· 
~nları, sinemanın temel öğe leri bile 
ıvıcc idJre cdılmeye b-.landı. Aslın

b:ırun bunların kJrmakan.şık toplamı, 
:ı Ttirkiyc'dekı kurulu sını.::ma dı.i:e· 

ı.ır olmadığımı g<isteriyor Özelde 
~ı.ı~a nedenlerı olsa dd, genelde, ba
:nlen jürı özel Odüli.ıni.ı reddetme m.·· 
'lıııJur Ben bu kurulu Jtı:enın bır 

dı:ğilim, olmak da istemiyorum. 
ullenin te-mel bır ~orunu bu: ln· 
~endilaıni hıçbır ~eve a ı t hi~etmı· 

r Tepkı verıniyorLu. B~nım butUn 
ım da, ~oru sormak. Soru sormanın 
r.le tepkı vermeye baılamak. Şı:of
'dt ıeçen yıl bir yazı çıkmı~tı, "Git· 
'dıye. Tamam, gıtsinler ama gitsln· 

'M:meklc hıtmıynr hu i~ler. Soru ~or· 
rgı.ılamak, tepkı vermek gerekir 
Kı.ilrür B:ıkanlı~ı'na herke, gıt~ın 
B.tbnlığı ba:ı projelere fınamman 

ı uğlıyur; bu nt:rdt·n ıJarc- edılıylır, 
lan edıliyor, bu kom.t son dereec 

Ve her ı<.ene hellı ını:.anl.ır, kural· 
ı..~ uym,ıd.m dc,tek alıyorlar Si.nnp· 

Film çekemeyebilirim, 
bana film 

çektirmeyebilirler. Zaten 

namusuna inanmadığım bir 
filmim asla olmayacak. Bir 

projem olmasına karş.n 
söylüyorum, bu proje 

üzerinde çok çalışmama, 
araştırma yapınama 

rağmen söylüyorum. Bütün 

bunlara rağmen bu projeyi 
sonuna kadar çekmeye 

uğraşacağım. Ve biliyorum 
ki, çok uzak olmayan bir 

zamanda ben bu filwıi 
çekeceğim. öncelikle 

insamn kendisine 
inanmasıyla ilgili bir olay 

bu. Yüz kişi anlamasa yüz 
birincisi anlayacak. 

~ i s ile de\tek <l lanlar bile var. Benım önü· 
me yoku~ \Urüluyor, ama bir b~ka insan 
senaryo hile yazma gereğı Juymad:m des· 
tek alıyor. Üy>a pro>edur çok açık, 8 tane 
senaryo gerekıyor, her JUn üycsıne verı!· 
mcsı ıçin. Ayrıca bu jüri üyeleri kım tara .. 
fından seç ilıyor! Sonuç.ta bunlar insanla· 
rın paralarıyla yapılıynr . Yine aynı örneğı 
vereceğim, ..,okakta in.sanlar açlıktan ôlür· 
kcn, s ınemacılara çok ya da az. ama mil 
ya.rlarb ölçülen paralar vcrılıyor. Sinema 
ö,Wenc ıl t- ri, 'IOema~· Ja ılgıJenen ya da top· 
lumsa l sorum luluğu olduğunu dllşUnen 
butün in.,anlar girsın ler denetlesinler. Sı 
nema yapan m~anlar da net olarak tanr· 
larını helirtsınler 

Bır örnek vcreyım; Türk Sineması kü· 
nulu hir panel yapıldı, ve \ıurun yahancı 
Lır , ı z l cJıklerı tUm Ti.uk fılmlerinın <>enar· 
yobrının kötü oldu~unu -;öy lt-yıp ncdcnı 
nı sordular. Buna cevap veren hırkaç yö· 
netmen hemen paras:ıl sorunları öne süt· 
Jııler Hayır yalan "'yledıler. yok boyle 
bır -.anın. Eğer hu lilkt:·Jc kütü senJryolar 
ya.:ılıyor ve bunlar filme alınıyor.;,a, para 
sal .;,orun 1 O. ncdenJır. Emel verdıni.: mi, 
:ekanııı yeteri kJdar ::;:orlaJ ını : mı, butUn 
hunh1n ah !.lk ı di.i:en ü;:.crınde buluşrurdu· 
nu: mu 1 Bunları !'>lırm;ık la:ım . Bevoğ· 

lu'nd.ı '<<,ımı Refah ka;.ındı dıye butün 

ı~kı ıçt:·nler (,ıbırl.uını kıırumay.J ı..alı:;,ı

ynr. meylune t:VIt:mlerı Ju:enlıyor Avnı 
Ju~'arlılık h;ı ç<ık d.ıh.ı f:t:l.J ılı;:ıh.'ndırtu 
değt·rler ıızt.·rınJt' g-osrerılme'lı gerekirken, 
bütun tı.:rkılı::nrnız 'SPn Jı::rece -ka~ pak ve 
yalan :ılanlara Lıyıyor Dı:!,!crlı.:rıını~e a 
hıp çıkalım l n:ıanl.u f.u fılm ne anlatmak 
ıstiynr dıyl' ~cnım y:_~k.ırmt yapı~sınbr 

Tut.ır ') ız buiJuLır-..ı hunu sovlt'o:ınler. Bı 
rey olmanın tf.ide .. u.lır hıınlar. Ayrıca ben 
hunl.ırı şımdı ~tJylrmıvorum, yıllardır k en· 
dı alanlarıında hunları ~öyledım. Ama bır 
gi.ın hır fır\ttt yaka l<lYIP, Onemli bır verdc 
bunu ... öylı:diğınıo. z,.unan böyle oluyor. 

B ir de bir uyenid,en yap ıl.anma"dan 

söz ediyorsun ... 
"Sınemada "nıden yapılanma ·öz knrıu 

su ulmadıgı sltrece {esttvalkre gnmcyece~m" 
gibı accmtCl' hir l.ıt ettım. Yeniden vapı· 
hmmi:l derken, çağda~ anlamda hırrakım 
yenıll"nmelı:rden ~üz ermıyorum. Metin 
Erksan·ın, sinemayı hırakmasına neden 
ohn, yıllardır ıuursuıluk, ddılık gıbı hak 
ecmediğı s.ıfadarl.:~ suç lanma-.ına neden 
olan sinema dıışlJnce.:.ıne tekrar ılgı gü.">· 

terrm:k gerektığını, once c,ınema dli1unce 
m ızın o l ma;-;ı gen:ktiğinı, ven ı ve doğ[U 
filmlerın ancak höyle h ı r di.i~üncc Uzerın· 

de kurulabılt>ceğinı duştınuvorum. Ama 
ticarı fıl m lerı ayrı turuyorum. Onların 
kı.::nJı ıç lerinJe tutarlı olduklanna ınan ı· 
yorum. Mesela Amerikalı fılminın, yap ılan 

cüm elt~tırılere rağmen tutarlı bir film ol· 
duğunu du~ünt.iyorurn. 

Ankara Film Festıvalı·nde Jlirı. Bir 
Sonbahar Hıkaye~i·ne odul vermesinın ge 
rekçesını, "toplumsal olaylara ~6sr.erdi~ du
yarlılık" ıeklınde •çıkl•dı. O fılmin Juyar
lılıgına ben inanmıyorum . Bır film, yapıl· 
ma neJenını illj.ık olaral belirrmdi. Filmi 
seyreden ın~an, bunu wrmadan, gizlı bir 
ctvar olar,ık olmal ı . Mesda Çöıulmekr 
filmının burUn tanırımlarında, her ~eyin· 
de aynı şeyler yatıyor . Tdplurnun içınde 
yok olan bireyll.'re duyarlılık gösterilivor 
Nur .. elı ldi:'m uynatılJığını gordi.ığlım, fı~ 
nan" bıçımıni, nğrendiğim :<~man, ben 
hurada ba~ka bır ~ı::y .![1\'I.Jrum. 

Ödulu reddermen Uz.erinc bir başka 
yoru m daha yapılıyor. "Acaba" diyor# 
lar, uzeki, kendi fi lmi 1. uçilse OdulU 
retldettnet miydi?" Ne dersin! 

Blltun bu -;öyledıkll:'rımın red bır kar
~ılıi!t yok .hlında, ahlaki bir karşılığı var. 
Oolayı:;ıyb. hu ;ıncak .ıhl.:ıkt ~nrunl.ırı ul.ın 
ınsaniann anlayabılecegı bır sorundur 
B.ma kaulırL.ır ve\.t kaulma:L.ır, am.ı lım
se buna bir reel durum ... orunu olarak yak 
!::lşma'ın 

l~ böyle olunca. şımdı söyle\·eceğıme 
de birçok ıns.Jnın ınanmayacağını bilıyo
rum, am.ı ben buniJ '(lylemck :lırundayım 
çünku hen bt."lde dü~llnuyorum: Bütlın 
bunları sOy ledıktt"n ... onra, uradalı ilı 
t>di.ilun, ya Ja her ncv~r \ınure edıcl ~)l1ü 
\ün verılmt!'sı Junımund.ı ~usacağımı du· 
~Linmck, rıyakJ.rhltır. Ha~· ır , J~ıha önce:: 
.;;ı:nle \'e Jığcr arkaJ.ışl.ırl.ı hmuşruğum 



ı,.: ı bı, her durumda bu tilmlere kJTŞt oLın 
rerl imı :.ncn gihterecektım. Ama üdtil 
.l i J ı klarını (' :mda Oğrenınce hu tepkım, 
daha koncn.ı l-;üz oldu. 

Ben Je \f'>nuç olar.ıl ödül aldım, fcstı· 
v.ıle hıldığım kadarıyla 16 t•ne fılm katıl
dı, ve üç tane ödül verildı. Ve hu ödülden 
h ı r tanöı ı lk filmımde bana verildı. )i.ırı 

o:el ödu lü de, bana göre reel ,1nlamda 
i1ncm l ı bır öduldu. Zoten ben o ödülü red · 
detınekle ahlaklı davrandığımı düşünuyo

rum Obür ödullerin bana verıldı~ı tak dır· 
de ~u~aca~ımı kimı.,e ıddıa edemez. Dol.ı ~ 

yı>ıyla ö:dlıkle bu fı lmlerle ılgili tepkımı 
her durumda göstere~..ekrim. 

Başka şeyler de var. Me>ela, Tomrıs 
Gırıtl i og l u'nun fılmi Yaz Yatmuru, TRT 
vapımı olduğu ıçin değerlendırme dı~ı hı · 

rakı lmı~. Pt·ki en ba~ta o zaman niye ulu~ 

~al yarı~maya aldınız ? Yarı~ına dışı göstt"' · 
rılcn filmler vardı, o da göMt>rıJ..,eydı. Bu, 
hırakın TRT'yı, Tomrıs Gırıılıoğlu'na bır 

hJ.laretur 
Ayrıca nıye gerekçelt-rini açık · 

lamadılar! Gcrekçc a~_.:ıklanmaı.,ı gerekırJı. 
Avru.:.l ıüride tUm Fe'\tival sı..iresınce gör
düı;:-üm hir r.ıvır \'ardı , bu t,wıra !iadece 
Agah Özgı..iç\ı karmıyorum, dığerlerı ın · 
s.ın l arla, yiinetmenlcrle k onu~maktan 
k ı\ ını,·orlardı, tek kdıme d.thi etmı): Or 

larJı. San k ı Jevlı:t onlara çol gi:lı bır 
gore\' vcrmi~ gıbi dRnanıyl~rlardı. Ha\'tT 
büyle bır e-Y yuk, hunların k .ıtas ı hıç mı 

k.uı~ınadı, hıı,. mı bır yönerment' hir 'Pru 
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... onnak ihtiyacı duvnıadıl.ır! Ru kJdar ını 
'incmayı çok ivı bılen ve .;.ınema 
l..onu,unda yerkın ın'anlarJı ~ l\'ıylı: ı,:,ırıp 

bır ta\'IT koyup, çok 0nemlı hır mi ... ylmu 
... urdüruyormuş ı;::ıhi davranJıltır. 

Ödulu redd<tmenle ilgil i ol a>ı tep
kil e r n e o lacak se n ce? E l eşt irdi ğ İ n 

dü:enin tepe nokta larında bulunanlar da 
~ana karşı tavır koyacakla rd ı r •.• 

Bir grup ınsan, düzenın içınde ,gt::n:k1i 
olma)'an bır tavır gibı gördüler hunu. 
Sanki onların kişılıklerıne, onlann 
kurumlarına do~rudan 'aldın gihı al
gıladılar m.,ele\'t- Hayır boyle bır ?"l' yok. 
Bır ödulti reddetmek çok onemlı hır ıey 
değil, hunlara alıı;ınlar. Bır ödülu reddet· 
rnek bır düşunceyı ifade etmekten haıka 
bır anlam t:ışımıyor. Sadece orada burada 
konuşaı.:.a~ıma , orada bunu yaptım, hence 
bu dürüH bir tavır. Bundan hiç k ı mse 

gocunmamalı. Bu bır ıktıdar, bır di.ı:en 
'orunu değıL 

E~er bu bır dü:cn sorunuysa, bun<l kar· 
şı çıkanlar. kalbınlar, "Bız bıı ıktıdarıı, 

bır dUzt"niz, bu dü:ı:ne kimseyi dPkumlurt 
ma\·ız." Jt',inlcr. O :aman ben ve he mm 
gıbı hu hmuları mera~ ı:den bınlerce ın 
'ian gt:rçeği anl.ır. Ayrışma, yalancı 

beraberlıkten çok daha anlamlı hir şeydir 
O zam;m ın'anlar kendını daha 1\'t hı')
ı.,ı:der . 

Film \ek.t::meyebılırim, bana film çek 
tırmcyehilirler /.ncn namm-una ındn 
madığım bır filmım a!ila olmayacak Rir 

rroıem o lma5ın.ı k ar~ ın sil vli..ıvorum, hı 
proJe u:erindt: \l>k pl ı şmama, ;:ır.ı , tın 

vapm.ıma r.ı~men c;ö,:l üyorum. ~uıu 

bunlara rağmen bu pnıJe\' ı ~onuni:l kadar 
çekmeye uğr(lş:ıcağım . Ve hılıv 
çok u:ak olmay.ın bir zJmanJ<I l-ıe 'U I 

mı çekeceğim. f ..,red iğım :aman, rJkamlar 
çok büyuk nha da ben bun ları "ul .ıbılı"' 
rum. Nasıl bul ab il eceğım konmunJa .~ 
çok net cevap lar \'e remem am: 
bulacağıını bılıyorum . Öncelıkle ımının 
kenJ ı :;ıne inanma~ı yhı ilg ılı bır o l.ıy l 
Yüz kış ı anlamasa yü: bırıncis ı anla).ıd.k 
Dokuzuncu kö)' hıkaye~ ı bu. Heqeye r.·: 
men, bu duzen ın ıçinde bıle ba:ı ıman 
ların beni anlayahıleceğ ını dtişunu) oru 
Bun lar ı~t i sna i ama a nlaya c .ık\Jrın 
dü~uni..iyorum. Be l k ı be nım ı t e dı ~ ıın 
koşull arı oluşnıracak ıy ı bır kaynak bdlı 
orad:ln ç ık ;n, bunu h ıç hılmıvıHunı 
Bunun yanı.., ıra sanırım Avrup.:ıJan bır 
tak ı m o lana ktı r y<Ha Lıc a ğ ım, ~u nu 
bdırtı l erı var . 

Filminin C • .mnes Film fco;ti\·.ı l i'or 
seç ildiğini duymu~tuk. Sonra seçıl· 
mediği haberi geldi. Na<ıl oldu bu/ 

Ş ı md ı ye kadar ! , t .ı ni>u l Kultur, 
...;anat V·ıldı ' nJan ın ~;ınl.uın ~Jreıını.. 
Canne..,'a ha~\' urJuk. Pıırtalım ilı~bl~ı 
..,u rdu, haberler a ldık. En son k· ınH'' 1 

mayJn hır h.ıht.•-r gdJı, El'-·~tırmtn!.:; 1 

ı k<nJım ta.,ın<ı r.;e, ılJı Jı yc. A ınJ 'ugi.ın J 
bı r t~h çektım , kabul eJılmcnu}ur 

1 

üğrt<ndım. Ş ımd ı lik k.ır.ı r hu. nıı 




