
Çabalama kaptan, 
ben g· emem! .. 

Nejat Çelik, son 
filmlerinden, Yolcu, 

San Tebessüm ' ü 

dönemin yerli 
Mavi Sürgün 
eleştiriyor .. 

ve 

urk ~ın~o.•ıncı<..ı'nın ınl'rkc:ı Ye 
~ıl\,1111, yıiiJrdır bır di:i 'ınrun 
n· ptl1lık·ın ıçınde fılm urct 
tnl'\l' çalı~ın.ıkt<ı. Ancık 
~lı:dctın ılgı ... ı:lığı, rarası::lık 

n.: n.·rlı fılmll·rın cl)-.tcrııni için ... alon bu 
Lunaınal gıhi "h.ıh.ı" 'inrunlarL.ı bir turlu 
h,l}l'Jl'ıncmck rı.;dır 

Fak;lt :--ı m Jilrt yıldır 'ıtnı..~ma ıle "yakın

J;ın" ilgilc-nıncvc h.1~layan ''devlet" ilncc 
ılgı'ıt:lık ... onınun.ı, sonra da filmlcn· 
''m;lddi'' Jc:-.tck ... ağbvarak "para'ıızlık" M1· 

rununa ~.ı;ırc hulmu~tur. Fakat, "Jed~..•t" 
hcnu::: '\ahm" imalıne ha~lamadığından 
hu k~.muda her h;ıngi bır "yardım" ~imdı· 
lik kaydı ıle -.<lzkonu:-.u değildir. 

Özellık k Amerıkan şirketlerinın Türk ı· 
yc\ı: Jı..·ınır attığı ~u :-.on yılhm.fa hu sorun 
Lım anlamı ı ll' hır "problem" olu~tunnak~ 
Lhlır. A~lınd.1 hu salon ~orunu değı~ik ho· 
yurlarJa d;l de alınahılir. Ömcğın, g('r· 
\l'kte sahmsu:luk Jıyc bır ~orun yokwr, 
hatta lam ahını.> her g~çen gün yenı n~ 
.... on teknık sıncma ı;,alonları inşaa eJil~ 
mckteJır 

A ... lınd<.ı "nrun mevcut ... alonların "verli 
film" oynamak ı'teıneıne::.inden kaynak
Lmmakr.ıdır. Peki hiç dü:ıllndi.ini.J;; mü, si· 
nı:ına ,aJonları neden "yerlı film" oynal· 
maktan 'kaçın ır? Sorunuıza yıne bi: cevap 
n:relım. Çünkü ı.,eyircı "yerlı fılm'\• gir
mcmekttxlır. Soru: Pek ı neden gitmemek 
redir? Cl·vap: <.,:unku. aradığını bulama 
m.lkr:ıdır 

l~re o :aman nrraya ~öyle hıt gerçek çı
kıynr. I'kmek L.ı Yc~ılçam'ın "a~ıl" '•Orunu 
ilgı~i:lık, p.ıra,ı:Jık )'il da ... alonsuzluk de
ğil. Yc~ılç~ım'ın "a,ıl" .... orunu "anl.mm ı:k
'iıkliği", yanı "hl·cerıl...sı:lık·' Her ı~in hir 
"püf' nokla'ı nlduı:'lı gcrçcğınden hareker
Ic ... ıncm:1da "ncyın anlarıldığı"ndan ~ok 
"na,ıl anlcırı!Jığı''nın önemlı l)lduğunu ne 
)"<t;,oık ki, Yqılç.1m Jah;ı ôğrencmeJi. 

Yıllarca en hüyLil sorun olarak gü~lcri 
lcn ıl_gi ... ı:lıl ,.c para:-.ızlık gihi prohlcmk· 
rını '\k·dl·t" ~<l)lt:'ilndt.' ı..:·özcn, ~alon,uzluk 

'\Orununu j,c vahanct fıJm oynatrıkLırı 
ıçın hl·r fır ... an.ı yt'fın dıhine sokulan '\a
lnnLula" .1~an '\L:nı Jünem" filmlerımiz 
nl· y.r::ık kı, umuLmm çok ört>,inde hırt'r 
h.ıy.:ıl kırıklığı olmaktan ötcyl' gıdcmıyor 

l "ırnd. mı' l~te A~kın Kesışme Nnktası, 

i~rL' Arq L'\tımck ) ıtrimıck, ı~tc SL'ni Sl'l'l· 
wnımı Rma, ı~ll' Cd~ıhc: Hcmım'ın GunJıl~ 
Dıtşlı:rı n: iŞtl' Du~ Gı:~gnıkri. Hcp .... ı "de\' 
kr" y.udımı ıll' çckılmı~ ıml.ncJ tılm. Ru 
ppıınLn iç ın ı1rtık ..,,ıvlcycn·k pek hır ~l'\ 
l...alnı.ıdı ılm.ı bu "ınoda''nın ... ım lımekieri 
nı olu~nıran Sun Tehcsı;ı'ün, i\ları SılrgUn 
,.l. Yolru ıçın hir k.1ç 'tl: 'i'ıylemeJcn geç 

ınck hl•rh.ıldc "ayıp" olur. 

.., TeiMIMiim 
Sü:l' San T ebt.>.m~m ıle ha~laycılıın. U:un 

)'ılbr ünlü yürwtmcnk·re "a,ıstanlık" ya 
pım \'t' onhud:m "tcyz" alan Scçkın Ya 
"'ar'ın "ılk" yiincrmcnlık dl·nenw ... ı olan 
Sctn Tche.~üim hırı kadın ıkl'i erkek Ü\ ki~ı 
Masında y.ı~.man hır "a~k üçgen i" iJzerıne 
kunıluyJu. 

Fı Im aynı :<.ıma nd it :-.~:onun gOstcrirnl' 

gırL:n "ilk" yerlı yapıını olma ö:elli~inl' Je 
:-.ıhıpn. 0.1ha'ı filmi Türkiye'deki Aıncri
k.m ~ırkcrll'rind~n hiri nbn Wamer Rros. 
ışlerıynrdu. Wıımcr Bn)..,'un h:'ı\'le hır ka
mr alma,ında gcçt·n vıl U1P (Unıtcd In· 
rcrnatıonal Pıcturö) film ~ırl...eti tarafın· 

dan ı~lt·tilcn Seni Set1iyorum Rosa ve Duş 
Uezginlerı'nın c,ağladığı gi~c hJ~anlarının 

(!) Ja payı oldukça huvuktu. Ama ıınutu
lan ya da gözden bçan nokta, bu fılınk
rın \l·yirci rttrafından pek beğenilmemı~ 
nlma ... ıydı. 

Her ncy ... e h<t~mlüyuncuları Şah i kaT c
kand \'e M;ıhir Gün~inn:'ın \'at;ı.ktan çık 

maya n: gıyınmcyc pek fır'idt bulamadık~ 

ları hu fılm, gcrl'k eroti:ıne n• gercbc Lı
Jın~crkeJ... ıli~kilt·rıne o!Jukça "maço" hır 
gü: le bakıyordu. 

Daha gö ... tl'rııne gınncdı:n ll:ı:rindt> tar· 
tı~ılınap ha~lanan hlmı vizyona girdıkren 
... onrcı i:lc)·cn herke,, fılmın 9 'i \X'ceb-
9,5 Ha[ra'ya hen:erliğinden hah ... crmcye 
~a~hıJı. Aına tısıl "tantana" arkaJan gdJı. 
O:cl tciL'\·ı:::\'onltırdan hı ri, Sarı T ı:bts· 
\üm'ün gü."'tcrımdt~ nlduğu günlerde Zan
dakc adlı hır fılm y,ıyınladı. 

l)tt: ne l'IJuy ... a o :aman oldu. ZanJalce 
ilc SJn Tchı:fı~um hırhirinın aynıydı. ü ... n:~ 
!ıl ht'r vüniJvk·. Knnu'iu, karakterleri ıle, 
Jram.ırık y.ıpı'ı ıle \'l' hatta Jıyaloghm ilc. 
H.ıni nerı.:Jq,l' ıkı fılm ,ıra ... ınJ,ı ''l....ırhnn 

kağıdı" v.lm'l.ı~çoNn,l "olur ama, hu kJJ:ır 
J;ı olma: kı" dcJirıcn tın .. rt·n hir hL·n:-L·r-

I ıktı hu. AJl'toı tl'k yuımırt,ı ıkı:lm t;!l 
An, .ık .ırada ha:ı larklılıkl.ır oldu 

da ... nylcmcktL· L.ıvlLı \';ır. En hu\ıık~t 
j..,~,. ıkı fılın .lr.ı,ındoıkı "s;ınah<~l'' du\ 

lık. :ıımL.ıll't' ne k:1dar ~ıcak \'1..' du) 

.... 1, "arı Tehöslım tı kad.ır 'O~ ık w Ju 

... u:Ju. Bunu çok ıyı .malı:: eden ~qır' 
rı n çoğu film ı JJh;l y.uısın.ı gdmt:Jm 

da y.ırı"'ınd,m lııra: snnrJ. "yarım" hır 
r,ıJ... kcndılc:rıni Jı~arıva atıyıırLırJı. 1 
nu:, fılını g(l..,tcrcn '\tncma ~ahınu mud 

Yl'tlcrinl'.) 
(\·lı.· ya d:1 hı:ıyll' yınc de h.ırırı 1 

hir ... ~yırcı topluluğu tarafınJan dcı 
Sarı Tt!ht:ssüm zam..ını gdip "mitıdı 
!tınc~ı J.ı 'ıl'""~ 'l'dnsız gihtcrimdı:n, 

Am;ı t:'rorı:mın \'C ... chın nt'redq·~t' ~ 

lı.:sı"nı çıkaran hu (ılının ın~<mLır.ı 

JcJırtcn üzl'iliğı akıllardan çıkmadı, 

may;Kak. Yanı kısaccı ~i ttı 500 mılvıll 

MmSiirfiin 
San Tebc:.s.ümı fırrın..ı ... ının ht:men 

ddn Ertk•n Kro.1l'ın ~on filmi Mat•i \w 
ü:cl hir gü,terimJı.: deme ohınağıl:: 
Mat'i Sur_ı::tm de Sarı Tebessüm :;:ıhı 

ler" glidüınlü filmlerden hı rı. D.ıh.N h 

TRT hile ortak. Yazar Ce\' <lt Şakır K 
.:ığaçlı'nm nam-ı Jiğer Halıkarna~ BJI~ 
,ı'nın va~amından bir keı;,ıti pı:rd~ye _ 

ren Mat•i Surgün'Un en ünemli ıtzdlıı.:t 

kl.i ... ur mıly.ırı a~rığı ... üylcncn hütı..:l'''· 
Ancık, gel ın gllriJn ki, filme "20 ıı 

yarlı.k film" demek mümkün Jeğıl. Bır 
nem filmi l)lın.ı'ı açısından hdl ı "ekJ 
maı.,rafları nlahılir ama yın~ Je fılmın 
tünu d~ alındığında "20 mıh'.ır''ın ~ 
"~ı~irılmı~" h ir r;lkam oiJuğu 'açıl 
"net" hır }CkıiJc bd lı niU\'llr 

Kullanılan neg;.Hif tilının rnilrJn, \ 
lan '\t:,li" ,-eL.ıınlerın ma,rarı, yun J, 
JaL.ı "lahnraruar" hi:ınctll·ri Jt! g1ı: ,,r. 
alınsoı yınc (il· "20 mılyar" ..ı ub~m.ıl ~ 
guç gıhı gilrUnüyur. Şi ındı h,ı;ı ~-ı:n 

Anıalya'J,1 ilJül ka:anJn hu film h.ı~~ 
1.h1 hüyk• y.1:ıV1lruz Jıyc hi:C cepht 
lirlcr am.ı "gılnil1l'l1 kilyün kıL-n·u: ı•tc 

diğı" Jc hır gt:rçt:k 
Ru nnkt.ıd.l ht·nıl·n hır kıv.ı"~l.ıın 

nı.ıkcı fayı.b \"<lL Sin~ın ÇL'tın grçtrı 

t;ım:ıınını Almany,ı'Ja ··~t''lı" obr.ık 
tigı n· ''yıı:lt:h.e" l..utu n~gatıt t'ılm h 

Jığı Bı"rlin ı 
r.ı\J"m.ıl"• 
ni ~ \ıiJır 
,Jı:unıılıq 
~1,rl.ırı kur.ı 
,ınJ,, ,.ırar 

\ı.ın \urgu 
ınıh.ırlık hı 
so~lcnivnr~ 
.\m.ı ,·.-ır 

Kolrur Rık• 
~ı kuruml;ıı 
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Jı~ı 9,./in ın /krlın'ı yakl.ışık 'i mılv.ır lı-
" [" ,-Jcrkcn, Zı1a O:ıan TRT .ıJı

r.ı~'\ m.lıJır uğra~tığı 1\crnal' ın Askı:.rlc 
111 

.' '"'ım ıJiı Jıııyi, ~l'hır Vl' ka-;aba dl·· 
<ilf..urlil-ı• 

111 rl.ırı kur. ıra ı, rl·knık ı~k~ıkr~~ı \'Urt dı· 
,uıJ.ı ,·.ıparak }1 nııly.ır:ı ın;.ıl nlnJ..l·n, 

\t.ırı Surgım'ün n.ı"ıl (~lu~~ ır ~l.ı 20 k~u'u.~ 
ınıh-.ırlık hır fı\m oldugu h.ıgır.ı, hagır.ı 

\cniy•ır: Rık·nııyoruz 
50\m:ı \'.ırıını.:ıJ;ı rarcı nlın.ıJığından 
~uln.ir Ilıkanlığı, Euroinıage~ n· TR T gı· 
~ı ~urıınılar ı~c onaJ.. l'Jılcrd,_ m;ılı~crın 

!O'~ı ı!ar.ıntı ,ılrın<l ;ılınmı~. Ttıhıı ,Uz 
liıOU'ill hu kurumlar.ı \'l~rilen rapora güre 
fılmın m;ılıyl'fi 20 kilsur nı ıl yar. Ru par~:~ 
nın hüyuk kt'!ınıının J.ı dov_ız ulduğunu 
Ju~uniır ... l'nı~ huyrun 1?1l lO\ını ,,z he,ap 

eJın 1 

Hq•;,ı lıu k.ıJar ll.t degıl. Bır dı: filmın 
.ın!Jrıın '\orunu'' v.ır. 1-lıkayc Halık.ım.ı" 
Ralıkçı!->t'nın y·ayınltın.ın hır ya~ı~ından 
J0l.ı\'t FkJnıın'ot "ürgiın cdilme\ıni konu 
cJını~nr o\na tema hu. Aın~ı Blıdruın 
tıimJı: rı:k yok. l1ah;t doğTII'ıU fiJm hir [lJT 

~1 , 1 !" fılmi. Ccv;ıt Şakir, BoJrum'a gclı
ı>ıır. Itim hırıyor. Film ın tamamı neredl·y-
TRT'nın ,;ığladığı "kara tn:n"Jı.: gl·çı 

~ır. Fet: JcJık vrı TRT fılnu: ort<tk. 
Butun ~.!ünya Cl·\·ar !;lııkır'i "Halikarnd" 

B.ılık~-ı~ı'' 1ılar.ık t;mırkcn filmdl' hu hı ka, 
bm nt'rl"til·n gı.:ldığı, kim trırafınd:ın \'eril
,Jı~ı \T nl' :ıım.ın \'trildığı h.ıkkında hiç 
'ır hıl.l:!i yok Am. ı t"n acı .. ı Rodrum yok, 
~Jnım'Jakı H.ılıkarna' R.ılıkçt"t yok . 

.., Jco: Cı.:\".ıf ~ak ır var. Rır de "lartpos· 

ıl" ı:u:dlıL:ınJl· ~oruntulcr. Ov-..ı hl'p~ı 
ırJı.:n ıl .... ıy~Jı, .. .Lıh.ı ıyı tılm:ı: mı,·dı ? 

"urhı::,ı:. _un.ı o ::ım.ın hu fılnıın ın.ıli\·l'tt 
·r\t·kıl'n' 20 kiı ... ur ınıly.ır"ı huhırllu~ 

Yolcu 
Ai'Tll t.ır:~.b kı hır hoı~k:ı fılın l'l' Ra~ar 

'Jhuntu'nun Yoku ,ıdlı 'ıll\1 ~r<-ılı~ınası. 

Yrıkıt Na:ıın Hıkml·t'in rıynı adlı csl'rin· 

den ~ım·rnaya uyıırlc~nnıı~. dahoı doğrusu 
uı~ulanmoıy;ı çalı~ılmı). Aın:1 hlınJn pt~k 

~~~.ırı ~..ı~l.mJığı "iüy•lcneınc:. 

Bı~.ır S::ıhum:u'nun rıvctrfll kökenli bir 

ımctmt:n olm.ısınd.ın mıdır nt.:"Jtr, film 
'tdcvi:11nnd:ı tı\·.nro" t.ır;:ınJ~'t hır çalı::.· 

aı,-a ~l'n:t:mi~. Daha JO'uncu Jakikasın 
an nıharl'n "c..,ncmdcr" ba~lıvor. Ne ya· 
ın o;ı,ı,·lı::yı:lıın, ın . .,an fılmin .;,onu gelsin 
dwı: ncrC'dı:y"ic "aJak" ddayacak. 

Tarık Ak.ın. MıııJ< Ar '" Halıl Er· 
~n\ın v:ırlıkları hı le Yolcu'yu kurtarmaya 
\~tmıy1ır Rı::rh<-1n ~ım~ck'ten i~c söz et· 

mc\e gt·rt·l yok ÇünkU fılmin sonunda 
llri'Jva çıkıyor, oynuyor \'l' gıJiyor. TRT 

~u filme de mc1k. Çunkü, hol hol "kara 
tren" var. Kulriır Rak,mlığı J.1 yine yüzler· 
ce mılwnu ık· "Yoku"nun ortakları anı· 
;ınıJ.ı. Filmın ram olarak rnalıyetinı bile

mı~·uru: ama 3 mılvar civ;ırınd<J olduğu 
~vlı:ıııvor. · 

Yolu'nun ncdt:n bu denlı lıc.şırmz ol· 

Jugunu kc,tırobılmek güç. Bunun bir çok 
netlcnı ııidhılır Anl<lşılması asıl güç ohm 

Yoluı'nıın nl'dnı ~tnl·nı.ı·r.ı ,ıkt.ırılmAy.ı 
c..ılı)ılına.:.ı. K.ırLı k,ırlı \ıır ltc h,ı)ınd,ı 
ad..:r:ı hırhırh:rıııc ''m;ıhkııın t'•.Mmı'l birı 
LıJın ıkı"ll'rhk ll~ ımanın \'·•ıclllığı nl.:ıy· 
Lır hu {kıılı "c ın" ~ıkıyur~.ı cırt:ıJ.ı g:t:rç<:k 
tc:n "iırıc.:mlı" hir '-nrı;n \"ar J..:rn~ktır 

O sorını d.ı yuk.ırıd.ı ..,ıi:iınü cttigımıı 
"anLıtıın" "orııntıJıır_ YollU ~ır t.:'dehıy.ıı 
U\"<lrLım.ısıJır ve ~.·Jd1ıy.n uy.ırlanıal.ırı 
"hırehır" v.ıpılır diy~.· de hir şart yııkıur 
Oys;ı Hıı).tr ~ahuıılu, .-.ınt'ın;ıy;ı aknırılm~ı, 
_..,, oldukç;1 znr olan Ynkıı'yu ,ıyncn de ..ıl 
ınış ve f ı lmc çekını). l~ııı i\giı1ç tarcıfı bu

nu yaparkt:n dl: k~·ndindL"n hiı..; hir }t:y 
k.-nmaıııı). Üyı.,;ı Yoluı'J.ın yol.ı çık ıl ar;ık 
n: hık;ıyt·niıı üzunl' <ı.ıdık kalın.-ırdk çul 
dah<l 14 htı~" \'t: r.ıh<ıtlık la ı:lenchilır hir 
fılm v.ıpıl.ıhilırdi. 

Hcp;ı hıı kaJar J.ı Jcğıl. fılmin bır Jc 
"miiıı~" "iOTunu \";ır_ Her nt•dcm.e YfJku 
ınU:ıksı: hir ftlın. 0\"ta "mt.:kmı" \'l' "t..:m· 
pn" knml'lıınJ,ı hel\ ı hır "J..ı,ırlık" ıçindt:kı 

bu tur fılmlı.:rdl· "müzik" çuk Ünl·mli hır 
yt:r tutar. H.ntcı "mü: ık" yerınde \ t! ~t:rck
riği ~ı.·kildc kullanıldığınd.ı hır fılmın 

oyunuıLın kadar i'ın~.:ın .u: eder. Ama 
Yolcu hu konuda oldukç:-ı 1ans~ı;::. Rir 

ınüzıği hı k yok. Onun vcrınl' bnl "ekn''lu 

\'t' kuhıkları "nrrnaL-ıy;ın" Sü l'fektlt"ri var 

Bır ı ı ·~ et.ı.:ruın mt k ı ı· Jı ~,h..tı 

Am.ı ~ı.ı.:u <n ne lıınııı" ı,ı!c bılt "~ ·cr 

dı_ıı,ırıı· tt.kk__. tmek •\ ıp 'rıı, ·;;:i ınal ı ttr 

Y.ıptı(:ını lılmkr ı rı.ııLı '( •yık: ~ı· ıL.: 

h;ığırıp, \,.ıJ-.,tLım.ı k ıpl.ın. N-n clLI(·nıt m' 

11\.-c ınlıv ırlH '"H:\ lTı ının ı~teJı,ı.:ınt: 
"kııl.ıl" \'t·rıncdı~ını, -ıırı:c(;Jc hu h·;·lc 
Jt:v ı m ı.•Jn.d ... Hı.:r ~t:·yı t.JJınJ .. ı hır,tk 
m.ıkra fıvd.ı \,ırdır 

Ak~ı t.tkrırJc 'din (ıglu" tılrnluı Lle hJ 
!>.~ytrlıyı d.ıh,ı ıt• ık nyaLır durur. L 1 nııt
m:ıyııı kı ıoı.:yıru~-ı "y.ıh . .mu" fılmlerın 

kuu1ğırı,ı ~ı:kr ıttınıı:. U..:rı .ı lmak J:ı '-l<:tn 
gı'ırı.:vinı;; Am;ı hu nıtuHıkl.ı ı~ını~ın "çok 

:or" lı.ıtt,ı "inık.ın~ı:" olduğunu Ja hilın. 
Kıs.te<ı ya .;ı..:vırciyı ":ıdım'' yerim: kn)·up, 
ı ... tedı~ını vt:rın. v~ı J,~ .ılın ftlınlt:rınızı 
çek m ;.!ıd ın. RııJcn ~~ ıy\cml·..,ı 

D;ıh.ı"ı, ,ı~ın yu:UnuıJt:n "h,J'ıtJ .ıJanı" 

haltnl· gt:k·n Yqilç.ım, şımdı "dcı.-ll't''ın 
\ ı.:rdığı "p.ır.ı" ıle nıor.ıl bulur•, '\·ıı(!un 
hakım" Lm çıkıııt) h:ı~r<ı misttlı ,_,pernh.· 
nc.:vrn.ımlı.:r" ıçındt.: hır "nekahrtt" llıınt:mı 

y.ıjıyot. Am.ı .ı..,,ığ~ı kılkıc.-~ğı yok l.-ıtc.:n 

hlı v.ı~t.ın ~onra .ır<~g.ı kalkıp da ne 

yar<~c:ık! Nn ... ılokı '\·k rnek elden, Mı gOI
\Itn" H ını tJhırı c.ıı:..;c '\t:dıği .:lnlJnJt', 

ycmı.:di~ı ardında". 

t\ma "k.ı:- 1 ın owağı öyk Jeğıl." YapıLm 

Erden Kıral 'an yönettiği Mavi Sürgün, aniabm sorvnu olan filmlerimizden biri. 

Ö:dlıklc kapalı m<kiinLır,l.ıkı "ayak ses· 
leri 11 nın l'l"l "ilkt.'l" m~tndla yapıldığı 

apaçık ortada. 
lştı.: bu gerçeklerden -.onra Türk 

Sınemaq'nın h:ıl5 ı::n hüy•ük sorununun 

"ın;ıJdt konularJa olduğunu iddia <"dl'n· 
!ere şunu süylcmt·k ı~rıyoru:. Artık ılı
rıraslarınıza ''gem" vurun. Insanları k.ın 
dırmaktan vi!' enayı yerıne koymakt~m 
vıı:geı..;.ın. Çunki.ı ..,der bu i?ı kınrrımıyor· 

sunuz. 

fılınlerı gördükten <ıonr,l, ınsanın isrer b· 

tt•mc: ııtı 'ıt:lt)'llT. Z.ıten ~ı;l.ımam;ısı 1lt 

mllınkun değil. Sonuçta o paralar "bi:ım" 

paralarımız, halkın paraLın. Orwda böy 

lestnt:' "bari:" bır gerçt."k varken, "vcrgı"..,ı 

ha .:ıy "tıkır. tık ır" t.ıh~ıl edılen hır vatJn 

daş ol;ırak, hu filmlerı eı~~tınnt:k herhalde 
"en Joğa/" hakkımı: olmalı. Artık 

"h.ımamı d~. td"il J.:ı" deği~nrmenın 

~aın~mı gddı. 

ı' 


