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gazinoda hala aşk var (mı)? 
Pıpatyc1 tle kat.1hibP,ıj uzun bir su 

rerlir yi:mf'trnenlik kdrıyerini çeşitll 

televızvon dizileriyle surdinen Unit 

E fek.ın' ın sirıerınya donüş filmi ola 

rdl deoerlrndirmek ne kadar doğru 

bilenııyorum; çunku ülkemiz sinema 

"Sının l.lretını olanaklar· ıçerisinde, 

Etekan 1 tnkıne benzer :ıralar. ki<jısel 

tPrcıhten \.lk pıyasa. KJŞullarının da 

yatn'3sıylcı ilgıli oluyor. Dolayısıyla, 

bır yJnetn enııı keııdi ozlerıni refe 

rans ılnıadıkçd, sinemaya nerede 

.ın verdığını neredP ya~ıyıbılrıek 

ı' n başka ışler japtıgını aniayabil 

r ek pek mumı un deqıl 

S ııt fdık'in bir uykusunden uyarla 

nan fılı sinemamızda ve televizyoı 

larımııda birçok film ve dizide kar 

itmıza ç k;J.ı 'ı.... ~i no kultUru' ıçe rı 

sırıde bir aşk hı k lyesinl perdeyr ta 

~ıyor Cdn ... e•nıek ve ırkı soyle:""lek 
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uygarlığın temelinde seks 
dürtüsü var 
~harlie KaufnıJn John Malkoı, 'ı Cl 

Jk tJn t B~ıng t Jın M,ıllı. 1111 ~~ 

ı J99ı onı qe tiğinıız ayı1r ·..ı pel 

r •vi onaqıren 1er,~vz Ac':lıt~ı 

2b 

konusunda dogu~t.an gelen bır yete 

nE'ge sahip olan Papatva, babası 

cunıbUşçu Mahmut'lın s.ız grubund,ı 

klarnrtçı olan Kar,lbiber'le çocuklu 

ğundan be rı sU ren tutkulu bir (ışk va 

şamakladır Her ne kJdar, bu duru 

mu çevreden gizlerneye çalışs:ılar rJa 

M 'hınut dahil herk", bu tutkulu 

birlikteliğin farkındadır ve ıarıanı 

qeldi9inde evleııeceklerine kesin gö

züyle bakmakt.ıdır 1 kı .ışığın mutlu 

!!Ona dogru ilerleı 1elerinde tek enqrl 

Papatya'ya deli gıbi aşık olan ve Ka-

3biber'le ıli~kısini çekerneyen ma 

hallenin bıçkın delıkanlısı Onıer'dir. 

._.,k sık çık k aıı ekstraların binnde 

Papatva'nın yeteneı]ini !Jrk eden, 

ıuk brr qazını:; s.ıhibi Surhar Bey, 

ona şôhret kapısını açacak bır teklif 

te bulum .. r. Bu 1ynı Ldmanda Paı>at 

ya·nın ec:;kı yaşamına ve dlı~kanlıkld 

~'ın ... veda e*.me'"i uz ın bır u ıP Pvleı 

ff' ı ~ .• 
1)~ ıd o/ll h· f:.ky tPc/ 

Hı. f t 

E.N""rılrqı boyunı d utarıq::ı.ç!ıoı nı de 

nıyıe ır ..1nl rla .glıklı ıli ıle ı ın 

•ı, iJı ha lar. F ıırdd.:, vltı rioyay 

ı ıiqı ı ıl.cıpJJr va7:Jr ı bır b· t· f! 

:ı=ır y.:ı.nrı )!uı Aı .k ın~· ·~rdJrı 

rıenıemesı .:ınlamına gelmektedir. 

1\M,ıbiber'le bı dikte \Ohret ve p.ırı 

u(Jruna bOyle bir ayrdıqa razı olma 

k.ırcırı verırler Ancdk Papaty ~oh 

ret basanı<'lklarını hızld tı, mandıkç.:ı, 

ond olan lqısı aşkı.ı dOnuşen Burhan, 

Papatya,yla KJrahiber ın giJruime 

ınesı için ne qerekıyor)a yapın.:ıya 

başlar Papatya Kuçuklugundı:n berı 

hay;ılıni kurduğu un ve parava sahip 

olfrasın.:ı ,.,ığrner hiç mutlu deyildir 

ve bu duruma daha fazla dayanama 

yar.ık her şeyder v~z9eçıp Korabı 

NathJn F' ,ff u .. J.Jrrlunyaya l<ız.Jrı 

dırr•1aya :ırarlıdı• nnıı labor tuarı 

na c.1Lr f :rf' ler~ n ~erıne qeçrr·r ve 

qu .. el t :nı (,Jbrıel; yı d, kulla

nardk, ll P~ ldvJU F'uff a ı qudı,. 

1· nflı l<oı:trcı e'm~'yı oq tır· ye ',al• 

lt c ıt JııduiP,.,n ·J eli ı' !e de ek 

-,u 1 'lwtı ·ll· ıı. in r y.l 1 tmını yon 

ber·ıe evlenrneve k ır ar verir. Anca!<.. 

için~" girdiği bu yapmdan çıkm:·k 

!'andrgı k.ıdc=ı.r kol,ıy olınayacaktrı. 

Muıd~t Gezen'ın ba~rolunde yer <Al 

dıgı GırqiiiYf' ,erı'"inde yer ::ıl.ın film 

ler, Ye~ılçam'da k· ışrle§ını~ bır cıyku 

yu beyazperdeye t:ıjıyan P;ıpaty,, ,Je 

Kırabiber en ço~ kamera arka ın 

da, T urk sine mu ,ııhl büyük ı me k 

verrnı~ uç ısmi U mit E fe kan, )aı-ı • 

On(--ıl '!~ Türker lnano{jlu'nu bir ıril 

y ı qetırmesıyle dikkat çekıyor 

(N .Ö.) 

h1 nıizah Jnl.ıyışı ve 'oyle' olduqunu 

ındıgımı~ ... eylerır; d lındı oy~~ o 

'Tl.ıv tbileceğini gosteren tırgul yıc 

b...lb,-ı Jyesınde huylı 01qun bır h~r 

::ılrnış. Yurtdışındcı filnıı izlf:lyen +"le: 
1 

tırmenler ır~sınd..ı Jom• Malkovc 

0/m..ıl(ı )evenlcr ']eru:.tcle bu filrnr de 

, ... yuylr k \r .tadı lar. '<.lufman tr· 

cı~ ıli ı ı~e elP ·.•lgun oldıJgunu cı.nnı-l~ 

lı el =tırPn .Je yu ey ~~ but:ıı· Ple .tır 

endir ; cJ k onemr u .,.rıne bır fıim mPIPr' r-o l~qüdıt yu ıJJ -ıf bır fılrtı ·ll 

oı.ıı ık n tel<yebıle eqım ı ,çq11d1• b11 ı lk degertendırı:liler. (N ,Ö.) 
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