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Douglas Fairbanks ̂ ehrimize geliyor. Mefhur sinema artisti
Fairbanks, hafta iijinde Bagdat tarikile jehrimize gelecek, Peste'ye
gidecektir. Douglas, yeni buyiik bir film qevirmektedir.

GERCEK BiR KAHRAMAN
Hilmi Cent Intepcy 25 Mayis'ta vizyona girecek '^Hiirkus: Gdklevdeki
Kahraman^'filminde Tiirkiye'ninilkucaktasanmcisi ve iireticisi Vecihi
Hiirktis^xxn hayatim canlandinyor. Tarihimize adini yazdiran gcrcck bir
kahraman olan Vecihi, asimda izleyicinin hie de yabanci oldugu bir isim degil!

I lilmiCcin /.\77C/»KHepimizin aklma Vecihi deyince
biiyiik usta §ener §en geliyor.
"Giilen Gozler" filmindeki

Vecihi karakterize edilmi§ti
tabii, Ertem Egilmez'in kendisine duydugu
hayranliktan dolayi Vecihi'ye bir selam
gonderdigi soyleniyor.
Asimda Hiirkuf, Tiirk
havacilik tarihinin en

buyiik isimlerinden biri ve
maalesefya§arken degeri
anla§ilamami§ bir
kahraman. A9ik9asi halen
hak ettigi degeri gordiigiinu
du§unmuyorum. "Hurku§:
Goklerdeki Kahraman",

Vecihi Hiirkuf'un hayatmi
anlattigimiz biyografik bir
film. Umarim hayatmi
gen9lere 90k giizel anlatip,
ornek almalarmi

saglayabiliriz.

Roliime hazirlanirken Vecihi Hurku§ ile
ilgili pek 90k kitap okudum, hakkmda
9ekilmi§ belgeselleri izledim. Omriinii
U9maya adamif 90k ozel bir adam.
Miicadelelerle dolu bir hayati var. (^ogumuz
onu hi9 tammiyoruz. Ben hayatiyla ilgili
ara|tirma yaparken ya§adiklarindan 90k
etkilendim ve nasil daha iyi oynayabilirim,
onu iyi tanimayanlara nasil daha ger9ek9i
anlatabilirim diye de 90k 9ah§tim a9ik9asi...
Azmi ve kararliligi 90k etkileyici. gok
9ali§kan biri. Kar§isma ne engel 9ikarsa
9iksm pes etmiyor,
asla 9ah§mayi
birakmiyor. Beni
bugiine kadar en 90k
zorlayan rol olmasma
ragmen, izleyicilerin
begenecegi bir film
ortaya 9ikardigimizi
dufiiniiyorum.

Vecihi Hiirku^'un hayati aksiyon dolu
oldugu i9in film de suriikleyici ve heyecan
dolu oldu. Tabii ki aksiyon sahnelerini
9ekmek biraz zordu. Filmi yazm 9ekmemize
ragmen kalin askeriiniformalan ile
oynadim ve saatlerce tozun topragm i9inde
9ali9tim. Bu durum fiziksel olarak beni 90k
zorladi. Bir9ok sahne 'greenbox' ile 9ekildi,
bu da benim i9in yeni bir deneyimdi.

Bu film, yonetmenimiz Kudret
Sabanci'nm 20 yillik hayali... A9ik9asi bu
kadar biiyiik bir yapimin i9inde oldugum
1910 90k mutluyum. (^ekimlerimiz yaklafik

alti hafta surdii,

Kemerburgaz-Goktiirk'te
kurulan platoda ba^ladik.
Tabii bazi sahneler

benim i9in psikolojik ve
fiziksel olarak

zorlayiciydi. Ozellikle

Kafkas Cephesi... Vecihi
Hurku§'un bir diifman
u9agmi du§uren ilk pilot
olarak tarihe ge9tigi ve

girdigibafka bir
9ati|mada da Ruslara
esir du§tugu yer...

Kendi U9agmi du§mana teslim etmemek
i9in yaktigi anda hissettigim gurur, Nargin
Adasi'ndaki bir yillik esareti, orada
ya§adiklari, azmi, adadan yiizerek ka9masi...

Bu herkesin bilmesi gerekcn bir hikaye.
Vecihi Hurkuf kurmaca degil, ger9ek bir
kahraman. Omriinii sadece ama sadece

u9maya adami§ bir adam. Bu kadar
miicadeleci bir adamdan kendi adima
ogrendigim 90k fazla §ey oldu. APM
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Bu film, yonetmen Kudret
Sabanci'nm 20 yiHik hayali. ff

Vecihi Hurku§
Vecihi Hiirku^, orduya katiidiginda 16,
pilotluk diplomasi aldiginda 20 ya^mdaydi.
Yefiikoy Tayyare Mektebi'nden pilot ast-
subay olarak mezun olduktan sonra
i9i6'da ilk uqufunu ger9ekie|tir-
di. Kafkas Cephesi'nde gir-
digi hava muharebesin-
de bir Rus ugagini
dufurerek dilfman
U9agini dufuren ilk
Turk tayyareci oldu.
Kurtulu| Sava|i'n)n
ilk ve son u9u|unu
ger9ekle|tirdi. TBMM
tarafindan 09 kez takdir-
name verilen tek ki^i olarak
kirmizi leritli istiklal Madalyasi kazandi. ilk
yerli Turk uqagini imal etti. i932'de ilk Turk
Sivil Havacilik Okulu'nu a9ti. Ilk Turk sivil
havayotu firketimiz Hurkuf Havayollan'ni
kurdu.

Hiirkus:
Goklerdeki
Kahraman
Yonetmenligini Kudret Sabanci'nin, goriin-
tu yonetmenligini Tolga Kutluay'in yaptigi,
bafrollerini Hilmi Cem intepe, Gizem
Karaca, Bora Akkaf ve Miray Danedin pay-
la§tiklari, muziklerini Gokhan Kirdar'in
hazirladigi, Egrikapi Produksiyon'un
yapimciligini ustlendigi "Hurku^:
Goklerdeki Kahraman" 25 Mayis'ta vi^ona
giriyor. Film, tarihe adini yazdirmif ama
unutulmu§, degeri bilinmemif kifileri sine-
manin gucuyle hatirlatabilmek ve bu hika-
yeleri yeni nesillere duyurabilmek amaciy-
layola 9ikan Egrikapi Produksiyon'un ilk
sinema filmi... Hollywood animasyon tek-
nolojisinde kullanilan
laser tarama sistemi,

motion laser tarama

ve mekanla^tirma ile
Vecihi Hurkuf'un
Balkan Sava§i ve I.
Dilnya Sava§i'ndaki
kahramanlik oykule-
rini aniatan film,

Turkiye'de hava
muharebelerinin en

uzun sure yer aidigi
hOrkd$

MAVIS ̂ 018

film olmasiyla da
dikkat qekiyor.
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