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S E T L E R D E -N,----,--* •• -:------------------

İkinci filmi Sekizinci Saat için kamera arkasına 
geçen Cemal Gözütok: 

''Makinalı tüfek gibi bir filın 
olınası gerekiyor bunun." 

Y 
apımcıl.ığ.ını Sah.ah,ının Çe· ,~hch ı y le Sınan'.ı kı•kını,lıkl.ı kırışık otke Ju-
tın'ın, yimetım·nlığını Cc yuvor Rır prnv,ıJ.ın s.ınr ı ('<ın ıl li<'zııtok 
mal Gozutok'un yoıptığı s,. "ınuıur" dıyur. K.ııner:ı ş;ıryn ıl e s.ıl,ı ckıj:!ru kı-
kizinci Saat, bır ınııh<ırtn ı.ırak Esr.ı'yı cepheden ,:öruyor E" ı .ıgresıf hir 

>UÇ ortağı olmamak ıçın çırpınan bir ad.ımın "Gözütok: Çok zor bir film çekiyorum ben. ı.ıvırl.ı "flana lnr fıarıncr lavnı ~oyle sıkı bır er 
öyküsü Görünıli yoncımenliğını Erhan Cı Iddialı oluşu da zorluğundan kaynaklanıyor. kek arkadaı m !'OT mı 1 " dıye sonıyı>r. Sın,ın lı ıci· 
nan'ın yaptığı fılınin oyuncu kadrosu Zuh:ıl Uencc•r, Osman Wö- deılc hır tubt ,ıt ı yur Fabt ıok.ıt ram yerını huLım.ıyıncı pl.ın 
her, Özlem s.ıva~. Şebnem Ö:in:ıl ve D.ınd Ur.ıhı,h't;ın Plu~uym tekrar nlılı yor ikincı ı,ckım de .ıynı sebepten .ılumsuz sonuçl.ını-
9 Eylul Unıver"tcsı, Clüzel S.ın;ıtl.ır F.ıkultcsı Sınem.ı(r\' Rölıı yor <._:ekım üçtıııcıı kez tckr.ırl.ınıynr. Tı>k.ıı h.ı~.ırılı i·.ıkıı bıı kc·: 
mu'nu 1 9~1 yılında hıtın·n Ccm:ıl Gıı:ütuk, Son Urfalı, Zaıruımı~- de, h ırd.ı otur.ınl.ır, t,ık.ıt se'lnc d.>ııliJ' nıu.ıklı ve ~ ı ıkııı l•cıkm.ı 
l,ır \'l' Arkıı Etm lıHıınkm'nın senaryoLırın:ı ım:asını .ırrı. AJıula l.ırı gerekirken ı>l.ınl.ırı ı.:ul uımeyerek <nred ıy,ırLır flıı .ır:ıd.ı f'ttt 

Sım ljece'den sonra ıkınci uzun ınctraılı fılnıı nLın Sekızıııcı Scuu'ın s<·,<ı:lık s;ıQLıın.ıd.ı ~uçlıık çckıl ıynr. Ccm.ıl lin:ııt<~k .. kıhı sık ,,k 
sdını Nq.ıt Kesler ı:leJı. uy.ırın,ık :muııd.ı kılıy<1r DL>rdllncü çekını lıcr bakıııı.lııı l·d~.ırılı 

Akı.ıııı u:erı . Trihun :ı l Bar'd:ıyım. 1-.lek.ın gcnı~lc·ıılmıı. nı,,,,,. 

Lır duv;ır dıplerinc doğru çekılını~. Ve <: ınd.ılyder nı.ıs.ı l.ırın uze
rınde "huı:un k:ıl'~lıyı=" Jiyorbr. lstikl.ıl C.ıckle,i'nde hır .ıı. ığı bır 
yu b rı dııl.ı~:ı rak vak ır ge\ ırdığıın halJc, bır. ı: c·rkcnc ıyi ın. Bir k e· 

narJ.ı oturup çekını ckıhının gelmesını heklıvorıım. 
Kıs.ı hır süre "'nrcı, sayıları yırnıiyı hul:ın lıgur.ml:ırl:ı bırlıkte 

Sekızıncı Sai!t çck ım c·kihı hircr ıkııer ıçen gıriyor \'e teknik ,·kıp 
lıı:l.ı setı lı:ızırl:ıın:ıı· ı h;ıılıy .. r. UL>:krıııı fılnıııı y()netıııeni Cemal 
(iii:uıok'ıı Jravıp huluvor. Hemen y.ının:ı ycıklaşıp, uygun olduğu 
bır .ınJa kend"ınc bırbç soru sorm:ık "tedigimi söylüyorum, "bir 
ara hcıllcderii' ,Jıvor. Kaf.1sı hıraz surırci çekılecek s.ıhnt· ile meşguL 

Henuz mek.ını n.ısıl kullanacakl.ırını kestiremiy<ırum. lşıkçılar 
'PutLuı hazırlarken, birk:ıç ~et ç.ılış.ını şaryonun r.ıylarını kuruyor. 
R:ıy, har tezgahın.ı paral~l, mekanı uzunlamasına geçiyor. Bundan 
d.ı çekını alanı nl.u.ık har tezgahını ve yakınındaki iki ma.,ayı be· 
lirlediklerı anlaşılıyor. 

Sene ik ı başrrıl oyuncusu var; Zuhal Gencer ve Osman Wöber. 
Onl.ırın da makyajlan yapılıyor. Uzun bir ön hazırlıktan sonra 
ııyunculanrı yerlerini alması içın çağrı yapılıyor. Sinan (Osman 
Wöher) ve Esr.ı (Zuhal Gencer) bir masada karşılıklı oturuyorlar. 

Esra'nın uzerinde deri mini etek ve iısı:ünde küçük çanlar bulunan 
hır bluz var. Esra aldarılan kadın. Elit'le (Özlem Savaş) olan ilişkisi 
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\Jluyur. Aynı s. ıhnt:, k.ııner:ı O."m.ın w\)her'i Lı.:phl'Jen gori.Jrkt:n 

tckr(ırLınıynr. Hu phnın da ~ıt:kimi "ı m. ı eri nı..: e kı-,.ı h ır .ır.ı vt:rılı 
)'\lL ~eınalllüzutıık h.ırın ıı,ınde bir ~un.: diııtıncelt dti~uıKdı dıl~ 
l.ııtıkı.ın unra bır •. ıml.ılyeyc oturur ııtıırııı.ız v.ının.ı y.ıkl.ışıp 
(ıyuncuLuın pl'rfurm.'ln.;.ı h;lkkını..b Ot:" Jlişi.Jth.lnğıinıı Mırııycıruın 
liıı,urok,"Zııluılı·c ( Jzleııı'le gawı rahar Ç<llıııyurıım Iyi de her ılcrıııırı 
kurduk. Ren onltıuı mızanst?ni t·~ nc)lın ntısıl olmlL~ı gl'h'J..:.tı.i;nı ilctı?hil
mek lı\ısmdan ztrrluk \·ckmiytnımı. ( hınan\ı Rdinc('. ()srnmı )'ılkın~~·
lccı?kte Türk c;incmasında epey ar(man, :veni kuşak uyımL"ttldrın hll~md.ı 
gelecektir. Ilk günler lıırcız ıi~arro tıvıınc"ıılı<ğwıwı g.·rırılığı ufak rejek 
lutndikaplar vardı, ama lıımıı ıLı fılmın ıç cr< inde gıder ek ycdııifı, " kw 
nuda da başan sağlayacağımı<.li maruyorum." dıy.ır. 

Cemal Gözütok genç hir ylinetnwn. Sckıvncı Sa{H henu: ıkıncı 
filmi. Ilk filmi Adaıla Son l icce'yı, ç.ık klıçtik huıç~sı ve probyıı
nel olmayan ekibi scbehiyle talihsiz bir film oLırak nırekndıriyor. 

Temposu oldukça dıişük hu filmden snnr;ı u .. :utok, hu ke: 
yüksek tempolu bir film çekmeyı hcdefledığinı süyluyur. Runun dı
şında zaten yüksek tempoyu zorunlu kılan hir etken de siız konusu. 
O da film in çok sayıda mekanda ge~iyor olması. <,:ok ,ayıda nlt'b· 
nın hem zaman açısıııdan, hem parasal h.ıkımdan hem de kurgu 
aşamasında getireceği zorluklar konusunda Güzuııık ~unLırı siıylü· 
yor:"Mekanlann dışıııcla orı.ımobiiJc geçen çok sahnemi~ ı•ar. Bıra~ }t< 

kaygı var bende. /lk çekııgim film kendı biirıinliigıi ıçinde ağır remfıolu 






