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SİNEMA’nm bu sayısının ön ve arka kapak klişeleri 
BİRLİK Klişe atelyesinde Nişan HIZLAN tarafından ya
pılmış ve KARADENİZ Matbaasında Şefkati Usta tarafın
dan basılmıştır.

P©sta
★ Alipaşa KOLÇAK (Trab

zon)
Turhan Seyfioğlu ve Orhan 

Günşiray- İstanbul’da doğ
muşlardır- Türkiye'de takri
ben ikibîne yakın sinema o- 
yuncusu (irili |  ufaklı roller 
alan) vardır. Yurd dışına 
film gönderiyoruz. Eşref Kol
çak'm tablosunu yakında ya- 
yııüıyacağız. Selâmlar.

Kutusu
★ Hülha ÖZTÜRK (?)
Orhan Boran için (İstanbul 

Radyosu - Harbiye) adresine 
yazarsanız, herhalde eline ge-, 
çer. Selâmlar.

★ Mine ESEN (?)
Arzunuz yerine getirilecek

tir. Selâmlar.
★ Salim NEHİR (Burdur) 
Ses sanatkârlarından ancak

beyaz perdede görünmüş o-

*  Refik DİKMETAŞ (Gö
rele)

Artist Müsabakamız sona 
ermiştir. Bu konuda size yar
dımcı olacağımızı sanmıyo
ruz. Selâmlar.

*  Mustafa İNAN (?)
Sineıiaa artistleri arasında 

başka işlerle ilgilenenler ol
dukça azdır. Artistlere şirket* 
ler ev temin etmezler. Selân^J 
la$v£*.

Ca7(a
Yüzünüzdeki kırışıklık ve lekeler için 

Avrupadan getirttiğimiz 
yeni bir formülle

CA-KA KREM PUF PUDRASI 
PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR.

NOT : Lüks ambalajlı perekende

fiatı İS TL dır 

Yeni piyasaya ç

Belgin Doruk Niçin 
Gelinlik Giymedi?

Hafta içinde SİNEMA der
gisi Posta Kutusu’na gelen 
mektupların çoğu, pazar -gü
nü prodüktör özdemir Birsel 
ile evlenen Belgin Doruk'un 
nikâh töreninde niçin gelin
lik giymediğine dâir sorulan 
sorularla doluydu. Evet, Bel
gin Dotuk niçin gelinlik giy- 
Hftedi? Nikâhtan sonra, haf
tanın tek sorulan sorusu bu...

Gerek Belgin Doruk ve ge
rekse Özdemir Birsel, kendi
lerini çok iyi tanıyan arka
daşları tarafından da bilin
diği gibi, daima, sâkin, şata

fattan uzak bir yaşayışı ter
cih eden insanlardır. Buntfn 
için de evlenmeleri, salonlar
da, büyük masraflarla, gürül
tüler kopararak, etrafa rek
lâm olacak şekilde değil, sâ
de bir törenle ve aile arasın
da yapılacaktı. Bu verilmiş 
bir karar değil, Belgin Doruk 
ve özdemir Birsel'in göste
rişten uzak.mizaçlarının teza
hürlerinden baş^â birşey ola
mazdı. ..»>!

Ve 'Belgin Doruk’un gelinlik 
giymemesinin bu kadar basif 
bir cevabı vardı...

v>

BELGİN GELİNLİKLE  

Sadece ilimlerde... ı

!
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Türk Sinematı'nın gözde 
yıldızlan, her hafta beş oku* 
rumuzu evlerinde akşam ça
yına dÂvet etmekle şeref du
yacaklarım söylemişlerdir.

Bu dâvetlerde, beş okuru
muz sevdikleri yıldızlarla fo
toğraf çektirecek, arzu ettiği 
sorulan soracak ve birkaç 
saat sohbet edecektir.

Siz sevgili okurlanna hiz
met etmek amacında olan 
dergimiz, böylece yepyeni bir 
röportaj serisine hazırlanmak- 
tadır.

Geçtiğimiz hafta içinde ya
pılan ilk toplantı Çolpan İl
han - Sadri Alışık çiftinin ev
lerinde olmuştur. Değerli sa
natçılar SİNEMA dergisi
nin beş okurunu misafir e- 
derek, onlarla uzun uzun ko
nuşmuş ve hasbıhal etır.’şler- 
dir. Bu enteresan röportajı

17 MAYIS 1961 
CİLT: 2 —  SAYI: 27 
FİATI: 150 KURUŞ

Sahibi :
Turhan BOZKURT

Yazı işleri Md.: 
Rebi! YURDATAP

Hazırlayanlar :

Tolun AY,
Hayri CANER, 

Kudret YÜKSEL

smema
Yazı Ailesi : Sadri ALIŞIK, Tolun AY, Hay
ri CANER, Ülkü ERAKALIN, Oğuz EROL, 
Oktay OKAN, Yücel ÖZTURAN, Halit RE - 
FİĞ, Meral SAYIN, Engin SUNAR, Ozay 
SUNAR, Engin ÜNSAL, Melih VASSAF, 

Kudret YÜKSEL, Kaya A. ZEREN. 
İdarehane : Cağaloğlu, Servili Mescit Sok. 
Kurt İş Hanı No. 114.
İlân : Santim i 12,50 Tl*.
İç sahifeler dizgi ve baskı: ERCAN Matbaası. 
Resimli roman baskısı: İNCİ Ofset Basımevi. 
Kapak ve tablo fitm  Ve baskısı: APA Ofset 
Basımevi.
ö n  kapak : Belgin Doruk - özdem ir Birsel 

(Foto : Sinema  - BELLÂ) 
irka  kapak: Muzaffer TEMA (Foto: Sinema) 
Renkli Tablo : Nilüfer AYDAN

(Foto : Sinema - BELL A)

pek yakında dergimiz sütun
larında zevkle okuyacaksınız..

19 Mayıs 1961 cuma günü 
Öğleden sonra NERİMAN 
KÖKSAL'ın evine gidilecektir.

Geçen haftaki bildiri üzeri
ne bize mektup gönderen o- 
kurlanroız arasında İS Mayıs 
1961 pazartesi günü kur'a çe
kilmiştir. Kur'ada kazananla
rın adreslerine dâvetiyeleri 
aynı gün içinde postalanmış- 
tır.

26 Mayıs 1961 cuma günü 
ziyaretine gideceğimiz sanat
çı da, değerli aktör ORHAN 
GÜNŞÎRAY'dır.

Bu aktörün ziyaretine git
mek istiyen okurlarımız ara
sında 22 Mayıs 1961 pazartesi 
günü kur'a çekilecektir. An
cak mektupların bu tarihten 
iki gün önce elimizde bulun
ması şarttır.
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ANKARA'YA GİTTİ... NE OLACAKSA OLSUN...

OYA TARI 
Flört en büyük zevki!...

As Film Şirketiyle anlaşma 
yaptığını yazdığımız kıymetli 
ses ve Film yıldızı Zeki Mü- 
ren, geçen hafta içinde b ir 
konser vermek üzere An kara
ya gitmiş ve tekrar dönmüş
tür... Zeki Müren bu konseri 
hakkında;

— Çok güzel b ir konser ol- 
du... AnkaralIları esasen çok 
severim, bu defa da bana 
göstermiş oldukları yakınlı
ğa çok teşekkür ederim... de
m iştir... As Filmin sahiplerin
den Muzaffer Aslan, Zeki Mü- 
ren’in çevireceği film hakkın
da •hazırlıklara başlamış bu
lunmaktadır... Geçen sayımız
da filmin şarkı sahnelerinin 
renkli çevrileceğini yazmıştık. 
Muzaffer Aslan b ir arkadaşı
mıza:

— Filmi baştan başa renkli 
çevirmek niyetindeyim, de
miştir.

Geçen hafta yazdığımız bir 
dedikoduda Efgan Efekan be
kâr olduğunıi söylemişti... Ve 
biz de aynen söylediğini yaz
mıştık... Bu durum  Muhte
rem Nur'ü fazlasivle üzmüş... 
Açmış b ir arkadaşımıza tele
fonu: «— Vay efendim siz
bunu nasıl yazarsınız?.. Ef- 
gan’a nasıl parası yok dersi
niz?...» gibi b ir sürü kırıcı 
lâflar sarfetrfciş... İlâhi Muh
terem Nur hanım, biz de si
zin hakkınızda ne yazacağı
mızı şaşırdık vallahi... Bekâr 
yazanz, evliyiz dersiniz, evli 
yazarız bekârız dersiniz... Hiç 
yazmayız, sitemler edersiniz... 
Siz mi, yoksa biz mi haklı
yız bir türlü anlayamadık... 
Neler yazmadılar ki sizin i- 
çin şu gazeteler ve mecmua
lar... İzm ir’de evlendi dedi
ler, eyli değil dediler, Muh
terem  Nur evli olduklarını

söyledi dedUer, Efgan Efe
kan, Muhterem benim arka
daşımdır dedi dediler, hattâ  
hattâ  hamile olduğunuzu bi
le yazdılar...

Sizin kadar biz de bıktık bu 
dedikodulardan, Efgan Efe
kan ile başbaşa verip kara
rınızı kati olarak açıklayın 
da ne olacaksa olsun... Evli 
olduğunuzu kati olarak açık
larsanız buna gerçek dost o- 
larak biz de çok memnun o- 
lacağız... Yoksa, bu dediko
dular uzar gider ve sizin de 
darılmaya hakkınız olmaz... 
Ama, niyetiniz reklâmsa o za
m an mesele yok... Her yazı
lana gülüp geçmeniz lâzım...

OYA TARI’NIN
YENİ AŞKI
Kadıköylülerin çok iyi ta

nıdıkları genç ve güzel Bri- 
gitte Bardot, namı diğer O- 
ya Tan, rejisör S im  Gül te
kin idaresinde «Naciyem» fil
mini çevirdikten sonra sine
ma muhitlerinde de tanınma
ya ve sevilmeye başlandı. Er
kekler arasm da m üthiş sük
sesi olan genç aktristin  son 
aşkının BabIâli’den yakışıldı 
bir gazeteci olduğu yakınla
rınca bilindiği halde, şu son 
günlerde Oya’nın Sinema sa
natkârlarından esmer, yakı
şıldı b ir genç’le dolaştığını 
görenler hayretler içinde kal
dılar. Geçen salı gecesi 1030

vapuru ile Kadıköy'e geçen
ler, a lt salonda âdeta kucak 
kucağa oturan sarışın, min
yon genç kızla uzun boylu, 
esmer delikanlıya bakıp «Oya 
T an  ile Yılmaz Güney'in ara
sı çok iyi maşallah» demekten 
kendilerini * alamadılar. Oya 
ile Yılmaz, son günlerde «Be
lâlı Torun» filminde oynuyor
lardı. Bu samimiyet de her
halde o filmde başlamış Ola
caktı?

HAFTANIN GALASI...
Sinema sezonunun son ga- +  

lası çarşamba gecesi Lüks Si
nemasında «Yasak Aşk» fil
miyle yapıldı... Filmin başrol
lerinden birini oynayan Ef- 
gân Efekan, yine Muhterem 
Nur ile beraberdi... Amerika 
dönüşü cidden başarılı b ir 
oyununu seyret tiğimiz gii tel 
yıldız Nilüfer Aydan da ko
cası Yılmaz Duru ile bera
berdi... Değerli eleştirmeci ve 
«Yasak Aşk» filminin muvaf
fak rejisörü H alit Refiğ, ne
dense filmini yapayalnız sey
retmeyi tercih etmiş, İnci si
nemasına tek başına gelmiş
ti.

İK İSİ BİRDEN...
Dördüncü kansın  dan da ay

rılm ak üzere bulunan donju
án Orhan Günşiray b ir  ta  raf-»-i 
tan «Belâlı Torun» filmini çe
virip, hem de donjuanlıklan- 
na devam ediyor. Hemen he-

EFGAN EFEKAN — MUHTEREM NUR
Yılan hikâyesi ^

4
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| Ayhan Işık Gizlice
men her gece muhtelif eğlen
ce yerlerinde muhtelif ha
nımlarla görülen Orhan Gün
şiray, iki işi birbirinden cid
diyetle ayırmasını bilen nâ
dir insanlardandır.

TURNEYE GİTMEDİ...
Üzjm zamandan beri sesi 

sedası çıkmayan film yıldızı 
Muzaffer Nebioğlu'nun niha
yet bir haberini duyabildik... 
Hani, nerdeyse kayıplara ka
rıştı diyecektik... Bir Anado
lu turnesine çıkmak üzere o- 
lan Muzaffer Nebioğlu Tef 
Filmin çevirdiği «Yaman Ga
zeteci» filmindeki kötü kadm 
rolünün teklifi yapılınca, u- 
zun tereddütlerden sonra tur
neye çıkmaktan vazgeçti ve 
filmi çevirmeğe başladı... Mu
zaffer Nebioğlu, turneye çık
mama sebebini şöyle izah et
miştir: «— Şarkıcılık yapıyo
rum ama esasında film akt- 
ristiyim ben... Böyle güzel 
bir teklif olunca turneye çık
maktan vazgeçtim gayet ta
bii... Hele şu film bitsin, on
dan sonra düşünürüz belki 
turneyi...»

ÇOK YAKIŞTI...
Beyoğlu caddesinde geçen 

hafta kolkola yürüyen bir çif
ti görenler (Bunlar ecnebi ol
sa gerek) diye fısıldaşıyorlar- 
dı. Yanılmışlardı halbuki...
Bunlar beyaz perdemizin me
sut çiftlerinden Çolpan İlhan 
ile Sadri Ahşık'tan başka 
kimse değillerdi. Çolpan İl
han, saçlarını çok kısa kes
tirmiş ve bu simsiyah saçlar 
kendisine hakikaten çok gü
zel yakışmıştı... Sadri Alışık 
ın ise spor giyimi bilhassa 
dikkati çekiyordu. Yalnız Sad
ri'nin üzüntüsü var bu gün
lerde... İzmir’de temsiller ver
mekte olan Site Tiyatrosuna 
bu çarşamba gününden itiba
ren Çolpan Ilhan’ın da katı
lacağı için, bu mesut çift bir 
müddet için ayrı kalacaklar. 
Genç koca, diyor ki: «— Bu 
ilk ayrılışımız olacak, ben na
sıl dayanacağım bu ayrılığa?» 
Bir müddet sonra Sadri'nin 
de karısının peşinden gittiğini 
duyarsanız sakın şaşmayın... 
Böyle büyük sevgi dostlar ba
şına...

DÜĞÜN HEDİYESİ
Beyaz perdemizin donjuanı

B
I
|  Beyaz perdemizin değerli 
i  jönlerinden Ayhan Işık da ni- 
|  hayet dünya evine girmiştir, 
i  Geçtiğimiz hafta cuma günü 
|  öğleden sonra Lâle’de bir eo 
İ zahane sahibinin kızıyla giz- 
İ lice evlenmiştir. Gülşen adm- 
I daki gelin genç ve kolejli bir 
i  kızdır. Ayhan Işık bu nikâhı 
|  Nişantaşı'nda tuttuğu yeni a- 
[ partman katında yapmış ve 
İ en samimt arkadaşları da da- 
|  hil hiç kimseyi nikâha çağır- 
|  mamıştır.

Orhan Günşiray, salı gecesi 
yakın arkadaşları Perihan Te- 
dü ve Bilge Zobu ile Burç v 
Klüp’te eğleniyordu. Bir ara 
Klübe gelen Fikret Hakan da 
onlara katıldı. Evliliğe vedâ 
eden Orhan, Günşiray, bekâr
lığa vedâ etmeğe niyetli olan 
Fikret Hakan'a epey takıldı. 
Hattâ b ir ara müsaade isti- 
yerek yanlarından aynldı. Ve 
az sonra büyükçe bir paketle 
geriye döndü. Fikret, Orhan'
ın bu armağanını törenle aç
tı. Paketin içinde 20 kadar 
elma şekeri ile bir kart çık
tı. Kartta da şunlar yazılıy
dı:

«— Seni ve müstakbel eşi
ni candan tebrik eder, saadet
ler dilerim. Allah ikinizi bir 
yastıkta kocatsın.»

Elma şekerleri masalara 
dağıtıldı. Ve herkes Fikret 
Hakan'ı tebrik etti o akşam.

İKİNCİ FİLMİ Mİ?..

Halen tanınmış bir gece 
klübünde alafranga şarkılar 
söyleyen tanınmış alaturka 
ses sanatkârı Gönül Yazar, 
büyük sükse topluyor ve çok 
beğeniliyormuş .. Haber aldı
ğımıza göre bu sezon Gönül 
Yazar bir filmde de oynıya- 
çakmış... Çok tanınmış bir 
film şirketinden gelen teklife 
memnuniyetle cevap veren 
Gönül Yazar, bir arkadaşımı-

Nikâhtan sonra balayı se
yahatine çıkan yeni evliler 
Yalova, Bursa ve Ankara'ya 
gideceklerdir.

Nikâh günü, Kemal Film 
hesabına çevirmekte olduğu, 
rejisör Osman F. Seden’in 
«Aşktan da Üstün» adlı kor- 
delâsının çekimi yapılıyordu. 
Film artık tamamlanmak ü- 
zereydi.ve o gün büyük hazır
lıklar yapılarak son sahneler

za: «— ilk filmim «Taş Be
bek» ten uonra Türkiye'de 
film çevirmeyi düşünmem ar
tık demiştim. Fakat o kadar 
cazip bir teklif aldım ki, ha
yır diyemedim. Çok kaliteli 
bir şirket ve çok başarılı bir 
rejisörle çalışacağıma göre 
bu defa sukutu hayale uğra- 
mıyacağımı zannediyorum.»

Evlendi
çekilecekti. Ancak. Ayftatı 
şık nikâh dolaytsiyle gelen 
yince, «Aşktan da üstün» kc 
delâsının tamamlanması h 
kansız hâle geldi. Bu yüzd* 
prodüktör ve rejisörün A 
han Işık aleyhine bir t az t) 
nat dâvası açması da müt 
kündür.

Bu konuda gelecek sayım 
da daha geniş tafsilât verel
leceğimizi umuyoruz.

KUZULAR YENDİ.«

Tef Filmin çevirdiği #Ya-j 
man Gazeteci» filminin birj 
sahnesinde Ahmet Tarık Tek-! 
çe'nin bir kuzu yeme sahn&j 
si için, hakiki iki kuzu kesü4 
di ve kızartıldı... O gün, 
çe'nin bir oturuşta yansSÜ ^ 
zu yediğini görenler |
ler içinde kaldılar. \  '-j
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ALEV KORAL ★  Genç sanatçı, eşiyle birlikte «Küçük 
Tiyatro» yu kurdu...

K f/çftK  OPERA 
*M&İLDI MI?

|  Aksaray’ın Küçük Ope- 
'ra 'sı, Bulvar Tiyatrosundan 
sonra sezonun en çok trans* 
fer yapan, trubu... Bir ti
yatroya, sezon içinde bu 
kadar sanatçının girip çık
ması, muhakkak güzel bir 
şey değil. Sezon başından* 
beri, birçok kayıplara uğ
rayan «Küçük Opera» en 
sonunda Alev Koral, Bü
lent Koral ve Orhan Er- 
çin'le en büyük kayıbını 
verdi. Bizler, bu tiyatroyu 
Alev Koralsız tahayyül ede
miyoruz. Ayrılan bu üç sa
natçı 'K üçük Tiyatro» adın
da b ir trup kurdular. Se- 
nih Orkan, Bilge Tarlan, 
Fikrî Çöze, Melâhat Gülay, 
Hülya Oğuz trubun diğer 
oyuncuları. Repertuarların
da Mariveau'dan «Âvâre 
Damadı», G. YVeber’den «Üç 
Kanlı Koca» adapteleri var. 
Mayısta Trakya, Haziran ve 
Temmuzda Anadolu turne
sine çıkacak olan «Küçük 
Tiyatro» 1961 - 1962 sezonu 
için, şimdiden şehrimizin 
salonlarından biriyle anlaş

mak üzereymiş. Yeni kuru
lan bu tiyatroya ve Alev, 
Bülent Koral, Orhan Erçin 
arkadaşl anmıza, yeni tiyat- 
rolannda başanlar dileriz.
Il h a n  îs k e n d e r İ
YAD ETTİK...

Geçen sayımızda «Geçen 
yılki İlhan İskender Arma
ğanı» nı Yıldız ve Müşfik 
Kenter kardeşlerin kapan

dığını yazmıştık. Bütün ga
zeteler bu havadisi verdi- 
ler, fakat kimse, adına ya
pılan bu armağanın sahibi, 
İlhan İskender’den bahset
medi bile... Sanatının en 
verimli çağında aramızdan 
ayrılan bu genç sanatkâr- 
dan bahsetmek, bizim için 
bir borç... İlhan İskender 
1930 yılında Amasya'da 
doğmuş, ailesiyle Istanbu- 
la göçtükten sonra, 1950 de 
Kabataş Lisesini, 1956 da 
Hukuk Fakültesini, 1957 de 
de İktisat Fakültesi Gaze
tecilik Enstitüsünü bitir
mişti. Üniversite mezunu 
olmasına rağmen aklı fik
ri tiyatrodaydı. Bu yüzden 
avukatlık yapacağına Sah
neye intisap etti. İlk defa 
1955 M artında Cep Tiyat
rosunda «Pierre Pathelin» 
da hâkim rolünü oynadı. 
Gençlik Tiyatrosunda «Yal
nız» ve «Boş Beşik» de, Cep 
Tiyatrosunda «Kırmızı Bi
berler» de iyi kritikler al
dı. Erlangen Festivaline iş
tirak etti. Almanya dönü
şü Haldun Dormen’in tru
bu na girerek ilk defa «Pa
paz Kaçtı» komedisinde 
profesyonel oldu. Küçük 
Sahne'de «Teyzesi», «Hed- 
da Gabler» ve «Çikolata As
ker» piyeslerinde sanat ha
yatının dn parlak kompo- 
zisyonlannı oynadı, haya
tının en verimli çağında, 
amansız b ir hastalıktan 
kurtulam ıyarak öteki dün 
yaya göçtü. Evvelki yıldan

itibaren Haldun Dormen, 
her yılın en başarılı aktör 
ve aktristine verilmek üze
re birer «İlhan İskender 
Armağanı» ihdas etti. Nur 
içinde yatsın.
SİZ ANTREMAN1NIZ1 
YAPIN...

Ünlü b ir futbolcumuzla, 
sahnelerimizin uzun boylu, 
esmer b ir aktristi arasında
ki aşk, bu günlerde sönmek 
üzere... Futbolcu, aynı i- 
simde sosyetenin en güzel, 
sanşm  b ir kadım ile, yeni 
b ir flörte başladı. Neyse 
bizim mevzuumuz bu de
ğil. Anlatmak istediğimiz: 
Galatasaray'ın şöhretli fut
bolcusu Metin’in tiyatroyu 
pek fazla sevmediğini her 
halde bilirsiniz. Metin, ha
yatının b ir iki nâdir tiyat
ro  temaşasını, sırf Ayfer 
Feray için yaparmış. Bir 
gün, Küçük Sahne'de pro
va yapan arkadaşmı ziya
rete gelen genç ve yakışıklı 
futbolcu onunla ve öteki 
sanatçılarla görüştükten 
sonra, «Affedersiniz, sizleri 
rahatsız ettim , işinizden a- 
lıkoydum. Ben artık  gide
yim, siz de antremanmıza 
devam edin» demiş... Eh, 
ne de olsa futbolcu, sanat- 
kârlann  çalışmasına «pro
va» değil «antreman» dene
ceğini nerden bilsin? 
SAHNEYE 
İLK ADIM

Bizim derginin havasın
dan mı, yoksa suyundan mı 
bilinmez, yazı ailemiz men-

tLHAN İSKENDER  *  Hayatının en verimli çağında amansız hastalıktan kurtu- 
lamıyan sanatçı, «Çikolata Asker» d B ^ ıld ız  Alpar'la...
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suplan birer ikişer sanat 
hayatına intisap etmeye 
başladı. Geçenlerde ülkü 
Erakalın'ın film rejisörlU- 
ğüne başladığını, «Unuta
madığım Kadın» adındaki 
filmi bitirdiğini yazmıştık. 
Ülkü’fıün yarine röportaj
lar yapmaya başlayan Me- 
râl Sayın da günün birinde 
kendini Küçük Sahne'de 
Haldun Dormen’in karşısın
da buldu ve bu hafta «So
kak Kızı Irma» komedi mü
zikalinde sahneye ilk adı
mım attı. Filhakika bu o- 
yunda pek önemli bir rolü 
yok Merâl'in... Ama ilgili
ler pek yakın bir gelecekte 
tipi ve fiziği ile sahneyi dol
duran bu istidatın Tiyatro
da ve Sinema'da önemli rol
leri oynayacağını söylüyor
lar. Eh, bir de bakarsınız 
röportaj yazarlarımız der
ken münekkitlerimiz, sine* 
ma ve tiyatro yazarlarımız, 
yazı işleri müdürümüz ve 
dergimizin sahibi de sanat 
hayatına atılıverirler. Olur 
da olur. O zaman bu dergi
yi kimler çıkaracak?... Ma
mafih, bu durum birçok
larımızın ekmeğine yağ sü
rer değil mi?

HÜL^A KOÇYÎGÎT’Î 
TANIYOR MUSUNUZ?

Şehir Tiyatrosunda «Tar
la Kuşu» piyesini seyreden
ler, küçük kraliçe rolündeki 
çok genç ve güzel aktris 
namzedini görünce, kim ol
duğunu birbirlerine sor
maktan kendilerini alama
dılar. Hülya Koçyiğit’ti bu 
genç aktristin adı... Şehir 
Tiyatrosunda rol alan Koç- 
yiğitlerin en büyüğü idi. 
Ortancası Feryal Koçyiğit’i 
«Eyüp Üzerine Oyun» ve

HÜLYA KOÇYlöîT ve NEDRET DENÎZHAN ★ Şehir Tiyatrosu’nun iki genç
ümidi beraberler...

«Sabır ve Sebat» ta seyret
miştik. En küçükleri Nilü
fer Koçyiğit ise Çocuk Ti
yatrosunda «Yoklar Dağın
da Nar» piyesinde dansedi- 
yor ve geçenlerde gürbüz 
çocuk müsabakasını kazan
dı. Hülya Koçyiğit ise ilk 
başarısını «Mektep Arka
daşı» piyesinde elde etmiş
ti ve hâlen «Yoklar Dağın
daki Nar» da Hint prense
sini oynuyor. Anneleri Me
lek Koçyiğit, kızlarını çok 
iyi yetiştirmiş. Şimdi her 
gece Üsküdar Tiyatrosun
da Bayan Koçyiğit temsili 
seyrediyor ve sonunda kızı 
Feryal'i alıp Kuzguncuk'ta
ki evlerine götürüyor. 0- 
nun vazifesi neyse kolay... 
Çünkü eşi Sedat Koçyiğit 
har gece Tepebaşı'ndan 
«Tarla Kuşu» piyesinden 
sonra Hülya Koçyiğit’i

Kuzguncuğa 
ne denir?

götürmesine

BEDAVA CİLT!...

Dergimize bir yıllık abone olanlara, 

tam am lanan birinci cildimizi

HEDİYE EDİYORUZ!...

MOSKOVA'YA GİDEN 
KRALIMIZ

Ankara'mızın haşmetli 
Kral Lear’i Cüneyt Gökçer, 
bu günlerde Rusya’dan bir 
teklif aldı. Ruslar, değerli 
sanatkârı Moskova’da Lear 
rolünü oynaması için davet 
ediyorlar. Cüneyt Gökçer'le 
birlikte Ertuğrul İlgin de 
Moskova'ya gidecek ve 
«Lear» tragedyasında Soy
tarı rolünü oynayacak. Pa
ris'teki Oidipus başarısın
dan sonra Moskova’da Lear 
rolünde de beğenilirse, en
ternasyonal bir aktör ola
cak Cüneyt Gökçer*imiz... 
Bir de bakacağız Laurence 
Olivier'nin îngütereden son
ra Amerika'ya gitmesi gibi 
Cüneyt Gökçer'i de Dünya
nın bellibaşlı Tiyatro mer
kezlerinden oynaması için 
çağıracaklar. îşin entere
san tarafı Cüneyt Gökçer 
ve Ertuğrul îlgin Mosko
va'da piyesteki rollerini 
Türkçe oynayacaklar. Et
raflarındaki oyuncuların 
Rusça suallerine belki de 
Türkçe cevap verecekler... 
Değerli oyuncularımıza Rus 
ya'da başarılar dileriz.

YOLCULUK VAR *  Cüneyt 
Gökçer ve Ertuğrul îlgin 
«Kral Lear* i Moskova'da 

oynıyacaklar...
7
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FİNALİSTLERİN 
SEÇİMİ DEVAM EDİYOR
Dergimizin Türk  S i n e m a s ı n a  Hizmet 
Amaciyle Düzenlediği “ B ü y ü k  Artist 
Yarışması,, 24 Mayıs 1961 Günü Burç 

Kulüp Salonlarında yapılacaktır
Hafta içinde SİNEMA dergisinin ida

mesinde Küçük Jüri fevkalâde hummalı 
bir faaliyet geçirdi. Geçen hafta ilân et
tiğimiz iki finalistin tesbitinden sonra, 
diğer fotoğraflar arasında tekrar tek
rar yapılan elemeler sonucu ancak do
kuz finalist daha tesbit edilebilmişti. 
Dergimiz baskıya verildiğinde seçim 
devam ediyordu. Gelecek sayıda ilân e- 
deceğimiz diğer dokuz finalistle Küçük 
Jüri’nin vazifesi sona ermiş olacaktır. 
Bu arada, 24 Mayıs 1961 çarşamba gü
nü yapılacak nihaî elemeye katılabil
melerini sağlamak üzere, diğer dokuz 
finaliste hafta içinde adreslerine birer 
mektupla haber verilecektir.

★

Bu sayıda sizlere, geçen sayıda adla
rını bildirdiğimiz ve fotoğraflannı ya

yınladığımız iki finalist, Oğuz Kaynar 
ve Aynur Coşar’dan sonra, hafta içinde 
seçilen diğer finalistlerden dokuzunun 
fotoğraflarını takdim ediyoruz.

★

ASIM BAYRI, YILDIZ ERDEM, SE
ZER KIRANYAZ, SEMRA DURDAĞ, 
BİRSEN ŞAHAN, FÜSUN PEKCAN, 
VEHÎYE AYGÜN, TEKÎN ARAL, TA
RIK KOBAÇ Büyük Jüri huzuruna çık
mağa hak kazanmışlardır. Yukarıda ad
lan  yazılı finalistlerin ve OĞUZ KAY
NAR ile AYNUR COŞAR’ın en kısa za
manda dergimiz ile temasa geçmeleri 
gerekmektedir. Şehir içinde olanların 
dergimiz idarehanesine gelmeleri ve 
İstanbul haricinde olanların, da jnek- 
tupla adreslerini, son fotoğraflarım, bi-

B İR S E N  ŞAHAN
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TEKİN ARAL

yografilerini göndermeleri 
elzemdir.

muhakkak

SİNEMA dergisinin Türk Sinemasına 
hizmet amaciyle düzenlediği BÜYÜK 
ARTİST YARIŞMASI, 24 Mayıs 1961 
çarşamba günü, öğleden sonra saat 
14.00'de Nişantaşı, Rumeli caddesindeki 
Burç Kulüp salonlannda yapılacak ni
haî seçimle sona ermiş olacaktır. Te
menni ve ümidimiz, bu müsabakanın 
gerçekten Türk Sinemasına yararlı ol
ması ve takdim ettiğimiz finalistler a- 
rasından gerçek mânâda aktör ve akt
rislerin ortaya çıkmasıdır.

BÜYÜK JÜRİ

«BÜYÜK JÜRİ» aşağıda adları yazıU 
rejisör, prodüktör ve operatörlerden 
müteşekkildir:

Memduh ÜN (Rejisör, prodüktör, ak
tör), Çetin KARAMANBEY (Rejisör

SEMRA DURDAĞ

prodüktör), Metin ERKSAN (Rejisör), 
Sadri ALIŞIK (Aktör), Orhan ELMAS 
(Rejisör, aktör), Hürrem ERMAN 
(Prodüktör), Murat KÖSEOĞLU (Pro
düktör), Hulki SANER (Rejisör), Os
man F. SEDEN (Prodüktör, rejisör). 
Atıf Yılmaz BATIBEKİ (Prodüktör, re
jisör), Orhan GÜNŞİRAY (Aktör, pro
düktör), Sohban KOLOÖLU (Dekora
tör), Hal it REFÎĞ (Rejisör), Nevzat 
PESEN (Prodüktör, rejisör), Nedim 
OTYAM (Prodüktör ve (fon müziği yapı
cısı), Muzaffer ARSLAN (Prodüktör, re
jisör), Nejat SAYDAM (Rejisör), Naci 
DURU (Prodüktör), Süreyya DURU 
(Prodüktör), İhsan İPEKÇİ (Prodük 
tör), Yuvakim FİLMERİDİS (Opera, 
prodüktör), Nusret İKBAL (Prodük
tör), Nüzhet BİRSEL (Prodüktör), Tur
gut ÖREN (Operatör), Kriton ÎLİADİS 
(Operatör).

SEZER KIR AN YAZ YILDIZ ERDEM
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B İT T İ  ★  Genç rejisör Ülkü Er akalın'ın ilk  film i «Unuta
m adığım  K adın» tn çekim  ve m ontajı tam am lanm ıştır. 
Fotoğrafta film in  b i f  bölüm ünde Göksel Arsoy ve Evrim  

Fer görülüyorlar...

PESEN FİLM
Rejisör ve prodüktör Nev

zat Pesen yeni sezon için fa
aliyetlerine başlamıştır. İlk 
olarak romancı Saffet Nezihi
nin «Zavallı Necdet» adlı ese
rinden yapılacak adaptasyon 
için Belgin Doruk ve Göksel 
Arsoyla anlaşan prodüktör,

MAHALLE ARKADAŞLA
R I  ★  Rejisör M etin Erk- 
san’m  bu  son kordelâst 

dublâj safhasında^..

daha sonra yapacağı iki film 
için de Orhan Günşi ray'la 
mukavele yapmıştır, tik ya
pılacak «Geceleri Sayma» ad
lı polisiye filmde Orhan Gün- 
şiray ile beraber Leylâ Sayar 
oymyacaktır.

Pesen Film ayrıca Abdur
rahman Palay'a da «Erkek 
Fatma» tipinde bir film ha
tırlatacaktır. «Naylon Leylâ» 
adım taşıyacak bu filmde yi
ne Neriman Köksal ve Ab
durrahman Palay oynıyacak- 
lardır.

AS FİLM
Rejisör ve prodüktör Mu

zaffer Aslan yeni sezonda ya
pacağı üç film için anlaşma
lar yapmıştır.

Birinci film, senaryosu Bü
lent Oran tarafından hazırlan
mış olup, Haziran ayı içinde 
çevrilmesine başlanacaktır. 
Baş rollerde Orhan Günşiray 
ve Türkân Şoray oynıyacak- 
lardır.

İkinci film ise, senaryosu 
Sadık Şendil tarafından yazıl
makta olup, renkli olarak çe
kilecek ve başrolünde değerli 
yıldızımız Zeki Müren oynı- 
yacaktır.

Konusu ve senaryosu henüz 
meçhul kalan üçüncü filmde 
ise, son yılların değişmez çif
ti Belgin Doruk - Göksel Ar
soy oynıyacaklardır.

MEMDUH ÜN
«BOŞ YUVA» YA
BAŞLIYOR
Rejisör ve prodüktör Mem- 

duh Ün ise, Site Film hesabı
na yapacağı «Boş Yuva» va 
başlamak üzeredir. Kerime 
Nadir’in eserinden beyaz per
deye adaptasyon yapacak 
Memduh Ün’ün oyuncu kad
rosundan dört kişi belli ol
muştur. Bunlar, Göksel Ar
soy, Leylâ Sayar, Fatma Gi- 
rik ve «Ölüm Peşimizde» nin 
başanlı oyuncusu Reha Yur
dakul'dur.

HANGİ «PAR»?
Be-Ya Film, yakında çev

rilmesine başlanacak «Otobüs 
Yolcuları» adlı kordelâsı için 
Tijen P arla  henüz anlaşama
mıştır.

Diğer taraftan şirket aynı 
kordelânın başrolü için, uzun

bir süre sinemadan ayrı ka
lan Pervin Par’la anlaşmayı 
düşünmektedir. Şimdi film pi
yasasında, Tijen Par - Pervin 
Par'dan hangisinin bu rolü a- 
lacağı günün meselesi haline 
gelmiştir. Bilindiği gibi, Er
tem Göreç’in rejisörlüğünü 
yapacağı bu filmin oyuncu 
kadrosu hemen hemen tesbit 
edilmiş gibidir. Filmin baş er
kek oyuncusu Ayhan Işık o- 
lup diğer rollerde Ayni Dilli- 
gil. Kadir Savun, Suphi Ka- 
ner. Suna Pekuysal oynamak
tadırlar.

«YILANLARIN ÖCÜ»

Be-Ya Film Şirketi, Yunus 
Nadi Roman Armağanım ka
zanan romancı Fakir Bay- 
kurt'un eseri «Yılanların ö- 
cü» nü filme almayı da dü
şünmektedir. Bu sezon «Gece
lerin ötesi» ve «Mahalle Arka
daşları» adlı kordelâlan yöne
ten rejisör Metin Erksan, 
muhtemelen «Yılanların ö- 
cü» nün rejisörlüğünü yapa
caktır. Hâlen filmin senaryo
sunu da Metin Erksan hazır
lamaktadır.

ÖLÜM FİLM  Ç EK İYO R  ★  Acar Film 'in bu kordelâsında  
Orhan Günşiray ve M uhterem  N ur ilk  defa karşı karşıya...
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KÜÇÜK SAHNE’NİN GÜZEL YILDIZI, «SOKAK 
KIZI İRMA» DAKİ ROLÜNE ÂŞIK OLDU!...

Röportaj : MERÂL SAYIN

SOKAK KIZI tRMA it  tik  defa sahneye konulan b ir nûi$ 
zikâl komedinin baş rolünü oynıyatt Gülriz Şururi, afişin 

önünde...

Memleketimizde oynanan 
ilk müzikal komedi'nin baş 
yıldızı olmak!... Bu, ger* 
çekten, bütün aktrislerin 
rüyalarına girebilecek bir 
şey. Şurasını itiraf etmek 
lâzımdır ki: «Sokak Kızı
Irma» şehrimizin hangi ti- 
yatrosunda oynanırsa oy
nansın, akla gelebilecek ilk 
isim «Gülriz Sururi» ola
caktı. Haldun Dormen böy
le güzel bir müzikal kome
diyi sahneye koymakla ve 
başrolü Gülriz'e vermekle, 
hayatında en doğru ve ye
rinde bir iş yapmış oldu. 
Şimdi sevgiü okuyucula
rım, ister misiniz sizinle 
Gülriz Sünni'nin Şişlimdeki 
evine gidelim, onunla bir 
röportaj yapalım. Bu da
vete «Hayır» diyebilecek 
bir babayiğit tasavvur ede
miyorum.

Şişli'de Bomonti dura
ğında inin, soldaki Maliye 
Şubesinin sokağına sapın, 
doğru yürüyün, sağdaki i- 
kinci sokağın adı Havuzlu 
Bahçe sokağıdır ve Küçük 
Sahne'nin Gülriz Sururi’si 
işte burada Beril Apartıma- 
nınm iki numaralı daire
sinde oturur. Apartımam 
çok şık ve zarif... Gülriz'in 
zevki burada da kendini 
gösteriyor. Abajurlar hep 
yerde! Tüylü ve renkli bir 
halı, salonu boydan boya 
katediyor. Alçak ve Tahat 
koltuklar... Duvarda Bedri 
Rahmi Eyüpoğlu'nun bir 
panosu. Rahat bir divan. 
Yazı masasının üzerinde 
«Hamlet» imizin orijinal 
bir portresi... Sanki konu
şacakmış gibi. Rahat kol
tuklara yayılıp, buzlu kon
yaklarımızı yudumlarken 
suallerimi sormaya başlı- 
yorum:

— Hayatından biraz bah
seder misin, Gülriz...

— Kendimi bildim bileli 
sahnedeyim... Biliyorsun 
annem ilk Türk primadon
nası Süzan Lütfullah, ba
bam da tenor Lütfullah Su* 
ruri'dir. Annemi çok kü
çük yaşımda kaybetmişim,' 
hiç hatırlamıyorum. Hatır- 
lıyabildiğim yegâne şey sah
nede, kuliste ve babamın 
arkadaşları arasında büyü- 
memdir.

— Küçüklüğüne ait tatlı 
bir hâtıran var mı?

— Beş yaşında idim, Ka
dıköy'de otururdu^:. Bir 
gün babaannem ile baba
mın temsiller verdiği tiyat
roda Franz Lehar’m «Tar
la Kuşu» operetini seyredi
yorduk. Tabii beş yaşında
ki çocuğu" tiyatroya almaz
lar ama, babam trubun baş 
aktörü olduğu için bana 
iltimas ediyorlardı. Her 
neyse, «Tarla Kuşu»nun bir 
sahnesinde babam, partö- 
rjeri olan Irma Toto'yu, rol 
icabı öpmüştü. îşte o an 
ben çığlığı koparmışım «O, 
benim annem değil, nasıl 
öpersin* diye... Herkes bi
ze bakınca rezîl olduk ta
bii...

— Kaç yaşında sahneye 
çıkmaya başladın?

— Babam, amcalarım ar
tist oldukları halde, neden
se sahneye çıkmam1 için 
müsaade vermemişlerdi ba
na... Kızıltoprak'ta okuyor
dum. Ama, doğrusunu söy
lemek lâzımsa okulda her
kes «Suzan Lütfullah'm kı
zı» diye gıbtayla baktıkları 
için bayağı gururlanırdım. 
Sonraları okulda temsillere

çıkmaya başladım. Anne
min ve* babamın yolunu 
tutmaya can atıyordum.

*— O günlere ait* başka 
bir hâtıra... Meselâ ilk aş
kın falan?...

Bir başkası, meselâ her 
gün bir başkasiyle dudak 
dudağa, kol kola gördüğü
müz bir aktristimiz olsa 
inkâr eder. «A... Kardeş, 
ben hayatımda hiç âşık ol
madım ki» demeye kalkar
dı. Sahnelerimizin tatlı îr-

ma’sı bu suale gayet ser
best “Ve rahat cevap 4 veri
yor. Bir medeni insan gibi.

— îlk aşkı mı... Anlata
yım. Çok enteresan bula
caksın. 0  zamanlar Kadı
köy'de otururduk demiş
tim. Akşamüstleri bilirsin, 
Modalılar iskelede ve De
niz Klübünün arkasındaki? 
yolda piyasa ederler. Ak
şamüstleri sık sık karşı taş
tığım uzun boylu, geniş o- 
muzlu, ince belli bir,.gene« 
deîiCĞsine * İşık olmuştun!
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rÜLRÎZ ir  «Babutn, amcalarım artist oldukları halde, ne dense sahneye çıkmam için müsaade etmemişlerdi bana...»

>z göze geldiğimiz zaman, 
Ibim fırlayacak sanırdım, 
hayet b ir akşam, uzakta 
Junan b ir arkadaşı ona 
iayati, gelsene» diye ses- 
iince, bütün ümitlerim, 
Icım b ir anda söndü. Bir- 
nbire soğudum ondan... 
- t  Neden?
— İsmini beğenmemiş
ti...

— Şimdi gelelim yine sa
nat hayatına...

— İlle artist olacağım di
ye tutturm uştum . Baktı
lar ki işin çıkar yolu yok, 
biraz büyüyünce babamla 
birlikte, onun trubunda ço
cuk rolleri almağa başla
dım. Ama ilk rolüm Şehir 
Tiyatrosunda oidu. Çocuk

Tiyatrosu bölümünde «Şey
tan» adında b ir operete çık
mıştım. Çocuk Tiyatrosun
da b ir hayli rol oynadıktan 
ve dansettikten sonra bü
yüklerin piyeslerinde rol 
vermeye başladılar bana/.. 
Dram Tiyatrosunda ilk ö- 
nemli rolüm «Yaprak Dö
kümü» piyesindeydi. Bun
dan sonra da irili, ufaklı

birçok rol oynadım. O ara 
evlendim, tiyatrodan ayrıl
dım...

— Bu, ne kadar sürdü?

> İki veya üç yıl kadar. 
Sahneyi öyle özlemiştim ki, 
eşimden ayrılır ayrılmaz 
kendimi yine tiyatroda bul
dum. «Cyrano De Berjerac» 
piyesinde satıcı kız’ı oynu
yordum. Pardon şaşırdım 
galiba... «Cyrano» yu ev
lenmeden önce oynamış
tım. Ayrıldıktan sonra yi
ne Şehir Tiyatrosuna gire
cektim, fakat Karaca Ti- 
yatro'dan parlak b ir teklif 
aldığım İçin orayı tercih 
ettîm,

— Karaca’da neler oyna
dın?

— «Ednan Bey Duyma
sın», Masif İskemle», «Ma
hut Heykel», «Cibali Kara
kolu» piyeslerinde oynadım. 
Fakat arada sanat piyesle
rinde oynamak en büyük 
arzumdu. Bu arzumu Te- 
nessee Williams’m «Cam 
Kırıkları» ve «Anna Frank'- 
m  H âtıra Defteri» piyesle-İLK AŞKI i t  Gülriz Sururi, arkadaşımız Merâl Sayın'a ilk aşkım  anlatıyor...
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rinde tatm in ettim. Fakat 
bu sanat temsiller devam 
etmediği için Tiyatro'dan 
ayrıldım ve Küçük Sahne
den Haldun Dormen'in tek
lifini kabul ettim . 1958 yı- 
lıpdan itibaren artık  Kü
çük Sahne ailesine dahil 
olmuştum. 1

— Küçük Sahne'de neler 
oynadın?

— İlk oyunum yine Me
tin Serezli ile birlikte idi 
John van Druten’in «Ben 
Bir Fotoğraf Makinesiyim» 
piyesi Orada b ir Alman ko
kotunu oynuyordum, «So
kak Kızı» nda b ir Fransız 
Kokotunu!. Ayrı branşlar

da oyunlar ama bu rolümü 
oynarken sık sık onu ha 
tırhyorum. Sonra «Cengiz 
Han'ın Bisikleti» komedi- 
şinde oynadım, geçen sezon 
da «Küçük Kulübe» yi.

— Bunların içinde en 
sevdiğin rolün hangisi?

— Galiba, «Sokak Kızı 
îrm aj...»  Bu rolümü çok 
seviyorum, duyarak, hisse
derek oynuyorum.

Evet, seyircileri ve hay
ranlan da Gülriz Sururi’yi 
en çok bu rolünde sevi
yorlar, beğeniyorlar. Tatlı 
şipşirin, yerine göre hisli 
b ir îrm a... Bu günlerde her
kes ondan bahsediyor.

İl ESKİYEN ŞARKI
|  Düşünmeden konuşmak, ezberlenmiş 
|  fikirleri tekrarlamak, millî hasletleri- 
1 mizden biridir. Çok Önemli memleket 
|  meselelerinden bahseden siyaset adam- 
|  lanndan tutun da, gazete anketlerine 
i cevap veren halk adamlarına kadar bu 
I oöyledir. Vaktiyle kim doldurmuşsa 
|  doldurmuş hep ayni plâğı çalarlar. Bu- 
1 na alışkanlık mı, uyuşukluk mu, ne der- 
|  şeniz deyin. Ama aya gidilen çağda ya- 
i ya kalmamızın en büyük sebebinin dü- 
|  şünme tembelliği olduğundan şüphe et- 
5 meyin.
|  On yıla yakın bir zamandır sinema- 
|  cılarla milli sinemamız konusunda ko- 
§ nuşmalar yapılır, yayınlanır. Bilmem a-
1 ranızda bu konuşmalan okuyan var 
İ mıdır? Ben okurum. Hattâ kısa bir 
j  müddet önceye kadar bunların arşivini 
|  de yapıyordum. Sonra vazgeçtim. Sine 
İ mamızın meseleleriyle artık ügilenmi- 
|  yorum diye değil. On yıldır ne sorulan 
§ sorularda, ne de verilen karşılıklarda 
|  bir değişiklik görmediğim ve görmek 
|  umudunu da kaybettiğim için.
İ Hışırtısından sesi duyulmaz hale gel- 
|  diği halde hâlâ çalman eski plâk şu:
|  Soru : I
|  — Türk sinemasının bugünkü duru-
İ mu sizce nedir?
|  Sinemacılıktan geçimi yerinde olanın 
|  karşılığı:
|  — Türk sineması her gün iyiye doğru
|  adım adım ilerlemektedir.
|  (BUinç altında kendi kazancını kaste 
|  diyor.)
|  Sinemacılıkta bir baltaya sap olmamı-
2 şın karşılığı:
|  — Türk sineması tam bir gerilik için- 
|  dedir. Bilgisizlik, kolay kazanç hırsı' si' 
I nemamızı kemiren bir kangren halinde 
i dir.
|  (Bu da değerinin anlaşılmadığını, ken- 
|  dişine fırsat verilse tek başına harika- 
§ 1ar yaratacağını sananlardan.)

Soru : II
— Sinemamızın bugünkü geri duru

munun sizce sebepleri?
Koro halinde karşılık:
— Sansür ve prodüktör zihniyeti...
(Sansür müsamahasının nelere kulla

nıldığı, prodüktör baskısı olmadığı za
man neler yapıldığı sanki bilinmiyor.)

Soru : III
— Sinemamızda devlet yardımı olma

lı mıdır, yoksa olmamalı mıdır?
Karşüık:
— Olmalıdır.
Yahut:
— Olmamalıdır.
(Ne olmalıdır diyen, ne de olmamalı

dır diyen belli bir politik yahut ekono
mik görüş noktasından konuşmamak
tadır. O anda diline öyle gelmiş öyle 
söylemiştir. Nitekim «olmalıdır» diyen 
adamın, bir hafta sonra başka bir yer
de «olmamalıdır» dediğine rastlamak 
işten bile değildir.)

Soru : IV
— Sinemacı eleştirmeci münasebetle 

ri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Demokrat görünme merakında olanın 

karşılığı:
- r  Eleştirmesiz sinema olmaz.
Kuyruk acısı olanın karşılığı:
— Yabancı dergilerden araklama ya

zılarla bu iş olmaz. Yapılan tenkitler 
maksatlıdır, yıkıcıdır. {

(Biraz daha kuyruğuna basarsanız e  
leştirmecilik komünistliktir de diyebi
lir.)

Soru : V
— Sinemamızın ilerlemesi İçin sizce 

gerekli olanlar?
Bu soruya verilen cevaplar insana ön

ce şaka gibi gelir ama ciddîdir, öylesi
ne ciddidir ki söylenen fikirlerin gü
lünçlüğünü ancak sinema piyasasının 
dışında olanlar farkeder. Kimi yabancı 
film düşmanıdır. Kimi yerli film oynat

mayan salonlarda polis zoruyla yer 
film oynatılmasını ister. Aralannda ye; 
li film seyretmekten hoşlanmayan sı 
yirciyı kulağından tutup sinemaya g« 
tirme isteğinde olanlar da yok değüdû 
Bazısı açıkgözdür. Devlet parası yeme 
ister. Devlet yardım etsin diye tuttf 
rur. Bazısının açıkgözlüğü de başk 
türlüdür. Ne biz devletin parasını y 
yelim, ne de devlet bizim paramızı y< 
sin der. Yani? Vergide pazarlık...

Yeter, diyeceksiniz... Ben de yeter d 
yorum. Ezbere konuşmayı, ayni klişt | 
leri basmayı, papağan gibi duyulanla I 
n  tekrarlamayı bırakalım. Miskinlikte, i 
ve tembellikten sıynlıp biraz düşünme | 
ye alışalım.

Sinemamızın durumunu görmek v 
açıklayabilmek için sinemacısı da, yi 
zan da sorusu ve karşılığı basmakaii] 
havada genel konulardan artık sıynlif 
kendilerini çok yakından ilgüendire 
daha özel konularda incelemelere giı 
mek zorundadır. Sinema yazan yarari 
olmak niyetindeyse, dalgayı bırakmal 
çalışma tarzını, eserini iyice inceliyere 
Türk sinemacısı tipini araştırmalı, oı 
taya çıkarmalıdır.

Buna paralel olarak da sinemacı U5 
kuşundan uyanmalı, elindeki mal zem* 
sini, bu malzemenin imkânlannı, seyiı 
cisini artık sezgileriyle değil bilinciyi 
tanımak zorundadır.

Ancak bu çeşit inceleme ve araştu 
maların sonucunda ortaya çıkacak bil 
güerle genel konularda söylenecek söz 
lerin bir değeri olabilir. Ancak ondaı 
sonradır ki Türk sineması var mı, yol 
mu; geri kalışının sebebi ne; ilerleme 
si için ne gerek; sansür ve prodüktö: 
zihniyeti nasıl düzelir; devlet yardan 
ne gibi bir düzene bağlanabilir gibi çap 
raşık sorulara açık ve seçik karşılıkla 
bulunabilir.
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★
|KLER ir  Üstteki fotoğrafla  Belgin D oruk'u annesi ve aşağıda da 

kızı tebrik ediyorlar...

H ER ÜÇÜ DE M ES'U T ir  Belgin Doruk, annesi ve ö zde  mit Birsel

içeri giriyorum. Her 
taraf aydınlık. İşıklar 
yanıyor. Soruyorum. 
Ozdemir Birsel daha 
gelmemiş...

Salonu geçiyoruz Bel
gin Doruk’la... Geniş 
koltuklardan birine o- 
turuyorum...

«— Bir dakika,» di
yor Belgin. «Müsaade
nizle...»

O çıkıyor... Ben de 
çevremi, eşyaları ince
liyorum... Çok geniş 
bir salon burası...

Şahane koltuklar, bir 
masa, büfeler, salona 
romantik bir hava ve
ren veyozler... Sol ta
rafımda b ir boşluk 
var... Henüz eşyaların 
yerlerine dekore edil
mediği, bazı noksanla
rın bulunduğu anlaşılı
yor...

Belgin Doruk çok 
geçmeden içeri geliyor. 
Giyinmiş.

«— Henüz yerleşeme
dik,» diyor. «Bilseniz,

o kadar acele'ıjdu ki... 
Çalışıyorum İM.. Bir 
taraftan film feri, bir 
yandan nikâhjl Bugün 
yine çalış tim. j ı 

«— «Kızıl Igzo» ga
liba?»

«t-  Evet, Uf filmin 
bir plânını çefraler bu
gün... Ama çfl yorul
dum... -Prova] ¡¡prova... 
Işıklar... Gönlün hâ
lâ yanıyor... BİŞim ağ
rıyor...»

«— «özleyip bitti 
mi?»

«— Bitmek İllere...* 
«— Yeni anlamaları

nız var mı?» II 
«— Çok terfii geli

yor... Hepsinijlabul et
sem, onbeş Jİmi aş
mam gerekedi». Ama 
şimdilik b e jim d e n  
fazlasını düfltmnüyo- 
rum... HısSff SNser'in 
iki filminde i ynıyaca- 
ğım... Sonra ! As FUm 
ve Pesen Filn var...»

O sırada ı ansörün 
sesini dinliyo: Belgin.

Tatlı bir bahar rüz- 
gân esiyor... Akşam, 
güneş batmak üzere... 
Nişantaşı'nın geniş cad
delerinden bi rindeyim.. 
Sağ taraftaki büyük, 
altı katlı bir apartma
nın kapısından içeri gi
riyorum... Solda asan
sör... Biniyorum... Al
tıncı kata çıkacağım...

İşte altıncı kat... Sağ
daki beyaz boyalı kapı
ya doğru yaklaşıyo
rum... Ve zile basıyo
rum...

Meslek hayatınım en 
heyecanlı günlerinden 
biri bugün. Belgin Do
ruk - Ozdemir Birsel 
çiftinin, evlendikten 
sonra ilk röportajları
nı yapmak şerefi bana 
verilmiş... Onların ye
ni yuvalarını, yeni ya
şayışlarını sizlere anla
tacağım...

Derinden doğru gelen 
ayak sesleri... Hızlı... 
Kapıya doğru yaklaşı
yor. İşte, kapı açüdı 
nihayet... • Karşımda 
Belgin Doruk... Üzerin
de mavi bir bomuz, 
saçları sarih... Sanıyo» 
ram, henüz banyodan 
çıkmış... Her zamanki 
gibi sevimli, tatlı gü
lüşüyle :

«— Buyrun,» diyor. 
«Hoş geldiniz...»

«— Merhaba... Ban
yodaydınız galiba?»

«— Evet...»

Röportaj : t jğ u z
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ide mir Birsel SİNEM A objektifine poz veriyorlar..

buzlu biralarla içeri ge
liyor...

Yeni evin, yeni yuva 
mn, yeni evliliğin şere 
fine bardaklarımızı kal 
diriyoruz...

EĞE KAVUŞTUM» DİYOR 
j : t jğ u z  EROL
acele!Udu ki... 
ıım <||.. Bir 
film |eriJ bir 
nikâh i Bugün 
ŞtiniJİ.;.
Lızıl 1|zo» ga-

İrvet, Hl filmin 
mı çe» filer bu
rna yorul- 
Provajferova...

GÖzjffim hâ- 
or... B|şım ağ-

özleyıp* bitti

tmeklftere...» 
ni anlamaları
mı?» II
>k teklif geli- 
spsinijlabul et* 
ıbeş jimi aş- 
rekec«... Ama 

bediimden 
düMgmüyo- 

Hisf^Sfeaer'in 
ynıyaca- 
As Film 
var...»

tinde 
onra 
a Filnj

inliya
ada asansörün

Belgin.

«— özdemir galiba...»
Çok geçmeden asan

sörün açılan kapışım 
buyuyoruz. Hemen ye
rinden kalkıyor... Daha 
zil çalmadan kapıyı aç
mağa koşuyor...

Az sonra karşımda 
esmer, uzun boylu ve 
oldukça yakışıklı bir 
erkek var... özdemir 
Birsel... Türk Sinema- 
sı’nın en genç ve dina
mik prodüktörlerinden 
birisi... Ve... Aynı za
manda Türk Sineması
nın bir numaralı yıldı
zı Belgin Doruk’un e* 
şi, erkeği... ünlü aktri
sin, a özlediğime kavuş
tum.» dediği erkek bu..

«— Hoş geldiniz, di
yor özdemir Birsel...»

«— Hoş bulduk efen
dim...»

Oturuyoruz. Belgin 
Doruk bir ara dışanya 
çıkıyor. Biz havadan 
sudan konuşuyoruz...

Sevimli yıldız buğu
lanmış bardaklarda,

«— Tanıdığım andan 
itibaren hep aynı Bel 
gin... Beni çok iyi an 
lıyor... Birbirimizi ta 
marnladığımız için bu 
evlilik doğdu... Sinema 
alanında, çalışma arka 
daşlan ve hayranlan 
tarafından sevilen film 
yıldızı Belgin Doruk, e- 
vinde ve özel hayatın
da da mazbut, tatlı bir 
eş...

özdemir Birsel'in şa
hane bir koruşması ve 
karşısındakine hemen 
tesir edebilen bir dik
siyonu var...

«— Büyük gürültü
lerle, vaveyla kopara
rak yapılacak bir nikâh 
töreninden ziyade, sâ- 
kin, kendi aramızda 
küçük, bir toplantıyı 
tercih ettik... Gelecek 
için projelerimiz var... 
Tabiî evvelâ mesut ol* 
mak, sâkin ve yorucu 
olmıyan bir hayat sür
mek gayemizdir... Bir 
seyahate çıkmayı, her
hangi bir aksilik olmaz
sa, b ir otomobil alma
yı düşünüyoruz... O za
man otomobille bir 
Avrupa seyahatini ter- 

(Sonu 29. sayfada)
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zar hemen hemen insan haya« 
tının tüm meselelerini ele al
mış da, şöhret ve paradan hiç ^ 
söz etmiyor. En uzun yazısı
nı da aşk üzerine döşenmiş. 
Yalnız bu kitap mı, bütün 
kitaplar aşktan söz ederler. 
Bütün yazarlar kalemlerine 
aşkı dolamışlardır.

İnsan aşkı gözünün önünde 
büyülttükçe, hemen şöhreti 
ve parayı arkaya doğru itele- 
yiveriyor. önce aşk!...

Yok efendim, ne münasebet, 
önce para!...

Para{,.. Para!... Para!... 
Benim param olunca, hem 

şöhretim hem de aşkım o- 
lur...

Git işine dostum!... Bu ka
dar materyalist olma. Ben 
şöhret sahibi olursam, herkes 
beni tanır, önümde saygiyie 
eğilirse, o zaman paraya da J 
aşka da sahip olabilirim...

★
Aşk, şöhret ve para!... İşte, 

insanoğlunun bütün idealleri
nin birleştiği üç mesele...

★
İdarehanede, masamın ba

şındayım şimdi, önümde kâ
ğıtlar, kâğıtlar ve kâğıtlar!... 
Çekiyorum içlerinden bir ta
nesini. Üzerinde Muzaffer Te
ma yazılı .Altında bir soru:

«Aşk, şöhret ve para. Han
gisini seçerdiniz?»

Ve cevap:
«Üçü de güzel... Ama mad

dî ve mânevi bakımdan tat
min edici bir şöhret en iyisi 
bence...»

Bir kâğıt daha alıyorum.
; Fatma Girik vermiş bunun ce
vabını :

«Aşk'ı seçerdim...»
Şiddetli bir rüzgâr esiyor. 

Arkamdaki cam birden açılı- ^  
veriyor. Masamm üzerindeki 
kâğıtlar sağa sola uçuşuyor
lar. Yerimden kalkıyorum, i 
Topluyorum yerden onlan. f  
Tekrar oturuyorum. Bu kere, 
en üstteki kâğıt gözüme ilişi
yor bir anda. Şöhret sahibi 
b ir kişinin cevaplaması var 
burada:

«Param var, aşkım yok,» di
yor Zeki Müren. Demekki, 
hem paraya ve hem de şöhre
te sahip olan bir kişi aşkı 
hemen bulamıyormuş...

Ama bunun aksini iddia e- 
denler de var. Kâğıtları biraz 
karıştırıyorum. Ve aradan bir 
tanesini çekiyorum. Perdemi
zin kötü adamı öztürk Seren- 
gil'in cevabı:

«Şöhret!,.. Çünkü diğerleri
ni de bu sağlar...»

Bir kâğıt daha. «Kırık Ça
naklar» m başarılı oyuncusu 
Lâle Oraloğlu'nun cevabı var 
burada:

«... Herhalde şöhreti seçer
dim.»'

Ve Suna Pekuysal:
«İlk önce şöhret isterdim. 

Sonra da para...»
EK REM  BORA

•H epsini!...»

NURHAN NUR 
Sanata âşık\...

niz hem de dallarınızı kıranı- 
nızdır. Sizin boyunuzca yük
selir, güneşte kımıldayan yap
raklarınızı öper, köklerinize 
inerek toprağa olan bağları
nızı koparır. Bir ekin yığını 
gibi sizi kendisinde toplar, 
çıplak bir hale sokmak için 
sizi loz edinceye kadar ezer, 
yumuşatmeaya kadar yoğu
rur, sizi mukaddes ateşe atar, 
ta ki siz orada Tanrının mu
kaddes ziyafeti için mukad
des bir ekmek haline gelesi
niz. Aşk bunları, kalplerinizin 
sırlarını bilmeniz, bu bilgi ile 
hayatm bir parçası olmanız İ- 
çin yapar.

Fakat eğer tereddüt ederek 
aşk'ın sadece sükûn ve neşesi
ni anyacak olursanız o zaman 
çıplaklığınızı örtmeniz, har
mancının döğeninden ezilme
den geçmeniz daha hayırlıdır. 
Mevsimleri olmıyan bir dün
yada gülmeniz kabildir, ama 
bütün neşenizle değil, ağla
manız kabildir, ama bütün 
göz yaşlarınızla değil...

Aşk size kendinden başka 
hiçbir sev vermez, kendinden 
başka hiçbir şey almaz. Ne 
ask size ne de siz aşka sahfo 
olursunuz. Çünkü aşk kendi 
kendisi için yeterdir...»

★
Bir kitaptan aldım bu söz

leri. Adı ve yazan lâzım değil. 
Dikkatimi çeken şu oldu. Ya-

«... Yolları dikenli bir yo
kuştur; fakat aşk sizi çağırır
sa arkasından gidin. Kanadı
nın altına sakladığı kılıç sizi 
varalıyabilir; fakat kanatları
nı çırptığı zaman ona bakın. 
Şimal rüzgârının bir bahçeyi 
darmadağın ettiği gibi, onun 
sesi de rüyalarınızı harap e- 
debilir; size hitap ettiği za
man ona inanın.

Aşk başınıza bir taç koy
duğu gibi sizi çarmıha da ge
rebilir. O hem sizi büyüteni-
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Aşkı seçenleri bir vana, şöh
reti seçenleri bir başka yana, 
parayı seçenleri de bir yana 
ayırmak lâzım gelirsç. bizim 
film yıldızlarının yansından 
çoğu aşkı inkâr ediyorlar, de* 
mek gerekiyor. Gerçekten de 
öyle .. «Para» diyorlar, «şöh
ret» diyorlar, daha olmazsa, 
«üçü birden» diydrlar... Ama 
sıra aşka gelince, bucak bu
cak kaçiyorlar... Sanki hepsi 
de aşktan bir fenalık, bir kö
tülük görmüşler de, onun a- 
dini anmak istemiyorlar gibi
ler...

Meselâ şimdi, önümdeki kâ
ğıdın sahibi Ahmet Mekin. Bu 
sezon «İzmir Ateşler İçinde»' 
ve «Altın Kalpler» adlı korde- 
Iâlarda seyrettiğimiz, halen 
Kemal Film’in «Aşktan da Üs
tün» ünde Ayhan Işık ve Pe
ri Han'la beraber oynıyan ak
tör, kendisine sorulan soru-

Z E K l MÜREN  
Aşkı arıyor...

[ ya bir tek kelime ile cevap 
i vermiş:

«Para!...»
Onu çekiyorum. Altından 

çıkan kâğıt da, Leylâ Sa- 
yar'ın cevabı var. Sezonun en 
çok filmi gösterilen yıldızla
rından biri olan genç aktris, 

«Şöhret ve para,» diyor. 
Bununla beraber her ikisi

nin de yeter olmıyacağmı kes- 
I tirmiş olmalı ki, sonradan 

şunları ilâve ediyor:
«Bunlar olduktan sonra, 

aşk zaten gelir...»
★

Gerçekten de şöhret ve pa
ra aşkı getirir mi acaba? Bu 
konuda gayet enteresan bir 
hikâye biliyorum. Amerikan 
hikâyesi bu. Bilirsiniz onla
rın fıkraları ve hikâyeleri de 
kendileri gibi biraz gariptir. 
Fıkra anlatırlar, hiçbir şey 
anlamazsınız. Ertesi gün ne 
demek istediğini anlayınca da, 
bir vapurda veya bir trende, 
otobüste basarsınız kahkaha
yı. Tabii,millet de sizi seyre- 

, der. «Zavallı genç, pek de er- 
Mcen, nasıl da serbest bırakı- 
■ yorlar,» derler. Böyle azizlik- 
[ leri vardır Amerikan hikâye- 
[ lerinin ve fıkralarının...

MUZAFFER TEMA  
«Üçü de güzel... Ama şöhret...»

Benim size anlatacağım hi
kâye pek öyle anlaşılmaz de
ğil. üstelik aşk ve para çatış
masına gayet güzel örnek ola
bilecek bir hikâye aynı za
manda...

★
Rockwall Eureka Sabun 1- 

malâthanesinin sahibi milyo
ner Anthony Rockwall'in bir 
oğlu vardır. Mike adındaki bu 
genç sosyeteden bir kıza deli 
gibi âşıktır. Bir türlü fırsat 
bulup ona aşkını açıklıyamaz. 
Oysa kız birkaç gün sonra e- 
ğitimini yapmak üzere iki yıl 
için Avrupa'ya gidecektir. 
Anthony Rockwall oğlunun 
bu durumunu öğrenince deli 
gibi olur. Oğlunu yanına ça
ğırır. Nasıl olup da, parasının 
bu meselede işe yaramadığını 
sorar ona. Mike, insan toplu
luğu içinde parayla satın a- 
lmamıyacak şeylerin de bu
lunduğundan söz etmek ister 
ama, kim dinler onu?

Konuştukları günün akşa
mı, Anthony'nin kardeşi El
len, —yani Mike'in halası— 
eski bir kutudan eski biçim 
bir altın yüzüğü çıkartıp ye
ğenine verir. Bunu takması
nı ve ona aşkta şans getire
ceğini söyler.

Bir yanda yüzük ve bir * 
yanda milyoner babanın para
lan. Genç Mike sevgilisiyle 
son olarak 4-5 dakika konuş
ma imkânını bir otomobil i- 
çinde bulacaktır. Ondan son
ra da, buluşması ve aşkmı iti
raf etmesi için iki yıl bekle
mesi lâzım gelecektir.

Mike sevgilisini istasyondan 
bir taksiyle alır. Aile efradı
nın bulunduğu tiyatroya gide
ceklerdir. Genç kız otomobi-

le bindikleri anda, «Bizimki* 
leri fazla bekletmemeliyiz,» 
diye baştan işareti verir. Mi- 
ke de şoföre, «Mümkün oldu
ğu kadar çabuk Wallackın Ti- 
yatrosu’na çek,» diye emre
der.

Otomobil Kırkikinci cadde
den yıldırım gibi Broadway'e 
doğru hareket eder. Otuz dör
düncü sokakta genç şoföre bir 
dakika durmasını söyler. «Yü
züğümü düşürdüm dışarı.» di
yerek arabanın kapısını açıp 
iner. Ve aradan bir dakika 
geçmeden bulduğu yüzükle çı
kagelir. Fakat tam bu sırada 
karşıdan gelen l}ir taksi onla

rın önünde zınk diye duru
verdi. Şoför direksiyonu so
la kırarak geçmek ister ama. 
kocaman bir kamyon önüne 
geçip durarak yolu tıkar. Şo
för sağa kırmak ister, fakat 
atlı bir yük arabası yolunu 
keser. Şoför bu çıkmazdan 
kurtulmak için arabayı geriye 
doğru çalıştırır. Faydasızı... 
Direksiyonu bırakır ve sun- 
turluca bir küfür savurur. At
lı ve motorlu b ir yığın taşıt
la kuşatılmış ve abluka altı
na alınmıştır. Bu caddelerde 
meydana gelen böyle bir tra
fik tıkanıklığı koca şehrin 
münasebetlerini ve bütün ya-

m m m v   ..

SUNA PEKUYSAL  
«Once şöhret!...»
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şayışını felce uğratırdı. Genç 
kız hiddetlenerek şoföre, «Ne
den Sürmüyorsunuz?» der. 
«Geç kalacağız...»

Tabii artık bu trafik tıka
nıklığının sonucunu siz tâyin 
edebilirsiniz.

Richard otomobilin minde

rine âdeta büzülerek, «Çok 
üzgünüm,» der. «Burada tıka
nıp kaldık gibi geliyor bana. 
Bir saatten önce bu tıkanık
lığı açamazlar. Bu benim yü
zümden oldu. Eğer yüzüğü 
düşürm eşeydim.»

Genç kız ise, «Verin baka

yım şu yüzüğü,» der. «İyi ki 
böyle oldu. Tiyatrodan da hiç 
hoşlanmam zaten. Çok mânâ
sız bir şey bence...»

Vc o akşam orada, otomo
bilin içinde, Mike genç kıza 
iki saatlik trafik tıkanıklığı 
süresince aşkını ilân eder ve 
nişanlanırlar...

Aynı gece saat onbirde, mil
yoner Rackvvall'in kapısını tı
kırdatan Mike’in hakisi şu 
sözleri söyler: «İşte Anthony 
ağabey, bundan böyle aklını 
başına devşir de bir daha mil
yonlarınla övünme. Gerçek 
bir aşk ve küçümencik bir yü
zük bizim Mike'ımızı saadete 
kavuşturdu...»

★
Görüyorsunuz ya, bazan 

milyonların başaramadığı bir 
işi, maddî değeri çok az ol
masına rağmen bir yüzük hal
ledebiliyor. Ama durun. Daha 
hikâye bitmedi. Sonunu me
rak ediyorsunuz değil mi?

Ama ben de önümdeki kâ
ğıtlarda neler yazılı olduğunu 
merak ediyorum. Gelin hep 
beraber bu kâğıtları okuya
lım. |

En üsttekini alıyorum. So
ru  aynı soru: «Aşk> şöhret ve 
para. Hangisini seçerdiniz?» 
Cevabı veren de «Saman Yo
lu» filminin romantik jönü 
Göksel Arsoy. Cevabı: «Aşk, 
şöhret ve para! Her üçünü de 
isterim...»

Hemen altındaki kâğıtta, 
son yıllatın ünlü komedyeni 
Suphi Kaner'in cevaplaması: 
«Hayu!... Ne aşk, ne şöhret 
ve ne de para... Sadece sıhhat 
ve yaşamak istiyorum...»

Ne tesadüf bu. Suphi Ka- 
ner’in altından Ahmet Tank 
Tekçe çıkmaz mı? Filmlerimi
zin değişmez kötü adamı, 
«Hepsi de tehlikeli şeyler,» di
yor. «Allah sonumuzu hayır
lı etsin...»

Peri Han: «Üçünü de,» di
yor. Karısından ayrılmak üze
re olduğunu işittiğimiz Orhan 
Günşiray. ise, «İfrat derecede 
olmamak üzere, her üçüne de 
sahip olmak isterim,» demiş.

Genç yıldız Türkân Şoray, 
sinema ve tiyatro aktörümüz 
Müşfik Kenter, Ulvi Uraz, Sa
lih Tozan, Memduh Ün, Ke
nan Pars, Muallâ Kaynak, 
aşk, şöhret ve para arasında 
bir ayrıntı yapamıyorlar... 
Onlara göre, tek başına hiçbi
ri bir mâna taşımazmış...

Ve işte böylece, bizim bu 
haftaki «Aşk, şöhret ve para» 
için film yıldızlarımız arasın
da yaptığımız soruşturma so
na eriyor... Gelecek hafta... 
Ahhh, pardon. Hikâyenin so
nunu bildirecektim değil mi?

Valla, hikâye hiç ümit edil
diği gibi bitmemiş. İki gencin 
nişanlandıklarının ertesi gü
nü, milyoner Anthony. Rock- 
wall’in kapısını bir adam çal
dı ve adının Kelly olduğunu 
söyledi. Derhal kütüphaneye 
alınmıştı. Milyoner çek defte
rine elini uzatarak, «İşte,» de
di. «5000 dolarınız.» Kelly ise, 
«Ama,» diye cevapladı. «Ben 
cebimden 300 dolar fazladan 
sarfettim. ölçüyü hesabımız
dan daha geniş tutmuştum. 
Posta arabalariyle taksilere 
beşer dolar fazla verdim.« 
Kamyonlarla a t arabaları ise 
onar dolar fazlaya patladı. 
Motosikletliler onar dolar is
tediler. Hele yüklü arabalara 
yirmibeşer dolar ödemek zo- 
runda kaldım. Polislerden de 
iyi bir zaparta yedim ha... 
Polislerden ikisine yirmibe- 
şerden elli dolar, ötekilere de 
yirmi ile yirmibeş dolar sus 
payı verdim... Ama istediğiniz 
oldu değil mi Bay Rockwall?

Gerçekten de milyonerin is
tediği olmuş, para aşkı bü
kere daha satm almıştı...

ALTIN KİTAPLAR’IN EN GÜZELİ

LÜTFEN KATALOG İSTEYİNİZ!...
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«GELİNİN MURADI» FİLMİNİN SEMPATİK 
YILDIZI TEKRAR BEYAZ PERDEDE...

Röportaj : HAYRI CANER

Genç kız, parmaklan a- 
rasmdaki sigaradan derin 
bir nefes daha çekti ve son
ra sorumu cevapladı:

— Evet, kısa bir zaman 
sonra hayranlarım beni 
tekrar beyaz perdede sey
redecekler...

— Uzun zamandan beri 
film çevirmemenizi nasıl 
izah ediyorsunuz?

Hiç düşünmeden konuş 
tu:

— Sıhhî sebepler yüzün
den... 1

— Demek hastaydınız?
— Evet...
— Hastalığınız neydi, öğ

renebilir miyiz?

Çok tatlı bir yüzü ve kar
şısındakini cezbeden bir 
gülüşü vardı.

— îşte, orasım sormayın, 
dedi

— Ama çok zayıflamışsı
nız?

— Evet, tam 14 kilo kay
bettim.

Sigara paketine uzaçdı. 
Bir sigara daha aldı. Ko
nuşmaya başladığımızdan 
beri on dakika ya olmuş, 
ya olmamıştı, o üçüncü si
garasını yakıyordu. Bayağı 
tiryaki gibiydi. Çok sigara 
içiyordu...

★
— Sinema ile ilginiz han-

YİNE GÜZEL ★ Hastalığı sırasında 14 kilo kaybeden 
Pervin Par. zayıflayınca daha da güzelleşti...

gi filmde başladı? 
— 1956 yılında. Fikret

DÖNÜŞ ic  Atıf Yılmadın «Gelinin 
Muradı» adlı kordelâsiyle, 1956 yt- 
lında sinemaya giren genç aktris 
Pervin Par, pek yakında tekrar sine
maya dönecek. Sıhhi sebepler yü
zünden beyazperdeden ayrı kalan 
değerli yıldızı muhtemelen, senar
yosunu Vedat Türkali’nin yazdığı ve 
rejisörlüğünü Ertem Göreç'in yapa
cağı «Otobüs Yolcuları» adlı korde- 
lâda seyredeceğiz. Bu filmin baş er

ke koyuncusu Ayhan Işık'tır.

Hakanla beraber oynadı* 
ğım rejisör Atıf Yılmaz’m 
«Gelinin Muradı» filminde.

— Daha sonra kaç film
de oynadınız?

— On üç filmde.
— Hangileri bunlar?
— İkinci filmim «Lejyon 

Dönüşü» dür. Daha sonra, 
«Kin», «Şirvan», «Bir Avuç 
Toprak», «Tütüncü Kızı», 
«Pamukçu Kızı», «Balıkçı 
Kızı», «Alageyik», «Şahin
ler Diyarı», «Ömrüm Böy
le Geçti», «ölümden de A- 
cı», «Sonbahar» ve «Bir 
Yudum Su» adlı kordelâ- 
larda oynadım.

— Bunların arasında en 
çok hangilerini beğeniyor
sunuz?

— Selâhattin Burçkin'in 
«ölümden de Acı» sim. A- 
tıf Yılmaz’m «Gelinin Mu
radı» nı ve Nişan Hançer*- 
in «Sonbahar» mı beğeni
rim...

— Bir süre için sinema
dan ayrılığınız herhalde si
ze Türk Sineması hakkın
da bir şeyler düşündürmüş
tür. Bilhassa, tekrar sine
maya döndüğünüze göre,
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B E D A V A  C İ L T ! . . .

Dergimize bir yıllık abone olanlara, 

tamamlanan Birinci Cildimizi

HEDİYE EDİYORUZ.

sinemamızın geleceğini iı- 
m it verici görüyorsunuz 
herhalde?

— Maalesef yardıma muh
taç bir halde Türk Sinema
sı. Bence durumun ümit 
verici olması, b ir an Önce 
ctevlet yardımının yapıl- 
masiyie mümkündür...

— Sezon sona ererken, 
seyrettiğiniz film ler ara
sında en çok hangilerini 
beğendiniz?

— Y abana filmlerden 
«Bir Yaz Macerası» ve «Ça
rın Sevgilisi» ni beğendim.

— Ya bizim filmlerden?
— Bu sezonda sadece 

«Ayşecik Şeytan Çekici» ni 
seyredebildim.

★
— îdeal erkeği nasıl ta

rif edersiniz?
— Sağlam karakterli, iyi 

ahlâklı, yalan söylemiyen 
erkek, benim, için idealdir»

— Kendinizde, en beğen
diğiniz hususiyetiniz nedir?

— Uysallığım...

ÂŞIK  MI? ★  Hastalığının sebebini açıklamıyan genç yıldız Pervin Par'ın büyük bir
aşka tutulduğu da söyleniyor...

ÖLÜMDEN DE ACI ★  Pervin Par, Mahir özer dem’le 
oynadığı bu füm in  bir bölümünde...

a *  « w .

lıma gelenler bunlar.
— Haksızlık ettiğiniz ol

du mu?
— Muhakkak olmuştur.
— 13 rakkam m m  uğur

suzluğuna inanır mısınız?
— Evet, inanırım.
— Sporla ilginiz?
— Yüzmeyi ve ata  bin

meyi severim.
•«■ Ya müzikle?
— Hafif Batı Müziğini 

severim.
— Son popüler melodi

lerden beğendiğiniz oldu 
mu?

— Evet, Bob Azzam top
luluğunun söylediği «Cest 
Ecrit Dann Le Ciel»...

— Klâsik romancılardan 
sevdikleriniz?

— Balzac, Dostoyevski, 
Tolstoy...

—- Modem olursa?
— Ernest Hemingway, 

André Maurois.
— Dans i sever misiniz? 

Hangilerini daha çok?
— Valsi daha çok seve

rim...

— Hayranlarınızdan aldı* 
ğmız m ektuplara cevap ve
r ir  misiniz?

— Mümkün olduğu kadar 
cevap vermeğe çalışıyorum.

— Bâtıl inanışlarınız var 
mı?

— Evet. Bilhassa fala çok 
inanırım.

— Gece hayatından hoş
lanır mısınız?

— Hem de çok...
— îçki sever misiniz? 

Hangilerini?
— îçki severim... Ver- 

mut-fettij ve şarap daha 
çok içtiklerimdir...

— Beğendiğiniz yemek
ler?

— Bonfile, bamya ve pat
lıcanın her yemeği.

— Spor - Toto hakkında 
düşündükleriniz?

— Güzel b ir  alış - veriş...
Son b ir soru daha:

Seyrettiğiniz yabancı film
lerden hangisinde ve han
gi rolü oynamak isterdiniz?

«Rüzgâr Gibi Geçti» de 
«Scarlet O'Hara» rolünü...

— Ya en beğenmediğiniz?
— İnatçı oluşum.
— Tahammül edemediği

niz hareketler nelerdir?
— Lâübalilik, yalancılık, 

başkasının aleyhinde ko
nuşmak... Tabii şu anda ak
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SİNEMA
YAZARLARI
BİLDİRİSİ

Biz aşağıda adlan yazılı ve imzaları 
bulunan sinema yazarları İstanbul Be- 
tediyesi Sanat Festivaline bağlı olarak 
düzenlenen Türk Filmleri Yarışması i- 
le ilgili olarak aşağıdaki hususlann 
kamu oyuna açıklanmasını ve yanşma- 
nm Büyük Jürisi’ne duyurulmasını ge
rekli bulduk:

1 — İstanbul gazete ve dergilerinin 
sinema eleştirişileri Türk Filmleri Ya- 
nşması'na katılmak üzere şu filmleri 
seçmişlerdi: «Ayşecik Şeytan Çekici», 
«Namus Uğruna», «Denize tnen Sokak», 
«Kırık Çanaklar», «ölüm Peşimizde», 
«Gecelerin ötesi» ve «Suçlu». Ancak, bu 
fümlerden «Suçlu» yanşma tüzüğünün 
11. maddesindeki tarihlere uymadığın
dan yanşma dışı bırakılmıştır.

2 — Bu durumda «Suçlu» nun yeri
ni alması gereken film için, ilk seçme
yi yapan ön jürinin reyi alınarak seçil
mesi gerekirken ön jüri üyelerine da- 
nişılmaksızın «Kanlı Firar» adlı filmin 
yarışmaya alındığı görülmüştür.

3 — İlk oylama yapılırken «Yasak 
Aşk» adlı film yanşma tüzüğünün 
—gösterilme bakımından— 11. madde
sine uymakla beraber Hazırlık Komi
tesi Başkanlığı tarafından İstanbul'da 
oynamadığı gerekçesiyle eleştirmecilere 
oylamaya katılmıyacağı bildirilmiştir. 
Bunun üzerine adı geçen filme oy ver
mek isteyen bir eleştirmeci durumu 
protesto mahiyetinde Ön jüriden çeki
lerek oylamaya katılmamıştır.

4 — Bizler, halen Beyoğlu Lüks ve 
Pangaltı inci sinemalarında gösteril
mekte olan «Yasak Aşk» âdil filmin 
tarih bakımından yanşma dışı kalmış 
olan «Suçlu» adlı filmin yerine yanş-

Tank Kakınç (Vatan), Ali Gevgililı 
(Yeni Sinema), Adnan F. Aral (Son 
Posta), Hayri Caner (Sinema), Cüneyt 
Şeref (Tercüman), Çetin A. özkınm 
(Yeni Sabah), Dinçer Güner (Milliyet), 
Tuncan Okan (Milliyet), Agâh özgüç 
(Büyük Gazete), Erdoğan Tokatlı (?), 
Erdem Buri (Tanin), A. Metin öner 
(Havadis), Semih Tuğrul (Kim).

Gibi Taxe

maya alınması hususunda açık oy ver- 
diğimizi ve bu konuda büyük jürinin 
de yetkisini kullanması gerektiğine i- 
nandığımızı açıklarız.

Pürüzsüz bir cilde sahip olmak 
için Vitaminli NESLON güzellik 
kremini kullanınız Sizi tereddütsüz 

neticeye ulaştıracaktır 
Or. Winter formülü

NESLON
TereddOtscu

bir
tecrübe
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GARY COOPER 
Kansere de bir kurşun!...

§
i

|

1 BÜYÜK DERT
§
i  Evet, sanki bu dert, bu iğrenç kan* 
|  ser Gary Cdoper'in değil defonun  hay- 
= ranlannm , onu takdir edenlerin, yani 
I  benim derdim sanki- Bu hastalığı ye- 
|  hebilirse kendisinin hayram olan beni 
5 bir kat daha m esut etmiş olur.
|  İnşallah bu kötü derdi yener de, si* 
|  nema dünyasına ebediyyen vedâ etmez. 
|  Onu birkaç sene daha beyaz perdede 
|  seyredebilirsem ne m utlu bana!...

Yılmaz ÖZTAŞ 
Çay Mahallesi Güllü 
Sok. No. 20 
İSKENDERUN.

§ğ
I Liri RAHAT BIRAKIN

I  Uz, hayatının en büyük hatasmı Ed- 
|  die’ye varmakla işledi. Fakat Eddie, 
i  Liz'e sahip olmakla belki de hayatının 
I  en güzel, en mükemmel hareketini yap- 
1 ö -
|  Son günlerde Liz'in başına gelen fe- 
s lâk e t ler için, yıktığı yuvanın günahları 
|  diyorlar. Bunu söylemekle herkes Liz’i 
i  büsbütün harap ediyorlar. Ne olur, ar- 
I  tık onu rahat bırakın, aleyhinde uğraş- 
i  mayın. Yaptığı ha ta  artık  tam ir edfile- 
1 mez.
i  Fakat bunun asıl sebebi Debbie'dîr. 
İ  Yuvasmın yıkılacağım bile bile onu 
i  liz 'e  verdi. Bütün hâdiselere seyirci kal- 
§ dı. Kocasına biraz çeki düzen venneli 
i  ve ihtarda bulunmalıydı. Kabahat Liz- 
I  de değil, Debbie’dedir. Kocasına sahip 
İ  olsa ve Liz'e kaptırmasaydı.

Bilgi MÜNÜR 
Köprülüzade No. 35 
Llmaaol, KIBRIS

LEYLÂ SAYAR KENDİSİNİ
DEV AYNASINDA GÖRÜYOR

Bir insan ne kadar sanatkâr olursa 
olsun, ne kadar güzel olursa olsun, mü
saade buyursun da bımu karşısındaki
ler takdir etsinler. Eğer karşısındakiler 
bu mevzuda susmayı tercih ediyorlar
sa, kendisini sanatkâr zanneden o  kim
se de kendi kendine gelin-fgüvey olmak
tan başka Jjtrşey yapamaz elbet.

Leylâ Sayar hanımefendiyi beyaz per
dede rol yaparken seyrettik, dans eder
ken de gördük. Acaba o seyrettiğimiz 
kimse Leylâ Sayar’dan başkası mıydı? 
Biz mi yanlış görüyorduk, b ir  isim 
yanlışlığı mı vardı yoksa? Herhalde bü
yük b ir hata vardı ortada. Çünkü; sey
rettiğimiz ve gördüğümüz o  kimsede 
kendisinin bahsettiği gibi ne b ir  rol 
kabiliyeti ne de öyle ahım şahım bir 
dansözlük vardı. Leylâ hanım, sizin pi
yasanızda siz kaç kişisiniz bilmem ama, 
Belgin Doruk ve Muhterem Nur’un ya
nında sizin lâfınız bile olmaz. Geçenler
de sizinle yapılan röportajı okudum ve 
ardından da katıla katıla güldüm. Çok 
doğru söylediğiniz b ir  lâf var orada. 
Belgin Doruk ve Muhterem N ur tabilki 
sizin gibi olamazlar. Eğer sizin gibi ol

salardı, bugünkü durum larım  sağlıya- 
m azlardı...

Afet KURAL
Malta - Haliç Cad. No. 27/1
Fatih, ŞEHİR.

YİNE LEYLÂ

26, Nisan 1961 tarihli mecmuanızın 
Leylâ Sayar ve Muzaffer Tema’ya ait 
röportaj sayfasında, Leylâ hanım kendi 
vücut güzelliğinden söz açarak, diğer 
m eşhur artisüerin  (Muhterem Nur ve 
Belgin Doruk) niçin dansetmediklerini 
kendine göre b ir  sebep bularak açıkla
mış... Yok efendim, onlarda soyunacak 
ve dansedecek vücut yokmuş ve daha 
bilmem neler. Leylâ hanım herhalde 
bunları söylerken b ir hususu unutm uş 
olacaklar. Çünkü Belgin Doruk'un çir
kin b ir  vücudu olsaydı 1953 yılında ya
pılan Güzellik Müsabakası’nda herhal
de derece alamazdı, değil mi? Sonra, 
Belgin Doruk ve Muhterem Nur kendi
sinden k a t kat güzeldir. Ve Leylâ Sa
yar hanım kendi vücudunun o hantal 
görünüşünü biraz inceltip (Belgin Do
ruk gibi zayıflfetiıktan sonra) de öyle 
konuşsun. Dahası da var... Belgin D o  
ruk şerefini korumuş hanım hanımcık

'•«oM uiH faiH in ıınu ıiM itu ıu ıuu iH M uiH iiM iıın ıu ıu iM iıııtifnH iM iu ııu ııiiiııifH iııııııınn ıııiH iııııiM itıııııııııııın ııııın ııııu ıııııııınH iıın ıııııııııııııııııııııııııııtıııııın ıııın ııım ın ıııııııııım ııiM iıııiM nı
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MimılIHf İlintime

bir artistimizdir. Hiçbir zaman bir de
dikoduya adı karışmamıştır. Kendisi t  

f se bu söylediklerimin tamamen aksine... 
Ona tavsiyemiz, ecnebi artistleri taklit 
edeceğine kendi benliğini bulmasıdır...

Aylft BOLKAZAN 
Şişli, ŞEHİR

VE YİNE...

26 Nisan 1961 tarihli 24 üncü sayılı 
mecmuanızın Leylâ Sayar'la yapılan rö
portajının bir yerinde şöyle diyor: «Şu 
piyasada üç kişi varız. Muhterem Nur, 
Belgin Doruk ve ben, onlar niçin dan- 
setmiyorlar ve soyunmuyorlar diye so
ruyorlar bana. Onlar tabi! ki soyuna- 
mazlar. Hangisinde vücut var? Muhte
rem mi soyunacak? Belgin mi dansede- 

p cek?»

Leylâ hanımın şu belirttiğim hususla
rı bilmelerini arzu ederim Birincisi: 
Meslek arkadaşlarına bu şekilde hitap 
etmekle hem kendilerini küçültmüş ol
dular, hem de seyircilerini ve hitap et
tiği şahıslatın antipatisini kazandılar. 
İkincisi: Belgin Doruk ve Muhterem 
Nur şayet dansetmeyi arzu etseler, vü
cutları bu işi yapmağa mânî olmaz. Fa
kat onlar hiçbir zaman bir dansöz ola
rak sahneye çıkmayı düşünmemişlerdir. 
Beyaz perdede daima muvaffakiyet ka
zanan bu iki şöhretimiz sinema seyirci

leri nazarında şüphesiz ki l«ylâ Sa-
yar'dan çok daha üstün ve başarılıdır. 
Üç üncüsü de* Vücutlarını teshir etmek 
lüzumunu duymamışlardır.

Kendi şahsi düşüncelerimi yazmış ol
mama rağmen eminim ki birçok sine
ma seyircileri de benim fikrimdedirler. 
Bu yazıyı yazdığım için Leylâ hanım ba
na kızmazlar inşallah. Sevgi ve başarı
lar.

Şûle İMREN 
NİŞANTAŞI

ORHAN BORAN
VE GELECEĞİ

Kim ne derse desin. Ben Orhan Bo- 
ran'ı geleceğin büyük sinema yıldızla
rından biri olarak görüyorum. Acaba 
kendisi bu büyük kabiliyetini henüz 
keşfedemedi mi? Mükemmel bir fizikî 
yapı, fevkalâde bir diksiyon ve hepsin
den Önemlisi, beyaz perdede oynamağa 
başladığında herhangi bir rakip bula- 
mıyacağı. Tabiî ben komedyen Orhan 
Boran’dan bahsediyorum. Herhalde de 
jön olamaz. «İçimizden Biri» nde gör
düğüm Orhan Boran üzerinde biraz da
ha işlense, muhakkak Türk Sineması'- 
nın Danny Kaye'i olur. Ah bir aktörlü
ğü benimsese...

Şermin KARAOVA 
Kordonboyu, İZMİR

ORHAN BORAN 
Sinemayı seçsel...

ŞAİR VE
ARTİSTLER
Kıymetli mecmuanızı devamlı suret

te takip etmekteyim. Bizim için çırpı
nan bu nâdir güzellikteki mecmuanıza 
müsaade ederseniz ben de bir iki satır 
yazmak istiyorum.

Yazdığım şu şüri kabul etmenizi rica 
eder, derin saygılarımı sunarım.

Çolpan İlhan :
Bakışların getirir bizi dile, 
Karagümrüklü Deli Cemile,
Çok yaşayın oğlunuz Kerem ile,
Size candan mesut nice nice şenel..

Muhterem Nur :
Muhterem Nur iyi kalpli kadındır, 
Evlenmesi ya bugün ya yanndır, 
Filimlerde her rolünde nârindir, 
Sinemanın sevimli Mııhterem’i...

LEYLA
Yıldırım ları

SAYAR
çekiyor!.

Sezer Sezin :
Sana hiç diyecelç yok Sezer abla. 
Kocacığım elinde çok iyi sakla, 
Sulananları bileklerinle hakla.
Sen bilirsin işini be Nebahat abla!..

Saygılarımla, 
Gülümser KUNT 

Likör fabrikası arkası 
Meddiyeköy - ŞEHİR
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SEZER VE GÜLİSTAN ★  Perdemizin iki büyük şöhreti 
içtikleri su ayrı gitmiyen iki candan arkadaştırlar...

t m U M .
c?

TÜRK SİNEMASI’NIN İK t ESKİMtYEN 
ŞÖHRETİ ÇOK CANDAN İK t ARKADAŞLAR.

Bundan on yıl Öncesi bi
zim sinema dünyamız çok 
küçüktü. İmkânlar dardı. 
Yılda on - on beş film ya
pılsa, rekor sayılırdı. Ama 
o zamanlara göre, hepsi bir
birinden kudretli, sinema
yı büen, imkânsızlıklara 
göğüs geren, birtakım ki
şiler vardı. îyi niyetliydi
ler. Çalıştılar, çabaladılar 
ve meydanı boş bırakma
dılar. Şâyet bugün bir 
Türk Sineması'mn mevcu
diyetinden söz ediliyorsa, 
biraz da onların çetin mü
cadelelerinden doğmuştur 
bu, diyebiliriz.

Meselâ, oyuncuları ele 
alalım. Zamanın ünlü şöh

KARDEŞ GİBİYİZ ir  Uzun yıllardan beri şöhretlerini muhafaza eden Sezer Sezin ile 
Gülistan Güzey; ekseri günlerini beraber geçirirler.

28

retleri, yerlerini bugünkü
lere bırakıncaya kadar, az 
mı çalışmışlar, mücadele 
etmişlerdi? Hayır. O gün- j 
ler, bugünkü oyuncu sük
sesinin beşte, onda biri bi
le yoktu. Bir büyük şöhre- s 
tin aldığı para, şimdikile
rin belki de yirmide biri 
kadardı. Üstelik o zaman
lar, yerli yıldızlara bugün
kü kadar ilgi göstermiyor- | 
du halk. Velhâsıl, çok deJ 
ğişikti durum. Yeni Türk 
Sineması'ndan apayrı, de
ğişik bir sinema...

Son bir kaç yıldır, bir 
hareket ve canlılık geldi. 
Yeni artistler, yeni eleman
lar, yeni imkânlar çıktı or
taya. Şimdi, yılda 100 film 
yapıyoruz da, az bile di
yoruz. Gelecek yıllarda iki 
yüzü büe aşmak mümkün.

Oyuncuların yer değiş
tirmesinden söz ettik. Ye
ni oyuncular var, dedik, j 
Bu arada, geçmiş yılların ! 
büyük şöhretlerinden olup, i 
hâlâ yerlerini muhafaza e- j 
denler var.

Ayhan Işık, Muzaffer Te
ma, Neriman Koksal, Bel- i  

gin Doruk’lar daha piyasa- i 
ya çıkmadan, Sezer Sezin'- j 
ler, Gülistan Güzey’ler var
dı. Şimdi Göksel ArsoyTar, 
Efgan EfekanTar, Fatma i 
Girik’ler, Cavidan Dora’lar, 
Peri Han’lar sinemamızda 
kendilerine yer edinirler
ken, ayni aktrisler şöhret
lerinden hiç bir şey kay
detmemiş olarak karşımız- 
dalar...

Biraz eskilere gidip de, 
«Hürriyet Apartmanı», 
«Lüks Hayat» gibi filmleri J 
hatırlamamak mümkün n  
mü? Tabii ki, bunun ceva
bı hayır olacak. Gülistan 
Güzey’in oynadığı «Htirri-

sinematek.tv



yet Apartmanı» ve Sezer 
Sezin'in oynadığı «Lliks
Hayat» o zamanların en
çok ilgi toplıyan «dev»
filmleriydiler. Daha sonra 
Sezer Sezin'in baş rollerini 
oynadığı «Vurun Kahpe*
ye», «Arzıj ile Kamber*, 
«Tahir iile Zühre», «Allah 
Kerim» ve «Kaçak» gibi 
kordelâlar da, bu güzide 
oyuncumuzun en çok be
ğenilen filmlerinden ol
muşlardı. Gülistan Güzey'- 
in oynadığı «Hülya», «Yay- 
lâ Kartalı», «Sonsuz Acı», 
«Çakırcalı», «Yavuz Sultan 
Selim», «Allahaısmarla
dık», «Kanım Namına» 
«İstanbul Kan Ağlarken», 
«Katil» ve «Ebediyete Ka
dar» adlı filmler de, Türk 
Sineması’nda önemli yer
leri olan eserlerden idiler.

Türk Smeması'mn bu 
iki güzide yıldızının, sanat
la yakın ilgileri yanında ö- 
zel hayatlarında da, ilgi çe
kici yaşayışları vardır. Her 
şeyden önce gayete iyi, . sa
mimi, candan iki arkadaş
tırlar.’ Sanki, kardeş gibi...:

Gülistan Güzey, 1927 yı
lında İstanbul'da doğmuş
tur, Sinemayla ilgisi, Dert

li Pınar filmindeki figü- 
ran lığı ile başlar. Daha son* 
ra tiyatroyla da ilgilenen 
aktris, bir imtihanla Şehir 
Tiyatrosu'na girmiş ve kı
sa zamanda, gerek sinema 
ve gerekse tiyatro dünyâr 
mızın bir numaralı şöhret* 
leri arasında kendisine yer 
edinmiştir.

İki defa evlenip boşanan 
Gülistan Güzey, bir erkek 
çocuk sahibidir. Çok sakin 
ve mazbut bir yaşayışı var
dır. Son olarak rejisör Tür- 
ker înanoğlu'nun «Şafak
ta Buluşalım» adlı korde* 
lâsında Kenan Pars ile oy
namıştır.

1929 yılının 29 Nisan’m- 
da İstanbul'un Eyüp sem
tinde doğan Sezer Sezin'in 
sinemayla ilgisi de figüran
lıkla başlamıştır. İlk bü
yük rolünü Setar Hazım’la 
beraber «Lüks Hayat» ad
lı kordelâda oynamıştır. 
Daha sonra baş rolünü oy
nadığı «Vurun Kahpeye» 
sanat hayatının en başarılı 
eseri olmuştur. Kendisi de 
her zaman, eh çok beğen
diği filminin «Vurun Kah
peye» olduğunu söyler. U- 
zun bir süre bu filmin et
kisi altında kalmıştır.

ESKİMEYEN ŞÖHRETLER *  Gerek Gülistan Güzey ve 
gerekse Sezer Sezin'in Türk Sinemasında on yıla yaktn 

mâziteri var...

BELGİN DORUK

(Orta sayfadan) 
cih edeceğiz... Olmazsa, 
İzmir'in Çeşme'sinde 
sahibi bulunduğum za
rif evlerde halayımızı 
geçireceğiz... Aydın'a, 
çiftliğe de gideceğiz ta
biî... Belgin'in sinema
yı bırakması mı? Ha
yır... Şimdilik böyle 
bir şey düşünmüyoruz.. 
Bir kere Belgin sine
mayı çok seviyor. Son
ra ben de sinemayla İl
gilenen bir kişiyim... 
Bir de Belgin'in sine
mada en iyi zamanları
nı yaşadığım düşünür
sek... Çocuk mu? Ha

yır, şimdilik düşünce
lerimizde o da yok...

Vakit oldukça geç
mişti... Belgin Doruk 
ertesi gün sabahleyin 
çok erken saatlerde 
«KıZıl Vazo» nun setin
de bulunacağı için er
ken yatmalıydı...

Kapıdan çıkarken si
nemamızın ideal çifti 
beni kapıdan uğurlu- 
yorlardı...

«— Biz şimdi mem
nun ve mesuduz .diyor
lardı... Aynı saadetleri 
«SİNEMA 1961» okur
larına da temenni ede
riz...

ARAOlSlNIZ
HUZUR
■ 'îl

B M in v o m

V A K T İN İZ İ D EĞ ERLEN D İRM EK  İÇ İN  H ER AYIN 
İL K  H A FTA SI B İR  RU H  VE MADDE OKLYUNUZ.
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*DOLANDIRICILAR ŞAHI» 
Büyük jüri beğenebüir...

lan bu filmle ben, en iyi rejisör arma
ğanını almıştım. Kendim için yeni bir 
armağan beklediğim sanılmasın. Ga
yem bu filmi yaparken bana omuz ve
ren birkaç sanatçı arkadaşımın hakla
rının yenmemesini temindir. Değerlen
dirilecek tek yönü olmıyan filmlerin de 
rahatça katıldığı bir yarışmada, namus
lu bir film yapabilmek için elele çalı
şan sanatçı arkadaşlarımın maksatlı p- 
larak açıkta bırakılması UzticUdür...

Filmin senaryosu Vedat Tiirkali, 
baş kadın oyuncu Nurhan Nur, baş er
kek oyuncu Orhan Günşiray, yardımcı 
oyuncu Ali Şen, miizikçi Yalçın Tura 
«Dolandırıcılar Şahı» n4a bir armağan
la değerlendirilmeğe lâyık. Örnek çalış
malar yapmışlardır. Bu sanatçı arka
daşlarımın seslerini size ^duyurmakla 
namuslu bir iş yaptığıma inanıyorum. 
Filmin rejisör ve prodüktörü olarak da 
«Dolandırıcılar Şahı» ile, halkım için 
olumlu, faydalı bir iş yapuğıma kani
yim. Filmi gören jüri üyeleri, diğer ar
kadaşlarıma tanıklık edebilirler sanıyo
rum.

«Dolandırıcılar Şahı» yarışmaya katı
labilmek için konulan şartlara, bilhassa

Atıf Yılmaz’ın Mektubu
TÜRK FİLMLERİ YARIŞMASININ JÜRİSİNE GÖNDERİLEN 

BU MEKTUBU ÖNEMLİ GÖREREK YAYINLIYORUZ

ATIF YILMAZ 
Hakkını koruyor...

Sayın jüri üyesi.
Ben Atıf Yılmaz. Bu istidayı size de 

sorumluluk payı düşen bir haksızlığı 
düzeltebilmek ümidiyle yazıyorum. Du
rumu kısaca açıkhyayım: Bu yıl yaptı
ğım filmlerin en iyisi olan «Dolandırı
cılar Şahı» belki zuhur eseri, belki de 
maksath olarak yanşma dışı bırakılmış 
durumdadır. Buna sebep belki de bu 
işi düzenliyenlerin, düzensiz, telâşlı ça- 
laşmalandır. İstanbul'da bir düzine si
nema eleştirmecisi bulunduğunu veh
mederek onlara film seçtiren düzenle
yicilerin, bu çeşit hatalarla karşılaşa
cakları tabiiydi. Şu anda aranızda bu
lunan bazı jüri üyelerinin de hatırhya- 
caklan gibi, Gazeteciler Cemiyetinin 
düzenlediği ilk film yarışmasında da 
«Bu Vatanın Çocukları* filmi. Küçük 
Jüri tarafından, ondört iyi filmin (!) 
araşma sokulmamıştı. Daha sonra Bü
yük Jüri tarafından, özel olarak yarış
maya dâvet edilmişti. Ne garip sonuç
tur ki, başlangıçta yanşma dışı bırakı-

vizyona çıkma tarihi bakımından uy
gundur. Bu noktayı işaret etmemin se
bebi, yanşmanm baş düzenleyicisi Ba
ha Gelenbevi'nin bir beyanıdır. Gelenbe- 
vi, kendisiyle yaptığım bir konuşmada 
«Dolandırıcılar Şahı» nın en iyi film a- 
rasma katılamamasını, filmin 31 Mart 
961 den sonra vizyona girmiş zannedil
mesine bağlamıştır. 5 Şubat 1961 de viz
yona giren filmimizin basit bir yanılma 
yüzünden haksızlığa uğraması ve bunun 
tamir yoluna gidilmemesi bilmem doğ
ru mudur?

Sonuç alarak, say m Büyük Jüri üye
lerinden «Dolandırıcılar Şahı» filmini 
ya özel bir seansta, yahut da, Gazeteci
ler Yarışmasında yapıldığı gibi, son gün 
iki film oynatılmasını temin suretiyle, 
görmelerini rica ediyorum.

Böyle bir tasarrufta bulunmak Büyük 
Jüri'nin selâhiyeti dahilindedir.

Saygılarımla, 
ATIF YILMAZ
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Dövüştükleri HARP,

Sevdikleri KADINLAR,

işte GENÇ ARSLANLAR’ın Hikâyesi.

ÎTILTIR)nurum

Toptan Tevzi Y e r i : Altın Kitaplar Yayınevi — Ca ğaloğlu, Servili Mescit Sok. Kurt İş Hanı No. 114

YENİ
ABONE
OLACAK
OKUYUCULARIMIZA

SİNEMA dergisi, yeni abo
ne olacak okullarımıza b ir ko
laylık olmak üzere, dergiye 
bir yıllık abone olacak okur
lara,

BİRİNCİ CİLDİ
HEDİYE

edecektir...

26. sayıdan itibaren b ir se
nelik abone bedeli 60. TL. 
sim dergimiz adresine gön
derenlere, birinci sayıdan 
y|rm i beşinci sayıya kadar o- 
îan birinci sayımız bedava o- 
larak verilecektir..

CİLT KAPAKLARI
*

Birinci cildimiz tam am lan
mıştır. Dergilerini ciltletmek 
istiyen okurlarımız için özel 
olarak cilt kapaklan Hazırlat 
ıraktayız. Yakın b ir zamanda 
l?u kapaklar tamamlanacaktır. 
Kapak istiyen okurlarımızın 
bize şimdiden siparişlerini ver 
melerini rica ederiz.
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Daniel Gray’ın bu nefis romanı Lüks cilt olarak çıktK’ 10,— T.L. 

AY YAYINEVİ, İst. Posta kutusu : 857

I  fc
ARTİSTİK RESİMLER İÇİN MÜRACÂAT 

EDECEĞİNİZ TEK ADRES :

T S a H û â

FO TO Ğ RAF STÜD YOSU ’ dur
ADRES. İstiklâl Caddesi, ■ Ankara 

İş Han, Kat: 3 
Telefon : 49 50 43

BEYOĞLU

sinematek.tv
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