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Bu yıl 92 yaşında yitirdiğimiz ve yaklaşık 
150 filmde başrol ve çeşitli karakterleri 
canlandıran Muzaffer Tema, ölümünden 
sonra yazıldığı gibi Türk Sinema Tarihi’nin 
“ilk romantik jön”ü değildir. Dönemsel ola-
rak Suavi Tedü (1915 - 1959), Tema’nın 
önündedir ve elbette Muzaffer Tema, dö-
nemin değişen koşulları içinde, genel çiz-
gileriyle Tedü’den farklı özellikler taşıması 
doğaldır.

1940’lı yılların Amerikalı star oyuncusu 
Alan Ladd’a benzetilmesiyle de dikkat çe-
ker Muzaffer Tema. Aslında bilinçli olarak 
ona özenir ilk yıllarında. Beyaz pardösüsü-
nün yakaları afili bir şekilde kalkıktır. Saçla-
rının bir perçemini hafifçe alnına düşürür. 
Onun gibi saatini sağ koluna takar. Kavga 
dövüş sahnelerinden ise nefret eder. Jilet 

gibi ütülü pantolonundaki diz izlerinin bo-
zulmasına asla tahammülü yoktur. Yumruk 
yiyip yere düşerken pantolonunu yukarı 
doğru çeker kameraya çaktırmadan. O bu 
tür sahneler için değil aşk sahneleri için 
yaratılmıştır sanki.

Çok özel durumları nedeniyle, 1921’de 
Viyana’da Çek asıllı Fritze Frederica’dan 
doğma, Amerika’da yıllarca yaşayan, Ame-
rikan ordusunda askerlik yapan Selahattin 
Şiltavi’nin oğlu ünlü yıldız Turhan Bey’i ve 
1948’de gidip, 1955’de ise Hollywood Rü-
yası adlı filmi kendi adına, kendi birikimiyle 
yöneten Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı 
Nihat Aybars’ı ayrı bir yere koyarsak Mu-
zaffer Tema ABD’de şans arayan ilk Türk 
aktörü sayılır. Feridun Çölgeçen ve Ayhan 
Işık gibi şansını Hollywood’da arayan Türk 
aktörlerinden biriydi Muzaffer Tema. Bir 
“Umut yolcusu” olarak en şanslısıydı belki 
de… Ya da en şanssızı mı, tartışılır. Ama 
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yine de bir dönem Hollywood sinema-
sının uluslararası üne sahip yıldızı Joan 
Fontaine’le sarmaş dolaş dans edebilmek 
kime nasip olabilir ki?

Tema, bu dans sahnesinin çekimi sırasında 
eğer uyarılmasaydı başına iş alabilirdi bu 
yabancı olduğu ülkede. Muzaffer Tema, o 
dans sahnesini aynen şöyle anlatır: “Joan 
Fontaine’in Fransız sevgilisini oynuyorum. 
Fontaine kocası da aynı filmde oynuyor-
du. Bu dans sahnesinde kadın, bana öyle 
yaslanmış ki. Rejisör Jean Negulesco gelip, 
kadına dedi ki, “Miss Fontaine, bu kadar 
yanaşmayın, kocanız da masada oturuyor”. 
Ve kadın hemen benden ayrıldı…”

François Sagon’ın satış rekorları kıran Acı 
Tebessüm romanından uyarlanan filmin 
bu dans sahnesinde, öyle dikkat çeken 
bir rolü de yoktu. “Vasıflı” figüran gibi bir 
görüntü sergiliyor, o kadar. Ama yine de 
Ayhan Işık gibi boş dönmez bu “ umut 
yolculuğu”ndan.

1958 yapımı Acı Tebessüm’den sonra 
Amerika’da çevirdiği ikinci sinema filmi 
olan Aya Giden 12 Adam’da astronotlardan 
birini canlandırır Muzaffer Tema. “Başrol-
lerden birini bana verdiler” diyen Tema’nın 
bu fantastik filmini merak edip Türkiye 
gösterim hakkını satın alan Güven Film şir-
keti sahibi Yuvakim Filmeridis, astronotlar 
arasındaki ünlü aktörü dürbünle arar. Ve 
ilkinde olduğu gibi, bu ikincisinin afişinde 
de ismi yer almaz Muzaffer Tema’nın.

Flüt, keman ve piyano dersleri verdiği genç 
öğrencilerini romantik duruşuyla, olgun 

erkek tiplemesiyle, çok geçmeden film 
yapımcılarının da dikkatini çekecektir İs-
tanbul Senfoni Orkestrası eşliğinde Saray 
Sineması’nda konser verdiği gecede. 1949 
yapımı Çığlık, 30 yaşındaki Tema’nın ilk fil-
midir. Dudaktan Kalbe (1950), Aşk Izdırap-
tır (1953) ve özellikle de Hıçkırık Muzaffer 
Tema’nın Türk sineması’ndaki çizgisini, ye-
rini belirler. Kitleselleşen şöhretiyle o artık 
bir “romantik jön”dür. 
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Dudaktan Kalbe, Aşk Izdıraptır ve özel-
likle Hıçkırık Muzaffer Tema’nın Türk si-
nemasındaki yerini belirler. Kitleselleşen 
şöhretiyle o artık bir “romantik jön”dür.


