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CAHIDE 
ya da yaşamın 
sıfırlandığı an 

BURÇAK EVREN 

1 
ullanılıp.atılmış, her biri yaşamın belir.li 

( 

anına tanıkhk etmiş sayısız eşyanın ara

sında öylece duruyordu .. Neler yoktu ki 

çevresim kuşatan hurdalar arasında. Bır 

kolu kırılmış plastik bebek, pasianmış bir taşkö

mür ütUsti, camı çatlamış pirinç bir gece lambası, 

bilgisayar artıkları. tükenmiş parfüm şişeleri, ka· 

setler, 45'1ik plaklar vs ... Bit pazarının orta yerin

deki tezgah bir bakıma yaşanmışlıklar mezarlığı 

gibiydı. Ya da bir ölüler evinin kalıntıları. Elbette 

ki, her birinin bır a""ısı, bir geçmişi, bir yaşam ör· 

gü~ü vardı ... Ama birisi vardı kı •• Onun geçmişi 

manın kayıtsızlığını vurgular gibi ... Sonrası bili

nen şeyler Kısa bir pazarlık ve bir sigara paketi 

karşılığında alınan koskoca bir ödt.il, onun da öte 

sinde korkutucu bir umursamazlıkla acması ve iç 

burkucu bir yalnızlık ... Bir melodramın son sah

nesi gibi ... 

Yaşamın bilinen sıkıntılarını ayrıksı blr mekAnda 

unutmak ya da geçiştirrnek için gittiğim Kadıköy 

Kuşdili'ndeki bit pazarmda bulduğum ödülden söz 

ediyorum. Ödül; Türk sinema ve tiyatrosunun ef

sane sanatçılarmdan Cahide Sonku'ya aitti. Yıllar 

önce Sinema Yazarlan Derneği tarafından meyha

nede verilen bu ödül U, yine ben yıllar sonra bir baş

ka farklı mekAnda, bit pazarında bulmuştum. Bu 

lan, yalnızlıktan tutun da, unutulmuşluğa dek va

ran, bir araya gelmesi olanaksızmıj gibi gözüken 

bir yaşam örgUsünU içinde buluşturmasını anlatan 

bir öykü gibi. 

Öykumüz de zaten böyle başlamamış mıydı? 

Kendisine armağan edilen nadide ve pahalh par

tümleri "ben bunlan kul/anaCiJk kadar sıradan bir 

kadm mıyım" diyerek hizmetkarlarına veren, ken

disine meftun yakışıklı ve varlıklı erkeklerin, şık ru

gan ayakkabıları içinde ıampanya içmek için sıra

ya girdiği, rol ezberlediği gerekçesiyle dönemin 

cumhurbaşkanının yanına çıkmak zahmetine kat

lanmayan, güzelliği denli kaprisleri, yeteneği denli 

de küstahlıklarıyla unlenen Cahide Sonku, bit paza-

nı bilmernek yalnızca bizim ayıbımızdı. Bir de bizim derneğimizin verdiği Jik ödüldü. Ayrıca Ca· rına dUşen bu ödülünü, yıllar önce 1979'da, yal't· 

satıcının. Elimi ona uzattığımda, i~ini bilir satı hide Sonku'nun da ya~ında aldığı ilk ve tek 

c bilgıçlik taSlama gereğini duyarak "galiba bir odüldü Bel kı de sinema tarihinde bir stara meyha-

art.,ste aıt bu" dedi ne kôjelerinde verilen ılk ödüldt.i, bit pazarında bu-

Uzerınde artistm adı )'azdığr halde onun kime ait lunan da ... Bir surü ilkin; garıp rastlantılarla har 

olduğunu tJilrnemenin ya da bilmek zorunda olma manlanıp, aynk. •• rnekanların hüzünleriyle kuıatı· 

ı ı o ~ • ı 

mını tukettlği değil de, yaşamın onu tükettiği, uc,J.

şarapların, kadehlere dökUlmeden, şiş.esıyl~ dtAdak 

larda içıldiğ ı salaş mı salaş bir meyhaned< almı jtı. 

Nasıl mı' Odülü veren Atilla Dors.:~y'ın anılarına 

kulak verelim; 
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lıtrla bile~lıoliıyllmN •• 

Vt o gece drnlzı:llet; hıflf B810§/u ldJ/Mnfllıfıw.. 

fiiliiŞI içinde eMiide HIJIIIIfl'il ,.,.kBI ntıNkt!IJ 1111 

inceliği ~rlan/1 •• 

Oturduk •.• Bir so,. ;pik ~lıldf HillıHn'llto- Bir 

yıl 6nce dt bir I»>Jıa meylıonede 1prı1J1Jk. •ofJdo{;J. 

mü almm, IliN siz getlrfJı bına ....mıı...~ bir 

rrıeyhınede" drmiJii •. Kilbul etlik. Biy/IDe CiJbi. 
dr Hamm, Jinema 1Arlhi1Çinde ddiJIOniJ ~ 

de at.n ilk sanııfçl ol«iiktı. Biz dr meyhıtııde 

ödül vemı ilk sinema yusn ... 
Öneri çeklciyrll ••. 

Ve eMiide Hantm, SiYAO Tii<k Sinlnıasıntn Hiz. 

met Ödülü'nu bir a/qamüstii bir Beyııatu mrytıane. 

sinde !Körfezi aldi • 

.. . V. in;ınmo,y;ıCillısıiHz amıı Cahide Sonkıj, iifm. 

/ünü a/dt91nıM dt.d1. Part.k I'Jnlı bir goprılfl S. 
yoğlu geceleriilik hır vurup,.,.,. 5aiiiiiBII, Ittiı

disine zamıımnda her lf!YI venniJ bir lııpluma sıft 

,evirııtl, her tür/u t1e1er 1/çüsilnü yıltıp ~li Jill

şam1n re/ı anlarrnm al'flk Inipik meyhanelerrlura

yan bir kadın, ~bir minnet ~ IJif, 

yoksa bir /tez dahi oyNyallliiml dllıtiiıll!lle mı bl

lemem, lidültlnli ı/dı w Bl/adı. "Demek IIIIIJitllnıa

dım, thmek kırit ml/jpn daha brlıJ ımııtmilllı" de

di. Unutu117Mk için lter pyl )lllllmiJ-11flllllf1,_ lıM

di efsanesinı ltBıdl elliriyle 11iımıiJıl 011111. jlllıa 

göstermesine kuıın uııutııımamiJıı/mDt, klin bl· 

tir onu belki~ mutlu kılmışb. " 

Döneminde bndl,ine eri111'1'111lif kimi vf<e~Q~ 
Beyatlı/nun Oyleslııe tOiaıtllmfl vetldıı- SIIIIII\!Jiıı

de, yolda ,.~ yO~ ll5idml§ ghtllllrf 
i§lnıı.td lııHBıiJııt. taııımamuldıllll gııtıııQ <1ı1t 

lilıllniiJIIJıllılflila 8 Çı1lt y;ı;ııtıp çlıllıııflti• Va-
11014~ .............. ~ ........... llllıl_.._'A,. 


