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"Benim bildiğim 
karakter oyuncusu. •• '' 

Slnemam1zm 

"en bi kötü adam1", 

ödüllendirilmenin 

mutluluğunu yaş1yor 

bu aralar ... 

40 y1ld1r "karakter 

oyuncusu" olarak 

slnemam1za hizmet 

eden Erol Taş'la Hülya 

Arslanbay konu~u ... 

19 2 8~~~~~9'ı~~~:~~~.",,7,~: 
-.ıyi~ hırliktc ı ... cm 

l:ıul'.ı ~,-,, t:~l~·n ve 19)8 yılın~.-Lı i~t: Mı..,ırÇJr

~ı ... ı'ntı1 ününde Jol~l)ırh·n Aratürk 'lı.n k.ıf:ı 

... ını tık}aJığ"ı çocuk, 4 3 yıl ho,•unc.l 'k0tu 
,ıdam' ol.uak in-..mLuın kct~ı..;ın<l çıkacaJ!ını 

~ilıniyordu. A lınJcı k.~til Jeğı(Jı, hır"ı: , t:~
kt)'tl, kcmun kaı.,..tgı hiç dcğıl. f..lc,(t"ğı, 'ka· 

r.ıktn oyunculuğu' ... Z.wallı ma..,um hır kı:.

<-...ıı.:ı:ı .. ,,:vgilı..,ınin ı:lindcn .ılllığın,b y<ı JJ bır 
k.ı~ını yukan kt!Jm{'. dınJt:ki y;1nm lu:ıı)u 
hır lnkm.h.IJ yııt.m gnrlinrli..,i.J ht"y:ı:rt:rlic:vc 

YJI1"hlığı :.ım.ın ın-..1nlar !!<tk·y.ml g~,.·lır 
'{ )J.ıma·, hu k ılhrı da t.el.ı .. Bır ın!ı.ın ncısıl 
t-u l.ıJ,ır lı ıtu oblıılır ., n ıd tLırı yübelırJı. 
1\"n .. lı .h:vıınıvk ·~ı\.ılh, J.ı\.tk \o'l\cn' i-'oır 
ad.ınıJı. u~rı::lıL. hıç Jı.: ncJ.m<;ı: .kgıl.li. 
l un )ıllar.l.ın h• rı l .mkuıt.ır.ın'Jd l?ktrıüı 
k.ılnflı.ım: .. ı'nJt ~ıı:u ~l·çcn :klık mlı elıb 
rı) l.1 ı ıtururl..t·n ~ıı,·Je..,i•tı.: ŞU\ lt: b.ı~l.u- ' Fkn 

i: h ıl T.ı') " 
( il'tH1:lık yıll:ırınJ.ı hıl... .. Lt U\.!T.\1111 , hir j .. 

ı ıııhul. bır Jl· Türkıy~ hirinnlığı oL111 Emi 
T:ı,'ın ..;,ın~ınon·.ı gnı~ı ı..k t.>'n a: c.1nLmdırJı~ı 
k..ır.ıkrl:rh:r ı...ıJ.u ıh.:in"; ·'Air gün hulunJu· 
gtıınıı: ınıntık..ıd.ı fılm çekirı..1rl.ırdı. ~u;ıvı 

Tellll n Hoılıd ... · Pı~L.ın h.ı~nı!Jt:\Jı. Ben Jc 
'ıl'tt"·kılerı: prJıın ~;·Ji\·t,rdum. P.ır rakını ;u 

k ıJ.ı~lar tıLw \';ıranıl.ır Onlcmeyt: \Jlı~tım. 
(_).ır ıJ.ı i-'ı ır l..ı\'Cl çıktı. K,_wg;.ıya N-n ~.h: ı 1 rı 

r,ık ctrım. Dıırr kı ... lyJıkr DorJlJnu Jc; p.ı 

k.ı;:tlq'ı~-.. lı ır keıı.ı.r.1 kovdum. Dnlan~ı\ l.:ı yo· 
nl·tmcn Lürfı Aka.l J ı beni i:lcmı-l. O tılnı 
Jc Jc h ır L..ı\ ~.ıcı l.ı:ımmı~ . ProdU.k tyün 
;1mirı v,ı,ıtJ .. ı,·l.ı durum han,ı ılctıiJı. 'J..::,ırun 

l'ıtc~.lı~ı bır ~~ı:, Alllah vcrJı ıkı go:' ını .ılı 
"ı:n 1)1 hcmt."n k.ıhul etnm. Bır k..ıv~J ~cthnc~ 
~ı v.ı.rdı. <..Jnu canlandırı..lım. Bt:ğcnlliler. h.ıı 
rJ hirLıç s.ıhnc J.1h.ı ddenJı. R..:nı hır p.w 
von k·hı-.i h,ılın~ s..1kruLır" 

Erıı\ T.ıl'ın ra\ )''OU f..:daıst olarak h ı i.ıy ın 
'ıtncm.ı v.ı....ımı, lY:;7 ;ılmd..ı t-..lt."On Erl.s .. m'l..t 
r.ını m.ı .. ın.ı k.ılLu ufa~ tctck rı )l h.:rlt. Je" un 
cd1.:r gu r.mı~m.ının .udınJ.ın Fıkrt:t H tk . .ın 
'e ~ert ıl lml ıl~ hırltkrc Dokw D ltın f1 
ı'nJt. rol alır. "' l'\-dct ht.ıvlJllı:ru Lfeı M, n· 

Jcrc 'Jı.: çekıınlı:r .,ır ı .. ın...IJ .xıJ.l\:dı. \e hı. 
"u.,.·ük ılrıhrl.ırJ.ı hulunJu. Buruf' A.,..dın y ... 
roını cc~.lırdı -ı\ ıfctl cr \t.·rJı. Tüm hu 

,ı l ıni. ır hl·nt Joıh.ı t.ı.:b k"ımçılamb ·ıldu 
ll)5b y ılm .. tı Yılmı~ (iünn: ın ılk fılmı 

ııLın .-\kıgt!)'ik'Jı: nıl .ıl,m T,rş, A .. t1 çıkı~ını 
'Türk .. ınt·ın.ı .. ınJ,ı .ıg:ı hurnu h:rtt:ını~ tılm 
ll'r~lı:n hi rı'' ııl.ır,ık. h<.ıh-.errıı:::i ( ie~·l'lc:rm Ut~ 

~1\iı.: v.ır•ır 
Sıncnı.unıı.ın unurulma: ripkmdt·rındeP 

hı rı nL,n Yıl.:nıL:ınn <.) .. ü'nun lücdi\ı de Er\ ıl 
T.ı~'ın kı1ılı~ınJt: hdy~t hulur. Fıkret H.ıkan, 
'urlun Nur, ~\lı 'tt: Rlılld, Ka.Jir ~ ı\·un gıh 

ı~ıınlcrın dı.> ;·t:r ;tiJığı film, büı,·ul bu ulıh· 
...dik t:"t.·ri :-..m-.urı:: ugt,u ,-c dtınl"min cum 



hurha~lanı Cemal Gu~d'in i:niylt· gli'\t~· 
rıınl' çıkar. "~iınJıye kadar rnl aldığım 
fılınl~r ıçınJl· en ha~arılı.'\1 Yılanların 
()ni\dü. Bır kere kadro,u çok ıyı ve pro# 
rt'"~)'Olleldı. Sw;u;:: Ya~'da tüm yük benim 
ü:erımdt·vdı. Hüha'nın ve UIYi [\lğan'ın 
ilk fılmiydı. Ama en çok ~c" çıkart;m Su 
.m~ Yaz oldu. Yıkınltınn Önl t'\t' kütu hır 
zamana, tam ihtılalin olduğu döncmt· 
denk geldı" 

Ilk tohumlan I 960'1ı yılların bajında 
Mıl.m 'topluın'\al gt·rçckr.;ilik' akımının 
ündt· gelen örncklerındt'"n hıri nlan Su.suz 
Ya~ Erol Ta~'ın en L\::la korktuğu film 
olur "Burada canlanJırdığım Osman, dı· 
ğer canlandırdığnn karakrerlt·n:- göre Jaha 
kiitüdur O kadar ganp kı, kızı kendı die
rıyle kaçırır gt•tıryor, erkek karde~iyk ~,._ 

l~ndirıyor, ondan 'onra cıdam üldürüp 
kan.kl'ının ü::nınl· atıyor vt karı.,.ına ,,ıhır 
oluylır. Yanı h:ılkın 'ham rdınl'' ba~ıyor# 
Jul. Bi: Je l\1ctin Erban'l.ı oturup dü· 
)'Unmcyl' h.ıl'laJıJ... Bi: hu ;ldanu na .. .;,ıl ;·u
mu~arahılırı:? En ... nnund:l ha:ı Jcği~ıkltk 
lt.:rlt- k.uakteri yunnı~attık aJam olJ~ı:ı 
"l'ınpatık lliJu . Me ... da Rahar'ın yanına 
,geliyor 'gü:d ı.;t:!ın' Jıvor, ha~>rrli\\ınü ka 

Lı,ın.ı üuüvor, 'o vuınu~ıı.:ık dkrını, 'ıcak 
'ıUtLm 'ı11ğuk "UY<l komam' diyor. Sq·ın .. i 
huraJa gülüyor. Yuk....ı ilk halı)· le oyna .. ay 
Jım, Tıırkıy •. .-\ll' harın.,ıma::Jım" 

) arı~nı.ıLır&ı "ulh·ınızi rı:m,ıl t·Jcınc:ı:" 

d.ımga,ını \"l~"l'n, Jı~Jri\"J Lu; ır ılan n· 
1903 yılını.h Rcrlın Film Ft· ... rıv.Jiı"nJe 

Altın An ild1ilünü alan Sım~z Ya~. Ewl 
Ta~·a Ja hayatının en huylik fır~atını til 
ntr Ama. "Hülya Koçyiğit'k hirlikte 
Mccsıco'ya girmiştik. Sonr,\ Uln Doğan 
da işttrak ertı hi:L". En "tm hı:im film im ı: 
.Smuz Ya;:: göstcrildı. Ora&ı hana i.iç film 
tt• k lif ı gddı. Ben 'Türk ı ye' de 6 tane him 
benı bekliyor.' Jıven·k teklifi rt•d euim. 
Ne: kildar paraya ankı~tığtmı sordular. O 
:aınanın par;hıyla SO hın lira dedim. Ho:ıl

buki yalan, 5 bın !ıra bi k tutmaoJı. Onlar 
ht·mcn ht>·arlamayı:l ge~ttılcr. 'Bu parayı 
bi:Jc: fıgür;mlar alır' dt·ı.hlcr. 'Sana film 
bcışına 5 bın dnlar n·rırı:. 3 film için 1 S 

bın dolar.' Turk par<hlyla yakl.ııık 1 
y~.m t·diyordu. Bu par.ıyla o yıllarJJ 
Ahmt't 1

tn yarı ... ını tılahılirdiın. &n 
bıhul etmedim. Ru defa l"'lırdılar lW 
kı ınandır:unıyorum. 'Btn milli)"r: 
ın'~ınım, yurdurnun dı~ınt.la (ilm \a;" 

dcJım. Peh, kııpeklcr hık gıılcr '" 
mı: ... Tahii onlar yine ınanm.ıJıbr 
>onra Ömer Şerırle anlaıtılar 
Ömer nazirl· olsun dı ye, hcnıın o 
ımzaladı "'ö:leşmcyı. "Ht'"lal nlsun 
rum ıçimdl'n giilüyurum ama au h·· 
:evkrcn gülmuyonım. O düm:nıJt 
hanım k,m,erlıydı, liç t;mc çocuk!J 
te l"anhul'daydı. 4 ay kadar <imrü · 
n. Ve: Jükhlr da ona hir}t'"} s~iyle 

mııtı. rahmeılı öldüğünde h:ıt.ıl, 
vari..,lı hilırdı. l-lt-r ne bıdar ki.ıtu 

oynuynr ... aın da hir \'it-Jan ı tarJtım 
'ıcn.elıl hay.ıt arka, .. hl~ımdı \'l' hır Jl 

dırır ... okağa aramc1:dım." 
Emi Ta~. 19(1) yılın&ı ikınlı 1 

ljcki~.~~tirılen Ant<llya Film ~rnk 
h·nJı,ınc: y.udımcı ~:rkek u\·unc 
nlı ka:andır.m Duwrlann ()tt·~ı'nJ~ 
nı tHıır.ı)ıa 'urllur.ın hır k.mun bç 

"llenımk bırliktr 7 kııı J.ıh, ' 
Cl':,ıcvtn.h.·n k.ur.ın m<ıhkuml.ırı: 

1--Lt'l<ın C'qlm ~t.:niın t·n y.ılın .ırl 
\ t' J.m&ırınJLır r;ır;ıfındJn vurıılın 
onu alır, dt·ni:t· arm,ım g~.·n-kır ('t ·...,~. 
ç~·k lıl.ır.ık l.ıhul~..·,lin, ht' n or.:ı,l.ı 
\\ı b.-ı~LıJını. Si!hrw çı:kıldıkrt·ıı ~ 
h:ln Flııı;Hı'.ı deJım kı, 'R.ın.ı m 



l'~lm', çu\',ıll.ır \·ardı, onların ;ırl.ı:-.ınit 
g1,tim \'(• ik ı ..,;ıat kcndıml' gelemed ı m.'' 
Yapunulığını Nu..,ret lkhJI'in lbdcnJi[!ı 

n: En .. ·m ( iiin.·\-'ın yüncttıği Aynlan Yol~ 
lur, \..xnJı Jı.:nınıylı: '\ıradıın hir hlm ol~ 
m;ısın;ı rağml'n" T;,ı~'ın unuramadığı 
tilnderden hırı-.ıdır. Ne'-kni i~l·, IY64 yı 
lınd.ı y.ıpıl.tn hu fılmın 6,1 .ıyJa t.ırırılme 
-.ıJır C'ıy..,.ı t) vıll.m.h hır film l'n f;ııla 10· 
1' gün .,ünnektı.:~lir "Bu t'ılmı Adana'da 
·,ınuyeJı.: ..,.ı.:kml.:'mi:ı :.;crL·kı~or..Ju. U vılbr 
tı l). .. k·n (._\·lik de tiilmıl Y.ı: ır'la kırı~u 
rıy·)ı T ı.ı A.~Lın.-ı'Javı:. 'fknim ımriha 
nım v.ır, s,ıh.ıh u\ağı\·lcı giJıp, ak:;:.tm uçıı~ 
ı::ıd.t gclc\nn' Jıyı•r (~iJıv<'r, on glın. tm 
hec, glın y~ık nrtoılıkLır~,tı. .. 1\.!t:Ç:ı.:r P,ur..,J'd,) 

lyl·lık P.ıLı.,'r,ı ptı\'•'rbr. Rı: or<ld<ı t>d.le 
All.ıh, hl·kk Rır h·~ J,ıhcı ,·avtı. nL'\''(' 

nnu d..ı )'Uttuk Ondan :o;1ınr.ı gdJık At.ı 
k·l\ \.. () "-ır.ıdJ o\r·ıküy\in ın~adtı yenı 

r. ı~l.unıştı. l1r,ıJa \.Lı .1ynı ~t·v dt·''~ırn t~Jı 
,, ır Hır gun ':.;l'livnı, ~..l~irt 'cun ~dmiynr 
\rı ık ~ı ını yo\·nııvt.:ıni:- 10 lir;ıv.ı \.lil\tu. 

·,, dt. ,ık·.nı ıi ·ıtllLııı, hırJl.muyt.)r.;un. 

P.n~un Nıı~rct lkb~l't dcJım ki, ').ı Nu ... 
ft.'l Bt.', 1 ııı~ nııı ı.lt• ct, hen bu hcrıh Hr 

kı, 'B.in.ı rr. dPvtyun' \ın.Hl Jnlı, !Scıkın dohınına, 

film y.ırhLı k.ılır. T.1m k.;rıdan çılıvnr· 
dıım o Ja k<ıpıJan ıçen girdi. Yüzyü:.c: gd· 
Jık. Tuttum yaka.,ınJan 'gd, bakalım (),. 

den\:iğım ncrt:de ... ın ... en' dt.."diın. 'Oraı.b 
kırk hq elli kişı ... ı:ni beklıyor ve "en tm Ll~ 
rın cknıe~iylc tı\·nuyıır~ı.ın, ncrcJe ... ın .,en 
bn. 'dl·Jını. 'Yii:üne bır u~turJ atarım, 
ht·ıHın yenme barmı1nı ~l·n O\"O,lT:\IT\

1 

Je· 
\.lım Sıradan bır fılm nlnu,ın.l rağmı.:n, 

65 ;ıvJ.ı \ckıınkri hırınni~ olduk 
Hu .naJa N;ıruk B.ıyr.m'ın yüncnıği, 

"iahilcL:kı Ce~ı:r 2. l:mır Fılm ':;iı:nliği'nJc 
ıkıncılık Ulluli.inü alırken, T.:t~ Ja yardımcı 
u k ek t.l\ uncu tıJulumi ;ılır 

l-\,ıtk;ıo.;ya\Lı gt.·çt·n hır Lıhram,ınlık ôy 
lli~iıniııı .ınl.ıtı!Jıgı .-\~lanh·)·-1\.afka.~ Yıldı 
z-ı'nd.ı cmLmdırdığı Ru:-. !.!l'nct~\lı yi.J:lin· 
dt·n f:r~ıl T a~·ın ..;ucukLırının h<l)tn.ı gı:l· 
tn~llık k.ı\m,ı:-. Yılma.: Guncy vı.:: ~t·yy;ı\ 
T :mt·r'!t: bırliktı.;• rnl ;lldığı hu film, 196K 
yılınd.ı Y.ını: ) alıııkılın\ tarafınJan n 
ıll'nlır FılmJc ~~ k;ıdar ·.ılimdun kı. h·n 
\lı kl·ndım~kn ı~rt·nı)urduın Kr\n dı.lkınt· 
n, ş.:.ır-ıp u.; mc k kaJ;ır !l'vklt ... y ıp;ın tıu 
1~lını\.lım. hn~lılc.tdc Nılcul "'iin\..'111 
'n~b !ılın ovn.ı~..lıgı nın.tn ı.:sırcı 1!)' ma 

gl·lı,·,.)c Ru ..ı~Lıını ııiJurdım, hu Lıd.ır 

,ıJıiık ı\ın.ı•' dıyorhr Akıllının hrı c; ık· 
yor mu l uluııı.ıvı. ım.ı çocukları (,. rı 
llkcıku\ıı'nda ,)ku;·ı r T<>r :ırlanıp ,lwla gı 
Jıyurlar ve }-.ı!ım kıi\ukl,..n ·llıp 1 ır ~u:d 
ii vu~< ri-ır E:.vir c ıınlarııı: ıf\dır., ·rl.ır 
.ııa~ıy.l. 'Rusya't.,·.:t Ru')ya va ' lıye- lıagırı 
)"nrhn h·t: •··IJım. Bakt•m her raraf c m 
kırıkLın. H<mım 1ç""ı bıpvı, Ycı, tı.c JlJu 

bm· le .. ) J.ı 'Bo)· lt! kutu <ulcun n·nama)o·a 
de ;ım cJl'r<;.ı.;n, -y--ık ında ~.r:ni Je hul,mı.ı.
y.IL ıbın JcJı. Içe rı ~itlhrn, ornılık vırc 

.lunmıi Hıı hır ycnlt: ~vınJırıu, l:>ır \•er 
Jc de u:ucü hır olay. R1.:n c.,·ırlı\·ı h ık ır 
giirnılıyıırıırn. H.ıs.ırı l~iıdL·n gelıy,.r dffict. " 

Yılm.ı:: Duru'nun yon~triğı ve htr (;in 

<·hane .mc ~.b~';ın.m Ince C unuılı l9fi vı 
lm\.l.ı Erı)l Tı:ı,ı ikincı <\lrın f'trtıkıl'ını 
k.ı:andırırkcıı, uçuııc.u Altın P· rtık ıl 
li.Ji) vılınJa lııtfı Ak,ıJ'ın D~'Yd fılw.•ylc 

uı.:lır 
'K,ır.ıku:r ıyıınuıluı;;;u' ı lt.: ~l:..-~11 4 ~ yı 

lın s.onuHJ,1 Erol T.ı, 4 yıiJ;ıf' lıcrı li:ilcr 
J~.: ç.ılı ,.,·ur. ' ık bzl.ı um11 ı. t lm,ımıkl ı 
hırlıkrt.. n\!manın hırrığ1r.~ ırı,ın )! ll 

Aın:ı in •nJıgı \ 1~111 Juny'l n. h y 11lrr 
lüla -.ıncmr\d.l saklı .. Sınemanın Jün 
y 1..,1 c; •k brklı ..,,ılon.ı ı:!tny•·r~unu.,., ~ 

yu kı1ınin hin kı·ıntn ır.ı..;ınJ.ı t turup 

tılnı .cyrcJı~·nr~uııu: Kims-enın \ıt ,ık 
ınıvnr Koc. m ın T'erJedt: t'ılmı lutun 
dct.ı~·ların.ı kıd.ır ı~lı.:vel-.ılıv lro;,ıınır: 
T dL'\'ı:yon ısc I•(' n ı m ıçın U\ ku tulumun· 
J;ın h.ı1k,ı bır?CV .Jcgtl • 

O: km duvı.iu(!ıı O\ um.uluk ı:-c o y lldr'T" 
l)"Utlt..ulıı~u. "Bı:ım !BmJnımı:d.ı" Jıyc 
haşlwor hı.;-p so:e .. Z:ıın.mın Jı~mJ<m ~,. 
lcnırını~çesınc ... "ln.ınırını'iın, ht~;-Hre~
Jen :l·vk .1lmı\·ııruın. Ne çekım ıçın git 
tığun Jı:ılcrJcn, ne 'l'rlt.:dt- k;ır~ıb~rı:;:ını 
ın-.,ınbrJ;ın. Ht:p-.i \ dbanı.:ı gdn: ~r h ın,ı. 
Oyunculuk d~ğJ}ffiİ';ı i-;: ;ıhhkı Jt'ğ:ı~nıı~. 
inianl.ır st derınlle Jurınuy.x. Pı.,:nım hıın· 
gı -.a.ıtt~.: ncrcdt· cıbı.:,ığım hdlı Jı:i!ıl Bır 
teldon gclıvor. 'Haydı çekim \'df; Jıylır· 
Lır. Llıdıyuru: Rırilcri ~elmcJ1L:i ıçır
çL·kiın ipul t:Jılıvur E~kıdcn ..\l:lqmt: hile 
\',ıpın.ı:dık '\ğ:ımı:dan çıkan -.c:ı: vt:tt:rliy~ 
di. P;u;ı ;ıLmı ıJı~ımı: Jönı::mlcr ıılwiodu 
O zaınanl.u hılt.~ gırml·mt":lık ı.::tınivtırdul 
~lı: n·rdık Jı)-e . Ve çalı~mahrı hı~ ,,kqr 
ma:Jıl. ~k~ela y,ırın ·-::ı.ıt 5.0C'rc ?Ur.ıJa 
ı--.ulu-..\\...1~1: Jcnırdı. O .._,ı.ıtten 10 ~,bkık.--ı 
uncc pr,ıJ;ı olurduk. ŞımJı halıy..-.. ru~ 
Herke-. kc\'fmı: ,:::orc g~.:livür ~ <.,;ı.H gı::-~,
c-diynr hir Jl' -.ırıt:ınk. ~~ırkı -..._l)·le)ert·k 

iÇ\"fl gınyt ır O k.ıdar in~an $eTI i hddcrnı , 
\,ılı}m.ılar rık~amı hı~,- ünt'ınh J..::gil " 

-\nl.l hütun ~unLm görmt'mc:l1ktı:n 
gdmcyc h;ı:ır- S.ıd~:'e: ve ... :~Jı.:ce ' K.ırakrl·r 
oy.nıLulu~u' llcnı.:n ~u kavr:.ım \.l('ğt}ınc~ı: 
\c dıyor kı 'hı:ım :.uu.ınımı:d;ı' "kımk 
t<"r ll)'unı.:u.-.u, .,eb filmll·rindc ~l~'nJm ı:Jı , 
kendı hr:ın~Lm Jı)ınJa oynam;.l:dı, kolllL' 
~lı .,·n;ım.ı:~..lı. rcklamlar..ı, rdt"\'IZ)' lıl\.1 çık 
m.ı:, ~:Jhnnt.' , ılnı.ı:Jı. Be nı m hildi(!ıın 
k.ır:ılrcr l)yunı.:u..,u huydu." 

Fotoğraflar, Agah ()zgüç'ün özel 
arşivinden alınmıştır. 


