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'f klı olmanın" kalıcılığı 

fikret hakan 
Nisan ayında ÇASOD tarafından Emek Ödulü'ne layık görülen Türk 
sınemasının en nitelikli oyuncularından Fikret Hakan'ın yedi filmden 
oluşan bır retrospektifi, Boğaziçi Üniversitesi MithatAlam Film 
Merkezi'nde 18-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

• ibrahim türk 

• 

I 
ri sayılabilecek muntazam bir vücut, sert, keskin fiziksel hatlar, pı-

rıl pırıl dişlerinin göründüğü sıcacık gülüşler, hem sevinç pırıltılarını 

hem acının ve öfkenin kıvılcımlarını bütün sahiciliğiyle veren gözler ... 

Kimi kez toplumun altkesimlerinden saf, naif, sıcak bir karakter, kimi kez 

şehirli romantik bir jön, kimi kez zorluklarla mücadele eden ezik bir köy de

likanlı sı, kimi kez pısırık, acemi bir doktor, kimi kez babayiğit bir efe, kimi 

kez sınıfsallığı içinde bocalayan yeni yetme bir patron, kimi kez güçlü bir 

sırda~. omuzdaş, abi, amca, baba, kimi kez karanlık işlere bulaşmış sert, acı

masız bir karakter ve daha nicesi ... 

Türk sinemasının hem fizik hem de oyunculuk açısından en önemli, en 

güçlü oyuncularından Pikret Hakan'dan söz ediyoruz. l952'de başlayan 

oyunculuğunu, hem star olarak kalıp hem de klasik star anlayışının dışı

na taşı ran, geliştiren, farklı karakterlerle çeşitlendirip zenginleştirerek gü

nümüze kadar getiren gerçek bir sanatçıdan. Bu elli yılı aşan süreçte Hakan, 

Türk sınemasının altın çağwı da yaşadı, seyircisini kaybelliğine de şahit ol

du. ismi atişiere çok daha büyük vazılan nice jön arkadaşı belli dönemler 

geçtikten sonra yerlerini başkalarına bırakıdarken Pikret Hakan her dö

nemde oyunculuğuyla varlığını sürdürmeyi bildi. Bu yönüyle "Türk sine

masında oyunculuk denınce ilk akla gelen isimlerden biri oldu. 

l:lugün Fikret Hakan filmleri listesine şöyle bir bakınakla bile görebileceği

miz zenginlik, çeşitlilik, kalbarüstü yönetmenlerle çevrilen kaliteli filmie

rin çokluğu ve seyircinin gözündeki başkalığı bu başarının tesadüf olmadı

ğını g<ı>terir niteliktedır. 
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Yılanl:uın fıcu 

Bi1 bu yazıda Fikret Hakan'ın elli yılınagenel hatlarıyla bakmaya çalışacağız. 

Gerçek adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Fikret Hakan bir memur ailenin ço

cugu olarak 23 Nisan 1934'de Balıkesir'de dunyaya gelır. Çocukluğu değişik 

şehirlerde geçer. Babasının görevi gereği küçük yaşlardan itibaren Anado 

Ju"nun değışi k ıllerini dolaşıp dururlar. 

l·ikret Hakan'ın kultllrunıı ilk oluşturan lar, Anadolu' daki sinemalarda gör

düğü filınlerdir. Çok iyı bir ızleyicidir, yerlı yabancı hıçbır filmi kaçırına

nıaktadır. Sinema oyuncusu olma düşüncesi de aynı süreçte kafasında yer 

etmeye başlar. 

Ortaokul çağlarında istanbul'a geldiklerinde tiyatroyu keşfeder. Mahalle

deki arkadaşlarının hemen hepsi tiyatroya meraklıdırlar. Onlarla beraber 

gitımye başladığı tiyatrodan da çok etkilenir, sahnedeki büyümııı cazibe

sınc kapı! ır. O zamanlar 'Dram' ve 'Komedi' olmak lizere ıki kısmı bulunan 

Şehır Tiyatrosu'nun bütün piyeslerinın mudavimıdır. Bazılarını bırkaç kez 

seyretmektedir. Anadolu'da sinemanın cazibesine kapılıp sinema oyuncusu 

olma yolunda kurduğu hayallerinin içine, istanbul'da tiyatro da girer. Mc

rak ve sevg"i ikileşır. 

Fdebiyata da çok düşkündür. Fvde, çok iyi Rusça bilen babasının yaptığı çe

nrı kıtapiarını da içeren zengin bir kitaplık vardır. "Milli Eğitım Klasikle 

ri" d ımınden A. (,affar (;üney ısmiyle Leonid Andreyev'den 'Ömrünuızıın 

<;ünleri· ve Çehov'dan 'Vanya Day ı', 'Teklif', gıbı yapıtları dilimize çcvirmış 

olan babasının kitaplarla ilişkisi Fikret Hakan'a da sirayet cder. Babasının 

kütuphane,inden edındiklcrini okumaya başlar !lu okuma süreci bir sü 

re sonra }J7ma heve\lni de ortaya çıkarır. Küçük yaşlardan beri okumak ve 

,·azmak Fikret Hakan'ın ya~amının ayrılmaz bır parçası olacaktır. 

Aklında üyküler, ~iirlcr, filmler ve piyesler olan bu hevesli genç, kendisi

n,· faydası olmayacağı dü~uncesiyle universile hayalini bırakarak, list•yi bı 

tirmcyip çalı~ma hayatına atılır Şanslıdır, daha lise öğrencisiyken yazdı

gı yazılarını vavımlatm,ıımkanı bulur çllnku. 19-19 vılında, yan i~leri ınıı

durluğunü Abdi Jpekçı'nın yaptıgı 'Istanbul Ebprö' gazetesine öyklllerini 

goturür Begenilir yazdıkları ve yapınlanmaya başlanır. Yayıınianan her 

<>yküsunün ba~ın.ı !lira almaktadır. Ardından aynı gazeteden kendısınc rö 

portaıla ra gıtmesi yönünde getirilen teklifi kabul eden Fikret Hakan'ın ha

yattakı ilk ışı, yaklaşık bir sene sürdürdllğü gazetecilik olur. Bu arada kaleme 

aldığı kimi öyküleri de Ankara'da yayınlannıakta olan 'Seçilmiş Hikayeler' 

dergisinde basılmaktadır. ilerleyen yıllarda Hakan bu yazdıklarını toparla

yarak 'Haınınalın Uşakları' adlı bır öyk u ve 'ince 1\.!uzikli Otobllsler' adlı bir 

şiir kitabının yazarı nlacaktır. Ama en önemlisi okuduklarından edındigı 

kultürle yaşama bakışını şekıllendirnıeye, sıradan olmayan bir bilinçle diı 

şllnmeye çalışıp farklı bır oyunculuk anlayışının pe~ ı nden gidecektır 

TIYJ BA AR YER 
Fikret Hakan'ın oyunculuk kafiyerinin sinemadan önce ti,·atroda başladı 

ğını göruyoruz. 

1950-51 yıllarında Ses Tiyatrosu'nun yeni, kabiliyeılı gençler aradığına ili~ 

kin bir duyurusunu okuyan Hakan ba~vurduğu sınavı k.ızanarak o sc/on 

dan itibaren tiyatronun kadrosuna gırer. Aslında tıyatro w oyunculuk ko 

nusunda tek bilgi ve görgüsil iliediği nyunlard.ın ibarettir . .ın1.ı yetenegı v,· 

öğrenme mcrakıyla kısa sürede gelişme göstereı:ektır. O sıral.ır ~ö fi,·atn> 

su' nda da bir dt•ği~iın ya~anmakt.ıdır. Tıyatrnnun başına .\!llnir H.ıyri !·gdi 

ve bat Nermı hendar getırilmıştir Onların l'itdıgı pnıgram dogrultusun 

da sahndt•nen ilk oyun 'Ü\' Ct.ivt..~n:in' .1dh ~)perettır. Dünemın ünlü ,,pt~r.ı v 
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sanatçıları dı~ında Nenn Aypar'ın da ba~rollerden birinde olduğu bu oyun

daki küçük bir rol Fikret Hakan'ın raşamındakı ilk oyunculugu olur. Ar

dından yine aynı tıyatnıda ornanan 'Leblebici Horhor'da da küçük bır rol

de gorunur 

\ııwma tutkusu ise sürmektedir kuşkusuz. Yine fılınleri kaçırınamakta, 

fılm çıkı~larında arkadaşlarırla mekiın tuttukları bir kahveye ya da Bay

Jan pastanesme gıderek filmler hakkında hararetli tartışmalar yapmakta

dır Avnı sıralarda Yeşilçam Sokağı'na da ugramaya başlar. Seyfı Havaeri 

ve ,\1ümtaz Ener, til m piyasasından tanıdıgı ilk isimler olurlar. O sıralar bu 

ıkı mnctmen, ıç ıçe, Halk Film hesabına ikı film çekınektedirler. Yetenekli 

gordüklerı bu gcncı ,\1uhterem Nur'un baş oyunculuğunda çevrilen Sabah

st< (;ccela filmındc Nur'un erkek kardeşi olarak oynatınak istemcktedirler. 

Ancak rol için başl<ası bulununca (;aJatasara\"da Londra Pavyonu'ndakı çe

kır>ıkrde üç gun fıguran olarak çalışınakla yetınmek durumunda kalır Ha

ka'l. Halk Fılm' in çektiğı ıkinci tllm olan .\1ümtaz Fner'in yönetimindekı 

f-.a11lı Kupe'de dt· küçuk bir rolde görumır Tiyatroya daha önce bulaşmış ol

ır, ı na karşın .;ocuk luk duş ll sınemaya gırmeyi böylece başarır. 

K .. -. süren tıyatnı scrüvcnı Hakan'a tıyatronun gllzdlıklerını gostermiş

tır, ama ~in\..·ına tt.·(ruht·,j ona, ~inl'ınanın ne kadar yetkin olduğunu da dü

..ındurtı..r. ~ı nemanın tadı, daha gen i~ kıtJelere hitap edıvor oluşu ve pdikül 

usturc'eki kdıcılıgı gelmek "tedigi yer a.;ı,ından kafa"nda bıraz daha öne 

,ıkf'Y JVo )a~br Y~ılçam Sokagı'na gıdi~gdı~lerı çogalır. 

Bır fılm artlst. ıı.,ın uvgun gormt.·diği i"ıninı dt: bu arada degi~tirir Dilnemin 

l·enerbahçe takınıında Lcılk seyrt"ltiğı futbolcu Fikrct'in adını benimser. 

l'tp_smın ont·rısıvk , <,okturkkri kuran adaşı !lu min Hakan'dan da 'oya 

nı "ı ır, boyket, ikret Hakan olur. 

ıj ık fılm ı ur ır larındak ı roller nd,·n kısa bır 'll re 'onra Fikret Hakan ı Ye 

ıl,_ m~"""<' rıda r,oren Re,an f·osfııroglu bu lızıkli ddıkanlıvı vanına ça 

rırır H k. nd ısı nı (h,er Aykut'un sahıbı olduğu Omay Fılnıe goturllr ı)mer 

kut r k-cı Ilakan ıçın kı.a 'ıırte<rul•e ı ılını ,ektırır vdwm ın fmgı, hem 

c. ;ı Katııli\etı olan bıı de• ıkan! ın begcnercJ.. filmlerind,• ") ıı.ıtınava karar 

"-,ı t nh lı korruc'''! ocul\lun. dunl"m diınem tiratnıy.ı ılg.ısinı ~ür

lur< de ı.ıl d •ak "ne. ıcı olan fıl el Hal .ın ııı, bo.~rollrrınden birını m · 

na •ı ılk ı nı • nı tılınng-af ıııdc \ rı nı .ı.lır A dından d.., pek çogu 

r· o\ JSil t ~ ı;tlıı [ıkı ct Hakan ın 19.-.! de \ul>ulı 

(Soldan sağa) Fikret Hakan. Uç Arkadaş'ta Semih Sezer/i, 
Zumrut filminde Çalpan /lhan ile birlikte. 
(Yan sayfa) Zorla Evlendık lifminden bir kare. 

sız Geceler'deki fıgüranlığı ile ba~layıp Köpriialtr Çowk/arr'ndaki başrollt 

devam eden oyunculuğunun Beyaz Mendil ile patlama yapacağı 1955 yılın; 

kadarçevirdiği filmler, sınerna adına kalıcı değiller>e de Hakan'ın öğrenme · 

ye ve geli~meye çalıştıgı bır başlangıç dönemını olu~tururlar. 

Yönetmenleri kendisine oyunculuğu konusunda pek müdahale etıneıni\ 

lerdir ama o, daha ilk flimlerinden itibaren tiyatro ve sinema ara" nda fark 

lar olduğunu sezmiştir. Karneramanlarla konu~ınaları sıra>ında yakın plan. 

uzak plan kavramlarını öğrenince, ilk rollerinde yakın planda dahi, tiyatro· 

ya özgli ba11 büyük hareketler yaptığını ve bunların yanlış olduğunu kendı 

de görmüştür. 

Sadece set pratiğinden edındıklerıyle yetınıneyen Hakan öncmscdığı. sev 

diğ i si nemacılarla yakııılaşıp, onlarla aynı sohbet ortamlarında bulunmarı 

çalışarak da kendini geliştirmeyi sürdürür. Evinde kurduğu zengin kitap· 

lığıyla, kendi devişiyle "Mak" m (,orki Ünıversıtc>ı ''ni bitırırken meslekten 

değer ı·erdiği kişilerı de kendine hoca olarak seçer. Oyuncu arkada~larının 

büyük çoğunluğu sinemaya ~1uazzez Tahsin, Kerime Nadir, bat ~lahmut 

gözüyle bakadarken o, <,:ehoY, Gorki, Tobtoy açısından bakmaya çalışmak 

tadır. Tiyatro oyunwsu aç"ından olağan kabul edılebılecek bu nitclıklerı · 

ni Yeşılçaın'ın kendıne ötgü şartları ıçınde kullanabılme>ı. gosterebılmesı 

ise sorundur. Pıya'a dengderi, beklentileri, seyircinin istekleri nıtdıkli bi ı 

oyunculuğun gerisındedir. Yapmak istediği oyuııculukla pipsa arasında bır 

çelışkı olduğunu görur Hakan. Ama Lutfi Akad, Atıf Yılmaz, Metııı hksan 

gibı reıısörlerin yapmaya başladıkları filmlerı goruncede umutlan ır 

1953'tc Metin Erksan ile tanışına" ilk dönlim noktası olur. O sıralarda At la; 

Hlm'c Cmgöz Rewi filmıni çeken Erk-an 'ın hem reji asistanlığını y.ıpar, henı 

de fılmdekı 'Tatar ~eı·ki' roltınli oynar. !lu süreçten çok şeı· ügreııir ls.endi· 

sindek ı edt·bıyatçı vonunu gort'n hksan da bu hewslı delıkanlıvı se\ miş 

tir 'ıadece oyunculuga degil sıııemanın geneline, her şeye dair sohbetler ya 

p.ırlar. Erbaıı kendi seyreıtigı kimi fılınlcri h k ret Hakan·,, da tavsıye ed< 

rek dıkkat etmesı gereken yiınleri gösterınere çalı~ıı . Bir anlamda H ab nın 

kurmaya ,alı~tıgı unıversıtt'"nın ılk hocası l.rksaıı olur Bu dostluk, çevr< 

•inin genı~kme"ni de 'aglar. AtıfYılma,-ı,ı beraber çalı;nıa ınık:ınları ,, ık 

,ada bazı nedenierk hu filmler gerçcklqeıno Her ~ew ragmen, kendisım 

uddi ve onemli hır lı im teklilinin bır gun mutlaka geleceğine inanar.ık, sa 

bırla lıek!tr. 



ŞC '"'ıK ET FIASAMAI<LARI 
Beklediği teklif 1955 yılında nihayet gelır. D uru Film Yaşar Kemal'in ya1dı. 

ğı Beyaz lviendi/'i Lütfi Akad yönetiminde filmleştirmek istemektedir. Na

cı Ouru daha önce filmlerde görüp beğendigı Hakan'ı çağırarak filmi n baş 

orunculuğunu teklif eder. Yaşar Kemal ve Lütfi Akad isimlerini gören Ha

kan tereddütsüz "evet" der. Daha filmi n en başında Akad'la konuşurken, jön 

gıbı oy namavacağını öıellikle belirtir. Oyuncusunun bu yaklaşımı Akad'ın 

da beklediği şeydir zaten. Çok \ahici' bir oyunculuk vermeye çalışır Hakan. 

Köylü kıyafetleri giymış şehırli bır 1ön gibı oynamaya değil de gerçek bir 

köy delikanlısını yansıtmaya gayret eder. Yıllarca babasıyla dolaşmış oldu 

gu Anadolu köy ve kasabalarında zaten o insanları tanımıştır. Sonuç olarak 

!ürk sinemasının en büyük yönetmenlerınden Akad'la henüz çok genç olan 

oı·uncu Fikret Hakan'ın uyumlu çalışınaları rolün başarısını getirir. Bu film 

hiç şüphe yok, Fikret Hakan'ın meslek yaşamında büyük bir dönüm nokta

sıdır. Bu tllmdeki başarısı birdenbıre isminin genç ve iyi bir oyuncu olarak 

tanınmasına neden olur. 

Istediği olmuştur, beklediği başarıyı elde etmiştir. Ne var ki o dönem, bel

li bir rolde başarı gösteren oyuncunun hep aynı rollerde devam etmesinin 

beklendiğı, başarının da böyle ölçüldü ğu bır dönemdır. Orsa yapmak ıste

diği bu değildir. Dönemin genel oyunculuk tarzları na, jönlüğe, starlığa ba 

şından mesafeli durması gerektiğini hiS>etmektedir. Ani çıkışların, parla

maların ovunculuk adına bir anlamının olmadığını düşünmektedir. Seyir

cının çok tuttuğu, el ustunde taşıdığı biroyuncudan bı k ması, onu starlıktan 

düıürmesı hiç de wr değildir. Kalıcı olmarı ancak, aynı rolleri değil farklı 

karakterleri de caniandıra rak sağlayabileceği ni kavramıştır. 

Parasal kaygılarla çalıştıgı sayısıl iş filınıne karşın hep farklı karakterlerı 

canlandırabilecegi projelerin beklentısı ıçınde olan Hakan, karşısına çıkan 

fırsatları ivi değerlendirir. Beyaz 1\ıendil'den hemen sonra yine Duru Film 

hesabına, bu kez yönetmen Atıf Yılma/ın Gelinili Muradı (1957) tllminde 

canlandırdıgı. hemen hiçbir j<ınün kalkııınayacağı turden pısırık, içine ka

panık, kalın gözlüklerivle hafifkomık görüntülü yeni doktor rolü, başarısını 

w farkını p,•rçinler. ,\rtık hep a}·nı rolleri n hep aynı şekilde oynayan klasik 

ııınlerinden bırı olmadıgını göstermeve başlamıştır. Hem avantürde, hem 

kıımedide hem dramda, listelik hem ın adam hem dekotu adam olarak oy

navabıleceğini kanıtlar ve kalıteli tilınierin ilk akla gelen oyuncularından 

biri olur Üvle ki lleyao ,~fendi/ ı çevirdiğı 1955'ten askere gıttiği ı958 yılı 

na kadar ol.ın sllreçh.', rürk siııt:ma~ının önemli filmleri listesinde yer alan 

vapımlarda tıkret Hakan ısmi ne sıkça rastlanır. Akad ın Ak Altlll (1957) ve 

/ımınil (I'JSY), ~ıemduh ün'ün (./ç Arkadaı (1958), ~.rksan'ın Dokuz Dağın 

flesı fılmlerinde bırbirlerinden çok farklı karakterleri başarıyla canlant!ırır. 

1 11dlıklc Mıırıdulı 11 u. (J\ Arkıu/af o he ı kc d ı, mı yı n tı 

d" 1 ıırk ınc:nıa ı a,,.uıd.ın bır nrvc ol r flutıın t Jılml r ll 

l"ıılı-1 in ak•ınc aıkcı: li11gı~l· dey,ıl kırnya .yl.l da ler ılı 

rır lllklıktcdlrkr 

llu t<-r<ılı kJqılı~lı ~>lup. a~ktrdcıı ılorı:ı,uyk h.o layarı ye dı .. nlnrl d 

surcr \"ılmılarııı (Jı 11 (i'Jiolı,l\ımmlıkta f 'y"nunlar{I~MI f:rıanl• <\1•/J~ ı 

nı (l'lh·1), Hıllll<'l't'll Yol {I'Ji>S), lvturııt m 1 urktı ıdi'JI,~,,Iılımı larla 1 (l'<lıl'ıl, 

lı·t1111 11'172), Kof>ru fi'J7'>), /Jt"1111ryal {l't7'J). Uırl .uıw111lıktıy:l1 (I'J8fıı. 11 

dım (I'IH4), Yal.uıı ı (J'I'J!J, l,erılla ll'J<i-1), ~or ıı, 1 .ıtme /rıyuulalıll> (i<,•rı 

gibı degı~ik doneınkrın ~n ıyılerı ara,ında r.ay Jbı cc k fıl, c• 1 Kt< 

Ilakan ısmını gorml'kgcr,ı·~ lerı de bır ıesaduf dq;ıldır. 

Llbcttc kolay ya;.ınnıı~ hır surcç dcg1ldır lıu. 1 .cndlikk htp avnı y rlcr, v 

konuları perdede gormck ıstt;en seyırcı ve hu taltbı dıkkıte alan pr •duk 

tiirlcr başlangı~ta f 1krct flak.ın'1n ayrı .ı yrı ~.raHtrlcrı oıılandır•lıg ıra 

dışı bu oyunculıığunu çok yadırgarlar ll.ıf,ası meslek a~ları ın bıle a!Jyla 

karı~ık kendı~inı clqtırdtgı dururnlar yapnır ı\ktın ırk, n ımralı Yılall 

larm Ücü'nde oldugu gihı hlmin baş erkek oyuncu~u ı ik ret ı !akan ın c , 

landırdığı Kara Bayranı braktcrı bır sahnede falakaya y;ıtırıhınk day•k 

yer Klasik bır sinemastarının a\la gi>1c alamayac..ıgı bır ~cydır bu 'Siıt~kı• 

çekınıler bitıp Yc~ılçam ~okağı'na donuldüğü guıı mcsltkt,ııları Hak.n la 

matrak geçerler. "Senin )'lllluk hayatın bitti, h1ç ıon falakaya yatırılır dayak 

yer mi'" derler. Hakan ise arkadaşlarına "Ben bu sahneyle alk ış alawgıll' " 

dcr. Ve gerçekten de pnııııiycr gecesi tam da o sahnenin geçtiği yerde scy·r· 

BUNALlMLI YILLAP 
Fikret Hakan'ın oyuncu olarak kanndığı baıarı bedellerinin büyütmesi 

ne yol açar. Artık sadece }'Urtiçi başarılar değil yurtdı~ında da bir kariyer 

edinmek istemektedır. Bu ısteğınin somutlaşabıleceğı kım ı deneyımlerı ka

çırmaz. 1969 yazında Amerikan Columbia Pictures fırınası Paralı Asker

ler (l"ou Ca11't 1 \"ın 'em All) filmıni çekmeye Türkiye'ye geldiğinde 'eçtıkle

ri oyuncu Fikret Hakan olur. Aslında Anthony Quinn ıçin du~unulnıüı bır 

roldür Hakan'ın oynadığı. ama Quinn'in çok para isteyeceği dü~üncesiyle 

bir Türk 'ün oynamasını tercih etmiılerdir. 

Paralı Askerler'ın kötü adamını başarıyla canlandıran w bu sayede kendısı-

ne yenı kapılar açabileceğini hesaplayan Hakan, tilmin dubhıj işlemleri için 

londra'ya gider ve orada hem yabancı dili nı geliştırir hem de ba~ka ulus

lararası yapınılarda oyn,ımaııın yollarını arar. Ancak somut bir baı.ırı elde 

edemez. Turk ve ,'vlüslüman olduğu için maruz kaldığını düıl!ndiıgu hazı 

davranışlara şahıtolur w s.ıdece altı ay kaldığı ı ondr.ı'd.ın dönmeye I...ırar 

verir. Türkiye dünü~ünden sonra Pımılt .-hkerla ın Türk ()ftilk vapım..::ısıv 

la, italyan Ros-ana Brazı'nın işbirlıği sonucu bır !talyan ılinı ı nde de nıl al.ın 

HJkan'ın bu film ı ~on dt•rı.>ce ba~arı~ı; olur. Bü\'k·n· vurldı~ı dt'tterini h.ıy;.ı} ı,..> 

!tyi.171 ı ı ly\ \)"' 53 
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kıııl..lıklarl\ l.ı k.ıı•aııııak z•>rııııd.ı k ılıı 

ll. k llltlllJ ın m "'tl'! ı\ ıll.uın.ı d.ung.ı vuı;ıtı ~t.·k~ tilminı dnnl·ını gciJigındl· 1 l.ıkoııı 

h, ın \ı,P>k.ı ıkıntıl.1r h~ı::oldnll~tır. Kuıdı~ıtll' dl' hu ynıhk tddıtl~.•r gdnll'~iıw k.ıı~ın ıci~,· 

ı,ınl~nını k.ır.ır Burl.l k.ır~ınlııı dnnnııdl· '''11L'II1lL'Il ol.n.ık! ılınll-ı \t·,·iınw imk.lnı bu 

lur 11t-rkı \'lll.ııd.ı lıırk 'ın,·ııı.ı'l d.ılı.ııyı )Jrtl.ır.ı geldıgindc· r.ıpııı.ıyı ılıı~kılıgi filmk

ı ın .mtrcnm.ını~ pJ.ır.ık rillh.'llllL'Illtk rJpua ilk lılnıı.\urf!t'indı·ll (;cJi\'CJrUtfl JQ71t.nıhli 

dı'" n• !ılının scn.ın'•'u d.ı kl'ndı.,ın~.· .ııttır il.-ınlılılmını ynnl'lnwk ı-.-ım•ı.: 1975 yılının 

gdrt'lc ı ~t.~rc..lllcktır. Scı1.1n·o yiııc lloıknıı',ı ~ı il tir, üstdik y.ıpının d.ı H.ıkJn him .ıdıyl.ı 

k ndi..,ıdiı. 19-c-. d.ı yütH.:ttıgi iki filmden llmmna/'ın konusu yapıınLt lrfnn Al,l\o)' l<ll.,ı 

tmd.m f.l'tınlmı~tir 'llllt:'ltıgi "on filmi ,'iiirsım'ü \'Jnl' bir ltıkan HI ın yapımı ol,ln.lk 'tl' 

kcr. Hu ~ımd.ı IY7J t..ırıhli < t'llllt'lin 1\ııpı.~ı ;.ıd lı fılm, r<lnl'tnıı:ni ll.ılit IZefiğ'in yapımcıyla 

JniJ~mazlıg.ı Ju~mt:\1'\tllltıLu varım k.ılınc<l., ek..,ik birk;ıç ... ah nevi, fılındc oyunculuk dJ 

Y~prıı.ıkta olan hkrd Hak.ın tam.ıınl.ır. Ru filmler e'a' olarak Hakan'ın ideal film an la 

'ı~ıııd.ın u1.ık. d.ılıa çok pıyasa ko~ııllarına uygun nıtdiktedırler. Hoıkan açı;ıııdan ı~in 

ıanoıatını uygulaına ... ının (lte .... indl' kı:ndisinl' pek katkt\1 nlın.lzlar. sı·ırgim'den ~onra ya 

pımı.:ılıga n.~ \'llndınl'nlige '\tm Yeren Hakan, gelt·neksel..,e\'lrcinin gidt'rek ... altmlardan 

uzakla~tJğı hu dönt.·mde, geçırdiğı hır ka1ayı n· ... ıle bilip .ı rtık dinlcnmck btedigıni söy

leyerek Jlodruııı'a yericw 

14-(>dan -9'a kadar ol.ın bu üç yıllık sürede, luri,ıleri koy kor ge1dirip ıeknecilik ya 

pa rı k ya~aınını -.lJrdiırur. Yeniden -.iııemar~l. döndüğiındc \ek~ filmleri furya~ı ~ona er

ıııi~tir .ıma bu kez arab~sk filmler alıp başıııı gitmi~tir. Çok kısa bir süre sonra da 12 Ey

lül darhöi ger,·cklı!~ir. Tiırk sinenusı t.'\ki niteliğini kaybetmiştir, yapını, üretım, göste

rı m aı;ısından ~orunları olan yeni bir döneme girilınck Lizeredir. Piya~aya yeniden gi

rebilmek için birkaç arabcsk Jllmde 1-erdi Tay! ur, Kibariye gibi şarkıcıların arkasında 

onl~ın ... ı rtlayan ikinci adam olmaya ra7ı olur. 

O nilardan ıtıbaren kanal sayısıııı çogaltan TRT'nin çektıgi dizi lerde, 90'1arda ise özel 

kanalların dizi furyalarında sürdürür Hakan orunculuğıınu. Daha önceki yıllarda TRT 

iii n çekilen dizilerden 'Pembe ineili Kaftan'daki 1\luhsin ~:elebi'den başlayarak 'Küçük 

A~a nın (19S.1) Çolak ~ali h 'i, Dm·ardaki Kan'ın (1986) Berlin başsavcısı ve 'Hanımın 

Çiftligi'niıı (1990) \lu1affer'ı roBerindeki güçlü oyunculukları da kolay unutulacak tür

den degildir. 

~IKRE.T 1-'AKAN'A GORE OYU"JCULUK 
fikret Hakan'a star demek yan lı~ ol mat, ama klasik anlamda bir star olmadığının altı

nı hem de kun<tlice çi tmek gerekir. Özellikle tck tip oyunculuğa yaslan ıp kısa süreli de 

olsa çok buyuk patlama vapan biroyuncu olma yolunu seçmemesı dikkat çekicidir. Ha

kan'a göre ıızun süreli oyunculuk, bisiklet yarı~çılığına benzer. Bi siklette rüzgar kova

lamak diw bir ~ey ,·ardır. bisikletçi pedalına basar, gidona yaslan ır, ayak gücüyle vücu

dunu da kullanarak doğar la. rüzgiırla boğuşur. Sükse yapmaya niyetli bisikletçi, geçtiği 

yerlerden de alkı~ alabilmek ıçin soluğunun veteceği ni hesap etmeden, en önde gitme

y, tercih eder. Akıllı bi,iklctçi ise onun arka>ına, rüzgarı na girer. Yani finale kadar ge

rideyınış gibi giızübe de yarışın galibi o olur. Hakan'ın hemen hemen bütün oyuncu

luk seru,·enı. bu uıun yarışın fina li ıçın rüzgarı alan ikinci adam gibidir. Önünde daima 

ba J..a hırilen, büyük starlar olmuştur. Bir ara F~refKolçak, bir ara Ayhan Işık, bır ara 

Göksel Arsoy bır ara Orhan Günşiray. Onların dönemlerı gcçse de arkalarındaki Fikret 

Hakan her dönemde ,·ar olmayı ba)arrııı~tır. 

K~ndinc ornek aldığı oyuncu olmamıştır ama dönem dönem Peter O'Toole, Marlon 

Brando, Anthom· Quinn. John Garfield. Paul Mooney gibi oruncuları çok beğenmi~

tır. Amacı, ter zaman birine benzer tarzda oynamak değil okuduğu metinde ne ppma

sı gerektığıni ırdcleme~ olmuitur ... 

f ık ret H•kan'a go re <l\'uncunun göre\'1, karakteri en iyi şekilde canlandırara k yönetme· 

nır ustundeki yük u azaltmak tır; hangı tar7 yapıt olur>a olsun o yapıtın ıçındeki kışıyi 

sınem:ı:.al 'alınlık ıçınde dogru ularak "oynamak" değil, yansıtabilmcktir. Bu nedenle 

dq~ışı]· tar1da olan vöndmcnlerle çalışırken >elle ya da set öncesi, rolü hakkındaki gö

ru ıf'rını Su\leme, e, •m ları daha "eılendırecek ', canlandıracak >ah neler önermeye ça 

ı: r lıcrısi m< ter" dendıgı anda oyunu ba~tan konuşulanlara uygun şek ı lde bıraz bü

vuııııek yada kuçultmekt•r. 

~e lı .,e~ ır n r lıradıı;ı lun sınenıa>ında bu durum oyunculuk açısından birdczavan 

i!Jdır IL :k Hak.ın a gore sufle\ k oynamak dünyanın en zor oynama tarzıdır Arka

G.ın bı ı- se~ ~oı otu"' bır şekıldt· ınetnı yllksek ,ı;..,Je, nen:dcv-.e bağırarak okurken onu 

lim k \e m dJ m ..;na yaı sıtabılnıek kcıl.ı)· bır *e) dcgıldır Hakan pro\·alarda ncre· 

de ne zaman ne söyleyeceğini, ne zaman kreşendo ne zaman yu· 

muşak oynayacağını kavrayarak bu zor yöntemi kolayca çözuın . 

!emi~ tir. 

Sesi ve tonlaması gayet iyi olduğu halde Fikret Hakan pek az 

filmde kendisini seslendirir. Çllnkü kendisini seslendırdiğinde 

ses stüdyosundaki işi iki günde biterken onun yerine giden pro· 

fesyonel bir seslendırmed iki saatte arnı işi bitirebilmektedir. Bu 

nedenle yıllarca Saadetlin Erbil Fikret, Hakan'ın sesi olur. Ara· 

da Abdurrahman Pala)"ııı da konuştuğu bir dönem geçer. Ar· 

d ında n Kamuran Usluer'dir sesini veren. Son yıllarda ise Levent 

Dönmez tarafından seslendirilmekıedir. 

Türk seyircisinin gözünde gerçekten özel bir yeri olan rikret 

Hakan'ın kariyeri, daha en başından düşünüp ona göre hare· 

ket etmeye çalıştığı, 'kalıcı olmak için farklı rolleri oynamak' ge· 

rekliliğinı yerine getirdiği örneklerle doludur. Bugün de özel ka· 

nallardan bırinde yayımlanmakta olan bır d ız ide oynamayı sur· 

dürmekte, kişi;cl çıkışlarla varlığını sürdürdüğunü düşündü · 

ğü yeni Türk sinemasından gelecek teklifleri beklemektedir. Bir 

randan F.skiıehır Osmangazı Üniversitesı'nde sınema ve dram 

sanatı üzerine dersler verirken bir yandan da uzun süredir aklı

nın bir köjesinde olup malzemelerini biriktirdiği. bir "Türk Si· 

nema Tarihi" kitabı yazma düşüncesını olgunlaıtırmaya çalış· 

makıadır. a 

F Rf:. f HA' N RETROSPEt<TI~"I ve SOYLE~ISI 
18 Mayıs Salı 

18:00 Beyaz Mendil (Lutfi Akad) 

20 Mayıs Perşembe 
16:00 Gelinm Murad1 (Atıf Yılmaz) 

21 Mayıs Cuma 

16:00 Yilaniann Ocü (Metin Erksan), 

18:00 Karanlikta Uyananlar (Ertem Gôreç) 

24 Mayıs Pazartesi 

16:00 Köpru (Şerif Gôren). 

18:00 Keşanli Ali Destanı (Atıf Yılmaz) 
25 Mayıs Salı 

16:00 Uç Arkadaş (Memduh Un), 

18 00 FiKRET HAKAN ile SOYLEŞi 

(Sinema yazarı ibrahım Turk moderatôrluğünde) 


