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güle güle 
cilall ibo ... 

alican sekmeç 

Nisan ayında kaybettiğimiz Feridun Karakaya, 
kitlelerin sevgisini kazanmasını sağlayan Cilalı 
ibo karakteriyle özdeşleşmiş olmasına rağmen, 
hem tiyatro hem de sinemadaki oyunculuk 
serüveninde tek tipe hapsolmamaya özen 
gösterdi ve sürekli farklı karakterler canlandırdı. 

T
ürk sineınası, başlangıcından bugüne, dığer ülke sinemaların

da olduğu gibi bir tiplerneler galerisi oluşturmuştur. Amerikalı

ların Charles Chaplin'i, Danny Kaye'i ya da jerry Lewis'i, Fran

sızların Fernandel'i, İtalyanların Toto'su varken, Türkiye'de de Fosfor

lu Cevriye, Şofor Nebabat, Horoz Nuri, Adanalı Tayfur, Turist Ömer, 

Küçük Hanımefendi gibi tiplerneler vardı. Ama bir tip vardı ki o san

ki yaratıcısıyla özdeşleşmişti. Ele avuca sığmaya n, "yerinde duramayan 

dağ keçisi" gibi bir tip ... Evet CiLALI İBO bu adamın adı. Onu bizlere 

"Kemal Film iftiharla Sundu" yıllar boyunca ... Bu adam ki son rolünü

de de oynadı ve bu dünyadan göçtü gitti ... Kalabalık cenazede yine baş

roldeydi. vine eller üstündeydi. .. Gü le gü le Cilalı İbo, Çavuşu n Şakkar, 

Ra kım Efendi, "Yavyum benim", "Sinek aykadaşım" gü le güle ... 

"Ya,·yum benim, şinek aykadaşım dedim, bir de kasketime tebeşirle 

' Cilalı İbo' yazdım, yetti de arttı bile. Allah razı olsun Zeki M üren' den. 

Beni o ''ar etti. Bu kadar yıldır bu sözlerimi, petrol kuyusu bulmuş gibi 

varilleyıp varılleyıp sattım ... " diyordu bir konuşmasında Cilalı İbo. 

Feridun Karakaya, 1929 yılında İstanbul'da Fındıklı'da doğdu. Fakir 

bir ailenin ferdi olarak zorluklar içinde bir çocukluk geçirdi. Çocuk

luk yıllarında koınik taklitler yaparak çevresindeki herkesi güldürür

dü. Mahalle arkadaşlan ile oynadığı oyunların arasında, mutlaka ufak 

tiyatro _,ah neleri de olurdu. Fındıklı İsmet i n önü ilkokulunuzar zor bi

tirdi Karakaya. ilkokul günlerini Fındıklı'da geçiren Feridun Karaka

ya, orta oğrenımı boyunca haylazlığı , muzipliği ve tiyatro sevgisinden 

kaynaklanan sıkıntılar çekti. 

Ortaokula geçınce beıı epeyce okul dolaştım Önce Ortaköy'de Gazios

ma.ıpaşa Oruıokulu , soııra Yenı Kolej, yine sonra htanbul Anadolu Li
snı o da yt'fmedı (,.aııa~kale'de bir akrabanıı: ı•ardı oııun yanınagönder

diler bnıı. Orada da önce Lapseki'de soma Bayramiç'te okullam gittim. 

Bt< okullar ben ı mezun elllıek içm çok u.ı?-raştılar ama olmadı ışte. Beıı son 

qmjtan il.ı dersımi bırakara!. mezun olamadan askere gittim. Yı/1952. 

Ar• -/cm nırdı. (!~ulu lıııırsem yedek subaydım. Ama yedek subay olundu

ğu va ku tkt kora ytl beklcmeıı gcrekıvoıdu sıruda. Beııim derdim /ıeıneıı 

u>kertık . uklimii omuz!..ırmıdan atm.ıktı. Niye mi? Tiyatro yüzünden. 

f ~ıııma gnrııı~tr bır kere Asl..crdcn hemen dimup Şehir Tiyatroları'na 

kadrolugirınekti amacım. Kim taksın lise eğitimini o günlerde ... 

Karakaya, böyle anlatıyordu heyecanla o günlerini. Feridun Ortaköy 

Gaziosmanpaşa Ortaokulu son sınıf öğrencisiyken 1943 yılında ver

dikleri bir okul temsilinde ilk kez sahneye çıkmıştı. Seyirciler arasında 

o günkü istanbul Şehir Tiyatroları genel yönetmen yardımcısı Necdet 

Mahfi Ayral da vardı. O gün Ayral'ın Karakaya'yı beğenmesiyle oyun

culuğun Karakaya'nın hayatındaki yeri değişmeye başladı. 

1943 yılında orta son smıf öğrencisiydim ve tiyatro kolurıdaydım. Öğret
menimiz bir okul temsili hazırlamış ve bana da önemli rollerden birini 

vermişti. Benim ro/üm bir Yahudi terziydi. Role nasıl kaptırmışım ken

dimi anlatama m. Temsile bir de baktım Necdet Mahfi Ayral da gelmiş. 

O günlerde Şehir Tiyatroları'nın yönetiminde ikinci adam. Oyundan son· 

ra kulise geldi ve beni çok beğendiğini iyi bir oyun çıkardığımı söyledi ve 

kartvizitiııi vererek tiyatroya davet etti. Beni çocuk tiyatrosu kadrosuııa 

almak istiyordu. Ben tiyatroya çok sık giderdim zaten. Oıılü oyuncu/ar

datı Şevki ye M ay, ablamııı arkadaşıydı ve ben oııun adını vererek çocuk 

oyunlarına giderdim. Artık o oyuıılarda ben de oyrıayabilecektim. 

Feridun Karakaya, 1944 sewnunda 'Bir Tiyatro Dersi' adlı çocuk oyu

nuyla Şehir Tiyatroları sahnesine adım attı ve emekli olana kadar bir· 

çok başarılı oyunda yer aldı. Karakaya, Şehir Tiyatroları'nda ilk iki yıl 

bedava çalıştıktan sonra sekiz lira aylıkla bordrolu olmuş. Ekonomik 

sıkıntılarla boğuşan Karakaya, tiyatro sevgisiyle bunun üstesinden gel· 

rneye çalışıp halinden şikayet etmese de, tiyatro içinde yaşadığı bazı 

olayları hiç unutınamış: 

Figüranlık dönemi miz. Hepimiz az yevmiyeler/e çalışıyoruz. Bir köşede 
toplanmış sohbet ediyorduk bir gün. Bizim Nejat Saydam birden luıpşır· 

dı. Hapşırık bu, ııeden ya da ne zaman geleceği belli olmaz işte. Bu sıra

da Vasfi Rıza Bey oradaıı geçiyordu ve bunu duydu. Bize döndü ve sert bir 
şekilde "kiııılıapşırdı ?"diye sordu. NeJat, "ben" diye cevap veriııcc, koaı 

Vasfi Rı::a Bey hepimize lıitaben. "bir hafta gelmeyeceksiniz" dedi. "Ni

ye?" dıyc soracak olduk. "Sizde ııczl~ grip var, bana da bulaşabilir" deıne· 

sııı mı! Bwıun uzerine idareden bir lıafta gelmememiz söylmdı bizlere 

Biz h ir hafta yevmiye alamadık. Ne acıdır bu ... 
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IIA}il111ı111 fY.I(ı'du yCinetm<'ııli_~mı Mu/ı,iıı Lıtuxrul'ım yaj•tı 

gı r.:mlırnıal< K•ıakoyun'dur. ll u ]ı/mm sahibı rahmet/ı ruat 
Rutkuy'm Ooğaıı l'i/111 Şirketi'ydi. Seııaryosımu o zamaııa ka 
daı ,adece adını duyduğumuz ve ılk kez setfade gcırduğumuı 
NeWlll Jlikmet yazmıştı. Neviıı Seva/, i'l'rilıuıı Yana/, IJehwt 
lfaki Jlutak, Hadi Hem, Vasfi Rıza, Rrşıt Baran, Mahmut Mo· 
rcılı gibi bizim tiyatroııun yi<zakı oyunw/an başrolleri oynu 
yorılıı. Tiyatro yazlan kapalı olduğu ıçiıı Muhsin Bey çalışan 
/ıerke51 bu film de görevlendirmiş/ı Ben ve arkadaşlarım da her 
zaııumki gibi figiiraııdık. Sinema buruduıı kammıza girdi de 

mek ki .. " 

Feridun Karakaya, sineınayla tanışınasını böyle anlatıyor

du sohbetiınizde. Tabii kı tiyatro onun için daha öncelikliy
di fakat sinema yeni bir gelir kapısıydı. Yazları tiyatro olma
dığı zamanlar parasız kalmaktansa sinemada çalışmayı yeğ 

leyecekti Karakaya. 

Soliralan üıılü bir film rejisörü olaıı arkadaşım Osman Nuri 
Ergıin ilefilmlerefigüran olarakgiderdik. Birgün Necdet Mah
fi Bey'den o günlerin en sükseli filmlerini yapaıı Atlas Film Şir
keti'nden çekilecek olan 'Ejsımcu Baba' adlı filmde oyııatılmak 
iizere adam arandığın ı duyduk. Hemen başvurduk. / kimizi de 
aldılar. O gün giizel bir çalışma oldu. Ertesi giin bir başka sahne 
çekiliyor ve biz Osman'la yine gittik. Stüdyo amiri Me/i/ı Üstün
gör vardı bizi gördü ve "siz d ii n gelmiştiniz. hemen çıkın gidin" 
dedi. Biz boy•ıu bükük durımıdayız. Hemen aklımıza filmi n 
kostünıe olduğu geldi ve biz de gidip makyaj yaptık, saka/ bıyık 
falaıı taktık ve kalabalık salınelerdeıı birinde yer aldık. Akşam 
)'evmiye için sıraya girdik. Yevmiyeleri Me/i/ı Bey dağıtıyordu ve 
bizi görünce "yahu ben size gidin demişti m, ne işiniz var bur
da?" dedi. Biz de "abi valiahi ayna dık, istersen filmi banyo ettir 
bak" dedik. Adam ınannııyor. So•ıunda ağlamaklı falan olunca 
adam dayanamadı ve bizlere yevmiyelerimizi verdi. Aldığımız 
)'eı·miye ııeydi bilıyor muswwz? Tanı iki buçuk lira ... 

(Ci/ah itxı Kadtn AVCISI, 1963) 

Feridun Karakaya, tiyatroda 'Pembe Evın Kadcrı', 'Don )uan Oyunu', 'Deli Sa
raylı', 'Kasımpaşa·Maçka', 'Kadıköy iskelesi', 'BuzDolabı', 'Peer Gynt', '[)ıinya 
Malı Dunyada Kalır', 'Bu Gece Başka Gece', 'Kahvehane', 'Bir Zıyaret', 'Fettan 
Kız', 'Baş Sayfa', 'Çı lg ın Dıinya', 'Fazilet Eczanesi', 'Scapin'in Dolapları', 'Pusu'da, 
'Lutfen Dokunmayın', 'Sabır ve Sebat', 'Çöpçatan', 'Kerpiç Mehmet' vs ... gibi pek 
çok oyunda sahneye çıkmış ve adını ŞehirTiyatroları tarihınc altın harflerle yaz
dırmıştır. 

Fakat sinemalı günler Feridun Karakaya ıçın daha önemlidır. Kara kaya, profe.!o
yonel bir film stüdyosuda bulunan Kemal Film Şirketi'nde çalışmaya başlar boş 
zamanları nda. Kemal Film Şirketi uzun yıllar ara verdiği yerli film yapımı işlerı
ne Osman Fahir Seden'in direktörlüğünde geri dönmüştür. Seden, şirketin diğer 
ortağı amcası Şakir Seden'i ikna etmiş ve o günlerde cep kitapları olarak piyasa
ya verilen mütareke günlerinin ünlü Rum kabadayısı Hrisantos'un hayatını fil
me almaya karar vermiştir. Yönetmenliğini Şehir Tiyatrosu'ndan Kani Kıpçak'ın 
yapacağı bu fılmde yine tiyatronun önde gelen isimleri rol alacaklardır. Feridun 
Karakaya ise sette her işi yapan biri konumunda olacak ve Kıpçak'ın isteği ile 
fılmde hem makyaja yardımcı olacak hem de figüranlık yapacaktır. l95I'de çe
kilen bu film iyi hasılat bırakınca Kemal Film Şirketi hızla yerli film yapı m işi
ne atılacaktı. 

Kani Bey ilginç bir adamdı. İstanbul Kan Ağlarken adlı bu film de Hrisantos'u ken
disi oynamıştı. Bir yönetmenin hem oyuncu hem yönetmen olabileceğini ilk kezgör
müştüm ama çok da zor bir işti. Kemal Film platosunda yaptığımız çekimlerde tür
lü aksaklıklar oluyordu ama film sinemalara çıkınca ilk kez "sinemacı oldum" dedi
ğimi hatırlıyorum. Üstelik adım jenerikte bile yoktu. Varsııı olmasın ... 

Karakaya'nın Kemal Film Şirketi içindeki çalışmaları makyajcı, set asistanı ya 
da figüran ünvanlarıyla 1952'de Kanun Namına ve İngiliz Kemal, 1953'te Katil, 
1954'te Çalsm Sazlar Oyııasın Kızlar, Öldüren Şehir, Bulgar Sadık, Karagöz ile Ha
civa! (Kaıılı Nigar), Vahşi Bir Kız Sevdim, 1955' de Görü•ımeyen Adam İstanbul'da, 
Kanlarıyla Ödedi/er, Kardeş Kurşunu ve Sönen Yıldız filmlerinde sürer gider. Ara
da sürekli çalıştığı Lütfi Ö. Akad'ın Erman Kardeşlere çektiği Meçhul Kadın ve 
Duru Film Şirketi'ne çektiği Beyaz Mendil filmlerinde de rol alır. 

Lütfi abi 1955 yılında dört beş yıldır çalıştığı Kemal Film Şirketi'nden ayrılmış
lı. Hürrenı Erman ona Meçhul Kadın diye bir film teklif etmiş. Ben de o günlerde 
boştayını. Lütfi abi küçük bır rol için çağırmış beni, gittim. Kendisi bm i çok seı•er
di. Ben de onu çok takdir ederdim. Meçhul Kadın değil de asıl ilk çıkış filnıim Be
yaz Mendil'dir. Yine Lütfi abiyle çalıştık. Hiç kimse bilmez ama bm bu filmde yö
netmen asistanlığı da yaptım Lütfi abiye. Filmde Fikret Hakan ve Ruth Elizabeth 
adında yabancı bir kız başroldeydi. Sosyal içeriği gıiçlıi bır jllıııdı Beyaz Mendil. 
Ben köyiirı delisini oyımuyordum. Adım ilk kez jeneriğe yazılmıştı. Hem de iki kez. 
Hem oyuııcıı altırak hem de yönetmen asıstam o/artık. B11 işten tam 750 lira kıızmı-

dmı ama arkası gelmedi... c-

altyazıhazıran 200" 1 53 
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lcrıdun 1-..ıml.;.ı\a,lkıaz lkrrlıl ,ı, ,,ık.ıl.ıdıı;ı b.ı~·""'' J,·,,ınıl'ttirr 

m . Ic kı .ır fıgur.ııılıga dıınn 1-.cın.ıll·ılın J<l5t>'d,ı :;>dur )'ı/./dım.ıd 

lı nlllıık.ıl bır film \,ıpın.ıktodır. J-:ar.ıh.ı\'.1 bu ldındl' ıkı buçıık lıra -

a tıgur.ın ı>lara!.: ç.ılı~ınap ba~l.ır O"ıı.ın i'.ıhır S,·ıkn, "'n.ırıst Sadık 
tnJıl e '\nı bır \l'tı~trvo ~ıp~ıri~ı vı.:-rn11~tir l) günil'h.h.:. Ürelkı·n ... ena 

rıst Saliık , .... ıh.iıl. Rt~ıluş adlı bir \l'llJryo )'J/Illl~tıı. thınan Fahir Se

,lcn h.ılkın se\ gılisi Zeki Murl'n de bır lll ın y.ıpnıak ıst<'nıc·ktı·dır. ~en 

dı! ,en.ıryn,unu Zekı Muren'in oyn.ıy.ıhikccgi bır biçune sokM. Zeki 

,\lur,· n "'n,ırnıyu bt•g,·nıi\(L' anl.ı~ına yapılır Sen.ıryo gncgi Zrkı t.hı 
I'('Jl, l:kJri ,ıd lı'"" g\Jzd ama bcrdu~ bir .ırak kabı bo)'.ILJSıdır. \',ının

da lbrahım aJınd.ı kckeme bir .ırk.ıJa~ı J.ı ı>lacaktır him in t\Jm kad 

n.ı-u hazırdır ı.ık.ıt ıbrahim'i kım oynayac.ıktır? Film ın çek ı ın lerı ba~
lar. 1 eridun 1\.ar.ık.ıYa bu filmdc de yı ne her ı~i ppan asısıan konu

mundadır. 

İl•rıılıım rcı/ımu omııyııeıık cırkııdaşl>ır gere imcc aşırı alkol aldığı için o 

s.ıl•ıılı set< gc/ıllt'di. Omııııı Be)' küph·re lım di tıılıii ki. Sadık Şcııdil oııu rıı

lıatlııtmııı·ıı çıılışsıı ılıı bwıu başımımıyordu. Tiim set ekilıi, Zckı /\Jüre11 

ı c diğ.-r oyımcular olımlıırı seyrediyordu k. Birden Sadık Şeııdil, Us man 

Bey<· l•mi gostcrdi. Dikkatle bana bakall Osmaıı lky lıem<'ll Zeki /1/ii

mı'r gıtti. B" _,,'fa ıkısı birden ba11a bakıyorlardı. Osman Bey Zeki .Mii

roı~· bem tl'klif edıyormuş rol içiıı. Zeki ı\lıırcıı de "iyı, a11ıı1 tat/mı. giizel 

de 1-erıduıı ~ölıretli biri değil ki" demesin mi sesini yiikselterek. Tabii beıı 

\''k ü:gıuıımı. Hemeıı ardmdaıı da "ama 11cdc11 olmasııı, tamamdır" de

mcsmmı, işte b,·llim luırat yolwııu çızc11 adam. Oııu lıcr zamall Allalı ta

rajiHdaıı ba11a göııdailmiş bır ııiıııct olarak kabul cdcrım. Be11 her şeyimi 

omm i kı dııdııgmda11 iıkaıı "taıııamdır" kelimesille borç/uyum. Film çe

kımlerıııe kısıı bir süre ara ı·erildi ve be11 Sadık Şe11dil'i11 ibralıim karakte

rıyley.ıttım, Ollwıla kalktım ... 

ll J Eıf C Al IBO .:iE.LIYO. .. 

Sııdık ~cııdi/, lbrıılıim karakterini kekeme olarak yazmış. Beıı diişüııdüm 

taşmdım kekcmc rolü11unlıem zor lıem de bir süre sonra sıkıcı olabileceği

lll dıışwıdum ve diyalogları peltek ko11uşmaya karaı verdim. Osman Bey 

bımu_(ıırk elli. "Peki yap, beğe11mezsek dubla;da değiştiririz" dedi. Gıyin

dığım paııtoloıııw poposuııa kocaman bir yama diktırdim ve bir de kenar

lık/ı bır kep giydım. Kepiıı kenarına tamamen keııdi buluşum olan 'Ci/a

lı lbo' ımdım tdıeşirle. Tabii Osman Rey görımce "o ne öyle sil çabuk, bu 

ÇV<ilk oyu11u mu, yoksa sirktc miyı:>" dedi. Çok rica ettim ama kabul et

tınınedllıı. Bm de elimle şöyle yıımşmdaıı ikı üç darbe vurarak tebeşırm 

kıı/Jasıııı döktum ama ya:ı halı\ duruyor. Osman Bey köpiiriiyor tabii. So

ııunda o da kabul etti ve "u/an adı11 öyle kalacıık" dedı. Film çekilirken 

sctt, b11ştıı Zckı A1urm ve yönetmen Osman Bey olmak üzere herkes kı

rı/ıp gcçıyord11 bana gülmekteıı. Os teli k Zeki 1\!ürcıı doğru bir tercih yap

mımill srı•ınmıı dc yaşıyordu tabii. Onlar güldukçe kı oıılar benim ilk se

yırcılcrmıdi bcıı role daha bir asılıyordımı. Işte o a11da "savulwı be Cilalı 

[bo gclıyor" diye haykırmak ıstıyordum ... 

L) man fahır Seden, Feridun!\ arakaya'nın Cilalı İbo tipleme;iyle gös

.• rd ;. başarı> ı değerlendırrnek ıçın senaryo>u tamamen onun uzerine 

k.ıru'u filmler yapmayı tasariamaktadır Üstelik Kemal Film Şirketi'ne 

degıl Je venı kuracağı <;eden film'erapmak i>temektedır bu fılmlerı. 

H< men ı e ko) u lur \'e 'lılalı I bo Yıldızlar Ara"nda' adlı bir senaryo 

\azar '>enaryo tamamen muzıkal bır konıedidır. Cilalı İbo karakteri

r ın )anında donemın bırçok unlü 'es ve 'a7 'anatçı>ıııın bir ~ovu ola

c. ıc . Osman f .ı.hır ~eden, Lilalı İbo karakteri \Jıerine kurulu bu ilk 

fılı.ıde kend,•ını \C şırketını mke süknıamak adına böyle>~ ne bır filme 

gır .r ( ııalılbo lı/dı;;/ar Arasırıda, ,957 vılında ekılir Ferıdun Kara

L .. ıı,n )Jı ında o g~.ınlerın gen, O) uncu u. ılufer A1·dan rer alır Bir 

"z. k·ım !. ·ılan fıım !:>u) u tc bır Lı ıla ı rak.ılar 

Osman Bey, beııiııı üzerime kurulu bir film yapmayı diişiinllyordu tııııa 

korkuyordu da. Ya tutıııazsa. Bu nedenle ilkfilm Cilalı İbo Yıldızlar Ara

sında tamameıı lı ir revüfilmiydi. Ertesi yıl (1958) beııi tekrar l'e/illinıctim 

Zeki Müreli ile aynı filmde buluşturdu. Ben yine Cilalı ibo'yduın. Bu film 

de tıpkı Berduş gıbı çok eğlenceli idi. i\lual/a Kayııak ııdlı h ir oyuııcıı mr

dı Zeki l\lüreıı'in karşısıııda. Ben de oıılarııı arkadaşıydıııı yine lıer za 

mankigi/ıi ... 

1959 yılına gdındığınde Seden kararını vermiştir Feridun Karakaya'rı 

Cilalı i bo karakteriyle ba~role çıkaracaktır. Çünk\J denemelerde başa

rı sağlanmı~tır Hemen oturur ve 'Ci la lı İbo Casuslar Ara,ında' adlı bir 

;enaryo yazar. Cilalı i bo bu sefer donyayı yerle bir etmek isteyen casm

ların ara >ı na girecektir. i'akat bu film ı O;man Fahir Seden çekmez. Ya· 

n ında yetişen ve aynı zamanda Feridun Karakaya'nın çok iyi anlaştığı 

Osman Nuri Ergün'e verir yönetmenliği ... 

Bir gim Osman Hey beni yazılıayeye çağırdı. "Senıııle film yapa<tığı:, bıt 

ke: sen bıışrol oyııa)'tlltıksııı" dedi. Brıı de lımını sordum, beııi Hlirrcm 

Ermaıı da çııgırıyvr Yoııkim Filmcrıdis de se11 ııc l'l'racksın?". Osman 
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Bey öyle bir kızdı ki sormayııı. "Bana ne onlardan, sen sadece bana film 

yapacaksın, 7500 lira vereceğimfilm başına" dedi. Çekindim doğrusu Os
man Bey'de n. Bir de o yarattı beni kıramazdım. Böylece başladık Cilalı 
İbo Casuslar Arasındafilmine. Yine sinemaları yıktık geçtik. Önümüz
de rakip tanımıyoruz. 

Feridun Karakaya ile Osman Fahir Seden arasında bu filmden sonra 
bir ayrılık yaşanır. Karakaya, zorlu geçen çocukluk ve gençlik yılları
nın intikamını alırcasına iyi paralarla çalışmak istemektedir. Fakat Os
man Fa h ir Seden buna karşı çıkmaktadır. Bu ayrılığın sonucunda yapı

lan ilk filmi teklif eden Yoakim Filmeridis olur. Güven Film Şirketi 'nin 
yaptığı 1959 yapımı Gönül KimiSeverse yine bir Cilalı İbo filmidir. Bu 
><fer başrolde Muzaffer Tema ve Serpil Gül oynamaktadır. Bu durum 
Feridun Karakaya'yı üzmüştür. 

Cilalı İbo Casuslar Arasında filmimden sonra Osman Bey ile aramızda 
ımiaşmaı/ık çıktı. Diğer şirketler fiyat artırdıkça o da yükseltiyordıı be
ni elinde tutmak için, ama öyle bir an geldi ki Giiı>en Film Şirketi'nden 
40.000 liralık bir teklif gelince Osman Bey yükseltemedı. Ben de "giderim" 

ılulım IJı/a çıkgıt rnwnarduıartık d Jı /l nd~Yoakımll ytnt Hı 
jım!.uhlllıtllm lılmıytıiJllf'll lltrgtm'l manlwyt1•l~am ka ı11da 

Am mw ııA tr Hı 11 .mıı l"luı yapmı tım la11 '1 b m bırak tm ııttın 
tunılımutlu Illit un 1 " ı/cd/ /h dı ıltmdıık r~nıa/ lı!me 

Jlıı olayın ;H<lıııı14n ı 1 rııarı 1 hrr <; den, 1 nd n K.ır,ılı:aya ıl lıı:m 

yenı Inı fılınc lıMırl.ınır !H:naryosunu kendı ının yiltdı •ı ymı fılmın 
.Jı Lı/uft 1/ıo ~ı lophıırıe 1 .u/u, y<ın tm nı ı O man u rı l r un ola 

rak planiMıır Snltn, ~ ... ı u mc hır kolllC'dı ,J c k bu fılm r~ın ha11rlık 
yapark<n oluşarı l"' lukta 'arak.ır!nırı yakw ırkaJ ı 1\cya Fılm ır 

ktti'ııırı ahıbı Nu ret lkbal'ın fılrnınd uyn ma ını pl ni r Ybn 
menlıgıni l.utfi C 1. Aluıci'ın yaptıgı r rlııltlboırwt r~rl sı adlı film tıpık 
bir Cılalı !bo fılmı ulm.ıktan ııtt'}'e ı;.cçcmcdı 19W yılını Scdcrt !ılın, 
(ıuvcn him ve Bcya 1 ilm tırketlerı .ıılına ~ckılcrı Jı,rı iılmle kapayan 
Kara kaya, 1\160 yılından ıtıb.ırcn lıer yıl bır i ıl m yapmak Ut re \-alı 
malarını devam cttırır. 

Sinemadmı bunateklıfler yagıyordu. Ila şirkı·tlıır Cr/alı /bo Jılmı çtkmek 
istiyordu bemmle. Hen kenılmıe "dur" dcdım. Jlak lıoyle tarafını vurdır 
benim. "Oğlum kafam kullan" dedım. "Bu Yqılçum ~okagı kımleri ogııt 
müş bugıme kadar" dedrm. Evet butun şirketlere brra film revir em çok 
paralar kazanacaktım ama seyırcı Cilalı lbu karakterıne dayucak hatta 
bıkacaktı. Ben de fiyatımı artırdı m. Osmun Bey e rağmelf bunu yaptım. 
Sürümü durdurdum. Her yılbır film ve iyı brr para. ffer filmde Çerpil (,u/ 

sevgi/imdi, Ahmet Tarık Tekçe ise dıişmanmı. Boyle brr uçluden o kornık 
filmlerçıktı işte ... 

CiLHI iBO'DAZORUNLLJ ARA 
Feridun Kara kaya, 1964 yılına kadar ;ık sık rol aldığı Cilalı İbo fılmle-· 
rini bu tarihten sonra azaltır. Çünkiı Osman Fahir Seden onu ~irketı
nın başka filmlerinde de çalıştırmak ister. Aslında bunu Feridun Kara
kaya da istemiştir. Sadece Cilalı i bo tiplemesiyle sinema oyunculuğunu 
devam ettirebileceğine dair kuşkulan vardır. Osman !'ahır Seden'den 
bizzat kendisi istemiştir farklı rolleri ... 

Bir gü" Kemal Film yazılıaifesinde oturuyordum. Yenı i bo filmleri için 
projeler üretiyorduk. Belf bu rolün seyirciyi srktığrnı bir süre ara verme
mizin doğru olacağı fikrini allını ortaya. Bir de betı oywıwyunı, tek tipi n 
insanı olarak kalmak istemryorum dedim. Bu O;man Bey'in çok hoşuna 
gitti. O günlerde senaryosunu kendisinin yazdığı ve kmdi ekibinden ye
tiştirdiği Zafer Davutoğlu'nun çekeceği Beş Şeker Kız adlı müzik/i bir ko
medi filmine hazırlanılıyordu. Osman Bey benim ıçm senaryoya bır rol 
ekledi ve ben ilk defa Cilalı i bo olmadanveEdiz H un ile Fatma Girık kar
şrsrııda komik jön olarak rol aldım. Bu çalışmalar sonraları Se,·inç Göz
yaşlan'nda Ayhan Işık ve Ajda Pekkan ile, Düğün Gecesi 'nde velinime
ti nı Zeki M üren ve Türkan Şoray'la, Sinekli Bakkal'da Ed iz Hım ve Tür

kan Şoray'la sürdü gitti ... 

Osman Fa h ir Seden, bu yeni tipiemelere de yeni ısimler koydu. Sevinç 
Gözyaşları filminde Karakaya'nın yeni tipi Çavuşin Şakkar, Kürt aksa
nıyla Türkçe konuşan komik bir köylüydiı. Giıl ve Şeker'de ise İspenç 
adlı bir Adanalı'yı oynadı. Bu tiplerneler de en az Cilalı i bo kadar ba~a

rılı oldu. 

1968 yılında Osman Fa h ir Seden, ünlü şarkıcı Yıldız Tezcan ile Feridun 
Karakaya'yı bir Cilalı İbo filmınde bir araya getirdi. Cilalı i bo Istanbul 
Kaldırımları adlı bu film diğer Cilalı İbo filmleriyle karşıla~tırıldığırıda 
daha dramatik bir olay örgüsüne sahipti. Cilalı lbo bir iftıra 'on ucu ay
rı düşmüş iki sevgıliyi bır araya getirmeye çalışan bir halk kahramanı
nı canlandırırken, karakterine daha önceki filmlerinde olmayan vep-

yeni bir misyon yüklüyordu. t> 
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vizyon ötesi anısına 

C Al •BO AL 'VIANYA DA VE AMERill '[,/\ 
l':l70'len> gdindiğinde Cilalı i bo artık "nırlarımm aşan bit karakter haline dönüşmü~ıür. 

Lılalı ib,1ııun maceraları en renkli hallcrirle Alın,ınya'ya ve Amerika'ya taşınmıştır. 

Cilalı lbo Teksas'ta adlı filmi çekmek için ekibim/c lıirliktc Amerika'ya gittik. New York'ta çe 
Aimler mpac.ığı~ <Jıııa rc.;mi izııimiz yok. rl:ridımlıcr zamanki gibi Cilalı lbo gi)•sileri ıçinde New 
)'vrk sokaJ./arıııda. cadde/crinde dolaşı)•or. Turistgibi davraıııyorın ve gizli gizli çekmeye çalışı 

ı•oruz_ Bir telefon kulübesi salınesi vardı filmde. işte beıı telcjo11 kıılübesindcıı birini arayacağı m. 
'osırlik kı1tü adamım. Cilalı/bo da bizi dillleyecek. Hemen biraçı be/ir/edinı ve çe kime başladık. 
Beıı kulübe içhıden göz ucuvla dışarı bakıyarum ama Feridun yok. Çevrede bir siirii iıısan top 
landı. Kameraman durumu idare ediyor. Bana el işretiyle çekim bitti denildi. Be11 çıktım dışarı ve 
insanlarm baktığı yöne baktım. Bir de ne göreyim. Feridun çıkmış kuliibenin tepesine beni ora
dan dinliyormuş. Sa/me tabii ki güzel ama /ı em tehlikeli /ı em de bizim iznimiz yok ... 

Rahmetli yönetmen Osman Fahir Seden, o günü bu cümlelerle aniatmıştı bize bir sohbet sıra

sında. Cilalı ibo'nun Almanya macerası da Amerika macerasından farklı olmayacaktır. Fakat 

Cilalı i bo Almanya'da Feridun Karakaya'yı Türk sinemasının unutulmaz tipiemelerinden bi

ri arasına sokacaktı. Feridun Karakaya bu film için Hitler oluverecekti. Hem de uydurma bir 

Almancayla. Genç bir Türk kızının vücuduna gizlenmiş nükleer bir silah, yine bu kız aracılı

ğı ile istanbul'a gönderilecek ve İstanbul yok edilecektir. Tabii ki kötüleri yine Cilalı ibo dur

duracaktır. Karakaya hem Hitler hem de Cilalı İbo'yu aynı fllmde oynamış olmasını şu cüm

lelerle anlatıyordu: 

Yahu bu Osman Bey inanılmaz bir adam. Nereden aklına geldiyse öyle bir senaryo yazmış ki ben 
hem Cilalı İboyum hem de Hitler' im. Bunu nasıl becereceğimi sorduğumda "oğlum sen oyuncu
sun orası beni ilgilendirmez" dedi. "Nasıl Almanca konuşacağmı?" dedim, "uydur gitsin" dedi. 
Film nasıl olsa komediydi ya seyirci için fark etmezdi. Sevgi/imi, kıdemli sevgili m Serpil Gül oy

nuyordu yine. Ben onu her öpüşümde deprem oluyordu ... 

·:,A !" .A DC•NU~ . 
Feridun Karakaya, sinemalı günleri sürdürürken tiyatrodan hiç kopmaz. Onun tıpkı sinema

daki tiplemesi Cilalı İbo gibi tiyatroda da bir tiplemesi vardır. 'Scapin'in Dolapları' oyununda 

sergilediği 'Scapin' rolü onu Türk tiyatrosunun unutulmazları arasına sokacaktır. Karakaya 

bu oyundaki başarısıyla Fransızların ünlü 'Legion d'Honneur' nişanını alır. Feridun Karaka

ya'nın sinemadan uzaklaşması ise bu döneme damgası vuran seks furyasıyla bağlantılıdır. 

Bana o filmlerde oynanıam için büyük paralar teklif ettiler. Ben aç kalırım da oynama m dedim. 
Benını ne işim vardı o film/erde. Oynayanları kınarnıyorum ama ben bu kadar yılın Cilalı İbo 'su 

nasıl seks filmi çevirebilirim. Sinema olmazsa tiyatro dedim ve iyi ki demişim ... 

Karakaya ünlü 'Scapin' in Dolapları' adlı oyununun yanı sıra yine çok sevilen ve açık hava gös

terileri bile yapılan Musahipzade Celal Bey'in 'Balaban Ağa' oyununda da başrolü oynar. 'Ba

laban Ağa' müzikli bir saray komedisidir. Bu rol de Feridun Karakaya'nın unutulmazları ara

sına girecektir. Sanatçıl995 yılında 'İsmail Dümbüllü Ödülü' alacak ve aynı yıl çok sevdiği ti

yatrodan emekli olacaktL .. 

Feridun Karakaya yıllar sonra Cilalı İbo karakterini bu kez de video dünyasına taşıyordu. Cila 
lı İbo Beni Annenıe Götür. Cilalı İbo Tehlike' de, Cilalı lbo Maceralar Peşinde ve Cilalı !bo Bahri
ye'de adlı fılmler Karakaya'yı yeniden sinema seyircisiyle ama bu kez evlerde buluşturuyordu . 

Karakaya, uzun yıllardır ara verdiği sinemaya Plato Film'in yapın1Clsı olduğu , Sinan Çetin' in 

yonetti ğı Banka adlı fılmle tekrar döndü ama bu son dönüşün eserini görme şansını ne yazık 

kı bulamadı _. Yine de Sinan Çetin soo filminden önce Karakaya'yı televizyonda bir reklam 

fılmıyle tekrar yıldızlaştırdı: "Çocuk özgür, özgür çocuk, hey uyuma ... " gibi replikler günü

müz gençliğinin diline yap~ıp kalacaktı o artık perdelerini kaparken. 

Evet, feridun Karakaya, nam-ı diğerCilalı İbo son filmini bitirdi ve perdelerini kapattı24 Ni

san _004 gunu. Kemal Film iftiharla takdim etti, Hayat Film iftiharla ve alkışlarla uğurladı. 

ferıdun t'arak.a\a, Türk sinemasının hayal galerisindeki yerini alırken bizler onun önünde 

5ayg,yla egiliyoruz 

Bu alkı~lar sana, gule gü le c..ILALI i HO .. a 
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Kaynokça 
Sanrıl'ıJ ilc Nisan 1949\L~ )'apılan tu un stiyh· ~· 
1\li Sl.'kıne~ "Türk Sinema s ı Fılm llı:hbl~ri '' 

Fot oğraflar 

Ali Sekmeç "Türk Sincma\ı rlelgdlği '' 

FERiDUN KARAKAYA filmografi 

1946 
1949 
1951 
1954 
1955 

1956 

1957 
1958 
1959 

1960 
1961 
1962 
1963 

1964 

1965 
1966 

1967 

1968 

1969 
1970 
1971 

1972 
1976 
1977 
2001 

K/ZIItrmak Karakoyun 
Ersuncu Baba 
istanbul Kan Ağlarken 
Karagöz ile Hacivat 
Beyaz Mendil 
Görünmeyen Adam istanbul'da 
Kanlanyla Ödediler 

Meçhul Kadm 
Berduş 

Şehir Yıldtzlan 

Cilalt ibo Ytldızlar Arasmda 

Gurbet 
Cilalt i bo Casus/ar Arasmda 
Cilali ibo'nun Çilesi 
Cilalt i bo Ve Tophane Gü/ü 
Gönül Kimi Severse 
Cilalt i bo Perili Köşk'te 
Cilalt i bo Zoraki Baba 
Cilalt i bo Rüyalar Aleminde 
Cilalt i bo Kadm Avctsı 
Cilalt i bo Kilfar Pansiyonunda 
Cilalı ibo ve 40 Harami/er 

Beş Şeker Ktz 
Sevinç Gözyaştart 
Düğün Gecesi 

Serseriler Kraft 
Sinekli Bakkal 
Şark Ytldtzt 
Cilalı i bo istanbul Kaldmmlartnda 
Gül Ve Şeker 
Vuruldum Bir Ktza 
Mtstr'dan Gelen Gelin 
Cilalt i bo Almanya'da 

Cilali i bo Amerika'da 
Cilalt i bo Yelimler Meleği 
New York'lu Ktz 

Aman Kanm Duymasm 
Nazmiye 'nin Koltuklan 

Banka 


