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ILHAN ARAKON 
«muhsin ertuğrul. halıcı kız 'ı bizden sorıra çekti~> 

Sinema tarihçisi Burçak 

Evren, iki sayı önce 

başlattığı 'ilk renkli Türk 

filmi' tartışmasına. Sa/gm 

filminin kameramanı ilhan 

Arakon ile yaptığı söyleşi 

ile devam ediyor. 

SO'rlfŞİ BURÇAK EVREN 

• lk renkli Türk filmi Ali İ par'ın Salgoiı mı, 

1 yoksa Muhsin Ertuğrul'un HalıCI K1z'ı mı? 

Bugüne dek hep Halıcı Kiz ilk renkli Türk 

filmi diye bil indi. Oysa ki bu filmden önce 

yönetmenliğini Ali İpar'ın, kameramanlığını 

ise İlhan Arakon'un yaptığı Sa/gm filmi çekil

mişti. Ne var ki Salgın'ın ABD'de yapılan labo

ratuvar işlemleri uzun sürünce Muhsin Ertuğ· 

rul, arkasına bir bankanın desteğini alarak Ha

/ıcı Krz'ı çekip hemencecik gösterime soktu. 

Burun farkıyla bir 'ilke' imza atmış oldu. Oysa 

ki ilk renkli filmi gerçekleştiren o değil, ondan 

önceki yönetmen Ali İ par' dı. .. Sa/gm, yıllar 

önce bir tavanarasında bulunmuştu. Ne garip

tir ki bir kopyası daha, hem de Amerika'dan 

gelen orijinal kopyası, yine geçtiğimiz aylarda 

tavanarasında bulundu. (Galiba Türk sineması

nın tarihine ilişkin araştırma-inceleme yapa

cakların ya tavanarası ya da bit pazarlarında 

gezmesi gerekiyor. Bilindiği gibi Cahide Son

ku'nun ödülü de bit pazarında bulunmuştu.) 

Sa/gm filminin kameramanı İlhan Arakon ile 

bu konu üzerine konuştuk. Ve kendisi sinema-
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mızın ilk renkli filmlerine ilişkin karanlıkta ka

lan birçok soruyu verdiği yanıtlarla aydınlattı. 

Gerisi sinema tarihçilerimize kalıyor. Ya onlar, 

yine, ezberledikleri gibi yazıp-çizecekler, ya da 

ilk Türk filminde olduğu gibi belgelere sadık 

kalacaklar. Ta ki sinema tarihimize ilişkin bir 

başka bulgu ortaya çıkana dek ... 

Sa/gm filminde çalışmamz nasıl oldu? 

Ali (İpar) benim çocukluk arkadaşımdı. O uzun 

süre Amerika1da kaldı. Döndükten sonra, be

nim sinemayla uğraştığımı bildiğinden, bir film 

çekelim dedi. 3-4 soat konuştuk. Ben de kabul 

ettim. Fakat bu çekilecek tilmin bir orijinalliği

nin olmasını istiyordum. Renkli çekelim dedim, 

o da kabul etti. Ve çekti k. 

Çekeceğiniz filmin Türk sinemasmda/ci ille 

renkli film olduğunu biliyor muydunuz? 

Tabii. . Yalnız ben bu filmden önce de renkli 

çalışmıştım. Ama çektiğim bu filmler ya kısay

dı ya da reklam filmleriydi. Örneğin Denizcilik 

Bankası'na bir reklam filmi çektim, sonra bir 

de Bal Ayrnı (Haney MoonJ çektim. Şimdi ha

tırlamıyorum, ama birkaç tane daha renkli 
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reklam filmi ile kısa film çektim. Ali ipar'la 

birlikte çalıştığımız Bir Şehrin Hikayesi de 

renkli olarak çekilmişti. 

Peki o zaman afişine niye Muhsin Ertuğ

rul'un Halıcı Kız 'mda olduğu gibi 'İlk Renk

li Tür/< Filmi' diye yazmadmız? 

Doğrusunu söylemek gerekirse bunu pek fazla 

önemsemedik. Unutmuş veya önemsememiş dP 

olabilirız. 

Ali İpar 'm Salgın '1 ve Muhsin Ertuğrul'un 
Halıcı Kız 'mdan önce hiç renkli film çekme 

denemesi-düşüncesi oldu mu? 

Bu filmlerden önce renkli diye piyasaya sürülen 

filmler vardı. Ama bu filmler renkli değfldi. Bo

yama idi. Tek renkliydiler. Siyah-beyazı analin 

boyası ile gece mavisine boyuyarlardı ve bunla

ra renkli film diyorlardı. 

Ali İpar 'ın Salgın 'ı ile Muhsin Ertuğrul'un 
Halıcı Kız 'ı aym anda m1 _çekildi? Yoksa siz 

önce bajlayıp, sonra m1 gösterime solctu· 

nuz? Muhsin Ertuğrul ya da bir bajkasJ sizin 

ilk renkli Türk filmini çelctiğinizi biliyor 

muydu? 



Biz Sa/gm filmine daha önce başladık. Benim 

ve kuşağırnın Muhsin Ertuğrul'la arası ekı pek 

iyi değildi. Biz ona kar~ıydık diyebilirim. Sal

gm filmini çekerken, bir gün sete Ali lpar'ın 

teyzesi olan Ayje Hanım ile onun kocası Kazmı 

Taıkent geldiler. Ayje Hanım renkli film çekti

ğimizi görünce, eşi olan Kazım Taşkent'e dö

nüp, yarı şaka-yarı ciddi "siz niye bir film çek

miyorsunuz" dedi. Bunun üzerine Kazım Taş

kent süratle harekete geçerek Muhsin Ertuğ

rul'a bır film ısmarladı Ellerinde zaten Hal/Cl 

Kız vardı ve onu çektiler. Biz Salgırtı Ameri

ka'ya laboratuvar işlemleri için gönderırken, 

onlar daha hızlı davranıp filmlerini Avrupa'da 

yıkatıp bizden önce gösterime soktular. 

Salgın 'ı çekerken ne marka film ve kamera 

kul/andımz? Bunların özellikleri neydi? 

Kamera olarak İsviçre marka, profesyonel ol

mayan Payart-Molex adlı bir makine kullandım. 

İçine 30 metre film alan, kurma ile çevrilen bir 

kameraydı bu. Yani bu makine 5.5 metre çeki

yordu ve dolayısıyla da bu çektiğimiz parça 17-

18 saniye sürüyordu. Devamlı film değiştirmek 

zorunda kalıyorduk. Filmin senaryosunu yazan

larda 17-18 saniyeyi geçirmernek için kendile

rini buna ayarlıyorlardı. Hatta senaryo yazar

ken saat tutuluyor, bu sürenin içine kimi olayla

n-durumları sığdırmaya çalışıyorlardı. 

12 Asa, Amerikan-İngiliz ortaklığının bir ürü

nü olan AN SCO adlı bir filmi kullandık. Bunun 

renkleri çok sabitti. Kodak gibi uçmazdı. Bu 

film, bugün kullanılanlardan en az 100 defa 

daha duyarsızdı. Bu filmle, 12 kw ışıkla gece

gündüz çalışarak Salgm'ı çektik. 

İlginç bir olay da Salgıttın bitmesine yakın, 

Halit Usta diye birine bir makine ısmarladık. 

Halit Usta o zaman Türk sinemasının tek ma

kinistiydi. 

Onun yaptığı makine ile kamerayı daha hızlı 

çalıştırmanın yolunu bulduk. 

Salgın filmini nerede çektiniz? 

İstanbul'da çekti k, büyük bir bölümünü de Ali 

İ par'ın Bebek'teki büyük arazisinde. Orada ça

dırlar, hastaneler kurdu k, yani film in tüm işle

rini orada yaptık. İlk salıneyi ise Firuzağa'd<ı 

bir terasla çekti k. Terasa yapma çiçekler koy

duk. Biraz zengin görünsün diye. 

Salgın 'm başrolünde Ali İpar'm o zamanlar 

eşi olan ve sessiz sinemanın tanınmış oyun

cularmdan Virginia Bruce da oynadı. Onun 

bu tür ilkel sayılabilecek teknik-kameralar

la çekeceğiniz filme bir tepkisi oldu mu? 

Biraz oldu. Virginia sete geldiğinde "filmi ne

rede çekeceksiniz?'' diye sordu. Biz de terası 

göstererek "burada" dedik. Aglanıaklı oldu. 

"Hiç film açıkhavada çekilir mi?" dedi. Çünkü 

kendisinin oynadığı tüm filmler stüdyoda çekil-
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siniz?u dedi. Biz ••evet" deyince de- gazleri dol

du. Ama zamanla alıştı ve filme kendisini vere

rek çok güzel oynadı. 

Frlmin ticari başarıstilasti oldu? 
Pek başarılı olmadı. Çünku Sa/gm, konusu iti

bariyle alışılmış yerli filmlerinin <iışına ~lkan bir 

fılmdi. Halk bunu pek benlmsemedi. Ayrıca ilk 

gösterime girdiği hafta oldukça soğuktu vıt kar 

vardı. Tabii bu da tilmin ticari ba'i""""' etkile

di. Sonra Ali ipar bu filmi ABD'deki bir işlet

meciye sattı. Orada gösterilmiş. Türkiye'de ış

letmeciliğıni Turgut Demirağ'ın ışletmecilerin

den biri olan Vahti Volkan (Volkan Film) aldı. 

Salgın ve Bir Şehrin Hikayesi filmlerinden 

sonra Ali İpar'la çalışmaya devam ettiniz mi? 

Sinema alanında çalışmadık. O, Amerika'ya 

gitti. Dönuşünde ıse kendisiyle ortak bir gemi 

taşımacılığı işine girişlik- lpar Tr<ınsport diye. 

B ildiğiniz olcıylardan ..:totayı yurukr::t:JtK 

Epeyce para batırdık. _ 

Sizi bulmuşken bir de konumuzia ilgi5i yak 

ama, yönetmen Ad111f Köhler 'i soracagım. 

Bu yönetmeni tanır mıydını1? 
Tanırdım. Oı yOnetmen fildn oeğftdı, bıHi·g.ırn 

kadarıyla Park Oteli'nde gar;M olarak ça!o~r

yordlJ. Halil Kamii dt' biraı: ucuı otsua tlrye, o-
nu Almanya'dan getiritım diye pıyasaya lanse 
etti .. !;damın hiçbir bilgisi ve deı'.eyımi yöktu. 

Çe-ktiği filmi gördür ı. Bir yeınek sahnesi lu da

kika ıilan suruyor Hele >adının sokog;_ çkıjl 

lle yıJrüyüşU var K~~ o <ia bır bd.Şk:a gar:p şey. 

Kadının evden çıkı~t, metoive!'Jden ini~f ct l ka 

pıyı açışı, sokakta yüruyuşii, k,rcyı drnttiiu 

kayboluncaya kadar' gtdı§ı ·Jyl.eslne "Mtfat•ı-rnı; 

ki, hıçbir sinema bilgisi olmayan burıun dal"a 

iyisini yapar. T-cJb:, ao..ım ilırkaç iilmtltn sonra 

bizim piyasayı terketmek zorunekı ' Jldı Son· 

rastııı bHnıiyorum c. 
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