
Bir zamanların muhteşem kadını Cahide Sonku diin eller üzerindeydi. Cenazesi önce 
Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosuna getirildi ve yapılan törenden sonra Şişli Camiine 
götürüldü. Bu yıllar sonra Cahide Sonku’nun “Bir namazlık saltanatı” idi.

Cahide Sonku, sahnede 
dün son rolünü oynadı

•  Ünlü sanatçının tabutu Şehir Tiyat
rosu sahnesine konulduğu anda 
basları eğik birçok sanatçı bu kez 
ağlıyordu.

•  Yurt dışındaki kızı Ender'den, an
nesine son yolculuğunda bir çiçek 
gelmişti. Şişli Camimdeki namaz
dan sonra Cahide Sonku  
Zincirlikuyu’da toprağa verildi.

T ÜRK tiyatro ve sinemasının 
unutulmaz adı Cahide Sonku, 

dün saat ll 'd e  Şehir Tiyatrosu'nun 
sahnesine son kez çıktı...

Bir tabut içinde...
Roldeğildi bu...Gerçek yaşamının 

son oyununu oynuyordu. Harbi- 
ye’deki Muhsin Ertuğrul Tiyatro- 
su’nun salonunda toplanan Vasfi Rı
za Zobu, Semiha Berksoy, Bedia 
Muvahhit, Renan Fosforoğlu, İsmet 
Ay, Ekrem Dümer. Muhip Arcıman, 
Suna Pekuysal ile, diğer sanatçı dost-
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Cahide
(Baştarafı 1. Sayfada)

lan ve yakınlan, O’nu, son yolculuğu 
na simsiyah bir sahnenin ortasından 
uğurladılar. Başında nöbet tuttular. 
Saygı duruşunda bulundular. Bir ti
yatro mensubu, sanatı hakkında bir 
iki söz etti.

Ve Cahide Sonku’nun dön tiyat
rodaki son rolünde alkış yoktu...

Buradan eller üzerine alınan ta
but, tiyatro binası önündeki cenaze 
arabasına konularak Şişli Camii’ne 
götürüldü.

Sanatçılar, Cahide Sonku’yu tanı
yanlar, dostlar, Şişli Camii’nin avlu
sunda toplanmışlardı. Kimler yoktu 
ki? Türkan Şoray ordaydi; Yıldız ve 
Müşfik Kenter vardı. Lâle Belkıs 
gelmişti. Tevhid Bilge üzgündü. Tek 
varlığı en sevdiği kızı Ender yoktu 
yanında. Yurt dışındaydı belki anne
sinin ölümünden bile habersiz...Mu
salla taşındaki tabutunun başmda 
ise bir “dost” tarafından yaptırılmış 
bir büyük çelenk de ismi ile, anacı
ğının yanında idi. Ender Doruk...Sa
rı san, altın yaldızlı yazılarla. Cuma 
namazını kılan cemaatin katıldığı 
Sonku’nun cenaze namazı sona erdi 
ve yıllar önce O’nu alkışlayan eller, 
dünkü yağmurlu bahar müjdecisi 
günde, yeşil örtülü tabuta sarıldı.

Cahide Sonku gidiyordu artık... 
Kara toprağa... ölmeden önce ya- 
nındakilerine:

“ölüm herhalde böylesl yaşamak
tan güzeldir..” diyen Sonku'nun bu 
ölüme gidişinde bir “umut” vardı 
sanki. Şehir Tiyatrolarının 1935’li 
yıllarında “Altın devrl”ni yaşayan ve 
Türk seyircisine tiyatro zevkini güzel
liği ile birlikte sevdiren Cahide Son
ku, tabutunu izleyenlerle birlikte 
Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü.

Son görev burada idi.
Kadınların gözlerinde yaş vardı. 

Erkeklerin yüz çizgilerinde acı, ço
cukların bakışlarında anlamsız bir 
durgunluk...

Cahide Sonku'yu dualar okuyarak 
kara toprağa indirdiler, saygı ile...

Bir toprak kümesi idi artık Türk 
Tiyatrosu’nun “kocaman” Cahide 
Sonku'su...

Bir tümsek toprak...
Ve, yaşamındaki tek varlığı “biri

cik” kızı Ender Doruk'dan binlerce 
kilometre, uzak...

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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