Cahide Sonku, sanatgücünün yamsıra güzelliğiyle de iin yapmıştı. Vok
kişinin kalplerinde taht kurmuştu. Kelimenin tam anlamıyla güzeldi.
Kuvvetli bir kişiliği vardı. Bu güzel sanatçı bir gün alkolün esiri
oldu...Ve hayatının son günlerini tek başına geçirdi.

Cahide Sonkı/ya
teyzesinin oğlu
sahip çıktı
Bug ün saat 11.00’de Ş e h ir T iyatro la rı H arb iye B ö lü m ü’nde y a p ıla ca k törenden sonra, ünlü sanatçının
cenazesi Z in c irlik u y u ’da to prağa verilecek.
t ü r k tiyatrosunu n ku ru cu ların d a n em ektar sanatçı
Ertuğrul Sadi Tek, D a rü la c e ze ’de bir kalp krizi so n u 
cu vefat etti.
(Yazısı 9. Sayfada)

Sonku'ya
teyzesinin oğlu
sahip çıktı

î r dostunun evinde önceki gün
hayata gözlerini kapayan ünlü
sanatçı Cahide Sonku’nun Şişli Ca
mii gasilhanesine kaldırılan cenaze
sine teyzesinin oğlu sahip çıktı. Cahi
de Sonku için bugün saat 11.00'de
Şehir Tiyatroları Harbiye bölümünde
bir tören yapılacak. Törenden sonra
Cahide Sonku’nun cenazesi Şişli
Camiinde kılınacak öğle namazım
müteakip Zincirlikuyu mezarlığında
toprağa verilecek. Bir zamanların
büyük şöhretinin cenazesine sahip
çıkan teyzesinin oğlu Turhan Sönmez
Cahide Sonku’nun Zincirlikuyu Me
zarlığında gömülmek 'için vasiyeti ol
duğunu ve bu arzusunun yerine geti
rileceğini söyledi.

B

NE DEDİLER?

Sanat dünyasında adı altın harf
lerle yazılan Cahide Sonku’nun ölü
mü yalnız yakın arkadaşları, dostlan
seyircileri değil; adını, sanat gücünü
büyüklerinden işiten genç kuşaklan
da çok üzdü.
Türk tiyatrosu ve sinemasında ye
ri doldurulamayacak Cahide Sonku
için sanatçı arkadaşları duygulanın
şöyle yansıttı:
Mücap Ofluoğlu: “Gariptir... Ca
hide Hanımla uzun süre aynı tiyatro
da çalışmış olmamıza rağmen pek
fazla oyunda birlikte oynamadık.
Şimdi bugünü bırakıp, düne gitmek,
o günleri anmak neye yarar? Cahide
Hanımın son zamanlarda durumu
gerçekten çok üzücüydü. Onun bü
tün hayatı boyunca evlat sevgisi o
kadar ağır basmıştı ki... Hayatının
son zamanlarında İçine düştüğü boş
lukta bile bu sevgi daima birinci
planda rol oynadı. Allah rahmet ey
lesin.”
Haldun Dormen: “ Ne olursa ol
sun Cahide Sonku Hanımefendi güç
lü bir sanatçıydı. Sanat dünyamızda
yeri daima ilk ydlarda olduğu gibi
aynı güzellikte kalacak. Bizler ile yaşayacak.”
Zeki Müren: “ Cahide Hanım keli
meler ile anlatılamaz İd. Çevresine
karşı sertti, ama dost elini herkese
uzatırdı. İnsanı, insanları severdi.
Kişiliği son derece kuvvetliydi. Şehir
Tiyatrosu bu yılların sanatçısına da
ha vefalı davranabliseydi...”
Türkan Şoray: “ İnsan kader çiz
gisini bilerek, bilmeyerek kendi çizi
yor. Cahide Hanım, son zamanlarda
en çok dostluğa, şevkate ve ilgiye
muhtaçtı.”
Gazanfer özcan: “Cahide Hanı
mın büyüklüğü inkâr edilemez. Bir
devre damgasını vuran Cahide Sonku
için ne yazık ki bir jübile bile çok
görüldü.”
Adile Naşit: “Büyük sanatçıyla
1945-1946 yıllarında Siranodö Berjrak
oyununda karşılaştım. O zaman figü
randım. O İse güçlü, genç ve kelime
nin tam anlamıyla güzel bir kadındı.
Tiyatro ve sinema dünyasında büyük
bir sanatçı olduğunu herkes gibi ben
de yüksek sesle söyleyebilirim.
Allah rahme! eylesin...”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
Taha Toros Arşivi

