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Nişan Hançer (1923-1997)

Yönetmen / Senarist /  Yapımcı / Ressam /                                         
Tiyatro ve Sinema Oyuncusu

Sanat yaşamına tiyatro oyunculuğu ile başlayan Nişan Hançer, 
dönemin önemli topluluklarından “Ses Tiyatrosu” gibi 
kumpanyalarda çalıştı ve ilk yönetmenlik deneyimlerini tiyatro 
sahnelerinde gerçekleştirdi. Bir dönem asistanlığını yaptığı Lütfi 
Ö. Akad’dan öğrendikleriyle 1955 yılında kamera arkasına 
geçerek film yönetmenliğine başladı. 

Resim çalışmalarıyla da sanat piyasasında tanınan Nişan Hançer, 
senaristlik ve yapımcılığın yanı sıra sinema oyunculuğunu da 
sürdürdü. “Sevgilim Mazurka”, “Dikenli Hayat”, “Rüzgar 
Zehra”, “Funda”, “Ham Meyva”, “Sonbahar” ve “Yosmanın 
Kızı” gibi yapımların aralarında bulunduğu 47 filmde 
yönetmenlik yaptı ve 17 filme yapımcı olarak imza attı. 

Kamera önü ve arkası başarılı filmografisiyle de yetinmeyen 
Nişan Hançer, başta Türker İnanoğlu olmak üzere Zeki Ökten 
gibi birçok ünlü sinemacının yetişmesinde büyük rol oynadı. 
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Bir Levantenin Beyoğlu Anıları

Giovanni Scognamillo, 1930’ların başından, yani, kışın Beyoğlu’nun arka 
sokaklarında develerin, Feriköy tepelerinde kurtların dolaştığı günlerden 
başlıyor anılarına… Yaşamının ilk yedi yılı Asmalımescid Sokağı’nda, 23 yılı
Kallavi Sokağı’nda, 28 yılı da Postacılar Sokağı’nda geçen Beyoğlulu bir 
Levanteni, kendini anlatıyor. 

Arkadaşlarının “sen bir sinemanın locasında doğmuş olmalısın” diye 
takıldıkları Scognamillo, “Sinemasız bir eski Beyoğlu’nu anlatmak sanırım 
olanaksız” diyerek, Beyoğlu’nun eski sakinlerinin yanı sıra sinemalarını da 
sığdırıyor kitabına.

TÜRVAK Sinema-Tiyatro Müzesi “Nişan Hançer Sinema Belgeleri Salonu”nda, sinemanın Beyoğlu’na 
girdiği günlerden başlayarak eski ve yeni dilde basılı çeşitli belge ve yazışmaları, el ilanlarını, eski sinema 
biletlerini, çeşitli sinema ödülleri ve birçok sinema salonunun kuruluş belgelerini ve fotoğraflarını
görebilirsiniz.



TÜRVAK Sinema-Tiyatro Müzesi
Yeniçarşı Cad. No.24 Galatasaray/Beyoğlu 
Tel: 0212 245 80 92 www.turvak.com
Pazartesi hariç her gün 10:00-18:00 saatleri arasında açıktır.
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“Sanatın, sanat yapmanın ve inatla, 
aşkla bunu kovalamanın en zor 
olduğu ülkelerden birinde böyle bir 
müze yaratmak, onu yaşatmak!.. 
Burada her şey var: Çocukluğum, 
delikanlılığım, orta yaşlılığım! Bir 
bilseniz ne çok şey hatırladım! Ne 
kadar çok Türk filmi görmüşüm 
meğer yazlık açık hava sinemalarında: 
Caddebostan-Ozan, Şaşkınbakkal-
Çiçek sinemalarında… Ya o bin bir 
zorlukla gittiğimiz operalar, 
tiyatrolar, kabareler? Meğer ne çok 
şey seyretmişim. Teşekkürler bu 
mekanı gerçekleştirenlere!”
H., 29.06. 2012
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TÜRVAK Sinema-Tiyatro Müzesi yeni eğitim öğretim yılında 
tüm öğrencilere başarılar diler!

Bugüne kadar sayısız anaokulu ve ilköğretim okulu tarafından ziyaret edilen 
TÜRVAK Sinema-Tiyatro Müzesi, küçük ziyaretçilerine Türk sinema ve 
tiyatro tarihini anlatmaya, sahneyi ve beyazperdeyi sevdirmeye devam 
ediyor…

TÜRVAK Sinema-Tiyatro Müzesi salonlarında, Hacivat-Karagöz’den 
beyazperdenin büyülü dünyasına kadar eşsiz bir müze deneyimi 
çocukları bekliyor!

Müze Sergi Salonu ile iç içe tasarlanmış CineTele Café, çocukların özgürce 
resim yapabilecekleri bir alan da sağlıyor. Gruplar, sanat derslerinde 
kullandıkları malzemeleri yanlarında getirerek gezi sonrası Müze’de çizim-
boyama yapabiliyor. 

Okul ziyaretleriyle ilgili detaylı bilgi ve rezervasyon için her zaman 
bizlere ulaşabilirsiniz. 


