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HAYAL-ET

Köşe dönmeli, “devalüasyon”lu, 
Zeki Müren’li, Tolga Han dans 
gruplu, apartman vatkalı, mek-
tup arkadaşlı, videokaset kirala-

malı, küçük-büyük jetonlu 80’lerde, sana-
tın gelişmesi için farklılaşması lâzım gelen 
kolektif hafıza, ayrışmak bir yana, önceki 
yıllardan malzeme devşirmeye devam etti. 

1983’te “İşte opera heyecan fırtınası” 
nidalarıyla inlettiğimiz Münih’i saymazsak, 
“üstelik çorabı da kaçmış kıl oldum abi”ler 
ve daha nice güzide eserlerimizle yurtdı-
şında “hadise” çıkarmamıza daha epeyce 
süre vardı. 

“Tunç siperi” göğsümüzü delen, yaralı 
böğrümüzü deşen, kahpe kaderimizi yüzü-
müze vurup duran mavi gözlü, sarı bukleli, 
temiz yüzlü Ağlayan Çocuk posterinin, 
dolmuşlarda, duvarlarda dudak büzüp 
hıçkırdığı yıllardı. Kartpostal çerçevesin-
den taşan mahzun bakışlarını, yağlıboya 
tuvallere taşıdığımız resim-iş dersleri dahi 
bizi avutmaya yetmiyordu. Bir yandan da 
kendi kavrukluğumuza iç geçiriyor, onun 
Avrupalı imajına gıpta ediyorduk. Çok 
geçmedi, birinci vazife olarak müzik piya-
sasından başlayıp, (klip niyetine) her po-
püler şarkıya bir film çeke çeke Yeşilçam’ı 
fetheden kendi Ağlayan Çocuk’larımızı 
yarattık; esmerdiler. 

80’LER MELANKOLİSİ

Gidişat ilerledikçe arabeskin film sektöründe patla-
yacağı belliydi. Zaten devraldığımız Sezercik, Ömer-
cik, Ayşecik filmleri; kibritçi, çiçekçi, terzi kızlar, 
kınalı yapıncaklar; Kemalettin Tuğcu’nun öksüz ve 
yetimleri, Kerime Nadir’in bahtsız kahramanlarıyla 
tel tel işlenmiş hazır bir backgraund’a sahiptik. 

NEVİN TEKNECİ
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Tuhaf bir durumdu... Bir yanda hemen 
her şeyi esareti altına alan abartı, şa-
tafat, gösteriş ve rüküşlük, diğer yanda 
“damardan” şarkılı topyekûn bir melüllük. 
Oksijenle sarartılıp fıskiyemsileştirildikten 
sonra spreyle sabitlenen ve altından lâstik 
bant geçirilen kakülleri, tava genişliğinde 
kemerleri, dök dök dökümlü giysileriyle 

bu şatafatlı (ama doğmamış çileli, yaşan-
mamış dertli) dünyanın en naçiz örnekleri 
arasında yer buluyordu genç “jeneras-
yon”. Sağdan ve soldan hoyratça asılınmış 
bir tutam saçı tepe noktasından aşağı 
püskürten kelebek tokalarla kreasyonu 
tamamlıyor, karanlığın üzerine güneş gibi 
doğuyorlardı.    
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Müzik ve dans zirvedeydi; popun altın 
yıllarıydı. Pencerelere ve balkonlara konuş-
landırılan, yetmedi (walkman’in, MP4’ün 
gözü kör olsun) pil takılıp omuzlarda 
gezdirilen yanardönerli müzik setlerinden 
gümbürdetilen parçalar sokakları ve mahal-
le aralarını bir kültür mozaiğine çevirmişti. 
“Ay lav yu, ay lav yu, du yu lav mi, yes ay 
du” ile hafif şiddette başlayan bu mozaik, 
“İlk aşkım, sevgilim, liselim benim”le aşama 
kaydetmiş, “henüz üç yaşında bir gardaşım 
varrr seni ondan bile kıskanıyorummm”la 
tırmanışa geçmişti. Dahası, “sen insan de-
ğilsin, bence meleksin”le derin katmanlara 
varmış, “honki ponki torino çalına bimbo 
porino” ile metaforik uzamları zorlamıştı. 
Türün klâsikleşmiş hit’leri “neden saçla-

rın böyle beyazlamış arkadaş”, “itirazım 
var”, “batsın bu dünya” vs. şöhretlerinden 
bir şey kaybetmemişti tabiî. Müslüm’ler, 
Cengiz Kurtoğlu’lar, Michael Jackson’lar, 
George Michael’lar, Cindy Louper’ler, 
Laura Brenigan’lar, Modern Talking’ler; 
tavernalar, break dance’lar; self control’ler, 
comanchero’lar, shery shery lady’lerle bir 
dolu açılım sağlanmıştı. Dönemin favori 
istasyonu polis radyosu bu açılımdan kok-
teyller sunuyordu her telden. Kuleli’den 
ithal edilen sabit bakışlı Milli Güvenlik 
hocaları bu kadarına kaş çatsalar da, istem 
dışı hareketlerle kendilerinden geçen “öz-
gürlük” savaşçıları meydanları dans pistine 
çevirmişti. Kaynayan kanlar sakinleştirile-
miyor, parmak ucundan başlayıp omzu ve 
başı yüksek voltajlı titrettikten sonra diğer 
parmak ucundan bir başka alıcıya geçen 
breakdance figürleri uçuşuyordu havada. 
Heyhat! Saçların yeri paspaslamasıyla 
nihayete eren bu coşku süredursun, “ağla-
mak yoğğkk gülmek var, düşmanlık yoğğkk 
dostluk var” felsefesi iflâs etmiş, on beş 
milyon genç türemişti her yaştan; efkâr 
üstüne efkâr kuşanan. 

Gidişat ilerledikçe arabeskin Unkapanı’yla 
yetinmeyeceği, mahalle aralarına, dolmuş 
duraklarına, kamyon kasalarına dar gelece-
ği ve film sektöründe patlayacağı belliydi. 
Zaten 60-70’lerden devraldığımız Sezercik, 
Ömercik, Ayşecik filmleri; kibritçi, çiçekçi, 
terzi kızlar, kınalı yapıncaklar; Kemalet-
tin Tuğcu’nun öksüz ve yetimleri, Kerime 
Nadir’in bahtsız kahramanlarıyla tel tel 
işlenmiş hazır bir backgraund’a sahiptik. 
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Pembe panjurlu hayalleri, “çok mesud” 
gönülleri, paranın saadet etmediği günleri, 
tertemiz, kutsal aşkları, ince, asil duygula-
rı; fakir ama haysiyetli oğlanları, bir demet 
menekşeye teşne piri pak kızları 80’lerin 
kaotik evrenine yamamakta zorlanmadık.

Özel sermayenin canlandığı, serbest pi-
yasanın palazlandığı, biri beşe çevirmenin 
pratik ve ahlâki bağlantılarının sağlamlaş-
tığı soyso-kültürel ortama, video furyasıy-
la abandık. Gazino patronları mafya baba-
larıyla, tertemiz aşklar günübirlik arzularla, 
küçük dünyalar büyük entrikalarla, yaş 
günleri esrar-eroin partileriyle, pastaneler 
beş yıldızlı otellerle, mahalleler diskotek-
lerle, gecekondular apartmanlarla, parklar 
plâjlarla yer değiştirdi. Köşklerin yerini 
yüzme havuzlu villâlar aldı. Arka fona yat-
lar, katlar, aerobik salonları, Akdeniz sahil-
leri yerleştirildi; lâkin içimizdeki yangın bir 
türlü sönmek bilmedi. 

Haplı meşrubatlarla sinsi emellere alet 
edilen kurbanlar, godoşlar, Manukyanlar, 
Emrahlar, Ceylanlar, Tüdanyalar, Bergenler 

ateşi habire körüklediler. Keramet bu ya, 
bir kolaya kanıveren “kuzu”ların, “erdemli” 
tavırlarıyla başkomiseri bile kendisine âşık 
edebilen, prensip sahibi “namuslu hayat 
kadını” oluşlarına kimse akıl sır erdiremedi. 

Köşe dönmeli, “devalüasyon”lu, Zeki 
Müren’li, Tolga Han dans gruplu, 
apartman vatkalı, mektup arkadaşlı, 
videokaset kiralamalı, küçük-büyük 
jetonlu 80’lerde, sanatın gelişmesi 
için farklılaşması lâzım gelen kolek-
tif hafıza, ayrışmak bir yana, önceki 
yıllardan malzeme devşirmeye de-
vam etti.


