
ur 

• • • • 

AKUN'UN ARDlNDAN 
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Unutulmanın eşiğindeki 

eski tarz büyük salonlar tek 

tek kapanıyor 

Unutulanlar Kulübü'nün 

bu ayki konuğu geçtiğmiz 

günlerde kapanan 

Ankara'nın görkemli 

salonu Akün Sineması. 

Batur Güney 
Ankara'nın bir dönem 

sinema gündemine 
damgasını vurmuş olan 

Akün Sineması üzerine 

yazdı 

BATUR GÜNEY 

a nkara'nın uzun ömürlü çift katlı sine

malarının sonuncusunun kapanması, 

kendine azımsanmayacak önemde yer 

buldu yazılı ve görsel basınımızda. Bir eski Akün 

dostu olduğu halde veda gecesine bile katdama 

mış birAnkaralı sinemasever olarak ben de, bu 

sinemaya hem teşekkür hem de özı.ir borcu olan

lardanım. SO'Ii-60'11 yıllarm artık yokolmuş sa 

lonlarıyla ilgili yazılanlara hep uzaktan bakmış 

olan biz 30 yaş cı van sinemaseverler, bu kez ken

di anılarrmı1da yerı büyük bir sinemanın hele ki 

yeni bir binyılı yaşadığımız bu dönemde kapan

masından ıaşkınlık duyduk. Yine de bu duyguyu 

yaşayan kitleyi kesin çizgilerle ayırmamak ge

rek. Belli eğitim-kültür düzeyine sahip her baş

kentlinin yolu mutlaka bir kez Akün'e düşmüş ve 

o her yapıya nasip olmayan 'yer belirleme' ışievi 

dolayısıyla da, bu kitleye dahil olmayan Ankara 

lı bile Akun'un 'yukarısı' veya 'arkası' ifadesini 

bir kez bllanmıştır. Sinemanın heybetli binası ve 

merdivenli merrner platformu, Ankara'nın gelir 

dtizeyi ytiksek kesiminin i karnet ettiği Kavaklıde

re, Çankaya ve Gazıosmanpaşa semtlerinin ve 

gözbebeği 'piya>a' mekanı Tunalıhilmi'nin baş

langıç yerini işaretler, aynı zamanda da gece

gunduz genciyle yaşiısıyla başkenti en iyi simge-
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leyen seçkin bir kalabalığa kucak açardı. 

Sinemanın l975'te Hababanı Smlf1'yla işe baş

layışından sonraki ilk birkaç yıllık progranıını 

yaşmıın ki.JçükiUğü nedeniyle bilemiyorum. Ama 

1978 yılında bir haftasonu babamın benı elim

den tutup, sabah lO' da yapılan özel çocuk ;ean

sına göturduğu gün dUn gibı aklımda. O erken 

~atte bir buçuk saat boyunca izlediğim Tom ve 

Jerry filmleri, sıyah-beyaz TV ekranında görı.in

düklerinden ne ıcadar farklı ve rengarenktı! Si

nemanın koyu kırmızı ağırlıklı iç dekorasyonu, 

her iki yan duvarda asılı ışıklı panolar (tüm ışık 

lar karardıktan sonra, film başlamadan az önce 

söndürülürlerdD ve görkemli biçimde ağır ağır 

açılan o güzel kırmızı kadife perde, Akün'le ilgi 

li ilk aklımda kalan anılar oldu. Bizim oturduğu

muz Bahçelievler semtine nisbi uzaklığı nedeniy 

le daha sonra uzunca bir zaman Akün'e yolurn 

düiemedi. Onun yerine, evden 15 dakika yürüyüş 

mesafesiyle ulaşabıldiğim. bugumin Arı Studyo 

su olan o yılların güzelim Arı Sineması'nda dU

zenlenen bir dit;ıer çocuk seansının mUdavimı ol· 

dum. Aklın'ün hayatıma tekrar girişi ise Grease 

sayesınde gerçekleşti. Ben ilkokulun son sınıfla 

rındayken, demek kı 1980-Sl'de, bu film birkaç 

yıllık gecikmeyle nihayet Türkiye'ye gelmiş ve et 

kisi bı.iyi.Jk olmuştu. O yıllarda çevremdeki herke

sin üzerinde konuştuğu ve müziklerini dinlediği 

bu filmi ben de pek çok yaşıtım gibi Akün'de ilk 

kez izledikten sonra, doyamayıp, yaz aylarında 

bu kez 'Gençlik Filmleri Toplu Gösterisi'nde bir 

kez daha soluğu Akün'de almıştım. 

Pek ı ya Yedi Kardeşe Yedi Gelin/e (Seven Brides 

for Seven Brothers) ne demeli? Bir zamanlar 

film ithalatı da yapan Akün'tin, o dönemde geti

rip yıllar sonra tekrar izlennıe ımkanı yarattığı 

filmlerden biri de (bir diğeri de Rüzgar Gibı Geç

lı) bu unutulmaz müzikaldi ve ben bir yaz öğle 

sonrasında, bu sinemaskop filmi ilk kez orada iz

leme şansına eriştım. O enfes şarkılar kulağımda 

günlerce yankılandığına göre, klasik Hoii}"''Vood 

müzikallerine olan sevgimde Akün'ün de payı 

var demektir. 

Sinemaya çok fazla gitmediğim BO'Ierin kala

nından Akün'e lişkın tek anım!xldığım, bir Pa

zar gtinti, o sıralar Türkiye'de çok popüler olan 

!talyan şarkıcı Adriano Celentano'nun Bingo 

Bongo adlı gayet sudan komedi filminr izleyişim 

ve filmden once, Cumartesi Gecesı Ateşı'nin (Sd 

turday Night FeverJ fragmanı, John Travolta'nın 

sokakları arşıntayan ayakları üzerindeki alabil 

diğine geniş ispanyol paça jeanının yakın plan 



qörüntusüyle başlayınca. ~\ondan kopan kahka 1 nurnaralı sıreması Akun'd Şırket qe• lde ay dan sonra h ıc .n,uk 

h,l. Disko çılgınlığının biti~inın en az 4-5 yıl son- nı anda ik ı film yosterir. bunlardan en ÇOk Iş yap· Ani~ lau ı -

rasında. ıspanyol paçanın yerini çoktan, streç ve ma potansıyeline sahip .!)lanı Aıı:un'de oynardı 

alabildiğine dar paça BO'Ier modasına bıraktığı Işte buna güzel bir ornek Sinema :auetesr'ııde 

gUnlerde, 70'\erı en çok simgeleyen üç-beş film yer alan bır ilanda, Dzel Bir '<adm'ın (Pnotty 

den biri ulkemize daha yenı ulaşıyorsa, izleyici Wom€;nJ 16 Kasım 1 qqo tarihinde BfYOğlu 

gulmeyip dr ne yapsındı' Bu olay Türk sinema Emek, Kadıköy Reks, Ankara Akiin ve i zmir iz 

sektörünUn ı 9BO'Ierdeki durumuna iyi bir örnek m ir sinemalarında gösterıme gireceği belirtil-

oluşturmaktaydı. Nitekim tum sinemalar gıbi mekteydi. Bugunün 80-90 kopyalı yenı göste· 

Akun de BO'Ierin son kısmını, ikinci kategori rimleriyle karşılaştırıldığında ~ka gibi gelse de, 

Amerikan yapımiarı ve araya karı~mı~ Avrupa 90'1arın ortalarına kadar durum aynen böyleydi_ 

filmlerınden oluşan bir program sunarak geçir- Julia Roberts'ı bir gecede yıldız yapan bu filmı 
rnek zorundd Kaldı. Sinemada o dönemden ediş- Ankara'da ,zlemek ıçin tek imkanınız Akun'di.ı 

lerini hatırladığım Siesta, Aşk Hastalığı ve Ve ve zaten bu tUr filmler de Akun'e pek yakışırdı 
Tanrı Kadm1 Yaratl) <And God Created Woman, Nitekim Ozel Bir Kadm, Akun'de ve diğer 3 sı-

orijinali degil yeniden çevrimi> gibi filmler, heye- nemada 4 Ocak 1991'e kadar gOsterimde kal 

can yaratmaktan uzak bu ikinci derecede yapım- mış, yani dağıtımcı, 1.5 lY boyunca yerine yenı 

lardandı. Yine de, 1987 ·BB sezonunda, bir dağı· 

tırncının nasıl~a getirdiği Orion şirketi yapımia

rının Aklın'de zengin bir program oluşturduğunu 

belirtmek gerek. Woody Alien'ın o sıralardaki en 

~on filmleri Hannah ve K1zkarde~Jeri (Hannah 

and Her Sistef'"5) ile Radyo Günleri'nin (Radio 

OaysJ yanısıra, Madonna'nın ilk başrolü Despe

rarely Seeking Susan lÇılgm Madonna adıyla'J 

ve Gene Wilder'ın me~hur Fransız komedi uyar

laması K~rmwlı Kadm fThe Women in Red), bu 

bir dizi tilmin arasında yer alan hoş sürprizlerdi. 

1988-89 sezonu ise, Universiteye girişim ve sine 

mayla iyıce ilgilcnmeye ba~layışımdan dolayı be

nim için ki~isel bir milat olmasının yanında, 

Türk sinema sektOrünün tekrar canlanmasının 

ilk işaretlerini verdiği için gözümde özel bir 

önem taşır her zaman. ı 988 sonbaharında, 

ır Dirty Dancing, lik Dans lik Aşk adıyla Akün'de 

başlayıp uzun süre afişte kaldı. Filmi farklı haf

talardaki üç izleyişimin her birinde sinema. bal

konuyla-salonuyla doluydu. Aynı yıl Arabesk~n 

gördi.ığü rekor ilgiyi de buna eklersek, sektörün 

uzun suredir en parlak sezonlarından birini yaşa-

dığını söyleyebiliriz. Belkı de buikıtilmin kazan

dığı buyi.ık başarı sonucunda, 1989 ilkbaharında 

yabancı dağıtım ~irketlerinden UIP Türk sinema 

pazarına girdi ve bir süredir sinemalanmıza gel

meyen büyük stüdyo filmlerini göstermeye başla

dı. Temmuz ı 989'da ise sıra Warner Bros'taydı. 

Bir gün gazeteyi açtıcjıında, daha birkaç ay ön· 

ce, 'En iyı Film' başta olmak üzere pek çok dal

da O• c-1r'a aday gö~terilıni~ yepyeni Tehlikeli 

İlışkiler~n Wangerous Lraisons> aniden Akün'de 

başladığını gördüğümde neredeyse şok geçire

cektim! O yazın kalanı boyunca Ekim'e kadar 

gösterimden kalkmayan bu filınle birlikte de 

Akun'un en gdrkemlı donemi açılmı~ oldu. Bu 

dönemin ilk yarısında, yani hemen hemen 90'\a 

rın ortasına kadar, Warner Bros'un Ankara dakı 

orıı ne. a ydı 

liste aluştumıaktaydı Ankaraıı sırema..;e e 

Akun'un k.:.;dıfe perdesı cıçıldığı~a Batman 

fılmlerıyle heyeı dnlarıdı Odlgaiarın Prefi!Jı i e 

1 Pnrıcf' ot lhe r de duyguıand; Masuı ın k 

Floger Flabbıt1e ~re .. ;ı Olu Ozan Jr Dene

ğı'nın 'Dead Poets So•ıet,y! finahnde al ı bas

tı. K.:.ızuların Sessıılıgryle cs,ıenu ?f t.fıe 

'.ambs) korkt.u ve eo yakınıarda M~tn ve Yti 

ztıkle,.,n ffendisı yte 'Lord of (he Rınqs bılme 

dıgı fantastik dıyar1ar.:ı ~ittı "'lın~ Eastwood 

Mel '"iibson, Kevırı Costner ~ıbı ı ollyYJoon me 



h-. nan (PıJfp flı tıorı ya da K, ç ,k Euddl1a Lıtt Ptk bu ıneına neden klpan:ıı tn buylık etken 

le Burld!ı gıbı dah..ı farkit yapınılar yJ J-1 E.şk.ı ı entın gell~irn ç. gi~ inin, me~kf'nlerin yo~unıaıtı 

}d Hprşey ~ ıı/o. Gu~e! Olacak., V'"'-"1tfle fJıbı qı boıgelen qider k kent merkdinden uzakldşlır 

TıJrk fılnılen i• ~ ana nıenlıye ~~ıda renk kcıt ın m, ve ızlejıcılenn tercihlerını <.emtlerindekı s.ı-

)Siar gibıycli ';inemayla itqilı ba.-ı başk ı wnn lonlan y, dJ c1uba\arıyla koLıylıkla ul~~ıbile-

tılaı na, o dönemde'ki çı· gisı h~kktnda da he. ıyı c klerı, biiyuk :ılt~Vf~ri~ merkezlerinın ')l.ınyelerın-

fıkı vPr)hıltr. Ornegın Vvarner B ro ~O'Iaı 111 Jr- de dÇılan ine:: 'll lt 'l kaydırına~ oldu Aklin en 

t..ı.l.-ını .l k ~dar bınnr ~~.ate•lüf y1 ri rılmlr m" ıy• mı.3otPrııer., ı buralaıJ kaptınrak bi.ıyu~ cMr 

TurJ<ıye Ç3Pintı.3.. ım:fılf"r'l · "' dec ·ı J tanı 1 C: bE" ~ldı. D h.. diı lJk getir dUzryirıa. ..ıhip ögrenr 

bd s ın"" y.ıpıldr o ı ~o· tr ı rınleı : ı ı f r~lt tLrde k ımının ı t< ızılay ve çevre nde gud.ı~:ı.rı '!ı ı 

ılaı ... ı du .. e lı:>rdi Bı k :ı~ 'yı 1rlam ıA fp nPııa.ı r ·er ıl etfl'ıe ayrı bır· Kıntı yardltı. Bu 

od ~1 'l' ııııı ıq ·?d,.. h "'1lo ~Jyla ~J , qunde kf ım u:; Jbı'strıdtı Jlmıeı; nu ~ıonundaııbı 

Akun dtı del if.ı.dn q-.. bunlar u ı•rve r kt, r(,,. dana h ·lli1 ne na fu ı \>- mden bo.wlmu~ 

ıurken, alt katta ı• e bu kez perdenin çok yııkar 

dcı ve oturma yerlerinin çok a'jagıcf,t kalm,;ı.ı drı 

layı"-tyla konfor~uz oturma pozısyorıu ,özkonu 

olııyor Bu bakımdan Aktın ün alt katının da p 

uygun izleme kosulları sa(ılamadıgınr ileri ı.ure 

bilıı'iz Gerçi bu :;an ı n, filmierin iyice az kişı~ 

oyn,:ım,wa başladığı son yıllarda llzıicu biçimd! 

kendiliğinden çözü l mlıştü çUnkü artık balkon hı 

le anCJ.k yan yarıya dolabUiyordu. Demek kı b 

nok t ad~-ı .ınemanın bOlünmesi, en azından fılr 

~oc.terırn mJiiyetinin bıraz dü~ürulmesini .agiJ 

yarak sinemanın ayakta kalmasına yardım 

)labılirdi Bununla b;ığkıntılı olarak, '!ıineına 

alarıınd2 yapılan on(a vatırıma, dıınyayla dy~ 

guııfle gosterııne gir•neye baş/Clyan filmler·" kar 

:~ın son ~ 4 yılda ııleyicı sayısında yaj.;ı.nan 

rPklı du~uş df" Aklın'ün kaderini tam olarak be 

lırley~ıı son etken oldu. DVO-VCD'nin y,ıygınlat 

ması ev sinema sistemlerinin en alt teknoloji' 

versiyonldrtyla da olsa pek çok eve girmesı, dijı 

t.ol yayın kanallannın artması ve uikemizın ar 

darda yaşadıgı ekonomik krizler sonucu herkp 

sın Pğlence butçesınde- kısıntıya gitnıesi 1 ızleyicı 

Sdyı ının giderek ~iiişmesinin nedenleriyrli. 

1\urı~ bir mantık sılsılesiy/e sıraladığım tunı bu 

etkenler. Akün için artık yapılabilecek çok ı~r 

kalmamış olduğunu go~terse ve tıeynimin rasy1 

neı yanı bu g!dişatın tek bir yOne i~aret ettiğın 

bul~a da, duygus,al yanım acı gerçeği kabullen-

ı lu turmui; ~. F3i dıgPr i 'Ir rıtı: Uı ::ıı ı: ne :ılon laı jJ ıle· ı :te pek kın .ı > rrnPdiğir mekte zorlanıyor ne yazık ki. Acaba, çe~ıtli nı 

ı ı rrla ~c. n y 3:nıl . ldıgımı; k.ırtJndJrı de or ı A. urı·ı · ~lon huyulduğunun ozel bır anlamı denlerlf" :ıyağını ÇPknıiş ;inemaseverlerin ırası 

nak tlerı. bıyuı 1) '1 c ıııı · ıl paniJrt cı kaloı ı ~oldu. Oteyandarı, :>· ellikle ıhşverış re: d.:ı olsa Akün'e gelmesini ve Ankara'nın 

Akoın Sınernosı ozellıkl genç k sım·n olıştıg sınemo 'görOnümu'nden biraz 1 Akün'• tekrar sahip Çikmasını 
saÇılayacak bir gırişırn ba~latıl 

uzakta ko'rnışlı v bu roktodokı eksik '·k lerı koderinin belirleyicılerınden oldu." ma 51 g1bisinden bir çözum bulu-
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'tt tavanuan ı ılan Jr':on '""t.. ı :u\ ar nep lk 

Aı e wı r h ı ) yıı :ırd· bı ~ '3. • lgınc ;t~-

e , "''' rnt_ raçlaııydı ı.-..tP 11 , n li:., 

:ıı_ ııci ~, lı ı:ı t r· 11 iderd• lana 

yıl r rı n L tr(~ • reo 

l ·' lmı BJı o --=ırıana k:id..1ı ır nıaı ırd .. ı 

au urr r rt:· ı erden ~nı kulağım- ı 

:~rp )!tr• ıı ıaı oı ın Ja. ~O Agı to ı Qqı; 

Wr hıııd O kop 1y qoıtr ıme Qıreı Ratman 

L'·, J IL .•nıan Fore~r:: ı !ll' bır lık te ı e l • cı ı ın 

lo 3 ı t .. ınc : r lan 'Dolb [ igı ıl Tiırkıye ye 

ıı lnıı )\du ~ lll"' ın <;ıne . :ı. (:ol •1 1 nde' la 

ıında r IC'U'ınd<1 Akun ur de )lduqu ~d~e dltı 

lonrı.:ı bu ı t . ·liP yt. ~rıjdi r r ını ı .Y ·du. 
7 ~te A y lay kıı bır .u, ı !\ı• ~~ 'da 

t nıı tu!' n n ıı n.: :ı.ı :ı.tı ı nı 7 ıı 

'' r nu oldu. 

rpqırdı ı ıı rr r' ı 

J n l't t ' ık 

k .:ı ıı F ır lrm.e 

unı,k•nlı 

" 
lll 

An 

qo 

'11erı<ezıerı '11 k sin~rnaların standartlar yla kar 

ıı.. r Id ıl ında Ak..ıı ün genel törünUmu ıtiha 

rıylP kı n ar kllı< ı aldığı soylenebilır 'ion do

ııenıi."> Jtom.ısyun ıçermej"'n 1i~ bıı :ız kuru 

tJıj, r lenmı 1 ·ten ı tu yesı esk ı IJ~ •. d bufe)t çalı 

:ı.nl ı nır va1 ortaldm~r. tolt klarının ergono-

mrk k duzı)'l k>ıtuk unlar nu qe. ·~lık oı~ru ..J, 

qe ı '"' görlJrıı.. rJ bakım/arından, yanı kıı:..:ıtd_ 

tum bırım Jl ıtıbarıyle, Akun uzt>ll•kl gen~ k si

mııı ılr~tıgı ınema 'gorUnumu'nden tı11 :ız uzdk 

L1 kalmıştı v bt.ı nokt.:ıdakı ek ık likler ketderinin 

ba.lirle>yiııletinden oldu. 

nabilir mıydil Kapanı~ kararı Jlınmadan önre 

bu türden bir kampanya ba~latılamaz mıydı 

Uzulerek ıti af edeyim, aralarında benim de Jl

ducjum vefa517 kıtle çeşitlı ki~isel qerekçelerle 

Aı(Un'de fılm izleme alışkanlıklarını kaybetmıt

!C d!", salonun bir ~ki lde varlığını slırdurebile 

ceogi y<ınıl~am ... ~ı ıçındeydi. C)JnemanrP geçen ~az 

qazeterPrde çıkan Oıel indinm ilanlan ~onıJn 

yakla~tığını ılan edivordu 3.ma, bizler bunu d, 

qormezden qeldık ''Ben gidemeçem de, nastl of 

sa bırileri q1diyordur." duşuncesiyle sırtımızı 

AkUn'e dönmeye drvam ettik. Sinema salonldrı· 

on bı ı etk de inen"t:'! yonetiminin ırııa~ tır nın vnsuz.:ı. k3.dar açık kalacağını anıyor, onla· 

dL..,.gu 1 ned ılerle muhten ler ~ıııe 1ayı bol 

't n 1ı.ım , rlabilirdi. TUm dUnyad;-ı bL 

}!Jt ır rna qer e~ı Çi)k tJJ)Jk 1 .. trJpOIIF 

:Jı ında bu ırz bırde,. ç "' btlı sınem lanr 

omuı er nıı ~r' lı. s_n3 ıgını QO ~r,tor. Jzıe 

y 1 . ııtıJı p deye :laı 1 y.;l n hıp. ıılf11k erı 

lmı yıı el tı.ınl .. ıı:-yı , h div r. t ıft ~ :ı.t 

H t r ılomııı J t k t nt :ı ,. •ueyıP )! Jt n :ı _ter 

1 ı Jr i ıri ı ı ter ı 'm ı uz•mı J bir bojıuı otu 

r .ıayatınıı, rl..1 birer temel veri k~bul ediyorduk 

Akün'un kapanıiı, bunun buyuk bir yanı/ .aın ~ 

oldıığurı e dCI bi'sımde g~.-sterdi O bıze en ! 
Juz.:>l antlarımızı ı,erdi1 ı~'l bı .. onu y.ıc·atna)· ~ 

ba Jrarrıadık ~ 

Te ~kktırler Ak~iı, ;inc-m yoluyla h yatım n U .. 
.:ır. mil bır parçJ~I oldugun çin ve uzyun( r ~ .. 

Aıurı enı ih'"rlal rl('ı'ck Kap,.;ınmarı yol açJrı 

lardan br olduqun ıçın .. :: 


