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BirDoneminPerdeArkasi!
Gecmisin cok ̂ali^an Ye^ilgam sistemi icinde kendisine yerbulan vc §ohrct clan

isimler, donemin refleksleri geregi sinemadan cekilirken iiieydan 'seksfilmlevi nc,
muzigin ytikselen tiiru 'arabesk'in perdedeki yansimalanna ve her donemin ge^er
akgesi clan 'komedi'ye kaldi. Salonlann kaderini artik bu uc egilim beliiiiyordu...

Sosyolojik a^idan iizerinde durulmaya
en 90k miisait zamanlardan biriydi.
Hele ki sinema... Malzeme Qzerine

malzeme sunuyordu. Hi^bir zaman
sektorlefmemif ve 'altm yillar'mm
ozgiiveni ve 'Nasil olsabizi kimse

yikamaz' psikolojisiyle yoluna devam eden
Yefil^am, 'alarm zilleri'nin (jalmaya
ba§ladigmi once hafifcen, sonra da ciddi ciddi
hisseder olmu§tu.

Evet, 70'lerden bahsediyoruz. Teroriin bir
bela olarak toplum iizerine ̂ oktiigii. her gun
gencecik insanlann ideolojik
tercihierinden dolayi
hayatlanni kaybettigl,
ekonomik ̂ okuntiinun hakim
oldugu, (jare olarak sahaya
siirulen 'Milliyet^i Cephe'
(MC) hiikiimetlerinin kan
kaybmi geciktirmedigi ama
zamana oynadigi bir
donemden...

Sinema i§te bu yillarda,
kendi yatagindaki Richter
olgegi yiiksek sarsintilarla
me§guldu. Bir kere
kar§isinda o giane kadar
gormedigi biiyiik bir rakip
vardi. Butiin Tiirkiye, evinin salonuna yeni
yeni qoreklenmeye ba§layan siyah-beyaz bir
kutunun cazibesine kapilmi§ti. Televizyon
artik teror belasiyla fazlasiyla tehlikeii
gorunen sokaklardan uzakla§an kitleleri
kendine ̂ekiyor, kisa siire iginde bagimli hale
getiriyordu. TRT'nin tek kanalli cumhuriyeti
her bir hanede niifusu esir aliyor, biitOn bir
vatan sathi insanligm bu yeni icadmi, Bati'dan
az biraz gecikmcli dc oisa kc§fetmenin
hazziyla dolup ta§iyordu. Aslmda benzer
dertlcri biitiin diinya ya§iyordu, ya§ayacakti.
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Sinema salonlari giderek yalnizla§iyor,
televizyonun yam sira biiyiiyen ekonomilerin
ifadesi olarak orta smifin otomobille daha

fazla hafir ncfir olmasi, ozellikle otopark
ihtiyacmi oncelikler sirasmda on plana
koyuyor, ge^mi^in o giizelim mabedleri yikim
sure9lerine dogru ilerliyordu. §imdi!erde
bizdeki ali§veri§ furyasmm bir bafka fekliydi
ya§anan ve Avrupa kitasi, 'Emek Sinemasi'
turii dramlarin onciilu sarsintilara ̂ ok^a
tanikhk ediyordu. Nitekim o donemlerin

Ifadesi olan filmier 90k ge9meden kiyiya
vuracak, 80'lerin sonuna

dogru mesela Italyan
kanadindan "Cennet

Sinemas!" (Nuovo Cinema
Paradiso) vc "Splendor" gibi
agitlar sahaya suriilecekti.

'Seks filmleri' denilen tur

de i§tc bu zamanlarda zuhur
etti. Ge9mi§in 90k 9ah§an
Ye§il9am sistemi i9inde
kendisine yer bulan ve fohret
olan isimler, donemin

refleksleri geregi
sinemadan 9ekilirken
meydan 'seks filmleri'ne,
muzigin yiikselen tiirii

'arabesk'in perdedeki yansimalanna ve

her donemin ge9er ak9esi olan
'komedi'ye kaldi. Salonlann kaderini
artik bu U9 egilim belirliyordu. Hatta o
kadar ki, bir sinema salonuna adim

attigmda bu 09 ayri temsilcinin birer
filminin oynadigini gorur ve komedi,
arabesk ya da arabesk, komedi
§eklindeki 'ilk iki'nin ardindan
siralamanm en sonunda seks filmi

oldugunu fark edcrdiniz. (^unku bu tiir,
bir anlamda 'assolist'ti ve bcklenti bdyle

biiyutiilurdu.
O donemi ortaokul ve lise ogrcncisi olarak

ya§ayan bendeniz de ku§akda§Ianm gibi
cinsellik konusundaki ilim irfanimi bu tiir
filmlerle yapmi^tim! Zaten ku§ak olarak ba§ka
§ansimiz da yoktu, biitun salonlar boylesi
'derslerle' doluydu... Ailem Bursa'daydi, (yatilA
okulum Sakarya-Arifiye'dc. hafta sonlari
akraba ziyareti dolayisiyla 'cvci' 9ikip izmit'e
giderdim, bir de Arifiye'ye yakin olan
Sapanca'daki sinema ilgi alanimdaydi Bursa'da
Altiparmak'taki Yazicioglu, Bur9 ve arada bir
daha 90k italyan seks filmleri oynatan
Heykel'deki Dilek (daha sonra YtCA/r „i
Adapazan'ndaki Fita?, Yildiz ve Sar
de Murat bu tur yapimlarin gdzde sT
(Sapanca'da gittigimiz sinemanm i ̂
hatirlamiyorum). ®naini ise

Ben bu genel dola§im agi ^
sinemanm reflekslerine ve 'kirmizi
de hakim olurdum. Bir kere
sinemalann erotik siniriari belli h'
kadardi. Birakin araya 'par9a' ko
orijinalindeki sahnelcrin bile

^ sinin vardi.
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O donemin one cikan 'geyik'lerinden biri de,
salonda hie iimmadtgimZy oralara 'diisecegini'
tahmin etmeyeeeginiz kisilere rastlamald:i. 99

Hi9 unutmuyorum, Bursa'da yari yil tatili
sirasmda bir pcr§embe sabahi ilk seansta
izlcdigim (9unku ucuz matineydi) filmi, okul
zamani Adapazan'nda tckrar seyrettigimde
aralarmda daglar kadar fark oldugunu
gormu^tiim. Bursa'daki maklnist kestik9e
kesmif, Adapazan'ndaki ise 'sanatin ve
sanat9inin yaninda' yer alarak her §eyi oldugu
gibi birakmi§ti (hey
gidi hey, o zamanin
kurguculan

'makinistler'di ve

sanatin ufkuna onlar

yon verirdi!).
izmit'teki

slnemalara ise gizli

gizli giderdim.
Qiinkii normalde

akraba ziyareti
dolayisiyla gittigim
zaman, zaten

teyzemin kizinin
oturdugu sitcdc 90k
guzcl bir sinema
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salonu vardi ve orada donemin en iyi filmlerini
izlerdim. Seks filmleri ise ka9ak yolculugun
ifadesiydi; §ohrctini duydugum Murat
Sinemasi'na agabeyi izmit'te (Yanmca) oturan
bir sinif arkada§imla bir cumartesi gunii gizli
gizli gidip film bitiminde hemen istasyonun
yolunu tutarak okula geri donmu§tuk.
Sapanca'da ise izledigim film o zamana kadar

hayatimda
gbrdugiim (donemin

deyimiyle
sbylersem) en 'a9ik
sa9ik' filmdi, siirekli
'par9a' atiliyorve
perdedeki goriintu,
porno qizgisine
ta§iniyordu.
Sapanca'ya yolculuk
ise §6yie
ger9ek!e§iyordu:
((lav^amba gilnleri
okulda 'egitsel kol
9ali§malari' oluyor,
bir hafta smifin yarisi

Sapanca'daki sinemanm yolunu tutuyor, kalan
yan simfi bo§ gbstermiyor, ertesi hafta da
roller degi§iyor, onceki haftamn 'nobet9ileri'
Sapanca'ya yollaniyordu.

O donemin one 9ikan 'geyik'lerinden biri
de, salonda hi9 ummadiginiz, oralara
'du§eccgini' tahmin etmeyeeeginiz ki§ilere
rastlamakli. Ama bu 'soylentilerin' ger9ege
ddnu^tiigii anlar da vardi. Mesela iiniversite
ddneminde konu 'seks filmleri'ne geldiginde,
9ocuklugu ku9uk bir Anadolu kasabasinda
ge9en yakm bir arkada§im, ortaokulda yorenin
tek sinemasma gittigini, filmi ust katta
izierken a§agida salonun bir ucunda babasini,
diger ucunda ise dayisini gordiigunii
nakletmi§ti.

Sonu9? 'Seks filmleri' bir donemin
ifadesiydi. Nice oyuncusu, nice komik isme
sahip yapitlariyla sinemamizda kendince iz
birakti. Zerrin Egeliler, Zerrin Dogan, Melek
Gorgiin, Feri Cansel, Mine Mutlu, Arzu Okay,
Necla Fide. Zafir Seba, Dilber Ay, Aydemir
Akba§, Biilent Kayaba§, Hadi (^aman, Alt
Poyrazoglu, Mete inselel. Sennet Serdenge9ti,
Kazim Kartal, Tank §im§ek ve daha nice
oyuncuyu bu filmlerde izledik. Di§aridan da
Edwige Fcnech, Gloria Guida, Pascale Petit,
Laura Antonelli, Barbara Bouchct, Laura

Gemser, Agostina Belli, Anna Maria Rizzoli
gibi 90gu italyan kokenli yildiz huzurlanmiza
geldi. Nostaljik yolculugumuzun bu ayki
randcvusunda onlan ve amlanmizda biraktigi

izleri anahm dedik... APM
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