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ikili'ye gidersen Çamlaral
tı'nda Hüseyin Usta'nın tt.'TC· 

yağlı yoğurtlu lskender Keba
bından yemeden gelme" demişlerdi. Hüseyin 
Usta'nın yoğurdu kehabının satıldığı dükkan 
kadar dükkanın yan tarafındaki kıraathane de 
Dikili'nin önemli mekanlanndandır. Bize göre, 
kcbaba bitişik kıraathancnin önemi Hasana· 
ki'nin orayı mekan tutmasından gelir. Dikili'ye 
tJirit'tcn gdcn Ha~anaki ömrünün sonbaha· 
rında nedense hayata küsmüştür. Belki de bu 
küslüğün sebebi kaybolan sanaılardan birinin 
Dikili'deki son mensubu olmasındandır; kendi
si Yazlık Özlem Sinema"'nın işletmecisiyıniş 
bir :amanlar. 

Bu "hav-ata küsme meselesi" Dikili'nin son 
yıllardaki "ayaklı sinema tarihi" Mehmet Ke
~t:r'de isl' .. memleketi terkermek" olarak ortaya 
çıkıvor. Kulakları çınlasın Mehmet sinemayı o 
kad~r se\ ermiş ki zarar ettiğini bile bile yıllar· 
ca film göstermiş; ta ki battığı I 99 I 'c kadar. If
las edince üzüntüsünden bu diyariarda dura· 
mamış çekmiş gitmiş dedelerinin geldiği Ro
manya'lara doğru. (Yazar sinema sevgisi yüzün· 
den sinemacıları kutsal adamlar olarak görü
yor w me.eleyi böyle algılıyor. Her ne kadar 
"taktı da giııi" derlerse de boş verin; zaten gô· 
rüldüğü ü:ere "kendi gitti ismi kaldı yadig:ir"). 

Taşrada sinemacılar kasabalardan köylere 
doğru da yayıldıklarından gittikleri yerlerde 
olağanüstü ilgi ile karşılanırlarmış dediklerine 
göre. Filmleri ve I 6'1ık makineleri kanrlara, at 
arabalarına yükledikleri gibi köy ederinin be
)az duvarlarına ~.ıinemanın büyülü dünyasını 
abeıririrlermiş "köyün agasından bile daha 
fazla itibar gören" gezgind sinemacılar. O gün· 
lerde, şu ,·atanın garip edatlarının önlerine al· 
tın döksen sinema gibi mutlu etmek mümkün 
değildi; çünkü parayla satın alınamayan \evgiyi 
sinema sayesinde düşlerde yaşıyorlardı. Bir gün 
Türkan Şoray'ın Siyah Gözler'i ziyaret ederdi 
kuş uçmaz kervan geçmez ücra köyleri; bir gün 
Fikret Hakan'ın hurma bıyıkları "telli başına 
vcmeni bağlamı~" köı kızianna "ah, vah" çekti· 
rirdi. [}aha dün gibi hatıriarım Uzunköp· 
rü'nün Balahan Köyü'nde Llimon Ahmet ile 
Çakır Zeynep'in kerpiç ederinin arasına ku· 
rulmu~ mini ıazlık si nemada Turan Seyfioğ 
lu'nun oynadığı Kı:ıltuğ'u ve kahveden bozma 
tahta sandalydi kapalı >inemada Türkan Şo
ray 'ın Eli Ma.,alı\ını seyreğimi. Eli Maşalı'nın 

afi~i mutlaka C.,mal Dündar'ın elinden çıkma, 
orijinali ıağlıhoya olmalıydı ve "Sultan" iki eli 
belinde sert, çapkın ve hafif çapraz bakmalı 
anımsadığım kadarıda. Türkan'ın gösterildiği 

sim·manın 3lHO metre uzağına koyduğu ve ipi-

SADI ÇILINGIR 

ni çeke çeke çalıştırdığı jeneratörün gökgürül· 
tüsün(i andıran sesinden hiçbir köylü vatandaş 
rahatsız olmazdı da sinemacıya sitemler etmez· 
di muhterem okurlarım. Şimdi öyle mi ya, 
T\"de yerli film meraklısı evin hanımı ha keıa 
Türkan'ı seyrederken evin "fudbol" (Coşkun 
Özarı lx:iyle der daima) meraklısı bcyi hemen 
müdahale eder: "Kes şunun sesini" diye; keyf. 
le seyretmek ne mümkün "Kara Gözlüm" "Sul· 
tan"ı. (Yazlık sinemalann yok olmalarının hfız. 
nünü yüreğimin orta yerine getirip oturtan hu 
bölümün müswttesini kaleme aldığım Diki
li'deki TEK kampında, tam burada, sevgili 
okurlar, "beni denize çağıran biricik oğlumu 
azarladım"; affını::a sığınınm). 

Dikili'nin Çandarlı, Bademligibi köyleri de 
nasibini almış yazlık sinema şenliğinden, orala· 
ra da yukarıda bahsettiğimiz Mehmet Keser 
götürmüş yazlık sinemayı. "Dondurması ML-ş

hur" Badcmli Köyü rahmetli Reha Yurda
kul'un her yıl mutlaka uğradığı güzel bir köy· 
müş; Müjde Ar ile Tanju Kore! Törc filmini bu
rada çekmişler ki Hülya Koc;yiğit'in Susuz Yaz 
filmini çevirdiği Bademler Köyü ilc karıştırıl· 

masınmı~. o Ödemi~'in Köyü'ymüş çünkü. 
Ayvalık ile Bergama arasında kalan Diki

li'nin kış mevsiminde ı 0800 olan nüfusu yaz· 
ları yüzbine ulaşır, Ağustos'un ilk haftasında 
yapılan Kültür ve Sanat Fe>tivali sırasında ise 
yüzbinin de üzerlerine çıkarmış. 

Tütün ve pamuk yetiştirilen Dikili'de ilk 
kışlık sinema olarak 9. sokaktaki Enver Başo
rak'a ait bina hatırlanıyor. Sonraları Cdil 
o\kıncı'nın ve Sıtkı Karagöz'ün mağazasında da 
gö"eriler yapılmış. Mağazalardaki sinemacılığı 
Lütfi Bey yürütmüştür. Ma: isi 1 965'lere kadar 
uzanan Belediye Sinemasının salonu şimdiler· 
de tanzim satış mağazası olarak, balkonu ise 
Belediye'nin Kültür Evi olarak kullanılmakta· 
dır. Ayhan Işık ve Orhan Günşiray'ın filmleri· 
nin çok iş yaptığı yıllarda Allah C.,....anı Versin 
Osman Bey'in dört beş gece oynadığı, Fatma 
Girik ve Karta! Tibet'li Boı; Çerçeve'nin de çok 
iş yaptığı hatırlanıyor. Sinema salonu markete 
dönüştükten sonra balkon k"mında Uçurtma· 
yı Vurmasınlar, Camdan Kalp, Rembetiko ve 
Ölü Ozanlar Derneği'nin Beledi~enin kültür 
faaliyeti olarak sunulduğunu o;öylersek günü· 
ınüzc bakarak memleketin nereden nereye gel
mekte oldugunu açıkça görebiliriz. 

ı 99 I 'de tamamen faaliyetini \!>na erdiren 
sobalı Belediye Sinemasında genelde yerli film 
göstcrilirm~. Ilk yazlık sinema Belediyenin 
)imdiki binasının hemen arkasımıa Mahir De
mirelli tarafından çalı)tırılmı); oradan PTT'nin 
şimdiki binasının bulundugu yere, daha sonra 

Belediyenin karşısındaki balıkhaıum 
yere gitmiş. Sahnesi deniz 
hane yanındaki sinemaya çocuklar 
miş. 

Zeki Müren ve Cahide 
Şarkı filmine yapılan kuyru~ün ucu btıiilllllr4dlt:'~ 
tu; köylerden at arabası, eşek ve 
hirden ise yemek yemeden film oey•nlli111119*'ıjııı ,_ 
linirdi. O zamanlar köylerde tra,ktclre 'lillıffıılllf ~· 
lanmazd~ vesait (vasıta) şimdiki gibi bol ... 
di ve bu yüzden doya doya film seyrediBrdlo W. 
min gösterisi bittij!inde köye gidecek eelıl 
kü otobiisün kalkış saatine kadar ~•t.ını.ııı. 
na edilir; film (John Wayne'in bir fılırıt!ıin lll· 
şına böyle bir gösteri geldiği hatıriiiiUJ'OI') 1ı1r 
iki kez izlenirdi. (Bu paragrafıski ifadeler arıı. 
ların sahibi kasabalı sinemasevere aittir). 

Tütün kırmadan dönen kızlar elleriDi yı. 
kamadan ailece Yazlık Duygu ve Sahil Sfnı:ma.. 
!anna koşıururlardı. Ki o sıralar sahilıle lllete
rilen filmlerden bazılan şunlardır: BirB KOl 
Biraz Duman (Tamer Yiğit, Behiye Akaoy), 
Vurun Kahpeye (Hülya Koçyiğit, Tupy Tok· 
söz), Yaban Gülü (Siyah-Beyaz), Samanyolu 
(Hülya Koçyiğit, Ediz Hun), Kızgın Damıfaki 
Kedi (Yabancı). Daha sonralan Şeytan, Gı-eııR, 
Dragon (Bruce Lee), Omen hatırlanı)'Or. Her 
gün film değiştiren birbirine bitişik Yulık 
Duygu ve Sahil Sinemalarının sahipleri kriz 
neticesi sinemaları kapandıktan sonnı ar181111'1 
iç tarafına inşaat yapıp, sahile bakan kıanıını • 
içinde sinema salonu da bulunma 1 earavla· 
Kültür Sitesi yapılması için Belediyeye hibe d• 
tiler. 

Yazlıklardan son kapanan Sahil Sinemalilll 
("Büyük Kapılı" diye anılan sinemaıun .ı.est 
ve kapısı halen duruyor) işleten müllt uhibi 
Ali Zeytincioğlu'nun halen aynı yerde lrıout 
şirketi vardır. Duygu Sinemasını •Özlem• adı 
ile kurulduğu yıllarda Hasanaki (Hasan tıpın) 
işletirdi. Mehmet Keser'in yazlığında ~ 

makinist Dikili'de günümüzde elektrilı:çllik 
yapmaktadır. 

Bu yazıdaki bilgiler 5.8. ı 993 tarihinde ))j. 
kili Belediye'sinin Tahsilat Servisinde çııhlıaı 
zabıta emeklisi Adnan Güler ve Belediye 
kanı Sekreteri Emi re Turgut'tan alıfllllltbr. 
bıta görevi yaptığı yıllarda sinemalarda da 
rev yapan Adnan Bey sinema salonianna 
derece sevgi ile yaklaşıyor ve "Dikili'ye 
sinema yapılsın, televizyonda film 1JC1'1'dDIII!ft>. 
devamlı sinemaya giderim" diyerek 
severlerin içini ısıtıyor. Sinemaları 

birçok Anadolu Kasabasında Adnan 
garip kalın~ sinemaseverleri saygıyla 
bu yazıyı noktalayalım. 


