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s· alar 
CEMİL KAVUKÇU 

ocukluk yıllarınıdan kalanlar: kasaba

nın ıssız sokakları, karlı kış günleri, so

ba larda yanan edunun kokusu, uzun sı-

cak yaz lar, evimizin bahçesi, oyunlar, çizgi ro

man lar, kedi ler, kargalar ve sinema. Hepsi, ya

şandı k ları kadar taze, unutulmaz ve gün geç

tikçe önemi artan anılar. Çünkü artık ne o kü

çük kasaba, ne o ıssız kaldırım döşeli sokaklar 

ne de sinemalar var. 

Çocuklarsa büyüyüp çoktan yaşlandı. 

Oıiaokula başladığını yıl olabilir; ya da bir 

sonraki yıl, anımsamıyorum, evimizin bahçe

sindeki odunlukta bir sinema kurmuştum. Sa

lon, ineğimiz olduğu yıllaı-da ahırdı, daha son

ra odunluğa dönüştü. Ama adı hep "ahır" kal

dı. ineklerin yem yediği (biz ona 'yasla' der

dik) bölüm bile duruyordu. Ahırı sinema salo-

nuna dönüştürdüğümde yaslayı balkon olarak de müş-

değerlendirnıeyi düşünmüştüm ama, son dere

ce dar bir balkon olacaktı ve orada oturan 'si-

nemaseverler' asla rahat etmeyecekti. Bu lik- vardı. Sesi güzel bir komşu ço-

rimden caydım. cuğu da (o da personelden, ilkokula gl-

Amerikan bezinden bir perdenin arkasında diyor olmalıydı) film başlamadan önce şarkı 

nıum yakar, kartondan oyduğuın figürlerin 

gölgelerini perdeye düşürür, onları hareket et

tirip konuşturur, çeşitli serüveniere sokardım. 

Önceden tasarlanmış öyküler değildi bunlar, o 

anda uydururdum. İşin en keyifli yanı ise, oy

natacagını filmierin afişlerini yapmal<tı. Kar

tonlar üzerine resimler çizer, karton karakter

lerimin adlarını yazardım. Alişin altında daha 

~üçük resimler olurdu. Bir de tabii "gelecek 

program" ve ·pek yakında" alişleri de yapar

dım Sinemam, her yönüyle gerçek bir sinema 

0lınalıydı. Iki tür bilet hazırlardını. Ön sırada 

(tuğlaların üzerine konmuş tahtaları otura

caklar için 5 kuruşluk, arka sırada (o da tuğla 

iızerine konmuş tahta) oturacaklar için de 10 

kuruşluk biletler. l(oçanın tam ortasından da 

annenıirı dik i~ rnakinesınde biletin kolay yırtıl

'' asını >ağlayacak delikler açardıın. Çünkü, si

ııerr ı:.,evf'rler ahır1a girerken biletin yansını 

r:ıpıdakı ·gorevi ı· alırdı. Film öncesi, mahalle-

söylerdi. Her şey bitince de hasılat uygun bir 

biçimde (ama eşit bir biçimde değil) aramızda 

dağıtılırdı. 

inegöl'de o yıllar iki kapalı, iki de yazlık sine

ma vardı. Bu sinemaların üçü (iki ko,palı, bir 

yazlık) aynı kişiye aitti: Sinemacı Niyazi. Biz 

çocuklar için Sinemacı Niyazi, öğretmenleri

mizden, okul müdürümüzden, Belediye Başka

nı ve Kaymakanıdan da önemli biriydi. Saygı 

duyduğumuz kadar korkardık da ondan. Elekt

rik kesintileri nedeniyle gösterinı aksadığında 

salonda ıslıklı, yuhalamalı, Niyazi'ye yönelik 

küfürlü, patırtılı bir isyan çıkardı ki, bunu an

cak Sinemacı Niyazi'nin gür sesi bastırırdı. Bir 

bağırdı mı, salonda çıt çıkmazdı. Herkes sabır

la filmi n yeniden başlamasını beklerdi. 

Yıldız Sineması'nda genellikle Türk filmleri 

gösterilirdi. Salı ve Cuma kadınlara 14:30, 

inegöl'un pazarı olan perşembe günleri köylü

lere 10:30, pazar günleri çocuklara 10:30'da 

den' programı. Yabancı filmierin gösterildiği 

Marmara S ineması'nda ise çarşamba ve cu

martesi 14:30 dışında matine olmazdı. 

Zift-talaş karı~ımı bir kokusu olurdu o salon

ların. Sahnenin hemen önünde varilden bozma 

büyük bir soba yanardı. l<ış günleri, salona 

girdiğimizde ilk işimiz sobanın başına gidip 

ısınmaktı. Niyazi'den korkmayan bazı cesur 

çocuklar sobanın başında sigara içerdi. Rıza, 

Asım, Salih falan ... Birbirlerine el kol hare

ketleri yapar, boğuşurlardı bile. Amaç, ısın

mak olduğu kadar, halkonda oturan kızlara 

kendimizi göstermekti. 

Bütün bir pazar gününü Yıldız Sineması'nda 

geçirdiğim günleri anımsıyorum. Saatinden 

çok önce sinemanın önünde olurduk. Çünkü si

nema önü çok iyi bir çizgi roman pazarıydı. 

Okunmuş ve satılacak kitaplar, değiş-tokuş ya

pılacak, yeni alınacak kitaplar. Onun dışında 

kabukları kırmızıya boyanmış pişmiş yumurta-
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larla yapılan bir tür kimin yumurt.uı daha 

saOiam' oyunu <alçıdan yumurtısıyla ortalıOı 

kasıp kavuran ve sayısız yumurtayı kırıp kir 

hanesine yazan Necdet'! nasıl unuturuml. Tur· 

iUCu, tatlıcı, çeklrdekçl de olurdu. Tam bir pa

nayır. 

Niyazi, biz çocuklara pazar günleri garip bir 

karma sunardı: Tarzan'ın yanında Ayteclk, 

kovboy filminin yanında, cuma giınü kadınları 

aOiatmıi bir Göksel Arsoy filmi, ya da Herkül 

olurdu. Ama hiç önemli deOIIdi, hepsini bailan 

sona izlerdik. Sinemadan gece kuşları gibi çı

kardık ve gün ışıOı bizi serseme çevirirdi. 

lzlediOimiz filme göre büründüğümüz kimlik 

de değişirdi. Ya, ağaçlara tırmanır Tarzan 

olurduk, ya sokak aralarında tahta kılıçları

mızia kıyasıya dövüşen Romalı gladyatörlere 

dönüşürdük, ya da kötülere karşı tek başına 

karşı koyan kovboyduk her birimiz. Oyuncula

rı tanımazdık ama, aramızda hepsinin bir adı 

vardı. Glenn Ford, Bakırcı Şevket'ti örneğin, 

çünkü ona çok benziyordu. Steve McQueen'i 

"sarı" olarak tanırdık, Yul Brynner'in adı ise 

"kel"di aramızda. Burt Lancester'in tıpa tıp 

benzeri vardı. Bizim için sinema hareket ve se

rüvendi, melodramlardan hiç hoşlanmazdık. 

Uzun diyaloglardan sıkılırdık, aşk meşk işleri 

bizi hiç açmazdı. 

Türk filmleriyle bağımız güldürüden geçiyor

du. En beğendiğimiz oyuncular Öztürk Seren

gil, Vahi Öz, Sad ri Alışık, Necdet Tosun, Cila

lı İbo'ydu. 

Az da olsa korku filmleri getirirdi Niyazi ve 

biz çocukların canına okurdu. Bir tür öç alırdı 

bizden; sandalyelerine verdiğimiz zararların, 

kullanılmış biletleri birbirine ekleyip sinemaya 

girmelerimizin, tuvaletlerin duvarlarına şekil

ler çizerek işeyişlerimizin, taşkınlıklarımızın 

karşılığını o filmlerle çıkarırdı. O günlerin ge

cesi uyuyamaz, korkudan evlerimizin avlusun

daki helala ra tek başımıza gidemezdik. 

İtalyan western filmlerinin yaygınlaştığı dö

nem lise öğrencisiydim. inegöl sokaklarında 

Clint Eastwood gibi dolaştığımız, onun gibi 

gözlerimizi kısarak baktığımız, dar kat panto

lonlar giydiğimiz ve ıslıkla Bir Avuç Dolar 

İçin'ın, İyi Kötü ve Çirkin'ın müziklerini çaldı

ğımız yıllar. Guilianno Gemmalar, Franko Ne

rolar, Cango, Ringo, Pekoslar, düzeyli-düzeysiz 

bir yığın filmi Niyazipeşpeşe getiriyor ve Mar

mara Sineması dolup taşıyordu. Arada gaflete 

düşüp Mahşerin Dört At/ısı, Harp ve Sulh gibi 

"ağır" filmler getirdiği de oluyordu ama seyir

cinin tepkisini daha ikinci yarıda alıyordu. 

Afişler ertesi gün değişiyordu. O yıllarda bizi 

müthiş etkileyen bir film izlemiştik: Maymun

lar Cehennemi. Sinemadan çıktığımızda kafa-
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mız karmakan kt.ı O kı 91C111 kasııblnın bol 
sokaklarındı, Plr1clınnda do~ pra 
Içerek dünyanın geleceOinl konııJmu1tuk 

Tepkisel bir Izleyleisi vırdı klslbamııın ve 
makinisun filmi keyfint gllre kesip doOI'IdSO 
na lnanıldıOından ona hiç güvenilmeldi Elekt 

rlk kesintllerlnln, ses bozukluklarının, kısacası 
her türlü gösterim aksaklıOının tek sorumlusu 

maklnlsttl ve sahalardaki hakemler kadar acı 

masız sıfatlarla yuhalanırdı Bır sllylentıye gtı.. 

re (bunu rnaklnlstln bir tanıdı§ı anlatmıttı> 

filmi başlatmadan önce mutlaka hepınızin 

gelmişini geçmlşlni •. .'' diye söver, sonra da 

bismlllah deyip dü§meye basarmıt. 

Kadınlar matinesinin kadınlar hamarnı kadar 

şenlikli olduğunu duymuttum ama, çocuklan 

tek bajlanna o matinelere almadıkları içın bu 

na tanık olamadım. Oradaki tepkiler makınis 

te, Niyazi'ye değil oyunculara yönelıkmii: sev
gililer arasındaki yanlış anlaşılmalar, imkansız 

aşklar, araya giren kışkırtıcılar, kötü kadınlar 

falan çileden çıkarırmış onları. Asıl merak et

tiğim ise köylü matineleriydi. Bir kerecik bile 

olsun gitmediğlme şimdi çok üzülüyorum. 

Onların da Niyazi ile bir alıp veremedikleri 

yokmuş. Elektrik kesintilerinde bile sesleri çık

mazmış. Bu ağırbaşlılıklarının karşılığını da 

salonda sigara Içerek fazlasıyla alırlarmış za

ten. Onları asıl ilgilendiren filmmiş. lslık, kü

für, bağınş gırla gidermiş. Perşembe günleri 

10:30 matinesinde adam gibi film izlemenin 

olanağı yokmuş. 

Ne zaman "Dağlar Kızı Reyhan", "İntizar", 

"Damarımda Kanımsın" şar1cılarını duysam 

yazlık sinemaları anımsarım. Film başlama

dan önce bu şarkılar çalınırdı. Her ne kadar 

"Aileye Mahsus" diye ayrılmış bir bölüm var

sa da, kadınlarla erkeklerin birlikte film izle

dikleri yerierdi yazlık sinemalar. Kapalı salon

ların taşkın izleyicileri, "aile" faktörünü göz 

önünde bulundurmak koşuluyla yine de yapa

caklarını yapardı. En korkuncu da, söndürOl

memiş sigara izmaritlerinin havada uçuşması 

ve kayan bir yıldız gibi sandalyelerin arasında 

kaybolmasıydı. Hiçbir izleyicinin isabet alma

ması, bir yanı k olayının olmaması ise mucizey

di. Açıklanması güç bu duruma birkaç kez kış

lık salonlarda da tanık olduğumu belirtmeli

yim. Bu mucize orada da geçerliydi. 

Çocukluk sinemalarım, Niyazi'nin sinemala

rıydı. Benim için sinema, biraz da Kenan 

Pars'ı andıran Niyazi'ydi. ROyalarımda halA 

kendimi İnegöl'de, Marmara Sineması'nın 

kapısında, alnımı cama dayamış "gelecek 

program"ın alişini seçmeye çalışırken görü

rüm; üstelik, rüyamdaki ben bu yaşımdaki 

ben olarak.a 
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lan ve 'DIInüj' ldlı romanı Cıın Yayıntan nda p
yımlandı 

'l4ylıtdan niSIIII ıe bir Burt ı...ttcııeır'ı -"""' 
Için Ilir dal k6y(JM g 'dlyoruı O UJiıınWa bal 
landıra ın/atıyor, ı:lüJI1twtıl, dlyoı; Bul'f biJllldl, 
hem * kanlı tanlı ıe lt!fllnle TDrlrp ,. 
Otuz üç YBjında Solflmatt Katilleri'nde OJFII(Iı§l~ 
da hiç umutlu deflltJ pJnlıi Milllllde yok ılı

miş/erdi. 

Biraz Jlnstm ol~ bunca •'- (llfflt blmı
yacıkmış, çünlci1 Burt, her Perpnılıe mutlalul 1~ 
paunna iner w kiJy m/nlbQı/şrlnın iltıiinde'ı lul~ 

tı§ı kahıede oturumıtiJ. G.,P ne Traııeı'dekl,.,. 

çevik, ne dil YüzOcü'tMitl kadırdlnçm/J; Qst81k biJ. 

tun bunları anırrısanı;zyablllrm'ltM-

(Uzak No/eta/ata Oolru, C;m YiiYf/llanJ 

"Sinemanın önu ayrı bir Jllfllikti. lininıli tVmln#iır 
alinıp satılır, dllği§tinlır, kıraya wrllird Okuma 

on, resimlerine bakma brş lturupu. B11n en 9' 
Tommi/es'le Telesas olcurdum. Klrıoıla yı dıiiNIHdim 

ama o, zaman zaman Kızılderllilel"t çok lcötii dav
ranırdı... ben hep Kızılderi/ılerden y~m. 

Her iki salondaki sandalyt/erdlln kıçının Izi sili~ 
memiştir Vedat'm. Hattil bir biltJt ıllp o sılona gır

se, film o anda göstenliyor olsa (Kızılderllılerl acı
masızca katleden John Wayne ya da dişfen arasına 
sıkıştırdığı bir kamayla timsah/ann kayrıadığı J101i1 

dalan TarzanJ ve el yordamıyla oturacak blf' yer 

arasa kendine ... Birinci film bitıp * tdörl film bır
den gösteriliyor çünlcü, günlerden PazilrJ 11ıklilr ya

nınca onun ardından kallcsa, gazoz w sigara lçılen 
bu bölümdil kitap alıp saltığını ya da değlştirdı§lni 
görse ... Neden giremiyorrlu şimılı o sa/ona? Engel 

olan, onu tutan şey neydi? Içeri gırdiğinde görmek 
istemedikleri mi? Anılar mı? Yıldız Sineması. San

dalyeler bilşer onar yan yana getirilip ilrlralanndan 
çıtalarla birbirine çakılmış. O sandı/ye/tr bile ,._ 

ğişmemiştir, bunca şey tMğişlr. çozO/up gltMrlten. 
Bir Pazar matinesinde yıllar /Jnce, öndek SJilldı 

kafaları sıfır numaralı tıraılı ;ısker/er otuıblr p
kerlerlren, beşi birden sıra lle lllri/km IliiSli dı fll 
sin geri dllvrilmişlıırdi •.. Herkes gülerlıwı, ltiln dt 
yuh çekeriren -askerdir, h~ g6ri)/ur iiSiı,._ Olllar 
da önlerini kap;unaya çalışıriren neyr ufllfllk 
şaşırmışlardı." COönüş, Can Yayın/an) 


