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ADANA SİNEMALARI: YEDİDEN YETMİŞE SİNEMADAYIZ! 

 

Hakan ERKILIÇ & Recep ÜNAL
1
 

 

 

 1950’li yıllardan itibaren sinema kentleşme ve elektrifikasyonun 

yaygınlaşması sonucu Anadolu’da gelişir ve döneminin en önemli kitle 

sanatı haline gelir. Bu dönem içinde sinema salonu, sinemaya gitme ve 

seyir edimi kent yaşamının ayrılmaz bir parçasına dönüşür. Sinema, hem 

farklı sınıf ve kültürden insanların ortak eğlence aracı hem de sinema 

salonunun mekânsal konumu ve film seçimleri sonucu toplumsal 

ayrışmaların merkezinde yer alır. Sinema Anadolu’da modernleşmenin 

görünen yüzü olur. Akademik çalışma olarak sinema salonları ve seyirci 

ilişkisi son zamanlarda yoğun bir şekilde çalışılmıştır: İstanbul sinemaları 

(Gökmen, 1991; Scognamillo, 1991, Evren,1998), İzmir sinemaları 

(Makal,1999; Kaya Mutlu 2017), Ankara sinemaları (Karagözoğlu 2004), 

Konya sinemaları (Aydın, 2008), değişen seyir kültürü (Erkılıç, 2009), 

seyirci deneyimi (Kırel, 2010), mekân-seyir ilişkisi (Öztürk, 2013), 

sinemaya gitme ve seyir deneyimi (Akbulut, 2014), Van sinemaları 

(Ertaylan, 2013), Emek mücadelesi (Atabinen, 2015), Gaziantep 

sinemaları (Liman,2014), Karabük sinemaları (Altınöz, 2015), Çankırı 

sinemaları (Boran, 2015). yazlık sinemalar (Gökmen ve Gür, 2017), 

kadınların sinemaya gitme deneyimleri (Uçar İlbuğa, 2017), Antalya 

sinemaları ve seyir deneyimi (Uçar İlbuğa, 2018).  Sinema salonları bir 

kentin kolektif belleğini oluşturur. Ancak sinemanın girdiği kriz ve 

değişen yapım ve gösterim pratikleri sonucu sinema salonları mekânsal 

olarak mültipleks salonlara dönüşmüş ve AVM’lere hapsolmuştur. 

Özellikle 1950-1970 yılları arasında Adana’da sinema kültürünün 

geliştiği görülür. Sinema ve seyirci sayısındaki artış, bölge işletmeciliği 

tarzı üretim yapısı ve buradan çıkan önemli sanatçılar Adana’nın 

Yeşilçam için farklı bir anlam taşımasını sağlar. Edindiği kültürel mirasın 

da katkısıyla pek çok sanatçının yetiştiği bu kentin insanları, 

televizyonunu yaygınlaşıp terör olaylarının sokağa taşmaya başlamasına 

kadar olan süreçte sinemayı yaşamının bir parçası haline getirir. Bu 

bildiri, sinema sosyolojisi açısından sinemayı bir kurum olarak (Jarvie, 

1970) ele alan yaklaşımdan hareketle Adana’da film seyircinin 

sosyolojisini açımlamayı amaçlıyor. Bu çerçevede bildiri, bölge 

işletmeciliği açısından döneminin en önemli merkezlerinden biri olan 

Adana’da sinema olgusunu, özellikle 1950-1990 yılları arasında kapalı ve 

yazlık sinema salonları, seyir ortamı, filmlere seyirci ilgisi ve seyir 

kültürü açısından inceliyor. Bir kurum ve alternatif kamusal alan 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema 

Bölümü 
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(Hansen, 2002) olarak sinemanın Adana özelinde gündelik hayat içindeki 

yeri ve önemine odaklanıyor. Bildiride, yerel gazete taramaları, kişisel 

arşiv incelemeleri ve sözlü tarih araştırmalarından hareket ediliyor.  

Anahtar kavramlar: Adana sinemaları, kurum olarak sinema, seyir 

deneyimleri 

Adana Cinema Theatres: Three Generations of Audience  

Cinema has developed since 1950s as a result of widespread 

urbanisation and electrification and become one of the most important 

mass arts. During this period, cinema theatres, going to movie, and the 

practice of watching have turned into an inseparable part of the urban life. 

Cinema has been at the centre of social discrimination as it is the 

common entertainment of the people belonging different classes and 

cultures as well as the spatial location of cinema theatres and film 

choices. Cinema has become symbol of modernisation in Anatolia. The 

relation between cinema theatres and film audiences have been 

intensively studied in recent years: film experience (Kırel, 2010), 

changing cinema-going experince (Erkılıç, 2009), İzmir cinema theatres 

(Makal, 1999, Kaya Mutlu 2017), Istanbul cinema theatres (Gökmen, 

1991; Scognamillo, 1991, Evren, 1998) 2015), Ankara cinema theatres 

(Karagözoğlu (2004), Konya cinema theatres (Aydın, 2008), movie-going 

and spectatorship (Akbulut, 2014), Van cinema theatres (ertaylan, 2013), 

Emek Movie Theater resistance (Atabinen, 2015),  Gaziantep cinema 

theatres (Liman, 2014), Karabük cinema thaeatres (Altınöz, 2015), 

Çankırı cinema theatres (Boran, 2015),   open-air cinema (Gökmen and 

Gür, 2017), woman going to cinema (Uçar İlbuğa, 2017), Antalya cinema 

theatres and film experience (Uçar Ilbuğa, 2018). Cinema theatres 

construct collective memory of a city. However, cinema theatres have 

turned into multiplexed and are caged in shopping mall as the result of 

crisis and changing production and exhibition practices in cinema.  

Especially in 1950-1970, it is seen that cinema cultures developed in 

Adana. The increase in number of cinema theatres and audience, the 

regional mode of production management style and the important artists 

who come out from there, has made it possible for Adana to have a 

different meaning for Yeşilçam. With the contribution of the cultural 

heritage, for the people of the city in which many artists grow up, cinema 

has been a part of daily life until the television has spread and the terrors 

events have started to move on the streets. This paper aims at explaining 

the sociology of filmmaker in Adana by approaching cinema as an 

institution (Jarvie, 1970) in terms of cinema sociology. In this context, 

the paper examines the cinema phenomenon in Adana, one of the most 

important centres of the period in terms of regional management, 

especially in context of indoor and open-air cinemas, spectatorship, 
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culture of movie-going and film-viewing experience between the years of 

1950-1990. It focuses on the place and importance of cinema as an 

institution and alternative public sphere (Hansen, 2002)  in everyday life 

of Adana. The paper is based on local newspaper surveys, personal 

archive reviews, and oral history surveys.  

Key words: Adana cinema theatres, cinema as an institution, film 

experience 

Giriş 

Özellikle 1950’li yıllardan itibaren kent merkezindeki nüfusu sürekli 

artan Adana, tarıma ve sanayiye dayalı güçlü ekonomisiyle Çukurova 

Bölgesi’nin önde gelen illerindendir. Önemi sadece verimli toprakları ve 

buna bağlı olarak gelişen ekonomisinin güçlü olmasından kaynaklanmaz, 

aynı zamanda, pek çok uygarlığa ev sahipliği yapıp her döneminde farklı 

din ve kültürden gelen insanları barındıran bir kent olması nedeniyle 

sahip olduğu derin bir kültür mirası da Adana’yı farklı kılar. Seyhan ve 

Ceyhan nehirlerinin getirdiği alüvyonlu topraklar nedeniyle tarih öncesi 

çağlardan bu yana Adana ve Çukurova bölgenin sadece ekonomik değil, 

aynı zamanda çok kültürlü sosyo-kültürel yapısı ile de önemli bir merkez 

olmuştur. 

1950-1970 yılları arasında Adana’da sinema kültürünün geliştiğini 

görürüz. Sinema ve seyirci sayısındaki artış, bölge işletmeciliği tarzı 

üretim yapısı ve buradan çıkan önemli sanatçılar Adana’nın Türk 

sineması için farklı bir anlam taşımasını sağlar. Edindiği kültürel mirasın 

da katkısıyla pek çok sanatçının yetiştiği bu kentin insanları, televizyonun 

yaygınlaşıp terör olaylarının sokağa taşmaya başlamasına kadar olan 

süreçte sinemayı yaşamının bir parçası haline getirir. 

Bu çalışmada Adana’daki sinema kültürüne dair izlerin, sözlü tarih ve 

arşiv taraması yöntemiyle bulunmasına gayret edilmiştir. Özellikle resmi 

kurumların o yıllara ait arşivinin yetersiz oluşu, bugün aramızda olmayan 

Adanalı önemli sinema işletmecilerinin ailelerinin belge saklama ve 

paylaşma konusundaki bir takım eksiklikleri, çalışmanın ağırlıklı olarak o 

dönemi yaşayanların anılarına dayanmasına yol açtıysa da, bu durumdan 

kaynaklanabilecek kimi hataların, farklı anılarla karşılaştırma ve eski 

gazetelerin arşivinden yararlanma gibi yöntemlerle azaltılmaya çalışıldığı 

belirtilmelidir. Bu çalışma, makale yazarlarının 2009 yılında yaptıkları 

araştırmalarını 2018 yılında yeniden değerlendirmeleri sonucunda ortaya 

çıkmıştır. Bulguların bir kısmı Türkiye Sinemasına Özgü Bir Üretim 

Tarzı Olarak Bölge İşletmeciliği: Adana Bölgesi İşletmeciliği Örnek Olay 

İncelemesi (Erkılıç ve Ünal, 2018) adlı makalelerinde kullanılmıştır. 

1950’li yıllardan itibaren sinema kentleşme ve elektrifikasyonun 

yaygınlaşması sonucu Anadolu’da gelişir ve döneminin en önemli kitle 

sanatı haline gelir. Bu dönem içinde sinema salonu, sinemaya gitme ve 
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seyir edimi kent yaşamının ayrılmaz bir parçasına dönüşür. Sinema, hem 

farklı sınıf ve kültürden insanların ortak eğlence aracı hem de sinema 

salonunun mekânsal konumu ve film seçimleri sonucu toplumsal 

ayrışmaların merkezinde yer alır. Sinema Anadolu’da modernleşmenin 

görünen yüzü olur. Makale kuramsal arka plan olarak Jarvie’nin (1970) 

sinemayı aile, din, okul gibi sosyal bir kurum olarak ele alması; Turner’ın 

(1999:47) sinemayı sosyal bir pratik olarak görmesi ve Hansen’in (2002) 

sinemayı alternatif bir kamusal alan olarak değerlendirmesi 

yaklaşımlarına dayanmaktadır. Ayrıca son yıllarda sinema tarih 

yazımında da sinema salonları ve seyirci deneyimleri ele alan (Biltereyst, 

Lotze ve Meers, 2012) çalışmalardan yararlanılmıştır. Türkiye’de de 

sinema salonları ve seyirci ilişkisinin son zamanlarda yoğun bir şekilde 

çalışıldığı gözlemlenmektedir: İstanbul sinemaları (Gökmen, 1991; 

Scognamillo, 1991, Evren,1998), İzmir sinemaları (Makal,1999; Kaya 

Mutlu 2017), Ankara sinemaları (Karagözoğlu 2004), Konya sinemaları 

(Aydın, 2008), değişen seyir kültürü (Erkılıç, 2009), seyirci deneyimi 

(Kırel, 2010), mekân-seyir ilişkisi (Öztürk, 2002;2013), sinemaya gitme 

ve seyir deneyimi (Akbulut, 2014), Van sinemaları (Ertaylan, 2013), 

Emek mücadelesi (Atabinen, 2015), Gaziantep sinemaları (Liman,2014), 

Karabük sinemaları (Altınöz, 2015), Çankırı sinemaları (Boran, 2015). 

yazlık sinemalar (Gökmen ve Gür, 2017), kadınların sinemaya gitme 

deneyimleri (Uçar İlbuğa, 2017), Antalya sinemaları ve seyir deneyimi 

(Uçar İlbuğa, 2018). Bu bağlamda makalede mekân olarak sinema 

salonu, seyir pratikleri ve seyirci deneyimleri Adana özelinde 

çalışılmıştır. Adana’da iklimin etkisiyle de sinema salonlarını kapalı ve 

yazlık sinemalar olarak ayrı ele almak gerekir. 

Adana’da Sinema Salonlarının Gelişimi 
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Fotoğraf 1- Adana – Teras Sineması – Eski İstasyon Meydanı (N. 

Çelmeoğlu Arşivi) 

 

Fotoğraf 1’deki kartpostalın 1907-1913 yılları arasında çekilmiş 

olduğu tahmin ediliyor (Çelmeoğlu, 2009). Fransızca “Teras Sineması-

Eski İstasyon Meydanı” yazılı kartpostaldaki fotoğraf, Adana’da sinema 

kültürünün oluşmaya başladığı yıllara denk düşüyor. İstanbul’da, ilk 

sinema salonunun Sigmund Weinberg tarafından 1908’de, Türkler 

tarafından işletilen ilk sürekli sinema salonunun da 1914’te açıldığını göz 

önünde bulundurulduğunda, Adana’da 1907-1913 yılları arasında işletilen 

bir sinemanın bulunuyor olması, Adana’nın hem ekonomik hem de 

kültürel olarak dönemin bir cazibe merkezi olduğunu da gösteriyor.  

Çelmeoğlu, aile büyüklerinden duyduklarından hareketle o dönem için 

Teras Sinemasının tek sinema olamayacağını belirtiyor: “1907-1913 

arasında çekilen fotoğraflardan bir tanesi, bizim Eski İstasyon semti, o 

zamanki adıyla Yeni Mahalle’den. Oraya bir Teras Sineması yapıldı ama 

sanıyorum o tek sinema değildi. Çünkü bizim büyüklerimiz, sessiz 

sinema dönemini gayet iyi anlatırlardı. “Sinemaya giderdik” derlerdi, 

“perdenin önünde çalgıcılar olur; film başlarken çalgıcılar çalmaya 

başlar, sonuna kadar devam ederlerdi.” Genelde sessiz sinemanın bir 

aşama ilerisinde yazılarla “rüzgâr”, “az sonra” tarzında açıklamalar 

filmlere eklendiğinde bunlar büyüklerimizin tabiriyle  “gâvurca” 

(İngilizce veya Fransızca) olduğu için, onlara “gâvurca” yı bilenler 

yardımcı oluyor” (Çelmeoğlu, 2009). 

Adana’da da sinema salonlarının gelişimini Türk sinema tarihine 

koşut olarak 50’li yıllarda artmaya başlar. Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki 
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ekonomik zorlukların yanı sıra pamuğun istenilen ücrete satılamaması 

tarım hayatını dolayısıyla Adana ekonomisini önemli ölçüde etkiler. 

Ancak kırklı yıllardan başlayarak kent nüfusunun gidererek artması, 

azınlıkların bölgeyi terk etmesiyle işgücü sıkıntısı yaşanan Adana’da, 

tarıma dayalı ekonomi ve sanayinin gelişmesine ivme kazandırır. 

Adana’da nüfus artışının en hızlı olduğu dönemler 1950’li ve 1960’lı 

yıllardır (Tekerek 1997: 46- 47). Kent nüfusunun arttığı 1950’li yıllardan 

itibaren potansiyel izleyici sayısındaki artışa bağlı olarak Adana’daki 

sinema salonlarının sayısında da yükselme görülür. O dönemde halkın 

eğlenme ve sosyalleşme mekânları çay bahçeleri ve sinemalardır. Göçle 

birlikte kentleşme ile ilgili bazı sorunların da yaşandığı Adana’da, 

sinemada izlenen filmler, farklı kesimden kişileri ortak bir mekânda, 

ortak duygularla buluşturması, kentle bütünleşme açısından da önemlidir. 

Ayrıca, o dönemde köylerden veya farklı illerden gelenler için sinemada 

izlenen kimi filmlerin, görgü kuralları, sosyal normlar vb. gibi noktaları 

göstermesi ve kentli olma bilincine uygun hareketler sergilemeleri 

konusunda örnekler sunması bakımından da büyük önem taşıdığı 

söylenebilir. O dönemde kapalı sinema salonlarının yanı sıra her yıl 23 

Nisan’dan itibaren açılmaya başlanan ve neredeyse her mahallede 

bulunan yazlık sinema salonlarının ve buralarda izlenen filmlerin, 

Adana’nın sosyo-kültürel yapısının oluşumunda derin etkileri olmuştur.  

 

 

Kapalı Sinema Salonları 

Yazılı kaynaklara ve yapılan görüşmelere göre Adana’da 

Cumhuriyetin ilk yıllarından 1970’li yıllara kadar olan dönemde öne 

çıkan kapalı sinema salonları şöyle sıralanabilir: Türkocağı,  Tan, Asri,  

Alsaray, Erciyes,  Ünal, Sun, Özsaray, Lüks, Çelik, Nur, Set.  

Türkocağı Sineması: Cumhuriyet’in ilk yıllarında Adana’da faaliyet 

gösteren önemli sinemaların başında Türkocağı Sineması vardı. 16 Ekim 

1929’da gazeteler Türkocağı Sineması’nda “Bağdadın Üç Hırsızı” 

filminin oynadığını duyuruyordu. İki yıl sonra ise Türk Ocakları’nın 

kapatılmasıyla yine gazetelerde Adana’nın en eski sineması olan 

Türkocağı Sineması’nın satış ilanı yer alıyordu.  

“Senelik icar bedeli 3500 lira olan, Kuruköprü Han kurbu 

mevkiinde, 600 metre murrabaı üzerine mebni, dâhilen 1000 

kişi istiabına kâfi ve fevkalâde sıhhi ve fenni, son sistem sabit 

sandalyeler ve kanepelerle mücehhez büyük bir salon ve her 

biri dört kişilik 11 loca ve 150 kişi istiabına göre yapılmış 

balkon ve muhteşem sahnesi ile sahnenin iki tarafında karşılıklı 

4 oda, sahne altında büyük bir depo, muntazam makina dairesi 

ve büyük sistem motorize dinamo ve fennin icabatına göre tesis 
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edilmiş apayrı dairesiyle, sesli, sözlü, şarkılı olmak üzere son 

sistem makinasıyla aspiratörlerle mücehhez ve haricen büfe, 

gişe, metha salonunu havi ve son sistem elektrik tesisatı ile 

tenvir edilmiş, su tulumbası ve diğer müştemilâtını havi kârgir 

sinema satılıktır. Müzayede müddeti 20 Teşrinisâni 1931 - 20 

Kânunuevvel 1931’dir. Muvakkat ihale günü 20 Kânunuevvel 

1931 Pazar günü saat 15’tir. İhale yeri: Şimdiki Halk Fırkası 

Binasıdır”. (Türksözü Gazetesi, 27 Ekim 1931, akt. Tekerek, 

1997: 99) 

Bir diş hekimi olan Bedri Bey tarafından satın alınan Türkocağı 

Sineması’nın adı 1931 yılında değiştirildi ve dönemin “Batılılaşma ve 

asrileşme” hareketinin de etkisiyle Asrî Sinema adını aldı (Tekerek, 

1997: 99). 

 
Fotoğraf 2 – Türksözü Gazetesi’nde Türkocağı Sineması’nın ilanı. 

Seyirciye filmi gözyaşlarıyla alkışlayacakları duyurulurken bilet 

fiyatlarının arttığı da belirtilir. 



162 
 

 
 

 

 
Fotoğraf 3 – Yeni Adana Gazetesi – 9 Nisan 1929 / 12 Nisan 1929 

Türkocağı Sineması’nda yalnızca film gösterimleri yapılmaz, çeşitli 

tiyatro oyunları da sahnelenir. 

Asri Sinema: İşletmeciliğini uzun yıllar Baha Ünalan’ın yaptığı Asri 

Sinema Adana’nın en eski sinemalarından biriydi. “İnönü Caddesi’nde 

eski Çukobirlik karşısı köşe başındaydı. Aile sinemasıydı. Acıklı Türk 

filmi getirirdi. 7’den 70’e mahallenin kadınları çoluk çocuk giderler, film 

bittikten sonra sinemadan gözleri yaşlı çıkarlardı.” (Nadirler, 2008:149)  

 
Fotoğraf 4- 11 Kasım 1938 tarihinde verilen ilan Adana’nın Eski 

Fotoğrafları Sayfasından 

Tan Sineması: Ellili yıllara dek Adanalı’nın sinema anılarını 

renklendiren diğer bir sinema da “Tan Sineması” dır. Abidinpaşa 

Caddesi’nde, bugünkü Merkez Bankası’nın yerinde olan bu sinema eski 
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bir Ermeni kilisesinden bozularak sinemaya dönüştürülmüştür. “Yeni 

Sinema” adıyla da filmler gösterilen bu sinemanın sahibi; bir süre 

Türkocağı ve Alsaray Sineması’nı da işleten Baki Tonguç’tur. O yılların 

Tan Sineması ve Baki Tonguç’un sinema anlayışı üzerine gazeteci Yusuf 

Ayhan’ın verdiği bilgiler dikkat çekicidir:  

“Sinemanın medeniyet ve eğlence unsuru olduğunu düşünerek 

Adana’da gece hayatının doğmasına önem veriyordu Baki 

Tonguç. Nihayet şimdiki ‘Asri Sinema’nın ‘Türkocağı Sineması’ 

olarak Türk ocağı tarafından işletilmesine âmil olmuştu. Türk 

Ocağı Sineması’nın başarısı karşısında, Abidinpaşa 

Caddesi’nde, bugünkü Merkez Bankası’nın yerinde modern bir 

sinema kurulmuştu. Adana artık asrilik yolundaydı. Kendi adına 

açtığı bu sinemada kadife koltuklu localar meydana getirmişti. 

Halk için güzel döşenmiş parter, temiz bir balkon tanzim 

ettirmişti. Sinemanın başlama saatine kadar antrakt yapan 

küçük bir de orkestra Tan sineması kiliseden koymuştu. Ne 

yazık bu lüks sinema tutmamıştı.” (akt. Tekerek, 2009) 

1940 ve 50’li yıllarda Adana için önemli mekânlardan biri olan Tan 

Sinemasını, kilisenin dönüştürülmesi sonucu oluşturulmuştur (Nadirler, 

2008: 140). 

 
Fotoğraf 5 – Tan Sineması’na da ev sahipliği yapan kilise (Mesut Eray 

Arşivi) 

Ünal Sineması:  Tan Sineması el değiştirir; Baha Ünalan’ın işlettiği 

Ünal Sineması açılır. Burası artık çocukların gittiği bir sinema değil; aile 

sineması olur. Türk filmi getirmeye başlarlar (Nadirler, 2008: 141). 1966 

yılında Ünal Sineması’nda işe başlayan ve uzun yıllar işletmecilik yapan 

Abdullah Ogan o günlere ilişkin şunları anlatıyor: 
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“1966’da 16 yaşlarında sinemaya gider gelirdim. Baha ünalan 

beyin sinemasına müşteri olarak girerdim filme. Sinemaya karşı 

ilgimin olduğunu fark ettim. Elemana ihtiyacınız var mı dedim. 

O zaman bir yere işe gireceğin zaman yardımcı elaman 

alırlardı. Ünal sinemasına işe girdim. Sabah 10 öğlen iki gece 

5.30 gece 9 seansı vardı. Sinema 500 küsür kişilikti her gün 

akşam sandalye atardık. Ünal sinemasında önden altı sırayı 

duhuliye yapmışlardı. Sabahları normal bilet fiyatı 1 liraysa, 75 

kuruşa satılırdı. Öğleden sonraki seanslarda balkon 50 kuruşsa 

alt kat 1 liraydı. O öndeki duhuliye diye ayrılan kısım 75 

kuruştu. Uzun film olduğu zaman farklı fiyat uygulanırdı. Yerli 

filmlerde seanslar; sabah 10:00, 14:00, 17:30, akşam 21:00’dı. 

Yabancı filmlerdeyse 14:00, 16.30, 19.30, 21 30 seansları 

vardı.” (Ogan, 2009). 

Alsaray Sineması: Önceleri Cahit ve Raşit Ener’in birlikte daha sonra 

Raşit Ener’in tek başına işlettiği bu sinema, Cumhuriyet’in ilk yıllarında 

“Lale”, sonra “Elhamra”  ve son olarak da “Alsaray” adını almıştır 

(Tekerek, 1997: 99). Alsaray Sineması, Adana’da 1950’li yılların en lüks 

sinemalarının başında gelmektedir. Yalnız mimarisi, lüks koltukları ve 

gösterdiği yeni filmlerle değil, belli prensipler dâhilinde işletilmesi, film 

izlemeye gelen Adanalıların belli görgü kurallarına uyduğu bir sinema 

olmasıyla da Alsaray Sineması benzerlerinden ayrılır.  

 
Fotoğraf 6- Alsaray Sineması’nın salon kısmına ait fotoğraf yoktur. 

Ancak o yıllarda bu salonda defalarca film izleyen ve resim yapmaya 

meraklı Adanalı bir mühendis olan Necip Köni, anılarında canlandırdığı 

Alsaray Sineması’nı bu şekilde resmetmiştir. 

Haftanın altı günü 14.00, 16.30, 18.45 ve suare 21.00 olmak üzere 

günde dört gösterim yapılan Alsaray Sineması’nda,  azar günleri bu 

seanslara ilave olarak çocuklar için sabah saat 10.00 'da çocuk filmleri 

gösterilir.  azartesi günleri yeni filmler gelen Alsaray Sineması’nda yerli 

film gösterilmez, en yeni ve kaliteli yabancı filmler vizyonda olur.  
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“Alsaray Sineması, şimdiki Büyük Postane ile Alimünif Caddesi 

arasında Adana sosyetesinin rağbet ettiği, özel lüks koltukları 

bulunan balkonlu bir sinemaydı. Dönemin en güzel Amerikan 

filmleri bu sinemada gösterime girer, genelde orijinal 

seslendirmeli ve Türkçe alt yazılı olurdu. Her hafta yeni bir film 

gelir, film başlamadan önce 5 dakika kısa metrajlı Walt 

Disney’in Miki Fare filmleri gösterilirdi. Miki Fare filmleri, 

sinemaya yetişemeyip geç gelenlere zaman kazandırırdı. 

Cumartesi gününün biletleri pazartesinden satışa çıkar, 

önceden almazsak bilet bulmamız mümkün olmazdı. Ciddi bir 

işletmeydi.” (Nadirler, 2008: 140)  

Seyirci kitlesinin önemli kısmını Adana’nın seçkin ailelerinin 

oluşturduğu Alsaray Sineması’na şalvarla girilmesine izin verilmez, 

oraya gidenler, en şık kıyafetlerini giyerek sinemadaki yerlerini alırlar. 

“Alsaray sineması haftada bir gün Pazartesi günleri vizyondaki 

filmlerini değiştirirdi. İşte onun içinde bizlerde bu sinemaya 

mutlaka haftada bir gün abaonman gibi giderdik. Hatırladığım 

kadarı ile diğer sinemalarda bilet fiyatları iki film birden 175 

Kuruş iken Alsaray sinemasında bir film yani bir seans bilet 

ücreti ise 225 kuruştu. Hatta teşrifatçı ağabeylere de 25-Kuruş 

bahşiş verirdik. Alsaray Sineması, çok şık ve güzel bir 

sinemaydı. O geçmiş günlerdeki Adana'da. Adana'nın en şık 

hanımları ve beyleri sanki kıyafet balosuna gider gibi, defile 

yaparcasına çok şık kıyafetleri ile giderlerdi Alsaray 

Sineması’na” (Köni, 2009) 

Kentin önemli mekânlarından biri haline gelen Alsaray Sineması, aynı 

zamanda seyirciler arasında sınıfsal ve kültürel farklılıklara göre 

ayrıldığını da göstermektedir. 

 

“Alsaray, o dönemin en sosyetik sinemasıydı. Zengin beyler, 

hanımlardan tutun, genç aşıklara dek herkes gelirdi. Alsaray’a 

gitmek, bilmiyorum ama, biraz ayrıcalık gibiydi. Bir başkaydı 

Alsaray… Filmler Türkçe oynardı. Yalnız 16:30 seanslarında 

aynı filmlerin alt yazılı orijinal kopyaları oynatılırdı. ”İngilizce 

biliyorum” havasına yatanlar, özellikle Cumartesi ve Pazar 

günleri 16:30’u kaçırmazlardı. Büyük bir salonu vardı. Loca 

falan yoktu. Locaların yerine arkada iki sıra, ikişer kişilik 

kanepeler yer alıyordu. Sinemanın afişlerini, aynı zamanda 

gişede bilet satan Hüseyin Türkeş yapıyordu. Öylesine güzel, 

anlamlı afişlerdi ki…” (Habora, 2009: 127) 
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Erciyes Sineması:  Sabancı Ailesi’nin yaptırdığı Erciyes Oteli’nin alt 

kısmında yer alan sinemadır. 1960’lı yıllarda Sabancı grubundan 

kiralayarak Erciyes Sineması’nı işletenler arasında Cahit Ener de vardır 

(Ener, 2009). 

"Erciyes Sineması’nın ya da otelinin yeri 1930'lu yıllarda 

fabrika imiş, daha sonra çocuk parkı oldu. Burayı otel yapmak 

için Sabancı'lar çok uğraştı. Çünkü 2 metre kazıldığında nehir 

koduna inildi. Suyu kurutmak için çok çaba sarf edildi. Ama 

sonra Adana'da, hatta bölgedeki en güzel sinema ortaya çıktı. 

Alman mimarisi ile yapılmış sinemada Fransız usulü locada 

oturmak, film seyretmek her Adanalı'nın isteğiydi. O zamanlar 

Adana'da kaç sinema vardı ki; bir Alsaray vardı bir de Tan 

sineması. İstanbul'dan gelen konuklar Erciyes Sineması'na 

götürülür ve Adanalı da `bizim işte böyle sinemamız var' diye 

övünürdü." (Atikoğlu, 2009) 

 
Fotoğraf 7 – Erciyes Sineması’nın gazetelere verdiği bir ilan. (Türksözü 

Gazetesi -1 Kasım 1958) 

“Özler Caddesi üzerinde Küçük Saat’e yakın bir yerde 

1950’lerde yapıldı. O devrin maroken koltuklu ve locaları olan 

en modern sinemasıydı. Hiçbir masraftan kaçınılmamıştı. Ne 

çare ki sinemaya gelen bir takım kendini bilmezler bıçakla kesip 

o güzelim koltukları parçalamaktan çekinmezlerdi. Parçalanmış 

koltuklara büyük bir üzüntüyle bakardım. Güzel filmler 

getirmesine rağmen hiçbir zaman Alsaray Sineması’nın 

zarafetine, kalitesine ulaşamadı. Yıkılıp yerine iş hanı yapıldı.” 

(Nadirler, 2008: 141) 
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Fotoğraf 8– Erciyes Sineması (Mehmet Baltacı Arşivi, 1994) 

Sun Sineması: 1965 yılında hizmete açılan Sun Sineması’nın sahibi 

yazlık Çamlı ve Bahar, kışlık Erciyes sinemalarını da işleten Cahit 

Ener’dir. Adana’nın merkezi bir noktasında bulunan Çınarlı Mahallesi, 

Ziyapaşa Bulvarı üzerinde bir evin bulunduğu arsanın satın alınması, 

daha sonra evin yıkılarak tamamen sinema salonu olarak tasarlanarak 

hizmete açıldı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 9 - Adanalı bir mühendis Necip Köni anılarında 

canlandırdığı Sun Sineması’nın yıkılmadan önce ve sonraki hali.  

 

Cahit Ener’in oğlu Yılgör Ener, o dönemi şöyle anlatıyor:   

“Mimar Ertuğrul Bey bu bölgenin en iyi mimarlarındaydı. Çok 

zevkliydi. Melahat Öngen hanım önce başlamıştı, sonra 

Ertuğrul beye verildi sinemanın yapıldı. 1965 yılında Sun 

Sineması işletmeye açıldı. Hem mimari açıdan hem de atmosfer 

bakımından eşi zor bulunabilecek, müstesna bir sinemaydı.  

Sinema bir zemin katta oturulacak kısmı bir de balkon kısmı 
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vardı toplam 650 kişi civarında 350 aşağıysa 300 de balkon 

kısmı vardı. Geniş fuaye kısmı vardı. 1965den sonra bizim 

işletmemizde yürüdü babam yaşlanınca bizim dışımızda 

birilerine işletmesi için kiraya verildi.” (Ener, 2009) 

Yazlık Sinemalar 

Adana’da sinemanın yaygınlaşmasında ve geniş kitlelere ulaşmasında 

iklimin de olumlu bir katkısı olmuştur denilebilir. Çünkü kurulması için 

çok fazla maliyet gerektirmeyen yazlık sinemalar, ilkbahardan sonbahara 

kadar ama özellikle yaz aylarında çok büyük ilgi görür. Sıcak ve uzun 

geçen yaz akşamlarını açık havada film izleyerek geçirmek için uzak 

mahallelerden yazlık sinemalara gelinirdi. 1950’li yıllardan itibaren 

Adanalılar için dönemin sosyal hayatının tek eğlence aracı yazlık 

sinemalardır.  

 
Fotoğraf 10 – Sular Semti yazlık Köşk ve Bahar Sinemaları – 1978 

(Mehmet Baltacı arşivi) 

“O yıllarda İstanbul gibi şehirlerde sinema sezonu yaz başında 

biterdi. Eski İstanbullu hayatının içerisinde yazlık sinemalara 

gitmek yoktu. Ama Adana’da yapabilecek tek şey yazlık 

sinemalarda film seyretmekti. Film dağıtım şirketleri Adana’ya 

kopya yetiştiremezdi. Yılda yapılan 300-400 filmin tamamı 

Adana’da gösterilirdi. Ben ilkokuldayken dedemin yazlık 

sineması vardı. Sadece Yeşilçam filmleri değil, Türkiye’ye gelen 

çoğu filmi yazlık sinemalarda seyrederdik. “Potemkin 
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Zırhlısı”nı ilk kez Adana’da yazlık sinemada seyrettiğimi 

söylersem, ne demek istediğim anlaşılır sanırım. İtalyan yeni 

gerçekçiliğinin filmlerinin oynaması için Sinematek’e ihtiyaç 

yoktu.” (Özgentürk, 2006:30) 

Özgentürk ve onun gibi düşünen sinema sevenler olsa da Adanalıların 

yazlık sinemada tercihi avantür filmler, komedi filmleri ama en çok da 

“gözyaşlarının sel olup aktığı” melodramlardır. Özellikle yazlık 

sinemaların toplandığı bir merkez haline gelen ve sırt sırta birçok 

sinemada film gösterimin yapıldığı Sular Semti, “aile filmi” olarak 

nitelenen melodramlarla büyük iş yapar. Sinemanın ön bölümü ailelere, 

arka kısmı bekârlara ayrılmıştır. Bu durum, Adana dışından gelenlerce 

“garip”, Adanalı kent aydınlarınca da “ilkellik” olarak nitelense de 

(Tekerek, 2006, 315), 1500-2000 kişilik yazlık sinemalar dolup taşar, 

neredeyse Adanalıların tamamı aileleri, komşuları, dostları, akrabalarıyla 

film izlemeye koşar. Hal böyle olunca da iyi yerden bilet bulmak zorlaşır.  

“İyi yere düşmek için bileti gündüzden alırım. Ağlama fırsatı 

çıktığı için bilet parasına hiç acımaz annem. Komşularımız gibi 

ağlanacak sahnelerde burnunu çeke çeke ağlar. Komik filmlere 

bu da film mi diye homurdanır. Aileye Mahsus’ta oturabilmek 

için kadınlı-kızlı olmak şarttır. Yoksa arkaya! Sapların arasına! 

Annemin minderini taşırım. Çünkü bir vakitten sonra tahta 

iskemle batmaya başlar. Yazlık sinema güya sıcaktan 

bunalanların sığındığı yer. Belki de iç içe oturmaktan, 

evdekinden daha çok terlenir.”  (Ziyalan, 2006: 189) 

Ama kısmen serinlemenin de yolu vardır yazlık sinemalarda ağır 

melodramlara gözyaşıyla eşlik edilirken de, bir kovboy filminin 

aksiyonunu yaşarken de ya da bir komedi filminde neşeli kahkahalar 

atılırken de Adanalı izleyicilerinin vazgeçemediği iki şey vardır: çekirdek 

çitlemek ve soğuk bir gazoz içmek. Yabancı asitli içeceklerin henüz kente 

gelmediği dönemlerde, Adana’da üretilen farklı markalarda gazozlar, 

filme serin bir mola verilmesini sağlar. 

“Ara verildiğinde gazozcuların şamatası başlar. Gazozu açarken 

ille de köpürtecekler! Çitlediğimiz çekirdek kabuklarından 

ötürü sandalyemizin çevresine bakmak istemem. Fakat öteki 

sandalyelerin önündeki dağ gibi kabuğu görünce rahatlarım. 

Yazlık sinema demek: çekirdek çitlemek, ağlamak, gazoz 

içmek.” (Ziyalan, 2006: 189)  

Adana’nın meşhur sıcağı etkisini gece de devam ettirdiğinden yazlık 

sinemalar dolup taştıkça gazoz satışları da artmaktadır. Bu durum, 1940’lı 

yılların sonlarında pek çok gazoz imalathanesinin kurulması ve Adana’da 

elliye yakın gazozun piyasaya sürülmesine imkân sağlamıştır. Artan 

sayıya dur demek için gazozcular bir birlik olup kooperatif kurarlar. Eski 
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İstasyon civarında üretilen “Birlik Gazozu” yazlık sinemaların bir 

numaralı markası olsa da bu durum uzun sürmez. Altı ay içinde birlik 

dağılır ve bir süre sonra yabancı firmaların karşısında iflas edeceğinden 

habersiz küçük gazoz imalathaneleri yeniden mantar gibi artmaya başlar 

(Mertcan, 2006: 450-451). Zaman Gazozu gibi bilinen markalar 

karşısında, bu küçük imalatçılar, piyasaya çıkmadan önce gazozlarına 

isim düşünmek zorundadırlar. “Markamız ne olsa?” diye düşünenlere 

cevap, kimi zaman beyazperdeden yansır.  

“Üvey babam Dr. Faruk İlker o yıllarda adana Devlet 

Hastanesi’nin Başhekimi olduğu için ticaretle falan uğraşmazdı, 

diğer devlet memurları gibi… O da annemin sahibi olduğu bir 

gazoz imalathanesi kurdu. Makine getirtildi. Şişelerin siparişi 

verildi. İş kalmıştı gazoza bir ad bulmaya. (…)  İşte o günlerde, 

yazlık Işık Sineması’nda bir film oynuyordu. Başrollerinde Kim 

Novak’la, William Holden vardı. “ iknik”ti adı. Annemlerle 

gittim. Film başlamadan annem, “Gazozun adı  iknik olsun,” 

dedi ve  iknik Gazozu dünyaya gelmiş oldu.” (Habora, 2009: 

133) 

Yazlık sinemalarda tüketilen bu gazozların kapakları ise dönemin 

insanları için küçük de olsa bir istihdam olanağı sağlar.  

“Yazlık sinemaların tahta sandalyelerinde oturan heyecanlı 

izleyicilerin ellerinde ya çekirdek kesesi ya da gazoz şişesi olur. 

“Tutulan” aktörün dayak yediği kimi zamanlar, bu şişeler 

perdeye de atılabilir, birilerinin üzerine de. Sinemaların 

müdavimleri arasında sadece film seyircisi yoktur, kapak 

toplayıcıları da vardır. (…) Maliyeti düşürmek amacıyla, 

kapaklar, insanların toplu tüketim yaptıkları bu tür 

mekânlardan, özel olarak bunu iş edinmiş kapak toplayıcıları 

tarafından toplanırdı. (Mertcan,  2006:452) 

Adana’nın neredeyse her mahallesinde bir yazlık sinema vardır ama 

az önce de belirttiğimiz gibi Sular Semti deyim yerindeyse yazlık 

sinemaların “kalbinin attığı” mekân olur. Merkezi konumu nedeniyle 

semt, pek çok yazlık sinemaya ev sahipliği yapıyordu. Adana’da dönemin 

önemli yazlık sinemaları: Sular, Gar, Köşk, Venüs, Site, Bahar… Bu 

listeyi tamamlamak nedeyse imkânsız zira 1950’lili yıllardan itibaren 

sayıları giderek artarak 200’e yaklaştığı söylenen yazlık sinemalar 

(Acevit, 2009), çoğu yerde yan yana kurulmuştur. 

“Ayrıca kışlık sinemaların da yazlıkları olurdu. Mesela Alsaray 

sinemasının yazlığı Işık sinemasıydı. Çukurova Kulübünün 

yanında Renk Sineması, Adana Kulübü’nün yanında ÇAMLI 

sinema, güzel filmler getiren sinemalardı. Çamlı sinemaya 

küçük bir ormanını içinden geçerek giderdik. Çam ağaçlarının 
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arasından gidildiği için sinema bu ismi almıştı. Adana’da 

yaşayıp da yazlık sinemaya gitmeyen bin insanı tahayyül etmek 

mümkün değildir. Yazlık sinemalarda yerli ve yabancı filmler 

oynadığı gibi, konserler verilir, tiyatro toplulukları eserlerini 

sergilerlerdi. Hisseli Harikalar Kumpanyası’nı yazlık Sular 

sinemasında izlemiştim. Bale yapan dört bayanın arasında 

Adile Naşit, Belkıs Dilligil, Asuman Arsan da vardı.” (Nadirler, 

2008: 94) 

 
Fotoğraf 11 – Sular Semti Bahar Sineması-1978 (Mehmet Baltacı Arşivi) 

1960’lı yıllarda ailesiyle her gece yazlık sinemalara gidenlerden birisi 

de Fevzi Acevit’tir: 

“Baba evimiz havaalanının karşısındaydı. Oralardan kent 

merkezine gelirdik sinemaya, gece fayton arabayla dönerdik at 

arabalarının nal sesleriyle. Sinema, benim çocukluğumun, ilk 

gençliğimin, tüm bu bölgenin birinci sıradaki sosyal 

etkinliğiydi. Ve bu öylesine ilgi görüyordu ki Adana’da, 1970’li 

yıllarda -ben o zaman çiçeği burnunda bir belediye 

bürokratıydım- 170’in üzerinde açık hava sineması vardı. O 

devirde mesela film bobinleri öyle ayarlanırdı ki, bir film bir 

yerde oynuyor, orada ara verilince diğerine yetişmesi için 

bisikletlerle film değiştirme trafiği yaşanıyordu. Filmin gelmesi 

geciktiğinde sinema salonunda izleyicilerden protesto 

yükselirdi. “Makinist. N’oldu?” Yahut film yanardı bazen, o 

zaman da ıslıklar çalınırdı. Filmde sevişme sahnesi varsa ki 



172 
 

 
 

 

bugünkü gibi öyle apaçık değil çok sınırlı olmasına rağmen, 

ıslıklar, gülüşmeler, uğultular oluşurdu. Mesela bir kovboy 

filminde filmin kahramanını kötü adamlar kovalıyor, arkadan 

geliyorsa “Hişt geliyor ha!” falan diyerek haber verirlerdi.” 

(Acevit, 2009) 

Adanalı tarihçi Nurettin Çelmeoğlu (2009) da Adanalıların yazlık 

sinemaya ilgisini şöyle anlatır: “O yıllarda sinema sebil…Her 

mahallesinde değil, her sokağında sinema var neredeyse; hem de ikişer 

üçer…Örneğin Yazlık Halk Sineması’nda Tarzan’ı izleyenler, Bağdat 

Sineması’nda Lorel Hardi, Nur Sineması’nda Karacaoğlan’ın, Şan 

Sineması’nda Edim Constantin’in ve Yeni Sinema’da da Toto’nun 

oynadığını oturduğu yerden anlayabilirdi.” Gerçekten de o dönemde 

Adana’da sinemaya ilgi çok yoğundur. 1964 yılında yılda 4.191.373 kişi 

gider sinemaya. Diğer eğlence yerlerini tercih edenlerin sayısı yılda 

yalnızca 132.707’dir (Tekerek, 2006: 317). İlgi yoğun, sinema sayısı 

fazla ama film kopyası az olunca iki film oynatan anlaşmalı yazlık 

sinemalar arasında bisikletli taşıyıcılar, film bobinlerini bir sinemadan 

diğerine yetiştirmek için ter dökerler. Örneğin bir sinemada bir filmin ilk 

yarısı bitip diğer bobin takılınca ilk kısım diğer sinemaya doğru yola 

çıkar, diğer sinemadaki ilk kopya da ilk zamanlar bisikletli, daha 

sonraları motosikletli “kurye”lerce öteki sinemaya götürülür. 1950’li 

yıllarda önünde film bobini, Adana’nın tozlu yollarında bisikletiyle 

ilerleyen onlarca kişiden birisi de daha sonra Yılmaz Güney olarak hem 

bu kente hem de Türk Sineması’na damgasını vuracak olan Yılmaz 

 ütün’dür.  

“Adana’da o zamanlar çok sayıda yazlık sinema vardı. Adana 

sıcağında halkın akşamları yapabileceği tek şey sinemaya 

gitmekti. Ama filmler sinema sayısına göre az kopya gelirdi. 

İşte, Yılmaz abi bu film bobinlerini bir sinemadan ötekine 

taşırdı o yıllarda. İşi buydu. Birinci bobin bir sinemada 

dönerken, ikincisi başka sinemada dönerdi. (...) O yıllarda 

sinemaya meraklı arkadaşlarla evden kaçar sinemaya giderdik 

biz de. Paramız olmadığı için, sinemanın arka tarafında 

beklerdik. Yılmaz abi diye bildiğimiz bir delikanlı –sonradan 

Yılmaz Güney olacağını nereden bilebilirdik- bizi gizlice arka 

kapıdan sinema sahibinin haberi olmadan sinemadan içeri 

alırdı.” (Özgentürk, 2006: 31) 

Adana sinemalarını çok iyi bilen Yılmaz Güney, Umut (1970) 

filminde Cabbar karakterini Halk sinemasının önünden geçirir. Dönemin 

kent sinem ilişkisi filmde temsil edilir.  
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Fotoğraf 12-Umut (Yılmaz Günet,1970) Faytoncu Cabbar, Saydam 

Caddesindeki Halk Sineması önünde afişlere bakıyor. 

Kışlık sinemaların kapanıp yazlık sinemalara geçiş için belirlenen gün 

çoğu zaman 23 Nisan’a denk getirilirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programlarına yazlık 

sinemalarda film gösterimi de dâhil edilir, bu dönemde sinemalara girişte 

para alınmazdı. 

“O dönemde beleş olurdu çocuklara. Sinemalar da sattığı 

çerezle para kazanırdı. Ayçiçeği, kabak çekirdeği, leblebi 

yanında da Adana gazozları. Zaman, Pınar, Çağlayan gazozları 

vardı aklımda kalan. Beleş sinemalarda filmlerden birini tam 

gösteriyorlar, diğerini keserek gösteriyorlardı. Büyükler de 

gelirdi ama herkes gitmezdi çünkü ayıplanırdı. “Aaa, adama 

bak, beleş seansa gitmiş utanmadan!” dendiğinde utanmayacak 

kişiler giderdi.” (Çelmeoğlu, 2009) 

Yazlık sinemaların sayısının artmasında iklim koşullarının yanı sıra 

dar gelirler için sinemanın ailecek vakit geçirilecek en ucuz eğlence aracı 

olmasının da katkısı büyüktür.  

“Adana halkı sinemayı seven bir halktı. Tek eğlencesi 

sinemaydı. En ucuz eğlence sinemaydı. Bir gazinoya gidemezdi. 

Bir çay bahçesine kalabalık bir şekilde gidip oturamazdı. 

Pahalıydı yani en ucuz eğlence sinemaydı. Adana yaz aylarında 

sıcak olduğu için Adana halkı soluğu dışarıda alıyordu. Niye? 

Bunalıyordu sıcaktan. Kendini hep bir yerlere atmak istiyordu. 

Durumu iyi olan çay bahçesine gidiyordu. İyi olmayan yazlık 

sinemaya gidiyordu. Hatta çay bahçesine gidenler sinema vakti 

geldiğinde kalkıyordu yazlık sinemaya gidiyordu. İlla o 

sinemaya gidecekti yani. Durumu iyi olan sinema vaktine kadar 

çayını içiyor, dondurmasını yiyor, sinema vakti geldiğinde 

biletini alıyor sinemaya gidiyordu”. (Şenevi, 2018) 
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Sinemanın kârlı bir iş alanı olarak gören Adanalılar, olanakları 

ölçüsünde sinemacılık işine girerler. Kimi bahçesini, kimi binanın üst 

katını kimi de evini sinemaya çevirir. “Denizli mahallesinde 30 dönüm 

yerimiz vardı. Onun 2 bin metrekarelik yerine sinema yapalım diye 

babama tutturdum. 16 yaşındayım. Babam benim gönlüm olsun diye 

sanki bir çocuğu sevindirmek için oyuncak alır ya onun gibi sinema 

yaptık. Tahtadan sahnesi yan duvarları. İlk sinemaya başladığımızda 30 

kuruş giriş duhuliyeydi. 40 kuruşa da sandalyeydi. 1955- 56 yılları. Yaz 

mevsimiydi. 23 Nisanda umumiyetle açar 29 Ekimde de 

kapatırdık”( ekçetin, 2018). Yazlık sinemalara yoğun ilginin olduğu 

dönemlerde Adanalılar, ilginç sinemaların varlığına da tanık olmuşlardı. 

Film seyretmek için kimi zaman bir binanın terasına, kimi zaman bir evin 

avlusuna konuk olanlar vardı. 

“Türkiye’nin en yüksekteki sineması da Adana’daydı. Şimdi 

adını anımsamıyorum, çünkü 50 yıl geçti aradan. Hal civarında 

bir apartmanın teras katındaydı. 5. kat mıydı ne? Asansör de 

yok. Çık Allah çık. Küçük bir sinemaydı, ama öylesine güzel 

filmler izlemiştim ki orada. (…) Türkiye’nin en küçük sineması 

da Adana’daydı. İki katlı, küçük bir evin, içinde iki-üç ağaç 

bulunan bahçesi… Ev sahibi, nereden bulmuşsa bir oynatıcı 

bulmuş, her akşam film oynatıyordu. Aralarda eşi de gazoz 

satıyordu. 10-15 kişi alıyordu bahçe. Yani 20 kişi film izlemeye 

gelse, 5’i kapıdan dönerdi.” (Habora, 2009: 127-128)  

 

Yazlık sinemalar çok tutunca işletmeciler kapalı salonun yanında 

yazlık salonlar açmaya başlarlar. Bu salonlar yalnızca film göstermekle 

kalmaz, bazen yıldız oyuncuların katılımı sağlanırken tiyatro gösterilerine 

ev sahipliği yaparlar.  

“Mesela Alsaray sinemasının yazlığı Işık sinemasıydı. 

Çukurova Kulübünün yanında Renk Sineması, Adana 

Kulübü’nün yanında ÇAMLI sinema, güzel filmler getiren 

sinemalardı. Çamlı sinemaya küçük bir ormanını içinden 

geçerek giderdik. Çam ağaçlarının arasından gidildiği için 

sinema bu ismi almıştı. Adana’da yaşayıp da yazlık sinemaya 

gitmeyen bin insanı tahayyül etmek mümkün değildir. Yazlık 

sinemalarda yerli ve yabancı filmler oynadığı gibi, konserler 

verilir, tiyatro toplulukları eserlerini sergilerlerdi. Hisseli 

Harikalar Kumpanyası’nı yazlık Sular sinemasında izlemiştim. 

Bale yapan dört bayanın arasında Adile Naşit, Belkıs Dilligil, 

Asuman Arsan da vardı.” (Nadirler, 2008: 94) 
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Fotoğraf 13- Film tanıtımı, Göksel Arsoy’un katılımını duyuruyor. 

Gala geceleri için birkaç işletmeci bir araya gelerek organizasyon 

yapıyorlar. Seyircinin ilgisi yıldız oyuncularda daha da artıyor. 

“Mesela Adana’da film oynayacağı zaman 7-8 sinemada birden 

oynardı. 4 tane kopya gelirdi. Birbirine zararı olmayacak uzak 

sinemalar alırdı. Biz sinemacılar toplanırdık artistlerin uçak 

biletlerini karşılardık. Onlar da çevirdikleri filmin iş yapmasını 

istiyor. Artistler gelince artisti görmek için sinemaya daha çok 

hücum vardı. Göksel Arsoy geldi, Hüseyin Peyda geldi, 

Mezarımı Taştan Oyun. Türkan Şoray geldi. Hülya Koçyiğit 

geldi. Ala Geyik filmine yılmaz güney geldi. Bizim sahne 2 

metre 20 santimdi. Sahneden aşağı bir artistlik şeyle atladı 

halkın içinden geldi. Sarmaş dolaş olduk. İlk filmiydi. Buradan 

da tanıyoruz zaten. Yer yok sinemada. Kapıcıya yalvarıyorlar 

içeri bırak diye. 2200 kişi alırdık. Çimenlerin üzeri insan 

dolardı.” ( ekçetin, 2018) 

 

Sinema salonlarının sayısının artması rekabeti ve tanıtımı da 

beraberinde getirir. Film gösterime girmeden 10-15 gün öncesinden 

fragmanları oynatılır. Çocuklarla, at arabalarla kartelalar dolaştırmak ve 

filme ilgili bilgiler vermek en çok kullanılan yöntemlerdir. “Bizim 

çocukluğumuzda, 1950’lerde at arabasının üzerine çatılmış kartelelarla 

çığırtkanlar dolaşırlardı. Ellerinde bir tenekeden megafon. “Alaluu, 

dikkat dikkat! Bu akşam yazlık falan sinemasında, iki istisna film birden. 

Birinci film…” dedi adını, oyuncuları söylerdi.  Mesela Clark Gable ise 

okunduğu gibi “Kılark Gable” veya “Roçk Hudson” gibi telaffuz 

ederlerdi. Hakikaten halkın çok değer verdiği, mendil ıslatan acıklı bir 

filmse onunda tanımlamasını şöyle yapardı:” Bu filmde doya doya 

ağlayacaksınız, mendil yetiştiremeyeceksiniz. Türkçe sözlü Hintçe 
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şarkılı, Türkçe sözlü Arapça şarkılı filmleri var” derdi.”  (Çelmeoğlu, 

2009). İşletmecilik yapan Ali Ergin  ekçetin (2018) ise tanıtım ile ilgili 

girişimlerini şöyle aktarıyor: 

“Film gelmeden önce fragmanları vardır. Onu biz 10 15 gün 

önceden film başlamadan önce fragmanlarla tanıtırdık. Sonra 

afişler kartelalarda gördüğünüz gibi afişler yapıştırırdık. 

Mikrofon hoparlör sonradan oldu. Bir boru düşünün. Leblebi 

külahı yaparız ya. Onun arkasının kesik olduğunu önünün düz 

olduğunu düşünün. Sacdan huni şeklinde yapardık. Bu akşam 

yazlık Denizli sinemasında iki film birden. Artistleri şudur. Diye 

onunla bağırırlardı. Önceleri omuzda taşıtırdık. 70 santime bir 

metre afişler vardı. Onları çocukların sırtında taşırdık. Sonra 

kartela şekline dönüştü. Sonra at arabalarının üzerine koyardık 

o şekilde reklam yapardık mahalle mahalle gezdirirdik. Dikkat 

çeksin diye palyaço gibi birini kadın kılığına soktuk yüzünü 

siyaha boyadık. Nazar dikkat çeksin diye.” ( ekçetin, 2018). 

 
Fotoğraf 14- Film tanıtımları (Ali Ergin  ekçetin Arşivi) 

Görüşme yapılan kişilerin belirttiklerine göre Adanalıların yoğun ilgi 

gösterdikleri yabancı ve yerli filmler şöyle sıralanabilir: Yabancı filmler: 

Ben-Hur, On Emir, Gigi,  Rüzgâr Gibi Geçti, ‘Kwai Köprüsü›,  Bazıları 

Sıcak Sever, Doktor Jivago, Batı Yakası Hikâyesi, Kuşlar, Baba, Neşeli 

Günler. Bu listeye Mısır’dan gelen melodramlar, Amerikan Western 

filmleri de eklenmektedir. Yerli filmlerse çok daha fazla ilgi görür. 

Avantür filmler (özellikle de Yılmaz Güney’in filmleri), komediler ve 

melodramlar en çok tercih edilen filmler olur. Adanalılar sinemalara 

adeta akın ediyor, bu durum işletmecilerin yüzünü güldürür. Kimi zaman 

bir filme 600 kişi geldiğinde bu “gişe başarısızlığı” kabul ediliyor, Necdet 
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İstanbulluoğlu gibi sinema işletmecileri derhal bu filmin yerine bir 

başkasının gösterime konulmasını istiyor (İstanbulluoğlu, 2009). 

Ortalama 500 ila 2000 arasında seyirci kapasitesi olan ve neredeyse 

tamamının her akşam dolup taştığı 200’e yakın yazlık sinemadan, bir ay 

önceden bilet alınmazsa yer bulunamayan kapalı salonlardan bahsedilen 

Adana, bu başarısını bölge işletmeciliğiyle de sürdürüyor (Erkılıç ve 

Ünal, 2018). Ancak Adana’nın sinema salonları 70’lerde terör olayları, 

televizyonun gelişi, seks furyası, sokağa çıkma yasakları ile birlikte yavaş 

yavaş seyircisini kaybeder. 80’li yıllarda televizyon yayıncılığının 

gelişimi ve videonun gelişi ile birlikte büyük bir darbe yer.   

“Bu aşama aşama oldu. Evvelden Arapları çekiyordu. Kıbrıs, 

Şam, Beyrut onu seyrediyorlardı.  1968’de televizyon 

Türkiye’ye geldiği zaman 69’da paket yapılıyordu. Haftada bir 

film oynatıyordu TRT. O film oynadığı zaman sinemaya giden 

olmuyordu. Evde izliyordu. Çok az bir etkisi oldu. Derken 

diziler başladı. Doktor Richard Kimble, Charlie’nin Melekleri, 

Bonanza, Dallas... Yerli dizi yoktu. Onları takip ediyorlardı. Bir 

gün Kaçak oynuyor. O gün onu izleyen bir kısım sinemaya 

gitmiyordu. Öbür gün Dallas oynuyordu onu izleyenler 

gitmiyordu. Sinema seyircisi bölünüyordu. Sinemadan 

çekiniyordu yavaş yavaş. İlk neden bu. Televizyonun Türkiye’ye 

girmesiyle sinema seyircisinin azalması. Sonra sağ sol davası 

vardı. Mesela bu taraf sağcı bu taraf solcu. Oradaki bu 

sinemaya gidemiyordu. Güzel bir film oynuyor gidemiyordu 

korkuyordu. Derken ihtilal oldu. Akşam dokuzdan sonra sokağa 

çıkma yasağı oluyordu. Bu aşama aşama uzadı. 10’a kadar 

12’ye kadar. Sinema seyircisi azalınca ne oluyor filmler 

yapılmıyor. Sinemalar iş yapmıyor daha sonra videolar devreye 

girdi. Almanya’dan gelenler video getirirlerdi böyle. Kaset 

getiriyorlardı bir eve. Evde toplanıyorlardı. Kaset koyuyorlar 

bütün ev halkı izliyorlardı. Sinemaya gitmiyorlardı. Ondan 

sonra video marketler çıktı. Sinemada oynayan filmlerin 

kasetleri var. 2.5 lira veriyor kaset alıyor evde 7-8 kişilik aile 

oturup o filmi seyrediyordu. Hem masrafa olmuyor hem de evde 

pijamasını giyiyor rahat rahat oturup film izliyordu yani. Bunun 

da etkisi oldu. Sonra CDler DVDler çıktı. (Şenevi, 2018) 

Sonuç yerine 
Adana, beyazperdeden yansıyanları hayatının bir parçası haline 

getiren insanlarıyla, Türk sinemasına katkı sağlamış sanatçıları, 

yapımcıları, işletmecileriyle ve pek çok filme konu olmuş “bereketli 

toprakları” ve o topraklarda yaşayanların insanlık halleriyle Türk 

Sineması’nın önem verdiği kentler arasında ilk sıralarda yer almıştır. O 
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döneme tanık olanlar, sinema önlerinde metrelerce uzanan bilet 

kuyruklarını, 1500-2000 kişilik onlarca, yüzlerce sinemanın aynı anda 

dolup taştığını, kentte gala geceleri düzenlenip, Yeşilçam’ın yıldızlarının 

kendileriyle bir bütün olmalarını bugün özlemle anmaktadırlar. 

Adanalılar için özellikle 1950’li yıllar itibariyle sosyalleşme mekânı 

olmanın ötesinde belli kültürlerin alımlanıp hayata geçirilmeye çalışıldığı 

bir nevi “hayat okulu” haline gelmiştir. Adana’nın sosyal ve kültürel 

hayatında sinema önemli bir yer tutmaktadır. Yerli filmlerin kadar 

yabancı filmlerin de büyük iş yaptığı görülür. Seyirci filmin yıldızına, 

içeriğine ve türüne göre tercihlerde bulunur. Adana özelinde farklı sınıf 

ve kültüre ait grupların farklı sinema salonlarına yöneldiği görülmektedir. 

Sinemanın doğuşunda olduğu gibi özellikle yazlık sinemalar, bir temaşa 

sanatı olarak geniş halk kitlelerinin en ucuz eğlence aracı olur. Bunda 

iklimin de önemli bir rolü olduğu açıktır. Kamusal alan olarak yazlık 

sinema geniş halk kitlelerini buluştuğu bir mekân olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kadınların özellikle yazlık sinemaya giderek kamusal alana 

çıkması, farklı kentlere dair çalışmalarda da görülmektedir (Uçar İlbuğa, 

2017; Eratalay, 2014). Sinema aynı zamanda karlı ve yeni bir iş alanı 

olarak da belirir. Bu tutum Bölge İşletmeciliğinde açıkça gözükür. 

Bugünkü Adana’ya baktığımızda ise yazlık sinema salonlarının 

tamamen kapandığını, sinema izleyicilerinin ise var olan dört salonda 

film izlemeye devam ettiklerini görürüz. Elbette aradan geçen 50-60 

yıllık sürede Türkiye’de çok önemli değişimler yaşandı. Sinemanın o 

dönemki işlevi, seyirci kitlesi değişti. Televizyonun yaygınlaşması 

sinemalar için sorun olmaya devam etse de özellikle gençlerin Adana’da 

sinemaya ilgisi geçmişte olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Farklı 

biçimlerle de olsa sinemadan Özellikle Altın Koza Film Festivali’nin bu 

anlamda çok büyük katkısı vardır.  Kapalı sinema salonlarının çoğunun 

yıkılıp apartman, işhanı olduğu, yazlık sinemaların otoparka dönüştüğü, 

bu alana ilişkin arşivin korunamadığı gerçeğinden hareketle, Adana’da 

sinema kültürünün oluşumu ve dünden bugüne yaşanan gelişim ve 

değişim süreci üzerine farklı çalışmaların bir an önce yapılması önem 

taşımaktadır. Kentin mekânsal dönüşümü, kolektif belleği de 

etkilemektedir. Özellikle bu alanda arşiv konusunda yaşanan sıkıntılar, 

birinci el tanıkların sayısının giderek azalması bu çalışmaların önemini 

daha da artırmaktadır. Yapılan bu çalışma da bu alandaki eksikliği 

gidermek adına atılmış bir adım olarak değerlendirilebilir.  
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