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Adana Sinema Mirası Projesi 
1960’lardan itibaren Adana’nın toplumsal ve kültürel yaşamı, bir bakıma sinemaların 
etrafında biçimlenmiştir. Bu dönemde çoğu açık hava sineması olmak üzere, 130’dan fazla 
sinema mekânı ve 90 kadar da film dağıtım şirketi şehirde faaliyet göstermektedir. 
Merkezinde Adana’nın bulunduğu Güney Bölge İşletmesi -ve bu bölgeye özgü film üretim 
biçimi ve karmaşık yapım yöntemleri-, 1960-1980 döneminde, ulusal film endüstrisini 
destekleyecek kadar güçlüdür. Bütün bunlarla beraber Adana, işlevsel ve toplumsal olarak 
çok katmanlı bir şehirdir ve birçok kültürel değeri bünyesinde barındırmaktadır. Bu dönemde 
sinemaya gitmek, şehirdeki farklı sınıf ve tabakaların en önemli kültürel etkinliğidir. Ne var 
ki, şehrin ekonomik çöküşüne koşut bir biçimde -kimi zaman ekonomik çöküşe doğrudan 
bağlı olmasa da-, Adana’nın film endüstrisinin yapısı da zayıflamış ve 1970’lerin ortalarından 
itibaren çöküş başlamıştır. Şehrin fizikî haritasını alt-üst eden bir dizi dönüşümün ardından 
sinema mekânların çoğu tarihe karışmıştır. 

Şehrin bu zengin sinema tarihini araştıran  Adana Sinema Mirası projesi şu etkinlikleri 
içermektedir: 1. Yaklaşık 120 yıllık Adana sinema tarihinin araştırılması, 2. Geçmişten bugüne, 
Adana’da faaliyette bulunan sinema mekânlarının tespit edilmesi ve haritalanması, 3. Adana 
sinema tarihi gezi rotalarının ve kataloğunun oluşturulması, 4. Adana sinema tarihiyle ilgili 
ulusal ve uluslararası akademik çalıştay ve konferansların düzenlenmesi, 5. Belçika’nın 
Antwerp ve Gent şehirlerinde sinema tarihini araştıran uzmanlardan yararlanarak Adana 
sinemalarının kültürel miras olarak tanınması çalışmalarının gerçekleştirilmesi. 

Kültürel Miras Olarak Sinema İçin Diyalog: Sınırlar-Arası Diyalog Yoluyla Adana’da Sinemaların 
Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak Kimliklendirilmesi, Tanınması ve Topluluk Temelli 
Envanterinin Çıkarılması (Adana Sinema Mirası) Projesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye 
ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği 
almıştır. Programın Sözleşme Makamı, Merkezi Finans ve İhale Birimidir. “Ortak Kültür 
Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı”, Türk ve AB 
kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan ortak kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini 
ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu hibe programının genel hedefi, kültür, sanat ve kültürel 
miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun, kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin 
geliştirilmesi ve Türkiye’de kültürel değerlerin teşvik edilmesidir.  

Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği (Adana) tarafından yürütülen bu projenin ortakları 
Çukurova Üniversitesi, Antwerp Üniversitesi (Belçika) ve Gent Üniversitesi’dir (Belçika). 
Adana Büyükşehir Belediyesi ve Sabri Şenevi Sinema Evi ise projenin faydalanıcı ortakları 
arasında yer almaktadır. 
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Giriş: Adana Sinemalarının İlk Yılları 
 
Lumière Kardeşler’in sinematograflarından Alexandre Promio (1868-1926), 1897 yılının Mart 
ayındaki Mısır seyahatinin ardından Akdeniz kıyılarını takip ederek kuzeye yönelir. 3 Nisan 
1897’de başlayan seyahatinin ilk durağı Tel Aviv’dir; Promio, Hayfa ve Kudüs’ten manzaralar 
kaydeder (örneğin Arrivée d’un train, Débarquement d’une barque, Panorama en chemin de fer ve 
Caravane de chameaux). Sonra kıyıdan içeriye Beytüllahim’e geçer ve ardından yeniden kuzeye, 
Beyrut ve Şam’a devam eder. Promio, Lumière Kataloğu’nda (https://catalogue-lumiere.com) 
394–413 arasında numaralandırılan yirmi kadar kısa film çektikten sonra, muhtemelen Hatay 
üzerinden Anadolu’ya girer ve İstanbul’a yönelir. Bu seyahati biraz meşakkatli olur çünkü 
kendi ifadesiyle Abdülhamit Türkiye’sinde manivelalı herhangi bir ekipman şüpheyle 
karşılanmaktadır. Ama bu sorunlar Fransız Konsolosluğu’nun girişimleri ve bazı yetkililere 
verilen rüşvet sayesinde çözülür (Coissac, 1925, ss. 196–197). Nihayet 1897 yılının Nisan ayının 
sonlarına doğru İstanbul’a, Promio’nun günlüğünde zikredildiği ve kataloğa aktarıldığı 
biçimiyle Constantinople’e ulaşılır. Promio, Asya Türkiye’sini (Turquie d’Asie) geride bırakmış 
ve Avrupa Türkiye’sine (Turquie d’Europe) ayak basmıştır artık. İstanbul’da, Lumière 
Kataloğu’nda 414–417 arasında numaralandırılan dört film çeker. Promio’nun çektiği, bir 
askerî geçit törenine ait iki film ile (Défilé de l’infanterie Turque ve Défilé de l’artillerie Turque) bir 
Haliç ve bir Boğaz manzarası (Panorama de la Corne d’Or ve Panorama des rives du Bosphore) 
bugün İstanbul’a dair en eski film kaydı olarak kabul edilmektedir. 

Promio, muhtemelen Toroslar’dan geçen ilk sinemacıdır ve kısa zamanda başka sinemacılar 
onu takip eder. 1902’de Dimitri adındaki bir Rum sinematografçı önce Mersin’de hemen 
ardından da Adana’da film gösterimleri yapar (Özuyar, 2013, s. 150). Osmanlı topraklarında 
gayrimüslimlerin sinemacılık faaliyetlerine öncülük ettikleri bu dönemde, Bay Dimitri’nin, 
Rum azınlığın etkin olduğu Adana’da film gösterimi yapması tesadüfi değildir. Bugün 
Adana’daki Rum Cemaati’nin 1902’deki film gösteriminin hemen ardından bir sinema 
kurduklarını ve bu sinemada çok düzenli olmasa da gösterimler yapıldığını bilmekteyiz. Ama 
bu yıllarda şehirde faaliyet gösteren tek sinema işletmesi bu değildir: Birinci Dünya Savaşı 
sonrasında, Fransız işgali altındaki Mersin’de faaliyet gösteren La Pensée adlı fotoğraf 
stüdyosunun editörlerinden Kyrkias Papadopoulos’un 1920’lerin hemen başında Adana’da, 
Eski Gar Meydanı’nda çektiği bir fotoğraf, açık hava sinemasının varlığını göstermektedir. 
Papadopoulos’un Teras Sineması olarak adlandırdığı bu sinema ile Adana Rum Sineması, 
muhtemelen 1924 tarihli Adana Ticaret Rehberi’nde (Oğuz, 2014, s. 97) adları anılmadan 
kaydedilen iki sinemadır. Bugün, Teras Sineması’nın değil ama Adana Rum Sineması’nın 
akıbetine dair bilgiye arşivlerden ulaşabilmekteyiz. Rum Sineması, Lozan Antlaşması’yla 
gerçekleştirilen mübadele sonrasında, Adana Milletvekili Zamir Bey tarafından verilen takrir 
sonucu, Bakanlar Kurulu’nun 16 Mart 1924 tarihli kararıyla kamulaştırılır ve Adana Türk 
Ocağı’na devredilir. Sinema, bu tarihten Türk Ocakları’nın kapatıldığı 10 Nisan 1931’e kadar 
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Türk Ocağı Sineması adıyla anılır ve yıllık 6.000 lira gelir elde edecek kadar da (Pınar, 2015, s. 
539) verimli biçimde işletilir. 1931’de Cumhuriyet Halk Fırkası’na (CHF) devredilen sinema, 
gelir getirmesi amacıyla önce iki yıl için Arifzade Azmi Bey’e kiralanacak, daha sonra da 
satılacak ve Asrî Sinema adını alarak uzun yıllar çalışacaktır. Cumhuriyet’in bu ilk on yılında 
Adana’da yoğun bir sinemacılık faaliyeti olduğunu; şehirdeki tiyatrolarda, kumpanyalarda 
hatta gazinolarda ya da barlarda zaman zaman gösterimlerin yapıldığını; bununla birlikte 
Türk Ocağı Sineması –Asrî Sinema–, Lâle Sineması –daha sonra sırasıyla Elhamra ve Alsaray 
Sineması adlarını alacaktır–, Tan Sineması ve Yeni Sinema’nın faaliyet gösterdiğini; ama 
1920’lerin sonunda Zabit Yurdu gibi kimi kurumlarda da sinema salonlarının açılmaya 
başladığını görebilmekteyiz (Yeni Adana, 1929, s. 3). Yine arşivlerden bu dönemde şehirde Şark 
Tiyatrosu, Hürriyet Tiyatrosu gibi salonlarda ve Seyhan Parkı gibi yerlerde de film gösterimleri 
yapıldığı anlaşılmaktadır. 

 

 

Teras Sineması – Arşiv belgelerine göre 1902’de, Anadolu’daki film gösterimlerinin çoğunlukla seyyar 
sinema makineleriyle icra edildiği bir dönemde, Yunanistan’dan gelen “Dimitri” adlı bir sinematografçı 
önce Mersin’de hemen ardından da Adana’da film gösterimleri yapar Bugün Adana Rum Cemaati’nin 
bu gösterimin hemen ardından bir sinema kurduğunu ve bu sinemada çok düzenli olmasa da film 
gösterimleri yapıldığını bilmekteyiz. Kuvvetle muhtemeldir ki, 1900’lerin hemen başında şehirde 
faaliyet gösteren tek sinema işletmesi bu değildir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Fransız işgali 
altındaki Mersin’de faaliyet gösteren La Pensée adlı fotoğraf stüdyosunun editörlerinden Kyrkias 
Papadopoulos’un Eski Gar Meydanı’nda çektiği bir fotoğraf açık hava sinemasının varlığını 
göstermektedir. Bugün Seyhan ilçesi, Kurtuluş Caddesi’nde halen ayakta duran bu binanın terasındaki 
sinemanın makine dairesi, fotoğrafta açıkça görülmektedir. Aynı fotoğrafta Teras Sineması olarak 
adlandırılan bu sinema ile Rum Sineması, 1924 tarihli Adana Ticaret Rehberi’nde de yer almaktadır. 
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1931 yılında Türk Ocakları’nın kapatılmasının ardından, Halkevleri için çalışmalara girişilir. 
Bir yıldan kısa bir sürede hazırlık çalışmaları tamamlanır ve 19 Şubat 1932’de 14 şehirde 
halkevi açılır. Açılan bu ilk halkevleri arasında Adana’nın olmayışı, şehirde tepkiyle karşılanır 
ve hemen aynı günlerde bir halkevinin kurulması için çalışmalara başlanır. Ne var ki, aynı 
yılın Haziran ayı içinde 20 yeni halkevi daha açılır ve Adana yine bunların arasında değildir; 
hem halkevi binası henüz tam olarak açılışa uygun değildir hem de yaz nedeniyle şehir halkı 
çoğunlukla yaylalara ve bağlara çekilmiştir. Nihayet 1933 yılı Ocak ayı içinde yayımlanan CHF 
Adana Vilayeti Mesai Raporu’nda halkevinin açılması takvime bağlanır ve 24 Şubat 1933’te, bu 
iş için tahsis edilen CHF binasında halkevi açılır. Ancak halkevi binasının fizikî altyapısı 
konferanslar, tiyatro oyunları ya da sinema gösterileri için pek de yeterli değildir. Bu ilk 
binadaki salonun kapasitesi sadece 250 kişidir ve su baskınları ya da sık sık konferanslara 
tahsis edilmesi nedeniyle film gösterimleri için çok da düzenli kullanılamamaktadır (BCA, 
490.01.1210/15.2.48). Bu nedenle film gösterimleri için Halkevi tarafından çok farklı mekânlar 
kullanılmıştır. Ama diğer yandan, kuruluşundan iki yıl sonra sesli çekim yapabilen bir kamera 
satın alınmış ve şehirdeki pek çok faaliyet filme kaydedilmiştir. Ayrıca, özellikle Hatay’ın 
bağımsızlığı ve Türkiye’ye ilhakı sırasında Adana, ulusal ölçekte gündemin merkezine 
oturmuş ve bu süreçte sinemacılık faaliyetleri de önem kazanmıştır. Tüm bunlardan dolayı, 
Adana Halkevi’nin sinemacılık faaliyetleri, ulusal sinema tarihimizde özgün bir yerde 
durmaktadır. 

Adana Halkevi kolları ve komiteleri, kuruluşuyla birlikte yoğun biçimde çalışmaya başlar. 
Ama sinemacılık faaliyetleri için 1935’i beklemek gerekir. 1935 yılının hemen ilk günlerinde 
sesli kayıt yapabilen bir film makinesi satın alınır. Aynı yılın içinde, o dönem için şehirdeki en 
kuvvetli sinema makinesi olduğu ifade edilen bir sinema makinesi de alınmıştır (Akgünler, 
1935a, s. 1). Seyyar olan bu makine sayesinde sadece Adana Halkevi’nin salonunda ya da 
bahçesinde değil şehrin çeperlerindeki mahallelerinde, kasabalarında ve köylerinde de film 
gösterimi yapmak olanaklı hale gelmiştir. Makinenin alınmasıyla beraber, daha önce Halkevi 
tarafından kayda alınan filmlerin gösterilmesi mümkün olmuştur. Ayrıca, Halkevi yönetimi 
aynı yıl içinde bir sinema salonu inşa etmek için girişimlerde bulunmuştur (Akgünler, 1935b, 
s. 3). Mevcut binanın salonu gösterimler için yetersizdir ama sorun, sadece salonla sınırlı 
değildir. Halkevi faaliyetleri yoğunlaştıkça mevcut binanın yetersizliği daha da görünür 
olmaktadır. Bu nedenle, henüz 1934 yılında yeni binanın inşası gündeme gelir (Yeni Adana, 
1934, s. 1). Ama projenin olgunlaşması ve hayata geçirilmesi zaman alır ve binanın inşasına 
ancak 26 Temmuz 1938’de başlanabilir. Projesi Mimar Seyfi Arıkan tarafından çizilen ve Asfalt 
Caddesi’nde (günümüzde “Atatürk Caddesi” olarak adlandırılmaktadır) yer alan bina, 1940 
yılının ilk aylarında tamamlanır ve kademeli olarak taşınma başlar. Taşınma işlemlerine 
başlanılan bu yeni binada 1000 kişilik bir tiyatro ve sinema salonunun yapımı devam 
etmektedir (Türksözü, 1940, s. 2). Bina, 29 Ekim 1940’ta düzenlenen törenle hizmete açılır. 
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1942’de tamamlanan tiyatro ve sinema salonunda ise 792 koltuk bulunmaktadır1 (Türksözü, 
1942, s. 2). Her ne kadar sinema salonunun yapımı zaman alsa da, özellikle film çekim ve 
gösterim ekipmanının alındığı 1935 yılının başından itibaren Adana Halkevi’nin sinemacılık 
faaliyetleri yoğun bir biçimde gerçekleşmiştir. 

 

 

Adana Halkevi Sineması – Adana Halkevi, 1933’ten 1951’e kadar, özellikle temsil kolu aracılığıyla 
yoğun biçimde film yapım ve gösterim etkinlikleri gerçekleştirmiştir. 1935’te TBMM tarafından 
gerçekleştirilen yasal düzenlemenin ardından satın alınan kamera ve seyyar sinema projektörüyle 
şehirdeki önemli etkinliklerin kaydedilmesi ve kaydedilen filmlerin İstanbul’da banyo ettirildikten 
sonra gösterilmesi; sadece halkevinde ya da şehir merkezindeki sinemalarda değil, kasaba ve köylerde 
de film gösterimlerinin yapılması; köylerde tarım, hayvancılık ve halk sağlığıyla ilgili fennî filmlerin 
gösterilmesi gibi etkinlikler dikkat çekmektedir. Adana Halkevi tarafından gerçekleştirilen sabit ve 
seyyar gösterimler aracılığıyla şehir ahalisi ve özellikle şehir-dışı alanlarda yaşayanlar, bölgede 1960-
1980 döneminde zirveye ulaşan filmcilik ve sinemacılık faaliyetleri için seyir deneyimine hazırlanmıştır. 
Benzer biçimde, halkevi tarafından gerçekleştirilen film kayıtları ve yerel film üretimi etkinliklerinin de 
bölgede daha sonra görülecek yerel film yapımcılığının ilk örnekleri olduğu düşünülebilir. Adana 
Halkevi binası günümüzde Büyükşehir Belediyesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. 

 

 

 

 

 
1 Bina bugün, Adana Büyükşehir Belediyesi Binası olarak hizmet vermektedir ve salonu da Adana 
Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu olarak kullanılmaktadır. 
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Yeşilçam’ın Altın Döneminde Adana Sinemaları 
 

“(…) Ben karakter ararım, sanat ararım. Yerli filimlerse hiç aldırış 
etmezler böyle şeye. Zaten yerli filimcilerimiz, bilhassa filimcileri 
yöneten Anadolu İşletmecileri sanattan nedense bucak bucak kaçarlar. 
İnanır mısınız, sinemayı icat edenler mezarlarından başlarını kaldırıp 
da bizim filimlerimizi görseler, sinemayı keşfettiklerine pişman olur, 
belki de kendilerine lanet ederler, ikinci sefer ölürlerdi” (Kemal, 1970, 
s. 133). 

Lütfi Akad ve ekibi, 1951’de Arzu ile Kamber’in (1952) çekimleri için Bağdat’a giderken 
şoförlerinin rahatsızlanması üzerine Adana’da mola verir. Bu sırada daha önceden tanıdıkları 
Yasef Bey’le karşılaşırlar. Yasef Bey, İstanbul’daki işletmelerin filmlerini şehirde 
dağıtmaktadır. Bununla birlikte şehirde bir mekân tutmuş ve bazı yapımevlerinin filmlerini 
pazarlamaktadır. Akad’a göre (2004, s. 125) Yasef Bey, sonradan gelişecek bölge 
işletmeciliğinin öncülüğünü yapmaktadır bir bakıma. Cemil Filmer de hatıralarında (1984, s. 
180–183) Adana’yla ilgili dikkat çekici bir anısını aktarır. 1940’ların sonlarına doğru bir gün, 
İstanbul’da yazıhanesinde çalışmaktayken, Hacı Ömer Sabancı bir grup avukatla beraber 
kendisini ziyaret eder ve Adana’da yeni yaptırdığı Erciyes Sineması’nı işletmesini ister. 
Filmer, her ne kadar işlerinin yoğunluğunu öne sürerek teklifi reddetse de, epey tehdit içeren 
ısrarlara dayanamaz ve salonu devralır. Adana Ticaret Odası (ATO) kayıtlarına göre Hacı 
Ömer Sabancı’nın 5 Nisan 1946’da tescil edilen ticari faaliyetlerinden biri, Erciyes Sineması’nı 
da bünyesinde barındıran Erciyes Palas Oteli’nin işletmeciliğidir. Filmer’in aktardıkları, 
1960’lardan çok önce Adana’da sinema işletmeciliğinin ne kadar cazip bir iş kolu olduğunu 
gösterir. O güne değin salt ticaretle uğraşan Hacı Ömer Sabancı, hiç aşina olmadığı bu alana 
mutlaka yatırım yapmak ve yatırımını da Cemil Filmer gibi işinin ehli bir girişimciye emanet 
etmek istemektedir. ATO kayıtlarına göre, Cahit Gezicioğlu’na ait Sabah Film, henüz 1949’da 
şehirde “filmcilik, film çevirme ve film ithalatı” alanında faaliyet göstermektedir. Daha o 
yıllarda Adana’da epey yoğun sinemacılık faaliyeti gerçekleşmiş olmalı. Hakan Erkılıç’ın 
(2003, s. 70) aktarımına göre de ilk bölge işletmesi Adana’dır ve 1951’de kurulmuştur. Her ne 
kadar Akad’ın henüz 1951’de bölge işletmelerinin kurulmadığını çıkarabileceğimiz 
ifadeleriyle (2014, s. 125) çelişse de, bu bilgiden yola çıkarak 1950’lerin hemen başında şehirde 
bölge işletmeciliği modelinin temellerinin atılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Adana’da 
1960’tan önce, ATO tarafından tescillenen on işletme –Atlas Film, Cenup Film, Dar Film, 
Erdini Film, Güler Film, Sabah Film, Sayın Film, Sözen Film, Koçanga Film ve Kurt Film–, 
ağırlıkla film ithalini, dağıtımını ve bu filmlerin sinema salonlarında pursantaj ya da sabit fiyat 
usulüyle işletilmesini ifade eden filmcilik işiyle uğraşmaktaydı. Hâlihazırda, 1924 tarihli Adana 
Ticaret Rehberi’nde (Oğuz, 2014, s. 97) dahi şehirde iki sinemanın tescilli çalıştığını 
görmekteyiz. 
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1960–1975 yılları arasında Adana’da sinemanın son derece devingen ve yoğun bir iş kolu 
olması elbette ki tesadüfi değildir. Bu yoğunluğun arkasındaki temel neden, şehrin çoğunlukla 
insan emeğine dayanan ekonomik düzenidir. Adana’nın merkezinde olduğu Çukurova 
Bölgesi Amerikan İç Savaşı yüzünden hammadde sıkıntısı çeken Büyük Britanya sanayisine 
pamuk üretebilecek bölge olarak belirlenir. Pamuk üretimiyle birlikte bölgedeki yerleşim 
politikası köklü şekilde değişir ve şehirleşme başlar. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
ulusal pamuk üretiminin merkezi konumundaki şehirde, mevcut tarıma dayalı üretim, sanayii 
ve ticarete yönelik faaliyetler 1940’tan itibaren olağanüstü büyüme gösterir. Şehir, tarımsal 
üretimin önemini korumasıyla birlikte, Cumhuriyet döneminin ilk anakentlerinden biri olarak 
hızlı sanayileşme süreci yaşar. 1907’de Aristidi Kosma Simyonoğlu tarafından “Simyonoğlu 
Fabrikası” adıyla kurulan, daha sonra millileştirilen ve nihayet 1927’de Nuh Naci Yazgan ve 
ortakları tarafından hazineden satın alınarak faaliyete geçen, bugün yaygın bilinen adıyla 
Adana Millî Mensucat Fabrikası, sanayinin lokomotifi konumundadır. 1937’de faaliyete geçen 
Sümerbank’ın pek çok iştiraki de Adana’da yerini alır: Adana Bez Fabrikası, Adana Pamuk 
Satın Alma ve Çırçır Fabrikaları. Devletin bu girişimlerini özel sektöre bağlı irili ufaklı onlarca 
çırçır ve iplik atölyesi izler (Özcanlı, 2008, s. 157). Sanayileşme, 1948’de Truman Doktrini ve 
Marshall Planı’nın ilanı, 1950’deyse Demokrat Parti’nin iktidarı devralmasıyla yeniden ivme 
kazanacaktır. Bu ivmeyle Adana’ya çok sayıda tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılacak 
araç–gereç girişi olur. 1951’de PAKSOY Ticaret ve Sanayi A.Ş., 1953’te Güney Sanayii ve 
Ticaret A.Ş. faaliyete geçer. 1956’da Hacı Ömer Sabancı’nın sahibi olduğu ve sonradan devasa 
bir holdinge dönüşecek yapının ilk adımlarından BOSSA Ticaret ve Sanayii A.Ş. ve Akdeniz 
Tekstil Sanayii Fabrikaları kurulur. Bunu Ahmet Sapmaz ve Hacı Ömer Sabancı ortaklığıyla 
kurulan SASA Suni ve Sentetik Elyaf Sanayi A.Ş. takip eder. Aynı yıllarda şehrin 
genişlemesine bağlı olarak inşaat malzemesi üreten fabrikalar faaliyete geçer. 1954’te kurulan 
Çukurova Çimento Sanayi T.A.Ş. ve Çukurova Makine İmalat ve Ticaret A.Ş., alanlarındaki 
en büyük işletmelerdendir. Bu kadar büyük bir ekonomi doğaldır ki kendi finans sistemini de 
yaratacaktır. Şehrin büyük sermayedarlarının girişimiyle 1948’de Akbank, 1955’te Pamukbank 
kurulur. Şehir, 1956’da Osmaniye, Gaziantep, İçel ve Konya yollarının birinci sınıf yol 
durumuna gelmesiyle birlikte geçiş merkezi kimliğine bürünür.  Henüz bütünüyle 
makineleşmemiş tarımsal üretim, özellikle de pamuk üretimi nedeniyle tarım işçisi 
istihdamına yoğun talep vardır. 1940’tan sonra ekimi yapılan, yüksek verimli ancak çok kısa 
sürede toplanması gereken akala pamuğu üretimi nedeniyle çok sayıda mevsimlik tarım işçisi 
Adana’ya yönelir (Hinderink & Kıray, 1970). Diğer yandan, tarımda makineleşmenin 
başlamasına da koşut biçimde köylerden şehir merkezine yoğun hareket vardır (Yaman, 1981, 
s. 65). Gerek sanayii kolunda gerekse hammaddeyi sağlayan tarım arazilerinde işgücüne talep 
arttıkça şehrin nüfusu da artar. Ağırlıkla Çukurova Bölgesinden kaynaklanan yoğun göç 
nedeniyle şehrin nüfusu 1965’te yaklaşık 402.000’i merkezde, 480.000’iyse köylerde yerleşmiş 
bulunmak üzere, 902.000 kişiye ulaşır (TÜİK, 1965 Genel Nüfus Sayımı Veri Tabanı). Üstelik bu 
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dönemde, 1965–1970 yılları arasında şehre göç edenlerin %77,42’si ücretli olarak çalışmaktadır 
(Yaman, 1981, s. 112). Bu, var olan talebin yüksek oranda istihdama dönüştüğünü göstermekle 
birlikte, şehirdeki devingen nüfusun çay bahçeleri, gazinolar ve özellikle sinemalarda 
yoğunlaşan toplumsal hayata, öyle veya böyle katılabileceği maddi olanağa sahip olduğunu 
da göstermektedir. 

 

 
Bereketli Topraklar Üzerinde – Adana hem ekonomik olarak da geniş bir coğrafyanın merkezindedir 
hem de hem de pek çok yolun kesiştiği bir kavşaktır. Bu nedenle çok uzun süreden beri şehre yönelik 
yoğun insan hareketliliği vardır. Adana, Cumhuriyet döneminin ilk anakentlerinden biri olarak hızlı 
sanayileşme süreci yaşar. 1907’de Simyonoğlu Fabrikası adıyla kurulan Millî Mensucat Fabrikası, 
sanayinin lokomotifi konumundadır. 1940’larda Sümerbank’ın pek çok iştiraki şehirde yerini alır. Bez 
Fabrikası, Pamuk Satın Alma ve Çırçır Fabrikalarıyla başlayan kamu girişimlerini özel sektör de izler. 
1950’lerde peş peşe çok büyük sanayi yatırımları gerçekleşir ve fabrikalar açılır. Bu büyük ekonomi 
insan hareketliğine yol açar ve bu hareketliliğin tetiklediği çeşitlilik kültürel alana da yansır. “Adana’yı 
edebiyatta, sanatta ve sinemada bu kadar özel kılan etmenler nedir?” sorusuna senarist ve yazar Osman 
Şahin’in yanıtı da tüm bunlarla ilişkilidir: “Edebiyat, sanat ve sinema varsıllar ve yoksullar arasındaki 
hırsın, çatışmanın ve çelişkinin olduğu yerde doğar, büyür ve gelişir.” 

 

1960’tan sonra, Adana’da sinemaya talep öylesine büyüktür ki Trakya, Zonguldak ve 
Eskişehir’i içine alan İstanbul Bölgesinin hemen ardından ikinci pazarı oluşturur (Dorsay ve 
Ayça, 1973, s. 22). Dönemin önde gelen yapımcılarından Hürrem Erman, gelirin büyük 
kısmının İstanbul ve Adana Bölgesinden elde edildiğini, bunu İzmir, Samsun ve Ankara’nın 
takip ettiğini dile getirmektedir (Erman’dan aktaran Dorsay, Coş ve Ayça, 1973, s. 33). Aynı 
anda 100’ün üzerinde kapalı salon ve yazlık sinemanın faaliyet gösterdiği (Coş, 1969, s. 23); 



 
 

12 

1973’te 70mm projeksiyon makinesine sahip bir işletmenin bulunduğu ve Feza Efsanesi 2001’le 
(Stanley Kubrick, 1968) ilk gösterimin yapıldığı (Anonim, 1973a, s. 3)2, ama aynı zamanda 
sinema çerçilerinin (Şahin, 1974 ve 1977) katır sırtına yükledikleri 16mm’lik projeksiyon 
makineleriyle yayla köylerinde film sattıkları (Şahin, 1974, s. 50) bir ortam söz konusudur. 
Film yapımı, ithali, dağıtımı ve bunlarla bağlantılı alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin 
Adana Filmciler Derneği’nde, sinema sahiplerinin veya işletmecilerinin Adana Sinemacılar 
Derneği’nde, seyircilerinse Sinematek Derneği ve Türk Film Arşivi’yle işbirliği yapan sinema 
kulüplerinde örgütlendiği (Anonim, 1973b, s. 32) dönemdir bu. Üstelik bu yapı salt tüketim 
etkinlikleriyle kurulmuş değildir. Ulusal alanda tanınan Orhan Kemal ve Osman Şahin gibi 
senaristler; Yılmaz Güney, Ali Habip Özgentürk, Yılmaz Duru ve diğer yönetmenler; Arif ve 
Abdurrahman Keskiner kardeşler veya İrfan Atasoy gibi yapımcılar ve salon işletmecileriyle, 
Umut (Yılmaz Güney ve Şerif Gören, 1970), Endişe (Yılmaz Güney ve Şerif Gören, 1974) veya 
Zıkkımın Kökü (Memduh Ün, 1993) gibi filmler de bu yapının parçasıdır. Ne var ki 1970’lerden 
itibaren ama özellikle 1975’ten sonra tüm ülkede olduğu gibi, Adana’da da sinema sektörü 
bunalıma girecek bu yapı dönüşecektir. Tüm yapıyı ayakta tutan seyircinin açık hava ve salon 
sinemalarından çekilmesiyle birlikte önce sinemacılar alanda tutunamayarak dönüşecek ve 
sinema salonları kapanacaktır. Pazarın küçülmesi ve talebin azalmasının ardından bu kez 
filmciler farklı iş kollarına yönelecekler ve özellikle 1960–1975 yılları arasında Yeşilçam’ın itici 
gücü olarak öne çıkan, film yapım bütçelerini ön ödemelerle destekleyen bölge işletmeciliği 
modeli artık uygulanamayacaktır. 

Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 
 
Bu çalışmada Adana Ticaret Odası (ATO) kayıtları, yerel süreli yayınlar ve 1960–1975 yılları 
arasında Adana sinema alanında çalışmış kişilerle yapılan görüşmeler ve alan ziyaretleri gibi 
birincil kaynaklardan hareketle, 1960–1975 yıllarıyla sınırlandırılmış dönemde Adana’nın 
sinema alanı, iki önemli öğesi yani “perakende film alım satımı, film işletmeciliği, film 
komisyonculuğu, filmcilik ve film ticareti” gibi faaliyetleri gerçekleştiren filmciler ve “sinema 
işletmeciliği ve/veya sinemacılık” faaliyetlerini gerçekleştiren sinemacılar merkeze alınarak 
değerlendirilmektedir. Bugüne değin, anaakım sinema çalışmalarında sıklıkla karşılaştığımız 
gibi, belli başlı yönetmenler, akımlar veya filmler merkeze alınarak gerçekleştirilen ulusal 
sinema tarihinin yazımı, kendini mekân bağlamında çoğunlukla İstanbul’la sınırlamaktadır. 
Oysa güncel ve göreceli olarak az sayıda çalışmada tanıklık ettiğimiz gibi, bu bölgenin dışında 
da çok canlı bir sinema ortamı bulunmaktadır. Bu bağlamda, Adana ve Adana Bölgesinin 
sinema alanının henüz gerçekleştirilmemiş tarih yazımına başlama niyeti de taşıyan çalışmada 
şu temel sorulara yanıt aranmaktadır: (1) Henüz alanyazında yer almadığı için, 1960–1975 
yılları arasında şehirde faaliyette bulunan filmciler ve sinemacılar yerel kaynaklardan 

 
2 Aynı kaynağa göre, o dönemde Türkiye’de sadece dört sinemada bu projeksiyon makinesi vardır. 
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hareketle tespit edilebilir mi? Buradan yola çıkılarak şehrin sinema alanının büyüklüğü 
saptanabilir mi? (2) Şehrin sinema alanının temel öğeleri olarak filmcilerin ve sinemacıların 
faaliyetleri ne şekilde tanımlanabilir? (3) Her iki grupta yer alan girişimcilerin, faaliyetlerini 
örgütlemek –örneğin alanın ekonomik yapısını düzenlemek veya ekonomik çıkarlarını 
korumak– için yöntemleri nelerdir? (4) Özellikle filmcilerin, İstanbul’la ve bölgenin diğer 
şehirleriyle kurdukları ticari ilişki nedir ve bu ilişki nasıl örgütlenmektedir? (Dolayısıyla bu 
çalışma, bir dönemin niteleyeni olmasına karşın hâlâ büyük bir bilinmeyen olan bölge 
işletmeciliği modelini, Adana Bölgesi örneğiyle biraz olsun aydınlatma amacını da 
taşımaktadır). (5) Adana Bölgesinde, iş olarak sinema, ulusal ve/veya yerel ölçekte, tarihsel 
ve toplumsal gelişmelerle nasıl bir etkileşim halindedir? 

Çalışma, yukarıda zikredilen araştırma sorularının yanıtını özellikle 1960–1975 yıllarıyla 
sınırlandırılmış dönemde aramaktadır. Sınırlandırmanın 1960’la başlamasının nedeni, ulusal 
ve yerel ölçekte gerek film üretimi gerekse tüketimine dair ilginin bu yıllarda yükselişe 
geçmesidir. Adana içinse bu tarih, yine yukarıda irdelendiği gibi, şehirdeki ekonomik 
etkinliklerin ve insan deviniminin yoğunlaştığı dönemin başlangıcına işaret etmektedir. 
Dönemin 1975’le sınırlandırılmasının nedeniyse şudur: Şehrin sinema alanının yeniden 
dönüşümü, Türkiye’nin genelinde olduğu gibi, 1970’lerin ortalarında gerçekleşir. Nedenleri 
aşağıda tartışılmakla birlikte, 1975’in çalışma kapsamını belirlemesi bakımından şu olaylar ve 
olgular özellikle önemlidir: (1) Farklı kaynaklarda “Çukurova Televizyonu” olarak da 
zikredilen, TRT’nin bölgesel yayını Adana–İçel TV, 27 Ocak 1974’te faaliyete geçer. (2) Şehrin 
toplumsal hayatını etkileyen olaylardan Kıbrıs Barış Harekâtı, 20 Temmuz 1974’te gerçekleşir. 
(3) 13 Eylül 1974’te Yılmaz Güney, Endişe filminin çekimleri için bulunduğu Yumurtalık’ta 
Hâkim Sefa Mutlu’yu öldürür ki bu da şehrin toplumsal hayatını etkileyen bir diğer olaydır. 
(4) 1975’te yaşanan Türk lirasındaki değer kaybı ve pahalılık, şehrin ekonomik hayatını alt-üst 
edecektir. (5) İlk kez 15–22 Mayıs 1969 tarihleri arasında gerçekleştirilen Altın Koza Film 
Şenliği, 1973’te beşinci kez gerçekleştirilmesinin ardından, ekonomik nedenlerle 1992’ye değin 
ertelenir. (6) 1975 aynı zamanda, Türkiye’nin genelinde olduğu gibi, sinema salonlarının 
kapanmaya başladığı ve ayakta kalanlarınsa film gösterim politikalarında köklü değişikliğe 
gittikleri –örneğin erotik filmlere yöneldikleri– dönemin başlangıcıdır Adana için. 

Çalışmada değerlendirilen verinin önemli kısmı ATO üye kayıtlarının taranmasıyla elde 
edilmiştir. ATO çevrimiçi arşivinden anahtar kelimelere göre yapılan dökümlerde yer alan her 
bir işletmenin detaylı bilgisineyse “Üye Bilgisi” sekmesinden ulaşılmıştır. Bu sekmeyle 
dökümü yapılan tüm işletmelerin unvanına, ticarî sicil numaralarına, halen faaliyette olup 
olmadıklarına, tescil edilme ve tescilden düşüş tarihlerine, tescil adreslerine ve iletişim 
bilgilerine, faaliyet alanlarına ve faaliyet kodu bilgilerine ulaşmak mümkün olmaktadır. 
Çalışma kapsamında arşiv taranırken yukarıdaki anahtar kelimelerden yola çıkılmakla 
birlikte, arşiv kaydı bulunan filmci ve sinemacı işletmelerin üye bilgileri arasındaki faaliyet 
alanlarında yer alan “film komisyonculuğu” ve “film ticareti” gibi yeni anahtar kelimelerden 
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de yararlanılmıştır. 2022 yılı Ağustos ayına kadar yapılan arşiv taraması sonucunda kaydına 
ulaşılan işletmelerin dökümü yapılarak tablolaştırılmıştır. Bu bağlamda, esasen 1960–1975 
yılları arasındaki döneme odaklanılmasına karşın, ATO kayıtları taranırken 1940–1980 arası 
esas alınmıştır. Bunun iki nedeni vardır: (1) Adana’nın sinema endüstrisi tarihinin 1960’tan 
öncesini de tespit edebilmek. (2) 1960’ların ortalarında şehirde filmcilik faaliyetlerinde 
bulunan bazı şirketlerin uzun süre kayıt dışı kalması ve kimi zaman 1970’lerin sonuna kadar 
bu şekilde çalışarak ancak o dönemde ATO tescillerini yaptırmaları. 

ATO üye kayıtlarıyla birlikte yerel süreli yayınlar da çalışma için temel veri kaynaklarından 
olmuştur. Çalışmada alanyazından faydalanılmış olmakla birlikte, özgün veriye ulaşmak için 
üç temel kaynağa başvurulmuştur: (1) 25 Aralık 1918’de yayın hayatına başlayan ve o günden 
bu yana aralıksız yayımlanan Yeni Adana gazetesinin arşivinden, özellikle 1974 ve 1975 
yıllarının değerlendirilmesi için yararlanılmıştır. Arşiv taraması için bu iki yılın seçilmesinin 
nedeniyse, özellikle seyircinin açık hava ve salon sinemalarından çekilmesinin toplumsal 
nedenlerinin yerel basındaki yansımalarının saptanmak istenmesidir.  (2) Adana Filmciler 
Derneği’nin 1 Ekim 1964’te ilk sayısı yayımlanan Güney Film Postası adlı gazetesinin 
günümüze kalan 16 sayısı bu çalışma kapsamında taranmış ve araştırma soruları bağlamında 
kodlanarak kavramsal kategorilere ayrılmış ve incelenmiştir. Kodlamadan kasıt “araştırma 
boyunca toplanan doğrudan [tanımlayıcı] ve dolaylı bilgilerin anlamlandırılabilmesi için 
etiketlenmesidir” (Miles ve Huberman, 1994, s. 56). (3) ATO tescili bulunmayan sinema 
işletmelerini saptayabilmek için Adana sinemalarında ve sinemaların yoğunlaştığı alanlardaki 
çay bahçelerinde çalışan ve/veya bu yerleri işleten kişilerle derinlemesine görüşmeler ve alan 
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 1965–1985 tarihleri arasında, açık hava ve salon sinemalarının 
yoğunlaştığı mekânlardan olan Kuruköprü semti, Debboy Caddesi ve Saydam Caddesi’nde 
yer alan sinemalarda makinistlik yapan ve halen özel sinema müzesi olarak faaliyet gösteren 
Sinema Evi’nin kurucusu olan Sabri Şenevi (4 ve 28 Nisan 2018); 1967’den bu güne Adana’da 
açık hava sinemalarının yoğunlaştığı mekânlardan olan Kıyıboyu ve Sular semtinde çay 
bahçesi ve kahvehane işletmeciliği yapan Ahmet Oğan (26, 30 ve 31 Mart 2018) ve 1965–1992 
yılları arasında yine Sular semtindeki sinemalarda gişe müdürlüğü, sinema müdürlüğü 
ve/veya sinema işletmeciliği yapan Mustafa Yaşar’la (13 Nisan 2018) derinlemesine 
görüşmeler ve alan ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Alan ziyaretleriyle, açık hava ve salon 
sinemalarının –eğer varsa bu sinemalardan geriye kalanların– yerinde görülerek dökümünün 
yapılması amaçlanmıştır.  Bu biçimde elde edilen bilgiden ve ATO kayıtları ağırlıklı olmak 
üzere, kodlara göre düzenlenen belgelerden elde edilen veriden yararlanılarak filmcilik 
ve/veya sinemacılık alanında faaliyet gösteren işletmelerin –bu çalışmayla 
ulaşılabilenlerinin– dökümü yapılmış ve tablolaştırılmıştır. 
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1960–1975 Döneminin Bilinmeyen İmleyeni Olarak Bölge İşletmeciliği Modeli ve 
Adana’da Filmcilik İşi 
 

– […] Şimdi çevirdiği bu iki filimin pursantaj memurluğunu verecek 
bana! 

– Ne demek o? 

– Pursantaj memurluğu mu? Şey... Filimleri yanıma alıp Anadolu’yu 
şehir şehir, kasaba kasaba dolaşıp filimleri sinemalarda oynatmak, 
sonra da mangırları toplayıp patrona kuşun kanadıyla yollamak. 
Benim yol param, kayıntım, otel masrafım falan patrona, ayrıca yirmi, 
yirmi beş sağlam her gün. Laf aramızda, Anadolu sinemacılarından 
tırtıklayacağım da caba. Nasıl? Kıyak iş değil mi? (Kemal, 1970, s.296). 

Bölge işletmeciliği modeli sıklıkla, anaakım ulusal sinema tarihi yazımında 27 Mayıs 1960’la 
başlatılan ve genellikle 1975’te TRT’nin ülke genelinde yayına geçmesiyle sonlandırılan 
dönemin temel imleyenlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Ancak buna karşın model 
hakkında bildiklerimiz oldukça sınırlıdır. Erman Şener (1970, s. 135) Türkiye’nin, merkezinde 
altı şehrin bulunduğu –Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun ve Zonguldak– film işletme 
bölgelerine ayrıldığını aktarır. İstanbul’da örgütlenen yapımcılar iki yaygın modelle filmlerini 
bu bölgelere satmaktadır: (1) Filmin, hasılattan belediye rüsumunun ve bazen de reklam 
masraflarının çıkarılması sonrasında kalan gelirden alınan belli komisyon karşılığında 
işletmeye verilerek –ortaklık usulü– satılması. (2) Filmin gösterim hakkının sabit fiyat 
karşılığında tamamen devredilmesi. Yapımcıların bölge işletmecileri aracılığıyla ve hasılattan 
komisyon alarak filmlerini işletmeye vermeleri, bugün yaygın bilinen adıyla pursantaj 
modelidir. Yapımcının komisyonunun ne kadar olacağıysa filmin niteliğine ve tarafların 
pazarlık gücüne göre %25 ile %50 arasındaki oranlarda değişmektedir. Pursantajın, henüz 
bölge işletmeciliği modeli oluşmadan önce, filmlerin ülkedeki her şehre bizatihi İstanbul’daki 
yapımcı tarafından sabit fiyatla satıldığı dönemde, ilk kez Hürrem Erman tarafından 
uygulandığını biliyoruz. Erman, Damga’nın (Seyfi Havaeri ve Lütfi Akad, 1948) Anadolu’da 
pursantaj modeliyle işletmeye verilen ilk film olduğunu ifade etmektedir (Erman’dan aktaran 
Dorsay, Coş ve Ayça, 1973, s. 23). Model başarılı olur ve Vurun Kahpeye’nin (Lütfi Akad, 1949) 
satışında daha geniş alanda uygulanır. Erman’a göre bu başarıda salon sahiplerinin pursantaj 
modeline henüz aşina olmamasının da payı vardır (Erman’dan aktaran Dorsay, Coş ve Ayça, 
1973, s. 24 ve Kıraç, 2017, ss. 43–46). Ulusal sinema üretiminin son derece sınırlı, seyir 
deneyimininse henüz kitleselleşmediği dönemde, göreceli olarak az sayıdaki salona filmleri 
pursantaj modeliyle işletmeye vermenin yapımcı ve dağıtımcı için avantajlı olduğu 
söylenebilir. Pursantaj modeli, özellikle filmlerin gösterime girdikleri ilk haftalarda –hasılatın 
büyük bölümü ilk hafta elde edilmekteydi– ve büyük şehirlerin merkezlerindeki sinemalarda 
uygulanmakta ve ilk haftanın ardından sabit fiyata dönülmekteydi. Filmin gösterim hakkının 
sabit fiyatla satılmasıysa bölge işletmeciliği modelinin yaygınlaşmasından önce, genellikle 
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film hasılatı bakımından pek kestirilemeyen küçük şehirlerde tercih edilmekteydi. Filmin 
gösterim hakkı üç günlük veya bir haftalık süreyle devredilirdi (Gökmen, 1973, s. 59). 

 

 

Kurtuluş Caddesi – Bir zamanlar Adana ve Mersin’i birbirine bağlayarak Meydan Mahallesi’nden 
itibaren Kuruköprü’ye ve şehir merkezine uzanan anayolun üzerindeki Kurtuluş Caddesi, Turhan 
Cemal Beriker Bulvarı’nın açılmasından sonra önemini yitirir. Bu cadde üzerinde aralarında Teras 
Sineması’nın da bulunduğu çok sayıda sinema vardır. Bunların ilki olan Zafer Sineması yaklaşık 1.000 
kişilik kapasitesiyle ve localarıyla Adana’nın önemli sinemalarındandır. Bugün perdesi tamamen 
yıkılmış olup, ofisleri, locaları ve makine dairesi kısmen ayaktadır. Yaklaşık 600 kişilik sandalye 
kapasitesi ve localarıyla Işık Sineması, göreceli olarak küçük bir sinemadır. Buna karşın, perdesi, 
büfeleri, tuvaletleri, ofisleri, gişe ve makine dairesiyle birlikte neredeyse tüm yapı bugün ayaktadır. 
Eğimli inşa edilen zeminin zaman içinde dolması nedeniyle büfe ve tuvaletleri kısmen 
görülebilmektedir. Buna karşın Işık Sineması, bir açık hava sinemasının tüm özelliklerini ziyaretçilerine 
sunmaktadır. Sadece bir duvarın ayırdığı İstanbul ve İstiklâl Sinemalarının seyirci kapasitesi neredeyse 
4.000 kişidir. 

 

Bir filmi pursantaj modeliyle işletmeye vermek seyir deneyiminin yaygınlaştığı, hatta 
kitleselleştiği dönemde önemli riskler içermektedir. Öncelikle yapımcı için filmin gösterildiği 
şehirde iş yapıp yapmadığı, eğer iş yapıyorsa kendisine beyan edilen gelirin gerçekten elde 
edilip edilmediği belirsizlik içermekteydi. Film gösterimlerinin pursantaj memurlarıyla 
denetlenmesi ve hasılatın yapımcı tarafından kayıt altına alınması bu riskleri önemli ölçüde 
azaltmaktaydı ancak, salon sayısının 3.000’leri aştığı dönemde (Coş, 1969, ss. 19–26) tam bir 
denetim pek de mümkün değildi. Çok daha önceleri, henüz 1950’de Anadolu’da 100’ün 
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üzerinde sinemaya film veren ve aralarında Adana ve Mersin’in de olduğu şehirlerde 33 
salonu bizatihi işleten Filmer (1984, s. 186) gibi deneyimli işletmeciler dahi, sinemalarının 
başında bulunan kişilerin işletmeyi “kendi çıkarları için kullanmalarından” ve “kendi 
hesaplarına iş çevirmeye başladıklarından” yakınmakta ve salonlarını devretmektedir (Filmer, 
1984, s. 202). Tüm bu nedenlerden dolayı yapımcı, filmini pursantaj modeliyle işletmeyerek 
veya bölgelere işletme hakkını vermeyerek daha kesin bir yol izlemekte ve filmini bölge 
işletmecilerine satmaktadır (Şener, 1970, s. 135). Filmin bundan sonraki hakları artık bölge 
işletmecilerine aittir ve faaliyet gösterdiği bölgede işletmecisi o olur. 

 

 

Umut – Adana, sinema tarihimizde özgün bir yerde duran pek çok senaristin, yapımcının ve 
yönetmenin memleketidir: Adana, Orhan Kemal ve Osman Şahin gibi senaristlere; Yılmaz Güney, Ali 
Özgentürk ve Yılmaz Duru gibi yönetmenlere; Arif ve Abdurrahman Keskiner kardeşler ya da İrfan 
Atasoy gibi yapımcı ve salon işletmecilerine; Şener Şen, Yılmaz Güney, Salih Güney, Yılmaz Köksel, 
Menderes Samancılar, Melek Görgün ve Aytaç Arman gibi oyunculara ve Umut (Yılmaz Güney & Şerif 
Gören, 1970), Endişe (Yılmaz Güney & Şerif Gören, 1974), Bereketli Topraklar Üzerinde (Erden Kıral, 1980) 
ya da Zıkkımın Kökü (Memduh Ün, 1993) gibi filmlere ev sahipliği yapmıştır.  Bu filmlerden özellikle 
Umut, Adana’nın olağanüstü görüntülerini ve şehrin gündelik yaşamına dair müthiş detayları 
barındırır. At arabacıları, şoförler, bakkallar, kuyumcular, meyhaneciler, tablacılar, kumcular, bisiklet 
kiralayanlar, langırt oynatanlar ya da sinemacılar gibi, gündelik hayatın içinden kişileri, işleri ve 
mekânları filmde sıklıkla görürüz. Film bu açıdan, Adana’nın gündelik hayatını belgeler ve şehrin 
hafızası niteliğindedir. 

  

Erkılıç’ın (2003, s. 70) 1950’lerde pursantaj memuru olarak çalışan Turan Tung’dan aktardığına 
göre, ilk bölge işletmesi olan Adana Bölgesi 1951’de kurulmuştur. Adana’yı Samsun ve 
Ankara Bölgeleri izlemiş, daha sonra İzmir ve Zonguldak Bölgeleri kurulmuştur. 1960’larda 
artık tamamen olgunlaşmış film dağıtım ve işletim sistemi haline gelen bölge işletmeciliği 
modeli şu şekilde uygulanmaktadır: (1) Eğer yapımcı filmin tüm maliyetini karşılayamayacak 
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durumdaysa –ki genellikle karşılayacak durumda değildir–, bütçeyi denkleştirmek için filmin 
bölge işletme haklarını asgarisi ve azamîsi hemen hemen belli nakdî değerlerdeki bonolar 
karşılığında satar veya kiralar (Gökmen, 1973, s. 51). (2) İşletmecinin yapımcıya verdiği 
bononun değeri, daha önce yapılan anlaşmalardan yola çıkarak belirlenmekte ve muhtemel 
kârın paylaşımına dair sözleşeme yapılmaktadır (Abisel, 2005, s. 107). (3) Bölge işletmecisi 
filmin tamamlanmasının ardından yapımcıdan gelen kopyaları bölgesindeki sinemalara 
gösterim için devreder. Bu devir iki biçimde olur: Yine belli komisyon karşılığında –genellikle 
%25 komisyonla çalışılan pursantaj modeliyle– veya gösterim hakkını belli gösterim sayısı 
veya gün karşılığında sinema işletmecesine sabit fiyatla satarak. (4) Bölge işletmecileri filmin 
gösterimi sırasında, verdiği bonoları amorti edinceye kadar herhangi bir ek ödeme yapmaz. 
Ancak komisyon payı karşılığı elde edilen gelir, verilen avans miktarını aştıktan sonra, 
yeniden hesaplanmaya başlanan hasılatın komisyon payı dışındaki kalanı yapımcıya ödenir 
(Gökmen, 1973, s.51). (5) Henüz yapımı gerçekleştirilmemiş filmin gösterim hakkını 
kiralamanın veya satın almanın karşılığında, bölge işletmecilerinin başka talepleri de 
olmaktadır. Bunların başında, bölge işletmecilerinin yatırım yaptıkları filmin içeriğine 
müdahalesi gelir. Ulusal ölçekte, tektipleşmiş sinema beğenisinden söz etmek mümkün değil 
elbette. Bahsi geçen dönemde Ankara ve Adana Bölgesi seyircisinin avantür filmleri talep 
ettiğini; Samsun ve yine Adana Bölgesindeyse dini filmlerin iş yaptığını söyleyebiliriz 
(Erman’dan aktaran Dorsay, Coş ve Ayça, 1973, s. 33). Bu nedenle, kendi bölgelerindeki seyirci 
taleplerini yakından takip eden bölge işletmecilerinin filmin içeriğine, konusuna veya başrol 
oyuncusunun kim olacağına dair talepleri meşruiyet kazanmaktadır3. 

 
3 Kimi zaman 1970’le sonlandırılmakla birlikte, 1960–1975 yılları arasındaki dönem, yaygın biçimde 
bölge işletmeciliğinin egemenliğinde geçen dönem olarak nitelendirilmekte, bu model Yeşilçam’ın en 
önemli gelir kaynağını oluşturmakta ama aynı zamanda nicelik açısından sinemamızın en üretken 
olduğu dönemin tüm günahını da yüklenmektedir. Mahmut Tali Öngören (1979, s. 76) şöyle tanımlar 
bölge işletmecisini: “Türk film yapımcısının, maddi olanaklarının olmaması, yurdumuzun her 
bölgesinde ‘İşletmeci’ denilen komisyoncuyu doğurmuştur. Yapımcıya –tarlanın ürünü için önceden 
avans veren kabzımallar gibi– filme başlamadan önce avans veren bu işletmeci grubu, filme fiyat biçer 
ve bu fiyatı ödeyerek, kendisine ayrılmış vilayetler grubunun kaza ve köylerinde, film lime lime olana 
kadar oynatır.” Alanyazının etkin çalışmalardan birini gerçekleştiren Erkılıç (2003, s. 91), bu dönemi 
“Yeşilçam’ın altın çağı” olarak nitelendirir ve tipik üretim tarzının bölge işletmeciliği olduğunu ifade 
eder. Nilgün Abisel’se (1978 ve 2005), 1960’tan itibaren Türk sinemasının “işletmeci egemenliği” altına 
girdiğini belirtmektedir. Abisel’e göre bölge işletmecileri, seyirci özelliklerinin ne olduğuna karar veren, 
salonlarla iç içe olduklarından seyircinin ilgisi hakkında bilgi sahibi olan ama ne var ki yalnızca kârı 
gözettiklerinden, yapımcılar kadar bile sanatsal endişe taşımayan kişilerdir. Film yapımı doğrudan 
bölge işletmecilerinin verdiği avansla gerçekleştiğinden, “büyük veya küçük tüm yapım şirketleri, 
sanatçılar ve çalışanları, şu veya bu ölçüde işletmecilerin isteklerine bağımlı” olmuştur (Abisel, 2005, ss. 
105–106). Konuyla ilgili oldukça sınırlı bilgi veren Nijat Özön’e (1985, s. 63) göre de yapım 
maliyetlerinin giderek arttığı dönemde “dağıtımcılar”, filmin yatırımının önemli kaynaklarındandır ve 
filmlerin çevriminde giderek ağırlıklarını duyurmaktadırlar. Alim Şerif Onaran’ın da benzer yaklaşımı 
söz konusudur. Kredi açarak veya senet vererek yapımcıyı destekleyen bölge işletmecileri, üretim 
koşullarının düzenlenmesinde söz sahibi olmak istemektedir: “[B]unların, yapımcıya filmin adından 
konusuna, hatta taşıyacağı öğelere kadar fikirler empoze ettikleri gibi; filmde oynayacak oyuncuları da 
tayin etmeye kalkıştıkları görülmektedir” (Onaran, 1994, , ss. 98–99) “Bölge işletmecisi, Türk film 
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Şener (1970) ve Gökmen’in (1973) öncülük ettiği, Abisel (1978) ve Erkılıç’ın (2003) etkin 
çalışmaları gerçekleştirdiği alanyazının bir bakıma artık tekrara düştüğünü ve benzer 
bilinmeyenleri merkezine alarak bir dönemi ve modeli nitelendirdiğini söylemek mümkün. 
Anaakım sinema tarih yazımının yaygın sorunlarına4 denk bir durum aslında bu. Üstelik bu 
çalışmalar alanyazında etkin de olsalar, bölge işletmeciliği modelinin kavranmasını 
güçleştirecek ölçüde sınırlı bilgi içermektedir. Örneğin Erkılıç (2003, s. 94) ve Tunç’un (2006, s. 
45) çalışmalarında, Adana Bölgesi işletmecileri olarak sadece 7 film işletmesinin adı –Şahinler 
Film, Özdoğan Film, İrfan Film, Sabah Film, Atlas Film, Kurt Film ve Koçanga Film– 
zikredilmektedir. Erkılıç, Recep Ünal’la birlikte gerçekleştirdiği, 2018’de yayımlanan 
çalışmasında (Erkılıç ve Ünal, 2018) işletme sayısını 36 olarak güncellemiştir ancak Adana 
Filmciler Derneği’nin yayını Güney Film Postası’na dayanan bu veri sadece dernek üyesi 
işletmelerin sayısını –ki o da, yayının atıfta bulunulan nüshasında yer aldığı kadarıyla– 
göstermektedir. Oysa bugün, özellikle ATO kayıtlarından yola çıkarak, 1960’larda Adana’da 
yaklaşık 70 işletmenin filmcilik alanında resmi olarak faaliyet gösterdiğini ve Diyarbakır, 
Konya veya Kayseri gibi, bölgenin büyük şehirlerinden yaklaşık 20 işletmenin de şehirde şube 
açarak filmcilik işlerini yürüttüğünü bilmekteyiz. Şehirde, en erkeni 1949’da, en geçiyse 
1979’da tescillenen 51 işletme çalışmaktadır. Şehirde faaliyet gösteren ancak ATO kaydı 
bulunmayan işletmelereyse filmcilerin en önemli örgütlenmesi olan Adana Filmciler 
Derneği’nden ve bu derneğin yayını Güney Film Postası’ndan ulaşmak mümkün. Güney Film 
Postası’nın 1. (1 Ekim 1964, s. 3) ve 26. sayılarında (1 Kasım 1966, s. 3) Adana Filmciler 
Derneği’ne üye asli ve tali işletmelerin listesi yer almaktadır. Üye listelerinde yer alan 
işletmelerden bazıları ATO’ya kayıtlıyken, bir kısmının da kaydı bulunmamaktadır. ATO 
kaydı bulunmayan ama çoğunluğu Adana Filmciler Derneği’ne üye 18 işletmeden 7’si –Erman 
Film, Kemal Film, Er Film, Fitaş Filmcilik T.A.Ş., Lâle Film A.Ş., Pesen Film ve Süper Film– 
farklı şehirlerde –İstanbul, Diyarbakır ve Mersin– merkezi bulunan şube işletmelerdir5. 11 
işletmeyse ATO tescilini hiç yaptırmamıştır. Adana’da doğrudan şubesi bulunmayan 
Diyarbakır, Kayseri ve Konya merkezli 17 tali işletme de Adana Filmciler Derneği’ne üye 
olarak şehirde faaliyet göstermektedir. Bu listeleri göz önünde bulundurduğumuzda, bahsi 
geçen dönemde şehirde en az 86 işletmenin filmcilik alanında faaliyet gösterdiğini 

 
yapımcılarına gözü kapalı para dağıtan bir para babası, yapımcı da böyle işletmeciler için altın 
yumurtlayan tavuktur” (Okan, 1968, s. 17). Göreceli olarak yakın zamanda gerçekleştirilen çalışmaların 
da –muhtemelen konuyla ilgili son derece sınırlı alanyazının olmasından ötürü– bölge işletmeciliğiyle 
ilgili sınırlı bilgi vererek, modeli benzer biçimde nitelediğini görmekteyiz. Serpil Kırel (2005, s. 298) ve 
ondan aktardığı biçimiyle Şükran Kuyucak Esen’e (2010, s. 76) göre yapımcılar filmlere kendi paralarını 
yatıramadıkları için, çaresiz şekilde bölge işletmelerine ve yıldızlara bağlıdır. “Çünkü sevilen bir 
yıldızın filmi iyi iş yapmaktadır. Yani dönemin üretim ortamında kısırdöngü ve kaos her alanda 
egemendir”. Zeynep Çetin Erus (2007) veya farklı bir alandan sinemaya bakan R. Arzu Kalemci ve 
Şükrü Özen’in (2011) çalışmaları da bölge işletmeciliği modelini benzer biçimde nitelendirmektedir. 
4 Bakınız Kayalı (1996) ve Özen (2009a ve 2009b). 
5 Buna karşın Aleksandros ve Filotos Çangopulos’un sahibi olduğu İstanbul merkezli Koçanga Film’in, 
Kosta Sisilidis’in müdürlüğünü yaptığı şubesi ATO tarafından tescil edilmiştir. 
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söyleyebiliriz. Ancak, kuvvetle muhtemeldir ki ne ATO kaydını yaptıran ne de Adana 
Filmciler Derneği’ne üye olan işletmeler ve/veya bireysel girişimciler de aynı dönemde 
şehirde bulunmaktadır. Böylesine devingen bir ekonomi, kayıt dışı alana da kaymış olmalı6. 

 

 

Endişe – Sadece Adana şehir merkezi değil, Karataş Ovası da sinemamızın pek çok önemli filmine ev 
sahipliği yapmıştır. Bu filmler arasında Yılmaz Güney’in yönettiği Seyyit Han – Toprağın Gelini (1968), 
Pire Nuri (1968) ve Endişe (1974) özel bir yere sahiptir.  Yönetmenin doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği 
Yenice’de ve hemen onun yanında bulunan Oymaklı’da çekilen Seyyit Han filminde ovanın manzaraları 
yer alır. Ovayı ayıran su kanalları, damlarını ot bürümüş kerpiç evleriyle yoksul köyler, kutsal 
addedilen mekânlar filmin coğrafyasını oluşturur. Filmin dış mekânları çoğunlukla geniş ölçekte 
çerçevelenir; geniş düzlükler ve onun üzerindeki figürler bir çizgi halinde, gökyüzü ise sonsuz ve adeta 
her yeri kuşatır biçimde resmedilir. Endişe’de ise özellikle mevsimlik tarım işçilerin yaşamına dair son 
derece ayrıntılı görüntüleri bulunur. 

 

ATO kayıtlarına göre filmcilik alanında faaliyet gösteren işletmeler şu etkinliklerle 
tanımlanmaktadır: Perakende film alım satımı, film işletmeciliği, film komisyonculuğu, filmcilik ve 
sinemacılık ve/veya film ve sinemacılık ticareti. Bu işletmeler, Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, 
Muş, Niğde, Siirt, Tunceli, Urfa ve Van şehirlerinden oluşan Adana Bölgesinde (Gökmen, 
1973, s. 58) faaliyette bulunmaktadır. 20 şehirden oluşan bölgede 271’i salon, 291’iyse açık 

 
6 Örneğin, 1965’ten sonra şehirde faaliyet gösteren Pesen Film ya da Ünal, Asri ve Yıldız sinemalarının 
işletmecisi Baha Ünalan’ın 1967’de işletmeye açtığı Kutlu Film ne Adana Filmciler Derneği üyesidir ne 
de ATO’ya kayıtlıdır. 
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hava/yazlık olmak üzere 562 sinema bulunmaktadır. Bu sinemaların kapasitesi 350.580 koltuk 
ve sandalyedir (Tablo1). Adana’da yerleşik bulunan filmci, çoğu zaman İstanbul’dan aldığı 
yapımları şehirde ve bölgede işletmeye vermektedir. Böylesine büyük pazarda, bunu tek 
başına gerçekleştirmesi olağanüstü örgütlenme becerisi gerektirmektedir. Dolayısıyla, 
İstanbul’dan film getiren komisyoncular, bu filmlerin bölgedeki diğer şehirlere dağıtımını 
yine filmciler aracılığıyla yapmaktadır. Güney Film Postası’nda (1 Kasım 1966, s. 1) yer alan bir 
ilan, bir filmcinin İstanbul’daki işletmeyle ilişkisini ve Adana Bölgesindeki faaliyetlerini çok 
iyi örneklemektedir. İlana göre Tokay Film, İstanbul merkezli Ekran Film adına bölge 
işletmesini yürütmektedir. Adana merkezli şirketin Diyarbakır işletme ortağı Yeni Ankara 
Film, Kayseri işletme ortağıysa Başak Film’dir. Bir filmci, İstanbul’dan aldığı filmi Adana 
dışına çoğu zaman bizatihi kendisi dağıtmamakta, bunu o şehirde yerleşik bulunan bir başka 
filmci aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Film, Adana’da pursantaj modeliyle işletilir veya sabit 
fiyattan satılırken, denetim güçlüklerinden dolayı diğer şehirlere çoğunlukla sabit fiyattan 
verilmektedir. Güney Film Postası’nın ilk sayısında (1 Ekim 1964, s. 2) yer alan bir tebrik haberi 
filmcilerin işletme becerisini sergiler niteliktedir: “Bölgemiz işletmecilerinden Kaya Film’in 
sahibi Bay Kerim Kaya, bu yaz sezonu içinde sahibi bulunduğu İkisi de Cesurdu isimli filminin 
sadece iki kopyasıyla birbirinden uzak tam yedi sinemada birden bir hafta süreyle hiç 
aksatmadan geçmiştir. Kendisini tebrik ederiz.” İstanbul’dan gelen az sayıda kopya, azami 
sinemada işletmeye verilmekte ve filmciye bağlı olarak çalışan kuryeler bu filmleri bir 
gösterimden diğerine olağanüstü biçimde yetiştirmektedir. 

Güney Film Postası’nın yayınlarından yola çıkarak, filmcilerin kendi şehirlerindeki hatta 
bölgelerindeki sinema seyircisini yakından tanıdıklarını, seyir alışkanlıklarını takip ettiklerini 
söylemek mümkün. Bir filmci, Sinemacılık San’atı (Güney Film Postası, 1 Mart 1965, ss. 1–2) 
başlıklı anonim yazıda seyirciyi sinemacılardan iyi tanıdıklarını şu şekilde dile getirmektedir: 
“Kazalarımızın bir sinemacısı bana gelerek, benden salon filmi istedi. Baktım istediği film o 
yerin filmi değil. Çünkü sinemacıyı iyi tanırım, oranın münevverlerine hizmet gayesiyle değil 
tamamen gişeyi ilzam eden film ister. Bunu bildiğim için durumu anlattım ve avantür film 
teklif ettim. Israr etti ve aldı. 15 gün sonra geldiğinde ‘Beni mahvettiniz,’ diye söylenip 
duruyordu. Yıllardan beri sinemacılık yaptığı bu yerin zevklerini ve mesleki sahadaki iş 
durumunu kavrayamamış olması ona bu cezayı vermiştir.” Adana merkezli Göksu Film’in 
işletmecisi Nejat Çelik de, 1967–1968 sezonu için işletmeye aldığı filmleri müşterilerine şöyle 
duyurmaktadır: “Avrupa’nın film merkezlerine yaptığımız ziyaretlerde aşağıdaki film 
listesini yüzlerce film içerisinden bilhassa Adana Bölgesinin bünyesine uygun olarak seçtik” 
(Güney Film Postası, 1 Temmuz 1967, s. 3). Bu bağlamda, kendi paylarına meşru gerekçelere 
dayanarak, filmcilerin salt gişe başarısını gözettiklerini söylemek mümkün. Ancak, 
nihayetinde sinema bir sanat biçimi olmakla beraber, kitlesel tüketime açık metadır da. 1960–
1975 yılları arasında Adana’da faaliyet gösteren filmciler, her yıl için yaklaşık yarısı “dublaj” 
ve yarısı da “yerli” olmak üzere 400 kadar filmi şehirde ve bölgede işletmeye vermektedir. 
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Filmciler ekonomik büyüklüklerine göre 10–40 kadar yapımı pazarlamaktadır. Filmci İhsan 
Turhan, Güney Film Postası’nın 29. sayısında yayımlanan (1 Nisan 1967, s. 1) yazısında filmlerin 
kendilerine maliyetini ve filmden elde ettikleri kârı şöyle açıklamaktadır: “Şu an kaliteli film 
almaya kalksanız 65 veya 70.000 liraya zor alınır. Normal filmlerse 40 veya 50.000 liradan aşağı 
olmamak üzere satın veya garantili işletmeye alınır. Alınan bu filmlerin bize maliyetleriyse, 
komisyon, masraf ve emeğimizi ilâve edersek 50.000 liralık film gelimi 65.000 lirayı [bulur], 
70.000 liralık film ise 90.000 liraya bize mâl olur.” 

Adana Filmciler Derneği’nin temel işlevi bu büyük ve devingen pazardaki işleyişi 
düzenlemektir. 31 Ağustos 1964’te yayımlanan tamime göre dernek, işletmeye verilen 
filmlerin alacaklarına ve sinemaların borçlarına dair çözüm merciidir. Şehirdeki pek çok salon 
ve yazlık sinema, sezondan sezona işletmeye verilmekte, kötü geçen dönemin ardındansa el 
değiştirmektedir. Adana Filmciler Derneği sinemaların borçlarının, sahiplik, kiracılık veya 
ortaklık ilişkisinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Filmciler 
sahipler, kiracılar veya ortaklarla yapılan sözleşmelerin karşılanması için sinema gelirinin 
güvence olmasını istemektedir. Bununa birlikte, özellikle başka şehirlerde ortaklık yaptıkları 
film işletmecilerinin ya da doğrudan filmleri işletmeye verdikleri salon işletmecilerinin 
aldıkları film kopyalarını zamanında iade etmedikleri de görülmektedir ki, bu durum filmci 
için mağduriyet yaratmaktadır. Diğer sorunsa filmciler tarafından temin edilen kopyaların ve 
reklam malzemelerinin özensiz kullanılması ve yıpranmış olarak teslim edilmesi veya hiç 
teslim edilmemesidir. Kopyaların iyi korunması için, makinistlerin eğitilmesi, projeksiyon 
makinelerinin bakımlarının düzenli yapılması filmcilerin taleplerindendir. Çünkü filmin 
kopya maliyeti, film kirası kadar tutmaktadır (Güney Film Postası, 1 Nisan 1965, s. 1). İşletmeye 
alınan filmlerin, filmciden habersiz şekilde sinemacı tarafından başka salonlara yeniden 
işletmeye verilmesi de filmciler için önemli sorundur. Böyle bir durumda sinemacıya film 
gösterimi için ödenen işletme bedelinin beş katına kadar ceza kesilmektedir (Güney Film 
Postası, 1 Aralık 1964, s. 2). Tüm bu sorunların çözümü için, derneğin elinde bulunan meşru 
yaptırımsa ambargodur. Dernek kararına uymayan sinemacılara ambargo uygulanmakta ve 
film verilmemektedir. Örneğin 1964’te, o yılın başından Ekim ayına kadar derneğe 96 
anlaşmazlık müracaatı yapılmış, bunların 81’i çözüme kavuşturulmuş ve 72 sinemaya 
ambargo uygulanmıştır (Güney Film Postası, 1 Kasım 1964, s. 1). Dernek, diğer bölgelerden 
Adana Bölgesine yapılan usulsüz film satışlarına da müdahale etmektedir. Örneğin Güzey Film 
Postası’nda (1 Mayıs 1965, Sayı 8), Ankara Bölgesinden filmcilerin, özellikle Konya ve 
Kayseri’de 16mm film sattıkları duyurulmakta ve bu durumla karşılaşıldığında film 
kopyalarına el konulacağı dile getirilmektedir. 
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Sular – Tarihi Adana Garı’na da ev sahipliği yapan Sular semti Adana’nın toplumsal hayatının 
merkezlerinden biridir. Bu istasyona bağlanan Gazipaşa, Atatürk ve Ziyapaşa bulvarları, hâlâ şehrin en 
önemli izlekleridir. 1960 ve 1970’lerde Sular semti Adana Demirspor tesislerinin, çay bahçelerinin, 
dondurmacıların ve parkların arasında sinemaların sıralandığı bir yerdi: Sular, Bahar, Köşk, Gar, Venüs, 
Dünya -eski adıyla Yıldız sineması-, ve Site sinemaları buradaydı ve 500 metreden daha az bir mesafede 
sıralanırlardı… Bu meydan yaz akşamları trafiğe kapatılırdı çünkü yaklaşık 20.000 kişi bu sinemalarda 
film izlerdi. 2.000 seyirci kapasiteli Köşk sinemasının hemen karşısında 1.500 kişilik Sular ve her akşam 
bir o kadar seyirciyi ağırlayan Bahar sineması yer alırdı. Geleneksel olarak 23 Nisan’da ilk gösterimlerin 
yapıldığı ve yine geleneksel olarak 10 Kasım’da gösterimlerin sona erdiği bu açık hava sinemaları, 
Adanalıların en önemli yaz eğlencesiydi. Sıcak Adana yazlarında, her akşam binlerce insan bu 
meydanda suarenin başlamasını bekler ve her gece yarısı binlerce insan Sular semtinde film izlerdi. 

 

Sinemacılık İşi ve 1960–1975 Yılları Arasında Adana’da Sinemacılık Faaliyetleri 
 
ATO kayıtlarına göre, Adana’da 1960’dan önce tescilli olarak faaliyet gösteren 4 sinema 
işletmesi bulunmaktadır –Arı Sineması, Halk Sineması, Ünal Sineması ve Ses Sineması–. Oysa 
Filmer’in (1984, s. 166, 183 ve 186) anılarından veya diğer yazılı kaynaklardan, aynı yıllarda 
bu sayının çok üzerinde sinema işletmesinin Adana’da faaliyet gösterdiğini söyleyebiliyoruz. 
Bunun nedeni, sinemacılık işinin filmcilik işinden farklı olarak, enformel ekonomiye çok daha 
uygun bir alan olmasıdır. Hacı Ömer Sabancı’nın sahip olduğu ve Filmer’den işletmesini “rica 
ettiği” Erciyes Sineması, aslında Erciyes Palas Otel’e bağlı olarak çalışmakta ve ATO 
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kayıtlarında otel işletmesi olarak yer almaktadır. Enformel ekonominin hâkim olmasının temel 
nedeni, sinema film işletmeciliği, sinema işletmeciliği ve/veya sinemacılık faaliyetiyle ATO kaydı 
yapılan, basit biçimde kışlık salon veya yazlık sinemaların işletilmesi işini gösteren sahiplik, 
ortaklık ve işletmecilik ilişkilerinin çok dinamik olmasıdır. Sadece film gösterimini değil, 
konser, kongre veya toplantılar için salonların işletilmesini de kapsayan sinemacılık, şu 
şekilde yürütülmektedir: (1) Şehirde veya bölgede bir veya birden fazla kışlık salon ve/veya 
yazlık sinemanın sahibi olan girişimci, bu işletmeleri müdürler aracılığıyla kendisi 
çalıştırabilir. Güney Film Postası’nda (1 Kasım 1966, s. 2) yayımlanan bir haber bu konuda 
açıklayıcıdır. Habere göre, “sık sık müdür değiştirmekle şöhret yapan Kışlık Lüks sineması, 
Yazlık Şan Sineması müsteciri Fethi Bey’i Program ve İdare Müdürlüğüne getirmiştir.” (2) 
Sinema sahipleri ortak işletmeciler aracılığıyla salonlarını çalıştırabilmektedir. Elde edilen kâr 
ortaklar arasında paylaşılmaktadır. (3) Sinemalar işletmecilere genellikle yıllık olarak kiraya 
(icara) verilmektedir. Güney Film Postası’nda defaten icara verilen sinema salonlarının ilanı 
veya girişimcinin icarına aldığı salonların haberi yer almaktadır. Sadece sinema sahipliği 
değil, salon işletmeciliği de girişime çok açık bir alandır ve muhtemeldir ki pek çok işletmeci 
daha ilk işinde başarısız olarak ticari tescilini bile yaptıramadan alandan çekilmektedir. ATO 
kayıtlarında filmcilik işinden farklı olarak, el değiştiren sinema işletmeleri görülmektedir. 
Bununla birlikte, İstanbul merkezli İpek Film’in salon işletmeciliği için oluşturduğu Sinema 
İşleri T.A.Ş. (SİNTAŞ) gibi işletmeler de şehirde ve bölgede sinemacılık işleri yürütmektedir. 
Bu işletmelerin ticari tescilleri başka şehirlerde yapılabildiği için ATO kayıtlarında yer 
almamaktadır. 

Nezih Coş’un 1969’da (s. 19–26) gerçekleştirdiği taramaya göre Adana’da 35’i salon, 75’i yazlık 
olmak üzere, 110 sinema işletmesi faaliyet göstermektedir. Bu işletmelerin seyirci kapasitesi 
86.900’ü bulmaktadır. Adana Bölgesindeyse 271’i salon, 291’i de yazlık olmak üzere toplam 
562 sinema işletmesi faaliyet göstermekte, bu işletmelerin seyirci kapasitesi 350.580’i 
bulmaktadır. 1940–1980 yılları arasında ATO’ya tescili yapılan sinema işletmesi sayısıysa 
sadece 29’dur. 1960–1975 yıllarını kapsayan yerel süreli yayınların taranması ve sözlü 
kaynaklarla birlikte Coş’un ulaştığı sinema işletmesi sayısına yaklaşılmaktadır. Yerel süreli 
yayınlardan ve sözlü kaynaklardan adresi tespit ve teyit edilen 66 sinema işletmesi de ATO 
kaydını yaptırmaksızın şehirde faaliyet göstermektedir. Tüm bunlarla birlikte 1960–1975 
yılları arasında şehirde, aynı anda 100’ün üzerinde sinema işletmesinin faaliyette olduğunu, 
bu işletmelerin de Kıyıboyu, Sular, Kuruköprü ya da Yamaçlı gibi semtlerde veya Eski 
İstasyon Meydanı, Saydam Caddesi ya da Debboy Caddesi gibi şehrin ekonomik, kültürel ve 
toplumsal merkezlerinde yoğunlaştığını söylemek mümkündür. Bunların dışında şehirde 
kimi okulların, fabrikaların ve askeri birliklerin de sinema salonları vardır. Örneğin İncirlik 
Hava Üssü’nde sadece Amerikan askeri personeli için film getiren ve gösteren bir sinema 
salonu bulunmaktadır. Şehir merkezinin 1970’deki nüfusu 525.668 kişidir (TÜİK – 1970 Genel 
Nüfus Sayımı Veri Tabanı). Şehrin merkezî nüfusu, Coş’un aktardığı (1969, ss. 19–26) 86.900 
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seyircilik kapasiteye oranlandığında sandalye/koltuk başına yaklaşık 6 seyircinin düştüğü 
görülmektedir. Bu oran Adana Bölgesinin diğer büyük şehirlerinden Diyarbakır için yaklaşık 
10,5, Kayseri için 9 ve Konya içinse 10’dur. Aynı dönemde İstanbul’da sandalye/koltuk başına 
seyirci oranı 6, Ankara’da 11,5’ken İzmir’de 2,7’dir (Coş, 1969, ss. 19–26 ve TÜİK – 1970 Genel 
Nüfus Sayımı Veri Tabanı). Tüm bunlar bahsi geçen dönemde sinemanın büyük şehirlerin 
toplumsal ve kültürel hayatında işgal ettiği yeri göstermektedir. 1960–1975 yılları arasında 
sinema Adana için kritik önemde toplumsal alan ve kültürel ortam oluşturmaktadır.  

Adana’da sinemaya talep devingen bir ekonomi yaratmıştır. Sinemalara ilgi genellikle 23 
Nisan’da başlayan ve kademeli olarak 10 Kasım’da sona eren yaz sezonunda ve özellikle hafta 
sonlarında zirveye ulaşır. Yaz sonunda şehirde faaliyet gösteren sinema sayısı, kış sezonunun 
iki katından fazladır. Hemen her kışlık sinemanın yazlığı da olmakla birlikte, salt yaz 
sezonunda açılan işletmeler de bulunmaktadır. Sinema işletmeciliği kayıt dışı ekonominin 
hâkim olduğu alandır. Bu kayıt dışılık, seyirci talebiyle birleştiğinde karaborsa olarak geri 
dönmektedir. Karaborsa bilet satışı yerel gazetelere haber olur: “Bilhassa Cumartesi ve Pazar 
günleri, ellerinde yüzlerce bilet bulunan ve şebekeler halinde çalışan karaborsacılar, seyircileri 
daha sokak başlarında yakalamakta, rahatsız etmekte ve ‘gişede bilet yok, bizden alacaksınız!’ 
diyecek kadar ileri gitmektedir” (Yeni Adana, 19 Ocak 1960, s. 2). Yoğun talebe karşılık 
işletmeciler ürünü çeşitlendirme yollarına gitmektedir: “İki film birden” gösterimleri, 
kadınlara özel matineler, kombine bilet satışları, kombine biletlerin geçmediği özel film 
gösterimleri, yıldız oyuncuların katıldığı ilk gösterimler ve lüks loca satışlarıyla talep 
karşılanmaya çalışılır. Çoğu zaman filmlerin gösterimleri sadece bir hafta sürer. Bir film gişede 
ikinci haftasını gördüğünde “ısrarlı istek üzerine ikinci zafer haftasına başladığı” ilan edilir 
(Uçarol, 26 Ocak 1960, s. 3). Biletlerden yapılan yüksek kesintilere karşın kârlı iştir sinemacılık. 
Bilet fiyatları ve bilet gelirinden yapılan kesintiler Belediye Encümeni tarafından 
belirlenmekte ve bilet koçanları, vergiler ve kesintiler önceden ödenerek bastırılmaktadır. Bir 
biletten, yabancı filmler için 113,5 kuruş, yerli filmler içinse 50 kuruş eğlence rüsumu 
alınmaktadır. Bunun yanında, her biletten katkı/bağış pulları aracılığıyla Hava Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı için 25 kuruş, spora destek amacıyla –Adana Demirspor ve Adanaspor’a 
aktarılmak üzere– 25 kuruş kesilmektedir (Yeni Adana, 28 Nisan 1975, ss. 1, 5). Buna karşın, 
yazlık sinemalarda birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yerli filmler 300 ve 275 kuruşa, yabancı 
filmlerse 325, 300 ve 275 kuruşa gösterilmektedir7. Kışlık sinemalardaysa birinci sınıf koltuk 
575 kuruş, kanepe 950 kuruş, şebeke 275 kuruş ve loca 23 lira olarak fiyatlanmıştır. Kışlık 
sinemalarda yerli film gösterildiğindeyse, koltuk 375 kuruş, loca 19 lira olmaktadır. Yine kışlık 
sinemalarda halk gösterimleri için bilet fiyatı 375 kuruştur (Yeni Adana, 20 Ağustos 1975, s. 1). 
Yazlık sinemalar için ortalama 300 kuruşluk biletin 100 kuruşu doğrudan belediye tarafından 

 
7 1974’te asgari ücretin 1.200 lira olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 3 liralık sinema bileti, 
bugünün asgari ücretine oranlandığında yaklaşık 4 liraya denk düşmektedir. Dolayısıyla sinema, her 
sınıftan insan için pek de pahalı olmayan eğlence biçimidir. 
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kesilmekte, kalan 200 kuruşun %25 ile %50 kadarı filmciye pursantaj bedeli olarak ödenmekte 
ve nihayet 100–150 kuruş, sinema sahibiyle işletmeci veya ortakçı arasında paylaşılmaktadır. 
Üstelik biletten pay alanlar sadece bununla da sınırlı değildir. Tüm geliri bağışlanmak üzere, 
Çocuk Esirgeme Kurumu veya Türk Silahlı Kuvvetleri yararına da gösterimler 
düzenlenmektedir. Örneğin Kıbrıs Barış Harekâtının hemen ertesinde, Adana’daki 45 yazlık 
sinema –o dönem için şehirde faaliyet gösteren yazlık sinemaların tümü– Adana Sinemacılar 
Derneği tarafından alınan karara uyarak, bir günlük gelirini Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 
bırakmıştır (Yeni Adana, 2 Ağustos 1974, s. 1). Sinema işletmelerindeki nakit akışının cazibesine 
kapılanların sayısı arttıkça işletmecilerin çözümü de kayıt dışı alana kaymaktadır. Biletsiz, 
kimi zaman ayakta seyirci alınması veya koltuk/sandalye sayısının çok üzerinde bilet 
satılması8 Yeni Adana sayfalarında dile getirilen okur şikâyetlerindendir. 

1969’da Adana ve Bölge Sinemalarının İzleyici Kapasitesi 
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1 ADANA 35 75 640 860 86.900 

2 ADIYAMAN 6 7 450 640 7.180 

3 BİNGÖL 1 - - - - 

4 BİTLİS 4 - - - - 

5 DİYARBAKIR 15 18 640 725 22.650 

6 ELAZIĞ 8 6 800 1.000 12.400 

7 GAZİANTEP 23 27 630 1.170 46.080 

8 HAKKÂRİ - - - - - 

9 HATAY 28 25 650 650 34.450 

10 KAYSERİ 20 20 550 800 27.000 

11 KONYA 35 25 600 1.000 46.000 

12 MALATYA 15 10 440 600 12.600 

13 MARDİN 12 12 - - - 

14 MERSİN 13 30 800 1.000 40.400 

15 MUŞ 3 - - - - 

16 NİĞDE 13 3 640 - 8.320 

17 SİİRT 14 10 - - - 

 
8 Bir sinemada vergilerden ve diğer kesintilerden kaçınarak fazla bilet satmanın yolu mükerrer bilet 
satışından geçmektedir. Seyirciden sinema girişinde alınması ve yeniden kullanılamayacak biçimde 
yırtılması gereken biletlerin bir kısmı bu işleme tabi tutulmayarak gişede yeniden satılmaktadır.  
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18 TUNCELİ 5 1 - - - 

19 URFA 17 17 - - - 

20 VAN 4 5 500 920 6.600 

 TOPLAM 271 291 
  

350.580 

Kaynak: Coş, N. (1969). Türkiye’de Sinemaların Dağılışı. AS Akademik Sinema – Filmcilik Sinemacılık 
Dergisi, 2, ss. 19–26. 

 
Bir sinemacı için kâr etmenin yolu maliyetleri düşürmekten geçer. Maliyetleri düşürmekse 
gösterime girecek filmlerin satın alınması veya pursantaj modeliyle kiralanması sırasında 
gerçekleşir. Filmcilerle kurulan ortaklıklar veya filmcilere işletmeye verilen sinema 
salonlarının yanı sıra, Baha Ünalan gibi birden fazla salona sahip girişimcilerin kendi film 
işletmelerini açtıkları da görülmektedir. Ünal, Asri ve Yıldız sinemalarını işleten Ünalan, 
1967’de Kutlu Film’i faaliyete geçirerek filmciliğe başlamış ve filmcileri aradan çıkararak 
salonlarında göstereceği filmleri daha düşük maliyetlerle elde etmeye çalışmıştır. Birden fazla 
salonu işleten bir sinemacı için filmcinin kâr payının maliyetlerden düşülmesi önemlidir. 
Bununla beraber, sinemacıların filmlerini bizatihi kendilerinin tedarik ettikleri de 
görülmektedir. İstanbul’dan film getirenler olduğu gibi, bireysel girişimcilerden film temin 
edenler veya Adana Bölgesinde “kaçak” satış yapan Ankara Bölgesi filmcilerinden ucuza film 
alanlar da bulunmaktadır (Güzey Film Postası, 1 Mayıs 1965, s. 1). Diğer bir yöntemse, sinema 
salonlarının birlikte hareket ederek filmcilere karşı pazarlık güçlerini arttırmalarıdır. İkili veya 
üçlü ortaklıklar kurulduğu gibi, çok ortaklı gruplar oluşturarak ve grup temsilcileri 
aracılığıyla toplu film alımına giriştikleri de olmaktadır. Örneğin, 1967’de yazlık sinemalar 
sezon başlamadan hemen önce beş ayrı grup oluşturmuş ve hatta bu grupların yöneticileri, 
güçlü sinema salonlarına gruplarına alabilmek için yarışa girmiştir (Güney Film Postası, 1 
Kasım 1966, s. 2). Sinemacıların, ekonomik çıkarlarını korumak için oluşturdukları en geniş 
örgütlenmeyse Adana Sinemacılar Derneği olmuştur. Örneğin dernek, 1974’te Belediye 
Encümeni tarafından Adanaspor ve Adana Demirspor’a aktarılmak üzere her sinema 
biletinden 25 kuruş kesilmeye başlanmasının ardından yaşanan sorunları çözmek üzere 
Valilik ve Belediye nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimlerin sonunda Belediye 
Encümeni biletlerden Adanaspor ve Adana Demirspor için yapılan kesintinin ancak bileti 
satın alanın yani seyircinin isteğine bağlı olarak uygulanabileceğine dair karar almıştır (Yeni 
Adana, 16 Ağustos 1974, s. 6). 1975’teyse yaz sezonunun başlamasından hemen önce, sinema 
biletlerine 1973’ten o güne değin zam yapılmamasını gerekçe gösteren dernek, sezonu 
açmama kararı almıştır (Yeni Adana, 28 Nisan 1975, s. 1). Belediye Encümeni’nin bilet 
fiyatlarını arttırma sözü vermesinin ardından uzlaşılarak gösterimlere başlanmış ve aynı yılın 
Ağustos ayında bilet fiyatları zamlanmıştır (Yeni Adana, 20 Ağustos 1975, s. 1). 
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Adana Film Ekonomisi – 1960’dan itibaren Adana, adeta bir sinema şehridir. Merkezinde Adana’nın 
bulunduğu ve tüm filmcilik ve sinemacılık faaliyetinin bu şehirden kontrol edildiği 21 şehirden oluşan 
Güney Bölgesinde, sadece şehir merkezlerinde 271’i salon, 291’iyse açık hava olmak üzere 562 sinema 
bulunmaktadır. 1960’ların sonunda yapılan bir tarama çalışmasına göre ise sadece Adana’da 35’i salon, 
75’i yazlık olmak üzere, 110 sinema faaliyet göstermektedir. Bununla beraber, çeşitli kayıtlardan yola 
çıkarak aynı dönemde şehirde yaklaşık 70 işletmenin filmcilik alanında resmi olarak faaliyet 
gösterdiğini ve Diyarbakır, Konya veya Kayseri gibi, bölgenin büyük şehirlerinden yaklaşık 20 
işletmenin de şube açarak filmcilik işlerini yürüttüğünü bilmekteyiz. Bu dönemde Adana için sinema 
sadece toplumsal alan ve kültürel ortam değil, aynı zamanda son derece güçlü bir ekonomidir de. 
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Sinemacılara Destan 

Niyet ettik sinemaya gitmeye, 
Erken gittik iyi bir yer tutmaya, 
Alışmışlar karaborsa satmaya, 
Acep bilet bulunur mu kardeşim? 
 
Asrî Sinema’ya koştuk birimiz, 
Koşa koşa hem akmıştı terimiz, 
Dediler ki hiç kalmadı yerimiz, 
Şaşmaz mısın böyle işe kardeşim? 
 
Bir de baktık karaborsa kurulmuş, 
Borsacıyla etrafımız sarılmış, 
Olan biten borsacıya verilmiş, 
Sen olsan kızmaz mıydın kardeşim? 
 
Hemen tuttum Erciyes’in yolunu, 
Yorgunluktan uzatmışım dilimi, 
Gişeyi görünce sorma halimi, 
Belimiz büküldü aman kardeşim! 
 
Karaborsacılar üstü başıma, 
Bilet var kendini üzme boşuna, 
İki teklik dedi adam başına, 
Hiç yenir mi böyle kazık kardeşim? 
 
Yeni Ünal Sineması hepsinden beter, 
Gişede biletler erkenden biter, 
Verirler bileti borsacı satar, 
Ne diyelim, çaremiz yok kardeşim. 

Alsaray’la Lüks’ün fiyatı yüksek, 
Cepte para azdır oraya girsek, 
Bu borsacılara bir çare bulsak, 
Deyip düşünen yok, aman kardeşim! 
 
Yüz elli kuruştur biletin aslı, 
Borsada satılır tam iki misli, 
Sevinçli gelip de dönülmez yaslı, 
Bilerek bu hapı yuttuk kardeşim. 
 
Güya askerlere ikram ederler, 
Sen askersin biraz eksik ver derler, 
Yüz doksan kuruşa pazar ederler, 
En kötü yeri verirler kardeşim. 
 
Kara, beyaz demedik aldık borsadan, 
Yerimizi dahi yoktur gösteren, 
Güç bela bulduk ki en dip köşeden, 
Hepsinden bu zor geldi kardeşim. 
 
Polis, bekçi, zabıtlar dizilir, 
Herkes borsa yapar onlar süzülür, 
Şair Mustafa da buna üzülür, 
Onlar varken biz ne diyek kardeşim? 
 
Maraşlı Şair Mustafa Çıra 
 
 

 

Kaynak: Delikoca, Y. & Karataş, A. (2018). Adana Mavraları. Adana: Adana Büyükşehir 
Belediyesi Yayınları (ss. 104–105). 
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Adana Sinemalarının Çöküşü ve Günümüzdeki Durumu 
 
Adana’da faaliyet gösteren filmcilerin ve sinemacıların sayısı 1975–1980 döneminde önemli 
ölçüde azalma gösterir. Film işletmeleri kademeli olarak kapanır, sektör değiştirir veya 
dönüşür. İşletmelerden bazıları haber veya reklam ajanslarına dönüşürken bazıları da 
videokaset ithaline ve kiralama işine girmiştir. İrfan Atasoy gibi girişimcilerse Adana’yı terk 
ederek İstanbul’da film yapım, ithalat, dağıtım işlerine; stüdyo –Emek Stüdyosu– ve sinema 
salonu –Beyoğlu Atlas Sinemaları– işletmeciliğine devam etmiştir. Sinema salonlarıysa, yazlık 
sinemalardan başlamak üzere yine kademeli olarak kapanmış veya dönüşmüştür. 1978’de 
Adana’da 36 kışlık ve sadece 9 yazlık sinema bulunmaktadır (Yaman, 1981, s. 174). Bu çöküşün 
ilk ve belki de en önemli nedeni, bölgede 27 Ocak 1974’te başlayan televizyon yayınlarının 
ülkenin diğer şehirlerinde olduğu gibi, sinemaya ilgiyi azaltmasıdır. Televizyon yayın 
alanındaki bölgelerde özellikle yerli filmlerin iş yapmadığı (Erman’dan aktaran Boz, 1974, s. 
63) erken dönemde dile getirilmektedir. Ocak 1974’te Adana–İçel TV veya yaygın bilinen adıyla 
Çukurova TV’nin yayınları 19.30–23.15 saatleri arasında ve paket programlarla başlar. 
Başlangıçta göreceli olarak dar bir alanda yapılan yayınlar, Kıbrıs Barış Harekâtının ardından 
Ada’ya da ulaşılabilmesi için vericilerin gücü arttırılarak genişletilir. Ekim 1974’ten itibaren 
bu yayınlar Kıbrıs’tan da izlenebilmektedir artık (Yeni Adana, 11 Ekim 1974, s. 3). Çukurova 
TV’nin düzenli yayına başlamasının ardından şehirdeki televizyon sayısında patlama yaşanır. 
Yeni Adana gazetesinin PTT yetkililerine dayanarak aktardığı habere göre 1973’te 1.470 olan 
televizyon sayısı bir yıl içinde 5.000’i aşmıştır (22 Ocak 1975, s. 1). Aslında bu sadece bandrollü 
televizyon alıcılarının sayısıdır. Diğer bir habere göre şehirdeki bandrollü televizyon 
alıcılarının sayısı 5.342’yken, 20.000 kadar da ruhsatsız televizyonun olduğu tahmin 
edilmektedir (Yeni Adana, 7 Mart 1975, s. 3). Şehirde yayınların başlamasından sadece bir yıl 
sonra 25.000’den fazla aile televizyon alıcısına sahiptir ve “kolektif TV antenli lüks apartman 
dairelerinin” satışına çoktan başlanmıştır. Gazete sayfalarında, Adanalı sinema yıldızları 
yerlerini yavaş yavaş televizyon yıldızlarına bırakmaktadır. Örneğin, daha sonra TRT’de 
çalışmaya başlayacak ve ulusal televizyonun ekran yüzlerinden biri haline gelecek olan, şehrin 
ünlü simalarından spiker Mesut Mertcan görev için hazır beklemektedir (Yeni Adana, 5 Nisan 
1975, s. 3). Televizyon şehirde yeni bir eğlence ve kültürel hayat biçimi olarak sinemanın yerini 
almaktadır. 

Adana’da 1974 ve 1975 yıllarında yaşanan bir dizi olay toplumsal hayatı ve sinemaya talebi 
etkilemiştir. Bunların ilki Temmuz 1974’te başlayan Kıbrıs Barış Harekâtıdır. Ada’nın bölgeye 
coğrafi yakınlığı şehri ve şehrin insanlarını da savaş atmosferine sürüklemiştir. Harekâtın 
karargâhı İskenderun’da kurulmuş, yapılan ilk çıkarmanın ardından Rum savaş esirleri 
Adana’ya getirilmiş ve Ocak 1975’ten itibarense Kıbrıslı Türk mülteciler şehre yerleştirilmiştir. 
Şehir savaşla iç içedir. Hemen aynı dönemde, 13 Eylül 1974’te Yılmaz Güney’in Endişe filminin 
çekimleri için bulunduğu Yumurtalık’ta Hâkim Sefa Mutlu’yu öldürmesinin ardından 
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tutuklanması ve 12 Ağustos 1975’te yargılanmaya başlaması da şehirdeki hayatı etkilemiştir. 
Sadece ona büyük tutkuyla bağlı yoksul kitleler için değil, arkadaşlık ilişkisinin ötesinde, iş 
ortaklığı yaptığı filmciler ve sinemacılar için de bir dönemin sonudur Güney’in işlediği 
cinayet. Politik çatışmaların şiddete dönüştüğü günlerde vuku bulan olay nedeniyle belki, 
Adana sokaklarındaki gerilim görünür olur. “Sağcı” ve “solcu” onlarca gencin sokaklarda 
kavgaya tutuşmasından, cinayetlere uzanan geniş yelpazedeki bir şiddettir bu. Tüm bunlar 
1975’te yaşanan Türk lirasındaki değer kaybıyla birleştiğinde, şehrin ekonomik ve toplumsal 
hayatı alt-üst olacaktır. Pahalılık halk için baş edilemez durumdadır. Adana’da ve bölgenin 
diğer şehirlerinde “pahalılığı telin mitingleri” düzenlenir. Devalüasyon ve ambargolar 
nedeniyle ithal filmlerin veya film yapım malzemelerinin fiyatlarındaki olağanüstü artış ve 
film ithaline getirilen 10.000 dolarlık kota film üretimini; biletlere yapılan zamlar ve ilave 
kesintilerse tüketimini dönüştürmüştür. Şehirde ilk olarak 15–22 Mayıs 1969 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Altın Koza Film Şenliği’ne 1973’te beşinci kez yapılmasının ardından ekonomik 
güçlükler nedeniyle 1992’ye değin ara verilir. Bunun en önemli nedeni, belediyenin neredeyse 
tek nakdî gelir kaynağının sinema biletlerinden alınan rüsum olması ve sinemaya talebin 
azalmasıyla birlikte önemli gelir kaybı yaşamasıdır. 

Durum, tam anlamıyla kısırdöngüdür. Film ithalinin olanaksızlığı nedeniyle yerli yapımlara 
ağırlık vermek gerekmektedir. Ne var ki eskisi kadar talep görmediği için bölgelerden çok 
fazla destek gelmemekte, yapım giderlerini azaltmak için amatör oyunculara yönelen 
yönetmen ve/veya yapımcıların bu tercihleri nedeniyle de Yeşilçam’ı ayakta tutan yıldız 
sistemi film yavaş yavaş çökmektedir. Yıldızlarsa kendilerine sahnelerde, televizyon 
stüdyolarında, gazinolarda veya fuarlarda yeni alanlar açmaya çalışmaktadır. Sinemanın kötü 
gidişatı gerek ulusal gerekse yerel basında gündemin tek maddesidir. Basına göre bunu 
durdurmaksa ancak devlet müdahalesiyle mümkündür (Yeni Adana, 16 Eylül 1975, s. 2). 
Ekonomik bunalımın ve seyircinin salondan ayağını kesmesinin ardından sinemalar erotik 
film kısırdöngüsüne kapılır. Seyircinin erotik filmlere ilgi göstereceğine ve salonlara 
döneceğine duyulan inanç, lüks sinemaların dahi gösterim programlarını yeniden 
düzenlemesine yol açar. 1975, sinemacıların film gösterim politikalarında köklü değişikliğe 
gittikleri dönemin başlangıcıdır Adana için. Örneğin Alsaray sinemasında, Elke Sommer ve 
Denholm Elliott’un oynadığı Bir Kadın Yetmez (Percy – Ralph Thomas, 1971) adlı filmin 
gösterimini Rüzgâr Gibi Geçti’nin (Gone with the Wind – Victor Fleming, 1939) 70mm formatta 
ve orijinal dilindeki yeniden gösterimi takip eder. Vittorio De Sica’nın Yolculuk (Il Viaggio, 
1974) filmi, “Sophia Loren ve Richard Burton’ın seviştiği film Adana’ya geliyor,” ifadeleriyle 
gazetelerden duyurulur (Yeni Adana, 22 Şubat 1975, s. 3) ve Arı Sineması’nda gösterime girer. 
Yerel gazetelerin sinema sayfaları Melek Görgün, Oya Peri, Feri Cansel ve Zerrin Arbaş’ın şuh 
pozlarıyla doldurulmakta, bu yıldızların zaman zaman Adana’ya film çekimi için 
geldiklerinin haberleri yapılmaktadır. Ama aynı gazetelerde Millî Selamet Partisi iktidarında 
nasıl olup da müstehcen film afişlerinin sinema levhalarını süslediği ve bu filmlerin 
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gösterilebildiği de sorulmaktadır (Pağda, 9 Temmuz 1975, s. 3). Dönüşen gösterim politikaları 
belki geçici bir ilgi yaratacaktır ama diğer yandan şehirde ve bölgede, kadınlar sinema 
salonlarını boykot etmektedir (Yeni Adana, 17 Şubat 1975, s. 4). “Bazıları bir anaforda döne 
döne ölüp gider, bazıları da bir çağlayandan düşerek ezilirler,” diyordu Milan Kundera (1988, 
s. 88). Adana sinemaları için söylemiştir adeta. Bazıları çağlayandan düşerken, anafora 
kapılanlar direndiklerini sanmaktadır. 

 

 

Arabalı Sinema – Yüreğir Belediyesi’nin Covid19 pandemisi sırasında Millet Bahçesi’nde düzenlediği 
arabalı sinema etkinlikleri büyük ilgi gördü. 

 

1960–1975 yılları arasında Adana’da ve Adana Bölgesinde gerçekleşen filmcilik ve sinemacılık 
etkinlikleri, ulusal film üretim, dağıtım ve tüketim etkinliklerine, biçimine ve/veya ilişkilerine 
de ışık tutmaktadır. Yeşilçam’ın altın yıllarında sinema endüstrisinin itici gücü olarak, 
taşradan gelen talebin büyüklüğünü yine Adana’daki filmcilik ve sinemacılık faaliyetlerine 
bakarak kestirmek mümkündür. Yakın zamana kadar, 2019 yılı sonunda COVID-19 salgınının 
başlamasından hemen önce, Adana şehir merkezinde altı sinema kompleksi bulunuyordu. 
Bunlardan dördü (Optimum Avşar, Cinemaximum M1, Park Adana Cinens ve Adana 01 Burda 
Cinema Pink) şehrin alışveriş merkezlerinde faaliyet göstermekteydi. Altı kompleksteki toplam 
perde sayısı 47, seyirci kapasitesi ise 8.789 idi. Salgının baş göstermesiyle birlikte 2021 yazına 
kadar düzenli olarak faaliyet gösteremeyen bu işletmelerden ikisi (Park Adana Cinens ve 
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ArıPlex) tamamen kapandı. Bir diğeri (Optimum Avşar) ise tekrar faaliyete geçmek için 2021 
sonbaharını bekleme kararı aldı. Bugün, (2022 yazında) Adana şehir merkezinde sadece dört 
sinema kompleksi (toplam 30 perde ile) açık durumdadır. Bu işletmelerin toplam seyirci 
kapasitesi 6.799’a düşmüştür. 

COVID-19 Döneminde Adana’da Bulunan Sinema Kompleksleri 

Sinema Kompleksinin Adı 2019 2022 

Perde Sayısı Seyirci 
Kapasitesi 

Perde Sayısı Seyirci 
Kapasitesi 

ArıPlex 5 660 KAPANDI - 

Optimum Avşar 10 2.515 10 2.515 

Cinemaximum M1 9 2.840 9 2.840 

Park Adana Cinens 12 1331 KAPANDI - 

Adana 01 Burda Cinema Pink 7 936 7 936 

Metropol 4 508 4 508 

Toplam 47 8.789 30 6 799 
 

Buna karşın Adana’da 2020 yazında, pandemi koşullarında yapılan bir dizi açık hava sineması 
etkinliği, şehrin dışarıya çıkma talebinin hâlâ ne kadar canlı olduğunu gösteriyor aslında. İlk 
olarak, Haziran ayının ikinci yarısında, kapatılmanın hemen ardından ve sinemalar da henüz 
faaliyete geçmemişken Yüreğir Belediyesi, Seyhan nehrinin kıyısındaki Millet Bahçesi’nin 
geniş otoparkında bir dizi arabalı sinema etkinliğine ev sahipliği yaptı. Geniş bir otoparkın 
sinema mekânına dönüştürülmesi epey ironik, çünkü Adana’daki açık hava sinemalarının 
büyük bölümü geçtiğimiz yıllarda otoparklara dönüştürülmüş. İlk kez bunun tersini 
görmekteyiz. Üstelik arabalı sinema deneyimine de Adana’da ilk kez tanıklık etmekteyiz. Ayla 
(Can Ulkay, 2017), Müslüm (Ketche & Can Ulkay, 2018) ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 
(Özer Feyzioğlu & Hilal Saral, 2019) filmleriyle sadece üç gün için planlanan gösterimlerin, 
yoğun talebin ardından 7. Koğuştaki Mucize (Mehmet Ada Öztekin, 2019) filmiyle başlayarak 
tüm yaza yayılmasına karar verildi. Bu gösterimlere, aynı günlerde 1. Lig’den Süper Lig’e 
yükselmeye çalışan Adana Demirspor’un play-off karşılaşmalarının da dahil edildiğini 
söylemeliyiz. Bu gösterimlerin hemen hepsinde, saha araştırmalarımızda defaten 
dinlediğimiz seyir deneyimlerinin –çok daha fazlasıyla– yeniden yaşandığına tanıklık ettik. 
Bugün neredeyse sadece salonlarda gerçekleştirilen seyrin, salonun fizikî mekânının dışına 
çıktığında olağanüstü çeşitlenmesini ve sinema mekânlarının heterotopik mekânlara 
dönüşmesini izledik. Bugüne değin, Çukurova Bölgesi’nde gerek saha ziyaretleri sırasında 
tespit ettiğimiz gösterim mekânları gerekse görüşmelerde aktarılan tanıklıklar, bize geleneksel 
sinema mekânlarından son derece farklı gösterim mekânları olduğunu kanıtlamaktadır. Bu 
mekânların fizikî yapıları, fizikî dünyadan yalıtılmış sinema deneyimini zorunlu kılan kapalı 
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ve karanlık salonların aksine bu deneyimi fizikî dünyayla bütünleştirmektedir. Ağaçların 
dallarının arasından sızan projektör huzmeleri, bir okul ya da kahvehanenin kerpiç duvarına 
gerilen iptidai perde, bir masanın üzerine ya da sehpaya kurulan projektörler, derme çatma 
makine daireleri, kahvehaneden ödünç alınan sandalyelerle ya da okullardan temin edilen 
sıralarla kurulan oturma düzeni, çoğu zaman bu sandalyeler ya da sıralar yetmediği için 
evlerden getirilen kilimlere, yaygılara ya da minderlere oturanlar… Oturarak, yatarak, ayakta 
ya da at sırtında film izleyenler… 

 

 

Gondolda Sinema – Covid19 pandemisi sırasında, Adana tarihinde ilk kez gondolda sinema gösterisi 
yapıldı. 

 

Bir diğer sinema etkinliği de, yine şehrin tarihinde benzeri olmayan bir biçimde 
gerçekleştirildi. Bu kez Adana Büyükşehir Belediyesi Şehircilik Atölyesi tarafından 27. 
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında düzenlenen gösterim etkinlikleri, 
sinemayı yine Seyhan nehrinin kıyısına ama perdeyi çok sıra dışı bir yere, nehrin üzerine 
taşıdı. Adana tarihinde Irmak ya da Garaj gibi, Seyhan nehrinin kıyısında faaliyet gösteren açık 
hava sinemaları olmuştu ama ilk kez seyircilerin nehrin üzerinden, gondollardan 
izleyebilecekleri gösterimler düzenleniyordu. Gondolda Film Gösterimleri adıyla düzenlenen 
etkinliklerde seyirciler Selvi Boylum Al Yazmalım (Atıf Yılmaz, 1978), Züğürt Ağa (Yavuz 
Turgul, 1985) ve Arkadaş (Yılmaz Güney, 1974) gibi filmleri izleme olanağı buldular. Arabalı 
sinema etkinliklerinin mekânına göre çok daha sınırlı bir alanda –ve fizikî mesafenin çok daha 
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sıkı uygulandığı biçimde– yapılan gösterimlere sekiz gondoldaki yaklaşık 40 kişinin yanı sıra, 
nehir kıyısı boyunca yerleştirilen sandalyelerdeki yüz ve perdeyi gören çay bahçelerindeki bir 
o kadar seyirci eşlik etti. 

Yakından tanıklık ettiğimiz tüm bu deneyimler heterotopik mekân olarak sinemanın, 
toplumsal alan yaratma gücünü hâlâ koruduğunu gösteriyor. Geçmişteki tüm krizleri bir 
biçimde atlatıp, sinemaya gitmeye devam ettik ve Covid-19 salgını sırasında gördük ki, yalıtım 
ve kapanma kadar toplumsallaşma ve açılma da hayati bir ihtiyaç. Fizikî sağlık kadar zihinsel 
sağlığımız da önemli ve toplumsallaşmak, diğer insanlarla iletişime geçmek ve ilişkiye girmek 
zihinsel sağlığımız için gerekiyor. Sinemaya gitmek bunu sağlıyor aslında: Hem oradayız hem 
de değiliz. Bir ayağımız sinemasal evrendeyken diğer ayağımız hâlâ bu dünyaya basıyor. Bir 
yandan sinema mekânında onlarca, yüzlerce kişiyle bir aradayız ama diğer yandan çoğu 
zaman sadece filmle ilişki kuruyoruz. Sinemaya gitmek dışadönük ve açık, film izlemek içe 
dönük ve kapalı eylemler. Sinema tıpkı modernlik gibi, tıpkı sanat gibi, tıpkı yaşam gibi 
çelişkilerle dolu. Yönetmen Derviş Zaim, toplu olarak bir araya gelip film izleme pratiğinin 
insan var oldukça devam edeceğini, hiçbir zaman ortadan kalkmayacağını düşünüyor: 
“İnsanlar bilet alıp toplu olarak bir yerlerde film izlemeye, insanlık var oldukça devam 
edecekler. Çünkü bunun ayinsel bir tarafı var (...) Bizim onlarca, yüzlerce, binlerce kişiyi bir 
araya getirip topluca bir şeyi izlemeyle ilgili motivasyonumuz, irademiz, isteğimiz hep baki 
kalacak. İnsanlık var oldukça hep baki kalacak. Ne olursa olsun… Yani on bin sene önce 
Çatalhöyük’te nasıl bir yere gelip beraberce şaman din adamlarını izlemeye gidiyorlarsa, 16. 
yüzyılda Tophane’de Karagöz–Hacivat oyununu izlemeye gidiyorlarsa ya da 20. yüzyılın 
başında Galata’da bir birahanede Charlie Chaplin filmini izliyorlarsa; o birliktelik, bir araya 
gelme durumu bundan sonraki zamanlarda, insanlık var oldukça devam edecektir,” (Zaim, 
2018, s. 37). Sanırım bu çok güçlü önerme, önümüzdeki dönemde de geçerliliğini koruyacak. 
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Adana Cinema Heritage Project 
Since the 1960s, Adana’s social and cultural life has been shaped around cinemas. More than 
130 venues, primarily open-air cinemas, and about 90 film distribution companies were 
operating in the city during this period. The Southern Region Management with Adana at its 
centre -the film production mode and complex production methods unique to this region- was 
strong enough to support the national film industry in the 1960-1980 period. In addition, 
Adana was a socially multi-layered city and contained many cultural values and traditions. In 
this period, going to the movies was the most important cultural activity for people coming 
from different classes and strata in the city. However, parallel to the city’s economic collapse 
- although sometimes not directly related to the financial collapse - Adana’s film industry 
weakened, and the failure started in the mid-1970s. After a series of transformations that 
cluttered the city’s physical scape, most cinema venues have vanished into history. 

The Adana Cinema Heritage project, which explores this rich cinema history of the city, 
includes the following activities: 1. Researching the approximately 120-year-old Adana cinema 
history, 2. Identifying and mapping the cinema venues operating in Adana from past to 
present, 3. Routing the Adana cinema history tour and preparing a catalogue, 4. Organizing 
national and international academic workshops and conferences on the history of Adana 
cinema and, 5. Carrying out the activities for recognising Adana cinemas as cultural heritage 
by collaborating with experts who study the history of cinema in Antwerp and Ghent, 
Belgium. Dialogue for Cinema as Cultural Heritage: Identification, Recognition and 
Community-Based Inventory of Cinemas as the Intangible Cultural Heritage in Adana via 
Cross-Border Dialogue (Adana Cinema Heritage) Project is supported under the “Grant 
Scheme for Common Cultural Heritage: Preservation and Dialogue between Turkey and the 
EU–II (CCH-II)” implemented by the Ministry of Culture and Tourism with the financial 
support of the European Union. The “Grant Scheme for Common Cultural Heritage: 
Preservation and Dialogue between Turkey and the EU–II (CCH-II)” aims at promotion and 
enhancement of common cultural heritage activities implemented in partnership between 
Turkish and EU organizations. The Ministry of Culture and Tourism is responsible institution 
for the technical implementation of the Grant scheme Programme, while the Central Finance 
and Contracts Unit is the Contracting Authority. 

The project is carried out by the Flying Balloon Child and Youth Association (Adana), and the 
partners are Çukurova University, Antwerp University (Belgium) and Gent University 
(Belgium). Adana Metropolitan Municipality and Sabri Şenevi Cinema House are among the 
project's associates. 
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Introduction: Early Years of Adana Cinemas 
 
After a trip to Egypt in March 1897, Alexandre Promio (1868-1926), one of the Lumière 
Brothers’ cinematographers, headed north, following the Mediterranean coast. Beginning on 
3 April 1897, his first stop was Tel Aviv; Promio recorded views of Jaffa and Jérusalem (such 
as Arrivée d’un train, Débarquement d’une barque, Panorama en chemin de fer and Caravane de 
chameaux). It then moves inland along the coast to Bethléem and continues north again to 
Bethrouth and Damascus. After making some twenty short films, numbered 394-413 in the 
Lumière Catalogue (https://catalogue-lumiere.com), Promio entered Anatolia, probably via 
Antioch, and headed for Istanbul. His journey proved somewhat arduous as, according to him, 
in Abdülhamit Turkey, any equipment with a hand-cranked was viewed with suspicion. 
However, these problems were solved thanks to the initiatives of the French Consulate and 
bribes given to some officials (Coissac 1925, 196-197). Finally, towards the end of April 1897, 
Constantinople,referred to in Promio’s diary and catalogued, is reached. Promio had left 
behind Asian Turkey (Turquie d’Asie) and set foot in European Turkey (Turquie d’Europe). He 
shoots four films in Istanbul, numbered 414-417 in the Lumière Catalogue. Promio’s two films 
of a military parade (Défilé de l’infanterie Turque and Défilé de l’artillerie Turque), a view of the 
Golden Horn and a view of the Bosporus (Panorama de la Corne d’Or and Panorama des rives du 
Bosphore) are today considered the earliest film record of Istanbul. 

Promio is probably the first filmmaker to cross the Taurus Mountains, and other filmmakers 
soon follow him. In 1902, a Greek cinematographer named Dimitri screened films first in 
Mersin and then in Adana (Özuyar, 2013, p. 150). It is not coincidental that Mr Dimitri screened 
films in Adana, where the Greek minority was active, at a time when non-Muslims were 
pioneering cinematic activities in the Ottoman lands. Today, we know that the Greek 
community in Adana established a venue immediately after the film screening in 1902 and 
that screenings were held in this cinema, although not very regularly. However, this was not 
the only venue operating in the city during these years: A photograph taken by Kyrkias 
Papadopoulos, one of the editors of La Pensée, a photography studio operating in French-
occupied Mersin after the First World War, at the Old Station Square in Adana in the early 
1920s shows the existence of an open-air cinema. This cinema, which Papadopoulos calls the 
Teras Cinema, and the Adana Greek Cinema are probably the two cinemas recorded in the 1924 
Adana Trade Directory (Oğuz, 2014, p. 97) without being mentioned by name. Today, we can 
access information about the fate of the Adana Greek Cinema, but not the Teras Cinema, from the 
archives. Following the exchange of people in the aftermath of the Treaty of Lausanne, the 
Greek Cinema was confiscated by the decision of the Council of Ministers dated 16 March 1924, 
as a result of a petition submitted by Adana MP Zamir Bey, and transferred to the Adana 
Turkish Hearth. From this date until 10 April 1931, when the Turkish Quarries were closed 
down, the cinema was known as the Turkish Quarry Cinema and operated efficiently enough to 



 

42 

generate an annual income of 6.000 liras (Pınar, 2015, p. 539). The cinema was transferred to 
the Republican People’s Party (CHF) in 1931, was first rented to Arifzade Azmi Bey for two 
years to generate income and then sold and operated for many years under the name Asrî 
(Modern) Cinema. In this first decade of the Republic, there was an intensive cinematic activity 
in Adana; screenings were held from time to time in theatres, troupes, and even in casinos or 
bars in the city; In addition, we can see that Turkish Hearth Cinema  - Asrî Sinema-, Lâle Sineması 
-later to be named Elhamra and Alsaray Sineması, respectively-, Tan Sineması and Yeni Sinema 
(New Cinema) were operating; however, at the end of the 1920s, cinema halls began to be 
opened in some institutions such as Zabit Yurdu (Yeni Adana, 1929, p. 3). It is also understood 
from the archives that during this period, film screenings were also held in halls such as the 
Şark Theatre, Hürriyet Theatre and Seyhan Park. 

 

 

Teras Cinema – According to archival documents, in 1902, when films in Anatolia were mostly screened 
with portable cinema equipment, a cinematographer named “Dimitri” from Greece screened films first 
in Mersin and then in Adana. Today, we know that the Adana Greek Community established a cinema 
right after this screening, and although not very regularly, film screenings were held in this venue. 
Probably, this was not the only cinema business operating in the city in the early 1900s. Kyrkias 
Papadopoulos took a photograph, one of the editors of the photography studio La Pensée, working in 
Mersin under French occupation after the First World War, proves the existence of an open-air cinema 
in the Old Station Square. The projection booth of the cinema on the terrace of this building, which is 
still standing on Kurtuluş Street in Seyhan district, is visible in the photograph. This cinema, which was 
called the Terrace Cinema, and the Greek Cinema are registered in the Adana Business Directory dated 
1924. 
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In 1931, following the closure of the Turkish Hearths, efforts are made for the establishment 
of People’s Houses. Preparatory work was completed in less than a year, and on 19 February 
1932, People’s Houses were opened in 14 cities. The fact that Adana was not among one of the 
first house opened was met with reaction in the town, and work was started to establish a 
People’s House in the same days. However, 20 new houses were opened in June of the same 
year, and Adana was again not among them; not only was the house building not yet suitable 
for the opening, but the people of the city had mainly retreated to the highlands and vineyards 
due to the summer. Finally, in the CHF Adana Province Work Report published in January 1933, 
the opening of the People’s House was scheduled. On 24 February 1933, the People’s House 
was opened in the CHF building allocated for this purpose. However, the physical 
infrastructure of the building was not sufficient for conferences, theatre plays or cinema 
shows. The hall’s capacity in this first building is only 250 people, and it cannot be used 
regularly for film screenings due to floods or frequent allocation to conferences (BCA, 
490.01.1210/15.2.48). For this reason, the People’s House used many different venues for film 
screenings. On the other hand, two years after its foundation, a camera capable of recording 
sound was purchased, and many activities in the city were recorded on film. Moreover, 
especially during the independence of Antioch and its annexation to Turkey, Adana was at 
the centre of the national agenda, and filmmaking activities gained importance in this process. 
For all these reasons, the filmmaking activities of the Adana People’s House has a unique place 
in the history of national cinema. 

Adana People’s House branches and committees begin to work intensively after its 
foundation. However, it is necessary to wait until 1935 for cinema activities. In the first days 
of 1935, a film machine capable of recording sound was purchased. In the same year, a cinema 
machine stated to be the most powerful cinema machine in the city at that time was also 
purchased (Akgünler, 1935a, p. 1). Thanks to this mobile machine, it became possible to show 
films not only in the hall or garden of the Adana People’s House but also in the 
neighbourhoods, towns and villages on the outskirts of the city. With the purchase of the 
machine, it became possible to show films that the People’s House had previously recorded. 
In addition, the People’s House administration attempted to build a cinema hall in the same 
year (Akgünler, 1935b, p. 3). The hall of the existing building was inadequate for screenings, 
but the problem was not limited to the theatre. As the activities of the People’s House 
intensified, the inadequacy of the existing building became more visible. Therefore, 
constructing a new building was on the agenda as early as 1934 (Yeni Adana, 1934, p. 1). 
However, it took time for the project to mature and become a reality, and the building 
construction could only begin on 26 July 1938. The building, whose architectural project was 
drawn by architect Seyfi Arıkan and located on Asfalt Street (now called “Atatürk Street”), 
was completed in the first months of 1940, and the gradual relocation began. The construction 
of a 1000-seat theatre and cinema hall is underway in this new building (Türksözü, 1940, p. 2). 
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The building was inaugurated with a ceremony on 29 October 1940. The theatre and cinema 
hall, completed in 1942, has 792 seats9 (Türksözü, 1942, p. 2). Although the construction of the 
cinema hall took time, the Adana People’s House’s cinematic activities intensified, especially 
from the beginning of 1935, when the film shooting and screening equipment was purchased. 

 

 

Adana People’s House Cinema – Adana People’s House carried out intensive film production and 
screening activities from 1933 to 1951, primarily through its drama subdivision. Significant events in 
the city were recorded with the camera and portable cinema projector purchased after the legal 
regulation made by the Turkish Grand National Assembly in 1935, and these films were screened in 
Adana after being developed in Istanbul. Thanks to travelling exhibitors, travelling exhibitors, films 
were screened in People’s House or the venues of the city centre and towns and villages. Activities such 
as screening technical films about agriculture, animal husbandry and public health were organised in 
the villages. Through these fixed and travelling screenings held by Adana People’s House, both the 
people living in the city and those living in rural areas were prepared for the viewing experience for the 
cinemagoing activities that reached their peak in the 1960-1980 period. Similarly, film production 
activities carried out by the People’s House can be considered as the first examples of local film 
production to be observed later in the region. Adana People’s House building is now home to the 
Metropolitan Municipality. 

 

 

 

 

 
9 Today, the building serves as Adana Metropolitan Municipality Building and its hall is used as Adana 
Metropolitan Municipality Theatre Hall. 
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Adana Cinemas in the Golden Era of Yeşilçam 
 

“(...) I look for character, and I look for art. Domestic films don’t pay 
any attention to such things. Our local filmmakers, especially the 
Anatolian businessmen who manage them, avoid art for some reason. 
Would you believe it, if the inventors of cinema raised their heads from 
their graves and saw our films, they would regret discovering cinema, 
perhaps curse themselves and die again.” (Kemal, 1970, p. 133). 

While travelling to Baghdad in 1951 for the filming of Arzu ile Kamber (1952), director Lütfi 
Akad and his crew stop in Adana when their driver falls ill. In the meantime, they meet Mr 
Yasef, whom they had known. Mr Yasef distributes the films of companies in Istanbul in the 
city. In addition, he has rented a place in the town and markets the movies of some production 
houses. According to Akad (2004, p. 125), Mr Yasef is, in a way, the pioneer of the regional 
management system that will develop later. In his memoirs (1984, pp. 180-183), Cemil Filmer 
relates a remarkable memory of Adana. One day towards the end of the 1940s, while he was 
working in his office in Istanbul, Hacı Ömer Sabancı visited him with a group of lawyers and 
asked him to run the Erciyes Cinema, which he had just built in Adana. Although Filmer rejects 
the offer, citing his busy schedule, he cannot withstand the insistence, which includes many 
threats, and takes over the theatre. According to Adana Chamber of Commerce (ACC) records, 
one of Hacı Ömer Sabancı’s commercial activities registered on 5 April 1946 is the management 
of the Erciyes Palas Hotel, which also houses the Erciyes Cinema. Filmer’s account shows how 
attractive business line cinema management was in Adana long before the 1960s. Hacı Ömer 
Sabancı, who had only been engaged in commerce until then, wanted to invest in this 
unfamiliar field and entrust his investment to a competent entrepreneur like Cemil Filmer. 
According to ACC records, Sabah Film, owned by Cahit Gezicioğlu, was already operating in 
the city in 1949 in the field of “film production and film import”. There must have been a lot 
of cinema activity in Adana in those years. According to Hakan Erkılıç (2003, p. 70), the first 
regional enterprise in Adana was established in 1951. Although this contradicts Akad’s 
statements (2014, p. 125), from which we can infer that regional enterprises were not yet 
established in 1951, based on this information, we can say that the foundations of the regional 
management model began to be laid in the city in the early 1950s. Before 1960, the ten 
enterprises registered to the ACC in Adana -Atlas Film, Cenup Film, Dar Film, Erdini Film, 
Güler Film, Sabah Film, Sayın Film, Sözen Film, Koçanga Film and Kurt Film- were mainly 
engaged in the film business, which refers to the import and distribution of films and the 
operation of these films in cinema halls on a percentage or fixed-price basis. Even in the Adana 
Trade Directory of 1924 (Oğuz, 2014, p. 97), two cinemas were registered in the city. 

It is no coincidence that cinema in Adana between 1960 and 1975 was an extraordinarily 
dynamic and intensive business. The main reason behind this intensity was the city’s economic 
system, which was mainly based on human labour. The Çukurova region, with Adana at its 
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centre, was identified as a region that could produce cotton for the industry of Great Britain, 
which was facing a shortage of raw materials due to the American Civil War. With cotton 
production, the settlement policy in the region changes radically, and urbanisation begins. 
Since the second half of the 19th century, the city has been the centre of national cotton 
production, and the existing agriculture-based production, industry and trade activities show 
extraordinary growth from 1940 onwards. While agricultural production remains important, 
the city undergoes rapid industrialisation as one of the first main cities of the Republican era. 
Founded in 1907 by Aristidi Kosma Simyonoğlu under the name “Simyonoğlu Factory”, later 
nationalised and finally purchased from the treasury by Nuh Naci Yazgan and his partners in 
1927, the Adana National Textile Factory, as it is commonly known today, is the locomotive of 
the industry. Many subsidiaries of Sümerbank, which started operations in 1937, also took 
their place in Adana: Adana Cloth Factory, Adana Cotton Purchase and Ginning Factories. 
These state initiatives were followed by dozens of large and small ginning and spinning 
workshops affiliated with the private sector (Özcanlı, 2008, p. 157). Industrialisation gained 
momentum again with the announcement of the Truman Doctrine and Marshall Plan in 1948 
and the Democratic Party’s takeover of power in 1950. With this momentum, many 
agricultural and agro-industrial equipment enters Adana. In 1951, PAKSOY Inc. and in 1953 
Güney Inc. start operations. In 1956, BOSSA Inc. and Akdeniz Tekstil Sanayii Fabrikaları 
(Mediterranean Textile Industry Factories), owned by Hacı Ömer Sabancı and one of the first 
steps of what would later become a gigantic holding, were established. SASA Artificial and 
Synthetic Fibre Industry Inc. were established in partnership with Ahmet Sapmaz and Hacı 
Ömer Sabancı. In the same years, factories producing construction materials start to operate 
due to the city’s expansion. Çukurova Çimento Inc. and Çukurova Machinery Inc. established 
in 1954, are among the largest enterprises in their fields. Such a large economy will naturally 
create its financial system. Akbank was established in 1948, and Pamukbank in 1955 with the 
initiative of the city’s significant capitalists. 

The city became a transit centre in 1956 when the Osmaniye, Gaziantep, İçel and Konya roads 
became first-class roads. There is a high demand for agricultural labourers due to agricultural 
production, primarily cotton production, which is not yet fully mechanised. Many seasonal 
agricultural labourers were attracted to Adana due to the production of high-yielding Akala 
cotton, which was cultivated after 1940 and had to be harvested quickly (Hinderink & Kıray, 
1970). On the other hand, in parallel with the beginning of mechanisation in agriculture, there 
was an intensive movement from the villages to the city centre (Yaman, 1981, p. 65). As the 
demand for labour increases in the industrial sector and in the agricultural lands that provide 
raw materials, the city’s population also increases. Due to the intensive migration mainly from 
the Çukurova Region, the city’s population reached 902.000 in 1965, 402.000 of whom lived in 
the centre and 480,000 in the villages (TÜİK, 1965 General Population Census Database). 
Moreover, in this period, 77.42% of those who migrated to the city between 1965 and 1970 
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worked as wage earners (Yaman, 1981, p. 112). This not only shows that the existing demand 
was transformed into employment at a high rate but also that the mobile population in the city 
had the material means to participate in one way or another in the social life concentrated in 
tea gardens, casinos and especially cinemas. 

 

 

On Fertile Lands – Adana is at the centre of a large and wide space in terms of economy and is at the 
crossroads where many roads intersect. Therefore, there has been intense human mobility towards the 
city for a very long time. As one of the first metropolitan cities of the Republican era, the city experienced 
a rapid industrialisation process. The National Textile Factory, which was established in 1907 under the 
name Simyonoğlu Factory, was the locomotive of the industry. Many subsidiaries of Sümerbank took 
place in this enterprise in the 1940s. The private sector also followed the public initiatives that started 
with the Cloth Factory, Cotton Purchasing and Ginning Factories. In the 1950s, significant industrial 
investments took place, and factories were opened. The economic boom led to human mobility. The 
diversity triggered by this mobility is reflected in the cultural field. The answer is given by the 
screenwriter and writer Osman Şahin to the question of “What are the factors that make Adana so 
special in literature, art and cinema?” is related to all of these sociological factors: “Literature, art and 
cinema are born, grow and develop where there is greed, conflict and contradiction between the rich 
and the poor.” 

 

After 1960, the demand for cinema in Adana was so great that it constituted the second market 
in Turkey, just behind the Istanbul region, which included Thrace, Zonguldak and Eskişehir 
(Dorsay and Ayça, 1973, p. 22). Hürrem Erman, one of the leading producers of the period, 
stated that most of the revenue was generated from Istanbul and Adana, followed by Izmir, 
Samsun and Ankara (Erman as cited in Dorsay, Coş and Ayça, 1973, p. 33). There were over 
100 indoor and summer cinemas operating at the same time (Coş, 1969, p. 23); in 1973, there 
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was an enterprise with a 70mm projection machine and the first screening of Space Legend 2001 
(Stanley Kubrick, 1968) (Anonymous, 1973a, p. 3)10 . Still, at the same time, cinema vendors 
(Şahin, 1974 and 1977) were selling films in highland villages with 16mm projection machines 
loaded on mule backs (Şahin, 1974, p. 50). This was a period in which film production, 
importation, distribution and related businesses were organised in the Adana Filmmakers 
Association, cinema owners or operators in the Adana Cinema Owners Association, and audiences 
in cinema clubs cooperating with the Sinematek Association and the Turkish Film Archive 
(Anonymous, 1973b, p. 32). Moreover, this structure was not established solely through 
consumption activities. Nationally known screenwriters such as Orhan Kemal and Osman 
Şahin; Yılmaz Güney, Ali Habip Özgentürk, Yılmaz Duru and other directors; producers and 
theatre operators such as Arif and Abdurrahman Keskiner brothers or İrfan Atasoy; and films 
such as Hope (Yılmaz Güney and Şerif Gören, 1970), Anxiety (Yılmaz Güney and Şerif Gören, 
1974) or Zıkkımın Kökü (Memduh Ün, 1993) were also part of this structure. However, from the 
1970s onwards, but especially after 1975, the cinema sector in Adana, as in the whole country, 
entered a crisis, and this structure would be transformed. With the withdrawal of the audience 
from open-air and saloon cinemas, which sustained the entire system, the filmmakers could 
not hold on in the field and were transformed, and the cinema venues were closed. Following 
the shrinkage of the market and the decrease in demand, filmmakers turned to different lines 
of business, and the regional management model, which has been the driving force of 
Yeşilçam, especially between 1960 and 1975, and has supported film production budgets with 
prepayments, would no longer be applicable. 

Purpose, Scope and Method of the Study 
 
In this study, based on primary sources such as Adana Chamber of Commerce (ACC) records, 
local periodicals, interviews with people who worked in Adana’s cinema sector between 1960 
and 1975, and field visits, Adana’s cinema sector in the period limited to the years 1960-1975 
is evaluated by focusing on two critical elements of Adana’s cinema sector, namely filmmakers 
who carried out activities such as “retail film buying and selling, film management, film 
brokerage, film business and film trade” and the venue managers who carried out “cinema 
management or cinema business” activities. To date, as we have frequently encountered in 
mainstream cinema studies, the writing of the history of national cinema, which focuses on 
certain directors, movements or films, mostly limits itself to Istanbul in terms of location. 
However, as we have witnessed in a relatively small number of recent studies, a vibrant 
cinema scene exists outside this region. In this context, this study, which also intends to begin 
the historiography of the cinema of Adana and the Adana Region, seeks to answer the 
following fundamental questions: (1) Since it has not yet been included in the literature, can 

 
10 According to the same source, only four venues in Turkey had this projection machine at that time. 
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the filmmakers and cinema managers who were active in the city between 1960-1975 be 
identified based on local sources? (2) How can the activities of filmmakers and cinema 
managers be defined as the main elements of the city’s cinema area? (3) What methods are 
used by entrepreneurs in both groups to organise their activities - for example, to regulate the 
area’s economic structure or protect their interests? (4) What is the commercial relationship 
that filmmakers, in particular, have with Istanbul and other regional cities, and how is this 
relationship organised? (Therefore, this study also aims to shed some light on the regional 
business model, which is still a tremendous unknown despite being a characteristic of an era, 
with the example of the Adana Region). (5) How does cinema as a business interact with 
historical and social developments nationally or locally in the Adana Region? 

The study seeks answers to the abovementioned research questions from 1960-1975. The 
reason for starting in 1960 is that the interest in national and local film production and 
consumption began to rise. For Adana, as discussed above, this date marks the beginning of a 
period of intensified economic activity and human mobility in the city. The reason for limiting 
the period to 1975 is that the transformation of the city’s cinema space took place in the mid-
1970s, as it did in Turkey. Although the reasons will be discussed below, the following events 
and facts are significant in terms of defining the scope of the study in 1975: (1) Adana-İçel TV, 
the regional broadcast of TRT, also referred to as “Çukurova TV” in different sources, started 
its operations on 27 January 1974. (2) The Cyprus Peace Operation, one of the events that 
affected the city’s social life, took place on 20 July 1974. (3) On 13 September 1974, Yılmaz 
Güney kills Judge Sefa Mutlu in Yumurtalık, where he was in Yumurtalık for the filming of 
the movie Anxiety, which is another event affecting the social life of the city. (4) The 
depreciation of the Turkish lira and the high cost of living in 1975 disrupted the city’s economic 
life. (5) The Golden Boll Film Festival, held for the first time between 15-22 May 1969, was 
postponed until 1992 for economic reasons in 1973. (6) 1975 also marked the beginning of a 
period in Adana when movie theatres began to close down, as was the case in Turkey in 
general, and those that survived made radical changes in their film screening policies - for 
example, they turned to erotic films. 

Scanning ACC member records obtained a significant part of the data evaluated in the study. 
The detailed information of each enterprise in the transcripts made according to keywords 
from the ACC online archive was accessed from the “Show Member Information” tab. With 
this tab, it is possible to access the title, commercial registration numbers, whether they are 
still in operation, registration and deregistration dates, registration addresses and contact 
information, fields of activity and activity code information of all businesses. While scanning 
the archive within the scope of the study, the above keywords were used. Still, new keywords 
such as “film brokerage” and “film trade”, which are included in the fields of activity among 
the member information of the archive-registered film and cinema enterprises, were also used. 
Until August 2022, the businesses whose records were found as a result of the archive search 
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were tabulated. In this context, although the main focus is on the period between 1960-1975, 
the ACC records were scanned between 1940-1980. There are two reasons for this: (1) to be 
able to identify the history of Adana’s cinema industry before 1960, and (2) because some of 
the companies that were involved in filmmaking activities in the city in the mid-1960s 
remained unregistered for a long time and sometimes worked in this way until the end of the 
1970s, only then registering to the ACC. 

Along with ACC member records, local periodicals were also the primary data sources for the 
study. Although the literature was utilised in the study, three primary sources were consulted 
to reach original data: (1) The archive of Yeni Adana newspaper, which started its publication 
life on 25 December 1918 and has been published continuously since then, was used primarily 
for the evaluation of the years 1974 and 1975. The reason for choosing these two years for 
archive scanning is the desire to determine the reflections on the social reasons for the 
withdrawal of the audience from open-air and indoor cinemas in the local press. (2) The 16 
surviving issues of the newspaper Güney Film Postası (Güney Film Post), the first issue of which 
was published on 1 October 1964 by Adana Filmciler Derneği (Adana Filmmakers 
Association), were scanned within the scope of this study and coded, divided into conceptual 
categories and examined in the context of the research questions. Coding refers to “the 
labelling of direct [descriptive] and indirect information collected throughout the research to 
make sense of it” (Miles & Huberman, 1994, p. 56). (3) To identify cinema establishments that 
did not have ACC registration, in-depth interviews and field visits were conducted with 
people working in Adana cinemas and tea gardens in areas where cinemas were concentrated. 
Sabri Şenevi (4 and 28 April 2018), who worked as a projectionist in cinemas located on Debboy 
Street and Saydam Street in the Kuruköprü district, where open-air and indoor cinemas were 
concentrated between 1965 and 1985, and who is the founder of the Cinema House, which still 
operates as a private cinema museum; In-depth interviews and field visits were conducted 
with Ahmet Oğan (26, 30 and 31 March 2018), who has been running tea gardens and coffee 
houses in the Kıyıboyu and Sular districts, where open-air cinemas are concentrated in Adana 
since 1967; and Mustafa Yaşar (13 April 2018), who worked as a box office manager, cinema 
manager or cinema operator in cinemas in the Sular district between 1965 and 1992. The field 
visits aimed to see the open-air and saloon cinemas - if any of these remain - on site and to 
make an inventory of them. Using the information obtained in this way and the data obtained 
from the documents organised according to codes, mainly ATO records, a breakdown of the 
businesses operating in the field of film or cinema - those that this study could reach - was 
made and tabulated. 
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The Regional Management Model as an Unknown Signifier of the 1960-1975 
Period and the Film Business in Adana 
 

- [...] Now he’s going to give me the job of the purser of these two films 
he’s shot! 

- What does that mean? 

- The payroll clerks? Well... Taking the films with me, travelling around 
Anatolia from city to city, town to town, screening them in cinemas, 
then collecting the dough and sending it to the boss on a bird’s wing. 
My travelling money, in-laws, hotel expenses, etc., would go to the 
boss, plus twenty-five good ones daily. By the way, I’m also going to 
squeeze some money from Anatolian filmmakers. How’s that? Isn’t 
that cool? (Kemal, 1970, p. 296). 

In mainstream national cinema historiography, the regional management model is often seen as 
one of the primary signifiers of the period that began on 27 May 1960 and ended with the 
nationwide broadcasting of TRT in 1975. However, what we know about the model is quite 
limited. Erman Şener (1970, p. 135) reports that Turkey was divided into film enterprise zones 
with six cities in the centre - Adana, Ankara, Istanbul, Izmir, Samsun and Zonguldak. 
Producers organised in Istanbul sold their films to these regions through two standard models: 
(1) The sale of the film through a partnership in return for a commission from the revenue after 
the municipal tax, and sometimes advertising costs are deducted from the income. (2) The 
complete transfer of the right to screen the film for a fixed price. Producers’ submission of their 
films through regional operators in return for a commission from the revenues is commonly 
known today as the percentage model. The producer’s commission varies between 25% and 
50%, depending on the film’s nature and the parties’ bargaining power. We know Hürrem 
Erman first applied that percentage before the regional management model was established 
when films were sold to every city in the country at a fixed price by the producer in Istanbul. 
Erman states that Damga (Seyfi Havaeri and Lütfi Akad, 1948) was the first film in Anatolia to 
be commissioned with the percentage model (Erman as cited in Dorsay, Coş and Ayça, 1973, 
p. 23). The model proved successful and was applied more widely in the sale of Vurun Kahpeye 
(Lütfi Akad, 1949). According to Erman, the fact that the theatre owners were not yet familiar 
with the percentage model also played a role in this success (Erman as cited in Dorsay, Coş, & 
Ayça, 1973, p.2 4 and Kıraç, 2017, pp. 43-46). At a time when national cinema production was 
minimal, and the viewing experience had not yet become mass, it can be said that it was 
advantageous for producers and distributors to commission films to a relatively small number 
of theatres through the percentage model. The percentage model was applied mainly in the 
first weeks of the films’ release - most of the revenue was generated in the first week - and in 
cinemas located in the centres of big cities, and after the first week, the fixed price was 
returned. Before the widespread adoption of the regional management model, selling the right 
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to show a film at a fixed price was generally preferred in small towns where film revenues 
were unpredictable. The right to show the film was transferred for three days or one week 
(Gökmen, 1973, p. 59). 

 

 

Kurtuluş Street – Kurtuluş Street, which was on the main road that once connected Adana and Mersin 
and stretching from Meydan Mahallesi to Kuruköprü, lost its importance after the opening of Turhan 
Cemal Beriker Boulevard. There were many cinemas, including the Terrace Cinema, on this street. The 
first of these, Cinema Zafer, is one of Adana’s most important cinemas, with a capacity of approximately 
1,000 people. Today, its curtain has been destroyed, but its box office, box seats and projection booth 
are partially standing. Next to Zafer, there is Işık Cinema, relatively more minor with a seating capacity 
of approximately 600 people.  

On the other hand, almost the entire structure, including its curtain, buffet, toilets, box office, and 
projection booth, are still standing today. Due to the filling of the slopy ground over time, the buffet 
and toilets can be partially seen today. It offers all the features of an open-air cinema to its visitors. The 
audience capacity of İstanbul and İstiklal Cinemas, separated by only one wall, was almost 4.000 people. 

 

Commissioning a film with the percentage model involved significant risks when the cinema-
going experience was widespread and even massed. First of all, it was uncertain for the 
producer whether he was doing business in the city where the film was shown and, if so, 
whether the income declared to him was earned. The supervision of film screenings by 
percentage officers and the recording of the revenue by the producer significantly reduced 
these risks; however, when the number of theatres exceeded 3,000 (Coş, 1969, pp. 19-26), 
complete control was not possible. Even experienced operators such as Filmer (1984, p. 186), 
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who had given films to more than 100 cinemas in Anatolia as early as 1950 and personally 
operated 33 theatres in cities including Adana and Mersin, complained that the people in 
charge of their cinemas “used the business for their benefit” and “started to do business on 
their account” and handed over their theatres (Filmer, 1984, p. 202). For all these reasons, the 
producer follows a more definite way by not operating his film with the percentage model or 
by not giving the operating rights to the regions and selling his movie to the regional operators 
(Şener, 1970, p. 135). The  film rights now belong to the regional operators. 

 

 

Hope – Adana is the hometown to many screenwriters, producers and directors who has a unique place 
in our cinema history: Screenwriters such as Orhan Kemal and Osman Şahin; directors such as Yılmaz 
Güney, Ali Özgentürk and Yılmaz Duru; producers like Arif and Abdurrahman Keskiner brothers or 
İrfan Atasoy; actors such as Şener Şen, Yılmaz Güney, Salih Güney, Yılmaz Köksel, Menderes 
Samancılar, Melek Görgün and Aytaç Arman, to name a few. Hope (Yılmaz Güney & Şerif Gören, 1970), 
Anxiety (Yılmaz Güney & Şerif Gören, 1974), On Fertile Lands (Erden Kıral, 1980) or Zıkkımın Kökü 
(Memduh Ün, 1993) are just a few of the dozens of films shot in Adana. Among these films, Umut, in 
particular, portrays unique images of Adana and remarkable details about the daily life in the city. We 
often see people from various professions and places in everyday life, such as horse-drawn coachmen, 
drivers, grocers, jewellers, innkeepers, tanners, sand sellers, bike rentals, table football players or even 
cinema professionals. Therefore, the film documents the daily life of Adana and is the memory of the 
city. 

 

According to Erkılıç (2003, p. 70), quoting Turan Tung, who worked as a purser in the 1950s, 
the first regional enterprise, Adana Region, was established in 1951. Adana was followed by 
Samsun and Ankara Regions, and Izmir and Zonguldak Regions were established. By the 
1960s, the regional operation model, which had become a fully mature film distribution and 
operation system, was implemented as follows: (1) If the producer is unable to cover the entire 
cost of the film, which is usually not the case, to balance the budget, he sells or leases the film’s 
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regional operating rights in exchange for bonds with minimum and maximum cash values 
(Gökmen, 1973, p. 51). (2) The value of the bond given by the operator to the producer is 
determined based on previous agreements and an agreement is made regarding the sharing 
of possible profits (Abisel, 2005, p. 107). (3) After the film’s completion, the regional operator 
transfers the copies received from the producer to the cinemas in its region for screening. This 
transfer takes two forms: Again, in return for a specific commission - usually through the 
percentage model with a 25% commission - or by selling the screening rights to the cinema 
operator at a fixed price for a certain number of screenings or days. (4) During the film’s 
screening, the regional operators do not make additional payments until they have amortised 
the bonds. However, after the revenue obtained for the commission share exceeds the advance 
payment amount, the remainder of the recalculated income, excluding the commission share, 
is paid to the producer (Gökmen, 1973, p. 51). (5) For renting or purchasing the right to screen 
a film that has not yet been produced, regional operators have other demands. The most 
important of these is the intervention of the regional operators in the content of the film they 
invest in. Of course, it is not possible to speak of a uniform cinema taste on a national scale. In 
the period mentioned above, we can say that the audiences in Ankara and Adana demanded 
avant-garde films, while in Samsun and Adana, religious films did well (Erman as cited in 
Dorsay, Coş, & Ayça, 1973, p. 33). For this reason, the demands of the regional operators, who 
closely follow the audience’s demands in their regions, regarding the content, subject matter 
or who will be the leading actor of the film gain legitimacy11 . 

 
11 The period between 1960 and 1975 is widely characterised as the period dominated by regional 
management, and this model constituted the most important source of income for Yeşilçam, but at the 
same time, it also bore all the sins of the period when our cinema was the most productive in terms of 
quantity. Mahmut Tali Öngören (1979, p. 76) defines the regional operator as follows: “The lack of 
financial means of the Turkish film producer has given birth to the broker called ‘İşletmeci’ in every 
region of our country. This group of operators, who give an advance to the producer before the start of 
the film - like the middlemen who give an advance for the harvest of the field - sets a price for the film 
and, paying this price, plays the film in the accidents and villages of the group of provinces allocated to 
it, until the film is torn to shreds.” Erkılıç (2003, p. 91), who has carried out one of the most influential 
studies in the literature, characterises this period as the ‘golden age of Yeşilçam’ and states that the 
typical mode of production is regional management. Nilgün Abisel (1978 and 2005), on the other hand, 
states that from 1960 onwards, Turkish cinema came under “operator domination”. According to 
Abisel, regional operators are the ones who decide what the audience’s characteristics are, who have 
knowledge about the audience’s interest since they are intertwined with the theatres, but who do not 
have even as much artistic concern as the producers since they only look out for profit. Since film 
production took place directly with the advances given by the regional operators, “all production 
companies, big or small, artists and their employees were dependent on the wishes of the operators to 
one extent or another” (Abisel, 2005, pp. 105-106). According to Nijat Özön (1985, p. 63), who provides 
very limited information on the subject, “distributors” are among the most important sources of film 
investment in a period of increasing production costs and they are increasingly making their weight felt 
in the production of films. Alim Şerif Onaran has a similar approach. Regional operators, who support 
the producer by providing loans or promissory notes, want to have a say in the organisation of 
production conditions: “[T]hey impose ideas on the producer, from the title of the film to its subject 
matter and even the elements it will carry; they also attempt to appoint the actors who will play in the 
film” (Onaran, 1994, , p. 98-99). “The regional operator is a money-maker who blindly distributes money 
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It is possible to say that the literature, pioneered by Şener (1970) and Gökmen (1973) and 
effectively studied by Abisel (1978) and Erkılıç (2003), has in a sense become repetitive and has 
characterised a period and a model by focusing on similar unknowns. This is a situation 
equivalent to the everyday problems12 of mainstream cinema historiography. Moreover, even 
though these studies are active in the literature, they contain limited information that makes 
it challenging to comprehend the regional management model. For example, Erkılıç (2003, p. 
94) and Tunç (2006, p. 45) mention only seven film enterprises -Şahinler Film, Özdoğan Film, 
İrfan Film, Sabah Film, Atlas Film, Kurt Film and Koçanga Film - as the operators of Adana 
Region. Erkılıç updated the number of enterprises to 36 in a study he conducted with Recep 
Ünal and published in 2018 (Erkılıç and Ünal, 2018). Still, based on the Adana Filmmakers 
Association’s publication Güney Film Postası (Güney Film Post), this data only shows the number 
of enterprises that are members of the association, as far as it appears in the referenced copy 
of the publication. Today, however, we know, especially from ACC records, that in the 1960s, 
around 70 enterprises were officially active in the film business in Adana, and about 20 
enterprises from the larger cities of the region, such as Diyarbakır, Konya or Kayseri, opened 
branches in the city. There are 51 enterprises registered in the town, the earliest in 1949 and 
the latest in 1979. The businesses operating in the city but not registered to the ACC can be 
found in the Adana Filmmakers Association, the most crucial organisation of filmmakers, and 
its publication Güney Film Postası. In the 1st (1 October 1964, p. 3) and 26th (1 November 1966, 
p. 3) issues of Güney Film Postası, there is a list of primary and secondary enterprises that are 
members of the Adana Filmmakers Association. While some enterprises included in the 
member lists were registered to the ACC, others were not. Of the 18 enterprises that are not 
registered to the ACC but are primarily members of the Adana Filmmakers Association, 7 - 
Erman Film, Kemal Film, Er Film, Fitaş Filmcilik T.A.Ş., Lâle Film A.Ş., Pesen Film and Süper 
Film - are branch enterprises with headquarters in different cities - Istanbul, Diyarbakır and 
Mersin13. 11 enterprises have never registered to the ACC. Another 17 subsidiary enterprises 
based in Diyarbakır, Kayseri and Konya, which do not have direct branches in Adana, operate 
in the city as members of the Adana Filmmakers Association. Considering these lists, we can 
conclude that at least 86 enterprises were active in the film industry in the city during the 

 
to Turkish film producers, and the producer is the chicken that lays golden eggs for such operators” 
(Okan, 1968, p. 17). Relatively recent studies -possibly due to the extremely limited literature on the 
subject- provide limited information on regional management and characterise the model in a similar 
way. According to Serpil Kırel (2005, p. 298) and Şükran Kuyucak Esen (2010, p. 76) as cited by her, 
since producers cannot invest their own money in films, they desperately depend on regional businesses 
and stars. “Because the film of a popular star does good business. In other words, in the production 
environment of the period, vicious circle and chaos dominated in every field”. Studies by Zeynep Çetin 
Erus (2007) or R. Arzu Kalemci and Şükrü Özen (2011), who look at cinema from a different perspective, 
characterise the regional management model in a similar way. 
12 See Kayalı (1996) and Özen (2009a and 2009b). 
13 On the other hand, the Istanbul-based Koçanga Film, owned by Alexandros and Filotos Çangopoulos, 
with Kosta Sisilidis as its director, was registered to the ACC. 
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period in question. However, businesses or individual entrepreneurs who were neither 
registered to the ACC nor members of the Adana Filmmakers Association were also present 
in the city during the same period. Such a dynamic economy must have also shifted to the 
informal sector14 .  

According to the ACC records, enterprises operating in the film business are defined by retail 
film buying and selling, film management, film brokerage, film and cinematography or film and 
cinematography trade. These enterprises operate in the Adana Region (Gökmen, 1973, p. 58), 
which consists of the cities of Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, 
Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Tunceli, Urfa 
and Van. There are 562 cinemas in 20 cities, of which 271 are halls and 291 are open-
air/summer venues. The capacity of these cinemas is 350.580 seats and chairs (see Table 1). 
Adana-based film producers often buy and operate production from Istanbul in the city and 
the region. In such a large market, doing this alone requires extraordinary organisational skills. 
Therefore, the brokers who bring films from Istanbul distribute them to other regional cities 
through filmmakers. An advertisement in Güney Film Postası (1 November 1966, p. 1) 
exemplifies the relationship of a film distributor with a company in Istanbul and its activities 
in the Adana Region. According to the advertisement, Tokay Film was operating in the region 
on behalf of Istanbul-based Ekran Film. The Adana-based company’s Diyarbakır operating 
partner is Yeni Ankara Film and its Kayseri operating partner is Başak Film. In most cases, a 
film distributor does not distribute the film he buys in Istanbul outside Adana himself but 
does so through another film distributor based in that city. In Adana, the film is operated on 
the percentage model or sold at a fixed price, whereas in other cities, it is often given at a fixed 
price due to control difficulties. A congratulatory news item in the first issue of Güney Film 
Postası (1 October 1964, p.2) demonstrates the business skills of filmmakers: “Mr Kerim Kaya, 
the owner of Kaya Film, one of the operators of our region, has been able to show only two 
copies of his film İkisi de Cesurdu (Both of them were brave) in seven venues far away from each 
other for a week without any interruption during this summer season. We congratulate him.” 
The few copies that arrive from Istanbul are given to the maximum number of cinemas. The 
couriers working under the filmmaker’s supervision can deliver these films from one 
screening to the next in an extraordinary manner. 

 

 

 

 
14 For example, Pesen Film, which operated in the city after 1965, or Kutlu Film, which was opened in 
1967 by Baha Ünalan, the operator of Ünal, Asri and Yıldız cinemas, were neither members of the Adana 
Filmmakers Association nor registered to the ACC. 
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Anxiety – Adana city centre, but also Karataş Plain, have hosted many notable films. Among these films, 
Seyyit Han – Bride of the Land (1968), Pire Nuri (1968) and Anxiety (1974), directed by Yılmaz Güney, have 
a special place. The scenery of this plain takes place in the film, Seyyit Han, which was shot in the villages 
of Yenice and Oymaklı, right next to it, where the director was born and spent his childhood. Water 
canals separating the plain, poor villages with adobe houses covered with grass on their roofs, and 
sacred places form the film’s geography. Exterior space in the movie is often framed on a large scale. 
The vast plains and the figures on it are depicted as a line, while the sky is shown as endless and almost 
encompassing everything. In Anxiety, there are incredibly detailed images of the life of seasonal 
agricultural workers. 

 

Based on the issues of Güney Film Postası, it is possible to say that the managers knew the 
cinema audiences in their cities and even in their regions closely and followed their viewing 
habits. In an anonymous article titled Sinemacılık San’atı (Güney Film Postası, 1 March 1965, pp. 
1-2), a manager states that they knew the audience better than the venue owners as follows: 
“A venue owner from one of our towns came to me and asked me for a theatre film. I saw that 
the film he wanted was not the film of that place. Because I know the filmmaker well, he does 
not want a film with the aim of serving the intellectuals of that place, but he wants a film that 
is completely for the box office. Knowing this, I explained the situation and offered him an 
avant-garde film. He insisted and bought it. When he returned 15 days later, he kept 
complaining, ‘You have ruined me. The fact that he could not comprehend the tastes of this 
place where he had been working as a filmmaker for years and the business situation in the 
professional field gave him this punishment.” Nejat Çelik, the operator of the Adana-based 
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Göksu Film, announced to his customers the films he had commissioned for the 1967-1968 
season as follows: “During our visits to the film centres of Europe, we selected the following 
list of films from among hundreds of films especially suitable for the Adana region” (Güney 
Film Postası, 1 July 1967, p. 3). In this context, it is possible to say that, for their part, the 
managers, on legitimate grounds, were only looking out for box office success. However, in 
the end, cinema is not only an art form but also a commodity opens to mass consumption. 
Between 1960 and 1975, film producers and distributors operating in Adana commissioned 
about 400 films each year in the city and the region, half of which were “dubbed” and half 
were “local” films. Depending on their economical size, film producers marketed 10-40 
productions. In his article published in the 29th issue of Güney Film Postası (1 April 1967, p.1), 
filmmaker İhsan Turhan explains the cost of the films and the profit they make from the films 
as follows “If you try to buy a quality film now, you can hardly buy it for 65.000 or 70.000 liras. 
On the other hand, normal films are purchased for no less than 40.000 or 50.000 liras or taken 
into guaranteed operation. If we add our commissions, expenses and labour, a film of 50.000 
liras would cost us 65.000 liras, and a film of 70.000 liras would cost us 90.000 liras.” 

The primary function of the Adana Filmmakers Association is to regulate the functioning of 
this large and dynamic market. According to the 31 August 1964 decree, the association is the 
settlement authority for the films’ receivables and the cinemas’ debts. Many theatres and 
summer cinemas in the city are put into operation from season to season and change hands 
after a bad season. The Adana Filmmakers Association argues that the debts of cinemas should 
be evaluated independently of ownership, tenancy or partnership relationships. Managers 
want the cinema’s income to guarantee the fulfilment of contracts with owners, tenants or 
partners. However, it is also observed that film managers with whom they have partnered, 
especially in other cities, or the theatre operators with whom they have directly commissioned 
films, do not return the film copies they have received on time, which creates grievances for 
the manager. 

Another problem is that film producers’ copies and advertising materials are handled 
carelessly and delivered, worn out or not. To protect the documents well, training of the 
projectionists and regular maintenance of the projection machines are among the demands of 
the managers. Because the copy cost of the film is as much as the film rent (Güney Film Postası, 
1 April 1965, p. 1), it is also an important problem for the managers that the commissioned 
films are re-commissioned by the venue owner to other theatres without the managers will. In 
such a case, the venue owner was fined up to five times the operating fee paid for the film’s 
screening (Güney Film Postası, 1 December 1964, p. 2). The legitimate sanction available to the 
association to solve all these problems was the embargo. Venue owners who did not comply 
with the association’s decision were embargoed and not given films. For example, in 1964, 
from the beginning of that year until October, 96 dispute applications were made to the 
association, 81 of which were resolved and an embargo was imposed on 72 cinemas (Güney 
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Film Postası, 1 November 1964, p. 1). The association also intervened in irregular film sales 
from other regions to the Adana Region. For example, Güzey Film Postası (1 May 1965, Issue 8) 
announced that managers from the Ankara Region were selling 16mm films, especially in 
Konya and Kayseri, and it was stated that film copies would be confiscated when this situation 
was encountered. 

 

 
Sular District – The Sular district, which also hosts the historical Adana Train Station, is one of the city’s 
social life centres. Gazipaşa, Atatürk and Ziyapaşa boulevards connect to this station and are still the 
most important routes of the city. In the 1960s and 1970s, the Sular district was lined with clubs, tea 
gardens, ice cream parlours and cinemas amongst parks. Sular, Bahar, Köşk, Gar, Venüs, Dünya -formerly 
Yıldız- and Site cinemas were lined next to each other in less than 500 meters-long street. Sular Square 
was closed to traffic on summer evenings, and around 20,000 people strolled and watched movies in 
these cinemas. Right across the Köşk with a capacity of 2,000 spectators, there was Sular with a capacity 
of 1,500 people and Bahar cinema, which hosted as many spectators every night. These open-air cinemas, 
which traditionally hold the first screenings on April 23 and end on November 10, provide essential 
summer entertainment for the people of Adana. Every evening, in the hot Adana summers, thousands 
of people would wait for the soirée to start in this square, and thousands of people would watch movies 
in the Sular district every night until midnight. 
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Cinema Business and Cinema Activities in Adana between 1960-1975 
 
According to ACC records, there were four registered cinema establishments -Arı Sineması, 
Halk Sineması, Ünal Sineması and Ses Sineması- operating in Adana before 1960. However, 
according to Filmer’s (1984, pp. 166, 183 and 186) memoirs and other written sources, there 
were many more than this number of cinema establishments operating in Adana in the same 
years. The reason is that the venue management business, unlike the film production and 
distribution, is much more suitable for the informal economy. The Erciyes Cinema, owned by 
Hacı Ömer Sabancı and which he asked Filmer to run, was affiliated with the Erciyes Palas 
Hotel and was listed as a hotel establishment in the ACC records. The main reason for the 
dominance of the informal economy is the dynamic nature of the ownership, partnership, and 
management relations that exist in the right, collaboration, and management of cinemas, 
which are registered to the ACC as film operators, venue operators, or cinema owners, and which 
simply represent the operation of winter or summer cinemas. The cinema management, which 
includes not only the screening of films but also the operation of halls for concerts, congresses 
or meetings, is carried out as follows (1) The entrepreneur who owns one or more winter halls 
or summer cinemas in the city or region may operate them himself through managers. A news 
article published in Güney Film Postası (1 November 1966, p. 2) is explanatory in this regard. 
According to the news article, “Winter-time Lüks cinema, which had a reputation for changing 
managers frequently, appointed Fethi Bey, the owner of Yazlık Şan Cinema, as the Programme 
and Administration Manager.” (2) Venue owners could operate their theatres through joint 
managers. Profits were shared among the partners. (3) Cinemas were usually rented out to 
managers annually. In Güney Film Postası, there are advertisements for movie theatres rented 
out on a lump sum basis or news about the theatres the entrepreneur rents out. Not only 
cinema ownership but also theatre management is a field that is very open to 
entrepreneurship, and it is likely that many managers fail in their first business and withdraw 
from the area before they can even register their business. Unlike the film business, the ACC 
records show cinema businesses changing hands. However, companies such as Cinema 
Management Inc. (SİNTAŞ), established by Istanbul-based İpek Film for theatre management, 
also operate cinema businesses in the city and the region. Since the commercial registrations 
of these enterprises can be made in other cities, they are not included in the ACC records. 

According to a survey by Nezih Coş in 1969 (pp. 19-26), 110 cinema establishments were 
operating in Adana, 35 of which were halls and 75 were open-air venues. The capacity of these 
establishments was 86.900 seats. In the Adana Region, there are 562 cinema establishments, 
271 of which are halls and 291 of which are summer-time open-air venues, and the audience 
capacity of these establishments is 350,580. The number of cinema enterprises registered to the 
ACC between 1940-1980 is only 29. The scanning of local periodicals and oral sources covering 
the years 1960-1975 brings us closer to the number of cinema establishments that Coş reached. 
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Another 66 cinema establishments, whose addresses were identified and confirmed from local 
periodicals and oral sources, were operating in the city without registering to the ACC. With 
all these, it is possible to say that between 1960 and 1975, more than 100 cinema establishments 
were operating in the city at the same time and that these establishments were concentrated in 
neighbourhoods such as Kıyıboyu, Sular, Kuruköprü or Yamaçlı or the economic, cultural and 
social centres of the city such as Old Station Square, Saydam Street or Debboy Street. Apart 
from these, some schools, factories and military units also have cinema halls in the city. For 
example, İncirlik Air Base has a cinema hall that brings and shows films only for American 
military personnel. 

The population of the city centre in 1970 was 525.668 (TÜİK - 1970 General Population Census 
Database). When the people of the city centre are compared to the capacity of 86,900 spectators 
quoted by Coş (1969, pp. 19-26), it is seen that there are approximately six spectators per 
chair/seat. This ratio is about 10.5 for Diyarbakır, 9 for Kayseri and 10 for Konya, the other 
major cities of the Adana Region. In the same period, the ratio of spectators per chair/seat was 
6 in Istanbul, 11.5 in Ankara and 2.7 in Izmir (Coş, 1969, pp. 19-26 and TÜİK - 1970 General 
Population Census Database). All this shows the place cinema occupied in the social and cultural 
life of big cities in the period mentioned above. Between 1960 and 1975, cinema constituted a 
critically crucial social space and cultural environment for Adana.  

Demand for cinema in Adana has created a dynamic economy. Interest in cinemas usually 
peaks during the summer, which starts on 23 April and gradually ends on 10 November, 
especially on weekends. The number of cinemas operating in the city at the end of summer is 
more than double that of the winter season. Almost every hall also has a open-air venue, but 
some venues run only in the summer season. The cinema business is an area where the 
informal economy is dominant. When this informality is combined with the audience’s 
demand, it returns as a black market. Black market ticket sales are reported in local newspapers: 
“Especially on Saturdays and Sundays, black marketers, who have hundreds of tickets in their 
hands and work in networks, catch the audience at the beginning of the street, disturb them 
and go so far as to say ‘there are no tickets at the box office, you will buy from us!” (Yeni Adana, 
19 January 1960, p. 2). In response to the intense demand, the operators diversified the product: 
“double-header” screenings, special matinees for women, combined ticket sales, special film 
screenings where combined tickets were not valid, first screenings with star actors and luxury 
box sales were used to meet the demand. Most of the time, films are screened for only one 
week. When a film reaches its second week at the box office, it is announced that “it has started 
its second week of glory upon insistent demand” (Uçarol, 26 January 1960, p. 3). Despite the 
high deductions made from tickets, filmmaking is a profitable business. The Municipal 
Council determined ticket prices and assumptions from ticket revenues, and ticket stubs were 
printed after taxes and deductions were paid in advance. An entertainment tax of 113.5 kurus 
for foreign films and 50 kurus for local films was charged on each ticket. In addition, 25 kurus 
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were deducted from each ticket through contribution/donation stamps for the Air Force 
Foundation and 25 kurus were removed to support sports, to be transferred to Adana 
Demirspor and Adanaspor (Yeni Adana, 28 April 1975, pp. 1, 5). 

On the other hand, in summer cinemas, first, second, and third-class domestic films were 
shown for 300 and 275 kurus, while foreign films were conducted for 325, 300 and 275 kurus15. 
In winter cinemas, first-class seats were priced at 575 kurus, sofas at 950 kurus, mains at 275 
kurus and box seats at 23 liras. When a local film is shown in winter cinemas, the chair is 375 
kurus, and the box is 19 liras. The ticket price for public screenings in winter cinemas was 375 
kurus (Yeni Adana, 20 August 1975, p. 1). For summer cinemas, 100 kurus of the average ticket 
price of 300 kurus were charged directly by the municipality, 25% to 50% of the remaining 200 
kurus was paid to the filmmaker as a purser’s fee, and finally, 100-150 kurus was shared 
between the cinema owner and the operator or partner. 

Audience Capacity of Adana and Regional Cinemas in 1969 
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1 ADANA 35 75 640 860 86.900 

2 ADIYAMAN 6 7 450 640 7.180 

3 BINGÖL 1 - - - - 

4 BITLIS 4 - - - - 

5 DIYARBAKIR 15 18 640 725 22.650 

6 ELAZIĞ 8 6 800 1.000 12.400 

7 GAZIANTEP 23 27 630 1.170 46.080 

8 HAKKÂRI - - - - - 

9 HATAY 28 25 650 650 34.450 

10 KAYSERI 20 20 550 800 27.000 

11 KONYA 35 25 600 1.000 46.000 

12 MALATYA 15 10 440 600 12.600 

 
15 Considering that the minimum wage in 1974 was 1.200 liras, a 3 liras cinema ticket is equivalent to 
approximately 4 liras when compared to today’s minimum wage. Therefore, cinema is a form of 
entertainment that is not very expensive for people of all classes. 
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13 MARDIN 12 12 - - - 

14 MERSIN 13 30 800 1.000 40.400 

15 MUŞ 3 - - - - 

16 NIGDE 13 3 640 - 8.320 

17 SIRT 14 10 - - - 

18 TUNCELI 5 1 - - - 

19 URFA 17 17 - - - 

20 VAN 4 5 500 920 6.600 

 TOTAL 271 291   350.580 

Source: Coş, N. (1969). Distribution of Cinemas in Turkey. AS Academic Cinema - Filmmaking Journal of 
Cinema, 2, pp. 19-26. 

 
 

 

Cinema Economy in Adana – Adana has been a cinema city since 1960. There were 562 cinema venues, 
of which 271 were halls, and 291 were open-air, in the 21 cities of the Southern Region, where Adana is 
at the centre. All filmmaking and cinema production activities were controlled from this city. According 
to a survey conducted in the late 1960s, 110 cinema venues were operating in Adana, 35 halls, and 75 
were open-air cinemas. Based on various records, we know that about 70 companies were working 
officially in the filmmaking business in the city during the same period and that about 20 companies 
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from the big cities of the region, such as Diyarbakır, Konya or Kayseri, opened branches and carried out 
their film business in Adana. Cinema was a social space and cultural venue for Adana and a remarkably 
robust economy in this period. 

 

Moreover, those who received a share of the ticket were not limited to this. Screenings are also 
organised for the benefit of the Child Protection Agency or the Turkish Armed Forces, with all 
proceeds to be donated. For example, immediately after the Cyprus Peace Operation, 45 
summer cinemas in Adana - all of the summer cinemas operating in the city at the time - 
followed the decision taken by the Adana Cinema Association and donated one day’s income 
to the Turkish Armed Forces (Yeni Adana, 2 August 1974, p. 1). As the number of people 
attracted by the cash flow in cinema businesses increased, the solution of the operators shifted 
to the informal sector. One of the reader complaints voiced in the pages of16 Yeni Adana is that 
unticketed, sometimes standing audiences are admitted, or tickets are sold more than the 
number of seats/chairs. 

For a manager, the way to make a profit is to reduce costs. Reducing costs is achieved by 
purchasing films to be screened or renting them through the percentage model. In addition to 
partnerships established with film producers or cinema halls given to film producers to 
operate, entrepreneurs like Baha Ünalan, who owned more than one cinema hall, opened their 
film businesses. Ünalan, who worked at Ünal, Asri and Yıldız cinemas, started the film 
business by launching Kutlu Film in 1967 and tried to obtain the films to be shown in his 
theatres at lower costs by eliminating film producers. For a manager who operates more than 
one theatre, it is essential to deduct the filmmaker’s profit share from the expenses. However, 
it is also observed that filmmakers procured their films. As well to those who brought films 
from Istanbul, some procured films from individual entrepreneurs or bought movies cheaply 
from Ankara Region managers who sold “illegal” films in Adana Region (Güzey Film Postası, 
1 May 1965, p. 1). Another method was for the cinema halls to act together to increase their 
bargaining power against the film producers. As well as establishing bilateral or tripartite 
partnerships, they formed multi-partner groups and attempted collective film purchases 
through group representatives. For example, in 1967, summer cinemas began five different 
groups just before the start of the season, and even the managers of these groups competed 
with influential movie theatres to get them into their groups (Güney Film Postası, 1 November 
1966, p. 2). The largest organisation formed by filmmakers to protect their economic interests 
was the Adana Filmmakers Association. For example, the association made attempts before 
the Governor’s Office and the Municipality to solve the problems that arose after the 

 
16 The way to sell more tickets in a cinema by avoiding taxes and other deductions is through duplicate 
ticket sales. Some of the tickets that should be taken from the audience at the entrance of the cinema 
and torn in such a way that they cannot be reused are not subjected to this process and are resold at the 
box office.  
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Municipality Council started to deduct 25 kurus from each cinema ticket to be transferred to 
Adanaspor and Adana Demirspor in 1974. At the end of these attempts, the Municipality 
Council decided that the deduction from the tickets for Adanaspor and Adana Demirspor 
could only be applied at the ticket purchaser’s request, that is, the audience (Yeni Adana, 16 
August 1974, p. 6). In 1975, just before the start of the summer season, the association decided 
not to open the season, citing that cinema tickets had not increased since 1973 (Yeni Adana, 28 
April 1975, p. 1). After the Municipality Council promised to increase ticket prices, screenings 
were resumed with a compromise, and ticket prices were increased in August of the same year 
(Yeni Adana, 20 August 1975, p. 1). 
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Epic for Filmmakers 

We intended to go to the cinema, 
We went early to get a good seat, 
While They were selling on the black 
market, 

Do you think you can get a ticket, 
brother? 
 

One of us ran to the Asrî Cinema, 
Our sweat flowed as we ran, 
They said we’ve run out of space, 
Don’t you wonder, brother? 

 
Then we realised there was a black 
market, 
The stockbroker surrounds us, 

What happened was given to the 
stockbroker, 
Wouldn’t you be angry, brother? 
 

I immediately went to Erciyes, 
I’m too tired to speak, 
Don’t ask me when you see the toll 
booth, 

Our backs are bent, brother! 
 
Black marketeers are all over me, 
There’s a ticket, don’t upset yourself, 

He said two singles per man, 
You can’t eat that kind of shit, bro. 
 
The new Unal Cinema is worse than all 
of them, 
The box office sells out early, 
They’ll give you a ticket, and the 
stockbroker will sell it, 

What can we say? We have no choice, 
brother. 
 
 

Alsaray and Lux are overpriced, 
I’m low on cash, and we should get in there, 
We’ve got to find a cure for these 
stockbrokers, 

No one’s thinking about it, my brother! 
 
One hundred and fifty centimes are the 
original ticket, 
It’s sold on the stock exchange for twice as 
much, 
Joyful and irrevocable mourning, 

We swallowed this pill on purpose, brother. 
 
They’re supposed to serve it to the soldiers, 
They say you’re a soldier, give a little less, 

They market them for a hundred and ninety 
cents, 
They’ll give you the worst place, brother. 
 

We didn’t call it black or white, and we 
bought it from the stock exchange, 
We don’t even have a location, 
We barely found it in the bottom corner, 

That was the hardest one of all, brother. 
 
Police, guards and police officers are lined up, 
Everybody else stocks, and they float, 

The poet Mustafa is also upset by this, 
What can we say in their presence, brother? 
 
Mustafa Çıra 

 

 

 

 

 

Source: Delikoca, Y. & Karataş, A. (2018). Adana Mavras. Adana: Adana Metropolitan 
Municipality Publications (pp. 104-105). 
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The Collapse and Current Situation of Adana Cinemas 
 
The number of managers and venue owners operating in Adana decreased significantly from 
1975-1980. Film enterprises gradually close down, change sectors or transform. Some of these 
businesses became news or advertising agencies, while others started importing and renting 
video cassettes. Entrepreneurs such as İrfan Atasoy leave Adana and continue to operate film 
production, import and distribution businesses, studios -Emek Studio- and movie theatres -
Beyoğlu Atlas Cinemas- in Istanbul. Movie theatres, on the other hand, were closed or 
transformed gradually, starting with open-air cinemas. In 1978, there were 36 halls and only 
nine open-air venues in Adana (Yaman, 1981, p. 174). The first and perhaps the most important 
reason for this decline is that the television broadcasts that started on 27 January 1974 in the 
region, as in other cities of the country, decreased the interest in cinema. In the early period, 
local films were not doing well in the parts within the television broadcasting area (Erman as 
cited in Boz, 1974, p. 63). 

In January 1974, Adana-İçel TV, or Çukurova TV as it was commonly known, started 
broadcasting between 19.30-23.15 hours with package programmes. Initially broadcasting in a 
relatively narrow area, these programmes were expanded after the Cyprus Peace Operation 
by increasing the power of the transmitters to reach the island. As of October 1974, these 
broadcasts could be watched from Cyprus (Yeni Adana, 11 October 1974, p. 3). Following the 
regular broadcasting of Çukurova TV, the number of televisions in the city exploded. According 
to the news reported by Yeni Adana newspaper based on PTT officials, the number of 
televisions exceeded 5,000 within a year, up from 1,470 in 1973 (22 January 1975, p. 1). This is 
only the number of banderolised television receivers. According to another news report, the 
number of banderolised television receivers in the city was 5,342, while it was estimated that 
there were about 20,000 unlicensed televisions (Yeni Adana, 7 March 1975, p. 3). Just one year 
after broadcasting in the city started, more than 25,000 families owned television receivers, 
and the sale of “luxury apartments with collective TV antennas” had already begun. In the 
newspaper pages, television stars gradually replace Adanese cinema stars. For example, 
anchor-men Mesut Mertcan, one of the city’s famous faces, who would later work for TRT and 
become one of the faces of national television, was ready for duty (Yeni Adana, 5 April 1975, p. 
3). Television replaces cinema as a new form of entertainment and cultural life in the city. 

A series of events in Adana in 1974 and 1975 affected social life and the demand for cinema. 
The first was the Cyprus Peace Operation that started in July 1974. The geographical proximity 
of the island to the region dragged the city and its people into the atmosphere of war. The 
operation’s headquarters was established in İskenderun. Greek prisoners of war were brought 
to Adana after the first landings, and Turkish Cypriot refugees were settled in the city in 
January 1975. The city was intertwined with the war. Around the same time, on 13 September 
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1974, Yılmaz Güney was arrested after the murder of Judge Sefa Mutlu in Yumurtalık, where 
he had been filming the film Concern and was put on trial on 12 August 1975. Güney’s murder 
marked the end of an era not only for the poor masses who were passionately attached to him 
but also for the filmmakers and filmmakers with whom he had been business partners beyond 
friendship. Perhaps because of the incident that took place in the days when political conflicts 
turned violent, the tension on the streets of Adana became visible. This violence ranges from 
dozens of “rightist” and “leftist” youths fighting on the streets to murders. All this, coupled 
with the depreciation of the Turkish lira in 1975, turned the economic and social life of the city 
upside down. The cost of living was unbearable for the population. In Adana and other 
regional cities, “rallies to denounce the cost of living” were organised. The extraordinary 
increase in the prices of imported films or film production materials due to devaluation and 
embargoes and the $10,000 quota imposed on film imports transformed film production. 

In contrast, ticket hikes and additional cuts changed consumption. The Golden Boll Film 
Festival, which was first held in the city between 15-22 May 1969, was suspended until 1992 
due to economic difficulties after 1973. The most important reason for this was that the 
municipality’s almost only source of cash income was the tax collected from cinema tickets. 
With the decline in demand for cinema, the city suffered a significant loss of income. 

The situation is a vicious circle. Due to the impossibility of importing films, it is necessary to 
concentrate on local productions. However, since they are not in demand as much as they used 
to be, there is not much support from the regions. Due to the preferences of directors or 
producers who prefer amateur actors to reduce production costs, the star system that kept 
Yeşilçam afloat is slowly collapsing. On the other hand, the stars try to open new areas on the 
stage, in television studios, casinos or fairs. The dire state of the cinema is the only item on the 
agenda of the national and local press. According to the media, it can only be stopped by state 
intervention (Yeni Adana, 16 September 1975, p. 2). Following the economic crisis and the 
audience’s withdrawal from the cinema halls, cinemas are caught in a vicious circle of erotic 
films. The belief that the audience will show interest in erotic movies and return to the theatres 
leads even luxury cinemas to rearrange their screening programmes. For Adana, 1975 marks 
the beginning of a period in which filmmakers radically change their film screening policies. 
At the Alsaray cinema, for example, the screening of Bir Kadın Yetmez (A Woman is Not Enough) 
(Percy - Ralph Thomas, 1971), starring Elke Sommer and Denholm Elliott, was followed by the 
re-release of Gone with the Wind (Victor Fleming, 1939) in 70mm format and its original 
language. 

Vittorio De Sica’s Il Viaggio (1974) is announced in newspapers as “The film in which Sophia 
Loren and Richard Burton make love will be screened in Adana” (Yeni Adana, 22 February 
1975, p. 3) and is screened at Arı Cinema. The cinema pages of local newspapers are filled with 
the sultry poses of Melek Görgün, Oya Peri, Feri Cansel and Zerrin Arbaş, and it is reported 
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that these stars come to Adana from time to time for filming. However, the same newspapers 
also questioned how obscene film posters could adorn cinema screens and for these films to 
be shown during the National Salvation Party rule (Pağda, 9 July 1975, p. 3). The transformed 
screening policies may have created a temporary interest, but women in the city and the region 
boycotted cinema halls (Yeni Adana, 17 February 1975, p. 4). Milan Kundera (1988, p. 88) said, 
“Some people die in a whirlpool, others are crushed by falling from a waterfall”. It is as if he 
said this about Adana cinemas. While some fall from the waterfall, those caught in the 
whirlpool think that they are resisting. 

 

 

Drive-in Cinema – The drive-in cinema events organised by Yüreğir Municipality in the National 
Garden during the Covid19 pandemic attracted great interest. 

 

The film and venue management activities in Adana and the Adana Region between 1960 and 
1975 shed light on the activities, forms or relations of national film production, distribution 
and consumption. It is possible to estimate the magnitude of the demand from the provinces 
as the driving force of the cinema industry in the golden years of Yeşilçam by looking at the 
filmmaking and filmmaking activities in Adana. Until recently, just before the onset of the 
COVID-19 pandemic at the end of 2019, there were six cinema complexes in Adana city centre. 
Four (Optimum Avşar, Cinemaximum M1, Park Adana Cinens and Adana 01 Burda Cinema Pink) 
operate in the city’s shopping centres. The total number of screens in the six complexes was 
47, and the audience capacity was 8.789. With the pandemic outbreak, two of these 
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establishments (Park Adana Cinens and ArıPlex), which could not operate regularly until the 
summer of 2021, closed down completely. Another one (Optimum Avşar) decided to wait until 
autumn 2021 to start running again. Today (in the summer of 2022), only four cinema 
complexes (with 30 screens) are open in Adana city centre. The total audience capacity of these 
establishments has decreased to 6.799. 

Cinema Complexes in Adana during the COVID-19 Period 

Name of the Cinema Complex 2019 2022 

Number of 
Curtains 

Audience 
Capacity 

Number of 
Curtains 

Audience 
Capacity 

BeePlex 5 660 CLOSED - 

Optimum Avsar 10 2.515 10 2.515 

Cinemaximum M1 9 2.840 9 2.840 

Park Adana Cinens 12 1331 CLOSED - 

Adana 01 Burda Cinema Pink 7 936 7 936 

Metropol 4 508 4 508 

Total 47 8.789 30 6 799 
 

However, a series of open-air cinema events held in Adana since the summer of 2020, under 
pandemic conditions, actually shows how vibrant the city’s demand for going out is still. 
Firstly, in the second half of June, right after the lockdown and before the cinemas had even 
started operating, Yüreğir Municipality hosted a series of drive-in cinema events in the large 
car park of the Millet Bahçesi on the banks of the Seyhan river. The transformation of a large 
car park into a cinema venue is quite ironic, as most of the open-air cinemas in Adana have 
been converted into car parks in recent years. This is the first time we have seen the opposite. 
Moreover, this was the first time we witnessed a drive-in cinema experience in Adana. Ayla 
(Can Ulkay, 2017), Müslüm (Ketche & Can Ulkay, 2018) and Pocket Hercules: Naim Süleymanoğlu 
(Özer Feyzioğlu & Hilal Saral, 2019), it was decided to extend the screenings planned for only 
three days to the whole summer, starting with the film Miracle in the 7th Ward (Mehmet Ada 
Öztekin, 2019) after intense demand. 

It should be noted that these screenings also included the play-off matches of Adana 
Demirspor, which was trying to be promoted from the 1st League to the Super League on the 
same days. In almost all of these screenings, we witnessed that the viewing experiences that 
we had heard repeatedly in our field research were relived - much more - in nearly all of them. 
We watched the spectacle, which today takes place almost exclusively in theatres, become 
extraordinarily diversified when it goes beyond the physical space of the theatre, and cinema 
venues turn into heterotopic areas. To date, both the screening venues we have identified 
during our field visits in the Çukurova Region and the testimonies shared in interviews prove 
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that there are screening venues that are incredibly different from traditional cinema venues. 
The physical structures of these venues integrate this experience with the physical world, as 
opposed to closed and dark theatres that necessitate a cinema experience isolated from the 
physical world. The projector beams seeping through the branches of trees, the rudimentary 
screen stretched on the adobe wall of a school or coffee house, the projectors set up on a table 
or coffee table, the makeshift camera rooms, the seating arrangement set up with chairs 
borrowed from the coffee house or desks provided from schools, and those sitting on rugs, 
spreads or cushions brought from homes because these chairs or desks were often not 
enough... People were watching films sitting, lying down, standing or on horseback... 

 

 

Cinema in a Gondola – During the Covid19 pandemic, a cinema show in a gondola was held for the 
first time in Adana’s history. 

 

Another cinema event was held uniquely in the history of the city. This time, the screening 
events organised by Adana Metropolitan Municipality’s Urbanism Workshop as part of the 
27th Adana International Golden Boll Film Festival brought the screenings to the banks of the 
Seyhan River. Still, they moved the screen to a very unusual place, above the river. In Adana’s 
history, there have been open-air cinemas such as Irmak or Garaj on the banks of the Seyhan 
River, but for the first time, screenings were organised over the river, on gondolas. The events 
were called Gondola Film Screenings and audiences had the opportunity to watch films such as 
Selvi Boylum Al Yazmalım (Atıf Yılmaz, 1978), Züğürt Ağa (Yavuz Turgul, 1985) and Arkadaş 
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(Yılmaz Güney, 1974). The screenings, which took place in a much more limited space - and 
with much stricter physical distancing - than the drive-in cinema events, were attended by 
approximately 40 people in eight gondolas, as well as hundreds of people on chairs placed 
along the riverbank and many more in tea gardens overlooking the screen. 

All these experiences we have witnessed closely show that cinema as a heterotopic space still 
retains its power to create social space. We survived all the past crises and continued to go to 
the cinema. During the Covid-19 pandemic, we have seen that socialisation and opening up 
are as vital as isolation and closure. Our mental health is as important as our physical health, 
and socialising, communicating and interacting with others is necessary for our mental health. 
Going to the cinema provides this: We are both there and not there. While one foot is in the 
cinematic universe, the other foot is still in this world. On the one hand, we are together with 
tens or hundreds of people in the cinema space, but most of the time, we only relate to the film. 

Going to the cinema is extroverted and open, and watching a film is introverted and closed. 
Cinema, just like modernity, art, and life, is full of contradictions. Director Derviş Zaim thinks 
that the practice of gathering together to watch films will continue as long as human beings 
exist and will never disappear: “People will continue to buy tickets and watch films together 
as long as humanity exists. Because there is something ritualistic about it (...) Our motivation, 
will, and desire to bring tens, hundreds, and thousands of people together and watch 
something collectively will always remain. It will always remain as long as humanity exists. 
No matter what... I mean, just as in Çatalhöyük ten thousand years ago, people came together 
to watch shaman clergymen; in Tophane in the 16th century, they went to watch Karagöz-
Hacivat play, or in a beer house in Galata at the beginning of the 20th century they watched 
Charlie Chaplin’s film; that togetherness that coming together will continue in the future, as 
long as humanity exists” (Zaim, 2018, p. 37). I think this powerful proposition will remain 
valid in the coming period.  
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Adana’da Faaliyet Gösteren ve ATO Kaydı Bulunan Filmciler / Film Producers  
Operating in Adana and Registered to the ACC 

  
İŞLETME ADI / NAME OF THE 

COMPANY 
İŞLETME SAHİBİ / NAME OF 

THE OWNER 
ADRESİ / ADDRESS ATO TESCİL TARİHİ / 

ACC REGISTRATION 
DATE 

1 SABAH FİLM Cahit Gezicioğlu Çakmak Caddesi. No: 29 24.10.1949 

2 KURT FİLM Saim Kurtoğulları Arıkoğlu Pasajı, No: 23 4.01.1954 

3 ZİNCİR FİLM Semih Karazincir Obalar Caddesi. No: 154/2 25.01.1954 

4 CENUP FİLM Orhan Doğuştan Arıkoğlu Pasajı, No: 23 8.02.1954 

5 DAR FİLM İsmail Barsal İnönü Caddesi. 24.  Sokak, No: 
4 

2.07.1954 

6 SÖZEN FİLM Hayrettin Sözen Alsan Pasajı, Kat: 3, No: 61/42 6.01.1956 

7 SAYIN FİLM Bahri Sayın Arıkoğlu Pasajı, No: 14 9.06.1956 

8 GÜLER FİLM Mithat Konuklar İnönü Caddesi.123. Sokak, No: 
56 

9.10.1956 

9 KOÇANGA FİLM Aleksandros ve Filotos 
Çangopulos (Kosta 
Sisilidis Md.) 

Refik Saydam Caddesi. 50. 
Sokak, No: 1 

3.01.1957 

10 ATLAS FİLM H. Necdet Kurdoğlu Ziyapaşa Bulvarı, Erçetin Apt. 
Zemin Kat, No: 78/F 

12.01.1959 

11 ERDİNİ FİLM  Mehmet Hikmet Erdini Arıkoğlu Pasajı, No: 22 21.07.1959 

12 ESER FİLM Reşit Eser Alsan Pasajı, Kat: 2, No: 19/20 5.03.1962 

13 ÇELİKYURT FİLM İbrahim Çelikyurt İnönü Caddesi. 123. Sokak, No: 
56 

20.04.1962 

14 GÜNEY FİLM Nesrin Toral Türkiye İş Bankası Arkası, No: 
14 

26.04.1962 

15 TOKAY FİLM Ahmet Özer Tokay Döşeme Mahallesi, 13. Sokak, 
No: 3/A 

28.04.1962 

16 ÜNAL FİLM Ali Ulvi Ünalan Kurtuluş Caddesi. No: 22 12.09.1962 

17 GÖKSU FİLM Nejat Çelik Saydam Caddesi. Çelik 
Sineması 

18.07.1963 

18 İRFAN FİLM İrfan Atasoy Karasoku Mahallesi, 104. 
Sokak, No: 27 

2.08.1963 

19 ERDO FİLM Erdoğan Ünalan Alsan Pasajı, Kat: 4, No: 46-47 9.12.1963 

20 SÖZAY FİLM Hayretin Sözer, Çetin 
ve Arif Bedri Aydar 

Alsan Pasajı Kat: 3, No: 41 26.06.1964 

21 ÖZDOĞAN FİLM Mehmet Bozdoğan Ziyapaşa Bulvarı, İlker Apt. 
Kat: 1, No: 68 

22.01.1965 
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22 SARAY FİLM Fethi Kutluca Eser Film Ortaklığı- Birleşme 12.02.1965 

23 ORAL FİLM Oral Bilger Ziyapaşa Bulvarı, 28. Sokak, 
No: 65 

1.03.1965 

24 BORA REKLAM Adnan Tayfun Tansuğ Alimünif Caddesi. No: 36/1 7.07.1965 

25 CENK FİLM Taki ve Suse Stikopulos Müze Sokağı, No: 1, Kat: 2 21.07.1965 

26 TOROS FİLM Abidder Öztüfekçi İnönü Caddesi. 123. Sokak, 
Toraman İşhanı, Kat: 2 

22.02.1966 

27 ASYA FİLM Nihat Emre Arıkoğlu Pasajı, No: 20 7.03.1966 

28 CEM FİLM Nihat Emre Arıkoğlu Pasajı, No: 20 7.03.1966 

29 ÇÖL FİLM İsmail Hakkı Özgezer Asri Sinema Sokağı, No: 13 17.03.1966 

30 HÜSREV FİLM Cemal Özelgececi Alsan Pasajı, Kat: 3, No: 42 14.04.1966 

31 ŞAHİNLER FİLM Kemal Dilbaz Karasoku Mahallesi, 104. 
Sokak, No: 16 

23.06.1966 

32 DAY FİLM Nevzat Ünalan Şahinler Film Ortaklığı - 
Ayrılma 

1.11.1966 

33 AKAR FİLM Yılmaz Akbaş Özler Caddesi. Eski Borsa 
Çıkmazı, No: 54/1 

30.12.1966 

34 TAŞ FİLM Hasan Hulki Taşçı 
(Nesrin Toral) 

Arıkoğlu Pasajı, Kat: 2, No: 13 23.08.1967 

35 ATMAN FİLMCİLİK 
ve SİNEMACILIK 

Ahmet Zemci Arık ve 
Ahmet Zemci Sönmez 

Karasoku Mahallesi, 56 Sokak, 
No: 76 

11.03.1969 

36 ERSU FİLM Ahmet Erdoğan İnönü Caddesi. 123. Sokak, 
Toraman İşhanı 

1.04.1969 

37 MEHMET AĞAN 
(ŞAHIS FİRMASI) 

Mehmet Ağan Bulvar Caddesi. Kazım 
Karabekir İlkokulu Karşısı, No: 
8 

8.07.1969 

38 MODA FİLM Necdet Kurdoğlu ve 
Taki Stikopulos 

İnönü Caddesi. 123. Sokak, 
Toraman Apt. Kat: 1, No: 12 

1.02.1971 

39 ŞEKER FİLM Rifat Şeker Ziyapaşa Bulvarı, Sun 
Sineması Üstü 

19.06.1971 

40 NEVSEL FİLMCİLİK Sedat Türkeş Cemal Gürsel Caddesi. No: 
56/3 

23.11.1971 

41 FİL-SAN M. Cengiz Nakıpoğlu 
ve Muammer Tümen 

İnönü Caddesi. 20/4 Numaralı 
Ceylanoğlu Apt. 1. Kat 

22.03.1972 

42 NEZİH FİLM Remzi Akbaş Fuzuli Caddesi. No: 17/A 17.05.1972 

43 ÖZAY FİLM Mustafa Özahi Özler Caddesi. Deniz Pasajı, 
No: 103 

1.02.1973 
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44 GÜVEN FİLM Ali Rıza İnceer Asri Sinema Sokağı, No: 7/A 13.03.1973 

45 TOLGA FİLMCİLİK Kemal Nisanoğlu Atatürk Caddesi. Tunç Apt. 
Kat: 1, No: 5 

25.07.1973 

46 KOZA FİLM Ahmet Suat Buhşem Arıkoğlu Pasajı, Kat: 2, No: 14 28.09.1973 

47 YENİ GÜNEY FİLM Selahattin Azizoğlu Kuruköprü Mahallesi, 37. 
Sokak, No: 3 

3.03.1975 

48 ARKADAŞ FİLM Ziya Uğurdıkan Ziyapaşa Bulvarı, 123. Sokak, 
Üzelgün Apt, Kat: 1 

14.11.1975 

49 YENİ SABAH FİLM Ergun Gezicioğlu Arıkoğlu Pasajı, Kat: 2, No: 105 9.03.1976 

50 YÜKSEL FİLM Sabit Ant Asri Sineması Sokağı, No: 7/A 24.01.1978 

51 ÇARK FİLM Yavuz Pağda Cemal Gürsel Caddesi. 
Kelebek Pasajı, No: 1 

16.01.1979 

Kaynak / Source: Adana Ticaret Odası Üye Kayıtları. Çevrimiçi Erişim: http://www.adana-
to.org.tr/ato/TR/uyebilgileri/UnvanaGoreArama.aspx. 
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Adana’da Faaliyet Gösteren, Ancak ATO Kaydı Bulunmayan Filmciler / Film 
Producers Operating in Adana but Not Registered to the ACC 

 
 

İŞLETME ADI / NAME OF THE 
COMPANY 

İŞLETME SAHİBİ / NAME OF 
THE OWNER 

ADRESİ / ADDRESS 

1 ERBAY FİLM Necdet Erbaylı Asri Sinema Sokağı 

2 GÜNEŞ FİLM Ahmet Suat Aygan Arıkoğlu Pasajı, No: 7 

3 KADİR FİLM Berazettin Erol 
 

4 KAYA FİLM Kerim Kaya Asri Sinema Sokağı 

5 KESKİN FİLM Güner Keskin Karasoku Mahallesi 

6 KONAK FİLM Mustafa Acar Karasoku Mahallesi 

7 KUTLU FİLM Baha Ünalan  

8 ÖRNEK FİLM Ahmet Girgin Arıkoğlu Pasajı 

9 SENAY FİLM İsmet Turhan Alsan Pasajı, Kat: 3 

10 SEYHAN FİLM Cahit Ener Müze Sokağı, No: 23 

11 UĞUR FİLM Yılmaz Terler Alsan Pasajı 

12 ERMAN SANER FİLM İzzettin Yılmaz (Md.) İnönü Caddesi, Karataş 
Pasajı No: 5/B 

13 KEMAL FİLM Yümni Çetinel (Md.) Kızılay Caddesi 

14 ER FİLM Rıza İnceer Ziyapaşa Bulvarı 

15 FİTAŞ FİLMCİLİK T.A.Ş. Selahattin Tokay 
(Md.) 

Postane Karşısı 

16 LÂLE FİLM A.Ş. Cemil Filmer (Enver 
Kibrit Md.) 

Asri Sinema Sokağı 

17 PESEN FİLM Nevzat Pesen Karasoku Mahallesi, 103. 
Sokak No: 15/109 

18 SÜPER FİLM Vechi Bahalı Alsan Pasajı, Kat: 3 

Kaynak / Source: Güney Film Postası (1 Ekim 1964, s. 3 ve 1 Kasım 1966, s. 3). 
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Adana’da Faaliyet Gösteren, ATO Kaydı Bulunmayan, Ancak Adana Filmciler 
Derneği’ne Üye Tali İşletmeler / Secondary Enterprises Operating in Adana, Not 

Registered to the ACC, but the Members of Adana Filmmakers Association 
 

 
İŞLETME ADI / NAME OF 

THE COMPANY 
İŞLETME SAHİBİ / NAME OF 

THE OWNER 
ŞEHRİ / THE CITY 

1 ANKARA FİLM Recai Giray Diyarbakır 

2 FİTAŞ FİLM Edip Erçelik (Md.) Diyarbakır 

3 ERMAN FİLM Mehmet Salman (Md.) Diyarbakır 

4 GÜNEL FİLM Güner Özyazgan Diyarbakır 

5 KEMAL FİLM Mehmet Salman (Md.) Diyarbakır 

6 HAKAN FİLM Kemal Tatlı Diyarbakır 

7 ONAY FİLM Sabahattin Onay Diyarbakır 

8 SAN FİLM İhsan Dağduran Diyarbakır 

9 YILMAZ FİLM Yılmaz Erbaylı Diyarbakır 

10 BAŞAK FİLM Mahmut Koramaz Kayseri 

11 HAYAT FİLM Kemal Tatlı Kayseri 

12 ÖZLE FİLM Kemal Özdağlı Kayseri 

13 ZAFER FİLM Fahri Sözen Kayseri 

14 ALEMDAR FİLM Ahmet Aslantürk Kayseri 

15 YILDIRIM FİLM Galip Yıldırım Konya 

16 KEMAL FİLM Yaşar Şimşekkan (Md.) Konya 

17 SİNAN FİLM Selim Küşet Konya 

Kaynak / Source: Güney Film Postası (1 Kasım 1966, s. 3). 
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Adana Şehir Merkezinde Faaliyet Gösteren ve ATO Kaydı Bulunan Sinema (cı)lar 
/ Cinema venues operating in Adana City Centre and registered to the ACC 

 

  İŞLETME ADI / NAME OF THE 

COMPANY 
İŞLETME SAHİBİ / NAME OF THE 

OWNER 
ADRESİ / ADDRESS ATO TESCİL TARİHİ / 

REGISTRATION DATE 

1 ÜNAL SİNEMASI Bahaeddin Ünalan Saydam Caddesi 28.09.1948 

2 ZİNCİR FİLM HALK 

SİNEMASI 

Semih Karazincir Obalar Caddesi, No: 154/2 25.01.1954 

3 SES SİNEMASI Abdurrahman Özçelik Şakirpaşa, Yeşilevler Yolu Üzeri 30.09.1955 

4 ARI SİNEMA Tahsin Yalçın Atatürk Caddesi, 248. Sokak 3.10.1957 

5 İNCİ SİNEMASI Hüseyin Akmansoluk Karşıyaka 30.01.1961 

6 HALK SİNEMASI Mithat Göksal Saydam Caddesi, 42. Sokak, No: 

154 

1.08.1961 

7 YAZLIK İSTİKLAL 

SİNEMASI 

Mehmet Hüdür İstiklal Mahallesi 4.10.1961 

8 YAZLIK ESENDAM 

SİNEMASI 

Edip Yener Döşeme Mahallesi, 134. Sokak, 

No: 3 

9.12.1961 

9 ÇELİK SİNEMASI İsa Ant Obalar Caddesi 25.06.1963 

10 NUR SİNEMASI İsa Ant Obalar Caddesi 25.06.1963 

11 YAZLIK ERCİYES 

SİNEMASI 

İsa Ant Çınarlı Mahallesi 25.06.1963 

12 ŞAN SİNEMASI Fethi Kazan Kocavezir Mahallesi, 38. Sokak. 

No: 65 

9.03.1965 

13 RENK SİNEMASI Ahmet Zemci Sönmez Çınarlı Mahallesi, Atatürk 

Caddesi, 124. Sokak 

19.04.1965 

14 LÜKS SİNEMASI İbrahim Gezicioğlu Saydam Caddesi 7.05.1966 

15 YAZLIK MELEK 

SİNEMASI 

İbrahim Küçükaltun Yamaçlı Mahallesi, 1000. Sokak, 

No: 32 

6.06.1966 

16 EDİZER SİNEMASI İbrahim Edizer-Baykal Cemalpaşa Mahallesi, Baraj Yolu 

Üzeri 

8.06.1966 

17 DADAŞ SİNEMASI Dadaş Sinemacılık Karasoku Mahallesi, 104. Sokak, 

No: 16 

19.01.1968 
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18 LALE SİNEMASI Erdoğan Özdiker Debboy Caddesi 7.03.1968 

19 YAZLIK ALEMDAR 

SİNEMASI 

Cemile Tevek Yavuzlar Mahallesi, Kışla Yolu 

Üzeri, 433. Sokak, No: 2 

20.03.1968 

20 İPEK SİNEMASI Dede Yılmaz Karşıyaka, Kozan Yolu, 165. 

Sokak, No: 44-46/A 

25.03.1968 

21 YAZLIK BAĞDAT 

SİNEMASI 

Bedi Kazan Sucuzade Mahallesi, Obalar 

Caddesi, 42. Sokak, No: 120 

3.09.1968 

22 KİREMİTHANE 

SİNEMASI 

Ahmet Fethi Doğru Kiremithane Mahallesi, 1203. 

Sokak, No: 2 

14.07.1971 

23 YAZLIK SÜMER 

SİNEMASI 

Nahide Maaşoğlu Yurt Mahallesi, 594. Sokak 6.03.1972 

24 BAYKAL SİNEMASI Osman Küreci Cemalpaşa Mahallesi 3.03.1973 

25 TÜREN SİNEMASI Osman Küreci Cemalpaşa Mahallesi 3.03.1973 

26 DİLEK SİNEMASI Kerim Kaya Köprülü Mahallesi, 543. Sokak 5.03.1973 

27 KERVAN SİNEMASI Nihat Kavuzlu Beş Ocak Mahallesi, 192. Sokak, 

No: 8 

5.03.1973 

28 BARBAROS YAZLIK 

SİNEMASI 

Ali İnceler Narlıca Mahallesi, 30. Sokak, No: 

35 

15.09.1973 

29 MELEK SİNEMASI İsmail Hakkı Küçükaltın Yamaçlı Mahallesi, 1000. Sokak, 

No: 136 

17.11.1978 

Kaynak / Source: Adana Ticaret Odası Üye Kayıtları. Çevrimiçi Erişim: http://www.adana-

to.org.tr/ato/TR/uyebilgileri/UnvanaGoreArama.aspx. 



 

83 

Adana Şehir Merkezinde Faaliyet Gösteren, Ancak ATO Kaydı Bulunmayan 
Sinema(cı)lar / Cinema venues operating in Adana City Centre but not registered 

to the ACC 
 

 
İŞLETME ADI / NAME OF THE 

COMPANY 
NITELİĞİ / STATUS 

YAZLIK / OPEN AIR 

SALON / HALL 

ADRESİ / ADDRESS 

1 AİLE SİNEMASI Yazlık Mestanzade Mahallesi 

2 AKINCILAR SİNEMASI Yazlık Tahsilli Mahallesi 

3 AKKAPI SİNEMASI Yazlık Akkapı Mahallesi 

4 ÂLİM SİNEMASI Yazlık Mahfesığmaz Mahallesi 

5 ARZU SİNEMASI Salon Yenibey Mahallesi 

6 ASRÎ SİNEMA 

(TÜRKOCAĞI SİNEMASI) 

Salon Kuruköprü Semti 

7 BAHAR SİNEMASI Yazlık Sular Semti 

8 BARKAL SİNEMASI Yazlık Yeşilevler Mahallesi 

9 BULVAR SİNEMASI Yazlık Çınarlı Mahallesi 

10 CEMALPAŞA SİNEMASI Yazlık Cemalpaşa Semti 

11 ÇAMLIK SİNEMASI Yazlık Kışla Mahallesi 

12 ÇİÇEK SİNEMASI Yazlık Kuruköprü Semti 

13 DENİZLİ SİNEMASI Yazlık Denizli Mahallesi 

14 DÜNYA SİNEMASI Yazlık Sular Semti 

15 ELHAMRA / ALSARAY  Salon Karasoku Mahallesi 

16 EMEK SİNEMASI Yazlık Mahfesığmaz Mahallesi 

17 EMEK SİNEMASI Salon Mahfesığmaz Mahallesi 

18 ERCİYES SİNEMASI Salon Küçüksaat Semti 

19 FERAH SİNEMASI Yazlık Akdeniz Mahallesi 

20 FİLİZ SİNEMASI (LEVENT 

SİNEMASI) 

Yazlık Mahfesığmaz Mahallesi 



 

84 

21 GAR SİNEMASI Yazlık Sular Semti 

22 GİRNE SİNEMASI Salon Dumlupınar Mahallesi 

23 GÜLERÖZ SİNEMASI Salon Gazi Paşa Mahallesi 

24 GÜNEŞLİ SİNEMASI Yazlık Yamaçlı Semti 

25 GÜNEY SİNEMASI Yazlık Kuruköprü Semti 

26 IŞIK SİNEMASI Yazlık Reşatbey Mahallesi 

27 İSTANBUL SİNEMASI Yazlık İstiklâl Mahallesi 

28 JAMAL SİNEMASI Yazlık Mahfesığmaz Mahallesi 

29 KANAL SİNEMASI Yazlık Mithatpaşa Mahallesi 

30 KENT SİNEMASI Yazlık Çınarlı Mahallesi 

31 KONAK SİNEMASI Salon Narlıca Mahallesi 

32 KÖPRÜLÜ SİNEMASI Yazlık Köprülü Mahallesi 

33 KÖŞK I SİNEMASI Yazlık Sular Semti 

34 KÖŞK II SİNEMASI Yazlık Sular Semti 

35 MARMARA SİNEMASI Yazlık Sucuzade Mahallesi 

36 MAVİ KÖŞK SİNEMASI Yazlık Sümer Mahallesi 

37 MEHTAP SİNEMASI Yazlık Yamaçlı Semti 

38 METRO SİNEMASI Salon Reşatbey Mahallesi 

39 MİNE SİNEMASI Yazlık Sinanpaşa Mahallesi 

40 NARLICA SİNEMASI Yazlık Narlıca Mahallesi 

41 OLGUN SİNEMASI Yazlık Reşatbey Mahallesi 

42 ÖZEN SİNEMASI Salon Sucuzade Mahallesi 

43 ÖZSARAY SİNEMASI Yazlık Kurtuluş Mahallesi 

44 PARK SİNEMASI Yazlık Kurtuluş Mahallesi 

45 POLAT SİNEMASI Yazlık Dağlıoğlu Mahallesi 

46 SEHER SİNEMASI Yazlık Anadolu Mahallesi 

47 SELMA SİNEMASI Yazlık Denizli Mahallesi 
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48 SEMA SİNEMASI Yazlık Hürriyet Mahallesi 

49 SET SİNEMASI Salon İnönü Mahallesi 

50 SEYHAN KÖSE SİNEMASI Yazlık Akdeniz Mahallesi 

51 SİTE SİNEMASI Yazlık Sular Semti 

52 SULAR SİNEMASI Yazlık Sular Semti 

53 SUN SİNEMASI Salon Çınarlı Mahallesi. 

54 ŞAFAK SİNEMASI Yazlık Gülpınar Mahallesi 

55 ŞAHİNLER SİNEMASI Yazlık Sarıçam Mahallesi 

56 ŞEHİR SİNEMASI Yazlık Yeşilyuva Mahallesi 

57 ŞORAY SİNEMASI Yazlık Yamaçlı Semti 

58 ŞÖLEN SİNEMASI Yazlık Hanedan Mahallesi 

59 TAN / ÜNAL SİNEMASI Salon Tepebağ Semti 

60 VENÜS SİNEMASI Yazlık Sular Semti 

61 YAVUZLAR SİNEMASI Yazlık Yavuzlar Mahallesi 

62 YENİ SİNEMA Yazlık Kocavezir Mahallesi 

63 YEŞİLEVLER SİNEMASI Yazlık Yeşilevler Semti 

64 YILDIZ SİNEMASI Yazlık Sular Semti 

65 YILMAZLAR SİNEMASI Yazlık Kiremithane Mahallesi 

66 ZAFER SİNEMASI Yazlık İstiklâl Mahallesi 

Kaynak / Source: Yeni Adana ve Güney Film Postası – Süreli yayın tarama çalışmaları ve Sabri Şenevi 

(4 ve 28 Nisan 2018), Ahmet Oğan (26, 30 ve 31 Mart 2018) ve Mustafa Yaşar’la (13 Nisan 2018) 

gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler.
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