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5 salonlu sinema merkezi 
Aynı yapı Içerisinde 5 salon 

barındıran sinema 
kompleksini, Türkiye'de ilk 

kez yaparak, sinema tarihine 

adını yazdıran, çekirdekten 

yetişme sinemacı Şükrü 

Avşar, merkezdeki sinema 
salonu sayısının ilkbahar 

sonrasında 6' ya çıkacağını 

belirtiyor. 

!9bö rılın~.b Hayr<ı.ınra~a 'da haşl~wan 
'incma ıncr.ıkı, Şukrü AY~ar'.ı hl'vecan ve 
:.e, lin v.~nılhb J'<lr.l da ka::nndırını~. Ama 
1l, kimık·rı \'<1 Lb bir~~nklarının yaptığı gihi 
\':lplllıl\-'lp, 'ılllCrnnJ~ın ktı::~mdtğt ranıyı yi~ 

ne :-.ıncınaya han:amavı tercih etmi~. 
Rıı~ün vo.:rındc çok dükk~1n lı \'t.~ çok da

i rtl i hir hı nan ın vua ldığı R.ıyr;Hnpa~a Gül 
"incmasında, 1968 vılında ın::ıkinlst ~.ır 

Jıını.:ı-.ı nhır;ık ı~e ha~laını~ Şükrü Avşar. 

Yıllar ... ün:n 'ıitwma nıaLL'r::ls ı nd.ı ... inerna 

l ılığm gt•rd.:tirdiğı hı.:r ı-:. i yaı:ıınış, ilğren~ 
m ı :;:. Rıra: lla haha "klrkı,ıyb ... alon i~let 

m.t·cil ığinl· ha~hunı~ 1 970'krJe. \\· p gün, 
hu gündür '-tn.t•m;Kılığını anan hir memk 
n: ılgi yk• gdi~tırcrck o.;ün.h.irmii-:. Hcltf.l gi 
derek "Pil y ı lhırJ.ı film ith;ılcıliği ,.e i~let 

llll't:ılığ i nı..: hile ha~bını~. him ithalatında 
Şükrü A,·~ar'ın -.incım-ıcılıktan gelme de~ 

ncnınlc cdmdigi bır fılm seçme yerisi var 
li; se::givk \T duyguvltı donanmış yanı 

1,-1'k nkı do-t ı-.abet or;:ını llldukça ytibek. 
Runun hir ümcğın i r~ridir \'eya değildır 
am•ı aııl,ıtın:ıyı gcrL"k li g6rüyoruın. Seyre
Jenlı::rin ~,;·nk ... evdiği f..:urtlarltı Dans filmı~ 
ni alm;ıy;ı karar n·rJiği :aman ortada ne 
film ı1ı..· d\.· lilmJL·n hir tı.::k kare ,·armı~. 
l )rr,hlı \ı\;.ın ya\nı::cı hir kdft ,.e kartın 
ü:crınde ht·piıni.::ın ÇPk yakından hi!Jiği 

\' -.d.Jındckı ıki parça kı:ıldcrili tÜ\'Ü \'e 
!\eYin Cn .... rıH:r i..-.ını. l~te huna haLu;ık 
._hıl.ırları 1-..'urr/,ırld Dam 'a varıran Şükrü 

.-\,·~ar, nt.'l"\.'dt'Y"L P \ılın biitün n ... karLtrını 
rnpl.ıdıgı gıhi, "int'm,ılarJ~m da "malı go~ 
türüy1ırdı.ı" 

Bakırkii\''dc .~v~ar ~inı:nu Mcrke:i'nin 
:ı\-ılıı,mı ~ ·'\ralık ~linü yapını~ Şükrü .Av
~ar 

A~ı:·ılıM.ı k.ıLılıalık hir davetli tnplulu~u 
';ırın ı~. 

En huvük ~.ıhınun 132 koltuklu olduğu
nu it:ldı: l'\kn •\qar. tnplaın kulmk -.ayı~ 

sının 'i ~.ıltınd<1 1240 
,,Jdugunu .~ı:;ıklıytır. In1aatını yakb)ık R 

anl:ı t.un.-unlıını~ kı tıiJukça hı: lı c;-ayılır~. 

~1crke:in y.ıpılı~ ~llrecındl' de; her~evlne 
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k arıpn, hcı gil n hı rilc-r i ne ınu tbka k ızan, 
hergün o lmasa b ile :-. ı k lık la fik ir dt""ği~t i 
ren, ~ur.ın pt•k gCı l rn~yen1 ranı ısteyl!n lcr~ 
dı..·n ~ü ra tl (' kaçan , özel likle film mak ina~ 
hırının s.ığ lmıın;,ıs ı VC' pa rça la rının tek tck 
ı·kl cn gc-~rir ıl ınesi ve nw nr t: i§leml erini 
hi.:::cıt v;.ıpıın b ır Şükn i Avşar vrırm ı.~ i n~a 

.ı na. 
Tiiın hu yanıtıcı i lgı ve çaha la rının '\tı· 

nucunda ;ıçılı~ gUnünJeki manzanı, l lll ll 

pek memnun ctmıynrdu aırıa: 

"Türkiyt•'JI.:' ıl k kc: 5 salı m lu bir sine ımı 

ml.'rkczı <'~çılıyı)f. Ru ;_ıçılı~ı tUm sinema 
\.am ı <ı~ıvb hirlıktL'; yerlı (ı\mcıs.i,yaban(l 

fılınc i -.i, lıyuncu...u, y;tpınKısı, "il"I1Jristı, 

y{'lııctıncnı, ı~letmcusi, sinı.::ın~ıcısL hqı::.iy

le hirliktt: kıJrLımak ve birarada olrnak is 

ten.liın.llclen davcrli tnpluluğıımb yerlı 
film düny,ıınızdan ycılnıxn -.;::ıyın KaJr i 
Yurdatnp ,·ardı. Davt:rli olmalarına rağ~ 
men ne yllnetıncn, ne yapııncı, ne de 
nyuncuLm a~ılı~t<l gi)rt·bildik. Bugüne "koı 
dar yt•rli fılınrilcre he r türlü olanağıını 
kı ı lbndırdım. S.ıl<mhırıını açtım. Dt:stek 

ledım.(Rcvoğhı L11le 1 ,2, Rc~ıktaş ~-fıstık, 
\(;hlıküy Kadıki1y, l-\:adıköy Ot:.lk ,.e Zcv~ 

ünhurnu ZL"ngin sint·ınalannın d~ı Şükrü 
Av~,ır';ı .ıil olduğunu hu ar<:1da bdırtelım). 

:'\dm ı ,·crmt·kteıı Je hir -;akınca duymu~ 

\",)rum; T.ırık Akan si'ı:lü konu~mamı:a 

r.1_~tnL'n, Rakırk,iy'de uturına::.ına rağmen, 

o hile, te~rif etmediler. Çevresine, sinema 
alemine hu kaLlar duy~ır:-,ı: olan ~'erli film-

c ıknın ı .. snnrcl da "bıtı yoru:'' Jiyc ~- u 
ynrla r ... Runları anlam çı k nıümhın 
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"Nl' i ı:, rt·dıklcnnı kendikri de hı\n11~ 1 ;,'' 

ga lı hı-ı '' dı vt' d ü~ı'ıııüyoruın :-utık. \'t: tım 
b nn gc r~ektcn "smcrn ;ıy,ı" -;aıuunı \ 
Lı~ tıkL-ırın a in,ınmıy<ırum ." 

~ü kn i Av~a r , Avşur Sınenıa ~) 1• 1 
k cz. i ' nın iıı.):.ıat a-?aması ıl e hıti ş ..,nnr;ı ını 

Rı-ıkırk iiy Rdcdiyc\ inden de,rck c(irJLl 
k ri n ı , mn ke:in hı ran öıKı..: a,· ıLıbılm 
i,· ın Bc lcdiyt'' nin de ivi ııiyt· th ''C Jı.:-t 
l eyiı.:; ı k ark ı L ınnı n ll i J uğunu sidtrıne 
lı yor . 

"Yen ı hedefl er \·ar ın ı ?" Jıyt• .... nrJu 
da, "O i ah ı l ır '' divo r v~ d ll\ or ' 
kar;ı'Ja s.ı lon a~ı:ınav ı dü~ünüyonım." 

Fh ne dıyt.: lıııı , yt•n i "ıınemn ::. alonl.ırı 
hiç kiın~cyc zar; ı rı yılk . 


