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Özet: 2000’li yılların başlaması ile birlikte, özellikle İstanbul’da büyük alışveriş merkezleri (AVM))
ardı ardına açılmaya başlandı.Her gün yüz binlerce insanın ziyaret ettiği bu dev binalarda, tek-
nolojinin son olanakları ile donatılmış, konforlu sinema salonları da yer alıyordu. Eski sinema
salonlarının bu yeni salonlarla rekabet etme şansı kalmadı. Sinema izleyicisi, teknolojik olarak
çok daha ileri donanıma sahip salonları tercih ediyor. Artık, film tercihi neredeyse ikinci plan-
da kalmış durumda. Bu nedenle tarihi Alkazar sineması  perdelerini  karartmak zorunda kaldı. 

Anahtar Kelimeler: Alkazar sineması, AVM, kültür endüstrisi

A Dying Away Cinema Theatre: Alkazar

Abstract: The start of 2000’s also gave a start to the establishment of shopping malls one after another.
These gigantic buildings, which receives hundred thousands of visitors every day, also comprises comfor-
table cinema theatres that are equipped with the latest technology. It became impossible for old cinema the-
atres to compete with these new ones. The cinema viewers prefer the cinema theatres that have equipment
with a more advanced technology. Now, the preference on the film has become of secondary importance.
Hence, the historical Alkazar cinema theatre had to bring down its curtains. 

Keywords: Alkazar Cinema Theatre, Shoping Malls, Cultural Industry.

S i ne ma bir eğ len ce ol mak tan ön ce kül tür ve sa nat ola yı dır. Ye din ci sa nat
ola rak da ad lan dı rı lan si ne ma, dün ya ya açı lan pen ce re dir. Yer yü zün de

baş ka bir sa nat da lı yok tur ki, si ne ma da ol du ğu ka dar ge niş kit le le re ulaşa -
bil sin. Si ne ma ara cı lı ğıy la top lu mun kül tü rel kim lik le ri ni zen gin leş tir mek ve
yay gın laş tır mak, ta rih bi lin ci ni ge liş tir mek, dü nü bu gü ne, bu gü nü ya rı na
taşı mak, top lum sal bi lin ci ve du yar lı lı ğı ge liş tir mek, in san sev gi si ni, ba rışı,
de mok ra si yi, hoş gö rü yü, do ğa ya ve çev re ye say gı yı, da ya nış ma duy gu la rı nı
yeşert mek müm kün dür.

Si ne ma ay rı ca kül tü rel em per ya liz min yay gın laş tı rıl ma sın da en güç lü
araç lar dan bi ri dir. O ne den le dir ki, Ba tı lı ül ke ler di ğer ül ke ler de ki kon so los -
luk la rı bün ye sin de ay rı ca kül tür ofis le ri oluş tur muş lar dır. Bu ofis ler, ken di
kül tür le ri ni ta nıt ma ve yay ma ça lış ma la rı yap mak ta dır lar. Ya pı lan ça lış ma -
lar ara sın da en be lir gin ve yay gın ola nı si ne may la il gi li dir. Ül ke le ri nin si ne -
ma ör nek le ri ni gös te re rek ken di si ne ma en düs tri le ri ne kat kı da bu lun mak ta,
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ül ke le ri nin ve kül tür le ri nin ta nı tı mı nı en ge niş kit le ye ulaş tır mak ta dır lar.
Bu nun için büt çe le ri nin bel li bir bö lü mü nü ayı rır ve bel li pe ri yot lar la bu ça -
lış ma la rı tek rar eder ler. Ay rı ca, eği tim ve kül tür ba kan lık la rı nın kat kı la rıy la
il köğ re tim yıl la rın dan baş la ya rak, eği tim yı lı için de bir çok kez öğ ren ci ler
top lu ola rak film iz le mek için si ne ma sa lon la rı na gö tü rü lür. Bu na eği ti min
bir par ça sı ola rak ba kı lır. Öğ ren ci le rin si ne ma ya gi riş üc ret le ri dev let ta ra fın -
dan karşı la nır. Fran sa’da çok yay gın olan uy gu la ma nın ben ze ri ni İs tan -
bul’da ki Fran sız okul la rı da ger çek leş tir mek te dir.

Ba tı ül ke le rin de art-hou se (sa nat film le ri nin gös te ril di ği si ne ma sa lon la rı)
adı ve ri len, Al ka zar si ne ma sı tar zın da si ne ma lar var dır. Bu tür si ne ma sa lon -
la rı nın var lık la rı nı sür dü re bil me le ri ya sa lar la gü ven ce al tı na alın mış tır. Art-
hou se si ne ma la rı nın açı la bil me si için gi rişim ci le re ye rel yö ne tim ler ta ra fın -
dan yer tah sis edi lir ya da be lir li me kan lar düşük üc ret ler le ki ra ya ve ri lir.
Top la nan ver gi ler den, özel lik le de te le viz yon ka nal la rın da gös te ri len rek lam
film le ri ge li rin den alı nan ver gi le rin bir bö lü mü bu tür si ne ma sa lon la rı nın ya -
pı mı, ona rı mı ve du yu ru la rı nı sağ la mak için kul la nı lır. Si ne ma sek tö rün de
film ya pı mı, da ğı tı mı, si ne ma sa lon la rı sa ca ya gı gi bi bir bi ri nin ay rıl maz un -
sur la rı dır. Ne ya zık ki ül ke miz de si ne ma sa lon la rı aya ğı hep ih mal edil miş tir.
Sa na yi ke si mi ne uy gu la nan düşük elek trik fi yat lan dır ma sı si ne ma sa lon la rın -
da kul la nı lan elek trik fi yat la rı (Al ka zar Si ne ma sı gi bi üç ek ran lı bir iş let me de
ay lık or ta la ma elek trik gi de ri yak laşık dört ila al tı bin li ra ara sın da dır) için uy -
gu lan ma mak ta dır. Bi linç li top lu mun var lı ğın dan kor ku lan bir zih ni ye te sa hip
yö ne tim an la yış la rı ne de niy le ol sa ge rek, dev let bı ra kı nız des tek ol ma yı eks -
tra ver gi uy gu la ma la rı ile ma ale sef kös tek olur ko num da dır.

Sus kun ol ma yan, eleş ti ri ve to le rans kül tü rü nün ge liş ti ği, bi lim ve sa na ta
özel bir önem ve ay rı ca lık ta nı yan çağ daş bir top lu mun oluşu mun da, yö ne -
ti ci le re ve si ya set çi le re bü yük gö rev ler düş mek te dir. Bir ül ke nin çağ daş lı ğı -
nın en te mel gös ter ge le rin den bi ri si de ka mu kay nak la rı nın ne ka da rı nın eği -
tim ve kül tü re ay rıl dı ğı dır. Bu açı dan ba kın ca ül ke mi zin önün de kat edil me -
si ge re ken da ha bir hay li yol ol du ğu gö rül mek te dir.

Be yoğ lu ve Si ne ma

Be yoğ lu de ni lin ce ak la ilk ge len ler den bi ri hep si ne ma ol muş tur. Ge rek Pe -
ra adıy la anıl dı ğı dö nem ler de, ge rek se son ra ki Be yoğ lu im ge sin de si ne ma nın
ay rı bir ye ri var dır. Fran sa’da Lu mie re kar deş le rin 1895’de ilk fil mi gös ter me le -
rin den bir yıl son ra Be yoğ lu’na da ge len si ne ma, o yıl dan iti ba ren Be yoğ lu’nun
ay rıl maz bir par ça sı ol muş tur. Ül ke mi zin en es ki ve ta ri hi sa lon la rı ge nel lik le
Cad de-i Ke bir’in her iki ya nın da sı ra lan mış lar dı. İs tik lal Cad de si’nin es ki si ne -
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ma sa lon la rı, kla sik si ne ma sa lon la rın dan fark lı dır. Bu sa lon lar da film iz le me ye
ge len ler, bü yük bir me ra si me ka tı la cak la rı ve san ki bir ma bet te özel bir za man
ge çi re cek le ri duy gu su nu, he ye ca nı nı yaşar dı. Bu ta ri hi yüz yı la yak laşan si ne -
ma sa lon la rı na bak tı ğı mız da bir kaç yıl ön ce si iti ba riy le ka la ka la dört ta ne si kal -
mış tı. Al ka zar (Elec tra, 1923), El ham ra (1923), Emek (Es ki Me lek, 1924) ve Rü -
ya (Es ki Sü mer, 1930) si ne ma la rı. Bir yan gın dan son ra ka pa nan El ham ra’dan
son ra 2010 yı lı Şu bat ayı so nun da son kez be yaz per de sin den film iz le nen Al ka -
zar da, eko no mik ne den ler le per de si ni bir da ha açıl ma mak üze re ka pat tı. Ay nı
ka de ri yaşa ya cak mış gi bi gö rü nen Emek si ne ma sı ise sı ra sı nı bek li yor.

Al ka zar da Ta rih Ol du

Met ruk hal de, an cak tüm ta ri hi gü zel li ğiy le du ran Al ka zar si ne ma sı nın
önün den ge çer ken in san düşün mek ten ken di ni ala mı yor. 

Al ka zar Si ne ma sı’nın mi ma ri si 1918’de ya pıl ma ya baş lan mış. İs tik lal
Cad de si’nden dar bir gi rişi olup, yığ ma ve dört kat lı ola rak inşa edil miş tir.
İki ka tı ör ten ya rım dai re şek lin de ki ke me rin içe ba kan yan la rın da, dış ta ve
iç ko ri do run da, Yu nan mi ma ri si ne has dört adet kar ya tid tarz da ka dın fi gür -
lü sü tun lar bu lu nu yor. Ko ri dor al çı ka set ler le be zen miş to noz bi çi min de dir.
Bi na nın gi riş ka pı sı ke me ri nin sır tı ile kat sil me si ara sın da an tik dö nem kay -
nak lı hır la yan as lan fi gür le ri yer al mak ta dır. Si ne ma sa lo nu için de ki yan du -
var lar da da bu hay van fi gür le ri boy dan bo ya de vam et mek te dir.

1923’te Elec tra adıy la açı lan si ne ma sa lo nu, iki yıl bu ad la film gös te ri mi -
ni sür dür müş tür. 1925’te Al ka zar adı nı alan si ne ma da, o yıl lar da ge nel lik le
kov boy ve se rü ven film le ri gös te ri mi ya pıl dı ğı için avan tür si ne ma sı de nil -
di ğin de ak la ilk ge len si ne ma ol muş. 1970’li yıl lar da Tür ki ye’de yay gın laşan
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seks ve por no film le ri Al ka zar’ı da tes lim al mış tı. Al ka zar 1994 yı lı na ka dar
por nog ra fik film le rin gös te ri mi ne tes lim edil miş ken, bu ta rih ten iti ba ren ye -
ni iş let me ci le ri nin eliy le yep ye ni bir kim lik edin di. Bu ta ri hi me kan ar tık si -
ne ma se ver le rin çok ça uğ ra dı ğı ve özel za man ayır dık la rı bir si ne ma ha li ne
gel miş ti. Ya pı lan ta di lat son ra sı Şu bat 1994’te, Emi le Zo la’nın ün lü ese rin den
uyar la nan ve Fran sa’da ki ye ral tı ma den iş çi le ri nin yaşa mı nı an la tan “Ger mi -
nal” ve si ne ma nın de ha la rın dan Char li e Chap lin’in yaşa mı nı ko nu alan
“Chap lin” film le riy le per de le ri ni ye ni den aç mış tı. Al ka zar’ın son 16 yıl lık se -
rü ve nin de, si ne ma se ver ler bu si ne ma da si ne ma sa na tı nın unu tul maz eser le -
ri ni gör dü ler. Fes ti val ler de ve di ğer et kin lik ler de ba ğım sız ya pım la rı iz le me
fır sa tı nı bul du lar. Es te tik kay gıy la çe kil miş, bir top lum sal me sa jı ve sa nat sal
ni te li ği olan, ti ca ri ve po pü ler si ne ma nın ege men li ği ne di re nen film ler le iz -
le yi ci si ni bu luş tu ran Al ka zar Si ne ma sı, bir an lam da si ne ma da bir dö ne min
de -şim di lik- ka pan dı ğı nı sim ge li yor san ki. 

Bel le ği mi zin yok edil me ye ça lışıl dı ğı po li ti ka lar ile bü yü me mi ze rağ men
gü zel anı la rı mız bel le ği miz den ko lay uçup git mi yor. Emi le Zo la’nın ese rin -
den uyar la ma Clau de Ber ri’nin “Ger mi nal” ad lı fil miy le Al ka zar si ne ma sı ye -
ni açı lışı nı 1994 yı lın da yap mış tı. Zon gul dak’tan top lu ola rak fil mi iz le me ye
ge len, se ans lar ka pa tan ma den iş çi le ri nin göz yaş la rı nı, her cu mar te si gü nü
sa bah se ans la rın da top lu ola rak film iz le yen so kak ço cuk la rı nın mut lu lu ğu nu
unut mak müm kün de ğil dir. Çok geç me den “Av ru pa Si ne ma sı” ve “As ya Si -
ne ma sı” yi ne bu gü zel ta ri hi me kan da açıl mış tı. “Il Pos ti no” (Pos ta cı) fil min -
de pos ta cı; Ne ru da’ya “Şi ir ya za na de ğil, ih ti ya cı ola na ait tir” di ye cek ti. Sa -
vaşın bir ül ke yi yer le bir edişi ni Moh sen Makh mal bah’ın “Kan da har”, yok -
sul lu ğu ve sö mü rü yü Boh man Go ba di’nin “Sar hoş At lar Za ma nı” fil min de
gör müş, göz yaş la rı mı zı bu ta ri hi me kan da tu ta ma mış tık. Da ha pek çok fil mi,
Ki ews lows ki’nin “Ma vi”, “Be yaz” ve “Kır mı zı”sı nı, Omer Ka wan Ale ni’nin
“Zey tin’in Ha ya li”ni, Ist van Sza bo’nun “Ta raf Tut mak” fil min de ırk çı lı ğın yı -
kı mı nı, Fi lis tin si ne ma sın dan Hany Abu’nun “Va ade di len Cen net”ini ve ulu -
sal si ne ma mı zın pek çok seç kin ör nek le ri ni iz le miş tik. Şa i rin de di ği gi bi “İs -
tan bul’un or ta ye ri si ne ma/ Ga rip li ğim, mah zun lu ğum du yur ma yın ana ma/
El ko nuşur, se vişir miş ba na ne/ Eda lım, boy nu na ve ba lim”, sen İs tan bul’un
1923’te Elek tra adıy la açı lan ilk si ne ma sa lo nuy dun. Kü re sel dün ya nın ge liş -
tir di ği ve yay gın laş tır dı ğı tü ket me alış kan lı ğı ile hoy rat ça se ni de tü ket tik. 

Ne den Ka pan dı?

2000’li yıl la rın baş la ma sı ile bir lik te, özel lik le İs tan bul’da bü yük alış ve riş
mer kez le ri (kı sa ca AVM de nil me ye baş lan dı) ar dı ar dı na açıl ma ya baş lan dı.
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Her gün yüz bin ler ce in sa nın zi ya ret et ti ği bu dev bi na lar da, tek no lo ji nin son
ola nak la rı ile do na tıl mış, kon for lu si ne ma sa lon la rı da yer alı yor du. Bü yük
bir ser ma ye ya tı rı mı ge rek ti ren bu iş için ar tık ya ban cı fir ma lar dev re ye gir -
miş ti. İs tan bul’da her açı lan AVM ile bir lik te 8-10 si ne ma sa lo nu da hiz me te
gi ri yor du. Es ki den si ne ma de yin ce ak la he men semt ola rak Be yoğ lu ya da si -
ne ma sa lo nu ola rak Emek, Al ka zar, Sü rey ya, At las, Si ne pop, Fi taş vb. ge lir -
di. Oy sa şim di gün dem de Kan yon, Ak mer kez, İs tin ye Park, Ce va hir, Na uti -
lus, Ca pi tol AVM’le rin de ki si ne ma sa lon la rı var. Es ki si ne ma sa lon la rı nın bu
ye ni sa lon lar la re ka bet et me şan sı kal ma dı. Si ne ma iz le yi ci si, tek no lo jik ola -
rak çok da ha ile ri do na nı ma sa hip sa lon la rı ter cih edi yor. Ar tık, film ter ci hi
ne re dey se ikin ci plan da kal mış du rum da. Bir AVM’ye gi den kim se, na sıl sa 8-
10 sa lon da gös te ri len film ler den bi ri si nin ken di si için de uy gun ola ca ğı nı
düşü nü yor. Yer li ya da ya ban cı ba ğım sız film le rin ise bu dev ti ca ri çark ta
sah ne bul ma şan sı kal ma dı. Bü yük da ğı tım fir ma la rı, bu si ne ma sa lon la rı nın
yıl lık prog ra mı nı be lir ler ken fil min ni te li ği ni, sa nat sal de ğe ri ni, si ne ma ya
kat kı sı nı de ğil, gişe ha sı la tı nı öl çü alı yor. 

İş te bu sü reç te, esas ola rak gös te ri me sun du ğu ba ğım sız film ler le bi li nen
Al ka zar da gi de rek es ki me ye, çök me ye baş la mış tı. 16 yıl ön ce ku ru lan tek -
no lo ji hız la es ki miş, ye ni tek no lo jik do na nım lar için ge re ken bü yük ya tı rım
ise si ne ma dan el de edi le mez ol muş tu. Za ten ka pa nış tan ön ce ki son 3-4 yıl lık
sü reç te, iş let me ci le ri nin süb van se et me si ne de niy le si ne ma zor la ayak ta dur -
ma ya ça ba lı yor du. 

Son iki-üç yıl dır bü tün zor luk la ra karşın di ren me ye ça lışan iş let me, iz le -
yi ci si nin de gi de rek terk et me siy le de yim ye rin dey se ko ma ya gir miş ti. Ço ğu
se ans lar da iki ya da üç kişi ye film gös te ri lir ha le gel miş ti. Gös te ri me su nu la -
cak ba ğım sız film bu lu na maz ol muş tu. Film şir ket le ri, si ne ma sa na tı açı sın -
dan bel li bir de ğe ri, ka li te si olan film le ri ar tık it hal et mi yor du. Gi de rek avan -
tür ve ti ca ri film le rin, gü nün ko me di an la yışı na denk düşen yer li ko me di tar -
zı ya pım la rın ege men li ği baş la dı.

2009 yı lı na ge lin di ğin de, Al ka zar’ın bu lun du ğu bi na nın sa hip le ri bi na -
yı sa tışa çı kar dı lar. Si ne ma nın bi tişi ğin de ki “Ni ke” ma ğa za sı nı iş le ten fir -
ma Al ka zar’ın bi na sı nı da sa tın al dı. Ni ye ti ma ğa za sı nı ge niş let mek, bü -
yüt mek idi. An cak, ay nı za man da tes cil li es ki eser olan ta ri hi Al ka zar si -
ne ma sı nı yık ma nın ka mu oyun da olum suz tep ki ler ya ra ta ca ğı ve ba sı nın
ko nu nun üs tü ne gi de ce ğin den çe ki nil di ği için, ba sı na bu ra nın bir si ne ma
mü ze si ya pı la ca ğı yö nün de de meç ler ve ril di. Bi na nın ye ni sa hi bi, Al ka zar
si ne ma sı nın iş le ti ci le ri ne si ne ma yı bir an ön ce ka pat ma la rı ve bi na yı ken -
di le ri ne tes lim et me le ri ko nu sun da ya sal gi rişi mi baş lat mış, bir yan dan da
ki ra pa ra sı ko nu sun da ki fa hiş ta lep le ri ni gün de me ge tir miş ti. Si ne ma yı
hız la tah li ye et mek için her tür lü ola na ğı, bas kı yı kul la nı yor du. İh tar lar
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gön de ril miş, da va lar açıl mış tı. Ki ra söz leş me si ni ye ni le mek is te me yen bi -
na nın ye ni sa hi bi ile si ne ma yö ne ti mi Şu bat 2010 ayın da si ne ma nın tah li -
ye si ne da ir bir pro to kol yap tı lar.

Bu ne den ler den do la yı iş let me ci le ri Al ka zar’ın per de le ri ni 1 Mart 2010
ta ri hin de ka rart mak zo run da kal dı lar. Si ne ma yö ne ti mi bu du ru mu bir ve -
da mek tu bu ya za rak med ya ara cı lı ğı ile Al ka zar Si ne ma sı se yir ci le ri ne du -
yur muş tu.

EK: AL KA ZAR Sİ NE MA SI’NDAN VE DA*

Ma hal le bak kal la rı nın top lum sal yaşa mın önem li bir par ça sı ol du ğu yıl -
lar da, Fer han Şen soy, “Kah ra man Bak kal Sü per mar ket’e Karşı” oyu nu nu
yaz mış ve ti yat ro sun da oy na ma ya baş la mış tı. Al ka zar Si ne ma sı’nı bü tü nüy -
le ye ni le ye rek 28 Şu bat 1994 ta ri hin de “Ger mi nal” fil mi nin gös te ri mi ile açı -
lışı nı ya pa rak, ye ni bir film prog ra mı an la yışı ile si ne ma se ver le rin hiz me ti ne
su nan biz Al ka zar si ne ma sı nın yö ne ti mi; bu ruk bir hüz nü tüm ben li ği miz le
his set ti ği miz şu gün ler de bu oyu nu ye ni den anım sa dık.

Bü yük alış ve riş mer kez le rin de ki son de re ce yük sek ya tı rım lar la ya pı lan,
tek no lo jik ola nak lar la do na tıl mış olan ve po pü ler, ti ca ri film le ri iz le yi ci ye su -
nan 8-10 per de li si ne ma sa lon la rı na karşı ya da ya nı başın da ade ta kah ra man
bak kal lar gi bi kü çük, id dia sız sa nat si ne ma sı ol ma yı sür dü re cek gü cü müz ne
ya zık ki kal ma dı.

Si ne ma sa lo nu nu ka pat mak zo run da ka lışı mız ne de niy le, tüm ek sik lik le -
ri mi ze rağ men ıs rar la Al ka zar si ne ma sın da film iz le me ye de vam eden Al ka -
zar mü da vim le rin den ve dost la rın dan özür di li yo ruz.

Biz ler, uzun ca bir dö nem por no film ler gös te ren Be yoğ lu’nun en es ki si -
ne ma sa lon la rın dan bi ri ni, es te tik kay gı ile çe ki len ve si ne ma sa na tı na kat kı -
da bu lu nan film ler le iz le yi ci yi bu ta ri hi me kan da bu luş tu ra bil mek için de vir
al mış tık. O ta rih ten bu gü ne ka dar, dün ya si ne ma sı nın ve ulu sal si ne ma mı -
zın seç kin ör nek le ri ni iz le yi ciy le bu luş tur ma ça ba sın da ol duk. Ge ri de ka lan
16 yı lı iz le yi ci miz le bir lik te mut lu luk la ge çir dik.

“Biz Al ka zar si ne ma sı ile bü yü dük”, “Bi zim için Al ka zar si ne ma sı nın ye -
ri ay rı dır” di yen genç ar ka daş la rı mız la bu ra da ta nış tık, on la rın ta lep le ri ni
ye ri ne ge tir me ye, be ğe ni le ri ni yön len dir me ye, et ki le me ye ça lış tık. İz le yi ci le -
ri miz den çok ça et ki len dik. On la rın Al ka zar sev da sı ne de niy le, her tür lü ola -
nak sız lı ğa, zor lu ğa di ren me ye ça lış tık.
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An cak, ne ya zık ki ar tık mad di ve ma ne vi ola rak di re ne cek gü cü müz kal -
ma dı. Al ka zar si ne ma sı, çok uzun bir za man dan be ri sı nır lı sa yı da ki iz le yi ci -
si nin film iz le mek için öde di ği bi let sa tış ge li ri ile ye tin mek zo run day dı.
Ken di le ri de bi rer Al ka zar sev da lı sı olan Al ka zar si ne ma sı nın iş let me ci le ri,
son yıl lar da bu iş let me yi yaşat mak için el le rin den ge len her şe yi yap tı lar,
mad di ve ma ne vi her tür lü öz ve ri de bu lun du lar, ama iş te bu ra ya ka dar...

Si ne ma sa lon la rı na bı ra kı nız en kü çük des tek ver me yi, si ne ma la rı bi rer
sa nat me ka nı de ğil, eğ len ce me ka nı ola rak gö rüp ola ğan ver gi sel yü küm lü -
lük le ri nin ya nı sı ra ay rı ca bir de eğ len ce ver gi si adıy la ek yü küm lü lük ge ti -
ren, si ne ma sa lon la rı nı Ame ri kan film en düs tri si nin po pü ler, ti ca ri film le ri ne
mah kum eden mer ke zi yö ne tim, Kül tür Ba kan lı ğı, Be le di ye yö ne tim le ri adı -
na siz ler den özür di li yo ruz.

Za man za man eko no mik güç lük le ri aşa bil mek adı na, iz le yi ci le ri mi zin
eleş ti ri si ne ne den olan film ler iz let tir di ği miz için de özür di le riz. Al ka zar
mü da vim le ri ni, iz le yi ci le ri ni ha yal kı rık lı ğı na uğ rat ma mak adı na ve de vam
ede bi le cek ola nak la ra sa hip ol ma ma mız ne de niy le Al ka zar si ne ma sı ka pa nı -
yor. Ku ru cu or tak la rı mız dan mer hum Onat Kut lar’ın da kat kı sı ve eme ği ile
16 yıl ön ce aç tı ğı mız be yaz per de mi zi ka rart mak ve si ze ve da et mek zo run -
da kal dık. Bu nu biz den du yun is te dik.

Tek di le ği miz, baş ka be yaz per de le rin ka rar ma ma sı dır.
Hoş ça ka lın...

Al ka zar Si ne ma sı Yö ne ti mi adı na
Ada let Di na mit
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