
kebikeç / 28  2009

Mustafa Usta’nın
“Kader Sineması”

            Cantürk COŞKUN*

177

Çocukluğumun İzmir tatilleri sıcaktan kavrulan bu şehrin deniziyle, 
açıldığında gürültü koparılarak haberi verilen meşhur Enternasyonal 
Fuar’ından başka bir hatıra bırakmadı bende… Akraba ziyaretlerinin yapıldığı 
misafirlikler harici, bana ilginç gelen tek bir alışkanlık, bir yazlık sinema 
hatırlarım. 1986 yılında türkücü İbrahim Tatlıses’in Sarhoş filmini sulu göz 
akrabalarla izlemeye gittiğimiz sinemanın beton sıralarında uyuyakalmıştım. 
Sona doğru, iştahlı halay çeken (“bir mumdur” çalıyordu.) bir grubun neşeli, 
gürültülü sesiyle uyanmıştım…

Ankara’da geçirdiğim çocukluğum boyunca hiç yazlık sinema gör-
medim desem yeridir. Mahallemizde adı var kendi yok, bir Seyran Sineması 
rivayet edilirdi. Daha sonra rivayete konu sinemanın binası olduğu söylenen 
Seyran Düğün Salonu da yıkıldı. Sinemaya ait ilk hatıralar böyleydi. 
Başrollerinde Cüneyt Arkın, Kadir İnanır gibi şöhretlerin oynadığı vurdulu 
kırdılı filmlere merakımız bizi o yaşlarda esir almıştı. Hatta biraz mübalağa 
etmiştik: Karate, Tekvando yapmak için salonlara gidip kuşak atlamış, film-
lerden görüp ‘Ninja’ maskeleri takmış, kılıç kuşanmıştık! Babam ve amcamın, 
1987 (?) yılında İstanbul/Cankurtaran’daki kahvesinde rahmetli Erol Taş’ı zi-
yarete gittiklerinde getirdikleri fotoğraf ise ara sıra kurcaladığımız aile albü-
münün bir köşesinde unutulup gitmişti. 

Ne zamandır, memleketimiz Oltu’da (Erzurum) babamın amcası 
Mustafa Coşkun’a ait Kader Sineması hakkında bir ‘deneme’ yazmak istiyor-
dum. Oğlu Ahmet Coşkun, sohbetlerinde sık sık sinemayı anıyor, hatıralara 
dalıp gidiyordu. Onu belki bir nebze oyalamak yahut hatıralarını canlı tutmak 
üzere sinemayı yazmayı teklif ettim. Önce konuşup sonra yazmak daha müna-
sip gibiydi. Böylelikle ilk sırayı röportaj aldı. Röportaj fikrini benimsedikten 
sonra sıra boş zaman kollamaya gelmişti… Çay eşliğinde yapılan sohbet, eski 
usul elde kalem, sen söyle ben yazayım pratiği ile ilk şeklini aldı. Biraz sonra 
okumaya başlayacağınız bölüm ise hatıraların yazılmış son şeklidir. 

* Yazıda emeği geçen Ahmet Coşkun, Davut Kaplan, Ethem Coşkun, Fatmanur 
Coşkun’a teşekkürlerimi sunarım.
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Sinemayı Açış
Büyük amcamız merhum Mustafa Coşkun’un işlettiği Kader 

Sineması, memleketimiz Oltu’da, Aslanpaşa mahallesindeymiş. Amca Musta-
fa Coşkun’un mesleği marangozluk. Köyde atölyeleri varmış zamanında. Mu-
cit adam tabii, rahmetli. Bir harman savurma makinesi yapmış o devirde. Rus-
larda görüp geliştirdiği bir icat bu. Sonra imalatı ilçeye taşımış (1961–1962).

“Babam ara sıra İstanbul’a, makine dişlisi döktürmeye giderdi. Bir 
gün çıktı geldi bana dedi ki, ben İstanbul’a gidiyorum ama bu sefer başka 
bir iş için. Film makinesi getireceğim oradan! O yıllarda sinema revaçtaydı. 
Derken gitti ve 16 mm film makinesi getirdi. Bilirsin normal sinema makinesi 
35 mm olur… Oltu Belediyesi’ne ait bir bahçe vardı, Hasbahçe denilirdi. 
Buranın etrafını çevirdik, sahne ve ekran yaptık. Açık hava sinemasıydı, üstü 
kapalı değildi… 1–2 yıl çalıştık burada. Dediğim gibi yazlıktı, yani kışın 
sinema yoktu. Babamın Almanya’da çalışan bir asker arkadaşı o sene Oltu’ya 
gelmişti. Arsa arıyordu. Sinemanın bulunduğu yer, Oltu’da birine ait tarlaydı. 
İşte bu arkadaşa uygun bir fiyata almak üzere aracı oldu babam. Ancak 
arkadaşı durumu yanlış anlayarak:

– Madem ucuz neden sen almıyorsun? dedi. Bunun üzerine tarlayı 
babam satın aldı. 

Ani kararla alınan bu yer, kışlık sinema yapıldı. Ben o tarihte 
Erzurum’da öğrenciydim, dönünce babamla inşaata başladık (1964). Son-
ra yazlığı da buraya taşıdık, hem yazlık hem kışlık sinema oldu. Belediye 
Bahçesi bırakıldı (1965). Sinema yeniden açılmıştı ama bu arada paramız 
da bitmişti, hepsini inşaata harcamıştık. Sinema içi ve dekorasyon için mal-
zeme olmayınca kendimize bir ortak aramaya koyulduk. Derken fotoğrafçı 
Hacip Aydın bize ortak oldu. 35 mm. makine ile balkon koltuklarını aldı. 100 
Balkon, 4 loca ve 250 kişi de alt kat salon sandalyeleri… Böylece sinema 
yeniden başladı… Oltu gazetesi hemen bunu haber yaptı. Bugünkü gaze-
tecilerin yaptıkları haberlere benzer çirkin haberler o devirde de oluyordu. 
Aklıma gelen bir tanesi şöyle: Bizim müşterilerimiz arasında abone seyirciler, 
her akşam önceden belli olan koltuk numaralarına bilet ücretini ödeyerek yer 
ayırtırlardı. Bunlar gelmeseler dahi ücretini verdikleri koltuk numaralarından 
vazgeçmezlerdi. Bu durumu gören gazeteciler, “Kafasını gişeden çıkarıp 
bakıyor, adamına göre muamele ediyorlar” gibi başlıklarla gazetede nahoş 
haberler yaptılar… Sinema çalışıyordu çok şükür. Belediye, ‘rüsum’ denilen 
vergiyi % 45’e çıkarmıştı. O zaman Erzurum’da % 25 rüsumla çalışan sine-
malar vardı. Biz yeni açmıştık, müşteri fazla yoktu. Bu durumu belediyeye arz 
ettik, münakaşa falan, dinlemediler.”

Bir Promosyon
“İlçede elektrik yok. Sinema makinesi motorla çalışıyor. Suyla 

soğutulan bir jeneratörle. Belli saatlerde mazotla çalışır. Masraflıdır. Genelde 
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akşam çalışırdı. Gündüz kadınlar matinesi olurdu. Mazotu bize aitti, biz 
karşılardık… Kadınlar matinelerinden söz etmek isterim biraz. Az çok 
bilirsiniz, hanımlarımız duygusaldır. Filmlerden etkilenir, ağlarlar. Ellerinde 
mendiller, gözleri kıpkırmızı çıkarlar sinemadan. Localar ailelere aittir. 
Ailecek film izleyenlerden biri, film içerisinde sözümona müstehcen gördüğü 
çok basit bir sahneye sansür uygular, ceketiyle hanımının yüzünü kapatırdı, 
mesela… Bunlar hoş hatıralardır…”

“Babam rahmetli, bir gün aklına nereden geldiyse sahneye bir yazı 
yazdı! Seyirciye hitaben: “İnsanlar arasında Allah katında en yüce şey nedir?” 
diye bir soru soruyordu. Bilene hediye vardı. Hediye de altın bir yüzüktü. 
Halkın sinemaya ilgisini çekmek için bir nevi promosyondu bu… Bir ay ka-
dar sürdü bu. Nihayet bir kişi cevabı bildi ve altın yüzüğün sahibi oldu. Her 
nedense bir daha yapmadık bunu. Sorunun cevabı ‘Doğruluktur’ olacaktı. To-
plam on bir harfti. ‘Doğruluk’ cevabı kabul değildi…”

Sinemanın Getirdikleri
“Sinema yokken köylüler, kadınların ayağının altını öperdi. Sinemada 

filmleri izlerken dudaktan öpüşen artistleri gören köylü evde de karısıyla 
dudak dudağa öpüşmeye kalkışırdı. (Hatta fıkrası bile vardır; Köylü kadın 
dudağını öpen kocasına kızarak “az daha boğuluyordum” der.) Sinemada 
düğün ve müsamereler yapılırdı. Tiyatro gibi. Ara sıra sağ-sol kavgaları 
olurdu. Kapsül patlatılır, protestolar yapılırdı. Bizim ortaklık iki sene sürdü. 
Anlaşamadık. Haliyle tazminat ortağa verildi ve mukaveleye göre yüz koltuk 

Soldan Sağa: Muhsin Coşkun, Erol Taş, Ethem Coşkun.
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daha alacaktı. Ama o sadece koltukla yetinmedi sandalye de aldı. Üstelik 
yüz otuz tane aldı, fazladan otuz tane yani… Kaliteli malzeme almıştık biz 
sinemaya. Tahta ve ‘vinleks’ kaplı sandalyelerdi aldıkları. Lüks malzemelerdi. 
Ses çıkarmadık. Yirmi bin lira para ödedik. O sene bizim sinema binası yüz 
yirmi beş bin lira ediyordu. Bunun üzerine sinemanın satılması gündeme 
geldi. Yüz yirmi bin liraya vermek üzere tabela yazmıştık. Oltu eşrafından 
biri müdahale etti “Satmayın” dedi. Biz satmaktan vazgeçmedik ancak talipli 
pek çok kişiyle de anlaşamadık. Neticede satamadık. Derken atölye geliri ile 
birlikte çalışarak borcu kapattık. Köydeki evi bırakıp atölyeyi devrederek 
Oltu’ya gelmiştik zaten. Düşün ki yeniden atölye, yeniden sinema, yeniden 
ev yaptık. Öyle para kazanıyorduk. Çekemeyenler olmadı mı, oldu tabii. 
Büyük sıkıntılar yaşamıştık hiç unutmam. Babamın arkadaşı yardım edecekti 
sözüm ona, olmadı. Kısıtlı imkânlarla evi tamamladık. Biz marangozluk işinin 
yanı sıra inşaat işlerinden de anlardık, elimizden gelirdi. Evi de bu sayede 
yaptık. Duvarı biz ördük, kapıları, döşemeyi… Hepsini biz yaptık. Sinema 
ve diğer malvarlığımız göze batardı. Sabahtan akşama elektrik varsa atölyede 
çalışırdık. Akşam oldu mu sinema vakti gelirdi. Gişeye geçer, bilet satardım. 
Film oynatma işini de üstlenmiştim. Daha sonra makinistler bulduk. Babam 
rahmetli, boş durmazdı hiç. Sinemadan sonra elektrik varsa eğer, doğru 
atölyeye koşar orada çalışırdık. Bazen sabahlara kadar…”

Sinemadan Hatıra Notları
▼ Talihsiz Sultan (Bahut din hawe, S.S. Vasan, 1954) çok para 

kazandığımız bir filmdi. Hint filmiydi bu. Filmde ilgi çeken bir sihir vardı. 

1940’lı yıllarda Oltu
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Masum Kızın Acıları şeklinde özetlenebilecek konusuyla çok ilgi çekmişti. 
Hatta yıllar sonra sinemada filmi bir kere daha göstermiştik…”

▼ “Sinemamız açıkhava sineması iken bir tarafı evdi. Davetsiz iz-
leyiciler ücret ödemeden bilet almaksızın izlerdi. Bu durumu engellemek için 
bez gererdik.”

▼ “Oltu müftüsünün babasını hatırlarım. Müftünün babası sinema mı 
izler şeklinde bir dedikodu yayılmıştı, biz de ihtiyarı sinemaya gizli sokardık. 
Film bitmeden ayrılırdı.”

▼ “Sinema başlamadan evvel plak çalardık. Halk müziği, âşıklar, 
Yıldız Tezcan, Davut Sulari, Nuri Sesigüzel gibi sanatçıların plakları olurdu 
bunlar. Sinemada Belkıs Akkale konseri yapıldığını da hatırlıyorum. Cambaz, 
sihirbaz gösterileri olurdu. Atölyemiz olduğu için sihirbazın malzemelerini 
de biz yapardık. Mesela çivi üzerine uzanarak bir gösteri mi yapacak? Tahta 
ve çivileri biz çakardık. Hatta sihirbaz bir keresinde çivileri sık çakmamı rica 
etmişti. Sık çakılırsa vücuda batmaz, zarar vermezmiş. Gösteri başladığında 
çivilerini çakıp tesviyesini yaptığım bir tahta üzerine uzandı, vücudunun 
üzerinde bir de taş kırdılar. Bardak içinden, iskambil kâğıtları arasından ip 
geçirmek gibi ‘atraksiyon’lar yapılırdı. Sahne altına gizlenmiş yardımcısı, 
bağlı düzeneğin makarasını çevirir, kâğıtlar oynardı vs…”

▼ “Düğünler sıklaşmıştı bir ara sinemada. Atölye talaşı ile soba yakıp 
sinemayı ısıtıyorduk. Bir gün soba devrildi, hemen müdahale ettik yangın 
çıkmadan. Sobayı, ayaklarını ısıtmak için uzatan bir çocuğun devirdiğini 
öğrenince -sinir haliyle- biraz hırpaladık.”

▼ “Birinci bobinden sonra 10 dakika ara olur. Sonra ikinci makara 
girer. Makara sayısı dört de olur. Parası olmayanları genelde ikinci makaradan 
sonra salona alırdık. Filmin sonlarına doğru sokar, idare ederdik.”

▼ “Gene bir gün delinin biri, sinemaya bedava girmek için gündüzden 
çatıya çıkmış. Drolit kaplı çatı, çocuğu tartamayınca çöktü, çocuk da çatıdan 
düştü. Babam biraz hırpaladı çocuğu…”

▼ “Babam rahmetli, yakın akrabayı sinemaya almazdı. Bu konuda 
çok hassastı; çünkü çocuklar özellikle, ders çalışmazdı.”

▼ “Dilsiz bir adam vardı, sinemaya meraklı. Oltu taşı ustasıydı. Veysi 
amcamın huyudur, yanındakiyle konuşarak film izlerdi. Bir akşam bu dilsizin 
yanına oturmuş her nasılsa. Farkında değil. Anlatıyor habire ama adam cevap 
vermiyor. Daha sonraları ‘ahraz’ olduğunu anladık.”

▼ “Biletler, İzmir’de (Tire) basılırdı. Bugünkü gelişmiş matbaa 
düzeni yoktu. Belediye mühürler sonra geri verirdi. Salon 125 Kuruş, Öğrenci 
50 Kuruş, Balkon 2,5 lira, localar 6 lira. (4 Kişilik)”

▼ “Cilalı İbo serisi bir hafta sürdü. Filmin bir sahnesinde İbo elinde-
ki kadife bez parçası ile müşterisinin ayakkabısını parlatırken ekranda du-
man gözüktü. Bir yanılsama olmuş, dumanın filmdeki o sahneye ait olduğunu 
düşünmüştük. Hatta ayakkabı boyanırken çıkan görüntü de öyle denk gelmişti. 
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İyi güzel de dedik, evvelki gösterimlerde bu yoktu. Nasıl olur filan… Hemen 
problem olduğunu anladık ve müdahale ettik. Meğer sinema makinesi arıza 
yapmış, dumanın sebebi buymuş. Arızayı giderip yangın çıkmasını engelle-
dik.”

▼ “Sinema çalışıyor, atölye yürüyor. Harman makinesi, kapı, pen-
cere, inşaat işine devam ediyoruz. Manifatura dükkânımız var. Gıda maddeleri 
satışı ile de meşgul olmaya başlamışız. Bunlara ilave olarak bir de sinemamız 
var. Bir gün ilçedeki hâkimin hanımı geldi bilet istedi. Hanımı bizim oralı 
değil. Tanımıyor bizleri. İnşaatta görüyor, inşaatçı sanıyor, Manifaturada 
görüyor, sinemada markette görüyor, görüyor da görüyor…”

▼ “Son olarak, sinemanın nasıl kapandığını da anlatayım da hatıralarla 
baş başa kalayım. Bizim sinemanın üzerinde bulunduğu arsa, kıblesinin de 
düzgün oluşu sebebiyle cami olarak düşünüldü. Her nedense cami olarak inşa 
edilmemişti ancak babam sinemayı belediyeye teslim etti ve kapatılan sinema 
cami yapıldı. Bugün halen camidir…”

Doğruluk ve Sinema: Mustafa Coşkun’un Hayat Hikâyesi
Ahmet Coşkun
Halk arasında “93 Harbi” olarak bilinen 1877–1878 Osmanlı-Rus 

Kader Sineması’nın Şimdiki Hali
Çarşıbaşı Camii’nin Dış Görünüşü. (Fotoğraf: Fatmanur Coşkun)
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Harbi, Osmanlı’nın yenilgisiyle neticelenmiş, harp tazminatı olarak (Elviye-i 
Selasiye) üç vilâyet Rus işgâline maruz kalmıştır. Bu topraklar içinde Oltu 
sancağına bağlı şimdiki adı ‘Aşağı Çamlı’ olan köyümüz de vardı. Bu 
esaret kırk yıl sürmüş, 1917 Bolşevik İsyanı neticesinde Rus ordusu bölgeyi 
Ermeni azınlığa vererek çekilmiştir. Bundan sonra yöre halkı, imkânsızlık 
yokluk içinde mücadele ederek ‘Oltu İslam Şûrâsı’ adıyla hükümet kurmuş, 
daha sonra Atatürk’ün mücadelesine destek vermiş, kurduğu Türkiye 
Cumhuriyeti’ne katılmış, gönderdiği temsilcisi, TBMM’ne Oltu mebusu 
olarak kabul edilmiştir. 1

…
1920’li yıllarda adı geçen bu köyde bir erkek çocuğu dünyaya ge-

lir. Adı Mustafa Coşkun olan bu şahsın hayatından, birkaç satırı ilgi duyan-
larla paylaşmak istiyorum. Hayata gözlerini açtığı köyün yolu yoktur, oku-
lu, elektriği yoktur, ekilebilir arazisi yeterli değildir. Evler toprak damlıdır, 
ormanı vardır, su elle taşınmaktadır, havası güzeldir. İlçeye uzaklığı 15 km. 
olup ulaşım at ve merkep ile sağlanmaktadır. 

…
Babası ile birlikte yaya olarak geldiği ilçede Aslanpaşa Camii mina-

resini araba parçasına benzetir. Sekiz yaşlarında iken ‘Kotik’ köyünde ilkoku-
la başlar. Öğleye kadar birinci sınıfa devam eder. Seviyesi anlaşılınca öğleden 
sonra ikinci sınıfa devam eder. On yaşında annesini kaybeder. Okuma yazma 
öğrenir ve okulu terk eder. Hayvanların kışlık yiyecekleri yeterli olmadığı 
için ‘geven’ çekmeye giderler. Çektikleri bu gevenleri sırtlarına alabilmeleri 
için dikenlerinin yolunması gerekir. Bunun için köyden aldıkları iki kibrit ta-
nesinin birisi nemlenmiştir. İkinci de ateş yakmadan söner. Köyde de başka 
kibrit yoktur. Arkadaşına köye git, yanan iki odun al, üfleye üfleye ateş ge-
tir der. Bir saatlik yerden ateş getirir, yakarlar. Bu imkânsızlıklar onu yeni 
arayışlara iter. Köye gelen kap kalaycının körüğünden esinlenir. Evin damına 
körüğü yerleştirir. Bir demirci dükkânının örse ihtiyacı vardır. Düz, sert bir 
taşı örs olarak, bir keseri de çekiç olarak kullanır. İşleyeceği malzeme, tırpan 
arkası demirlerdir. (Daha sonra yapacağı torna tezgâhının malzemelerini 
yapıyordur.) Amcası, işten kaytarıyorsun diye damını yıkar, körüğünü tek-
meler… Ahşap malzemeden imal ettiği ayak gücüyle döndürülen ağaç tornası 
marifetiyle çeşitli süs eşyası ve yünden iplik yapmak için kullanılan teşi 
(ağırşak) camii süslemelerinde kullanılan malzemeleri yapar…

…
1940 yılında asker olur. Erzurum Aziziye tabyasında muhabere 

bölüğündedir. Kısa zamanda mors alfabesini öğrenir. Elindeki iki düğmeyi 
birbirine vurarak yazmasını öğrenir. Bir zaman sonra marangozhanede 

1 Konu ile ilgili ayrıntı için bkz. Dr. Erdal Aydoğan, Oltu Şûrâ Hükümeti’nin Ermeni 
Mücadelesi, Yasin Haşimoğlu’nun Hatıraları, Erzurum, 2005, Sami Önal, Milli 
Mücadelede Oltu, Ankara, 1968.
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çalışması uygun görülür. O günkü şartlarda askerliğin süresi önceden belli 
değildir, terhisler kapalıdır. Aradan dört yıl geçtikten sonra bir gün revirde 
yatarken terhisini eline verirler. Tezkereyi alınca, “yeniden asker ederler” 
diye düşünerek bölüğüne uğramaz, dolayısıyla asker bavulunu da bırakarak 
köyünün yolunu tutar (1944). Sivile dönünce marangozluk işlerine bıraktığı 
yerden devam edecektir; kapı, pencere, okul, camii inşaatları yapmaya başlar. 
Yakın uzak köylere gider, gelir. Bir müddet sonra evlenir, ilk çocuğu olur. 
1946 yılında babasını kaybeder. O yıllarda arpa ve buğdayı dövenle dövdük-
ten sonra rüzgârlı havada yaba ile savrularak taneyi samandan ayırırlardı. Bu 
zaman alan ve yorucu bir iştir. Bu nedenle harman savurma makinesi yapmak 
için araştırma yapar. Dişlileri döktürmek ve demir aksamı yaptırmak üzere 
İstanbul’a gider. Perşembe pazarında bir dökümcü ile pazarlık yapar. Bir ma-
kine takımını otuz lira bedelle sipariş verir. Malzemeyi almaya gittiğinde üç 
takım hazırlandığını görür. Buna yetecek parasının olmadığın söyler. Döküm-
cü hiç para vermeden üç takımını da alıp götürebileceğini, parasını sonra tah-
sil edeceğini söyler. Hiçbir referansı olmadan böyle bir itimat gösterilmesin-
den çok duygulanır ve otuz yıl sürecek bir alışveriş böylelikle başlamış olur.

…
Yaptığı makine iyi çalışıp iş gördüğü için çevresinde kabul görür. 

Kendisi “Mustafa Usta” lakabı ile anılmaya başlar. O günkü teknolojinin 
nimetlerinden lüks lamba ve radyo ile köylüyü tanıştırır. Ayrıca köyde bir bak-
kal dükkânı açar. Köy yolunun etüdünü yapar ve imece usulü yol yaparlar. 
Bölgede kurak geçen mevsim nedeniyle mahsul az olmuştur. Kışlık yiyeceğin 
dışında gelecek yıl ekmek için tohum ayırmak lazımdır. Eğer yetişmez ise pa-
rayla almak lazımdır, elde para yoksa durum vahimdir. Bir gün bir köylüsü ge-
lip dert yanar. “Ekecek tohumun yoksa uygun tarlalarına mısır ek, bir iki avuç 
yeter” önerisinde bulunur. Bunun üzerine vatandaş tarlalarına o yıl hep mısır 
eker, mevsim bol yağmurlu geçtiği için mahsul de bol olur. Elde ettiği mısırın 
yarısını ihtiyacı olan arpa ve buğdayla değiştirir. Kalan yarısını da satarak para 
kazanır. Bu nedenle onun için çok akıllı insan odur, kendisine dua eder. 

…
“İyilikten yana, kötülüklerden öte” bir yaşamı vardır. Bunu kendine 

felsefe edinmiştir. Çok çalışır. Köyde güzel bir ev inşa eder. 1960 sonrası 
yaptığı makinelerden bir tanesini hazineye bağışlar. Oltu’dan arsa alıp atölye 
inşa ederek 1962 yılında ilçeye göç eder, atölyenin bitişiğinde manifatura 
dükkânı açar. O yıllarda ilçemize üç günde üç gazete birden gelir. Bir eğlence 
mekânı yoktur. Bir kitapçı bile yoktur, gelişmeye ve kültüre katkısı olacağını 
düşünerek yazlık sinema için işe koyulur. 1965 yılında sinema salonu inşa 
eder. Ortağı ile sinemayı faaliyete geçirir; ismi “Kader Sineması”dır. 

…
Babam Mustafa Coşkun, kırk beş yıllık tecrübesi ile aldığı terbiye ve 

eğitimi, bilgi birikimi ve sezgisiyle inandığı hakikatı insanlarla paylaşmayı 
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arzu etmiş, çoğalmasına katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Memleketimizde 
sinemanın açılışı ile çatlak sesler çıkmaya başlamıştır. Aslında sinemanın 
kabahati yoktur; iyi film iyiye, kötü film kötüye götürür. Babamın felsefesi bu-
dur. Yerel basında çıkan haberler, elektriğin olmaması, belediye rüsumu gibi 
zorluklarla yürütülen bir sinemadır üstelik. Bütün bunlara rağmen sinemanın 
çalışması 1977’ye kadar sürmüştür. Allah niyetini kabul etsin ve rahmet eyle-
sin. Sinema binasını camiye ve Kur’an kursuna bağışlayıp Bilecik’e göç eder. 
7 Şubat 2003 tarihinde hakkın rahmetine kavuşur… 
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