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Arkanızda Atatürk Bulvarı’nın yoğun kalabalığını bırakıp yüksek 
tavanlı bekleme holüne girdiğinizde, kendine özgü atmosferiyle sizi hemen 
kucakladığını hissederdiniz. Az önce yanınızdan hızla akıp giden trafik, yolun 
iki yanına sıralanmış binalar, kaldırım boyunca ilerleyen insanlar, tüm sesleri 
ve renkleriyle sanki bambaşka bir zamanda kalırdı. Sizi böyle etkili bir tılsımla 
kendine çeken mekan, bir zamanlar Ankara’nın en görkemli yapılarından biri 
kabul edilen Büyük Sinema’ydı. 1949 yılı Ocak ayında başlayan hayatını, 
yirmi yıl boyunca, başkent insanlarının sanatsal ve sosyal taleplerini cömertçe 
karşılayan nitelikli bir kültür, sanat ve eğlence merkezi özelliğinde yaşayan 
bu yapı, Ankara’nın sosyal tarihinde derin izler bırakmıştır. 1950’li, 1960’lı 
yıllar Ankara’sını yaşamış olup da onu anımsamayan yoktur diyebiliriz. Yıllar 
boyunca, kocaman salonunda sanki bütün bir kentin anılarını biriktirmiştir. 
Onu tanımış herkesin bu sinemaya dair küçük de olsa bir anısı, özel bir 
izlenimi mutlaka vardır.

Sahnenin üstünde yükselen, Turgut Zaim imzalı “Halay Çeken 
Kızlar” panosu, şık fuayeleri, dekorasyonundaki bin bir özen, onu eski An-
kara sinemaları içinde çok özel ve ayrı bir yere taşır. Üstelik o bir protokol 
sinemasıdır. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü için yapılmış, özel bir 
locası vardır. Her tarafı kadife kaplı, şahane koltukları olan bu özgün locada, 
İnönü’nün filmdeki sesleri rahat duyabilmesi için özel bir hoparlör sistemi 
bulunuyordur (Karagözoğlu 2004: 110-111).

Tüm bu ayrıntıları içeren mimarî projesi, Abidin Mortaş gibi değerli 
bir mimarımıza ait olan Büyük Sinema, bu bakımdan da özel bir öneme sahip-
tir. Ünlü mimar, bir yazısında, bu tasarımı gerçekleştirirken lükse kapılmaktan 
çekindiğini açıklar: “Basit malzemelerle ve normal işçilikle elde edilen bir 
mimari meydana getirmeye çalışarak binanın sinema ve iş hanı kısımlarının, 
yaklaşık 1.200.000 lira gibi düşük bir maliyetle tamamlanmasını sağlamıştır” 
(Mortaş 1949: 13).

* * *
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Ankaralıların bu görkemli sinemada izlediledikleri ilk film, başrollerini 
Bette Davis, Paul Henreid ve Claude Rains’in paylaştıkları, Zehirli Yalan’dır 
(Deception, 1946).

Açılışı, uzun zaman sabırsızlıkla beklenmiş olan Büyük Sinema’nın, 
faaliyete geçeceği haberinin, Ankaralı sinemaseverler arasında nasıl büyük bir 
sevinç yarattığını tahmin edebiliyoruz. Konuya ilişkin olarak o günlerde gaze-
telerde çıkan ilanları, sadece sinema tutkunları değil, çok sayıda başkentli de 
giderek artan bir ilgiyle okumuş olsalar gerek.

BÜYÜK SİNEMA
Yenişehir Atatürk Bulvarı’nda

Büyük fedakarlıklarla yeni inşa edilen 1600 kişilik
BÜYÜK SİNEMA

17-1-1949 Pazartesi matinelerden itibaren
Sayın Ankara halkına kapılarını açıyor

Ulus, 11 Ocak 1949

Büyük Sinema İşletmesi, ilk aylarda Sinema Alemi adında bir 
program dergisi de yayınlamıştır. Ankara İlanat Acentası sahibi ve ziyafetler 
müteahhidi İsmail İşmen tarafından hazırlanan derginin basımı, Ankara Biricik 
Basımevi’nde yapılmıştır. Sinema Alemi’nin inceleyebildiğim 28 Şubat 1949 
tarihli 4. sayısında, Büyük Sinema hakkında bazı bilgilerin ve gösterimdeki 
filmlere ilişkin tanıtımların yanı sıra, sinemanın mimarı Abidin Mortaş’la, 
“Büyük Sinema’nın daimi seyircilerini” aydınlatmak amacıyla yapılmış bir 
röportaj da yer almaktadır. 

Büyük Sinema altmışlı yıllarda, farklı bir formatla haftalık yeni 
bir program dergisi çıkarmaya başlar. Klişe ve baskı işleri Resimli Posta 
Matbaası’nda yaptırılan bu derginin sayfaları ne yazık ki, gösterimdeki film-
lerle ilgili bilgiden çok; fıkralar, karikatürler, bulmacalar ve bol bol reklamla 
doludur.

* * *
Gün gelip geniş sinemaskop perdesini, arkaları ceviz kaplama 

kahverengi maroken koltuklarını, yerleri kaplayan kırmızı halılarını, 
balkonunu, fuayesindeki Sadabad tablosunu yitirerek bir “Büyük Çarşı”ya 
dönüşmeden önce, Büyük Sinema gerçekten de adına yaraşır bir heybete 
sahipti. 1949 Haziran’ında Darülbedayi topluluğuyla birlikte temsiller vermek 
üzere Ankara’ya gelen Vasfi Rıza Zobu, bu konuda bizimle aynı görüştedir. 
“Görmeye alışık olmadığımız büyüklükte, lüks bir sinema binası bu” der 
ve ardından devam eder. “Sahnesi geniş, soyunma odaları mebzul [bol]... 
Salonun süsü püsü yerinde ama; sahnenin yapısı daha bitmemiş” Sıvalı, 
sıvasız duvarlar, iskeleler arasında oynuyoruz.” Sanatçılar, “sahnenin ön 
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kısmını şöyle bir düzeltip hırdavatları dip tarafa yığdıktan sonra” dekorlarını 
kurarlar. Dekorun arkasında; sahnenin dip tarafında ise, inşaat hâlâ devam 
ediyordur. 

Darülbedayi topluluğu, ilk temsilleri Ceza Kanunu’nun arkasından 
İpekçi Merhum, Şeytan Tohumu, Küçük Şehir, Paydos, Olan Oldu adlı 
oyunları sahnelerler. Ankaralıların temsillere ilgisi yoğundur. Takdirlerini 
her gece oyun sonrası cömert alkışlarıyla gösterirler. Oyuncular da, Ankara 
seyircisinden memnun kalmıştır. Vasfi Rıza Zobu, “Böyle bir seyirci önünde 
oynama zevkine her zaman” erişemediklerini belirtir. Zira salonu doldu-
ran başkentliler; her şeyi anlamaları, gülmeleri ve sessizlik içinde, dikkatle 
dinlemeleriyle onlara her dakika; “medeni bir insan topluluğu karşısında” 
olduklarını hissettirmişlerdir.

Sonunda İstanbullu sanatçılar, “tiyatro mevsimi geçtiği halde, bu bin 
kişiden fazla alan “kapalı” tiyatroyu her akşam” doldurmuş olmanın verdiği 
sevinçle ve bu denli kaliteli bir izleyici kitlesini tanımaktan duydukları mut-
lulukla Ankara’dan ayrılırlar (Zobu 1977: 665-666).

Büyük Sinema binası, sanatın her alanına kucak açmış bir mekan 
olarak anımsanır. Nitekim Yaprak dergisinin 15 Mayıs 1949 tarihli sayısında 
Orhan Veli şöyle not düşmüştür: “Dün akşam, Büyük Sinema’nın üstünde, 
Abidin Dino’nun sergisi açıldı” (Sayı:10, 2).

Burada sanat; sadece sinema, tiyatro ya da resim olarak değil, 
müzikle de varolmaktaydı. Yıllarca unutulmaz konserlere sahne olan Büyük 

Büyük Sinema - Atatürk Bulvarı
1955 sonrası
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Sinema’da ilk konser, 19 Mart 1949 tarihinde, piyanist J. Palenicek ve 
viyolonselist Milos Sadlo ikilisi tarafından verilmişti. Bunu sonraki yıllarda 
daha pek çokları izledi. Ankaralılar Büyük Sinema’da, ülkenin ve dünyanın 
en ünlü müzisyenlerini dinlediler. Bunlar arasında değerli sanatçılarımız 
Münir Nurettin Selçuk’la Safiye Ayla’yı; Dizzy Gillespie ve Dave Brubeck 
gibi caz efsanelerini, dünyaca tanınmış keman virtüözü Jacques Thibaud’yu 
sayabiliriz.

Büyük Sinema, zaman zaman dönemin dünyaca ünlü film yıldızlarını 
da ağırlamıştır. Martine Carol, Marina Vlady, Jean-Pierre Cassel gibi tanınmış 
starlar kendileri için düzenlenmiş özel gala gösterilerine konuk olmuşlardır.

* * *
Büyük Sinema, Ankara’ya farklı tatlar getirmiş bambaşka bir 

dünyaydı diyebiliriz. Örneğin Anafartalar Caddesi’ndeki Yeni Sinema gibi, 
onun da bir “Madam”ı vardı. Bir Beyaz Rus olan Madam Marika Larissa, 
sinemanın üst katındaki “Büyük Pastane”yi işletiyordu. Her gün kendisi gibi 
Beyaz Rus olan yardımcısıyla birlikte sabah erken saatlerde pastanesini pırıl 
pırıl temizletir, müşteriler gelmeye başlamadan hazırlıkların tamamlanmasına 
özen gösterirdi. 

Yıllar boyu hasır koltuklarında nice anılar yaşanmış olan “Büyük Pas-
tane”, o dönemlerde başkentin en seçkin buluşma noktalarından biri kabul edili-
yordu. Sayın Behiç Köksal’ın anlatımlarından öğrendiğimize göre, 1950-1955 
senelerinde piyanist Yaşar Güvenir ve bazı ses sanatçılarının katılımlarıyla 
burada çok nezih yılbaşı eğlenceleri düzenlenmişti (Karagözoğlu 2004: 105-
106).
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Büyük Sinema
Limited Şirketi

1957-1958 Sinema Sezonu’na 
30 Eylül Pazartesiden itibaren

Amerika ve Avrupa’dan bizzat satın alıp ithal ettiği seçilmiş 
şaheser filmleriyle girmektedir. Takdim edeceğimiz filmleri 

Türkiye’de ilk defa Büyük ve Gölbaşı Sinemalarında seyrede-
ceklerini sayın Ankaralılara şükranlarımızla arz ederiz.

Ulus, 28 Eylül 1957

Çok sonraları, sahiplerinden Kazım Rüştü Bey’in (Güven) ölümüyle, 
Büyük Sinema’da bir şeyler değişip bozulacak, giderek dağılıp kaybolacaktır. 
Artık sonun başlangıcına gelinmiştir. Sinemanın idaresi başka ellere geçince 
değişiklikler birbirbirini izler. Bir vakitler programlarında Amerika ve 
Avrupa’dan ithal ettiği şeçkin filmlere yer veren Büyük Sinema işletmesi, 
maliyet kaygıları ve film dağıtımcılarının yanlış yönlendirmeleri nedeniyle, 
yavaş yavaş daha kalitesiz filmler getirmeye başlar. Rüzgar Gibi Geçti (Gone 
with the Wind, 1939)1, Kwai Köprüsü (The Bridge on the River Kwai, 1957), 
Kızgın Damdaki Kedi (Cat on a Hot Tin Roof, 1958) gibi başyapıtlar, zamanla 
yerlerini sıradan filmlere bırakıyordur. Kapandığı 1974 yılına gelindiğinde, 
Büyük Sinema’nın önündeki camlı panoları, Savulun Battal Gazi Geliyor, 
Dokuz Canlı Karateci, Dört Hergele, Aşk Yatağında Düello, Karateci Caniler 
gibi birtakım filmlerin afişleri doldurmaya başlamıştır.

Bütün bu değişimlerin başlamasıyla, önce Madam Larissa pastaneyi 
bırakıp ayrılır. Onca yıl sımsıcak dostluklara, katıksız sevdalara, mutlu ev-
liliklere tanıklık etmiş olan (Sayıner 2002: 28) Büyük Pastane ya da diğer 
adıyla Madam’ın Yeri, bundan böyle güzelliklerini bir bir kaybedecektir. 
Onu önce bir spor salonuna dönüştürürler, ardından langırt salonu yaparlar. 
Şimdi eski romantik şarkılar yerine langırt masalarının kulakları tırmalayan 
takırtıları işitiliyordur.

Ne yazıktır ki, yaşattığı bunca değerli anı, büyük ve görkemli mi-
marisi, şöhreti, ihtişamı; kısaca bugün Büyük Sinema denildiğinde özlem-
le anımsanan her şeyi, Ankara’nın unutulmaz özelliklere sahip bu güzel 
sinemasını, pek çok benzeri gibi yok olmaktan kurtaramadı. Onu ancak çeyrek 
asır yaşatabildik. Yitirmenin hiç durmadan hızla devam ettiği günümüzde, bu 
bir başarı olabilir mi dersiniz.

1 Rüzgar Gibi Geçti 1939 yapımı bir film olmasına rağmen, ülkemizde ancak 1953 
yılında gösterime girmişti.
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Özet: Ankara’da Atatürk Bulvarı üzerinde 1949 yılında açılan Büyük Sinema, 
başkentin 50’li ve 60’lı yıllarının sosyal tarihinde önemli izler bırakmış bir buluşma 
noktasıydı. 1552 kişilik salonunda yerli ve yabancı tanınmış sanatçılar yıllarca 
büyük konserler vermiş, dünyaca ünlü sinema yıldızlarının katılımıyla galalar 
düzenlenmış, siyası parti kongreleri ve geniş katılımlı pek çok önemli toplantı bu-
rada gerçekleştirilmişti. Mimari projesi önemli mimarlarımızdan Abidin Mortaş’a ait 
olan sinema, sahiplerinden Kazım Rüştü Güven’in ölümünden sonra, yönetimin el 
değiştirmesi ve ekonomik nedenlerle zamanla eski seçkinliğini yitirmiş, 70’li yılların 
ilk yarısında kapanarak benzeri pek çok eski sinema gibi çarşıya dönüştürülmüştür. 
Bugün yerinde Büyük Çarşı bulunmaktadır.
Anahtar sözcükler: Ankara sinemaları, Büyük Sinema, Abidin Mortaş, Kazım Rüştü 
Güven.

Abstract: Büyük (Grand) movie theater was launched in 1949 and became an es-
sential part of Ankara’s social life in 1950s and 60s. It had a seating capacity of 1552 
and hosted several concerts, party congresses, meetings and gala screenings with the 
participation of famous stars. The building was designed by well-known architect 
Abidin Mortaş. The movie theater lost most of its customers during the 1970s when 
its management was replaced after owner Kazım Rüştü Güven’s death. Eventually, the 
movie theater was closed in early 1970s and it was turned into a mall.  
Key words: Movie theaters in Ankara, Büyük (Grand) movie theater, Abidin Mortaş, 
Kazım Rüştü Güven.


