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1934’te ilçe merkezi olan Bulancak, il merkezi Giresun’a 15 km, 
1988’de ilçe yapılan Piraziz’e 10 km ve Ordu’ya 32 km mesafededir. 1955’de 
kasaba nüfusu 5.844, ilçe nüfusu 50.864 iken, 1960’da kasaba 7.346, ilçe 
56.756 nüfusa ulaşmıştır. 70’lerden sonra gittikçe yoğunlaşan biçimde merkez 
kasabaya, yurt içine ve yurt dışına göçlerin yaşandığı görülür. 1985’te kasaba 
nüfusu 19.885 iken, ilçe nüfusu 76.083’dür ve son nüfus sayımında da bu 
rakamlar kasaba için 37.021, ilçe için 59.325 olmuştur.

Bulancak’ta sinema ile özdeşleşen kişi ise Şemsi Emecan’dır. 
1860’larda Tirebolu Harşit üzerinden gelip Bulancak Pazarsuyu’na yerleşen 
Salihoğulları Cuhmuriyet’te Emecan soyadını almışlardır. Baba Halil Hilmi 
Emecan 1930’lu yıllarda fındık kırma fabrikası sahibi ve fındık ihracatçısıdır. 
1938’de baba safra kesesi ameliyatında vefat ettiğinde en küçük oğlu Şemsi 
Emecan henüz üç yaşındadır… 

Şemsi Emecan’ın iki ağabeyi gurbete gidip üniversite bitirirler, o 
Bulancak’ta annesinin yanında kalır, Bulancak ortaokulunu bitirdikten sonra 
1955-56’da Erdoğan köyünde vekil öğretmenlik yapar, 1957’de ise 
Bulancak’ta Ziraat Bankası’nda çalışmaya başlar, 1960 Mayısından dört ay 
önce de istifa edene kadar. 

Maziye demir atan Bulancak sinemasının hâlâ hatırlandığını gösterir 
4 Nisan 2008 tarihli yerel gazete haberi.
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Şemsi Emecan Bulancak’ın ‘avangard’ kişisidir. 1951-52 yıllarında 
kabotaj bayramlarının değişmeyen yüzme şampiyonu odur. Gene 50’lerde 
motosiklet sahibi olur. İyi bir binici olduğu gibi motosiklet öğretmenliği yapar, 
motoru kiraya verir, ‘tek kişilik taksi’ olarak çalışır.

1951’den 1957 yılına kadar Demokrat Parti Bulancak Gençlik Kolları 
başkanıdır. 1954’te Adnan Menderes’in Bulancak’a gelişine de o ön ayak olur. 

1960 yılında ise sinema makinistliğine başlayacak ve 61’de sinema 
işletmecisi olacaktır.  

Güzin Emecan (GE)- Sinemacılığa ne zaman, nasıl, hangi koşullarla 
başladınız? 

Şemsi Emecan (ŞE)- 1950 yılında Bulancak’a ilk 16 mm’lik yazlık 
sinema açıldı. Bu makineyi getiren ve Bulancak’ı sinema ile tanıştıran kişi 
rahmetli Ahmet Özcan’dır. 16 mm, Belhovel (Bell & Howell) marka Ameri-
kan malı makine. Sonradan sinema binasının yapılacağı yerin arkasında boş 
bir arsaya tahta sandalyeler getirilip, beyaz bez perde gerilerek, yazlık sinema 
yapılmıştı. Çocukluk hevesliği ile oraya gidip gelmeye başladım ve makineyi 
(makinistliği) öğrendim. 1950’den sonra 35’lik film makinesi (büyük makine) 
geldi İzmir Fuarı’ndan. O arada da arsaya sinema binası yapıldı ve bina tam 
bir sinema salonu haline getirildi. Yazlık bahçede makinistliği öğrendiğim için 
artık sinemada makinist olarak çalışıyordum, kalan zamanlarda da bisiklet, 
motosiklet kiralıyor ve motosiklet kullanmayı öğretiyordum. 1960 yılında 
binayı mal sahibinden kiraladım, yani sinemanın işletmesini aldım ve 1985’e 
kadar başka bir işle meşgul olmadan sinemacılık yaptım.

(GE)- O dönemde Bulancak ve komşu yerlerde sinemaların durumu 
nasıldı ve işletmecilik nasıl yürütülüyordu? 

(ŞE)- 1960’ların başında Giresun’da Lale Sineması ve Yeni Sinema, 
Ordu’da Ordu Sineması ve Millet Sineması diye ikişer tane sinema vardı. 
Bulancak’ta 1950’de yazlık bahçede başlayan sinemacılık, sinema binasının 
yapılmasıyla ilerledi. Makinist olarak başladığım bu işte, bir yandan da 
işletmeciliğin tüm detaylarını da öğreniyordum, yani gişede bilet satmaktan, 
teşrifatçılığa kadar yapılması gereken ne iş varsa. Böylece 1960 yılında 
sinemayı aldığımda işletmeci olarak zorluk diye bir şey yoktu. Zaten epeydir 
içinde olduğumuz bir işin artık başına gelmiştik, o kadar. İlk kuruluşumuzda 
makineler İstanbul ve İzmir’den alınmıştı. Film dağıtım merkezi ise Samsun’du, 
yani film alışverişimiz Samsun ile yapılıyordu. Aslında bu film dağıtım 
şirketlerinin ana merkezi İstanbul’dur. Bunlar bölgelere şubeler açıyorlardı, 
mesela Karadeniz’de Samsun ve Trabzon illerinde dağıtım şirketleri vardı. 
Bizim alışverişimiz hep Samsun ile olmuştur. On beş günde bir Samsun’a 
gidiyorduk, aylık programlar yapılıp, firmalardan 10 günlüğüne filmleri 
kiralıyorduk. Bulancak-Samsun arasında günlük otobüs seferleri vardı, filmler 
bu otobüslerle getirilip, süresi dolduğunda da bunlarla gönderilirdi (O eski 
otobüslerin bagajlarında gidip gelmekten -çoğunlukla da otobüs durduğunda 
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muavini tarafından pek de nazik olmayan şekilde yolun kenarına atılıveren- 
yamuk yumuk kocaman teneke kutularda gider gelirdi filmler).

İşletmeciliği aldığım ilk yıllarda makinistliği de kendim yapıyordum, 
bu hem zorunluluktan, henüz yetişmiş eleman olmamasından kaynaklandı, 
hem de işi sevdiğimden diyebiliriz. Makinelere, makine aksamına büyük 
hevesim vardı zaten, küçükten daha bisiklet kullanır, kiralar, tamir ederdim, 
bu heves büyüdükçe motosiklet oldu, araba oldu. Uzun zaman da eski ara-
balara heveslenip, onlarla ilgilendim (1965 sonrası). Dolayısıyla makinistliği 
de o hevesle severek yaptım. Sonraları sinemada yanımda çalışan çocukların 
hemen hepsine bu işi öğrettim, hepsini makinist olarak yetiştirdim. Zaman 
zaman kapris yapıp işten çıkarlardı bu makinist çocuklar, bir sinemanın 
can damarı da makine dairesidir, bu durumlarda zorda kalmayalım diye de 
makinistliği hepsine öğretiyordum.

(GE)- Film dağıtım ilişkileri açısından dönem boyunca nasıl 
değişiklikler oldu? 

(ŞE)- Sinemacılık hayatım boyunca filmleri hep Samsun’daki firma-
lardan temin ettik, Kemal Film, Atlas Film, Fitaş Film. Aynı firmadan hem 
yerli hem yabancı filmi alabiliyorduk,  yani şu firma yerli film verir, bu fir-
ma ecnebi diye bir ayrım yoktu. Tabii 60’lar ve 70’lerde daha çok yerli film 
rağbet görüyordu, Türk halkı o yıllarda yerli film izliyordu. Yabancı filmlere 
ilgi daha sonraları arttı. 

Yeni filmler tabii öncelikle büyük şehirlerde oynardı ama büyük 
şehirlerde gösterimde daha çok film dolaştığı için ve filmler daha uzun süre 
perdede kaldığı için en yeni filmleri depoda bekleyeceğine biz kiralardık, 

Sinema sahibi Şemsi Emecan söyleşiyi yapan kızıyla birlikte, yazlık sinemada. 
Arkada vaziyet alan iki temel direk perdesini beklemekte. Filmin sandalye 

konforunu unutturacağı sandalyelerin azametinden malum. Sene 1970.
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benim de şirketle aram iyi, kolayca alırdık. İstanbul’da oynama tarihine ka-
dar burada oynardı, böylece ilk gösterimleri de burada yapılmış olurdu. Za-
ten bir filmin ancak 3-5 kopyası koca Türkiye’ yi dolaşırdı, her bölgeye 1 
ya da 2 kopya giderdi. Çok olay olmuştur böyle, Bulancaklı arkadaşlarımız 
burada filmi izleyip, ardından İstanbul’a gider ve orada film yeni gösterim-
dedir, arkadaşlarını “ben bu filmi daha önce Bulancak’ta izledim” deyip de, 
inandıramaz bir türlü. Zor tabii ikna etmek, yepyeni bir ecnebi film, İstanbul 
sinemalarından evvel Karadeniz–Bulancak’ ta oynamış…

(GE)- Sinema ve belediye, kaymakamlık/devlet ilişkileri nasıldı; 
örneğin bilet fiyatları, vergi ve diğer konular açısından? 

(ŞE)- Belediye bilet başına % 20 vergi alırdı, rüsum denirdi. Genelde 
belediyelerle problem yaşamadık. Karadeniz’de Giresun, Ordu sinemaları 
olarak da belediye ile sorunlar yaşandığını zannetmiyorum.

Sinema açıldığından itibaren bırakana kadar içinde bir büfe çalıştırdık, 
fakat büfeyi hep ayrı birileri işletti; uzun yıllar boyunca uzak bir akrabamıza 
bedava olarak verdim, çalıştırıp ekmeğini kazandı. En çok da kabuklu fıstık ve 
gazoz rağbet görürdü. Yazlık sezon Karadeniz’de zaten kısadır, buna rağmen 
yazlığı her yaz açardık, müthiş bir hazırlık dönemi olurdu. Büyük bir heves ve 
heyecanla hazırlanırdık yazlık sezona. En sıcak ve yağmursuz iki ayda yazlık 
sinema çalıştırılırdı. Sinema binasının üstü idi yazlık kısım ve ilk yıllarda 
sinema duvarı yoktu, iki uzun tahta direk arasına çekilen makaralı bez perde 
ile filmleri gösterirdik daha sonraları bez perde yerini alacak duvar-perde (du-
var örülüp beyaza boyanarak) yaptırdık. Yazlık sinemayı neredeyse sinemayı 
bırakana kadar devam ettirdik.

Şemsi Emecan ve sinemanın bilumum teknik ekibi. 
Belki bir film öncesi belki de sonrası. Sonu olmayan 1960’lardan.
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(GE)- Seyirci profili nasıldı, zamanla nasıl değişti?
(ŞE)- Bizim seyircimiz her kesimden Bulancak halkı idi, hatta bunu 

Giresun’u da katarak genişletebiliriz. Hafta sonlarında bayan matineleri 
yapılırdı. Türk filmlerine, kadınlar çoluk çocuk gelirlerdi; kadınların daha çok 
hoşlandığı dram ve aşk filmleri, bol gözyaşı olan filmler. Cumartesi-Pazar 
tek matine olurdu, 13.30’da. Çarşamba günleri de yine tek matine bayanlara 
idi. Hafta içi ise Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma bu kez erkeklere gündüz 
13.30-matine, gece 8.30-suare. Bunlar daha çok vurdulu-kırdılı filmler, 
kovboy filmleri vb. Cüneyt Arkın,  Kartal Tibet filmleri, Sadri Alışık filmleri 
ve karate filmleri -Bruce Lee-  bunları çocuklar çok sevdiği için hafta sonuna 
koyardık. Hafta sonları sinemada tam bir şenlik olurdu, üç film birden göster-
ilirdi; iki yerli film, bunlardan biri acıklı, biri komedi, bir de yabancı macera.

Kadın ve çocuklar, kışlıkla karşılaştırınca, büyük bir heyecanla yazlık 
sinemaya hazırlanırlardı. Aşağıda, kışlıkta filmler sanki haremlik selamlık 
gibi oynardı yani hafta içi erkeklere hafta sonu kadın ve çocuklara, oysa 
yazlık sinema sanki onları da birleştirirdi, birlikte gelirlerdi, aileler gelirdi. 
Kalburüstü ya da nasıl desek, tanınmış aileler, ya da komşular, birbiriyle 
arkadaş aileler bir araya gelirdi, bir sosyalleşme alanı idi.

Seyirci profilindeki ilk değişim 70’li yılların hemen başında seyirci 
sayısında azalma olarak görüldü, çünkü daha çok eve televizyon girmeye 
başlamıştı, bu tabii ki bazı seyircinin ayağını kesmesine neden oldu. 1980 
ihtilali ile birlikte ihtilal yönetimi afişlere dahi sansür getirdi, afişlerde özel-
likle kadın resimlerini boyayarak kapatmak zorunda kalıyorduk dekoltelerini 
ve eteklerini ayak bileklerine kadar koyu renklerle boyardık. 

Seyirci profilinin değiştiği pek söylenemez, açık saçık filmler yoktu 
zaten o dönemde, seks filmleri daha sonraki yıllarda başladı. Sadece sinema 
değil konser ve tiyatro salonu olarak da hizmet verdik uzun yıllar boyunca. 
Hemen her ay İstanbul ve İzmir’den sanatçılar gelir, konserler olurdu, 
tiyatrolar sahnelenirdi. Karadeniz turnesine çıkan sanatçılar sinemamızda 
konserler verirlerdi. İlk aklıma gelenler, Necdet Tokatlıoğlu, Bedia Akartürk, 
Lale Oraloğlu Tiyatrosu vb. 

Bulancak devam ederken, 1971-74 arası Ordu’da Millet Sineması’nı 
çalıştırdım, mal sahibi Haki Yener’ di. Samsun’dan aldığım filmleri Bulancak 
ve Ordu’da ortak oynatırdım. Çok kral ecnebi filmler oynardı henüz İstanbul 
ve İzmir’de oynamadan evvel ya da İstanbul sinemaları ile aynı anda. 

Hafta sonu Cumartesi ve Pazar bayan matinesi olurdu, saat 13.30’da, 
çoluk çocuk tamamen dolu olurdu salon. 500-600 kişilik salon. Bazen de 
yarısı kadar insanı alamadığımız olurdu. Her iki gün de o günkü matinenin 
afişleriyle kapladığımız arabayla çıkar bütün Bulancak’ı dolaşırdık, elimizde 
mikrofon, arabanın tepesine koyduğumuz hoparlör ile o hafta sonu oynayacak 
filmlerin reklamını yapardık. O zamanlar yerel televizyon, yerel radyo vb. 
gibi araçlar yoktu ki ya da gazeteye ilan vererek değil, filmlerin günü ve saati 
böyle duyurulurdu.



kebikeç / 28   2009

174

(GE)- Sinema 
siyasi baskı gördü 
mü, hükümetten- 
k a y m a k a m l ı k t a n , 
halktan, sağ sol örgüt-
lerden tepki gördü 
mü? 

(ŞE)- 80 ihti-
lalinden sonra ihtilal 
yönetimi filmlerde-
ki açık sahneler ve 
afişlerdeki dekolte 
fotoğraflar için çok 
baskı yaptı. Afişlerdeki 
özellikle kadın resim-
lerinin yaka dekoltel-
erini ve kollarını 
koyu renk suluboya 
ile kapatıyorduk, kısa 
etekli bacakları da 
ayak bileklerine ka-
dar şalvar giymiş gibi 
boyuyorduk. Bunun 
dışında tepki gördük 
diyemeyiz. Tabii seks 
filmleri furyasıyla 
uzun yıllardır hemen 
her hafta sonu sinema-
ya gelen kadın seyirci 
tepkisini saymazsak, fakat bu da zorunlu bir durumdur.

1970’lerin ortalarında televizyon evlere iyice girince, sinema sey-
ircisi azalmaya başladı.  Bunun üzerine yapımcılar salonlara tekrar seyirci 
toplayabilmek için erotik-seks filmleri çekmeye başladılar. İstanbul artık bu 
filmleri üretiyordu ve üretildiği sürece biz de göstermeye devam ettik çünkü 
bir anlamda mecburduk. Samsun’daki şirketlerimiz bu filmleri alıyordu, biz 
de almak zorundaydık. Müşterisi de vardı, çok iyi dolardı salon, hafta arası 
akşamları. Emniyet, ahlaka mugayir saydığı için sıkı tutardı, 80’den sonra 
özellikle dinci emniyet müdürleri vardı ve sıkı kontroller yaparlardı. Mesela 
Ordu’da oynayan filmi, makine dairesinden söküp alıp götürdüler. Bu seks 
filmleri furyası (1975-80), seksen sonrasında da biraz daha devam etti.

(GE)- En çok rağbet gören filmler altmışlar, yetmişler ve seksenlerde, 
jönler ve film isimleriyle değerlendirme? 

Solda erkek evlat Cüneyt Emecan, sağda kısmi makinist 
kayınço oğlu Oğuz Güner. Arkada Gerzek Şaban 

Cengaver’e karşı. Unutamadığımız 1970’lerin sonlarına 
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(ŞE)- 1960’larda, Cilalı İbo filmleri, Küçük Hanımefendi Serisi, 
Ayşecik Serisi, Şoför Nebahat, Turist Ömer Serisi’nin ilk filmleri, ayrıca Sadri 
Alışık filmleri, Ah Güzel İstanbul, Avare. Altmışların sonunda Tarkan-Kartal 
Tibet ve Malkoçoğlu-Cüneyt Arkın filmleri. Türkan Şoray filmleri başlamıştı, 
Acı Hayat ve Vesikalı Yarim gibi...

1970’ler; Kara Murat filmleri (Cüneyt Arkın); Kareteciler İstanbul’da 
diye bir film vardı Cüneyt Arkın ve ecnebi oyuncular bir arada. Köyden İndim 
Şehire, Salako ve Kemal Sunal filmleri başlıyor; 74-75’de Süt Kardeşler, Tosun 
Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı devam ediyor. Türk yapımı Şeytan yine bu 
yıllarda. Orhan Gencebay’ın, Emel Sayın’ın şarkılı türkülü filmleri var, ve işte 
Hababam Sınıfı geliyor 70’lerin ortalarında ve çok iyi filmler bunlar, Türkan 
Şoray filmleri var çok iyi iş yapan, Cemo, Açlık, Deprem, Baraj, Dila Hanım, 
Selvi Boylum Al Yazmalım, Devlerin Aşkı; dolup taşardı sinema bu filmlerle. 
Umut, Ağıt, Arkadaş, Sürü bunlar da Yılmaz Güney’in kimi yönettiği kimi de 
oynadığı filmlerdi ve büyük iş yapmışlardı. Yetmişlerin sonuna doğru, erotik 
Türk filmleri de geliyor ve hafta arası matinelerde oynuyordu.

1980’lerin ilk yarısında da, Kemal Sunal filmleri var; Zübük, 
Davaro, Şabaniye ve Dünyayı Kurtaran Adam’ı var Cüneyt Arkın’ın. Seks 
filmleri dönemi var, Amerikan kovboy filmleri, Rüzgar Gibi Geçti, Kuşlar, 
Kazablanka gibi çok iş yapan yabancı filmler vardı.

(GE)- Sinemanın kapanma sebebi ne idi?  
(ŞE)- 1985’den sonra sinema kötüye gidiyordu. İhtilal sonrası 4-5 yıl 

bizi çok ezdi, gösterilen filmlere çok kısıtlamalar geldi. Sonra video piya-
saya yerleşti, televizyon her eve girdi ve kanal sayısı artmaya başladı yani 
sinema eve girdi aslında. Sinemanın parlak dönemi sönmeye yüz tutunca 
1983’de başka bir işe yöneldim, bir restoran açtım. İki yıl boyunca iki işi 
birlikte götürmeye çalıştık, fakat sinemacılıkta eski dönem bitmişti, eski par-
lak dönem, kadın seyirci yok olmuştu, matine sayıları azalmış hatta bazı gün-
ler kapalıydık. Sonuçta 1986’da sinema defterini kapattık. Başkaları bir süre 
daha işletmeye devam etti, bilahare onlar da kapattı, götüremediler. Çünkü 
eskisi gibi gelmediler sinemaya, porno serbestleşti iyice yaygınlaştı. Aileler 
iyice çekildi zaten, seks filmleri başlayınca. 5-10 genç seyirciyle de dönecek 
iş değil tabii, olmadı, kapattılar. Bina çok uzun süre kapalı kaldı… Birkaç 
yıldır içi-dışı yenilenip, toplantı salonu olarak hizmet veriyor.

(GE)- O yıllara dair bir hatıra…
(ŞE)- 19 Mayıs 1963 ya da 64 Bulancak’tan Giresun’daki matineye 

film yetiştirmeye çalışırken vosvos arabamla takla attım. Giresun ve Ordu 
ile ortak film gösterdiğimiz yıllar, tabii filmleri bu üç sinemanın arasında ba-
zen zamanla yarışarak götürüp getiriyoruz. Bulancak-Giresun arasında hızla 
giderken 100 metre boyunca defalarca takla attım, araba en son dört tekerlek 
üzerinde durdu. Sadece birkaç sıyrıkla geçti gitti. O gün cebimde bulunan deri 
kasa anahtarlığını hâlâ kullanırım.
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Seksen ihtilalinde de, hem solcuyuz, hem sinemacıyız diye 
çocuklarımın okullarında okul aile birliği derneğinde üye olmamı gerekçe 
göstererek içeri aldılar ve üç gün içerde yattım. Tanıdık bir jandarma baş 
çavuşu sayesinde Erzincan’a gitmekten kurtuldum…


