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0 smuam[u' dan Cwnuhurty et' e
Srlaremtar Tarilhil
DosyA npirdnU z 6zon grrixrruEL-THoMEN

Ana akrm sinema tarihine gore, zor4

Trirkiye sinemasrnrn roo. yrlrydl.'
"Trirk" etnisitesiyle inga edilen bu

anlatrda, erken donem Tiirkiye sine-
maslna emegi gegmit Fuat Uzkrnay'rn
gektili belge filmi (Ayastetano|'ta

Rut Abideai'nin lktltgt, r9r4) bag-

langrg kabul edilmekte., Film ne
yazrk ki 5u ana kadar bulunamadr,

Esasen, Osmanlt lmparatorlugu'nda
yeni teknolojilerle ilgilenenler ilk
filmlerini Uzknay'dan evvel gek-

migti: Manaki Kardegler (Dokuma-

cilar, ryo5) ve Sigmund Weinberg
(ldtanbut'dq Segimler ue Meclioin
Agtltgt, r9o9).r r9r4 Tiirkiye'de sine-
manrn miladr sayrldrlr igin daha es-

kilerin roo. yrl kutlamalarrnda yeri
yok gibi.l Keza "milli sinema tarihi"
ingasrnda her devlet kendi tahayyii-
Irine gore tarthyazmaya meyilli. 0r-
nelin Manaki Kardegler, Yunanistan
ve Makedonya'da sinema tarihinin

adeta paylagrlamayan kahramanlarr

haline gelmig durumda. Tartlgmah
goninen r9r4 miladrna kargr yeni an-
lallar da tiretilmeye devam ediliyor.
En sonunucusu Tolga Yalur'un keg-

fettigi bir veriyle ortaya grktr. yalur'a

gore ilk film Kdhya Hamit'in izmir'de
gektigi Bilordo Milaabakau (rqo6)

olabilir.5

20r4'te sinemanln roo. yrlr kutlama-
larr kapsamrnda pek qok etkinlik di.i-

zenlendi. Bunlardan biri Istanbul Mo-
dern'deki "Yriz Yrlhk Agk: Tiirkiye'dea
Sin-ema ve Seyirci llitkisi" sergisiydi.
ilgingtir ki "Yriz Yrlhk" zaman dili-
miyle, sinema seyircisinin tarihini de

r914'te baglatanlar var. Kiiratorliifti-
nti Gokhan Akgura ve Mrige Turan'rn
yaptrgl, Akgura'nln muazzam ki'isel
artivinin ve diler koleksiyonerlerin
kaynaklarrnrn kullanlldrlr sergi ke-
sinlikle gcirillmeye delerdi; qiinkii

sinema seyircisinin deneyimine dair
bilgimiz oldukga srnlrh. Acaba bu

dnemli sergi "YLiz Yrlhk Agk" sciyle-

miyle r9r4 oncesi seyirci deneyimini
drganda brrakmrg olmuyor mu?

Bu ballamda roo. yrl kutlamalanyla
ilgili birkag soru sorabiliriz: Sinema

tarihi sadece film yaprmr tizerinden
inga edilebilir mi? Bu colrafyada,
sinemanrn geligiyle birlikte delipn
sosyokLiltrirel ortamr hangi tarihten
baglatmahyrz? Peki ya sinema seyir-
cisinin tarihi? Sinemanrn Osmanh'ya
geldili r896'dan r9r4'e kadar gegen

zaman "kayrp" ml? Yahut tarihsel
dolruluk bu noktada ne kadar mii-
him?

Bu ve benzeri sorularrn lgrfrnda, bir
ulusal film arSivi6 bile bulunmayan
Trirkiye'de bir avug merakh aratttr-
macl olarak sinema tarihinin dehliz-
lerinde gahgmaya devam ediyoruz.

Toplumoal Tarih'in elinizdeki sa-

yrsrnda gahgmalarrmrzrn bazrlarrnr

sizlerle paylagmak istedik. Dosyada

yukandaki sorulara dolrudan cevap
vermemekle birlikte, Osmanh'dan

Ttirkiye'ye sinema deneyimini beg

farkh konuyla ele almayr hedefle-
dik Birincisi sinemada nitrat yan-

grnlarr ve onlemler, ikincisi Manaki

Kardeglerin Hiirriyet serisi gekimleri

ryrlrnda filmlerin tarihsel belge ola-
rak kullanlmr, iigiincrisri sinemanln

denetimi ve sansrir, dordi.inctisti si-
nema yrldrzr olmak ve giizellik yang-

malan ve son olarak da ulus ve tarih
ingasr ballamrnda sinema. Dosyada-

ki drinemsel aynm son derece genig;

Osmanh'dan erken Cumhuriyet ytl-
lanna ve gtinfimLize uzanryor. ilk i)g
yazr alrrhkh olarak Osmanh'da erken

ddnem sinemaya yofunlagtrken; er-

Ressam Salih,
"lstanbul'da ilk
Sinema", Perde-
$ahne, sayrT
(I5 Ektm 1943),
s. 5.
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ken donem Cumhuriyet'i ve giiniimii-

zi.i birer yazryla slnrrladtk.

Nezih Erdo{an "Erken Sinemantn

Kazasl: Nitrat Yangtnlart ve Onlem-

ler" adlr yazrstnda d6nemin "tehlikeli

madde"si addedilen nitrat tabanh

filmlerin kullantmrnt, ge;itli endige-

ler rgrlrnda alnan dnlemleri ve fela-

ketle sonlanan yangtnlart inceliyor.

r896 senesiyle baglayan ve bilhassa

Osmanh deneyimini kaPsaYan bu

tarihsel yolculuk Cumhuriyet'in ilk
yrllarrna kadar gitmekte. Ba;bakan-

hk Osmanl Argivi belgeleri ve gtinltik

gazetelerden yararlanan Erdo!an,

kargrlagtrrmal bir perspektifle Os-

manlr'daki yangrnlarr aynr donemde

Rusya, Britanya ve ABD'deki ben-

zerleriyle birlikte ele almakta. Dev-

letin ve sinema salonu sahiplerinin

ttim yapttnmlartna ve onlemleri-

ne ralmen yangrnlartn stirdii!iinii
vurgulayan bu yazr, yukarrda bahsi

geqen Ayastefdnot'tq Ruo Abide-

ilnin ltkil4t'ntn sonunu getirenin

de muhtemelen bir yangrn oldulunu

6ne s[iriiyor.

Saadet Ozen makalesinde goz ardr

edilen ilging bir konuya definiyor:

Filmin tarihsel galrgmalarda bir belge

olarak kullanrmt. Ozen, MakedonYa

Kinematek Argivleri'nden derledi-

!i Manaki Kardeglerin gekimlerin-

den Ht.irriyet serisine yolunlagarak

donemin tarihsel aktorlerinin ve

konjonktiiriini.in izini sririiyor. Film-

lerdeki sembolik anlamlardan kesin

olmayan verilerin vurgulanmastna,

montajlanmamrg goriinti.ilerin yo-

rumlanmasrndaki ustaltktan Mana-

kilerin detayh biyografisine kadar bu

qahgma uzun soluklu bir aragtrrma-

nrn tirrinii. Toplumql Torih'in 6n-

ceki sayrlannda iki yazryla, fotoiraf
ve kartpostallar aracrhlryla Il. Me;-

rutiyet ddnemini inceleyen yazarrn

dosyamrzdaki bu son gahgmast bir

devam yazrsr niteli!inde.?

"Denetimden Sansiire Osmanlt'da

Sinema" baglrkh yazr ise kavramsal

olarak i9 iqe gegen denetim ve san-

stir mekanizmalan hakkrnda. Ozde

Qeliktemel-Thomen, yeni bir tekno-

loji olan sinema aygrtlarrnln tetkiki,

sinemada elektrik kullanrmrnrn de-

netimi ve igerifi nedeniyle sansi.irle-

nen filmlere yolunlagmakta. Seyirci

profiliyle sinemanln mekAnsal de-

netimi gahtmaya dAhil deiil; yazt II.

Metrutiyet'e kadar olan donemi ele

alryor (r896-r9o9). Qeliktemel-Tho-

men artiv belgeleri lgrltnda, sinema-

nrn denetimi ve sanstir kararlartntn

etkili bir bigimde uygulanmadt!tnt

iddia ediyor ve literatiirdeki gahgma-

lardan farkh olarak, Il. Abdtilhamid

idaresinin sinemaya yaklagtmtntn sa-

nrldrlr kadar katr olmadrlrnr, aksine

iktidarrn sinemayt "devlet yarctrl'a"

kullanma niyefrrde oldufunu ortaya

koyuyor.

Ozge Ozyrlmaz "Tiirkiye'de Sinema

Yrldrzr Olmanrn imk6nsrzhll"nda,

Cumhuriyet'in Osmanlt'nln mirastnt

gdmerek milli bir tarih inga etmeye

qalr;trfr donemde sinema dergileri-

nin yrldrz yarrgmalanndan bahsedi-

yor. Ozyrlmaz, ylldrz ve giizellikyan;-

malarrnrn "modern Tiirk kadtntnt tiim

dtinyaya tanltmantn bir aract olarak"

kullanrldrlrnr belirtiyor. Betty Grab-

le, Marlene Dietrich, Robert Taylor

ve Clark Gable gibi yrldrzlar dergi-

ler aracrhlryla birer "arzu nesnesi"

olarak sunulurken diler yandan ko-

nuyla ilgili yazarlar yrldrz olmak is-

teyenleri geSitli vesilelerle uyartyor.

HoLi'vut, Stnemq Gazeteti, Perde ve

Sahne, Hollywood Seoi, Salon- Holl-

ywood Seai, itldu ve HollYwood

D"iinyaot gibi ddnemin siireli yaytn-

larrnrn incelendiii bu yazr ozenli bir

basrn taramastnrn liriinii.

Esin Paqa-Cengiz "Tiirkiye'de Sinema,

Tarih ve Temsil iligkisi Uzerine Soru-

lar" yazrsrnda, akademisyenler dtgtn-

da siyasetgilerin daha gok soz sahibi

oldulu resmi anlattnln ve ideolojinin

basktsrnt tattyan sinemada "tarihin

nasrl temsil edilmesi gerektifi" so-

rusuna ve "dofru temsil" meselesine

odaklanryor. Yazar, son yrllartn giin-

cel yaprmlanyla birlikte -Fetih r153

(Faruk Aksoy, zoe), Vecla (Ziilfi.i Liva-

neli, zoro) ve Mufiafia (Can Diindar,

zoo8)- geg Osmanh ve erken Cum-

huriyet yrllartndaki filmleri de ele

alryor. Yazt sinemada tarihin temsili

iizerine yaprlmrg gahgmalara onemli

bir katkrda bulunuyor.

Bu beg yazrhk dosyayla Ttirkiye si-

nema tarihinde pek de anlattlmayan

konularr paylaSmayr denedik. Maka-

lelerin bir krsmt yeni tamamlanmlt

doktora ve yiiksek lisans tezlerimizin

tiriiniiyken bazrlan da hAlihazrrda

devam eden aragttrmalartn ilk payla-

grmlan. "Milli sinema tarihi" ingastnt

zaman, colrafya ve hafrza bailam-

lannda doniigtiirmeye gabalayan bu

ya.r.larn Tt.rrkiye'deki ana aktm sine-

ma tarihi yazlmtna yeni bir soluk ge-

tirmesini umuyoruz. Farkl disiplin-

lerden (sinema-TV, tarih) uzmanlartn

bir araya gelerek film goztimlemesin-

den tarihsel analize, kaynak elegtiri-

sinden kargrlagtrrmah yonteme kadar

Ce;itli metodolojileri harmanladr!r

bu dosyayr zevkle okumanrz dilegiyle'
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I K0lt0r ve Turizm Bakanlrgt Sinema Cenel

Mndiirh.igil etkinIikleri iCin

bkz htlp://ww.yuzyilyuzfilm qov trl
Son Eri$im: 20 Araltk 20l4

z Fuat Uzkrnay (rBB8-r956) hakknda ayrlntlh
bilgi igin bkz Nijat ozon, llkTilrk Sinemaau
FudI UzkInaJ,Tirk Sinematek, r97o

I Siqmund Weinberg'in (r889-?) tilmiyle ilgili
olarak bk Mustafa ozen, "lkinci Mesrutiyet
Doneminde Belgesel sinema ve Propaganda,

r9o8-r9r4'. Tarih De Toplum Jleni
Joklalmld sayr I, Bahar 2oo5, s 9l-lo2

4 6-rl Kasrm 2or4 larihlerinde "Manaki

Kardepler lstanbul'da" adll bir
etkinlik diizenlendi, bkz http://www
manakikardesler com/index php

Son Erigim: 20 Arallk 20t4

5 Bu yazrnrn krsmen kurmaca oldulunu

vurgulamakta fayda var Yalur, yazlstnda
''ilk film tanrgmasr kurgusuna deginirken

tdyle bir iddia one siirer, " .Bilardo
Mi.isabakasr hikayesi de bunu taklit ederek
iki film [AJodtetono 6'ta Rus Abide'i'nin
jrkrfu4d arasrnda, ilklik adrna dikkate deler
bir fark olmadrgtna itaret etmek i9in ortaya
attlglm bir kurmaca, bir performans " Ayrtnttll
bilgi i9in bkz http://bianet.org/biamag/
diger/r6o954-turkiye-sinemasFnin-ilk-filmi-
bilardo-musabakasi
son Eritim: 20 Aralrk 20t4.

6 Bu noktada Ti.irk Sinematek Derneqi'nin (1965-

r98o) getitli filmleri toplaytp artivleyen bir
kurum olarak bir siire galrttl!lnl belirtmekte
fayda var. Sami Sekeroglu'nun Mimar Sinan

Universitesi Sinema-TV Merkezi'ne baglr

olarak kurduiu
"Tiirk Film Arsivi"nin Ttjrkiye'de gekilen erken

donem filmlerini bartndrrdtltnt vurgulayaltm

Ayrrca Bolazigi Universitesi Mithat Alam Film

Merkezi'nin [ilm artivi ve "Tiirk Sinemasl

Corsel Hafrza" projesi ise sinema tarihCileri

igin dnemli kaynaklar sunmakta Bilim ve

Sanat Vakfr'nrn yiiriittijgii "Tirk Sinemasl

Arattlrmalafl Artivi" de batka bir alternati[.

Kailtijr ve Turizm Bakanhqr Sinema Genel

Mndi.irl0gn ise yaklatrk iig senedir "Trjrkiye

Film Artivi ve Sinema Mi.izesi projesi

i.izerinde calrtmakta.

7 Saadet ozen, 'Manakilerin objektilinden
Hi.irriyet", Ioplum6oI Torih, sayt 22o,

Nisan 2012, s 50-57; Saadet Ozen,

"'Balkanlann llk Sinemacrlarl' ml? Manaki

Biraderler", Toplum'al Tarih, saY 
^9,

Mart 2012, s 60-67
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ERKEN SiNEMANIN KAZASI

NITRAT YANGINLARI
VE ONLEMLER*
NEZiH ERDOdAN

tg. yiizyLt ue 20. yilzyilm bay bir icatlar gagt olarak nltelendi hep.

Fotografi ue benzeri dtger gdrael-i4itrcl ieatlar kadar tinema da yeni bir alg bigimi

ue buna baglt olarak modern intana yeni bir deneyimler ufku tunuyordu.

Ne uar ki, bu deneyimler ufikunu milmk"iln kilan koqullara yakmdan bakildrymda,

ilqnlarda kendini ancak dikkatli bir okumayla ele ueren tehlike ue rahattulklarm

ilfiil kapah gegildigtni g1rilyoruz.

YENI ICAT, YENI KA'ZA

Atufethi efendim hazretleri

Fransa Devleti tebaasrndan Mosyd

Janin'in hareket-i insaniye ve

hayvaniyeyi gosteri r si nematograf

nAm alete liizumu olan elektrik

lambasrnrn imrAn igin mtisaade-i

seniyye-i cenAb-r hilAfet-
penAhilerinin istihsali istid'Asrnr

hAvi Fransa SefAreti'nden verilen

takrir suretinin gonderildilini

mutazammln Hariciye Nezaret-i

Celilesi'nin ve mebh0s elektrik

lambasrnrn bir g0ne mahzuru

olmadrgna dair Telgraf ve Posta

Nezaret-i Celilesi'nin tezkereleri

melfuflarryla arz ve takdim krLnmrg

olmakla ol bAbda her ne vechile

irdde-i seniyye hazret-i hilAfet-
penAhi geref-sud0r buyurulur ise

mant0k-r mrinifi infaz edileceli
bey6nryla tezkire-i sen6veri terkim

olundu efendim.

Sadrazam

HalilRrfat

Fi z RebiiilAhrr sene rlr4

Fi z9 Alustos sene rll2 [ro.o9.1896l'

ro Eyliil r896. Fransrz vatanda;r

Louis Janin insan ve hayvanlarr ha-

reketli olarak gosteren sinematog-

raf adrnda bir aletin kullanrmr igin

gerekli bir elektrik lambasrnrn iilke-
yeQokulmasrnr talep eden bir yazr

yailyor. Bu, Osmanh btirokrasisi

igin yeni bir durum. Bir dizi yazrgma

sonucu, herhalde etrafh bir sorug-

turmanln ardrndan, lambanrn bir

mahzuru olmadrlr gorrigiine varrh-

yor, daha dolrusu bu gorUg resmen

ifade ediliyor. Bunun gibi bagka ba;-

vurular olacak ve resmi yazrgmalar

stirerken yeni icatlara iligkin resmi

tavrr da belirginlegecek.' Elektrik

lambasrnrn ne gibi bir sakrncasr ola-

bilir? Istanbul'un gegirdili yangrn

felaketleri dikkate ahnacak olursa,

lambanrn fazla rsrnmasryla atet al-

masr ilk akla gelen risk olmah; hele

istanbul'un btiyiik yrkmlar getiren

mephur yangrnlan hAl6 hafrzalarday-

ken. 19o6 yrhnda Rusya'da bir gemi

sinemaslnln bagrna bu geldi. Volga

Nehri'nden atagl seyretmesi planla-

nan beg ytiz kigilik "yrizer elektrik ti-
yatrosu" ilk seferinde oksijen lamba-

srnrn alev almasryla daha seyirciler

gliverteye aya$nr basmadan yandr.r

Fransrz d0Srintir Paul Virilio, "Orijinal

Kaza" adh eserinde Aristoteles'in "Bir

kaza ilminin olmadrlr" tespitine degi-

nerek "Riskleri delerlendiren risk

aragtrrmafarrna kargln, kqzabilam

diye bir bilim yok" der, "sadece tesa-

drifi kegifler, arkeoteknolojik icat sii-

reci var. Yelkenli veya buharh gemi

icat etmek demek gemi batmaomt

icqt etmek demek. Treni icat etmek

demek roydon gkma kazasrnr icat

etmek demek. Aileler igin otomobil

icat etmek demek otobandaki vrirl-
mcyr firetmek demek."a

Acaba Virilio sinemanrn icadrna han-

gi kazayr uygun goriird0?5 19. yizyrl
ve zo. y[izyrln ba;r bir icatlar qalr

olarak nitelendi hep. Fotolraf ve

benzeri diler gorsel-ititsel icatlar

kadar sinema da yeni bir algr bigimi

ve buna balh olarak modern insana

yeni bir deneyimler ufku sunuyor-

du. Ne var ki, bu deneyimler ufkunu

mrimkiin krlan kogullara yakrndan

bakrldrfrnda, ilanlarda kendini an-

cak dikkatli bir okumayla ele veren

tehlike ve rahatsrzhklarrn iistii kapalr

gegildilini griniyoruz.

NiTRAT YANGINL,I\RI

Lamba ve dinamolarrn yurda sokul-

masryla ilgili yazrgmalar dikkatimizi
gelmesin; sinema gosterimlerini asrl

tehlikeli krlan, "canh" gortintiilerin

duyarh bir tabakaya kaydedildili
film geridiydi. Uretimi r88o'li yrllarda
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baglayan, goiunlukla l5 mm genitli-

linde olan nitrat filmlerin (teknik

adryla nitrat selil16z veya nitroselij-
16z) kullanrmr r95r yrLna kadar siirdii.

"Parlak goriintiisii ve dayanrkhhiry-

la" bugtin bile belenilen bu filmin

sorunu lamba ve dinamolardan qok

daha fazla yanrcr olmasrdrr.o Nitrat

filmler zaten oksijen iqerdiiinden

aynca yanmak igin oksijene ihtiyag

duymaz ve zamanla qiirtidtikge yant-

cl, hatta patlayrcr bir gaz qrkardlklart

igin alev almaya oldukqa yatktndlr-

lar. Ustelik, "nitrat yangrnlan"nl

sondtirmek qok grigtrir;7 suyla temas

ettiklerinde sonmezler, ayrtca gok

kesif bir duman qrkmastna neden

olabilirler.s "Tehlikeli madde" statii-

srindeki nitrat tabanh filmlerin sehir

drgrndaki gLivenli yaprlarda kurulan

argivlerde muhafaza edilmesinin ve

tagrma igleminin gok 6zel kogullarda

yiirfitiilmesinin nedeni budur. Nit-

rat film dolrudan giinegte tutulmaz,

rsr kaynalrna yakrn bulundurulmaz,

yanrnda sigara igilmez (ilerde gore-

cefiz) ve yalntzca gaztnt salmaslna

izin veren bir hava akrmrnrn olduiu

ortamlarda saklanmast gerekir.e Bu

tiirden tehlikeli bir maddenin sine-

malarda gosterilmek i.izere bir yer-

den bir yere ta$rnmasr, seyirci kala-

balrklarrnrn doldurduiu salonlarda,

takrldrlr projeksiyon aygrtrnrn meka-

nizmasr boyunca, iqerdiii gon.intiile-

ri beyazperdeye yansrtmak igin hrzla

rsrnan lambalann onunden arkastn-

dan ilerlemesi elbette ytiksek risk ta-

gryordu. Kamuya aqtk ilk gosterimler

projeksiyon aygltrnrn (sinematograf,

vitaskop vs.) seyircinin biraz ontine

yerlegtirildiii gosterim mekAnlarrnda

(Sponeck birahanesi, kahveler, daha

sonra lehzadebagr'ndaki mekAnlar)

gergeklegti. Filmin sarrldr!r makara

elle dondtjrtiliiyor, film makaradan

ayrrlrp aygrtrn mekanizmasr boyunca

ilerledikten sonra iqerdili gortintti-

ler perdeye yanslyor, igi biten ktsrm

ya ba;ka bir makaraya sarrlyor ya

da Lumidre Kardeglerin cinemdtog-

raphe aygfinda oldulu gibi -ki bu

gerqekte bir kamera-projektor hatta

film banyo aygrtrydr- bir sepetin iqi-

ne doktiltiyordu.

Elektriqin gehir gebekesi i)zerinden

Istanbullulann hizmetine sunul-

,|.r-"
1<,?

masrndaki gecikmenin sinemanln

yaygrnlagmasrnr da yavaglattrir,

Tiirkiye'de erken sinema tarihyan-
mrnda pek revaeta olan bir anlatrdrr.

Peki o ddnemd$ehir gebekesinden

gelen cereyanla [ilm gosterirni yap-

mak gergekten mrimktin mtiydu?

0rneiin Rusya'da " r9o8'de ytiriirhiie
giren bir nizamnameyle film goste-

rimlerinin sadece elektrik enerji-

siyle yaprlabilecegi tart kogulunca,

gdriinttilerin perdeye yanslmasrnl

sallayan Drummond lambasrnrn gok

yiiksek voltajda qahgmasr nedeniyle
projektorler gehir cereyanrnr kulla-

namadr; bunun ilzerine her mekdn

kendi dinamosunu temin etme yo-

luna gitti, ancak bunlar da korkung

derecede gririiltiihiydt.i. "'"

"Sahne rgrir" olarak da bilinen Ingiliz

kokenli Drummond lambasr salladrlr
parlaklk nedeniyle olsa gerek bagta

Fransa olmak iizere bijttin dtinyada

tutulan bir rgrk kaynalrydr. Cinema-

tographe ile uzak veya yakrn akra-

balrklarr olan phenakiotitcope vey a

biograph gibi icatlarrn da kullanrl-

masryla projeksiyon sistemlerinde

standart olarak benimseneceli belli

olmugtu." Eier bir projeksiyon sis-

teminde Drummond lambasr kulla-

nrlmamrgsa o sistemde yine ytiksek

voltaj gerektiren ark lambasr mevcut

demekti. lste bu nedenle, o donemde

sinema salonlannda film gosterimi

ile gehir gebekesi r-izerinden elektrik

dalrtrmr arasrnda zorunlu bir iligki

aramakta rsrar etmek gok anlamlr

olmayabilir. Devrin lstanbul gazete-

lerine goz gezdirecek olursak, sine-

ma igletmelerinin verdigi ilanlarda

dinamo veya benzeri makinelerin

epey yaygrn olduluna tanrk oluruz.

Mayrs r9o7'de lzmir'de Napoli'den

gelen "italya sinematograf kumpan-

yasrnrn beraberinde bulunan bir

aded mtista'mel dinamo makinesini"

0lkeye sokmak igin yaptrlr bagvuru

tizerine Sadrazam Ferid'in kaleme

aldrlr resmi yazr Osmanh'nrn dinamo

denen makineye pek oyle yabancr ol-

madr!rnr ortaya koymaktadrr. Yazrda,

"kuran kontinu lcourant conttnu:

stirekli akrml nevinden" olan elekt-

rik makinesi "az tazylk\" oldulu igin

geqiyinde bir sakrnca olmadrir ifade

edilmig.'' Buradan hareketle, ozel-

likle istanbul sinemalannda genel

kabul goren gosterim pratifinin, di-

namo veya benzeri bireysel elektrik

L.ireten makinelerle gahgan projek-

tdrlerin Drummond veya ark lamba-

srnrn aydrnhlryla perdeye goninti.i

yansrtmak oldulu ileri siirtilebilir.

Halihazrrda elimizde Osmanh'da

meydana gelen sinema yangrnlarrna

dair toplu ve etrafh bir gahgma mev-

cut olmamakla birlikte, yanlanlara
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bakrlrrsa ilk kaza tehrin elektriklen-

dirilmesi igin yaprlan giri;imler sr-

rasrnda cereyan etmit goriin0yor.

Murat Bardakgl'nln anlattlgrna gdre,

elektrilin geligini temkinle kargr-

layan ve yavattan alan II. AbdLil-

hamid sistemin once Saray'rn ikin-
ci mabeyncisi Arap izzet Paga'nrn

Begiktag' tan Yrldrz'a uzanan yoku5un

sol tarafrnda bulunan konalrnda de-

nenmesini ister.'3 Bu durumda olay

rgro'lu yrllarda meydana gelmig ol-

mah. Tesisatrn do;enmesi igini S.

Weinberg ve Otto adrnda bir Alman

Yahudisi iistlenir. Her gey tamam-

lanmrg, Paga'nrn konalr elektrik
enerjisiyle aydrnlanmrg, hatta yeni

gelen sinematograf aygltlyla film

bile izlenmeye baglanmrgtrr. Bununla

birlikte Abdrilhamid hAlA endigelidir.

Gerisini Bardakgr'dan dinleyelim:

"...Ve, maalesef Abdiilhamid haklr

grktl. izzet Paga konalrna elektrik

tesisatl ddsetmesinden sonra bir de

sinema makinesi getirtmitti. Bazl

akqamlar ailesiyle yahut dostlanyla

beraber o zamanln sessiz filimlerini
seyrediyordu. Olan, igte boyle ak-

gamlardan birinde oldu: Paga film
seyrettigi srrada kablolar birdenbire

rsrndr, makine kontak yaptr, grkan

kiigrik krvrlcrmlar bir anda alev halini

aldr. Tulumbacrlann gabalan netice

vermedi ve koskoca konak iki saat

iginde ktil oldu. Yangrn, o srrada iist
katlardan birinde her geyden haber-

siz uyumakta olan geng bir hizmetk6r

krzr da canrndan etmitti.''4

Ahmet Aktepe, izzet P aSa' y a sinema-

tograf aygrtrnrn tesisatr drigeyen Al-

man girketi taraflndan hediye edildi-

lini ileri siirtiyor,'5 ancak bunu neye

dayanarak sdyledilini bilemiyoruz.

Yine de, hik6yenin bLitiin anlatrcrla-

rrnrn anlagtrlr nokta, Paga'nrn film

izlerken konalrnrn yanrp ki.il oldu-

fu. Bir bagka kaynak, Said Duhani,

bu yangrnr anlatlrken sanki tahmin-

lerden qok ("Kablolar birden rsrndr,

makine kontak yaptr"), daha igeriden

duyduklanna dayah ve daha ikna

edici bir anlatryl benimsiyor; igittik-
lerine dayanarak yangrnrn sorumlu-

su olarak rsrnan kablolarr deEil nitrat
filmi igaret ediyor:

"M.S. Weinberg, ayil zamanda 'Pat-

he Kardegler' firmasrnrn ajanrydr;

bu srfatryla Sultan'rn mabeyincisi ve

'katib-i sani' izzet PaSa'nrn, 'Yrldrz'

yakrnlannda,'Yeni Mahalle' deki'ko-
nalrna' bir projeksiyon aygltl yerleg-

tirme ayncallgr elde etti.

Ne var ki, Abdiilhamid'in bu yakrn

Arap gdzdesinin salonlannda ger-

geklegtirilen ilk canh gor0ntri seansr

bir yangrna yol agmrg, koca konak ve

miiptemilatrnrn ki..il olmasryla sonug-

lanmrStrr.

'Bant'larr sarma ve gozme igin gerekli

br.itiln bobinleri henriz elde etmemig

olan M.S. Weinberg, aygrtrn iSletil-

mesine kargr grkmrgtr; ne var ki zrrh-

hlarda gdrev yapan bir deniz subayr

-sdylendifine gore- filmi oynatmayl

tistlendi; kurdelalar, uygun bir se-

petin iqinden gelip gegtikge onlan

denetleyebilecekti... Ne yazrk ki bir
sigara krvrlcrmr filmleri tututturacak
ve briy0k felaket ortaya gtkacaktl."'o

Benzer bir yangrn bir on ddrt yll ka-

dar sonra izmir'de gergeklegtilinde,

rilenler arasrnda devrin bagbakanr

inonri'niin kardegi Ahmet Bey'in egi

de bulundufu igin felaket ulusla-

rarasr basrnda haber oldu. z3 Eyliil

r9z4 tarihinde istanbul'dan gegilen

bir haberde izmir'deki bir sinema-

da tututan bir filmin neden oldulu
yangrn sonucu yaklagrk yiiz kiginin

oldtigil, olenler arasrnda bagbaka-

nrn yengesinin de bulundulu bildi-

riliyordu.'7 Oluz Makal'rn belirttifine
gore, r9 Eyhil akgamr Kokaryah Mer-

kez Sinemasr'nrn makine dairesinde

sekiz adet film, normalde filmlerin
muhafaza edildili ginko dolaba yer-

le;tirilmeyip yere konmug, gdsteri-

min sonuna dolru projeksiyon aygr-

trnrn krimr-irtinden grkan bir krvrlcrm

filmlere slgramlttl. Makinist tututan
filmi merdivenlerden indirerek kapr-

ya kadar getirmit, orada kim oldulu

Nitrat film.
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bilinmeyen bir kiginin attrg tekmey-

le film kaprdan drgarr grkmak yerine,

bir kavis gizerek iginde on altr adet

film bulunan gige dairesine girmitti.

Gige dairesinde baglayan yangrn krsa

srirede yalhboyayla boyah yaplyr

sarmlt, klsmen ah;ap olan bina kag-

maya frrsat bulamayan seyircilerin

iizerine qokmi.i5ti.i. Pencerelerden

sinema salonlarrnrn belli baSh ozel-

liklerini kabaca qiziyor:

"Bu dev sinematografrn kurulumu

teknik agrdan muikemmel. Seyircile-

rin grivenlifi aglsrndan da hatasrz. Be-

lediye Tiyatrolan'nrn becerikli y6ne-

ticisi Bay Stavro Pappadopoulos'un

aldrlr bilgece onlemler sayesinde her

mek igin salonda deligiklikler yaptrr-

mrg olmah. Dikkat edilecek olursa,

oncelikle nitrat filmin bulundulu

bcilme bir anlamda yalrtrlarak seyir-

cinin bulundulu salonun gtivenlili
pekigtiriliyor. Ardrndan herhangi bir

tehlike anrnda seyircinin binayr en

hrzh biqimde terk etmesini saflaya-

cak grkrg dtjzeninin saglandrir belir-

Kamuya a.gLk ilk g1fierimler projekrbton algLtLnm reyircinLn biraz onilne

Jerle{tirildi$L gdtterim mekdnlarLnda gergekleQti, Filmin mrildtg makara eIIe

ddndilritlilyor, film makarqdan WrLlLp WgLtLn mekanizma"lL boyunaa ilerledikten
6onrq iCerdi$i gorilntiller perdeye ydnsryor, iqi biten krctm Ja" bdqka bir makarqyq
rdrilLyor ya dd Lumldre Karde4lerin cinematographe WgLtLndd oldulu gibi

bir aepetin igine ddkillilyordu.

sokala veya denize atlayarak kurtu-

lanlar olmakla birlikte yi.iz civarrnda

insan hayatlnl kaybetmigti.'8

KoRKU vn ONrruun

istanbul'da yangrna kar;r onemler

tabii ki itfaiyenin modernlegtiril-

mesiyle krsrth kalmadr. Sinema ve

tiyatrolar ytizlerce insanrn bir arada

yukarrda tarif edilen koqullarda saat-

ler geqirdili mek6nlar olarak yriksek

bir risk grubu olugturuyordu. Bu ne-

denle, mi.idahaleci bir karakteri olan

devletin konuyla ilgili uygulamalarr

dtizenlemig olmasr beklenirdi. Ne

var ki, r9o3 yrhnda ytiriirhile giren
"sinematograf imtiyazr"nda, 0zde

Qeliktemel-Thomen'rn da gozledili

gibi, Sagrrtrcr bir gekilde sadece "si-

nema salonlarrnrn mimari zarafeti ve

yanglna dayanrkhhfr"'e igin her tiirhi
yola, ycinteme uyulmasr gibi gok ge-

nel bir ifade bulunmakta.

rgol tarihli imtiyaz metni yanglna

kargr somut ve aynntrh bir onlem-

ler dizisini gart ko;mamakla birlikte
lstanbul'un kalburtistti sinemalarr

yaptrklarr diizenlemelerle yanglna

kargr onlemlerini aldrklannt gaze-

telere verdikleri ilanlarda iftiharla
duyurdu. r9o8 yrhnda "Pathe Sine-

matiyatrosu" giriSimlerini anlatrrken

hem hangi saikle hareket ettiklerinin
ipucunu veriyor, hem de o donemin

tehlike dnlenmi; ve yakrn zamanda

ingiltere'de ya da Amerika'da yaga-

nan tr.irden herhangi bir felaketten

korkmaya gerek yok.

Petits-Champs'sinematogra[r kahn

gimentodan duvarlann igine kapan-

mrg ve raylar tizerinde kayan giiglti

bir demir kapr da onu tiyatrodan

izole ediyor. Bu beton kafesin iqinde

olasr bir yangrnr onlemek iqin her gey

drigriniilmiig. Bir su muslulu hemen

kulfanrlmak Azere hanr. Kurulum,

zaman ve parayr esirgemeyen Bay

Stavro Pappadopoulos tarafrndan
yaprldr ve itfaiye tegkilatrnrn baSr

Ekselanslarr Szechenyi Pa;a ile Pera

belediyesi ve mutasarnfhlr gorevli-

lerinin tam onayrnr aldr.

Yani, seyircilerin en korkaklarrnrn

bile artrk korkacaklarr bir gey yok. Ve

elektrikle parlak bir Sekilde aydrn-

latrlacak olan Amfi'ye kalabahk bir
gekilde gidilebilir. Salonun bogaltrl-

masrnr sallamak, grkrSlarda yrlrlmayl

onlemek ve en mi.ikemmel grivenlik

duygusunu seyircilere vermek igin

her onlem ahndr."'o

Yakrn zamanda ingiltere ve

Amerika'da bazr sinema yangrnlarr

meydana gelmig ve bunun i..izerine

Path6 Sinemasr'nrn igletmecisi tinhj
Pappadopoulos bu felaket haberini

alan seyircilerinin endigelerini gider-

tiliyor. Biitiin bu onlemlere, bagta

itfaiyenin modernlegmesini gergek-

legtiren Odon Szechenyi Paga olmak

tizere, gehrin konuyla ilgili en yLiksek

otoriteleri tanrk gdsterilerek verilen
gtivence sallamla;trrrhyor. Oriental

Sinemasr, seyircinin yangrn korku-

sunu Path6'ye kryasla daha agrk bir
dille ifade ediyor:

"Cenelde seyirciler muhtemel bir
yangrndan gekindikleri igin tiyatroya
gitmekten kagrnrrlar. Orada ise higbir

tehlike yok. Her gey tat ve betonar-

me. Yani ategin gegebileceii bir yer

ffi
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yok. Tiim sinemalarda operator bazr

risklerle, bazr tehlikelerle kargr kar-

gryadrr; makine patlayabilir. Dolu
Sinemalarr lirketi boyle bir ihtimali

bertaraf etmek iqin en briytik onlem-

leri aldr. Operator kabini [makine

dairesil biitiinriyle betonarmeden

inga edildi ve demirden bir otomatik

kapryla kapatrldr."''

numaralandrrrlmasrna birgok konu-

da diizenleme oneriliyordu. Bu kez

birden fazla maddede yangrna kar-

tl allnacak onlemler belirtiliyordu:
"Hususi telefon" hattryla karakollara

ve itfaiyeye ballanacak (4. madde);

"mrinasib mahallerde AlAt ve veshit-i

itfaiye bulundurulacak" (4. madde).

Bunun drgrnda 32. madde tek tek pro-

beginci olarak, derece derece agrlan

film yalmz bir delili olan bir sandrk

iginde toplanacak; altrncr olarak, ci-

hazrn bulundulu odada iki i99i bulun-

durulacak; yedinci olarak, iggilerin

elinin altrnda su ve iki kova bulundu-

rulacak: sekizinci olarak. cihazrn bu-

lundu!u odada sigara igilmeyecekti."

SiNEMANTN KAZALAR MiizEsi

Virilio bi..iti..in bu onlemler dizisini ve

bijt0n diger gabalarr ne kadar bir
kazabiliminin kurulduluna dair de-

lil kabul ederdi? Elbette britiin bu

trjzrikler, imtiyazlar, tadilatlara raf-
men yangrnlar devam etti. Herhalde

en son ve en gdrkemli nitrat yangl-

nt r95o'li yrllarrn sonlarrnda (r959?)

Si.itlLice'de belediyenin deposun-

da meydana geldi. Necip Sarrca ve

Kunt Tulgar'a g6re aralarrnda linki
Ayafiefanod'ta Ruo Abideoi'nin )lr
kilty(Fuat Uzkrnay, r9r4) da bulunan

binin tizerinde film bu yangrnda yok

oldu.'3 Virilio'nun kavramsal ve im-

gelemsel bir olugum olarak sdziinii

ettili "kazalar mtizesi"ne fiziksel bir
varhk kazandrrmak mtimktin olsaydr

efer, bu depodan aqrlan alandan bag-

lamak en uygun adrm olmaz mrydr?

Izmir'de gergekleyen bir ydngLn, \Ienler ardslnd"a deurin

bagbakant indnil'niin kardeqi Ahmet Bey'in egi d.e

bulundulu igin ulutlararutl bdtmda haber oldu. 4 tylilI
tg21 tarihinde latanbul'dan gegilen bir haberde lzmir'dekl
bir tinemqdq tutuyqn bir fiilmin neden oldugu yangn
ronucu yuklagk y'tiz kiEinin dldiigil, 1lenler a.ra.6Lnda"

b aqb akanLn y enge 6 inin de bulundu{u b ildiriliy or du.

17 Eyliil r9r6 tarihinde Emniyet Genel

Miidiirhifii'nce hazrrlanan bir ttiztik

tasansl lgigleri Bakanr Talat Paga ta-

rafrndan Bagbakanhfa sunuldu. Tti-

zrik, daha once kaleme ahnan imtiya-

za kryasla daha somut ve aynntrh ku-

rallar getiriyordu. Binalarrn kAgir ve

dayanrkh olarak in;asrndan, yaprlan

kegiflere dayanarak yazrlan rapor-

larrn tasdik edilmesine, koltuklarrn

jektor, bina ve seyirciler arasrndaki

ilipkiyi diizenliyordu. Birinci olarak,

karbon lamba kullanrlmayacak; ikinci

olllak, "cihaz" (projektOr) umumun

grkrSrnrn aksi yoniine koyulacak;

riqrincii olarak, cihazrn bulundulu
kabin ince delikli madeni bir ortiiyle
havalandrrrlacak; dordtincri olarak,

elektrik kaynafr ile film arasrna igin-

de Saph su bulunan bir frgr konacak;
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BiR TARiH MAIZEMESI oLARAK FiLM:

SAADET Oznx

Kantmca gdriintiintin en anemli i)ttilnli)gi), bizi tarihin neoneai olan gegmigle,

onun mkatlanmq, ekoil<, ama ne olabilecegine igaret eden bir uretiyle
dolayuz olarak yilz yiize brakabitmeli, 1imdiki zamanla gegmig araamdaki
geli4kili bir sradalryt bir anda akaettirebilmeaidir. Bu yfiztegme duyguduyla gelen
yeni tiir bir bilgi oaydabilir. Bunun titedind.e filmin, tarih malzemeti olarak biltiln
bir ilipkiler a$mm (tilm iiretiefui, oeyireiat. diyaai ue ktiltilret bektentiler ae 1artlar)
ipinde ue biltiln bagh belgelerle de erlendirilmeil gerekir, her belge gibi g1riintil de
mutlak bir bilgi igerme kabiltyetinden yokmndur,

Sinemayla tarih arasrndaki ili5ki
sinematografrn kitlesellettigi, bir
sinema piyasasrnln 5ekillenmeye
bagladrlr ilk yrllara kadar geri 96-
ttiri.ilebilir: r89o'larrn sonlarrna ait
dini propaganda amagh kurgular,
zo. yL'i,zytl bagrndan itibaren Uretil-
mig olan, bugtin klasikler arasrnda
sayrlan Quo Vadia (Enrico Guazzoni,

rytz), cabiria (Giovanni Pastrone,
r9rQ, The Birth of q Norjon (David

Wark Griffith, r9r4), Napol€on (Abel

Gance, 19z6) ve elbette Sergey Ey-

zentteyn (Trirkgede Ayzengtayn ola-
rak da yazrlryor) imzah Alekmndr
Neuoki ft918), iuan Grozni 0g++) gibi

filmler, gegmitten ahnmrg hikdyeler
i.izerine inpa edilmiglerdi. Ote yan-

dan zo. yrizyrl bagrndan itibaren
tarihin de sinemayr bir tema olarak
benimsedili, sinemanrn mtistakil bir
geligme gizgisine sahip bir toplumsal
olgu olarak hrzla tarihsellegtirildili
soylenebilir. Robert Grau'nun r9r4'te
yayrmlanan The Theqtre of Science
baghkh gahgmasr, poptler sinema
tarihinin inga edileceli unsurlarr bir
araya toplayan erken drneklerden
biridir: Grau, ABD'ye odaklanarak
kameranrn teknik geliSiminin yanr

srra y6netmenlerin, aktdrlerin, ita-

tmlannrn hik6yeleriyle bir anlatr
kurar.' r93o'lara kadar sinema tari-
hinin daha ziyade bu gizgide sine-
matografrn gelipimine, sinema pro-
fesyonellerinin ki5isel hikdyelerine
elildilini, belgelere elegtirel yaklay-

ma iddiasrndaki daha kapsayrcr gahg-

malarrn r93o'larda bagladrlrnr s6yle-
yebiliriz: George Sadoul'un ry42-tg54
yrllarr arasrnda yayrmlanan altl ciltlik
Hittoire gdn€rale du cindmabaSlk-
h gahgmasr bu anlamda dnemli bir
ornektir.'

Ne var ki tarihle sinema arasrndaki
iliSki, kar5rLkh olarak birbirlerini
"konu" etmeleriyle srnrrh defildir.
Sinemanrn temel unsuru olan film,
mristakil igeriliyle tarih disipliniyte
farkh bir bal kurabilir, bagh bagrna

tarihi bir belge olarak deferlendi-
rilebilir, tarihe igerik sallayabilir.
Film dendilinde bu elbette yekpa-
re bir britiin defildir, "konulu" diye
tarif edebilecelimiz filmlerle aktriel
gdninttileri igerenlerin bire bir aynr
yOntem ve sorularla deferlendiril-
mesi miimkiin delildir; bu yaada
filmden kastrm aktiiel goninttileri
igeren malzemedir. Filmlerle delilse
de fotolraflarla bu yolda daha 6nce

bir deneme yapmlt, II. Metrutiyet
devrinin siyasi retoriginin in;asryla
fotolraf ve kartpostallann dinami-

li arasrndaki ili;kiyi yine bu sayrda

delerlendirmeye galltmttttm.r Bu

ilk yazrrun konusu olan Resneli Ni-
yazi getesi, Hiirriyet geyili gibi iko-
nik fotograflan gekmil olan Manaki
Karde;lerden bugiine aynca r9o8
yrlma tarihlenen, ll. Me;rutiyet'in
ilanr (etiketlerde "Htirriyet" ve
"Jdntiirk Devrimi" olarak anlhyor)
esnaslnda gekildili varsayrlan film-
ler de kalmrgtrr. Bu yaztda, bugrin
Makedonya'da, Uskiip'teki Make-
donya Kinematek argivinde muha-
faza edilmekte olan bu qekimleri
delerlendirmeye gahSacalrm. Bu

delerlendirme birkag agama igeri-
yor: Oncelikle yazrh belgeler mer-
tebesine heniiz eri;memig yeni bir
kaynak olarak filmi bir 'belge" nite-
liliyle kullanma pratiginin geli;imi
ve metodolojisine klsa bir bakrg; bu
genel delerlendirme aym zamanda
"Hiirriyet" filmlerini incelerken kul-
lanrlacak ydntemin ve tartttmantn
gergevesini de olugturuyor. Ardln-
dan bu temellerde "Hiirriyet" film-
Ierinin analizine dair bir denemede

bulunacalrm.r
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Hentiz 1895 gibi erken bir tarihte

Amerikah yaprmcl W.K.-1. Dickson

gibi filmin tarihe yarar saflayacafr-

nr diiprinenler vardr: "Ofrencilere ve

tarihgilere muazzam faydalar saf-

layacak. Kuru, yanhg anlagrlmaya

mijsait, tarihginin akhndan grkmrg

abartrlardan mustarip anlatrlardan-

sa argivlerimiz biiytik, milli sahnele-

ri igeren, canlandrrrlmrg resimlerle

zenginle;ecek."s r897'de kamera-

man Boleslaw Matuszewski, Paris'te

yayrmlanan Une nouuelle rcurce
d'hittoire, U€ation d'un d€pOt de

eindmqtogrqphie hifiorique (Yeni

Bir Tarihi Kaynak, Bir Sinema Depo-

sunun KurulmasD baghkh risalesinde

filmin "dhiyri, yok olanr diriltip ytinit-
tugtjnr.i" sciyhiyor, "Grinintriniin ig-

lendili basit sekjloit gerit sadece bir
tarihi belge defil, aynr zamanda tari-
hin yok olmamrg bir dilimidir" diyor-

du.o Gower, Jast ve Topley ise r9r6'da

ortaklaga imza attlklan The camera

ao hiatorian'da (Bir Tarihgi Olarak

Kamera) goriintriyri klasik yazrh bel-

gelerle kryaslayarak hakikati aket-
tirmekte diler kaynaklara gore adeta

iisttin goriiyor, bagta belediyeler ol-

mak rizere devlet kurumlannr "milli

hayatrmrzrn goriintiihi kayrtlannr"

muhafaza edecek argivlerin (fotograf

ve film) kurulmasr igin gdreve gafrn-

yordu.T Qolunlulu filmlerin kugaklar

arasrnda devamhhlr sallayan bir arag

olma ozelliline vurgu yapan bu ya-

zarlarr daha da golaltabiliriz, orne!in
Alex J. Philip gahgmasrnrn baghgnda

"sinematografik filmlerin milli deleri-
ne ve korunmasrna" iSaret eder.B

Bir ulusun hayatrnr, dolayrsryla onda

billurlagtrfr varsayrlan "ulusal rizri"

iletme imkAnrnrn cazibesine kaprlan

bu yazarlar, milli film argivleri kur-

manrn gok pahahya gelmeyecelini

de belirtiyordu; fakat merkezi yaprlar

bu fike uzun siire pek ralbet etmedi.

Erken ddnem filmlerinden bugrine

gelebilenleri daha ziyade meslekten

merakhlarrn, koleksiyonerlerin ga-

balarrna borEluyuz. r938'de FIAF'rn

(Uluslararasr Film Argivleri Fede-

rasyonu) kurulmasr ve ozellikle bilgi
paylagrmlnr hrzlandrrmasr, argivle-

mede bir ddntim noktasr sayrlabilir.e

Resmi argivler ll. Diinya SavaSr'ndan

sonra rinem kazandr. Bunun en

onemli sebebi filmlerin pratikteki

faydasrnrn g6riilmiig olmasrydr: Ame-

rikan askerlerinin toplama kampla-

rrnda aldrfr g<iriintrilerin Niirnberg

Durugmalan'nda Nazi onderlerine

kargr kullanrlmasrndaki gibi.'"

Tarihgiler ise filmleri bir malze-

me olarak gdrme meselesinde hem

film profesyonellerinin, hem de

devlet kurumlannrn gerisinde kal-

dr. Hollanda'da Kraliyet Bilimler

ve Sanatlar Akademisi rgzo'lerde

bir argiv kurmak igin girigimde bu-

lundufunda, Huizinga gibi, ashnda

grirsel malzemeye uzak durmayan

bir tarihginin Akademi'yi bu igten

caydrdrg unutulmamah. Gerekgesi

ise filmlerin tarihsel birikime ciddi

bir katkrsrnrn olamayacalrydr, giinkii

filmlerde gririilenler ya rinemsizdi ya

da zaten bilinen geylerdi." II. Diinya

Sava;r sonrasrnda, r947'de Siegfried

Kracauer From Caligari to Hitler'le
tarih ile sinema arasrnda, yukanda

ismi gegen y azarlarn kastettiginden

daha farkh bir bal kurdu: Kracauer

filmi, akan hayatrn gdriinttilerle nicel

anlamda birikimi olarak srnrrlamaya-

rak, belli bir donemin toplumsal do-

ntigtimlerinin lirtinti ve aynasr olarak
(Nazizmin dofugunun Weimar Cum-

huriyeti sinemasrndaki izleri) tahlil

etti. Yine de onu bir istisna saymak

gerekir. Tarih ve sinema alanrnda

dncij isimlerden sayrlan Marc Ferro

r95o'lerde filmler rizerine gahgmak

istedigini s<iyledilinde Fernand Bra-

udel "Tamam, ama bundan kimseye

bahsetme" diye tavsiyede bulunmug-

tu. Pierre Renouvin de "Once tezini

bitir, ondan sonra" diye eklemigti.''

Sir Arthur Elton, "Tarih igin Bir Kay-

Yanaki Manaki
(Avdela, 1878

Selanik, rg54lve
Milton Manaki
(Avdela, r88z
Manastr, 1964).
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"Askeri
Bandonun
Gegi;i, Arabalar
ve Siivariler"
ba9lfth filmde
ittihad ve
Terakki arabasl.

nak Olarak Film" baghkh makalesin-

de "Akademisyenlerden korkartm

higbir gey bekleyemeyiz"'' diye yazr-

yordu. Marc Ferro, Pierre Sorlin gibi

isimlerle filmlerin tarih b6lUmlerin-

de kendine bir yer edinmesi r97o'leri

buldu. Bu alanda gahgmalar ozellikle

r99o'lardan sonra hrz kazandt.'a

ingiliz Savag Miizesi'nde Kayrtlar

Bdliim0'niin sorumlusu olan Chris-

topher H. Roads'rn I965'teki tarifiyle
"film, yahut sinematografik film tu-

haf, uygunsuz, pahalr, narin ve ula-

grlmasr imkAnsrz" bir aragtt.'e l95o'li

yrllara kadar kullanrlan nitrat filmle-

rin 37 derecede tututtugu, dolayrsty-

la orijinal malzemeyi depolamantn

da kullanmanln da gayet tehlikeli

ve zor oldulu goz onrine ahndrirn-

da Roads haksrz da sayrlmazdt. Bu

teknik mesele hem film artivlerinin
geq kurulmasrnln hem de tarihgilerin

filmlerle iliski kurmamastnln bir se-

bebi olabilir. Fakat bu teknik sorun

a5rlabilmig olsaydr bile r95o'lerde

filmin kavranrgrnr da caydrncr bir

unsur olarak hesaba katmak gere-

kir. "Konulu" filmler zaten eilence

sektdrti iqin r.iretilmig itibarsrz bir

malzeme, adeta ucuz romanlardl.

Bastan beri bu ttir filmlerle yan yana

giden, giderek neut6ree['6 adryla

sinemalarda dtizenli olarak goste-

rilmeye baglanan akt[el gekimler

ve haber filmleri ise gimdiki zamanl

aktarmakla yiikrimltiyd0. Gorevleri

bittigi anda bu gonintiilerin gegmit

zamanrn bir kaydtna doniilttiEiinii,

oncelikle filmlerle pratikte bire bir

ili;kide bulunan profesyoneller ve

argivcilerin fark etmit olmasr tesadiif

degildir. Ote yandan bu birer ikiger

dakikahk gekimlerden mt.istakil an-

lamlar grkarmak zordu. Argivleme so-

runlanndan dolayl zaten tarihgilerin

isteseler bile bu filmleri toplu olarak

gb?ne Sansr da yoktu.

Bugtin d4ital teknolojiler filmlere

erigim sorununa k6klii bir gdzilm

getirmit gortintiyor. Bilgisayarlarr-

mrzrn ekranlartnda her glin kaynait

belirsiz, "hig gortilmemig bir Istanbul

manzarasr", "Qok gagrracakstntz" no-

tuyla zuhur ediyor. Manaki Kardegle-

rin filmlerinin son yrllarda Makedon-

ya Kinematek Argivleri drgrnda do-

lagrma girmesi de bu teknolojilerin

bir sonucudur. Ne var ki bu, filmin

dzellikle Ttirkiye'de bagl bagrna bir

belge niteliiiyle tarihtilerin giinde-

mine girmit oldulu anlamrna gelmi-

yor, agrkgasr yeni malzemenin varltft

yeni paradigmalar [izerinde dtigtin-

meye sinema tarihiyle ilgilenenleri

nadiren sevk ediyor. Manakiler ve

filmlerinin, Tiirkiye'deki tartrgmalar-

da alrrhirnr bir tiirLi yeterince kay-

betmeyen "llk Tnrk filmini kim eekti"

sorusu Cerqevesinde sinema tarihine

d6hil edilmeleri bunun bir ispatrdrr.'7

Akttiel filmin igerilinden gok sinema

konolojisindeki yerinin 6n plana

qrkmasrnda, bir belge olarak bu ttir
malzemeyi "okumantn" zorluklartntn

payrnr da sorgulamak gerekir. Binler-

ce yrldrr yazrlr metinlere referanslar-

la yeni metinler Ureten tarihgiler igin

gorsel malzemenin kaynak olarak in-

tasl ayn bir gahgma alanr saytlabilir.

Argiv filmi ilk bakgta bizi temel uf-

rattmn olan zamanla yi.iz ytize getir-

diii igin heyecan vericidir. Gegmi;in

yiizleriyle bir anda kargrlagmak, ade-

ta "kendilifinden konugan" bir bel-

geyle karSr kargrya olduiumuz hissini

uyandrrr. Filme has sonsuz bir ";im-

diki zamanda" hareket eden, bazen

kameraya, dolayrsryla gozlerimize

bakan suretler peginde oldulumuz
"gegmig" hazinesine itaret etmekle

kalmazlar; aynt zamanda bize ben-

zerlerimizin yanrnda, geEmi;in iEin-

de ytiriime imkdnr sallar gibidirler.

Filmin kendine has zamant bir yan-

dan da gimdiki zamanrn iqinde sakh

olan kagrnrlmaz oltimliiliigti btittin

geligkisi ve alrrhiryla tecruibe ettirir.

Bir sonraki agamada 9610ntiilerin
analizine gegildiginde ise pek gok

farkb bile;eni hesaba katmak gere-

kir. Yukanda film argivlerinin kurul-

masrnr ilk savunanlartn goriiglerinin

aksine, her ne kadar film hakikatin

iqinden bir kesiti aksettirse de, bu

hakikatin ne oldulu hakkrnda nadi-

ren kendililinden bilgi verir. Film bir

zaman-mekAn kesitine isaret eder,

fakat bu kesiti yahut neyin bunun

drgrnda kaldrlrnr tarif etmez. Yazlh

bir metin hacminin eok otesinde bir

zaman-mekAnr anlatabilir, sdzgelimi

kokulardan bahsedebilir, izahat ve'
rebilir, tariI edebilir; aktrialite filmi

bunu nadiren bagarrr.

Filmin igerilini anlamaya gah;mak,

filmin kendi gramerinden, retorifin-
den ve olugum stirecinden de haber-

dar olmayr ve her seferinde once bu

yapryr yeniden slnamayr gerektirir.

0ncelikle sinemanrn kendi pratili

kargrmrza grkar. Sozgelimi gtindelik

hayattaki akttiel olaylan kaydetmeye

diigkiin her Lumidre'e kar;rhk sinema

hilelerini seven bir Melids'in 0861-

1938; film hilelerini kullanmakta usta

Fransrz yonetmen) oldulu sinema

tarihinde,'8 "aktUel eekim" olarak

tanrtrldrlr halde ashnda stridyoda

yaprlmrg pek gok film vardrr (r9o3

tarihli "Makedonya'da Katliam" fil-
mi, Paris yakrnlarrndaki Path6 sti.id-

yosunda Lucien Noguet tarafrndan



qekildigi halde "haber filmi" olarak
gosterilmitti). Buna ek olarak strid-
yoda kurgulanmrg olmasa bile akti:el
gdninttiler belli bir bakrgla gekilir ve

bir "montaj" igleminden gegirildikten
sonra sinemaya verilir; bazl krsrmlarr

atrhp bazr yerleri birlegtirilerek film

tirketi, yonetmen, seyirci vb.'nin
beklentilerini akettiren yeni bir an-

nmrzr yonlendirir. Fakat ister ham,

ister montajlanmrg olsun -ozellikle
metinlerin eplik etmedili filmlerde-
karSrmrzdaki gdnintrintin tam olarak
ne anlattlglntn, ne "grirdiifrimizirn"
tespiti daha karmagrk bir bakrg ge-

rektirir. Erken donem ar;iv filmleri

-Manakiler ornelinde oldulu gibi-
golunlukla sesten ve renkten yok-

Arnavutluk sinemalannrn 6ncrile-
ri gibi etiketlerle sinema tarihinin
grindeminde olsalar da filmlerinin
igeriline ve analizine dair gahgmalar

nadirdir.'' Igor Stardelov'un "Bal-

kanlann Igrk Ressamlan",, adryla
yakrnlarda TiirkgelegtirilmiS olan,
Manakilerin filmlerini sinema teknigi
ve dili agrslndan inceledili qahgmasr

Film arqiulerinin kurulmqtLru ilk ;auunanlqrm gTri)Eterinin aktine, her ne kadar
film hakikutin iginden bir kediti dk6ettir6e cte, bu hakikatin ne oldugu hakkm4a
na'diren kendililinden bilgi verir. Fitm bir zaman-mekan keditine iqaret eder,

fakat bu keilti Jo"hut neyin bunun d"rymd.a kaldrymt tarif etmez.

lam tiretilir. Bagka bir deyigle sinema-
da g6sterilen bir haber filmi belli bir
anda gergeklegen belli bir olayr yek-
pare bir gergeklik olarak aksettirmez,
gekim anrnda kameranrn ne y6ne ve

kime gevrildilinden baglayarak belli
bir program ve kurgunun sonucunda

kargrmrza gelir. Bu konuoa Americqn
Path€ Newt'An mtidririi Paul Desde-

maines Hugon'un kameramanlara

talimatlarrnr igeren l9r5 tarlhli Hinta
to New$ilm Cqmeramen bazr ipug-
lan iletir: "Konu ne olursa olsun ilk
sahne bir genel planla aqrlmahdlr
(...), dznenin kendisi gdrtini.ir halde

olsa da bu genel planrn bir pargasl

olmahdrr. Ornelin ingiltere Krall'nrn
Berlin ziyaretinl Berlin igin gekecek-

seniz krala yakrn plan girmelisiniz,

Berlin sokaklarrndaki karmagaya de-

fil. Fakat aynr konuyu Londra igin ge-

kiyorsanrz kaliyet kafilesinin Unfer
den Lind.en'den geligini, mekAnrn mi-
marisini gdstermelisiniz. Krala yakrn
plan girmek gerekiz bile kagabllir."

Desdemaines aym zamanda kamera-
manlara gi.izel kadrnlan yakrn plan
gekmelerini de dfi.itler.'e

ideal durumda elimizde belti bir ola-
yrn hem ham hem montajlanmlt go-

rrintiilerinin oldulunu varsayahm.

Bu bize nelerin montajda atrldrfrnr
gcisterir, dolayrsryla bir devrin siyasi-
ktiltiirel beklentilerini ve film profes-

yonellerinin tercihlerini bir nebze de

olsa sezdirebilir. Montajda genellikle
eklenen, g6riintrilerl destekleyen,

agrklayan ara baghklar da yorumla-

sundur. Oysa gtinliik hayatta bu iki
duyunun gcirme duyusuna eglik et-
medili durumlan istisna sayanz. Bir
olayr brittin bu duyulann bir araya
gelmesiyle teghis ve tespit ettigimizi,
siyah-beyaz bir sessiz filmin kargrsrna

gegtigimiz anda fark ederiz. Ozellikle
gtinhik hayatrmrzda yeri olmayan bir
yere ve ,u 

^n? 
ait bir filmin hangi

tarihte, nerede gekildigini ve hatta
neyi gosterdilini genellikle filmle il-
gili bagka yerden edinilmig bilgiterle
tahmin yahut tespit ederiz: Qekim
kayrtlan, gciriint0lerde ismini bildili-
miz bir kigi, yaprm tarihini bildifimiz
bir bina, belli tarihte yrkrldrlrnr bil-
dilimiz bir koprii vs. Argiv filmleri-
nin sliresi genellikle birkaq dakikayr
geqmez. BiitUn bu teknik sorunlarr
a;tlktan sonra bu kadar krsa bir gci-

riintriden anlamh bir sonug grkarmak

da kolay olmayabilir. Srizgelimi Path6

tirketinin tig sene boyunca gdsterdifi
btitiin filmleri inceleyerek pirket, film
endtistrisi, seyirci elilimleri vb. hak-
knda bilgi edinebiliriz, fakat her bir
film bu ballamrn drgrnda 9ok "konu5-

kan" olmayabilir. Manaki Kardeglerin

Htirriyet etiketli filmlerinde bUtain bu
sorularla kargr kargryayrz.

u,Ax.axirrn vr
nUnniynr FiLMLERi

Yanaki (1878-1954) ve Milton (1882-

1964) kendilerine atfedllen "Balkan-

larrn ilk sinemacrlarr" gibi kapsayrcr

sayrlabilecek bir srfatrn yanr srra,o

Yunan, Makedon, Bulgar, Romen,

bu anlamda bir istisna tegkil eder.
Manakilerin eldeki verilere g6re

r9o5 civannda, lngiliz Charles Urban
riretimi bir Bioscope kamerayla (3oo

numarah bu kamera halen Makedon-
ya Devlet Ar5ivleri'nin Manastrr'daki

Subesinde bulunuyor) gektigi filmler
yaktagtk olarak z5oo metrelik bir
ktilliyat tetkil eder. Mesleki biyog-
rafilerini krsaca hatrrlayacak olursak
Manaki Kardegler r898'de Yanya'da

bir fotograf stiidyosu agmtt, l9o5'te
stUdyoyu Manastrr'a tatmlttlr. Bri-
yrik ihtimalle aynr yrl film gekmeye

de baglamrg, r924'te Manasttr'da bir
sinema agmrglardrr. r939'da sinema-
nrn yanmaslndan sonra kardeglerin
yolu ayrrlmrg, btiyrik olan yanaki

Selanik'e tagrnrrken k09iik kardep

Milton Manasttr'da kalmlttlr. Bir
Romen okulunda dlretmenlik yapan

Yanaki r954'te, fotolrafgrhla devam
eden Milton ise r964'te olmiigtrir.
Milton r95o'lerde elindeki fotofraf
ve filmleri Sosyalist Yugoslavya hri-
kumetine devretmi', filmler r99o'la-
rrn bagrnda Macaristan'da tamir edil-
mit, nihayet zooo'li yrllarda dijital
formata aktarrlmrgtrr.'r

Bugiin Uskrip'teki Makedonya Ki-
nematek Argivi'nde muhafaza edi-
len filmlerin baglklan, Milton
Manaki'nin mirasrnr Yugoslavya'ya

devrederken verdili bilgilere gcire

koyulmugtur. Ancak Milton'un ver-
dlli 67 bagllk restorasyon srrasrnda

tekrarlar elenerek 4z'ye indirilmig-
tir.'4 Bunlann arasrnda r9o8'e tarih-

H
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lenmig olan, "Jdnttrk" devrimi ya da

Hiirriyet'le iligkili gdriintfiler gu ge-

kilde etiketlenmigtir:

J0ntiirk Devrimi Miinasebetiy-
le Yaprlan G0steriler (3o.6 metre,

yaklagrk z dakika): iyi giyimli, 96-

lrislerinde bir 6rnek kokart olan bir
grup erkek beklemektedir. Kamera

ne gdre daha uzun olan bu filmde

Manastrr'da, Shirok Sokak'ta gergek-

legen bir yririiyii; gririiliir. Kamera

yukandadrr, Milton Manaki'nin sdz-

lerine dayanarak Manakilerin evinin

balkonuna kurulmu; oldulu dngii-

ntilebilir. Sokakta diizenli bir yririi-
yiig kolu halinde ilerleyen bir askeri

bando, sUvariler, bayrak ve pankart

lar giymig, oyuncak tiifek tutan bir
dizi gocuk gortiliir. Qocuklann rinrin-

de Resneli Niyazi yririimektedir.

Yunanca Yazilr Gegit Tiirenleri
(5,1 metre, 55 saniye): Ellerinde Yu-

nanca yazrh pankartlar ve bayraklar

tatryan bir grubun gegit toreni, ylne

yukandan gekilmigtir.

Askeri Bandonun Gegigi, Araba-
lar ve Siivariler (23 metre, r daki-

ka): ilk 6nce bir kalabahlrn ortasrnda

kalmrg bir askeri bando, bir arabanrn

iginde gocuklar, bir dizi sfivari gdrii-

lttr. Hiirriyet )nuruna Gegit Tdreni

filminde de gonilen tiirden, yine er-

kek gocuklann oldufu, bayraklarla

donatrlmrg bir araba gdze garpar.

Onceki boltimde bahsettigimiz gibi,

filmlerin her belge igin oldulu gibi

rince mekdn-zaman ballamlnln net

olarak tespiti gerekir. En azrndan bu

filmlerin sttdyoda gekilmedilini bili-
yoruz. Milton Manaki'nin bu malze-

meyi artive verirken anlattrklannrn
yanl srra bugtine kadar gortiniigrinri

muhafaza etmit ya da yayrmlan-

mrg eski fotolraflanndan bilinen

mekdnlann gonintrileri ($irok Sokak,

sokalrn sonundaki, gimdi yrklmrg iki

krgla arasrnda kalan meydan, Dragor

Nehri rizerindeki kdprri vb.) filmlerin

stlidyo ortamlnda gekilmedigini gos-

teriyor. Ancak bu bir gekim kurgusu-

nun-planrnrn olmadrlr anlamrna gel-

mez. Manakiler, lngiliz mah Bioscope

3oo numarah kameralarrnda dort
dakikahk bobinler kullanryordu. Bag-

ka bir deyigle her dort dakikada bir
eylemin kaydr kesiliyordu. Ote yan-

dan Manakilerin filmlerini ne pekilde

tedarik ettiklerini kesin olarak bilme-

sek de (Uskiip'teki Makedonya Kine-

matek ArSivi'nde Path6 markah bazr

film kutulan en onemli ipucudur) el-

lerindeki stoku planh kullandklannr
varsayabiliriz. Dolaysryla birtakrm

torenlerin iginden belli anlan, ancak

birkag dakikahk dilimleri kaydetmig-

lerdir. Elimizdeki filmler 0ncelikle

Manakilerin neyi kaydetmeyi segtigi-

ni -kurguyu- bize gosterecektir.

Filmlerin gekildili tarihler konusunda

ise yine metadata (yazrlr kaynaklar,

fotolraflar vb.) bUtUn gciriintiilerin

Redneli Niyazi Bey ile tyiip Sabri Bey o giln tuhab bir
oyun rdhnqte koymuqlardt; bu oyun 23 Temmuz tgo9'in
bir canlandrilmayldlr Bu iki kahramon dra.dan

ddrt rcne gegtikten 6onra 23 Temmuz'un kahramanlk
anlatLtLnL kuran biltiln un;urla"n bir araya getirmiE,

kendileri de etki, tozlu geteci kryafetlerini giyip

i u anbul' dan ge lenlere b ir nilmay ig gO fi ermigt ir.
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bir askeri bandonun yiirtiytigtine

ddner, bandonun arkasrndan as-

kerler yi.inimektedir. Fonda bir za-

fer takr grirtiltir. Bir sonraki planda

baptaki erkekleri de igeren bir grup

Manastrr'da Dragor Nehri'ni geger.

Son olarak bandoyu ve kafileyi --eski

goruniimUnU h6l6 muhafaza etmekte

olan- Manastrr'rn anacaddesi Shirok

Sokak'ta goriirilz.

Hiirriyet'te KonuSma Yapan

Tiirkler (14.2 metre, yaklagrk z da-

kika): ilk planda bir direk, hemen

yanrnda da bir konugmacrnrn bulun-

dulu bir platform gortiltir. Bir ba$a-
sr elindeki gemsiyeyle konugmacryr

giinegten korumaktadrr. ikinci plan-

da, kamera kryafetlerinden ecnebi

olduklarr anlagrlan birtakm figrirler
gdsterilir. Manastrr'da yirmi kadar

konsolosluk oldulu dii;rinrildnfrin-
de, bunlann diplomatlar oldulu var-

sayrlabilir. Dinleyicilerin arkasrnda

"Osmanh ittihad ve Terakki Cemi-

yeti" pankartr goriiltr. Giinege kar;r

agrlmrg gemsiyeler ve kryafetler srcak

bir mevsimde oldulumuzu g<isterir.

Uqiincri planda, etrafr bir izleyici ka-

laba|lr tarafrndan sarrlmrg geni' bir
meydanda yiiriiyen askerler gdriiliir.

HiiLrriyet Onuruna Gegit T0reni
(ro3.3 metre, 4 dakika): Dilerleri-

tatryan siviller goriiliir. Sokalrn iki
yanrnda sadece izleyici konumunda

olan siviller de mevcuttur; ba;ka bir
&yi5le onceden planlanmrg, belli bir
kesimin kafildrlr bir tdren soz konu-

sudur. Hatta bir an bir siivari izleyi-

cilere dolru ilerleyerek ytiri.iytig ko-

luna katrlmaya gahganlan engeller.

Kaydrn ortalanna dolru beg ktgtk
krzr tagryan bir araba g<irtiliir, biraz

dni,inde lttihad ve Terakki bayrafr,

en onde ise at srrtrnda ilerleyen Res-

neli Niyazi Bey vardrr. Ktigiik krzlann
goliislerindeki bantlarda ne yazdrfr

okunamamaktadrr, ancak yine Mana-

kilerin gektigi ve Htirriyet albrimleri-

ne dahil ettikleri bir fotograftan'5 bu-

nun "gerdune-i Htirriyet" tarafrndan

ta5rnan, "adalet, uhuwet, ittihad,

mtisavat" bantlan takmrg krzlar oldu-

lu bilinir. Arkadan once askerlerin

atla gektigi, bu kez tizerindeki drirt
sivri kubbesi olan, kapah bir araba

yaklagrr. Yi.iniyenlerden bazrlarr ka-

meraya bakmaktadrr.

HiiLrriyet Onuruna Y,iiriiyug (lS,

8 metre, z dakika): Yine yukandan

gekilmig olan bu filmde, t9 plan ha-

linde, farkh etnik gruplarm simgesel

kryafetlerini giymig gruplann katrldr-
gl bir gegit toreni izlenir: once agrk

renk grimlek, koyu ceket ve fesliler;

ikinci karede ise agrk renk liniforma-
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t9o8'e ait olmadrlrnt ortaya koyuyor.

Yugoslav gazeteci Blagova Drnkov'un

Milton l"lanaki'yle, fotoiraflart ve

filmleri devretmesinden once yaptlgl

bir rdportaj bu anlamda ilk ipucunu

verir. Milton, Drnkov'a once birta-

krm fotolraflar gosterir: "Bir fotograf

albrimri grkardr. ilk fotografta asker

tiniformah, kafasrna kiirklii bir bagltk

takmrS, koca bryrkh, sevimli yiizlii bir

adam vardr. Bir elinde bir kamct, di-

lerinde bir hanger tutuyordu. 'Resne-

li Niyazi Bey'dedi Manaki. 'Bu adam

hiirriyeti getirdi ve Enver Paga'yla

birlikte Sultan Hamid'i devirdiler.' Fo-

tograflar bu hareketin nasrl gergek-

lettiEini hikdye ediyordu. (...) 'BOyle

pek qok anr filme de gektim.' Pash

teneke kutulardan birini agtp igin-

deki makaraya baktr. 'Bu hiiriyetten
sonra llindencilerin b9o3' te Sultan

Abdiilhamid'e kargr lllinden ayaklan-

masrnr gergeklettirenlerle r9o8'deki

isyancrlart bir tutuyorl kargrlanmasr.

Bu da bu balkondan r9o8'de qekti-

!im J6ntiirklerin yiiriiyiiSti."''o Milton

Manaki'nin'htirriyet" derken sadece

r9o8'de, z3 Temmuz'da gerqeklegen

ayaklanmayr kastetmedigi, r9o9'da

Sultan Hamid'in devrilmesini de iqe-

ren bir ddnemi 'hiirriyet" olarak ad-

landrrdrfr, "pek qok anr kayda aldlfll-

nr" s6ylemesinden anla gr hYor.

Bugiin Hiirriyet balhlr altrnda top-

lanan ve Makedonya Kinematek

Ar;ivleri'nde r9o8 gekimi olarak eti-

ketlenmig olarak filmlerin r9o8'den

rgrr'e kadar uzanan bir zaman dili-

minde kaydedilmi; oldutunu g6s-

teren ba;ka ipuglarrna da sahibiz.

Ivlanastlr'da Metrutiyet'in ilantna

dair nadir de olsa metinler mevcuttur

ve bunlar en azlndan birtaklm eleme-

ler yapmamtza imkAn saflar. Bunlar

zlT emmuz' da Manasttr'da hiirriyetin

ilanrnr ve daha sonra meydana gelen

bazr olaylan ittihad ve Terakki bakr-

gryla aktaran kaynaklardlr: "Sahib-i

imliyaz ve heyet-i idaresi Osmanh

ittihad ve Terakki Cemiyeti Manas-

trr vilayet heyet-i merkeziyesi" olan

Newir-i Hskikat qazetesinde qtkan

u^li," haberle? "rrtinaa ve Terakki

Cemiyeti'nin Manastrr Merkezi Azasr"

ve daha sonra Meclis-i Mebirsan Bolu

mebusu Mehmed Habib Bey'in YaYrn-

lanmamr; aniarr,'1 hem resmi Ma-

nootrr hem de Neyyir-i Hakikat Ya-

zarlanndan olan, "Manasttr Meclis-i

idare-i Vildyet Batkatibi" Debreli

Abdllmecid Fehmi Bey'in yaztlartnrn

toplandrtr Manqotff'm Unutulmaz

Giinleri risalesi'8 ve elbette Hiirri-

yet kahramanlartndan Resneli Niyazi

Bey'in hatrratl.'e Daha 6nce, Manaki

Karde5lerin Eektigi "Hiirriyet" fotog-

raflannt incelerken yine bu kaynak-

lara dayanarak olaylarrn ne gekilde

geligtilini <izetlemeye qalttmtttlm.r"

Eldeki veriler Resneli Niyazi Bey'in

gdrtildiilii filmlerin z3 Temmuz'a,

yani hiirriyetln ilan edildili giine ait

olamayacalrnl ortaya koyar, gtinkti

Niyazi Bey ancak birkaq giin sonra

Manastrr'a intikal eder. Farkh ce-

maat mensuplartntn olu;turdutu
qetelerin de gehre muvasalatr farkh

giinlerde gegit tOrenlerine sebebiyet

verir. Daha ileri bir tarihte, t7 Kasrm

r9o8'de Osmanh Meclisi'nin aglhgt

iCin biiyijk bir geqit t0reni dlizen-

lendilini Abdiilmecid Fehmi anlatrr.

Bu tdrende filmleri tarihlemek aqt-

srndan iki onemli aynntl mevcuttur:

Okul gocuklart beyaz kryafetleri ve

gdftislerinde kokartlarryla torene

katrlrr, aynca tirok Sokak'ln sonun-

daki, Beyaz ve Ktztl Krgla oni.indeki

geni; meydanda bir direk oldutu an-

latrlarda ilk kez olarak belirtilir: "...

meydan-r hiirriyet-nitan rncr"kezinde

rekzi mutasawer, dbidenin makamt-

na kaim olan sritun-t muall6." ileride

bir "Hiirriyet" abidesinin dikilmesi-

nin planlandrit yer burastdtr. Toren

srrasrnda hemen yantna bir top ara-

basrnrn ilzerine konu;macrlar iCin bir

de platform kurulmu;tur.r' Elimizdeki

fi lmlerden Hiirrty et' te Konu4ma ! a
pan Tiirkter'de tarif edilene benzer

bir direk gorilliir, ancak top arabast

mevcut deiildir. Bu yine Abdillme-

cid Fehmi'nin tarif ettigi bir bagka

toreni akla getirfi t2 Kasrm r9o9'da

(3o Tegrinievvel 325) gayrimiislim-

lerin askerlik hizmetine allnacalr

yine Htirriyet Meydanr'nda, dire-

lin yanrnda kurulan bir platformda

ilan edilmittir ve konugmacr bizzat

Abdiilmecid Fehmi'nin kendisidir.

GiineSli bir gtinde dinadamlart, ytik-

sek riitbeli memurlar ve diplomatlar

resmi bir davetle bir araya getiril-

mittir.r' Metinde tarif edilen sahne-

lerle gdrrintiiler, aynca Abdiilmecid

Fehmi'nin fotolrafryla filmde konu-

gan kiSi kryaslandrlrnda goriilen ben-

zerllk, Hiiniyet'te Konurma iaPan
Titrklelin gok bi)ytik ihtimalle bu ta-

rihte geki lmig olduf unu dtigtindtiriir.

Filmlerin en az iki tanesinin lgrl'e ait

olmasr kuvvetle muhtemeldir. 56z ko-

nusu tarihte Sultan Mehmed Regad

Balkanlar'r ziyarcte gelmi;, Selanik ve

Jaintiirk
Devrim,
Miinasebetiyle
yap.lon
G6\teriler
filminden
sahneler.
Arkadaki zafer
takr filmin
r9o8'e delil,
rgrr'deki
Sultan Retad'rn
ziyardine
ait oldulunu
diigiindiiriiyor.
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Manastrr'a geliginin bazr anlarr Mana-

ki Kardepler tarafrndan fotoirafl an-

mr5 ve filme gekilmigtir. Makedonya

Kinematek Argivleri'nde on altr da-

kikahk bir film grubu, r9u tarihiyle,

mtistakil bir etiket altrnda mevcuttur.

Bu ziyaretten geriye kalan, altrnda

lejandr olan fotoiraflar ve tanrklarrn

ifadeleri, elimizdeki r9o8'e tarihlen-

dar giden slreqte lvlanastrr'da pek

gok resmi bayram kutlandrirnr hatrr-

lamak yararlr olabilir. Bunlardan en

onemlisi r9o9 Haziran'rnda Osmanh

Meclis-i Mebusanr'nda ilan edilen

z3 Temmuz Metrutiyet Bayramr'drr

(Sultan Hamid'in Metrutiyet'i tekar
yLiriirliile koydulu ve kendi resmini

tatlyan biitrin araglarda rsrarla belir-

ornegin halkrn katrhmrna dair bir
gortintii sunmuyor. Hatta bizatihi o
giine ait higbir gon.intiiye ve fotoira-
fa -gimdilik- sahip deiiliz. Fakat eli-

mizdeki malzeme Me;rutiyet'in nasrl

kutlandrirna, ne gibi sembollerle

anrldrirna, ortak hafrzada hangi sim-

gelerle yaygrnlagtrrrldrirna dair pek

qok ipucu barrndrrryor. Bu bakrmdan

Hiirriyet'te
Konurmayapan
Tiirkaer.
Solda konugma
yapan btiyiik
ihtimalle
Abdiilmecid
Fehmi.
Arkasrndaki
direk, Hiirriyet
abidesinin
dikilmesinin
planlandrlr
nokta.
Salda "Osmanlr
ittihad ve
Terakki
Cemiyeti"
pankartr iiniinde
diplomatlar.

mig of an filmlerden Jontilrk Deurimi

M"ilnaoebetiyle lapilan G1oteriler

ile Hilrriyet )nuruna J|iirWilO'nn
ashnda rgrr'deki krilliyatrn bir pargasr

oldulunu dtigiindiirtiyor. Bunlardan

birincisinde arkada gortilen zafer

takr, r9o8 anlatrlannrn higbirinde yer

almaz, ancak rgrr'de mevcut oldufu-
nu bazr kartpostallardan biliyoruz.

Mehmed Habib Bey'in terekesine

ait boyle bir kartta "ikamet-i Saha-

neye tahsis olunan belediye dairesi

ve bab-r Regadiye" ibaresi, zaler ta-

krnr tarif igin kullanrlmrgtrr. rgrr'de

Sultan'r ziyareti boyunca adrm adrm

takip etmig olan Rumeli gazetesinden

gelen bilgiler, Manastrr'daki yi-irii-

yritte, tlpkr ikinci filmdeki (Hilrriyet

)nurunq )tilrtty'iiQ gibi, baglarrnda

kiilah, srrtlarrnda keten kryafet, elle-

rinde tahta tiifeklerle Resneli Niyazi

Bey'i takip eden, Resne'deki Mekteb-i

inkrlabi talebesinden bahseder.rr Bu

gocuklarrn resimleri hatrra kartpos-

tallannda da "Niyazi Bey'in talebesi"

olarak kargrmrza gtkar.

Diler tilmlerin qekim tarihleri hak-

krnda net bir tespitte bulunmak

mtimktin olmasa da z3Temmuz'u iz-

leyen, rgrz'de Balkanlar'rn Osmanh

imparatorlufu'ndan kopmasrna ka-

tllen 24 Temmuz tarihi iqin mecliste

te? bir oneri gelmig, isyancrlann z3

Temmuz'u ezici bir qoiunlukla kabul

edilmigtir.)ra Dolayrsryla elimizde tam

tarihi tespit edilememig olan filmler
bu kutlamalardan herhangi birine ait

olabilir. Ancak bazr fotograflar, film-
lerden en az birinin r9o9 Metrutiyet
Bayramr'na ait olduiuna igaret eder:

Manaki Kardeglerin gekip z3 Temmuz

r9o9 olarak tarihledikleri ve kendi

yaptrklarr Mana&r'da lld,n-t Hilr-
riyet albtimtine koyduklarr, goiris-

lerinde yazrh Seritler olan beg krigrik

krzrn resmi.rs Benzer kiigrik krzlar,

bir arabanrn iginde, bagrnda Resneli

Niyazi Bey'in yr.iriidrilii bir geqitte,

Hiirrjet anuruna Gegit Tdreni fil-
minde de kargrmrza grkar.

Kalan iki filmle ilgili bagka bir ipucu-

na erigebilmig deiilim. Bu durumda

bu filmlerin Manastlr'da, z3 Temmuz

r9o8'den sonra, r912'ye kadar uzanan

bir siireqte gekildiiini soyleyebi liriz.

GdRONTULERDE

mEsnurivEr nrronici

Sonug olarak filmlerin higbiri bize

23 Temmuz r9o8 grini.i isyanrn

Manastrr'da nasrl yapandrirna dair,

Manakilerin agair yukarr bir bobi-

ni kesintisiz harcayarak gektili film
(Hilrriyet )nuruna Gegit Tdreni)

ozel bir oneme sahip gonini.ryor. Fil-

mi krsaca hatrrlayacak olursak, kame-

ra yukarrda, sabittir. Shirok Sokak'ta

kameranrn oniinden askerlerin, 96-

irislerinde kokartlanyla sivillerin

olduiu bir yiirtiyiig kolu geger. Bir

noktada at risttinde ilerleyen Resneli

Niyazi Bey goninrir. Arkasrndan bir

bayrak gelmektedir, dikkatli bakrldr-

irnda iizerinde ittihad ve Terakki ar-

masr segilir. Srrada Htirriyet krzlarrnr

tatryan araba (gerdune-i Htirriyet)

vardrr. Manakiler bu arabayr onemli

bulmug olacak ki kamera yakrn plana

geqerek arabayr bir stire takip eder

ve bu ilging bir aynntryr bize gosterir:

Arabayr atlar degil insanlar gekmek-

te, tagrmaktadrr. Bir siire sonra yine

yakrn planda bagka bir arabayr izle-

riz. Bu seferki ath askerler tarafrndan

Eekilmektedir ve rizerine oturan bazr

askerlerle dt.iz bir platlormu andrr-

maktadrr. Kamera yakrn plandan 9rk-

madan son olarak dort sivri kubbesi

olan kapah bagka bir arabayr da vur-
gular. Bu arabanrn bir benzerini, i9i-

ni erkek gocuklar doldurmug olarak

Aokeri Bandonun Gegiyt, Arabalar
ve Siluartler filminde de edniriiz. Bu
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filmde kamera once zeminde, sokak-

tadrr, arabanrn gegigini krsa bir ha-

reketle takip eder. Daha sonra aynl

arabayr $irok Sokak'ta goniriiz, bu

kez kamera yukarrdan atla gekilen

arabayr kayda alrr.

Bu tekrarlardan ve kameranrn yakrn

plana almaslndan Hiirriyet krzlarrnrn

olduiu arabanrn, erkek qocuklann

bindirildiii kubbeli arabanrn ve atla
gekilen platform benzeri tatlylclnrn
torenlerde onemli bir rolri olduiu
anlagrhyor. Filmler bu roliin ne ol-
dulunu anlatmryor, fakat bu konuda

yorumda bulunmamrzr sallayacak bir
bagka gortint0ye ve yazrh kaynaklara

sahibiz. Soz konusu gor0ntLi, Sultan

ReSad'rn rgrr'de Manastlr'r ziyare-

rinde Manakilerin gektigi filmin bir
pargasrdrr. Saydlirmrz biittin unsur-

larrn 9o!u bu kez bir arada, diizenli

olarak birbirini takip etmektedir.

En onde at iistiinde Resneli Niyazi

Bey ile Hrirriyet'in daha az bilinen
kahramanlarrndan Eytip Sabri Bey'i

goriiri)z. Her ikisi de kameranrn [ar-

krndadrr, hatta Resneli Niyazi Bey

doirudan kameraya bakmaktadrr.

Kamera bir an durur, onlar yaklagrp

yakrn plana girdilinde yeniden kay-

da girer, bir bakrma kameraman da

onlara ozel bir onem vermektedir.

Arkalarrndan daha onceki filmlerde
platforma benzettiiimiz araba bu kez

daha net olarak gortig alanrna girer:

Bu, dallarla siislenmig bir top araba-

srdrr. Sonra Htirriyet krzlarr gelmek-

te, birinde ittihad ve Terakki Cemi-

yeti yazrh, birinde ittihad ve Terakki

armasr olan iki bayrak onlarr izle-

mektedir. Aynr torende erkek gocuk-

larrn bindirildiii araba da mevcuttur.
Bu kez bunlarrn teghisini sallayacak
tanrkhklara sahibiz. Sultan Regad'rn

maiyetinde bulunan Halit Ziya Bey'in

tabiriyle Resneli Niyazi Bey ile Eyrip

Sabri Bey, o gi.in tuhaf bir oyun sah-

neye koymugtur. Halit Ziya Bey'e

gore en ilging tarafr kahramanhk

taslayan Resneli Niyazi Bey olan bu

oyun, 2l Temmuz r9o8'in bir canlan-

drnlmasrdrr.r6 Yani HUrriyet'in bu iki
kahramanr aradan ddrt sene geqtik-

ten sonra z3 Temmuz'un kahramanhk

anlatrsrnr kuran brittin unsurlarr -23
Temmuz'da gergekten yaganmrg ol-
malanna bakmakslzrn- bir arava qe-

tirmig, kendileri de eski, tozlu Ceteci
kryafetlerini giyip istanbul'dan ge-

lenlere bir ntimayig gdstermiglerdir.

Krsaca hatrrlayahm: z3 Temmuz'da

isyanl anlatrsrnda, askeri okul komu-

tanr Vehib Bey'in bir top arabasrnrn

ristiine grkrp yaptrgl konutma temel

bir onem tagrr. Hrirriyet Manastrr'da

bdyle ilan olunmugtur.rT Torenlerde

si.irekli yenilenmig, defigmig olabilir.
rgrr'de hAl6 bu arabaya rastladlgl-

mrza gore Manastrr|larrn aetslndan

varsayabilecelimiz tey, arabanln

baqh bagrna ittihad ve Terakki'yle
ozdeglegmig olduludur.

Gozden kagrrrlmamasr gereken bir
bagka nokta, Manaki Kardeglerin her

Remeli Niyazi Bey'in bir kahramdn olarak in4aomda
Manakilerin gektigi fiotograflarm mutldk bir etkiilnin
oldufiu, bu rerimlerin hAn Meqrutiyet'in dimgeleri olarak
bilinmetlnden de anlaqtlabilir. Hilrriyet fiilmlerinde
Retneli'nin iginde oldugu g6ri)ntillerin dELrlkta olmau
iki taraf ararLndaki (belki maddi kar1ilkla da yilrilyen)
tgbirliginin uzun zaman deuam ettigini g)fieriyor.

gdrdriliimiiz platform bu top araba-

srnrn bir temsili, bir anlamda isyanrn

bir "kutsal emaneti" sayrlmahdrr. Bu

beyandan son8 duru. telgraflar-
la saraya bildirilmig, sultan isyan-

dan bahsetmeden za Temmuz'da

Megrutiyet'i istanbul gazetelerinde

ilan etmig, bu srrada yaklagrk bir haf-

ta boyunca qeteler Manastrr'a muva-

salat etmi;tir. Resneli Niyazi Bey'in

Manakiler tarafrndan gekilmig fotof-
raflarr giderek yayrlmrg, kendisi En-

ver Bey'in yant slra HLirriyet'in onde
gelen kahramanlarrndan biri olarak
gortinti.ilerle tescil lenmigtir.

rgrr'deki bu "tuhaf oyunun" bir bag-

ka tanrlr olan Hakkr Tarrk (Us) Bey

Senin'deki bir makalesinde yine film-
lerde siirekli kargrmrza glkan kubbeli
arabanrn ne oldufunu aglkhla ka-

vu5turur: Ittihad ve Terakki arabasr.rs

HW q.l gazetesinde yayrmlanmrg olan

bir karikatiirde iki tekerlekli, ancak

dort atrn gektigi bir araba gdniltir
ve dort rakamrna yr.iklenen sembo-

lizm konusunda fikir verebilecek bir
yorum belirtilir: Atlar ittihad, terak-
ki, egitim ve iq-drg siyaseti simgele-

mektedir. Aynl zamanda Hiirriyet'in
hiirriyet, m[.isavat, uhuwet, adalet

sloganlannrn da dort kubbeyle ifade

edilmig olmasr miimkiindrir, ancak

bu sembolik anlamlar ortak hafrzada

biri hrirriyetin ilanrnrn bir agamasr-

nr hatrrlatan sembolik mekAnlarda

gergeklegen, uzun bir torenin ancak

belli anlannr gektikleridir. fehirde z3

Temmuz'la ozdeglegen belli mekAnlar

vardr: z3 Temmuz r9o8'de getecilerin

gehre ilk geldili varsaylan, gehir dr-
grndaki Hanlaronii mevkii, resmi adr

Hamidiye Caddesi olan, halk arasln-

da $irok Sokak olarak anrlan, isyan-

dan sonra ro Temmuz Caddesi olarak

isimlendirilen (Yugoslavya zamantn-

da Mare5al Tito Caddesi oldu) ana-

yol, top arabasrnrn konuldulu mevkii

olan krglalar oniindeki Hiirriyet Mey-

danr.re Manakilerin kayda gegmek

iqin segtili anlar ozellikle Resneli Ni-

yazi Bey'le ve ittihad ve Terakki'nin

sembolik delerler yiikledili unsur-

larrn yolunlagtr!r, kuvvetlendili
zaman dilimleridir. Bunun yanl slra

her toreni kayda gegmig defillerdir.
Ornelin z4 Temmuz r9o8'den itiba-

ren, Megrutiyet'i sultanln sahiplen-

mesiyle devletin de birtakrm kutla-

malar yaptrrdrltm Neyyir-i Hakikqt
gazetesindeki kinayeli haberlerden

biliyoruz. 3o Temmuz r9o8'de gaze-

tenin "icra-i Ntimayig-i Siirur" baghfr

altrnda birkag satrrda gegittirildigi

gekliyle: "Milletin zor ve mihnet-i

bazu ile ilan eyledili htirriyet-i mut-

lakayr ister istemez tasdik yolunda

makam-r Sadaret'in teblil eyledifi
6r
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"Sultan Mehmed
Regad'rn
Manastrr'r
Ziyarcti".
Solda Resneli
Niyazi Bey,
saEda Eyiip Sabri
Bey.

iradeden sonra dahi umum ahali

ittihad-r milletin ciddiyet ve dehteri-
ni irae ztmnlnda fevc fevc h0ki.imet

konalr pi996hrnda tecmi' ederek

icra-i ni.imayig-i stirur ve ifhar eyle-

miltir."tn Manaki Kardeglerin fotol-
raflarrnda da filmlerinde de "Padiga-

hrm gok yaga" yazlh pankartlara rast-

lanmaz. Onlar, hiirrivete ittihad ve

Terakki tarafrndan bakarak qektikleri
gorr.intiileri bize brrakmr5lardrr.

HiiRRiYEr nir-rqlnninix
ir'rn Errixrrni

Kameranrn sahiplerinden bagla-

yacak olursak HL.irriyet filmleri ve

fotograflarr Manakilerin milli-etnik
aidiyetleri meselesine nriansll yak-

lagmak gerektigini ortaya koyaf. nrmlayan tek geyin bu otmadllr da

Manakiler Ulah cemaatinin men- hayat gizgilerine bakrldrlrnda agrkga

suplarrydr ve bu filmleri qekerken gortihir. Ozellikle Yanaki'nin en geq

dolrudan ittihad ve Terakki retori- r9o5'ten itibaren Ulah cemaatinin

line hizmet edecek qekilde davran- Rum Ortodoks Kilisesi'ne kargr ba-
mtglardr. Hayatlarr boyunca pek qok lrmsrzhit igin siyasi eylemlerde bu-
farkh i.jlkenin vatandatr olarak ya- lunmug olmasl, ittihad veTerraki'yle
gayan (Osmanlr imparatorlulu, Srrp yakrnhklarrnrn bir yontiyle cemaatin
Krallrft, Yugoslavya, Yunanistan: ?tihad ve Terakki Cemiyeti'ne isyan
dolduklarr yer olan Avdela bugiin srrasrnda verdili destekle ilgili ola-
Yunanistan slnrrlarr ieindedir), biri bilecelini driguindiirtir.a' Sonuq ola-
Yunanistan'da, dileri Yugoslavya'da rak aidiyetleri, siyasi eylemcilikleri
olen kardeglerin aidiyet qizgileri karmagrk tarihsel stiregler iginde sii-
muflak ve delipkendir, etnik bagll- rekli srnanmr;trr. Bu srrada ornelin
Itklan onlarr ve iglerini tarif edecek bir dtiltinti de kameraya gektiklerini,
tek bilgi detildir, daha girift dina- dolayrsryla maddi beklentilerin de

mikler i.izerinde drigiinmek daha gahgmalarrnda rol oynamlt oldu!u-
verimli sonuglar verebilir. Romanya nu hesaba katmak gerekir.

Hilrriyet fllmteri ue boto|raflart Manakilerin milli-etnik
aidtyetleri meteletine nilanilt y aklaqmak gerektigini ortoJa
koyar. Mqnukiler pek gok farkh illkenin uatandayr ola"rak

ydqadLlar, aidiyet glzgileri mullak ue degiqkendir.

devleti igin gogmen Ulahlarrn ha- Manakilerin ittihad ve Terakki reto-
yatrnr, Srrp Krallrlt ddneminde Kral rilini iiretirken pek gok fotolraf ve
Karayorgiyevig'in Manastrr'l ziyare- filmlerinde kargrmrza qrkan Resneli

tini, bir dtifrinil, bir Ttirk veterineri Niyazi Bey'in (yukarrda sayrlanlara
ya da neneleri Despina'yr hep aynr ek olarak rgrr'de Manasttr't ziyarete

etnik-milli "ozden" kaynaklanan bek- gelen bir Romen delegasyonunun gri-

lentiler ve aidiyet duygularryla kay- rtintri kaydrnda da mevcuttur) rohi,
da gegtiklerini drisUnmek igin sebep daha dolrusu iki tarafrn kargrhkh
yoktur. HLirriyet filmlerinde baskln iligkileri de sorgulanmahdrr. Resneli

bir lttihad ve Terakki destekgiliginin Niyazi Bey'in bir kahraman olarak
oldulu s6ylenebilir, fakat onlan ta- ingasrnda Manakilerin gektigi fotog-

70

raflarrn mutlak bir etkisinin oldulu,
bu resimlerin hala Metrutiyet'in
simgeleri olarak bilinmesinden de

anlagrlabilir. Hi.irriyet filmlerinde

Resneli'ni n iginde oldulu gdnintiile-
rin afrrhkta olmasr iki taraf arasrnda-

ki (belki maddi kargrlrkla da yi..irr"iyen)

igbirf i!inin azunzaman devam ettigi-
ni gosteriyor. Resneli Niyazi Bey her

ne kadar r9o8'den itibaren bLiyiik bir
iine kavugtuysa da, r9o9'da Hareket

Ordusu'yla geldili istanbul'da Sultan

II. Abdtilhamid'in tahttan indirilme-

sinde pay sahibi olduysa da neticede

istanbul'daki iktidar mekanizma-

srnda kendine bir yer bulamamlttlr.
rgrr'de sergiledili, z3 Temmuz'u sim-

gelerle inga ederek kendi payrnr vur-
guladrlr "tuhaf oyunla" belki sadece

Sultan Mehmed Regad'a kar;r defil,
aynr zamanda istanbul elitine kargr

bir itibar savatlna giriSmig, bunu bir
kaytla tarihsellegtirmek de Manaki-

lere dtigmtigtri.

Bu durumda Resneli Niyazi Bey'in

bu itibar savagrnda ne derece ba-

ganh oldufunu, konumuz itibanyla

filmlerin bu konuda ne kadar etkili
oldulunu da sormak gerekiyor. Hiir-

riyet filmleri konusunda belki de

en kolay cevaplanabilecek soru bu-

dur. Manaki Kardegler her ne kadar

Balkan sinemasrnrn onctileri olarak
gortilseler de, restorasyona giren

filmlerinin gok bi)yUk bir golunlulu
iglenmemig negatif orijinallerdi. Bir

filmin sinemada gosterilebilmesi igin

pozitif kopyalarrnrn basrlmrg olmasr



gerekir. Manaki Kardegler filmlerini
qok az istisna drgrnda pozitife basma-

mrg, montajlamamlt ve iglememigtir.

Bunlar -elimizdeki bilgiye gdrr mu-

cizevi bir pekilde Balkan Savaglarr'nr,

l. ve II. Dtinya Savaglarr'nr kutular

iginde atlatarak argivlere devrolu-

nana kadar kimse tarafrndan seyre-

dilmemigtir. Dolayrsryla bu muazzam

gortintti hazinesinin kendi donemi

iginde yayrlma imkAnr bulamadr!r,

br.itiin kurgularrn ve beklentilerin "ni-

yet" agamaslnda kaldr!r sriylenebilir.

Manakilerin birikiminde bu anlamda

belli baglr birkag istisna vardrr: Ro-

men hiikiimeti igin gektikleri gogebe

Ulahlann hayatlna dair filmle diiliin
filmi gibi. Sultan V. Mehmed Regad'rn

ziyarcti de bagka bir istisna olabilir,
qilnkri Rumeli gazetesi sultanrn Sela-

nik'teki gezisinden sonra bin metre-

lik bir filmin Path6 girketinin lstanbul

temsilcisi sinemacr Mosy0 Weinberg

tarafrndan montajlanarak gdsterildi-

lini kaydediyor.a' Soz konusu filmin
Manakiler tarafrndan gekilip gekil-

medili belli defildir, ancak bciyle bir
ihtimal mevcuttur. Bu gosterildiyse,

Resneli Niyazi Bey z3 Temmuz'un te-

mellerini istanbul seyircisine hatrr-

latabildiyse bile rgrl'te bir suikasta

kurban gittigine gdre sonuglannr ala-

cak imkdn bulamadr!r soylenebilir.

Filmin bir belge olarak kullanrlmasr

meselesinde, gdrtildii!ii lizere her

belge gibi film de bagka ti.ir belgelerin

yardrmrna muhtagtrr. Yazrh belgele-

rin bazr avantajlanndan yokundur,

delerlendirilmesi asgari teknik bilgi

de gerektirir. Kanrmca gonintriniin en

rinemli 0strinliifii, bizi tarihin nesne-

si olan gegmi;le, onun sakatlanmrg,

eksik, ama ne olabileceline igaret

eden bir suretiyle dolaysrz olarak ytiz

yiize brrakabilmesi, gimdiki zamanla

gegmig arasrndaki geliqkili bir arada-

hlr bir anda akettirebilmesidir. Bu

yi.izlegme duygusuyla gelen yeni ttir
bir bilgi sayrlabilir. Bunun 0tesinde

filmin, tarih malzemesi olarak biitiin
bir iliSkiler agrnrn (film rireticisi, se-

yircisi, siyasi ve kiilttirel beklentiler

ve gartlar) iginde ve biitiin balh bel-

gelerle delerlendirilmesi gerekir; her

belge gibi gorUntii de mutlak bir bilgi

igerme kabiliyetinden yoksundur.
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DENETIMDEN SANSURE
OSMANLI'DA SINEMA-
Oznn gnrixrnuEL-THoMEN

Bu yaztda, Sultan II. Abdillhumid ddnemindeki ilnema (r896-rgog) denetlmini ve

mnfi)rti aydtnlatmaya galqacaltm. )ldukga kua bir ddneme, r896-rgog yillarma
yolunla4lJorum. Bu tercih iki 1nemli amaca hizmet ed$or: Birinciil denetim ue

tan&)r mekanizmau II. Abdillhamid ddneminde Il. Meqrutiyet'tekinden (gog-rgr8)

daha farkh i4lemekteydi, ikinciti henilz "oll,t1u"m" igindeki ilnemantn fiilm JdpLm,

da!fitm ue g)fierim kogullart bu on ilg yilda hald belirdizlikler igindeydi.

Sinemanrn gi)qli.i bir iletitim aracl ol-
dulunu ve kitleleri etkileyebi leceiini
varsayan II. Abdtilhamid idaresi film
yaprml, dalrtrmr ve gosterimi husus-

larrnda qegitli denetim ve kontrol

mekanizmalarr kullandr. Ornelin,
giddet ve anargi oieleri tagrdrirna ve

gayr-i cAiz olduluna inanrlan filmler
sanstirlendi, farkh bir rgrk kaynairyla
(elektrik, dinamo, k6mur, gaz ve eter
oksijen) gahgan aygrtlar (kamera,

projeksiyon vd.) incelendi ve bilhas-

sa bagkentte gdsterimler iqin ruhsat

ahmrnda denetimler uygulandr.

II. Abdtilhamid doneminde ozellikle
basrn ve yayrnda katr bir sanstir ol-
dulu agikAr.' Sanstirtin etik aqrdan

megrululunun sorgulanmasr bu ya-

zrnrn konusu delil. Esasen, kigisel

diigiince ozgtirhiltiniln krsrtlamala-

ra ulradrlr bir ortamda sinema da

nafrine dtigeni almrg gori.iniiyor.

Bu durum cizellikle II. Metrutiyet'te

daha farkh bir vegheye sahip olma-

ya baglamrgfi. r896-r9o9 yrllarrn-

da sinema alanrndaki denetim ve

sansiir, oncelikle yeni bir teknoloji

olan sinema aygrtlannrn iglevinin
bilinmemesiyle ilgiliyken bazr uygu-

lamalar da film yaplml, dalrtrmr ve

gosterimi hakkrnda ozel bir yasanln

olmamasryla agrklanabilir. Yazlll bir
kanunun olmayrgr kesinlikle slklntr
yaratmaktaydr. Bu nedenle sanslir

mr..ifettitleri veya grimriik memurlarr

keyfi kararlar alarak yetki alanlarrnr

apabiliyordu.

imparatorlulun farkh biirokratik
kademelerinde, merkezden tatraya
kadar, sinemanrn denetimi, benzer

gorsel ve sahne sanatlarryla kargr-

lagtrnlarak (fotograf, resim, tiyatro
vd.) mi.inferit bir biqimde diizen-

lenmip gibi goriintiyor. Ancak r9o3

Sinematograf imtiyazr' ve r9o4'teki

Matbuat-r Dahiliye Nezareti'nin ka-

ran merkezdeki yetkililerin (polisten

sanslir mdfettiglerine ve sultana ka-

dar) sinema konusunda bir standart

olugturma niyetini gosterir. Bu yasal

kararlarrn tatrada bire bir uygulanrp

uygulanmadrlrnr bilmiyoruz. Yasal

standartlagma gabalarrna ralmen,

bazt kanun ve kararlann gok da et-

kili bir bigimde uygulanmadrlrnr ve

bazen esnek veya keyfi davranlldr-

Irnr oireniyoruz. Sinemada denetim

ve sansiir gegitli iktidar iligkilerine

ve toplumsal di.izenin sallanmasrna

ballyken filmler bazr siyasal amag-

lar ulruna da kullanrhyordu.r Bu

nedenle, erken donem slnemantn

Il. Abdrilhamid idaresindeki yerinin

deligen karmagrk iligkilere ballr ol-
dulunu dne siirebiliriz.

Osmanh sinema tarihi literatiiriin-
de bazr yazarlar sinema sansiiriln0n

daha gok Il. Abdnlhamid ddneminde

uygulandrirnr ve bu yrllarda sinema-

nrn yayrlmasrnda "yasakgr ve katr" bir
yaklagtmrn var oldulunu iddia eder.a

Kanrmca bu d0giince oldukga indir-
gemeci. Il. Abdijlhamid'in ve ida-

resinin sinemayr denetlerken aynl

zamanda filmleri bilgi edinme, kit-
leleri maniptile etme, elitme ve e!-
lendirme amaglr kullanma niyeti de

vardr. Bir bagka deyigle, bu donemde

sadece sinemanrn krsrtlanmasrndan,

film gcisterimlerinin engellenme-

sinden bahsedemeyiz. Bu ballamda
a;a!rda, oncelikle yeni bir teknolojik
aygrt olarak kamera ve projektorLin

kullanrmryla ilgili kaygrlarrn, ikincisi

film gosterimlerinde elektrik kullant-

aa

ABD'll mucit
Thomas Alva
Edlson'un
OSlz-Iqll)
kinetouobe'u.
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mlyla ilgili tetkik ve mi.izakerelerin,

son olarak film igerilinden kaynaklt

sansiir uygulamalannrn izini sLire-

cefim. Sinemanrn yasal gergevesini

incelerken diler g<irsel sanatlar ve

sahne sanatlanndaki uygulamalara

krsaca bakmak faydah olacakttr. Re-

sim, kartpostal, fotolraf ve benzeri

tasvirlerin veya tiyatro, konser ve

varyete gibi performanslarrn denet-

lenmesi sinemanln yasal gergevesi

hakkrnda ipuglarr verebilir.

siNEMA 6ncnsi
YASAL UYGUIJ\MALAR

IL Abdi.ilhamid doneminde bilinen

ilk Sanstir Komitesi r878 tarihinde

Matbuat Kalemi'ne balh olarak ku-

ruldu. Sansiir memurlan/mi.ifettig-

leri basrn ve edebiyat alanlanndaki

eserlerin kontrolii igin Dahiliye Ne-

zareti altrndaki Matbuat-r Dahili-

ye MUdrirliilii'ne balh gah;ryordu.

Bu kurumlar imparatorluktaki t0m

dilleri kapsayan eserlerden mesul-

ken, yabancr dildeki gazeteler ve

diler yayrnlar da Matbuat-r Hariciye

Miidtirl0fii'nce idare ediliyordu. Ya-

bancr dildeki bu yayrnlar imparator-

lula girmeden giimnik ve postane-

lerde Maarif Nezareti memurlart ta-

rafrndan da denetlenmekteydi. 1878

oncesinde ise Osmanh'da sansi.ir

farkh gekillerde deligik kurumlarca

uygulanmaktaydr. Tiyatro piyesle-

rinin gosterim ruhsatr istanbul'da

Matbuat Idaresi ve Zabtiye Nezareti,

diler gehirlerde ise maarif m0diir-

hiklerinden ahnmaktaydr. Piyeslerin

igerili Enctimen-i Teftit ve Muaye-

ne Kurulu tarafrndan incelenmek-

teydi.5 Basrh yayrn ve eserlerdeki

gorsel malzeme kullanrmr 1888 Mat-

baalar Nizamnamesi'ne bathyken,

Matbuat-r Dahiliye Mridiirliilil, Maa-

rif Nezareti ve Grizel Sanatlar Akade-

misi her getit tasvirin ruhsat ahmrn-

da bagvurulan kurumlardandr.6

Peki, neler denetleniyor ve sansiirle-

niyordu? 0rnelin "ll. Abdi.ilhamid do-

neminde basrlan tarih kitaplarrndan
'ihtilal', 'isyan' ve 'suikast' bohimleri

kaldrnldrlr ve bu sozcijkler miifre-

dattan grkarrldrtr gibi, V. Murad'r

hatrrlattrlrndan'deli' sozciilri, Yrldrz

Sarayr'nr galngtrrdrlrndan'yrldrz' ve

'tepe' sozcrikleri, Il. Abdiilhamid'in

irice olan burnuna atrf sayrlacafrn-

dan colrafya kitaplanndaki'burun'
sozciilii ve tahttan indirmek anla-

mrnda 'hall [L]' sozciilrinU akla ge-

tirdigi igin'har [gx]' ve daha birgok

kelime yasak edilmigti"; bu kelimele-

rin kazayla kullanrldrlr durumlar da

muhbirler tarafrndan saraya bildiril-
mekteydi.T Gortildi.ilti iizere denetim

kapsamrnda siyasal, kLilt0rel ve kigi-

sel etmenler rol oynamaktaydr.

Bagbakanhk Osmanh Argivleri'nden

rSgo tarihli bir belge, tiyatro piyes-

lerinin oynanmasryla ilgili haarlana-

cak nizamname igin Maarif Nezareti

ve fura-yr Devlet Riyaseti'nin bir-
likte gahgacalrnr gosterir. Nizamna-

mede istanbul'un Beyoflu, Galata,

istanbul ve Usktjdar semtlerinde oy-

nanacak piyeslerin "Ad6b-r aileye" ve

"ahlAk-r milliyeye" sadrk kalmasr tartl
koyulur.s Esasen "ahlAk" kavramr gok

geni$ anlamryla kullanrlmaktadrr;
gokuluslu ve gokdinli imparatorlukta

ahlaki vurgu yine de islamidir. Ben-

zeri ahlaki endilnin fotolrafgrhktan

sinemaya diler gorsel alanlarda da

oldulunu iddia edebiliriz. Ornefin,

rgoz'de Ayastefanos'taki (gtinuimiiz

istanbul'unda Yegilkoy semtinde)

Rus Abidesi'nin kilise krsmrnda Rus-

lara ait siyasal ve dini sembollerin

bulundulu fotolraflar satrlmak-

taydr. Bu fotofraflann satrgr "cAiz"

goriilmemesi nedeniyle yasaklan-

mrg, Rus Imparatorlufu'nun giicrinii

vurgulayan soz konusu fotolraflar
muhtemelen gayrimLislim ni.ifusun

devlete ba!hhlrnr zayrflatacafrndan

korkuldulu iqin yetkililerce toplat-
trrrlmrgtr.e Keza ryr4'te Rus zaferinin

simgesi olarak goriilen kilise ve abi-

de yrkrlmrg ve g6ninti.ilerin kayde-

dilmesiyle de Osmanh'daki aktUalite

filmlerine bir yenisi daha eklenmigti
(Fuat Uzkrnay, Ayaotefanoo'tq Rua

Abideti'nin )ll}"tltgt, r9r4). Bahset-

tilim bu ornekler, agalrdaki sine-

manrn denetimi ve sanstirriyle ilgili
karar ve uygulamalarla benzerlik

tagrmakta. Tiyatro oyunlarrndaki

ve filmlerdeki ahlaki vurguyla, net

bir bigimde kullanrlmayan "gayr-i

cAizlik" bigim ve iqerik deligtiren
pek gok etkinlik igin gerekge olarak

verilmigtir.

SiNEMATOGRAF:

GUMRUdE TAKILITN AYGIT

Sinemanrn yayrlmasr Batr Avrupalr ve

Kuzey Amerikah girigimcilerin bu yeni

teknolojiden kAr etme niyetine bag-

hydr. Bu girigimciler igin deligik co!-
rafyalarda film gekmek, gostermek

ve sinema aygrtlarrnr satmak veya

kiralamak bir gelir elde etme yoluy-

du. Bu yrizden Fransrz mucit Lumiere

Kardegler, Arahk r895'te Paris'teki

ilk gosterimin ardrndan bir yandan

dLinyanrn farkh kogelerine opera-

tdrlerini yollarken diler yandan da

deneysel filmler gekmekteydiler.

Bu operatdrlerden M.A. Promio ve

Francis Doublier, Lumidre'lerin pa-

tentli ci ndmot ographe' ryla (sinema-

tograO Osmanh Imparatorlufu'nun

farkh yerlerine gittiler.'" Sinemanrn

r896'da Osmanh'ya geligiyle, bazen

merkezi veya yerel otoritenin kimi

film gosterimlerini yasakladrfrnr ve

getitli sinema aygrtlannrn impara-

torlula giritini sorguladrlrnr gdrti-

yoruz. r896'da operator Promio'nun
giimriikteki deneyimi, bu yeni tek-

nolojinin Osmanh'daki ilk akrbetini

anlamamrza yardrmcr olabilir:

ffi
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"Trirkiye'deki [Osmanh imparatorlu-

lul gezim hakkrnda soylenecek gok

az 1ey olmakla birtikte en btiyiik
zorlulu kameramr iilkeye sokarken
yagadrm. Bu donemde, Abdul-Hamid

Trirkiye'sinde, manivelasr olan her

aygrt tripheli saylhyordu. [Ulkeyel
serbestqe girmek igin Fransa BLiyti-

kelqilili aracl oldu. Daha sonra, bazr

olmayan bir odeme Osmanh memur-

larrnca "normal" addedilmektevdi.'r

Promio'nun bu deneyimi sinema

tarihi yazrmrnda srkga bagvurulan

anekdotlardan biriyken, bazr yazar-

lar II. Abdiilhamid idaresinin "katr"

oldulunu ve sinemanln bu donemde
"srglntr" olarak kaldrlrnr iddia eder.

leceli belirtilir.'e r5. ve 16. maddelere
gore, film gosterimlerinin imparator-
luk memurlarrnln inceleme ve iznine
gore uygulanmasr, yabancr filmle-
rin "6ddb ve ahlAka" uygun olmasr,

"faydasrz ve mLinasebetsiz filmlerin"
yasaklanmasr gartr bulunur. Yabancr

operatorlerin imparatorlukta film
gekmesi hakklnda net bir madde ol-
masa da, imtiyaznameden ancak im-
tiyaz sahiplerinin film gekebilecelini

olreniyoruz.

SiNEMA vE ELEKTRiK

Devlet kurumlarr ile ozel firma ve
kigiler arasrnda sinema aygrtlarrnrn

kullanrmr hakkrnda farkh kaygrlardan

kaynakll gegitli denetim ve miizake-

relerden soz edebiliriz. Bunlardan

biri, elektrigin projektdr ile kamera

igin kullanrmrydr. KcimLir, gaz, eter
oksijen, dinamo ve elektrik, projek-
tcir ve kamera igin rgrk ve enerji sa!-
lamaktaydr. Elektrikle perdeye yan-
sryan gcirrintiilerin daha net ve ger-
qele yakrn oldulu iddia edilebilir.,o

Hatta, seyirciler ve firmalar elektrili
komiir ve gaz kokusuna yefliyordu,
fakat yetkililer de elektrili saflamak
iqin altyapryr olugturmak ve yangln

tehlikesine kargr tedbir sallamaktan
mesuldri. 0rnelin istanbul'da film
gdsterimlerinde elektrik kullanrmr

r9r4'e kadar pek yaygrnlagamadr.,,

Ercuiment Ekrem Talu'dan (gocuklu-

funda, 1896 ya da r897'de) istanbul

Sponek Birahanesi'ndeki bir g6ste-

rimde elektrifin kullanrlmadllrnl ve
"sinematograf makinesini igletmek

ve Seridi aydrnlatmak iEin kullanllan
petrol lambalanndan intigar eden
gaz kokusunun" seyircileri rahatslz

ettigini cilreniyoruz." Aynr gekilde,

rgoo'de Istanbul Beyoflu'nda Halep

Qargrsr'ndaki tiyatroda (Kambon ya

da Cambon adh) Fransrz Victor Con-

tinsouza, Marsilya'dan getirdigi k6-
mtirle film gostermekteydi.'r

Nisan r896'da Fransrz Louis Janin
lambalr cindmatographe'rnr impa-

ratorluga getirmek igin grimriile bag-

vurdu. Aynen Promio'nun durumun-
da olan Janin'in bagvurusuyla Harici-
ye Nezareti, Fransrz Biiyrikelgilili ve

Fen Mrigavirli!i ilgilendi.'r Mustafa

Ozen'in belirrtigi gibi, bu lamba yan-

Sinematografin
mucitlerinden
Franslz
Auguste Lumiere
(r862-1954) ve
Louis Lumiere
(r864-r948).

memurlann avcuna yanhghkla olmu5
gibi birkag kurug srkrgtrrmak gerekti.

Bciylece istanbul, izmir, Yafa, Kudtis

ve diler Sehirlerde qahpabildim.",,

Promio'nun anlattrklan Osmanh giim-
riik memurlar mn c indmat o grap he' r

"gtipheli" bir aygrt olarak algrladrgr,

ancak Fransrz diplomatlarrn mtizake-

resi aracrlrlryla bu yeni teknolojinin
giriginin sailandrlr yorumunu oner-
mekte. Esasen bu deneyimi Osmanh

ticaret sistemiyle birlikte ele alrrsak
Promio'nun pek de zorluk yagama-

dr!tnr iddia edebiliriz; grinkLi ozel-
likle 18. yrizyrldan kalan geleneksel

uluslararasr ticaret kurallanna g6re,

Osmanh ve Batr arasrndaki ticarette
muhakkak siyasal mrizakere yaprl-

makta ve diplomasi aracr yontem

olarak kullanrlmaktaydl.'' Kanrmca,

gi.imrtik memurlarrnrn onceden gor-

medikleri bir aygrtr sorgulamalarr

Promio'nun talebi iizerine Fransrz

Elgiligi'nin aracll rk rolti i.istlenmesine

neden olmugtu. Bu mlizakere muh-

temelen cinemfiogrcrphe'rn teknik
ozelliklerini ve turun amacrnr da

netlettirmi'ti. Memura verilen para-

nrn ise "bahgig" veya "r0tvet" olarak
yorumlanabildilini ve imparatorluk-
ta oldukga yaygrn oldulunu belirt-
meliyim. Herhangi bir tanraj ya da

giddet uygulanmadrlr stirece, resmi

Ornelin Nijat 0zon, operatorlerin
imparatorlufa gngltikle girdilini
soyler ve "ll. Abdrilhamid yonetimi-
nli, itt anda film gosterilerine de

izin vermesi pek beklenemez" der.,a

Agdh Ozgrig ise Fransrz biiytikelqisi
araya girmeseydi II. Abdiilhamid'in
imparatorluqa gelen operatorlere
film gekme iznini kesinlikle verme-
yecelini iddia eder.'5 Esasen benzeri

uygulamalarrn farkll yerlerde de ya-
gandrirnr gozlemleyebiliriz. Ornelin,
Lumidre operatorlerinden Charles

Moisson, Avusturya'da r897'de ver-
gi ddemeden qektigi film nedeniyle
para cezaslna garptlrrlmrg ve impa-

ratorlula tekrar girmesi yasaklan-

mtttl.'6

Neticede Promio'nun istanbul, yafa,

$am ve Beyrut'ta gektigi filmlerden
dolayr 1896'daki turunun bagarr-

h oldulunu soyleyebiliriz.,i Keza

r899'da Lumidre operatorlerinden
Francis Doublier, istanbul'a tekrar
gelmitti.'B Zamanla II. Abdiilhamid
idaresinin sinema konusunda daha

hazrrhkh hale geldilini de qegitli bel-
gelerden takip edebiliriz. 0rnegin
r9o3 Sinemato graf lmtiyaznamesi'nin

12. maddesinde, imparatorlukta
cin€matographe drgrnda her trirhi
"otomatik makineler"in, mesela k,-
neto ocobe, bio ocope' un, kullanrlabi-
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grn tehlikesi arz edebilirdi.'5 Yetkili-

lere gore "kamu yararr" igin ihtiyath

olmak gerekmekteydi, keza elektrik

drSrnda nitrat seliildz bazh bu filmler

de yangrn felaketine neden olabilir-

di. Neticede imparatorlulun farklt

kurumlarr arasrnda, igerili bilinme-

yen bu cindmqtographe lambasr

hakkrnda, yaklaprk be; ay kadar 9e-

titli tetkikler yaprlmtg ve sonunda

tiim aygrtlann imparatorluga girigine

izin verilmisti.

Fen Mi.igavirligi'nin tetkikleri so-

nucunda, "hareket-i insaniye ve

riru ignnidi

Bagbakanhk Osmanh Argivi kayttlart-

na gore, imparatorlukta gdsterimine

miidahale edildili bilinen ilk film ne

mristehcendi ne de giddet ogesi ta-

grmaktaydr. rgoz'de, Mersin'de ope-

rator Dimitri tarafrndan lvlanoli'nin

Gazinosu'nda gdsterilen bu film, Sul-

tan Abdiilaziz'in (186r-1876) at Ustiin-

deki suretini iEermekteydi. Goste-

rimde Avrupah liderlerin de tasvirle-

ri bulunmaktaydr. Gdsterim, mahalli

polis tarafrndan durdurulup idareye

iurnallenirken Dimitri de lzmir'e

Lumibre
Kardeglerin
operatiirlerinden
r896'da Osmanlr
imparatorlu'luna
gelen
M.A. Promio
(r868-I927).
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Denetim, oonstiril kapmTtan bir kauramdr, goEu za"mdn bu ikiti uyguldmada

kedigebitir. ")nizleme" etkinlilinin DarlLE; 6dn6iiriln bazen denetimden dyrl|mllLna
ned"en olur. Sonatir so.dece bir birey tarafmdan da uyguldnabillrken, denetimde

deuletin kurumta[ kontrol ue tetkiki 6n plana glkar. Bir bugka deyigle, denetim

kaurammL a"nldmak lgin geyitli nizo.mnameler, kararnameler, genelgeler ve

kanunlar ile kontrol komitelerinin ioleui bir biltiln olarak ele almmaltdtr.

hayvaniyeyi gdsterir sinematograf" Kanrmca filmlerin gosterim ve dafrtr- donmtistti.r' Osmanlr sultanlartnrn

aletinin elektrik lambasryla ilgili ola- mr, "sultanrn kigisel kaygrlannrn" dr- kamusal alandaki tasvirlerinin dev-

rak z6 Eyhil r896'da gu karar ahndr: grndaki altyapryla ilgili ve ticaretten let simgeleriyle (bayrak, saray, arma

"...Elektriklambasrylahus0legelecek teknolojiye kadar ge;itli etmenlere vd.) kullanrmr yaygrnken, ll. Abdi.il-

ve lambanrn rgllr igun bir vasrta-yr bathdrr. Elekrik kullanrmr konusun- hamid idaresinin Sultan Abdiilaziz

mahrfik ile tamdmi edilmesi mrim- da r9o3 imtiyazlarrnda net bir aglkla- konusunda ihtiyath davrandrlr iddia

kiin olan elektrik makinesi si.ihul ile ma olmasa da, yetkililer 14. maddede edilebilir. Bir ba;ka gal;mada ifade

isti'mAl olmalla beraber bir gi.inde "Harike kargr her ti.ir[i esbab-r tahaf- ettilim gibi, tahttan indirilen Sultan

tesis olub hatta Avrupa'nrn briyi.ik fuziyeye ri'ayet olunacaktrr" diyerek Abdiilaziz'in oliimri giiphe uyandrrdr-

gehirlerinde dahi gayAn-r takdir ol- mekAnlarda yanglna kargr onlem lrndan Sultan ll. Abdiilhamid amca-

du$u ve mezkor aletin tiyatro veya ahnmasr gartrnr koydu.'e Bu kaide srylailgili olarakhassastr; dolaylsryla

diler bu gibi bir mahAlde ve ze- elektrik kullanrmrnrn yasaklanmasr gegitli belgelere gdre, Abdiilaziz'in

minde bir mahzOr-u mesele olun- anlamrna gelmeyip, bilhassa karar suretinin teghiri denetlenmekte ve

madr!r..."'6 Olumlu bir kararla, Fen alma yetkisindeki gegitli kurumlartn bazen yukandaki ornekteki gibi ya-

Mi.igavirlifi'nin "sinemanln insanhk "korumacr" niyetini gdsteriyordu. saklanmaktaydr.rr rgoz'deki film gds-

iqin faydah oldufunu" vurgulamast, terimi iqin ruhsat ahnrp alrnmadrlrnr

yaprlan denetimin fazla ihtiyatkar Zamanla imparatorlukta elektrik- bilmemekteyiz. Filmin herhangi bir

oldulu gergelini defigtirmiyor. Bu li sinema aygrtlarr igin ruhsat ahmr komite tarallndan dnizlemeye tabi

yiizden, Nisan r896'dan beri bekle- yaygrnlaptr. Ornegin, r9o7'de italyan olmadrlrnr da iddia edebiliriz. r9o3

yenJaninFransa'yad0nmekzorunda sinematograf kumpanyastntn ruhsa- Sinematograf Imtiyaznamesi'nin r5.

kalmrg, fakat ardrndan yukanda isim- tr kontrol edilmiS, yine ingilizlerin maddesinde dnizleme, "ewel emir-

lerini zikrettilim Promio ve Doublier elektrik dinamosunun tetkiki giim- de me'm0rin-i saltanat-t seniyyenin

imparatorlula cinemffiographe'rge- riikteki yetkililerce yaprlmrg, ancak naza"-t tasdik ve tasvibine" gerek

tirmitti.'7 ruhsat verildikten sonra istanbul'a duyulmasr olarak yorumlantyordu.ra

gitmelerine izin verilmitti.)o Zab- En azrndan kamusal alanda gcisteri-

Stephen Bottomore, Janin'in du- tiye Nezareti'nin kayrtlarrna gdre, mi gayr-i cAiz bulunan bu film, erken

rumunu aktarrrken Sultan ll. r9o8'de ingiliz Briyi.ikelgilili'nde sinemantn denetleme mekanizma-

Abdtilhamid'in "elektrik endigesin- planlanan film gosterimindeki elekt- sr ve sansiir anlayrgr hakkrnda bize

den" dolayr sinemanrn Osmanh'da rikli aygrtlar igin bile ruhsat talep fikir veriyor. Serdar Oztijrk'e gdre

gok yavag ilerledilini iddia eder.'B edilmigti.r' ise yukandaki karar "...Abdr.ilaziz'i
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filme almayr bagtan yasakladrlr iqin olabilme ihtimali iizerine, her ttirlti
aqrkqa sansrirdtir."re Bu ornek esasen filmin oncelikle Matbuat-r Dahili-
yerel griglerden polisin karar alma ye Nezareti'nce kontrol edilmesine

siirecindeki roliinii ve etkisini bir kez karar verilmigti.16 Osmanl'daki film
daha hatrrlatrr. alm ve daQrtrm sistemine eore bu

6nizleme plan,n,n nasrl gerEeklegtigi

Sinemanrn Osmanh'ya geliginden net degil. Ornelin, nezaretteki komi-
sekiz sene sonra, filmlerin bir ko- tenin onizlemedeki dnceliklerinin ne

mite tarafrndan onizlemeye tabi olduiunu veya komitenin ne srkhkta

IL Abd'illhamid idareil yinema konutunda tadece
"Ja6dkQt," "katt" ue "mildahaleci" delildi. Nnt zamdndd

ikticlar oportiinitt bir bakt4 qQLsLJId ilnemadan

fryd.alanmaJr iatiyordu. Belki de bu yilzden Sultan

II. Abdillhamid r8g8'de, Franslz mucit Pierre-Victor

Conttntouza'Jt rinemdya katktlarmdan dolayt iki yilz 4i|in
ue SdnaJi-i Nefirc Mada$asL'yla 1diillendirmi4ti.

olmasr kararr ahndr (gubat r9o4).

Bu kararrn sebebi Dahiliye Nezareti

Mektubi Kalemi'ne yollanan bir ra-

pordu. Muhtemelen sanstjr memur-

lan taraflrndan kaydedilen raporda,

Beyoilu Halep Qargrsr'nda sinema-

tografla gosterilen [ilmler arasrnda

Napol6on'un Mrsrr'daki savaSrnrn

bulundulu kaydediliyordu. Gdrtinen

o ki yetkililer, belki de Napol6on'un

hamasi bir bigimde tasvir edildilini
drigrinerek durumu "gayr-i cAiz" bul-

mug, bu nedenle filmin gosterimine

miisaade edilmemigti. Ayrrca "gayr-i

cAiz" unsurlarrn bagka filmlerde de

onizleme yaptlglnl hAl6 tam olarak

bilmiyoruz.

Es&en onizleme hususu biraz kar-

magtk gorr-inmekte. rgol imtiyaz-

larrnda Osmanh ordusu ve devleti

hakkrnda yaprlacak filmlerin ancak

It. Abdiilhamid'in onizlemesi ve ona-

yryla gosterilecefi belirtiliyordu.rT 15.

ve 16. maddelere gore, kamu goste-

rimleri iqin izin ahnmasr ve yabancr

filmlerin "6dAb ve ahl6ka" uygun

olmasr bekleniyordu. 15. madde gu

pekildeydi:'TemAgA ettirilecek her

bir manzara ewel emirde me'm0rin-i

saltanat-r seniyyenin nazar-r tasdik ri

tasvibine 'arz edilecek ve iktiza eden

miis6'adesi istihs6l krhnacaktrr."rB

r9o3'te dtizenlenen bu kaide onizle-

me tartrnr gdsterirken "imparatorluk

memurunun onayrnr" vurgular, fakat

hangi kurumun bu gorevi gergekleg-

tirecelini aqrkga belirtmez; anc0k

r9o4'teki karara gore lvlatbuat-r Da-

hiliye Nezareti'nin adr verilir. Yu-

karrda da belirttiiim gibi, r878'den

beri basrn ve edebiyat alanlarrndaki

eserler zaten bu kurum taraflndan

denetlenmekteydi.

Imtiyazname, "ahlAk" kavraml balla-
mrnda il. Abdrilhamid idaresinin film

igerigine nasrl yaklagtrirnr anlama-

mrza yardrmcr olabilir. Orneiin 9. ve

r6. maddeler "haydt-r aile", "terbiye-i

etf6l", "AdAb-r ahlAk'' vurgusu yapa-

rak devletin aile kurumunu, eocuk-
larrn dini egitimini ve terbiyesini

onemsediiini gosteriyor. Yetkililere
gore, "ahlAka mugayir" olan filmler
ise Osmanlr deier sistemini (isla-

mi) yansrtmayanlardir; fakat "ahl6k"

kavramr ozellikle qok genel anlamry-

la kullanrldrir iqin belirsizlige ne-

den olmaktadrr. "Nezih ve mergub"

filmlerin tercih edilmesi geleneksel

terbiye sistemini one qrkarrrken, hu-

rafeye dayanan ve faydah olmayan

yabancr filmlerin de yasaklanmasr

belirtilir.re Ayrrca bazr film gosterim-

lerinin, bilhassa ahlaki gerekgelerle

ve giddet ya da isyan oieleri tagrma-

st nedeniyle sansiir memurlarr veya

polis tarafrndan denetlendiiini pek

:;O 
u.t," belgesinden takip edebili-

Bilindiii iizere sansiir memurlarr

baSkentte aktif olarak tiyatrolarr

teftig etmekteydi. Ornelin fubat
l9o4'te istanbul Beyoilu'nda Ha-

lep Qargrsr'ndaki tiyatroda oyna-

nan komedileri ve gegitli "manzara

ve resimleri" denetleyen memurlar
"miinasebetsiz" bulduklarr bazt ifa-

delerin qrkarrlmasrnr talep etmit ve

sinematografla gdsterilen filmleri
yasaklamrglardr. Fakat yetkililer ah-

nan ihbara gdre aynr "manzara ve

resimlerin ir6e-i teghirine devam

edi lmekte olundulu"nu olrenmigler-
di. Belgede, gece kryafetli aktorlerin
padipahla alay eder gibi ifadeler kul-

landrlr belirtilirken filmlerin igerili
hakkrnda net bir bilgi verilmez. Bir

bagka deyigle, bazt tiya:ro sahipleri

sansr"ir memurlarrnrn uyanlarrnr pek

de ciddiye almamrg gibi goriirtinti-

yor.40

r9o7'de, Selanik'te Olympia

Kahvehanesi'ne "getirilen bir sine-

matograf ile anargistli!e mijteal-

lik hAdisat-r cinayetin halka teghir

edildigi halde polis idaresince bu

tegebbrise men' olunmadrlrnr" Se-

lanik vilayetinin yazrgmalarrndan

takip edebiliriz.4' Esasen valilik bu-

rada, "muzrr" olan ve "gedid" igeren

[ilmlerin giimriikten gegirilmemesi

gerektigini vurgularken polisi de film
gosterimini durdurmadrlr iqin "keyfi"

Fransrz mucit
Lumiire
Kardeplerin
operatiirlerinden
Francis Doublier
(r878-r948)
r899'da
istanbul'a
gelmitti.
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davranmakla suqlar. Gorilnen o ki

sinemanrn denetlenmesi oldukga

karmaSrk iktidar iligkilerine ve ku-

rumsal yaptrnmlara balhdrr. Bu ne-

denle, Batr etkisine aqrk bir Osmanh

Sehri olan Selanik'in kendine has ko-

gullanndan dolayt sinema denetim

mekanizmasrnrn lstanbul'dakinden

farkh igledigi varsayrlabilir. Gosterim

mekanlannr kontrol eden sanstir me-

murlannrn Selanik'te nasll galttttgtnt

net olarak bilmediiimizden ancak

seyirciden gelen gik6yetler doirultu-
sunda valiliiin bu stirece miidahil ol-

duiunu sdyleyebiliriz. Aynca, polisin

esnek davranmasr valili!in tepkisine

neden olmugsa da kanunlarln uygu-

lanmasrnda her zaman etkili olunma-

drlr gon.iliiyor. Neticede, her tilmin

diizenli bir 6nizlemeye tabi olmadrit

bu donemde tilm igerili ancak qoste-

rim esnasrnda tam anlamtyla ortaya

qrkabilirdi.

SANSIJR Vtr DENETiM

Sosyalbilimcilere gore, sanst.ir terimi

qokkatmanh ve biraz muilak bir bi-

gimde kullanrlmaktadrr. Uygulamada

ise pek gok bigim goze garpar: Birin-

cisi devletin filmleri onizlemeye tabi

tutarak bazrlanntn tamamlnt veya

belli krsrmlarrnr yasaklamast, ikincisi

iktidar sahibi bireylerin ve kurumla-

nn yaprmctlarrn/dairtrmcrlartn bazt

filmleri piyasaya stirmesine engel

olmasr ve son olarak yaptmct, yo-

netmen ve yazarlartn bilingli ya da

bilingsizce gegitli yasaklara boyun

eqerek otosans[ir uygulamasr. Bil-

hassa su9 ve seks dleleriyle giddet,

sansiirii beraberinde getirmektedir.

Sansirr uygulayrcrlarr (devlet veya bi-

rey) kararlannr megrulagtrrmak igin

bu tijr filmlerin bazr seyirci gruplannt

(kadrn ve qocuklar) olumsuz etkileye-

ceiini 6ne stirer. Bu nedenle filmler-

de neyin soylendili ve gdsterildili,

neyin duyulduiu ve gortild0lii hak-

krnda mtizakereler suriip gider.a'

Sanstir kavraml her tLirlti "baskrcr ve

engelleyici" gil9 bigimi olarak an-

lagrlagelmigtir; [akat Annette Kuhn

sansiire boyle yaklagmantn sorunlu

olduiunu onerir, gtinkti Kuhn'a gdre

baskrcr uygulamalar beraberinde sa-

dece olumsuz sonuglart dolurmaz.ar

r;,rrj:::t_:,i fi'ti

Orneiin ABD'de erken sinema done-

minde, sinemanrn geSitli endiSeler

nedeniyle "iyilegtirilmesi" sinemayt

denetleyip drizenleyen kurumlann
(regutatory LnotttutLono) intastnr

sailamrS ve film yaprmrnda toplum-

sal deierlere ve ahlaka uygun, bir

bagka deyi;le potansiyel riskleri ta-

trmayan yaprmlar ortaya qtkmltttr.44

Sinemanrn denetimi ise filmlerin

tjretiminden dairtrmrna kadar her

tLirlti siireci kapsayan yasal gerge-

venin uygulamaya gegirilmesiyle il-
gilidir.45 Denetim, sansiirti kapsayan

bir kavramdrr, qolu zaman denetim

ve sanslir uygulamada kesigebilir;

fakat "onizleme" etkinligi, sanstirtin

bazen denetimden ayrrlmasrna ne-

den olur. Sanstir sadece bir birey

tarafrndan da uygulanabilirken, de-

netimde devletin kurumsal kontrol

ve tetkiki on plana qrkar. Bir bagka

deyigle, denetim kavramtnt anla-

mak iqin gegitli nizamnameler, ka-

rarnameler, genelgeler ve kanunlar

ile kontrol komitelerinin iglevi bir

biitiin olarak el? ahnmahdrr. Serdar

Ozttirk, Osmanh'da sinema sanstiru-

nti inceleyen gahgmalarrnda sansiir

kavramrna ve denetimle iligkisine

delinir;a6 OsmanL sinema literatii-

ruindekiaT bazr galtgmalartn sansir ve

denetim kavramlartntn aynmlnl yap-

mayarak yanhq saptamalarda bulun-

dulunu one stirer.as

Bu bailamda deierlendirdiiimizde

acaba denetim ve sansur gegmitten

annmrt kavramlar mrdrr? Tarihte

hangi drizlemde duruyorlar? Kantm-

ca yukarrdaki tantmlamalar yer yer

gegmigteki deneyimleri anlamamtza

yardrmcr olabilir. 0rneiin Selanik

Valiliii'nin "korumact devlet" misyo-

nuyla "anargi ve Siddet" oleleri tagt-

yan filmleri yasaklamasr ve yerel guq-

lerle birlikte hareket etmesi denetim

siirecindeki deiigen iktidar iliSkileri-

ni yansrtrr. Yahut lt. Abdiilhamid'in

hegemonik bir tavrrla imparatorluk

hakkrndaki tum [ilmleri onizlemeye

tabi tutma tartl, sansiir mekanizma-

srndaki "birey"in roli.ini.i iSaret eder.

Yukarrdaki orneklerden anlagtldtit

uzere, sinemantn denetimini ve san-

siiru sadece lt. Abdrjlhamid'in kigisel

tercihleri ya da siyasal htiktimet bai-

lamrnda sorgulamak yeterli deiildir.

Maalesef, sinema tarrhi yaamrmrz-

da dzneye indirgemeci kaygan bir

zemin kurgulanmaktadrr. Denetim

ve sansur konusunda merkezi idare
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r896'daki
istanbul'daki
gekimlerinden
bir biiliim.
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drgrndaki, yerel hriktimet kararlarr

ya da kemiklegmig kurumsal uygula-

malar da incelenmelidir. Ayrrca bu

ornekler, ortak bir dzellik brittinlii-

l[ iginde ele ahndrirnda daha an-

lamh olabilir. Bu nedenle, Osmanlr

Imparatorluiu'nda erken donem

sinema denetimini ve sansrirti ulus-

lararasr ticaret, siyasal konjonkti.ir,

btirokratik sistem, teknik altyapr,

ekonomik kogullar ve toplumsal pa-

rametrelerle birlikte deierlendirmek
faydah olacaktrr. Sadece Sultan'rn

yetki alanryla ballantrh bir sinema

tarihi yazrmr, bizi yorumlarrmnda 6z-

gilrletti rmektense srnrrlar.

sirininxrx

"29 Arahk r898, istanbul

Majesteleri Sultan Abd'ul Hamid'e,

Victor Continsouza, kendi icadr olan
sinematografr Majesteleri'ne sundu-

lu iqin Majesteleri'nin ihsan ettigi iki
yiiz gilin ve Sanayi-i Nefise Madal-

yasr igin Majesteleri'ne grikanlarrnr

sunar. Majesteleri'nin hrirmetkAr

kulu Ed. Salla."ae [Franslz mucit, mti-
hendis Pierre-Victor Continsouza' nrn
Sultan II. Abdiilhamid'e yolladrir te-
gekkiir mektubundanl

Sinemanrn sansrire tabi tutulmasl,

otokasiyle idare edilen devletler-
den liberalizme ve komrinizme kadar
pek gok ideolojik sistemde goriile-

bilir. Devletler pek qok kez igigleri

ve jeopolitik nedenleri rine siirerek

sansrire bagvurur.eo Bilhassa olaia-
nristti hallerde, savat ve isyan gibi

durumlarda, devlet getitli toplum-
sal gruplan kontrol etmek ve siyasal
gUg dengesini sailamak iqin sansUrU

kullanmayr seqebilir. 5r. Antalya Film

Festivali'nde, Gezi Direnigi hakkrn-

d4[i J]erniizti A4km liizil )luncaya
Dek (Reyan Tuvi, zor4) filmine sans0r

uygulandr. Bu, devletin veya siyasal
gtig sahibi kurumlann sinema alanrn-

daki ilk mi.idahalesi deiildi, ne yazrk

ki sonuncusu da olmayacak gibi g0-

ninriyor. Buna ralmen yazlh ve grir-

sel olarak Cezi direni;ine dair birqok
0nin veriliyor.t'

Yukarrda aktarmaya gallgtrirm gibi,

ll. Abdrilhamid idaresi de sinemayr

denetleyerek sansr"ire batvurmuttur.
Bu durum hem idarenin katr sansrir
politikasryla ballantrh hem de par-

lementer rejim talepleri, hiikrimet
kargrtr muhalif drgritlerin eylemleri,
milliyetgilik akrmr ve ayrrllkgr hare-

ketler, suikastler, sonu gelmeyen

savaglarla kaybedilen toprak ve nii-
fusun neden oldulu kaotik atmosfer-
le vb. ilgilidir. Bu nedenle, filmlerin
neyi anlattrgt ve gdsterdifi, sinema

aygrtlannrn ticari ve teknik neden-

lerle incelenmesi, denetim ve sansiir

igin gerekge olarak kullanrlmr;trr. Il.
Abdtilhamid idaresinin yasal dtizen-

lemeleri filmlerin iqeriline grire Da-

hiliye Nezareti ve hiiktimet tarafrn-
dan ayarlantrken bazr g6sterimler de

zabftayagelen Sik6yetlerle denetlen-
mittir. Denetim ve sansiir stirecinde

sansrir ve grimriik memurlarrndan
polise ve Sultan'dan seyircilere ka-

dar pek 9ok aktciri.in rolii oldutunu
unutmayahm. Bu yazrda, seyircilere
(kadrn, qocuk ve resmi grirevliler),

ruhsat allmrna ve mekAn denetimine
definilmedi, fakat bu faktorlerin de

denetimi etkiledi!ini hatrrlamakta

fayda vardrr.

ll. Abd0lhamid dcinemi boyunca,

sinema hakkrnda standartlaSmrg

bir kanundan s<iz edilemez. Heniiz
yeni olan bu teknolojiyle ilgili ne

merkezdeki iktidar ne de gUmrtikte-

ki memurlar yeterli bilgiye sahipti.

Denetim alanlnda olu;an bu bogluk

da bazen gegitli mtinferit karar ve

uygulamalara neden olmaktaydr. Te-

melde her ttirlii denetime rafmen,
sinemanln propaganda gricii, kitlele-
ri etkileme olasr||fr, aynca egitim ve

rilretim aracr olarak tagrdrlt potansi-
yel Il. Abdtilhamid idaresi taraflndan
tanrnmlt ve bu ydnde bazr kararlar
ahnmrStrr. r9o3 Sinematograf imti-
yaznamesi de bunun dnemli bir gris-

tergesidir. Dolaylsryla cizel yaprmlar

aracrhlryla sinemantn "devlet yararr-

na" kullantlmasr planlanmrg, Ucretsiz

film gdsterimleriyle sinemanrn pro-
paganda giiciinden istifade edilmek
istenmltti. Filmlerle "Osmanhhk"

duygusunu pekigtirmek; "sadrk as-

ker", "itaatkdr 6frenci" ve "iglevsel

k6ylii" imgesini desteklemek amag-

lanmrttrr. Uygulamada bu hedeflerin
etkinligi tartr;mah olsa da, neticede
Il. Abdiilhamid idaresi sinema ko-
nusunda sadece "yasakgr",'katr' ve
"miidahaleci" degildi; aynl zamanda

oportrinist bir bakrS agrslyla sine-

madan faydalanmayr istiyordu. Belki

de bu yiizden Sultan IL Abdrilhamid

r898'de, Fransrz mucit Pierre-Victor
Continsouza'yr sinemaya katkllann-
dan dolayr iki yiiz gilin ve Sanayi-i

Nefise Madalyasr'yla 6d0llendirmi5-
ti. Kar;rhfrndaysa Continsouza ona

Siikanlarrnr dile getirdili bir mekrup
yollamr;tl.5' Bu girigimle Sultan, diin-
ya gaprnda teknolojinin geli5imini

takip ettigini ve mucitleri bu baflam-
da destekleditini resmi olarak kanrt-

lamrg oluyordu.

OZDE gELitcrErrEL-THoffi{
UNIVER5ITY COLTEGE TONDON

Bir operatdr
projektdr ve
kamerasryla,
yaklagrk r9r5.
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DiPNOTLAR
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Celiktemel, Nezih Erdogan, Nurqin

ileri, Saadet Ozen, Ozge ozyrlmaz, Esin

Paga-cengiz, Dilan Ytldlrtm ve Martin K

Thomen'a tetekkijrler.
r Bkz. Fatmagi.il Demirel, II AbdilIhamid

D 
'neminde 

Sansiir (lstanbul: Baglam,

zooT); Ebru Boyar, "The Press and the
Palace: the Two-Way RelationshiP

between Abdiilhamid II and the Press,

r876-r9o8", Bulletin of SOA5, c 69, sayl

),\2006),s 417-4)2

2 Ba5bakan|k Osmanll Artivleri,
(bundan sonra BOA) Y PRK AZJ,

46/6,(z9lZl9zo), [29 Mart r9o3l r9o3

sinematograf imtiyazryla ilgili galttmalar

igin bkz. Ali ozuyar, Deulet-i Aliwe'd"e
sinema (Ankara: De Ki,2oo7), s It-14,

r15-l19; ozde Celiktemel-Thomen, "r9o3

Sinematograf lmtiyaz( , Toplumdal
Tdrih, sayt 229, (Ocak zot), s z6-32

I Annette Kuhn, Cinemd Cen\or\hiP
and, Sexuality tgog-tgzg (Londra:

Routledge, r9B8), s z
4 "Yasakgr ve katr" soylem tu yazarlar

tarafrndan kullanrlmakta: NUat oz6n,

"Tiirk Sinemasrna Toplu Bir Bakr9",

Tiirk DiIi, c r7, sayr 196 (Ocak 1968),

s 266-28T Savat Arslan, Cin?ma in
TurkeJ A New Critical Hitory (Oxford:

Oxford Univesity Press), zott, s.31,:5;

NUat 0zon, "Sanstirden Kesitler", der.

Ag6h ozgnC, Tiirk Sinemaarnda Sandiir
(Ankara, Kitle, zooo), s. r45-r6z; Stephen

Bottomore, "Turkey/Ottoman Empire",
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I93O VE Ig4O'LARDA Milti giN FANTEZT OLARAK

YILDIZ YARI$MALARI-
Ozcn Ozyttytl.z

r93a'larda ltaytmlanan ainema d,ergileri, d,ilzenled"ikteri yttdtz yar4malarmm Jdnt
ttra' inlu ytldnlartn natil ytlcltz olduguna ya da genel olarak ytld"ulartn naotl da
gilzel ve ihtigamh bir halat d)rd,tigt)ne dair haberlerle okurlart aratrnd.a ainema
ytldtzt ol'ma arzu6l') yarqtff; ancak pok daha ctltz bir rcdle de olda yild.tztt m hip de
mruldryt kadar kolay bir iq olmad"ryt, Hollywood'a gidip bagartlt olmanm Qok zor
oldugu y dnilnde y az ilarla
heveaini " 0 {rrry a" kagran

ue okur mektuplarma verilen cevaplarla, ytldtz olma
o kurlar m a uy anda bulunurlar.

r93o'lu yrllarda Trirkiye'de sinema,
poptiler kUltrirtin onemli bir unsu-
rudur. Sinemaya gitmek ozellikle bri-
yrik gehirlerde dnemli bir bog zaman
etkinlifi haline gelmeye baglamrgtrr,
ancak r93o, t934 ve 1936 yrllannda
Tcirkiye'de hig film iretilmez. 947
yrllna kadar yrlda ortalama iki adet
film yaprlrken, ry47 yth bir krrrlma-
ya itaret eder ve bu tarihten sonra
film tiretiminde belirgin bir artrg soz

konusu olur.' Yerli film riretiminin
oldukga srnrrh oldulu bu d6nemde,
sinema salonlannda 9o!u Hollywood
yaprmr olan yabancr filmler izlenir.

Sinema salonlarrnrn rilke igindeki
dalrhmrna bakrldrlrnda mevcut ve-
riler kendi iginde krsmi geligkiler
barrndrrsa da genel tablo hakkrnda
bir fikir verir. Giovanni Scognamillo
r93z yrhnda 0lke genelinde rz9 sine-
ma salonu oldufunu, bunlann 35'inin
Istanbul'da bulundulunu soyler.r
Eugene Hinkle ise r933'te ttim Trir-
kiye'deki toplam salon sayrsrnrn r3o

oldulunu ve bunun yalruzca Jg'unun
Istanbul'da bulundufunu, geriye ka-
lan 9r salonun istanbul drgrndaki il ve
ilgelere dalrlmrg oldulunu belirtir.4

Film riretiminin oldukga az oldulu
bu donemde sinema alanrndaki en
onemliyerli tjretim ise sinema dergi-
Ieridir. Holiuut, Arti6t, Seo, Sinema

ve Tiy atro HeveokA.rlart Mecmuaor,
Film Gazeteti ve Foto Siireyya gibi
hem uzun yrllar yayrmlanan, hem
de alanlannda etkili dergiler bu yrl-
Erda yayln hayatrna atrlrr.5 Gonde-
rilen okur mektuplarrna yakrndan
bakrldllrnda, sinema dergilerinin
Anadolu'da ktigrik vilayetlerden
kasabalara kadar gok genig bir cof-
rafyada (Cermik, Diyarbakrr, Kasta_

monu, Dereli, Mersin, Bursa, Aydrn,
Erzurum, Zonguldak, Konya, Trab_
zon, Nazilli, Adapazan vb.) yolun bir
ilgiyle takip edildi!i anla5rlrr.

Bu yrllardaki sinema kriltrjnintin
Uretim ve dailtrmrnrn temel mecra-
sr olan bu dergilerin reklamlarrna,
yazrlanndaki hitaba ya da 6ne gr-

karttrklarr baglrklara baktr!rmrzda
ise temel olarak kadrn okurlarr he-
deflediklerini gonirtiz. Dcinemin si-
nema kiiltrininrin tLim dtinyadaki en
onemli bilegeninin yrldrzllk oldulunu
sezen sinema dergileri, kazananlarr
Hollywood'a veya Avrupa'ya gonde-
receklerini vaat ettikleri yrldrz yanS-

malarr dUzenleyerek genqler ve ozel-
likle kadrnlar arasrnda yrldrz olma
arzusunu si.irekli canh tutarlar.

siNEMA orncirrni
YILDIZ OLMAYI TANIMLIYOR

Donemin en poptiler sinema dereile-

rinden6 Holiuut'un daha altrncr sayr_

srnda okurlanna ydnelttigi,'Sinema
artisti olmak ister misiniz?,, sorusu
bu arayrgl yanstttr. Dergiye gore, bu
sorunun yanrtr gok nettir: "Bu sua_

le maruz kalan hemen herke[s] evet
cevabrnr vermekte tereddrit etmez.

trinkri sinema artisti olmak demek...
Zengin olmak, alemsLimul [evrensel]

Sohrete sahip olmak... lv]elhasrl... bir
9ok geylere malik olmak demektir.',7
Yrldrz olmaya dair bu briy0k vaat-
lerden sonra yazr, giderek derginin
diler sayfalarrnda tanrtrmlan yapt-
lan filmlerden birinin peri masah
atmoslerine briri.iniir. Diinyanrn en
bLiyiik sinema Sirketlerine ytiz bin-
lerce insan miiracaat etse de bunlara
iltifat edilmemekte ve girketler reji-
sorlerini uzun seyahatlere grkararak
sinema artisti aratmaktadrr; hatta
ABD'de sinema artisti araytp bulma
hizmeti veren bazr girketler bile orta_
ya grkmtttlr ve bu girketlerin bulduk_
larr artistlere "sinema kumpanyalarr
felvlkalade ragbet g6stermektedir,,.

Itte zaten "hikAye" tam da burada
baglar: "Bunlardan birkagrndan almrg
oldulumuz mektuplarda, bilhassa is_

tanbul ve Trirkiye grizeilerinden, cins
farkr olmaksrzrn sinema artistliline
talip olanlann resimleri ile terctime-i
hallerinin [ozgegmiglerininl gcinde-

rilmesi rica edilmektedir." Kendi-
si de Foto Stireyya Ne;riyatr,ndan



olan HolLuut, ylldrz olmak isteyen

okurlarrna "muhtelif pozda resimle-

rini grkartabilecekleri" Foto Siireyya

operatdrlerine mriracat etmelerini

soyler. "Tagradaki talipler iqin" ise

"artist olmak teraitinin [gartlarrnrnl

ayrrca" bildirileceii belirtilir.o

Derginin bir sonraki sayrsrnda yarrg-

manrn tartnamesi yayrmlanrr. Buna

gore yrldrz olmak igin gu ozelliklere

sahip olmak gereklidir:

"r- On iki ya;rndan altmrg yagrna ka-

dar herkes sinema artisti olabilir.

2- Artist olmak igin birinci tart fotog-

raf objektifi kargrsrnda ve muhtelif
ytizlerdeki vaziyetlerin drizgrin olma-

srdrr. Yani (fotolenik) olmak lazrmdrr.

3- Sinema artistligi muhtelif nevi ve

vaziyetler gosterir. Bunlar, komik,

trajedik natiirel, tiplerdir. Bundan

bagka sporcu olmak, kuwetli bede-

ne malik olmak, gevik bulunmak ve

daha bazr vasrflan vardrr.

Bu vasrflarr anlamak igin evvel emir-

de aynaya bakmak lazrmdrr. Aynada

gehrenin hatlarr ne kadar derin go-

zriktirse objektif tizerine yapacagl

inikaslar [yansrmalari da o kadar

muntazamdrr."e

Fotojeniklik, bu yrllarda sinema

yrldrzhlryla ilgili olarak srk srk vur-
gulanan bir ozelliktir. Ancak dergi,

aynaya bakrp kendi ytiz hatlannr
yrldrz olmak igin yetersiz bulabile-

cek okurlarrnr kaybetmek istemez ve

cesaretlendirmeye gahprr: "IPlek qok

kimseler vardrr ki, aynaya baktrklarr

halde kendilerinde (fotojenik)lik ol-

dulunu bir ttirlii anlayamazlar." Ko-

medi oyuncularrnr hatrrlatarakyerle-
gik giizellik anlayrgrna sahip olmadan

da sinema artisti olunabilecelini

belirtir: "istanbul'da belki yrizlerce

insan gehresi vardrr ki, (garlo), (Re-

jinal Denni) gibi meghur komiklere

nazaran daha yriksek vasrflarr vardrr.

Fakat kendisinin bu vasfa malik ol-

dulunu bilemez."'o

Holiuut, okurlannrn ABD'ye gidip

sinema yrldrzr olmak konusunda, ya-

bancr dil bilgisi gibi olasr diier giip-

helerini de gidermek ister: "Sinema

artisti olmak igin lisan bilmek gart

degildir. Lisan bilenler igin sinema

artisti olmak belki daha gabuk ve

kolaydrr. Londra, Paris, Nevyork
gibi btiyiik gehirlerde sinema artisti

olmak igin mektepler agrlmrgtrr. Bu

mekteplerde muntazam tedrisat ya-

prlmaktadrr."" Dergi, tr..im bu cesaret-

lendirmelerine raimen yine de okur-

larrnr son bir kez tegvik etmekten

kendini alamaz ve "[klat'iyen nevmit

[umutsuz] olmayrnrz. Belki gok yiik-

sek bir artistsiniz. Bunun farkrnda

delilsiniz. Sizi saadetler beklemekte-

dir"'' diyerek onlarr cesaretlendirir.

Yangmanrn gartnamesinde, derginin

kendi rohinii nasrl gdrdiiiii ve ne tijr
hizmetler sunduluyla ilgili bir madde

de bulunur. Holiuut, "bu meselede

g6sterdiii tedakArhk ve okuyucula-

nna yaptrEl hizmetlerle memleketin
yLiksek menfaati"nin temin edilmig

olacairnr iddia eder. Bu sayede sine-

ma alanrnda dtinyanrn ilgisini geke-

bilecek bir yrldrz, aynr zamanda Tiirk
milletini trim Crnyaya gostermig ola-

caktrr. "Belki gazetemizin tavassutile

[aracrhlrylal sinema filimleri iEin zu-

hur edecek bir yrldrz, bir komik elha-

srl lkrsacal harikulade artist Ttirkl.i-

grin tarihi ve ganh namrnr diinyalara

tanltmlt olacaktrr."'r

uirri renrnzi: "AunRix.,lN
SiNEMA KUMPANYASININ

TURK siNEMA YILDIZI"

Holivut'un heniiz altrncr saylsln-

da dtizenlediii bu yangma tilkede

dijzenlenen ne ilk ne de son yrldrz

yarrgmasrdrr. Bundan iki yrl 6nce,

gzg'da Sinema Gazeteoi de yine

kazananrn Hollywood'a gonderilece-

iinin vaat edildiii bir yrldrz yantma-

sr di.izenler. Biri kadrn, biri erkek iki

geng segilecek olsa da, yantmanrn

gorsellerinde kadrn imgesi kullanrlrr

ve tr.im metinlerinde temel olarak

geng krzlara seslenilir. Yangmanrn ilk

gorselinde insanlar hayali bir filmin
afigine hayranhkla bakmakta ve afip-

te goyle yazmaktadrr: "...Amerikan

sinema kumpanyasrnrn Tiirk sinema

yrldrzr ... Hanrm'rn ilk tilmi bu gece

btitrin dtinya SiNEMAIannda gosteri-

lecektir."'4 (Resim r)

Heniz ry29 yrlrnda drizenlenen bu

yantma, erken Cumhuriyet do-

nemindeki yrldrz yarrgmalannrn

ortak 6zelliklerini yansrtrr. Yrldrz

yarrgmalarr temel olarak geng krz-

lara seslenirken, kadrnlar arasrnda

Batr'nrn beiendiii, Batl'nln arzula-

drir modern bireyler olma fantezisi

yaratrrlar. Yan;malarda kazananla-

nn genelde Avrupa'ya ve ozellikle

Hollywood'a gonderilmesi vaat edilir
ve bu ytizden yrldrz yarrSmalan milli
bir olay olarak sunulur.

r g+o'LARIN YARI$MALARI :

"TtiRK rilu slNlyii"
YILDIZLARINI ARIYOR

r93o'lu yrllarrn yrldrz yangmalarrn-

da kazananlarrn Hollywood'a ya da

Avrupa'ya gonderilmesi vaat edi-

lirken, IL Dtinya Savagr ile birlikte
Hollywood [ilmlerinin tilkeye girme-

sinin zorlagtrir ve yerli film tiretimi-
nin de arttrlr r94o'lr yrllarda bu kez

kazananlara yerli filmlerde bagrol

vaat edildilini goriiriiz. r94r yrhn-

da, Muhsin Ertulrul'un egi Neyyire

Neyir'in genel yayrn ydnetmeni ol-

duiu Perde ue Sahne dergisi "Sine-

ma Yrldrzr Miisabakasr" baghkh bir
yantma diizenler. "Tahsil gormiig

geng krzlanmrzdan sinema sanatkarr

olmrya hevesliler arasrndan" segile-

cek geng krzlar, "Ertufrul Muhsin'in
gevireceli filmlerde bag rolii" oyna-

yacaktrr. Dergi yarrgmaya tu tartlan
sailayan geng krzlarr galrrrr: "Yaglarr

zo-25 arasrnda olmak; en az orta tah-

sil g6rmti5, telaffuzu, Sivesi diizg0n

olmak; suratt fotofrafa, sesi mikro-

Resim r

Sinema Gazeteti,
no r, 1929, s.25.
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Tnhsil gUt'mtitr geng krzlRrtmrzd;rrr rinorru suualkilrr olrrtty;r lrr -

veslllet arasnda blr nriisabnka toflil r:diyns'1,7. Ertrrgrul lilulrsir'irr
gevircceff fllmlerde ba6 rolil oynilmly;r biitryr,, lirrrn vt zt'ki ilibrrrilr'
kablliyetli olup da sirnma ve tiy:rlru s;rrr;rlkiit'lrgrnr rlr.'r;lok rrlrrrrl<

Begmek istiyen heveskirlar bu lriisitbrrkal.a iTlir!l< cdt bilii lr:r'.
Miieabokn portlnrr gunlardrr ;

Yaglart 20-25 arosrntla r'1mak,

En nz ortit tahsil giinrii5, tirl,rIfrr:rr. :ivr's' rliizliiirr olrn;rlr,
Surntr Iotofitaft, ncsl nrikro[r,rrr elr'erilli olnrak,

Ailesi, sinemnd:\ oyllatrAsliltr nriisirttde olnti5 oltni,k

olma fantezisi Tiirkiye dolayrml bir

hale gelir. Difer yrldrz yantmalann-

dan farkh olarak bu yantma, sinema

artisti olmak isteyenlere, "Hollywood

yrldrzr olmak istiyorsanlz kd;enizde

durmayrn, harekete gegin, 6nce yerli

film stridyolanndan birinin filminde

rol ahn; kendinizi gosterirseniz itte
o zaman Hollywood sttidyolaflnrn da

dikkatini Cekip bir diinya yrldrzr olma

tansrnrz olabilir" diye seslenir.

ixi xanong; ciizrrr.ix vn
YILDLZ YARI'MALI\RI

Yine 1946 yrhnda, bu kez Solon-Holi-

uut 3e6i dergisinin dtizenledili yang-

ma ise hem igerili hem de gairrsryla

yrldrz yantmalarr ve gtizellik yang-

malannrn ortak kokenine dair onem-

li ipuglan verir. Derginin ilk sayrsrnrn

25. sayfasrnl "r Hedy veya r Clark'ln

Sizden Fazla Nesi Varl" baglkl yrldrz

yantmasl ile "r Betty Segiyoruz" ya-

ntmasl paylatr (Resim 3-4). "r Betty

Segiyoruz"un gagnsrnda "Hollywood

iehrinde muhteli[ zamanlarda husu-

si mLiesseseler, gazeteler ve bilhas-

sa film stridyolan tarafrndan birgok

giizellik mrjsabakalarr"nrn dUzenlen-

digi, "bizde de bir zamanlar gtizellik

mtisabakalarr"nrn yaprldrir, hatta
"istanbul giizeli diye segilen Feriha

Tevfik'in o tath hatlralan bazllarrml-

zln hala kalbinde"'7 yatadrir belirtilir.
igte bu ytizden Salon-Holivut Seoi

de "Giizel istanbul'un bir Betty'si"ni

setmeye karar vermigtirl r8-25 yagla-

fl araslndaki geng klzlann katrlabile-

cegi yantma iqin bir ba;vuru formu

hazrrlanrr (Resim 5-6). Baldrr ve ayak

bileli gibi aynntrl olgiilerin istendi-

!i bu form, yine sinema dergilerinin

hazrrladrlr ve okurlann viicutlannln
yrldrz olmaya miisait olup olmayaca-

Irnr anlamalan itin hazlrlanan olgri

gizelgelerine benzemektedir. Bagh-

lrnda Betty Grable, gagnsrnda Feriha

Tevfik gibi btiy0k artistlerin isimleri
gegiyor olsa da yantmanln mrikafatl

bir sinema yrldrz olmak deiildir.
"istanbul'un en giizel vticutlu geng

krzr"na "[a]rzu ettigi artistin imzalr bir
tabfosu; mtJazzam bir kupa; mecmua-

nrn bir yrlhk abonesi; istedili renk ve

markada bir gift gorap; istedigi gun

veya gece igin maruf bir sinemanrn

bir loca bileti"'B hediye edilecektir.

Resim 2

Perde rre Sahne,
yrl t, sayr 3,
Hazfian t94t,
s. 23.

Resim l-4
Eaaon-HoaaJ{u,ood

Seri, sayr r,
ro Kasrm 1946,
s. 25.

fona elverigli olmak; ailesi, sinemada

oynamasrna mtisaade etmiS olmak."'5

Bu son maddenin bir benzerine daha

dnceki yarrgma tartnamelerinde hiq

rastlamadlglmlzl not diigmeliyiz.

Geng krzlann sinema yrldlzr olma

heveslerinin, donemin kimi entelek-

ti.ielleri tarafrndan eleStirilmesi ve

kaygryla kargrlanmasrndan da anla-

yabilecelimiz gibi, aileleriyle ara-

larrnda bir gerilim yaratmlt olmasl

muhtemeldir. Sinemanrn "tek adamr"

Muhsin Ertugrul'a qok yakrn olan

Perde ve Sohne dergisi de, d0zenle-

diii yarrgmaya yalnrzca r8 yagrndan

biiyiik geng krzlan davet ediyor olsa

da, aileleri ve yrldrz olma hevesini

elegtirenleri kargrsrna almak isteme-

diiini dtigtindnriir (Resim z).

Hollywood. Seoi dergisi ise r946 yrhn-

da yayrmlanan ilk sayrsrnda "r Hedy

veya r Clark'rn Sizden Fazla Nesi Varl"

baghlryla bir yrldrz yarrgmasr d0zen-

ler. Yarrsmanrn adr her ne kadar

Hol lywood'a g6nderme yapryorsa da,

bu kez mtikdfat "kurulmak tizere olan
'Trirk Film Sanayii'nin [...] yakrnda

yeni birqok filmlere baglayacak olan

emin bir stijdyo"sunda gevrilecek

yerli bir filmde rol almaktrr.'6 Dergi

yantmanln galrrsrnda, "IS]oyleyiniz

bize, bir Hedy veya bir Clark'rn sizden

fazla nesi var?" diye sorarak okur-

lanna Hollywood yrldrzlanna olan

hryranhklarr tizerinden seslenir. Bir

yandan da "IilEinizde'Hollywood'a

gidip artist olmak' hLilyasrnr kurup

senelerce bu kuru hiilya ile avuna-

cagrnrza, srvayln pagalarr ve gdsterin

kendinizil" diyerek bu hayalin genel-

de "bog bir hayal" oldulunu da hatrr-

latrr. Yrldrz olmak isteyenler bu kez

gekim hazrrhklan iginde olan bir yerli

film stridyosuna Cagrnlrr ve boylelik-

le Hollywood'da bir sinema yrldrzr

sEp
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Resim 5
"t Betty
Se9iyoruz"
yafrtmastnrn
katrllm forrnu,

Resim 6
"r Hedy veya
r Clark
Sizden fazla"
nesi var
yafr9masmm
katilun formu.

5og reafi
Ciii rugt 1 ., - -.1 -- ' '

Boganut :
Tohdl Ccrccani=: -''- '

Hi6 nhacgc gtlttwe mi7 ..,--*."...., '
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B.I i
Kalia:
En 4 r:
,lyaL iiltj:
,Saril rdr,:ini;:

"Bu rcyahat qimdilik imkantzdLr. izmir'e gittiginiz zamen
ora,daki kontolotha.neden de imkdn olup olmadtlmt
anlay abilirilniz. Amerika'y d gityeniz d"ahi orad.a muu atbak
olmak bir tali merelesidir. $anumt deneyim demek,

karanltkta bir uguruma Juua"rldnryLm, fakat betki
kurtulurum, demektir. "

Cumhuriyet tarihinde ilk grizellik ya-

rrgmalarrnr ise Cumhuriyet gazetesi

diizenler. ilki r9z9 yrhnda yaprlan

yantma, erken Cumhuriyet drinemi

boyunca son kez 1933 yrhnda yapr-

lacak ve r95o'li yrllarda bir kez daha

denense de, yeniden srirekli bir ge-

kilde dtizenlenerek iilke grindemine

girmesi r96o'lr yrllarr bulacaktrr. "Gri-

zellik yarrgmalarrnrn diizenlendili
donem, medeniyetin ve galdaghlrn

begili olarak g6riilen Batr dtinyasrna
geng Cumhuriyet'in de gafdag, me-

deni bir devlet oldulunu kanrtlamak

igin her frrsatrn delerlendirildili bir
donem"'s oldu!undan, bu yarrgmalar,

"Tiirk kadrnrnrn Batr'daki kardegleri

kadar htir oldufunu, gafda;hk a9r-

srndan higbirinden geri olmadrlrnr,
'haremin lo5 dehlizleri'nde yagama-

drfrnr"'o kanrtlamanrn ve bunu Batr

diinyasrna gcistermenin bulunmaz

bir frrsatr olarak gortiliir.

Cumhuriyet gazetesinin dtizenledili
ilk grizellik yantmasrnrn galibi Feriha

Tevfik, hemen o yi Kagakgilar (Muh-

sin Ertufrul, r9z9) filminde bagrol

oynamaya baglar ve r93o'lu yrllar bo-
yunca qevrilen yerli filmlerin gofun-

da bu durum devam eder. Cok geC-

meden gtizellik yarrgmalan ve yrldrz

yangmalan arasrnda akrabahk ku-

rulur. Kimi grizellik yangmalan qa!-
rrsrnda yrldrz olmayr vaat ederken,

kimileri de grizellili en onemli kriter
olarak tanrmlar. Cumhuriyet gaze-

tesi rglo yrhnda dtizenledili giizellik
yantmaslnln galibinin Hollywood'a
gdnderilmesi igin MGM'nin (Metro-

Goldwyn-Mayer) Trirkiye mtimessil-

leriyle irtibata geger (Resim 7). Str.id-

yo temsilcileriyle kurulan bu iliSki,

yantmanln cazibesini artlnct bir un-
sur olarak giin grin gazetede yayrm-

lanrr. Gerek vaatleri gerek kriterleri
birbirine benzegen ddnemin yrldrz

ve giizellik yarrgmalan, kadrnlara

seslenerek onlarda modernlegme ve

batrhla;ma arzusu yaratan iki kardeS

mecra olmuttur.

ARZIIYA FIIEN: ..SAKIN

HoLivuD'A cioryiu DEMEyiN"

Dergiler bir yandan genq krzlar ara-
srnda Hollywood'a gitme arzusu ya-

ratrrken, bir yandan da crhz bir ses-

le de olsa, bdylesi hayallerin olasr

hiisran dolu sonuglarrna dair onlarr
uyarmaktan geri durmaz. Ytldrz ol-
mak igin Hollywood'a dolru yola grk-

mrg ve hayal krnkhlrna ulramr; genq

krzlarrn oykriGrinden, Hollywood'a
nasrl gidilecelini soran okurlarrn
mektuplanna verilen sert yanrtlara

kadar geyitli gekillerde yrldrz olma
hayalini gergele gevirmek isteyenle-
re bu igin hig de sanrldrlr kadar kolay
olmadtlr hatrrlatrlrr.

Yrldrz olmantn ne denli zor ve me-
gakkatli bir ig oldufu, bir sinema yrl-
drzrnrn biitiin hayatrnrn stridyonun

Giizelllk
Gtizeller, istersenii si

<dlleho Goldviu) drketi
<<Holivut>r a davete am

kontroli.i altrna girdiline dair "uyan"

nitelilindeki yaalara dergi sayfala-

rrnda srklrkla rastlarn. !ild,u der-
gisinde yayrmlanan "Yrldrzhlrn Zor
Taraflarr" baglrkh yau, pek gok oku-
run heves ettigi sinema oyunculufu-
nun sanrldrlr kadar kolay olmadrlrnr
gdstermeye gah grrken, aym zamanda
yrldrz olma arzusunu "agrnya" kaqr-

ran okurlar igin bir fren olma islevi
de taytr:

"Yrldlzhfrn zorluklannr pek az kiSi

bilir. Havasrz, srcak bir atmosfer al-
trnda bir sahnenin tekrar tekrar qev-

rilmesinin, can srklntrsr, yorgunlu!un

Resim 7-8
Cumhuriueh
z7 KAnunuewel
(Arahk) r93o, s. r

ufku daha a
Mebo Goldvin grketi 931
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Resim 9
Cumhurpe\
z5 Kdnunuewel
6rahk) r93o,
s. r.

GuiCitir Kriiiceiinr*"'-
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grinlerde srrtlardaki mayolann bile
grkanlmasr dtigtinLihirken ktjrklere
brininmtig bir halde alev alev yanan
odunlarrn kargrsrnda zevkle rsrnryor
gibi durmaslnr isterler. ",,

Sinema dergilerinin sayfalarrndan
genglere "Sakln Holivud'a Gideyim
Demeyin" diye seslenenlerden biri
de Hikmet Feridun Es'tir. Es, do-
nemin en onemli sinema gazeteci-

lerinden biridir. Pek qok derginin
"Hollywood'da muhabirimiz var" diye
iddia edip, yabancr dergilerden gevir-
dikleri birtakrm haberlerin bu muha-

gdrmek faydastzdrr" diye belirtir.,r
Ona gore, yrldrz olmak igin bir diler
kogulu da egitimli olmaktrr; "uzaktan

birgoklannrn boya| birer kukla ad-
dettikleri o sinema yrldrzlarrnrn golu
hi9 bog insanlar delildirler" der ve
"bugrin sinema artistligi adam akrl-
h bir tahsil meselesi olmugtur,' diye
de ekler. Elitim mevzuunu yine gok
tartrgmah olan genqlerin yrldrzlarr
taklidine ballar: "Gengler srnema
artistlerini taklid' denilince onlara
gehre, vlicut ve giyinig itibarile ben_

zemeii drigilnLiyorlar. Bir de bunun
'kafa' tarafr vardrr. Sinema artlstl

gegirmeJiniz. Gengter sinemq a"rtiltligini yilktelmek ue muuabbdk
Jll zannederler. Ne yanttg dtiEilnce! o muuaffiakryetin en gilQ, en

olmak iqin en kolay

Q\praqk yoludur."

Hikmet Feridun ta: "sakm, 6dktn ha geng dootlartm.., [Jzun uzun dillilnmeden:
kabiliyetinizi, zeukinizi, Japqbiteceginiz iqi kantara" uurmed.a,n bunu aklmndan ttite

Resim ro
Peyami Safa,
Cumhuriyet
gazetesinin
diizenledili
giizellik
yantmasrnln
dnenli
figiirlerindendir.
Cumhuriyet,
3o K6nunusani
(Ocak) 1933, s. 5.

sinirlenmiye nasrl sebebiyet verdili-
ni; nefes alrrken bile birqok teknik
tafsilata riayet edilmesi icap ettigini
anhyabilmek igin stridyoda gazeteci

olarak gtinler gegirmek lazrmdtr. Oyle
sahneler vardrr ki artistin, tabak ta-
bak yemefi yedi sekiz defa aynr igtah
ile yemesi lazrmdrr. yahut tjst riste
on tokadr mr"itebessim bir gehreyle
kargtlamasr icap eder. yahut srcak

birlerce gonderildifini one siirdtikle-

1i bir ddnemde, bizzat Hollywood'a
giden bir gazeteci olarak once grkar

ve farklllagrr. Hollywood yrldrzlarryta
fotograf gektirip onlarla rdportaj ya-
par, ABD gozlemlerini yayrmlar. Hik-
met Feridun Es bu yanryla Tilrkiye'de
Hollywood'a gitmek isteyen genqle-
rin hem gozri kulalr olur, hem de on-
lann ozdeglik kurarak Hollywood'a
gitme fantazisini yagadrklarr bir ka-
rakter haline gelir.

Hikmet Feridun Es, r939'da

Hollywood'dan geldilinden beri ken-
disine srjrekli "Holivud'a gideyim mi,
muvaffak olabil ir miyiz?" sorulannrn
sorulduiunu soyler.,, GenClerin ken-
disine heyecanla sordulu bu soruya
verdiii yanrt oldukga heves krrrcrdrr:
"Sakrn, sakrn ha geng dostlarrm...
Uzun uzun drigr"inmeden; kabiliye-
tinizi, zevkinizi, yapabileceginiz iti
kantara vurmadan bunu aklrnrzdan
bile gegirmeyiniz. Gengler, stnema
artistligini, yiikselmek ve muvaffak
olmak igin en kolay yol zannederler.
Ne yanhg drigrince! O muvaffakryetin
en giig, en qapragrk yoludur." Hikmet
Feridun, ince bir zevk sahibi olunma-
dan, sinemada oynayabilecek kabili-
yette olmadan "Holivud'u niyada bile

Kongo'ya dair film gevirecefi zaman
bu memleket etrafrnda en agalr ro-r5
cilt devirir."'a Hollywood'da sinema
artisti olabilmek iqin bunlardan bag-
ka "harikulade bir aksanla, fark edil-
mez bir give ile lisan bilmenin gart"
olduiunu ekler. Yine yrldrzlan agrrr

taklit etmeyle ilgili bir madde ekle-
meyi de ihmal etmez. Hollywood so-
kaklarrnda Marlene Dietrich, Robert
Taylor benzerlerinden geqilmedi!ini
ve bu "makineden grkmr; gibi birbi-
rinin ayni olan 'taklit insanlar'rn"
"ebediyen igsiz kalmala mahk0m,,

olduklannr belirtir. "Muvaffak olmak
igin kimseye benzememek lazrmdrr.

HAlbuki biz de sinema artistlili me-
rak, gengler arasrnda meghur ar-
tistlere kendini benzetmek geklinde
tecelli eder."'5

Yrldrz olmak isteyenlere yonelik
sinema dergilerindeki uyarrlara,
bu trir yazrlarrn drgrnda kimi okur
mektuplarrna verilen yanltlar-
da da rastlayabiliriz. rg44 yinda
Hollywood Dilnyaot dergisine izmir
Eski Foga'dan yazan BLilent Ulusoy,
belli ki Hollywood'a nasrl gidebile-
cegini sormuttur. Ona verilen yanrt
ise oldukga cesaret krrrcrdrr: "Bu se-
yahat timdilik imkansrzdrr. izmir'e



tjsl J

qok zor olduiu y6ntinde yazrlarla ve

okur mektuplartna verilen cevaplar-

la, yrldrz olma hevesini "a;rrrya" kagt-

ran okuyuculartna uyarrda bulunur-

lar. Yani donem dergileri bir yandan

yrldrz olmantn imkAnsrzhlrnr kabul

ederken bir yandan da yrldrzlrlr bir

arzu nesnesi olarak sLirekli yeniden

i.rretir.'8 Bu anlamda yrldrz olma fan-

tezisi, batrL ve modern olma fantazi-

siyle ig ige gegmittir. Sinema dergile-

ri yrldrz yangmalarryla kadrn okurlart

arasrnda giizel olma ve onun en ijst

agamasr oldulunu ima ettikleri yrldtz

olma arzusu yaratlrken, donemin ka-

drnlarrna giizel ve modern gdriinme-

yi milli bir gorev olarak sunmuttur.

6zcE OZYILMAZ

Ni'ANTA'I UNiVERSITESI

Resim rr
Perd,e ve Eahne,
eYl 5,
s. t6-r7, zz.

tup aldrirnr oireniriz: "Bu konuya

ait evvelki sayrlarda qok durmuttum.

Hatta bazr okuyucularlm, onlara mti-

layim cevap vermediiim iqin, ktzdtlar

bile... Ama ne yapaylm ki vatantn

muhtac olduEu qenc uzuvlartn Ya-

Uun., r.itt.t"rl" ,"t't u* perigan kal-

malarrnr istemem."'7

anTurkej ll: The Turki'h Cinema in the

tarfu Republiconjecra, Rrfat Bali (yay haz )

(istanbul: The lsis Press 2007), s l7l-r76

5 Burgak Evren, Bd\langlclndan G'unilmilze

Tiirkge Sinema Dergileri (istanbul: Korsan

Yayrnlarr, r993), s z5-33

6 Eugune Hinkle'rn verilerine gore ayda tiq kez

zooo-3ooo adet bastlan Holiuut, Sinemd

Mecmuauve Foto Siireyya ile birlikte

ddnemin en pop0ler ii9 sinema dergisinden

biridir bkz Hinkle, agm, s t84

7 "sinema Artisti olmak ister misiniz?" Halitut'
sene l, sayr 6, (rs Eyl0l tglt), s 3

8 Aynr yerde

g Holiuut, sene r, sayr 7, (r Tegriniewel lEkiml

r93r), s 3

ro Aynr yerde

rr AYnl Yerde
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(Ankara: Bilgi Yayrnevi, r968), s z5z-253

u Bu aragttrmanrn kapsadrlr donem olan

r93o ve t94o'lr yrllarda Tiirkiye'de sinema

salonlaflnda yabancl filmlerin gok biiyuk bir

hekimiyetinin olduqu sdylenebilir tglo ve

r94o'lr yrllar boyunca iiretilen yerli film saytsl

tdyledir: rglo-o film, r93r-r film, l93z-z film,

rgll 4 lilm, 1934 o lilm, r935-r film, t936-o
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gittiginiz zaman oradaki konsolos-

haneden de imk6n olup olmadritnr

anlayabilirsiniz. Amerika'ya gitse-

niz dahi orada muvaffak olmak bir

tali meselesidir. $ansrmr deneyim

demek, karanlrkta bir uguruma Yu-

varlanaylm, fakat belki kurtulurum,

demektir.'''6 Yine Aydrn'dan yazarl

Fikret inceoilu'na da benzer bir ya-

nrt verilir: "Amerika'ya gitmek gimdi- Ozellikle r93o'lu yrllarda yayrmla-

lik miimkun delildir. Gidilmek kabul nan sinema dergileri, dt.izenledikleri

olsa dahi size tavsiye etmem. Lisan ylldlz yarltmalarrntn yant srra, unlu

bilmek ve hiq olmazsa lise tahsilini ylldlzlarln nasrl yrldrz olduiuna ya da

tamamlamak lazrmdrr. Bog hillyalara genel olarakytldrzlartn nasll da gl,izel

kaprlmayrnrz Memleketin genglere ve ihtigamh bir hayat siirdtiiiine dair

ihtiyacr vardlr. Amerika'ya ilk mek- haberlerle okurlafl arasrnda sinema

teb tahsilile qiderseniz ne yaparst- ylldlzl olma arzusu yaratlr. Ancak

nlz?" Verilen cevabtn devamrndan, bir yandan da yrldrzhirn hig de sa-

derginin Hollywood'a nasrl gidilece- nrldrlr kadar kolay bir i9 olmadtit,

linin soruldulu daha pek qok mek- Hollywood'a gidip bagarrl olmanrn
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17 Aynr yerde

rB Aynr yerde
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TURKIYE'DETURKIYE'DE SINEMA,
TARiH vE rEMSir iri$risi
UZERINE SORULAR
nsix PA9A crr.tciz

Bu yan Tilrkiye'de ilk tinema pratiklerinin ortdya gtkttgt rgoo'lerden itibaren girifit bir

iliqki iginde olan tinema, tarih, temtil ue tarih yazLmL alanlart ballammda birtakLm

rcrular / t orunl ar ilz erinde durmay t amag I amakt ad t. Tilrkiy e ilnemaa tnd a t ar ih

temtillerinin mdece akademi ue tinema tarihi agrcmdan degil, aJru zamanda

ilyatet alanmdu natil tartryildtg, defieklendigi ueya eleqtirildigi ue bu tartt4malarda

hangi egilimlerin ue konularm hakim olduguna baktlacaktr. TarttqmdnLn ektenini

r9q5 1nceoi tinema pratikleri oluqturmaklabirlikte, tgl; 6onra6Lno, Jegilgam

filmlerine ue tgSo 6onra6t ilretilen filgtlere ve teleuizyon dizilerine de deginilecektir.

Gegtilimiz yrllarda ozellikle Muhte-
gem jilzytI, Fetih rq53 (FarukAksoy,

zorz), Veda. (Ziilfii Livaneli, zoro) ve

Mu&afia (Can Diindar, zooS) gibi

tarih anlatrlannrn sadece sinema

gevrelerinde delil aynr zamanda ta-

rihgiler ve ozellikle siyaset alanrnda

giddetli tartrgmalara malzeme oldu-

lunu goriiyoruz. Fetih tq5g ve Veda

ornelinde oldulu gibi bazr tarih tem-

silleri, siyasetgiler igin dtizenlenen

ozel gosterimler ve kendilerine gon-

derilen film kopyalan vesilesiyle iz-

lenerek gosterimler sonrasrnda yapr-

lan basrn agrklamalarrnda belirtildi!i
tjzere, sadece Tiirkiye sinemasr igin

delil, aynr zamand,a ulusal tarihin

temsil edilme biqimleri anlamrnda

grlrr aqrcr olarak gorrilmiigtLir.' Muh-

te gem !ilzy tl v e Muotafa ornelinde
oldulu gibi bagka tarih temsilleri

ise genig kitleler tarafrndan elegti-

rilip, aleyhlerinde sokak gosterileri

dtizenlenmekte, hem konu edinilen

tarihi kigiliklerin aileleri hem de

birgok siyasetgi tarafrndan keskin

bir dille uyanlara maruz kalmakta,'

hatta gosterimlerinin yasaklanma-

sl veya yayrndan kaldrrrlmalarr iqin

yasal girigimlerle bulunulacalr ifade

edilmektedir.r Ozellikle filmler ve

televizyon dizileri ekseninde ortaya
qrkan bu tiir tartrSmalar Tiirkiye'nin

iginde bulundu!u siyasal iklimin

yansrlamalan olarak ele ahnrrken,

hangi tarihi temsilin hangi temsilden

daha "dolru" oldufu, ulusal tarihin

nasrl temsil edilip/edilemeyeceli ya

da edilmemesi gerektigi sorusu film-
ler ve televizyon dizilerine getirilen

elegtirilerin ve ovgiilerin bel kemili-
ni olugturur.

Bu noktada Muhtegem !il2yil ger-

gevesinde geligen tartrgmalarrn,
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ozellikle de Recep Tayyip Erdolan'rn

dizinin tarihi temsil etme biqimiyle

ilgili getirdiii elegtirinin Ti.irkiye si-

nemasrnda tarih, sinema ve temsil

iligkisinin nasll algrlandlEl ve tartl-

grldrlr konusunda onemli ipuqlan

verdilini ifade etmek gerekir. $oyle

diyordu Erdoian: "Bunlar santyorum

bizim ecdadrmm o Muhteqem !ilzYtl
belgeselindeki gibi tantyorlar. Bizim

oyle bir ecdadtmtz yok. Biz oyle bir

Kanuni tanrmadrk. Biz 6yle bir Sultan

Stileyman tanrmadrk. Onun omrtintin

otuz yrh at srrtlnda gegti. Sarayda o

g6rdiigiiniiz dizilerdeki gibi geqmedi.

Bunu gok iyi anlamamlz lazrm; bizim

boyle bir tarihimiz yok."r Erdofan'tn

sarf ettigi bu sozler, yani ulusal tari-

hin ne olup ne olmadllt ve aynl za-

manda nasrl temsil edilmesi/edilme-

mesi gerektigi iizerine verilen regete,

her ne kadar bugi.iniin siyasi iklimiyle

iligkilendirilse de, sinema, tarih, ta-

rih yazrmr ve temsil tizerine vuku bu-

lan boylesi tartlgmalartn -yani bazr

tarih anlatrlarrnrn "dofrululunun"

onaylanrp, dilerlerinin "tarihi gar-

prtma" ve "tarihsel gerqeklili yanslt-

mama" gerekgesiyle savu;turulma-

slnln- sinemada tarih temsillerinin

ortaya glktrF ilk giinlerden itibaren

tarih anlatrlan ve temsil tartttmala-

rrnda bir gelenek olugturacak kadar

koklti bir soyleme denk dtigttiliinii
iddia etmek yanhg olmayacakttr.

Diinya sinemasrnda oldulu gibi Tiir-

kiye sinemasrnda da tarihi anlattlar

ilk sinema formlartndan biri olarak

ortaya grkmakta ve tarihle ilgili me-

seleleri ele alan kurmaca ve kurma-

ca olmayan filmler ulusal hissiyata

hitap etmek igin bir ftrsat olarak

g6nilmektedir. Bu ballamda Nijat

Ozon, Osmanh'da film yaplmlnln

baglangrg hikAyesini goyle aktar-

maktadrr. rgro'larda Almanya'da ger-

qeklegtirdikleri bir ziyaret strastnda

Osmanlr ordusu mensuplart Alman

ordusunun sava$ meydanlannda

gektigi birtakrm filmleri gcirtip, filmin

bir arag olarak ulusal duygulan hare-

kete gegirme potansiyelinin farkrna

varlr; r9r5'te Alman ordusu cirnetini

takip ederek Ordu Fotograf ve Film

Merkezi'ni kurarlar.5 Sonrastnda ise,

ozellikle I. D0nya Savagr srrastnda

birtakrm propaganda ve actualitd

filmleri gekerek, bu filmleri Istan-

bul'daki Askeri Miize'de gdsterirler.6

Ancak, yine 0zon ve Scognomillo'nun

Ttirkiye sinema tarihi ijzerine yazdrk-

larr kitaplarda yaprm siireci detayh-

ca anlatrlan -gekilip gekilmedigi hala

tartltma konusu olmakla birlikte,

gekildiii ve "ilk Tiirk filmi" oldulu

varsayrmryla bu sene Ttirkiye'de si-

nemanln roo. ytltnrn kutlanmastna

yol aqan- Aya&efanoo'ta Ruo Abi-

deilnin jkilqt (Fuat Uzkrnay, I9r4)

adh filmin yaprm siireci ve bu si.irecin

aktanlma biqimi onemli bir unsura

i;aret etmektir. Ozdn filmin yaprm

hik6yesini Soyle anlatmaktadtr: I9t4

yrhnda Osmanlr imparatorlu!,u Rus

Abidesi'nin temelini dinamitlemeye

karar verdifinde, bu "tarihi anrn"

ulusal hissiyatr harekete geqirmek

igin paha bigilmez bir frrsat olduiuna

karar getirilir ve abidenin yrkrhSrnr

filme gekmek igin Avusturya-Maca-

ristan imparatorlulu'ndan bir film
girketiyle anlagrlrr. Ancak, I. Dtinya

Savagr'nrn patlamaslyla kabaran mil-

liyetgi duygular4edeniyle filmin bir

Tiirk tarafrndan gekilmesinin daha

dolru oldulu kanaatine vanhP, bu

"tarihi olayrn" filme kaydedilmesi

igi, orduda askerlik gdrevini yeri-

ne getirmekte olan Fuat Uzktnay'a

devredilir ve Ozdn'e g6re, Fuat

Uzkrnay'rn abidenin yrkrlrg anrnr fil-
me kaydetmesiyle birlikte Ttirkiye'de

ilk film qekilmig olur.7 Ozon ve

Scognomillo'nun aktardrklarr bu sii-

rece rafmen, Burgak EvrenB ve Dilek

Kayae bu hikAyedeki bogluklara de-

finip, filmin higbir kopyastntn gt-inti-

miize ulagmamrg olduluna ve filmin

qekildiline dair elde somut bilgilerin

bulunmadrirna dikkat gekerek bdy-

le bir filmin gekilip gekilmediiinin

kolayca iqinden grkrlabilecek bir

konu olmadrllnl not eder. Buradan

hareketle Kaya, rgro'larrn bagrnda

Donanma Cemiyeti'nin gektigi bazl

filmlerden bahsederek bu filmlerin,

gekildili tamamen bir muamma olan

Ayefiefanoo'ta Rut AbideoinLn lr
krtr4r filmini onceleme ihtimalini be-

lirtirken,'" Evren, Manaki Kardeglerin

Osmanh vatandagr olmasrndan dola-

yr, onlann rgrr senesinde gektigi y.

Sultan Mehmed Re gad' m Mqnaotff

ue Selanik Ziyareti filminin ilk Tiirk

filmi olarak anrlmasr gerektilini be-

lirtir. Ote yandan Savag Arslan'ln da

deiindili tizere, Manaki Kardeglerin

bilinen en eski filmleri V. Mehmed

Regad'rn ziyaretinden yrllar once

r9o5'te gekilmigtir, ancak bu film-

ler Tiirkiye'de sinema tarihi kapsa-

mrnda siiregiden tartr;malarda yer

almamaktadrr." Bu nedenle Kaya ve

Arslan'rn da belirttigi iizere, "ilk film"

rizerine ortaya qrkan tartttmalarln ve

Tiirkiye sinemastna dair bir "baglan-

grg miti" yaratma si.irecinin kendisi

aslrnda Tiirkiye'de ulus, ulusal kimlik

ve sinema hakkrnda gok gey sdYle-

mektedir. Bu iddiayr bir adrm ileriye

tatryarak, "ilk filmin" hangisi oldu-

lunu belirlemek iizerine donen mij-

nazarantn bize aynt zamanda, hatta

belki daha net bir biqimde, sinema,

tarih, tarihyaztmt ve temsil hakkn-

da gok kritik geyler soyledilini one

siirebiliriz. Zira Ttirkiye'de film ya-

prm tarihini anlatmak iqin, ister bir

abidenin yrkrltglnrn sembolize ettili
"tarihi" bir an, isterse de sultanln

Selanik'i ziyaret ettigi "tarihi" bir

olaydan daha iyi bir baglangrg olabi-

lir mi?

Sinema, tarih yaztml ve tarih tem-

silleri qergevesinde gozlemlenen bu

ve benzeri tartrgmalar, yani filmlerin

milliyetgi duygulan harekete gegir-

mek igin bir arag olarak iglev gorme

postansiyeli ve bunun becerileme-

difi takdirde "istenmeyen" birtaktm

sonuqlara yol agacalr veya filmlerin
"tarihi garprtarak" bize "yanl$" tem-

siller sunacalr ydn0nde uyartlartn

tarihin kurmaca filmlerde temsil

edildi!i ilk ornekler gergevesinde ge-

liten tartttmalarda da ortaya glktlgl-

nl gdrmek mtimktin. Mtidafaa-i Milli

Cemiyeti'nin gekimlerine bagladtft,

Ill. Selim ve veziri Alemdar Mustafa
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Paga'nrn hikAyesine odaklanan ve ilk
tarihi kurmaca film olarak tanrmla-

nan Alemdqr Vakaot (t9r8)" bu konu

gergevesinde onemli bir 6rnek tegkil

etmektedir. Qekimlerin Istanbul'un

iggali nedeniyle yanm kaldrlr ve fil-
min tamamlanamadrlr sinema tarihi
metinlerinde bildirilirken,'r daha

qekimler srrasrnda hakkrnda qrkan

eleptiri yazrlanna baktrlrmrzda ulusal

tarihin ne olup olmadr$r, nasrl temsil

edilmesi/edilmemesi gerektili, "dof-

ru" temsilin ne olup olmadrlr soy-

lemlerini, tarih temsillerinin sinema-

da bir form olarak ortaya grktrir ilk
gLinlere kadar dayandrrabilecelimizi
gormekteyiz. Alemdar Vakadrln
yaprmr duyulur duyulmaz, filmin ya-

ptmcrlan tistlendikleri "alrr yiik"le

ilgili uyarrlmaktadrr:

mizin ruhunu bu suretle incitmemis

olsak daha iyi olur."q

Yukandaki ahntrdan da grkanlabi-

leceli iizere, ilk tarihi film olarak

adlandrrrlan Alemdar Vakau heniz
yaprm atamasrndayken, bugiin hAlA

egemen bir soylem olan tarihin "dol-
ru" bir bigimde temsil edilme/edi-

lememe hususu ve bunun ne kadar
"a!rr bir yrik" oldulu sdylemi rgoo'le-

rin bagrndan itibaren gekillenmig ve

bu soylem bugtine kadar uzanmrgtrr.

Tarih, sinema ve temsil iligkisinde

tekrar tekrar altr gizilen bu "dol-
ruluk" ya da tam aksine "tarihi gar-

prtma" sriylemleri hemen akabinde

rgzz yrlrnda gekilen Bolazigi tuart
(Muhsin Ertufrul) filminin gekimle-

ri srrasrnda tekrar ortaya grkmr;trr.

AgAh Ozgtig'iin aktardrlr rizere, Bek-

tagi bir Seyhin kadrn dLigki.inti olarak

temsil edildili bir anlatrya sahip olan

Bolazigi tvart filminin qekimleri

srrasrnda, filmin Eyi.ip Camii'ndekj

seti Bektagi bir grup tarafrndan "ta-

rihi yanhg temsil ettigi" gerekgesiyle

bt*rlmrg, oyuncu ve set ekibi grup

tarafrndan saldrrrya ulramrg ve tar-

taklanmrg, briylece filmin gekimi

durdurulmaya gah;rlmrgtrr;'5 ancak,

bu baskr ve giddete ralmen film ta-

mamlanabilmi$tir. Sinemantn erken

doneminde ortaya grkan bu gibi cir-

rinlegmig ve bdylece tarihin sinema-

da temsillerine atfedilen "misyon",
"alrr yiik" soylemleri ve sinemanrn

ulusal duygularr harekete gegirmek

igin bir arag olarak kullanrlabilece-

!i anlayrgr sosyal, kiilti.irel ve siya-

sal hayatrn iliklerine kadar sirayet

etmittir. Sinema mtizik, bale, dans,

tiyatro gibi difer sanat alanlarrnrn

aksine, Cumhuriyet'in kiiltrir prog-

ramlarrnrn pargasl olmamrg ve siste-

matik olarak devlet desteli almamrg-

trr. Buna ragmen, ozellikle de tarih

temsilleri rizerinden, Cumhuriyet'in

tarih alglsrnln ve tahayyriliinLin dola-

Srma gegirilmesi baflamrnda 6nemli

bir enstrrjman olarak iglev gdrmiig

ve bazr istisnai ornekler drpnda golu
zaman bu gdrevi gontillti olarak yeri-

ne getirmeye gahgmrgtrr. Bu gaba, si-

nemaya sistematik destek vermenin
yanrnda iktidarlarrn filmler hakkrnda

dile getirdigi sert elegtiriler, uygula-

maya koydulu son derece katr san-

stir yasalan, kimi filmlere verdili krs-

mi destekler ve diler taraftan film-
lere yriklenen misyonlar, filmlerle
ilgili Siddetli tartrgmalar ve baskrlar-

la birlikte yiir0mti;tiir. Bu noktadan

bakrldrlrnda, Cumhuriyet'in ktiltrir
programlarrnrn drgrnda kalmasr ne-

deniyle, Savag Arslan'rn ileri stirdrigri

gibi, diler ulus devletlerde gornldi.i-

liinrin aksine Ttirkiye'de sinemanrn

"ilk 6i|m" iizerine ortqyo, gLkdn tart4malarrn ve Tilrktye linemaslnd do.ir bir
"baqlanglg miti" ydrdtmd il)reeinin kendioi c"sllndc-Tilrkiye'de ulu6, ulum| kimlik
ve tinema hakkmda gok qey r\ylemektedir. Bu iddiayt bir adtm ileriye taqryarak,
"tlk filmin" hangiil oldulunu belirlemek iizerine ddnen mtinc"zaro,nrn bize aynt
za"manda,, hatta belki daha net bir bigimde, 6ineme, tarih, tarihyaztmr ve temoil
hakkmda gok kritik yeyler $yledilini 6ne Mirebiliriz.
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"Ofrendik yine, hem de tarihimizin
pek ganh sayfalarrndan birini ihtiva

eden Alemd.qr Va.ks.ot da sinema ob-
jektifi oni.inde gevrilmeye baglanmrg.

Nasrl ve ne terait altrnda boyle ol-
dukga alrr bir ytikLin altrna girildilini
bilmiyoruz. Fakat elimizdeki vesait

ile yine sahnelerimizdeki temsil edi-

legelmekte gibi yaprlacaka h0rmet-

ten bagka bizden higbir ;ey bekleme-

yen medan iftarrmtz olan bi.iyiikleri-

nekler tarih, sinema, temsil ve tarih
yazrmr arasrndaki, aynr zamanda bu

alanlann algrlanrg ve anlayrg biqim-

leri arasrndaki girift iligkiyi ortaya

koyar niteliktedir.

Bu iligki ve bu ilipkinin "tarihsel ger-

geklik" ve "dofru temsil yollan" ger-

gevesinde anlamlandrnlma bigimleri

ulus ingasr ve Cumhuriyet'in kurul-

masryla iyice belirgin hale gelmig, de-

kendisinin dolrudan devletin ideo-

lojik aygrtr olarak konumlandrrrldrlr-

nr soylemek miimkrin olmamakla bir-
likte,'6 erken Cumhuriyet doneminde

halkevlerinde siirdiirijlen kurtulug

savagr, Cumhuriyet'in kurulugu ve in-

krlaplan anlatan bir dizi belgesel/fil-

me bakarak sinemanln yeni kurulan

devleti ve reformlarr yaymak igin bir
arag olarak kullanrldr!r ileri siiriilebi-
lir. Bunun yanrnda, Serdar Ozttirk'rin



belirttigi tizere, yabancr filmlerden

bagka devletlerin propagandasrnl

yaptlfl gerekgesiyle qrkarrlan sah-

neler, harf devriminden sonra alt-
yanlara yaprlan mtidahele ve eski

yaztnn kullanrmrnrn yasaklanmasr'7

ya da Arslan'rn vurguladrlr i.izere

dzellikle seslendirme, filmlerde ko-

nugan dil ve kullanrlan film mrizikleri
gibi yollardan,'8 sinema Cumhuriyet

ideolojisinin ve reformlarrnrn yayrl-

maslna katkda bulunmu;tur.

Cumhuriyet'in kurulugundan sonra

filmlerin gosterimine, dolagrmrna ve

igerigine yaprlan devlet mtidahalele-

ri ve sert sansrir uygulamalan drgrn-

da, zoo4 <incesinde dolrudan devlet

destelinden bahsedebilecefimiz tek

istisna tarih temsilleridir. Kurulu-
gun hemen akabinde, Mustafa Kemal

geng Cumhuriyet'in ideallerinin ve

ulusal mticadelenin tarihini anlatan

filmlerin elzem oldulu rizerine dii-
grincelerini dile getirecektir. Bu sdz-

lerle, ulusal tarihi "dolru" yansrtacak

filmlere olan "ihtiyag" ve "zaruriyet"

soylemi ivme kazanacak, ardrndan

Mustafa Kemal'in konu tizerine orta-
ya koydulu girigimler, ilerleyen yrl-

larda ordunun tarihi filmlere verdili
destek ve sonrasrnda devlet tarafin-
dan gekilmesi 6ng<irtilen "Atati.irk

filmi" ijzerine vuku bulacak tartltma-
larla bu soylem giderek katmerlene-

cektir. TRT'nin kurulmasryla birlikte
devlet televizyonu tilke iginde dola-
grma sokulacak tarih imgelerinin iire-

ticisi haline de gelecektir.

Bu ballamda Mustafa Kemal, ulusal

tarihi "dofru" temsil edecek tarihi
film ihtiyacrnr kargrlamak amacr-

nr yerine getirmek lizere birtakrm
girigimlerde bulunmugtur. Bunlar

arasrnda Ben Bir inkilap Qoeulu-
yum adh bir filmin senaryosu tizeri-
ne bizzat gahgmak da vardrr. Ancak

Ozcin'rin belirttigi tizere filmin yapr-

mr Mustafa Kemal'in salhk sorunlarr

nedeniyle gergeklegememigtir.'e Yine

0zgn9'fin aktardrlr i.izere, Musta-

fa Kemal ulusal miicadele yrllarrnr

anlatan Ategten Gdmlek (Muhsin

Ertugrul, 1922) romanlnln sinemaya

uyarlanmasr igin Muhsin Ertulrul'la
gdniglerini paylagmrg ve bu filmde

Ttjrk kadrn oyuncularrn kamera kar-

grsrna gegmeleri konusunda nasihat

vermig'o ve ulusal mticadeleyi konu

edinen Bir Millet Uyanryor (Muhsin

Ertulrul, r93) filmi igin de yine Muh-

sin Ertugrul'la senaryo i..izerine gorti-

Siip yorumlar yapmll, oneriler getir-

mit, hatta film igin kamera kargrsrna

gegmigtir.'' Aynca, Cumhuriyet'in

ro. yrhnda kurulug stirecini, ulusal

mi.icadeleyi, yeni kurulan ulus-dev-

leti ve gergeklegtirilen reformlan

anlatmak iizere Mustafa Kemal'in

istegiyle Sovyetler'den bir film ekibi

Ttirkiye'ye davet edilmittir. Bu srireg

sonunda Ankqrq Ttirkiye'nin Kalbi
(Sergey Yutkevig, 1933) belgeseli ge-

kilmig ve daha sonra bu belgesel hal-

kevlerinde gosterilmittir."

Mustafa Kemal aynr zamanda lzmir
Zaferi/iotiklal belgeseli igin bir kez

daha kamera kargrsrna geEmig, ge-

kimlerin gecikmesi iizerine hAlA ha-

yatta oldugundan, krhcrnrn, gizmele-

rinin yerinde durdulundan ve ulusal

miicadeleyle ilgili elinde bulunan

evraklardan s<iz ederek, kendisinin
gerektiginde kafiera kargrsrna gegip

bir aktOr gibi oyunculuk yapacalrnr

ve anrlarrnr tekrar canlandrrabilece-

lini ifade etmittir. Mustafa Kemal'e

gdre, bdyle bir gorevi yerine getir-

mek, yani tarihin sinemada temsil

edilmesine katkrda bulunmak "milli

bir vazifedir".'r

Mustafa Kemal'in birgok kere. altr-
nr gizdifi, ulusal mlcadeleyi geng

kugaklara aktaracak tarihi filmlerin
yaplmlnln "zarurilili" Cumhuriyet

tarihi boyunca "Atatrirk filmi" ba'hlr
altrnda tekrar tekrar giindeme geti-

rilecektir. Konuyla ilgili devlet tara-
frndan agrk oturumlar drizenlenecek,

filmi gekmesi igin Steven Spielberg,

Martin Scorsese, George Lucas gibi

y6netmenlerin adr gegecek ve bu

filmde tarihin nasrl temsil edilip edil-
meyeceli iizerine tartr;malar vuku

bulacaktr.'a Ornelin filmin rakr,

aqk, garkrlar, gehvet gibi konulardan

uzak durmasr ve esas olarak Mustafa

Kemal'in reformist dolasrna odak-

lanmasr gerektigi KriltLir ve Turizm

Bakanhlr tarafrndan r989 yrhnda dii-
zenlenen "Atatiirk Filmi Paneli"nde

konugulan konular arasrndadrr.'5 Bu

konu zooo'li yrllarda tekar giindeme

gelecek ve bu defa Atata..irk'ri canlan-

drrmak igin aktor Kevin Costner'rn

filmde rol alacalr s6ylentisi yaylla-

caktrr.'6

"Atatiirk filmi" merkezinde devlet

destegiyle gekilecek ve tarihi "ol-

masr gerektili gibi temsil edecek"

zaruri tarihi film drSrnda, Yegilgam

tarih filmlerinin birgoiuna ordunun

verdili desteli de not etmek gerek.

Maddi bir destek vermemekle birlik-
te, ordunun tarihi filmlere salladrlr
imk6nlarr g<iyle srralamak mtimkiin:

Uniforma destefi, kalabahk savag

sahneleri iqin figriranlk yapmak

rizere askeri kuwet destefi, silah,

top, ttifek gibi aksesuar desteli ve

biiyiik savag sahnelerini yonetmek

Lizere ordu komutanlarrndan ahnan

destek, hatta bu sahnelerin koreog-

rafisini tamamen generallerin yap-

masr. Ordu tarafrndan desteklenen

filmlere iatiklal Madagaat (Ferdi

Tayfur, t9q8), Canakkale Aolanla-

rr (Turgut Demiraf, 964), Vatan ve

Namk Kemal (Talat Artemel ve Sami

Ayanoflu, r95r), Iatanbul'un Fethi
(Aydrn Arakon, r95r) ornek goste-

rilebilir.'7 Bununla birlikte, tarihi

filmlerin Ayasofya, Topkapr Sarayr

gibi tarihi mekAnlarda gekimlerinin

gergeklegtirilmesi igin verilen izinler

de dolayh yoldan destek kapsamrnda

sayrlabilir.

Sinemada tarihin temsili i.izerine

bu gibi sistematik olmayan destek

drnekleri vermek mrimkrin. Ancak

yukarrda bahsi geqtili gibi, TRT'nin

kurulmasryla birlikte, onceleri tele-
vizyon daha sonralarr ise yine TRT

tizerinden Cumhuriyet (Ziya lztan,
1998) ve Abdillhamid Dilgerken
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\Ziya Oztan, 2ool) gibi biiytik bntgeli

tarihi filmlerde yaplmcl konumunda

olacak gekilde, devletin tarihsel im-

gelerin olugturulmasr ve yayrlmasr

strecine ddhil oldulunun, hatta biz-

zat kendisinin sinema ve televizyon-

da tarih anlatrlannln rireticisi konu-
muna geldilinin de altlnr gizmekte

fayda var.

iklimlerle evrilip yeni yollara sapa-

rak, tarihi "dofru" temsil edebilmek

igin yeni regetelerin ortaya attldlgl
donrigtimlerden de gegtili goz ardr

edilemez. BUtUn bu kiiltrirel, siyasi ve

sosyal doniigiim siirecinde degigme-

difi gozlemlenebilen tek tey "tarihin

nasrl temsil edilmesi gerektifi" soru-

su ve "dofru" temsilin zaruretidir.

alanlarrnrn birbiriyle kurdulu yakrn

ve qetrefil iligki rizerine drigiinmeye

zorlar. Tartrgmalarrn neden bu ilig-
ki iizerine ilerledifi, "dolru" temsil

regetelerinin bize neler soyledili,
donemin, ulusun ve daha genig gap-

ta tarih anlayltrnrn kendisiyle ilgili
nelere itaret ettifi, daha da 6nemlisi
sinemanrn kendisinin anlatlm yaprsr

ve bir tarih anlatrsr olarak ne gibi po-

tansiyeller tagrdr!r, ne trir s6ylemler

barrndrrdrlr gibi konularrn lizerinde
durulmasr gerektiginin altrnr qizmek

gerek.

Bugrine kadar Tiirkiye sinemasr iize-

rine yaprlan gahgmalarda son dere-

ce az yer bulan tarih ve sinematik
temsil iligkisinin, tarihsel filmleri
"gergeklikten ve gergekgilikten uzak"

filmler olarak savutturan veya "ta-

rihsel gergeklik" sorusunu merkeze

ahp Tiirkiye'de tarihsel film formu-
nu pejoratif soylemler gergevesinde

tanrmlayan yaklagrmlardan ziyade,

derinlemesine aragtlnlmasl gereken

dnemli bir alan oldulunu vurgula-
mak gerekiyor.

EsiN pAgA cENGiz
ROYAT HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON

Tarih, tarih yazLmL ve temsll olgulart baglammda ortaya
gLkdn tart4malarm esa"6 ola"rak dinema filmlerini ue

televizyon dizilerini merkeze a"ldn bir yapt etrafmda
qekillenmeri 1nemlldir. Tarihi temilller etrafimda ddnen
bu tarttqmdtdr btzi tarih, temill ue rinema alanlarmm
birbiriyle kurdugu ya.kLn ue getrebil ili1ki tizerine
dilEtinmeye zorla"r.

Tarih, tarihyaztml, sinema ve temsil

alanlannda ve bu alanlar iizerinde
ve etrafrnda stiregiden "dofru" tarih
"dolru" temsil soylemlerinin tarihi
filmlerin qrktrlr ilk yrllardan giinrimri-

ze kadar erigtilini gormek miimkiin.
Bu tartrgmalann aynl zamanda resmi

soylemler, ideolojiler, deligen siyasi

Yukanda sozii edilen ve tarih, tarih
yazrmr ve temsil olgularr ballamrnda
ortaya qrkan tartltmalann esas ola-
raP sinema filmlerini ve televizyon
dizilerini merkeze alan bir yapr etra-
frnda gekillenmesi onemlidir. Tarihi

temsiller etraftnda donen bu tartrg-

malar bizi tarih, temsil ve sinema

90

DIPNOTTAR

I Recep Tayyip Erdolan'rn yedo filmini izlediqi
6zel gosterim ve sonrasrnda gazetecilerle

filmle ilgili paylattrgr gdnitler iCin bkz
"Baqbakan Erdolan, Veda Filmini lzledi",
Zoman, 22 Mart 20ro Eritim: http://www.
zaman com trlpolitika_basbakan-erdogan
-veda-f ilmini-izledi_965524 html IErisim
Tarihi: ro AraLk 20r4l, Ferih 1453'11 lahsrna
qdnderilen DVD Uzerinden izleyip sonrasrnda

baSbakanhk ofisinden yaptlqt aCrklama iCin

bkz "Bagbakan Begendi", Hrrrilet, t7 Subat
20ro Eritim: http://w hurriyet com trl
magazin / magazinhatti/r9912106 asp [Eritim
Tarihi: roArallk 2ol4l Brilent Aflnc'ln Fetih
r453'r.i izledjgi dzel qdsterim ve sonrastnda
gazetecilerle paylatttgt gdrUtler iCin bkz
"Aflng, Fetih r45l'ii belendi:
Herkese tavsiye ederim", Zamon,
20 Subat 2012. Eri'im: http://www zaman com

trlpolitika_arinc-[etih-t45ju-begendi-herkese-
tavsjye-ederim_1247895 html
lEriqim Tarihi: 9 Ara]rk zol4J

2 Adile Osmanoglu'nun Banu Civen ile NTV

ARTI programrnda Muhtegem Jiiz! il izerine
yaprtgr rdportaj igin bkz Artl (2oil). NTV

r3 Ocak [onlineJ Erjtim: http://w.
youtube, com./watch?v=BT7Y9TzJOl4
lErisim Tarihi: ro Arahk uor4l, Suna Vjdilli'nin
Haber Tiirk televizyon kanallnda Orhan

Osmanoglu ile yaptlgr roportaj iCin bkz

Per\pektit Qot2) Haber Tiirk. 28 Kasrm.

[Online] Eritimr http://video.haberturk.
com/tvlvideo/abdulhmidin-torunu-
haberturke-konustu j/7oo6l [Eritim
Tarihir lo Arallk 2or4l UIk0 Adatepe'nin

Mu6toio filmine getirdigi elettiri ve filmin
vizyondan kaldrnlmasrntn gerekliligi rjzerine

dile getirdiqi sdzler igjn bkz "Adatepe:

Mustafa Filmi Vizyondan Kalkma]I",

Tz4, 3o Kasrm zooS

Eritim: http://t24.com.trlhaber/adatepe-
mustafa-fllmi-vizyondm-kalkmali, 1839
lErigim Tarihl: ro Aralk zor4l

Muhte|em yiizJrl' n yanr srra, tiddetle
elettirilen, davalara maruz kalan,
gosterimlerinin veya eser igletim belgelerinin

Crkanlmasrnda engeJlerle kargrlagan filmler
igin Bulutlofl Beklerken (Yegim Ustaoglu,

2oo2), Higbir Jerd.e (Tayfun Pirselimollu,
2oor), 6ilmek (Hliseyin Karabey, zooS ) ve
Mu^taia (Can Diindar) ornek gdsterilebilir,
Ancak [ilmler etrafrnda d6nen sert tartltmalar
ve bu tr.ir girisimlere raimen yukaflda adr

gecen her film vizyona girmit ve sinemalarda
gosterilmittir.
"Bizim Boyle Bir Ecdadlmlz Yok", Millilet, 26

Kasrm 2012. Eritim: http://ww,milliyet com.

trlbizim-boyle-bir-ecdad jmiz-yok/siyaset/

siyasetdetay/26. r 1.2 o | 2/ | 6J29, I def ault.
htm'Milliyet [Eritim Tarihi ro AraJrk zor4l.

NUat ozon, Ti:Lrk SinemauTdrihi (lstanbul:

Doruk Yaylmclltk, zoro [19670, s 5l
Savat Arslan, Cinema inTurkey: A Neu
Critical Hi,tory (Qxford: 0xford University
Press, zorr),

Ozon, age, s 5t

Burgak Evren, llkTUrk Filmleri
(lstanbul: Es Yayrnlarr, zoo5)

Dilek Kaya, "Ayastefanostaki Rus Abidesi:

Kim Yrktr? Kim Cekti? Kim'Yazdr'?",

Tilrk Film AragLmolarLnd"a yeni Jiinelimler

6, der. Deniz Bayrakdar (lstanbul: Ballam
Yayrncrhk, zooT)

Io Kaya, agm,s 26-27.

rr Arslan, oge, s 33

t2 Age, s 40
rl Aynr yerde.

l4 Giovannj Scognomillo, Tiirk SinemoTarihi
(lstanbul: Kabalcr Yayrnevi, zoo5), s z6

15 Agah Ozgiig, Tilrlerle Tiirk Sinemd'L
(istanbul; D0nya Yayrncrhk, uoof, s z8

16 Arslan, o8e, s.4r
17 Serdar Oztiirk, trken CumhuriJet

DOnemind.e Sinemd Selir SiJa6et (Ankara:

Elips Kitap, zoo{, s z9-33

rg Arslan, dge, s t18

19 Ozon, age,s 2to,

zo OzgLig, oge, s 83

2r Hilmi Maktav. 'Sinemada Tarih Dersleri",

Birikim, sayt2j9,2oo9 s 84.

22 Atslan, dge

4 lzgilq, age, s 83

24 Konuyla ilgili daha detayh bjlgi iCin Hilmi
Maktav, agm ve Metin Erksan, Atatrirk Filmi
(lstanbuI Hil Yayrnlan, r989),

z5 Erksan, age ve Maktav, agm

26 Sermin Terzi, "The 56 Year Story of the
Unmade Atati.irk Film", HilftiJet DailJ
Neu6, lr Ekim 2oo7. Eritim: http://
ww.hurriyetdailynews com/the-56-
year-story-of-the-unmade-atarurk-film.

aspx?pagelD=4380n=the-56-year-story-of-

the-unmade-ataturk-film-zoo7-ro-3r IErigim
Tarjhi: ro Arahk 2or4l

27 Konuyla ilgili daha detayh bilgi igin TRT

tarafrndan yaptml gergekle;tiri len Tdrihin
l4lgrnd"a Tiirk Sinemd6l belgeseljne baktnrz
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MANAKILERIN
aa

OBJEKTIFINDEN HURRIYET
SAADET OZEN

Mqna"kilerin Hilrriyet fotografilarmda, MeEruttyet'in ild.ntnt epik bir defisna

ddnilytilren bir gdrilntil milhenditlig|nin izleri bulunabilir. }rnegin, kend"i

hazrladtklart Manastrr'da ilAn-r Htirriyet albiimiinde, Hurrget kahramanlart gerek

ttildyoda, gerek daha nadir olarak agk hauada o epik deotsnm e6a6LnL teqkil eden

"dale gtkma" aga"marLru canlandffun kompoziryonlarm iginde retmedilml4lerdir.

Kalabalk mhnelerde, kadrajm bityilk b1lilmilnil dolduracak qekilde tepe agilar tercih

edilmi4tir. Bitola arqlulerinde, getelerin dalmk, inmn 6aJL6LnLn az gbrilndilgil bazt

fiotografilar, "birayla Hilrriyet'i kutlayanlart" g\fieren reilmler albilme konulmamt4tr.

Resneli Niyazi
Bey'in getesi
ve geteye iltica
eden karaca,
Yan sayfadaki
resmin g<iriildiii'ii
kartpostal.

Bir onceki sayrda "Balkanlar'rn

Lumidre'leri" olarak anrlan fotoirafgr
-sinemacl Manaki Biraderler'in biyog-

rafileriyle ilgili bilinenleri dzetlemig,

bu srrada Balkanlar'da farkh kesimler

tarafrndan gegitli gerekqelerle sahip-

lenildiklerini, bunun da birden fazla

biyografinin ortaya qrkmasrna sebep

olduiunu anlatmaya galrgmrgtrm. Ma-

nakiler Osmanh topraklannda, Ulah

tebaasrnrn mensuplarr olarak doidu-
lar Yrllar sonra kardeglerden biiyiigii
Yanaki Yunanistan'da, Milton sosya-

list Yugoslavya'da oliirken doiduklarr
kOy Yunanistan srnrrlarr igindeydi,

Osmanh Imparatorluiu da goktan

ortadan kalkmrttr. Dolaylsryla aidi-
yet hisleri ve toplumsal bailan ylllar

r\. . J.4 s
a

iginde defalarca yeniden gekillen-

migti. Fakat arkalarrnda brraktrklarr

koleksiyon, bizi daha ziyade bugii-

ne hizmet eden bu anakronik kimlik

tartltmasrnrn gok otesine tattyacak

kadar zengindir: Hatrrlanacak olursa

Makedonya Devlet Argivleri, Bitola
(Manastrr) qubesinde r7.5oo civarrn-

da fotoiraflarr ve Usktip'teki Make-

Itct
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Ash Bitola
artivinde
bulunan bu
fotoSaf, Remeli
Niyazi Bey'in
hatlfaflnda
"zo Haziran
324" tarihiyle
kullamlmrytlr.
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donya Sinematek'te yaklaSrk z.5oo

metre filmleri muhafaza ediliyor. Bu

muazzam koleksiyon, Balkan halkla-

nnrn hayatlafl ndan qegitli sahnelerin

yanr slra bazr siyasi olaylann gorUn-

trilerini de bugtine tatrr: rgol Illinden

ayaklanmaslnrn, Balkan Savaglan'nrn

fotoiraflan, mristakbel Yugoslav-

ya krah Aleksandar Karacorcevig'in

Manastrr'r ziyaretinin filmi gibi...

Manakiler, r9o8'de II. Megrutiyet'in

il6nryla baglayan donemde de hem

fotolraf makineleri hem film kame-

ralarryla Manastrr'da iSbagrndaydrlar.

Bu yazrnrn ana konusunu da lvlilton

Manaki'nin r95o'lerdeki ifadesine

dayanarak "HUrriyetin ildnrnda gekil-

mig" olarak tasniflenmi; olan malze-

me grubu olu;turuyor.

Manakilerin hiirriyet fotolraflarr
ve filmleri, her ne kadar aynr tarihi
srireci kaydetseler de, gok onemli

bir noktada birbirlerinden ayrrlrrlar:

Fotograflar gazeteler, kartpostallar
gibi gegitli araElarla dolaprma girmip

ve ticarile;mig, filmleri ise -bilindiii
kadarryla- kurgulanmamrt ve goste-

rilmemigtir. Bu, elbette Manakilerin

fotolraflarr ve filmleri tamamen bat-

ka sebepler ve amaglarla tektigini
gostermez. Esasen iki tLiriin igerigi de

birbiriyle qok yakrndan iligkilidir ve

yaratrldrklan kogullarr ya da etkilerini
mristakil olarak anlamanrn mtimktin

olmadrlrnr ileride gorecefiz. Fakat iki
trirti tarih belgesi olarak deierlendi-
rirken, <izellikle devrin siyasi retoriii
rizerinde gorsel malzemenin etkisini

anlamaya qahgrrken, birinin dolagr-

ma girmiq, dilerinin girmemig olmasr

gdzden kagrrrlmamasr gereken bir
noktadrr. Bunun yanr srra daha sonra

delinecelimiz iizere fotoiraf ve film

teknik olarak da farkhdrr, dolayrsryla

iki tririin "gorsel dili" de birebir aynr

delerlendirilenCz. Bu bakrmdan iki

tilrri ayn ayrr ele almak daha salhkh

bir gozrim gibi gdriinilyor. Amacrm

sonuQta genel bir delerlendirmeyle,

hem Megrutiyet'in gorsel retorigi,

hem de Manakilerin bu retorilin olu-
gumundaki paylarr Uzerine dtigtinme

imkAnr yaratmaktrr.

FOTOdRAFLARDAKi rrUnniyrr

Manakilerin Htirriyet fotograflarr

Bitola'daki argivlerin drgrnda farkh

yayrnlarda kullanrlarak Trirkiye'deki

literatrirde de yerlerini almrg, fakat

goiunlukla fotograflann Manakiler

tarafrndan qekilmig olduiu dzellikle

belirtilmemig ya da anlagrlmamrg-

trr. Bir ornek olarak, Metrutiyet'in

ilAnryla ilgili gorsel malzemenin der-

fendiii Didtir-t Hilrriyet, Kqrtpo6-

to,lla,rla, ikinci MegrutiJet 0go8

- tgt!'te, Manakilerin fotofrafla-
nndan basrldrlr kesin olan tig kart-
postal mevcuttur, bunu Bitola'daki

argivlerle kartpostallarr kargrlagtrr-

drfrmrzda gdrebiliyoruz.' Yine zengin

bir kartpostal segkisi sunan/adigdr- t

Htrriyet, Orland.o Calumeno

Kolekaiy onu' ndan Me4rutiy eI Kqrt-
po&allart ue Mad.alyalorr'nda da

aynr fotoirafl ara rastlanrr.'? Manakile-

rin Hiirriyet foto!raflafl, Manastrr'da

yatanan ayaklanma neticesinde

Kanun-i Esasi'nin tekrar ytiriirltiie
girdiii r9o8 Temmuz ayrndan itibaren
ge;itli araglarla yayrlmaya baglamrS-

tr. Nitekim sadece kartpostallarda

delil, cirnelin istanbul basrnrnda da

bu fotolraflara rasthyoruz. Seruet-i

Filnun'un 13 Tegrin-i Ewel r3z4 ta-

rihli nrishasrnda (26 Ekim r9o8) kul-

lanrlan dort fotoirafrn onlar tarafrn-

dan gekildigi yine kar;rlaStrrmalarla

anlagrlabiliyor.r "Htirriyet kahramanr"

olarak rjnlenen Resneli Niyazi Bey de,

isyancrlar cephesinden Hiirriyet'in
tarihini yazdrir hatrratrnr yine Mana-

kilerin fotolraflarryla desteklemitti.4

Fakat Manakilerin Hrirriyet fotoiraf-
larrnrn toplandrfl en <inemli yayrn,

hiC kugkusuz r997'de trpkrbasrmr

yaprlmr; olan Manafiff'da lldn-t
Hiirriyet baghkh albtimdtir, zira bu

albrim anlagrldrlr kadanyla rgro-r9n
civarrnda bizzat Manakiler tarafrn-

dan, kim oldulu gimdilik meghul

bir "K6mil Pagazade Srireyya" igin

hazrrlanmrg, igindeki resimler onlar

tarafrndan srralanmrg, isimlendiril-

mig ve tarihlenmittir. Bu bakrmdan

albtim sadece bir tarihsel anrn kaydr

olarak fotoiraflarr deiil, o fotolraf-
larr qekenlerin bakrg agrlanna dair

ipuglannr da banndrrrr ve bu ydniiy-
le ozel olarak ele ahnmasr garttrr.

Bitola'daki argivlerde ise, bu yayrn-

lann higbirinde yer almayan, slrasl

geldikge bahsedecelimiz bazr Hiirri-
yet etiketli fotolraflar mevcuttur.

I
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Bitola
aryivinden
"Hiirriyet'i
birayla
kutlayanlar".
Albiimde
kullamlmamry
fotolraflardan.

Elimizdeki yaylnlar, Metrutiyet'in
ilAnrndan sonra bu hareketin bazr

atamalanna ve Onemli simalanna ait

fotolraflann kitleler araslnda yayll-

drirnr ve muhtemelen bazr soylem-

lerin benimsetilmesinde kullanrlmrg

olabileceline itaret eden ipuglart

banndrnyor.5 Fakat foto!,raflarrn

etkisi o tarihlerle slnlrh kalmlt de-

iildir. Manakilerin Manaottr'du
ildn-t Hilrriyet albi.imtlntin oriji-
nal bir nrishaslna sahip olan -ve bu

nrishanln basrlmasrna izin vererek

bizi qok btiyiik bir kaynala kavug-

turan- Roni Margulies'in "Orne(in,

ben ddneme ozel ilgi duymama raf-
men, Metrutiyet'in uyandrrdr$ kit-

lesel co;kunun elinizdeki albtimde

belgelendiii kadar muazzam oldu-

lunu ancak hayal meyal hissedebi-

liyor, ama bilmiyordum,6" ifadesi, ya

da"Devrim cogkusunu fotolraflarda
gormek isteyenlere"z yine bu albri-

miln tavsiye edilmesi Manakilerin

bugiin h6ld algrlanmrzt, yargrlartmtzt

belli olgtide etkileyebildiklerine, bize

Metrutiyet'in belli bir resmini kabul

ettirebildiklerine iSaret ediyor.

ve Louis Daguerre'in geligtirdikleri,

karanhk odaya akseden resimleri

bakrr plakalar iizerine sabitleme-

ye dayah tekniklere devlet desteli
verilmesini goriigmek igin toplan-

mrgtr. icadrn esasr "r;rirn kuwetiy-
le nesnelerin geklini matematiksel

olarak en kiigi.ik aynntrlarrna kadar

muhafaza edebilen resimler" elde

edilebilmesine olanak vermesiydi.

Daguewotype sanattan sayrlmryor

fakat tabiatm, ressamlarrn asla qize-

meyeceli kadar "ashna sadrk" resim-

lerini (foe ilmile'lerini) sunan bir
etrit malzemesi olarak goruili.iyordu.

Bilim dtinyasr, sanatln "tabiata ben-

zeme" tutkusunu besleyecek mtithig

bir arag yaratmrttl. Bunun yant stra

arkeolojinin, askeriyenin, bilimin bu

teknikten bnyiik fayda sallayacafl na

inanrhyor, "Napol6on'un Mrsrr seferi

srrasrnda bu teknik olsa ne 9ok hi-

yeroglitin kayda gegirilmig olacair"

riziintriyle hatrrlanryordu. Bakanlar

teknigin tek bir zayrf noktasr oldu-

Euna inanlvorlardr: O da 6zel bir'a
uzmanhk gerektirmemesi, makineyi

edinen herkesin "beceriksiz biri olsa

kimyasallarrndr. Ote yandan zaman

iginde, fotoiraf bir sanat, fotoirafgr
stirece doirudan miidahil bir sanatgr

olarak megrulagtrktan sonra bile bu

algr varlirnr korudu. Kontrol altrna

ahnamayacak kadar yaygrnlagmrS

olan bu "nesne", bagh bagrna bir an-

lam tagryabilir, agrk bir sistem, ";if-
resiz bir mesaj"e olarak gegitli kade-

melerde algrlanabilir, anlayrlabilirdi.

Fotoiraf aragtrrmalarrnrn tartrgmalr

ve vazgegilmez referansr Roland

Barthes fotoirafqryr dofrudan yok

sayarak "sinik bir fenomenolojiyle"'"

kendi seqkileri tizerine deierlendir-
melerini inga edebildiyse, bunun bir
sebebi fotolrafrn ontolojik olarak bu

imk6nr sunmasrdrr.

Ne var ki fotolrafr tarih malzemesi,

tarih belgesi olarak ele alacakak,

onunla gegmigin bir anrna yaklaga-

bilmek gibi bir iddiamrz varsa, me-

selenin yine bagtan beri var olan

bagka yonlerini de goz 6nr.ine almak

zorundayrz. Birincisi, fotolrafrn ash-

na tamamen sadrk olarak kaydettigl

varsayrlan "gergeiin" kolayca bozu-

labileceli de gabuk kegfedilmig, iro-
nik bir geligkiyle "rotut uzmanhgr",

fotoiraf mesleginin bir dah olarak

19. yi.izyrlda hrzla kurumsallagmrg-

tr. L'Art de Retoucher Ie6 N4-gfiit'
Photographtqued (Fotograf Nega-

tiflerini Rdtuslama Sanatr) kitabrnrn

yazat C. Klary r8gr'de bu igi biling-

sizce yapanlardan gikAyet ediyor, "...

torunlarrmrza grinrimr-ize dair sahte

portrelerden, orijinallerin kaba saba

taklitlerinden bagka bir gey kalmaya-

cak ve gayet yerinde olarak gergeii

temsil etme hakkrna sahip olan bti-

ytik Fotoiraf sanatr, akrlsrzca rotut-
lar ytiztinden higbir faydasr olmayan

koskoca bir yalana doniigecek," diye

kehanette bulunuyordu." Klary, ro-

tugun fotofirafr diier temsil bigimle-

rinden ayrrt eden tizellifi bozduiunu

savunanlann da olduiunu belirtir,
ama krsa srirede rdtugun biltUn at6l-
yelere yayrldrirnr da ekler.''

Klary kimyasal stirece mridahale ede-

rek gergeii "bozmak" isteyenlerin

gegitli kaygrlarrndan bahseder: Kimi

normalde fark edilmeyen gillerinin fo-

tografta briyriytip dikkat gekmesinden

rahatsrzdrr. Uzun pozlama s0relerini

Bu noktada fotoirafrn seyirci r.izerin-

deki otoritesine, igerigini nasrl dikte

ettigine bakmakta yarar var. Fo-

tografrn sorgulamaya ihtiyag brrak-

makrzrn, "gergefi, yalnrzca gerfegi"

gdsterdifi fikri ve hissi bagtan beri

hep etkili olmugtur. Fotolrafgrhirn

henriz Daguerrotype agamasrnda

emeklediii bir drinemde, ry Haziran

r839'da Fransa'da igigleri Bakanr'nrn

teklifiyle Bakanlar Kurulu'nda tartr-
grlan, daha dolrusu tartrgmasrz ka-

bul edilen tam da buydu. Bakanlar

Kurulu, Joseph Nic6phore Niepce

bile" aynr resimleri iiretebilecek ol-

masrydr. Bagka bir deyigle, tabiatr en

ince aynntlslna kadar zapt etme ma-

rifeti makineye ve kimyasallarc aitti,
dahasr, makinenin bagrndakinin eli

deimediii igin tabiat hiq bozulmaya

uiramadan kaydedilmi; oluyordu.s

Makinenin bagrndaki kiginin nere-

deyse yok sayrlmasr, ortaya Clkan

son tirtintin, yani fotolrafrn ondan

bairmsrz olarak drigrinrilmesini, algr-

lanmasrnr da megrulagtrrryordu. Ger-

9e!i kaydetme onuru "makinenin" ve



kaglan gatmadan, dudaklarr garpltma-

dan gegirmek qok zordur, ama kimse

fotografta oyle goninmek istemez.'r

RotuS bu durumlarda gartttr.

Fakat fotograf dr; goriiniigteki kusur-

larr gidermekten 9ok daha biiyiik bir

gtice sahipti. Kendini yeni bir kiSilik

olarak inSa etmek, tarih sahnesine

kahraman olarak qrkmak, ya da tarih-

sel bir anr gorkemli gostermek iste-

yenlere sunacaft pek qok imk6ntn ol-

dulu zo. ytizyrhn baSrnda anlagrlmrStr.

HURRiYET KAHRAMAN

G6rsel temsillerin ve bu kapsamda

fotoirafrn bir ikon olarak siyasetle

ili;kisi, kahraman olmak isteyenlerin

rotu5lu-rdtuSsuz fotograflartntn da-

lrtrlmasrndan gok daha karma;rk bir

meseledir ve i5in bu teorik yonti bu

yazlnln kapsamrnr agtyor. Bu noktada

cok bilinen birkag ornek, fotolrafrn

bazr fikirlerin ve yiizlerin propagan-

dasr ya da yasaklanmast amactyla ne

kadar yaygrn kullanrldrfrnr ve bunun

griniimtize ozgii olmadr!rnr hatrrlamak

igin yeterli olacaktrr: Stalin donemin-

de gdzden diigen devlet adamlartntn

resimlerinin fotoiraflardan si linmesi,'4

ya da r9o5 Rus-Japon Savagt strasrnda

kartpostallarrn bir propaganda aract

olarak kullanrlmasr gibi.'5

Propaganda sadece fotografla degil,

resmin dolagacalr kanallarln kurul-

masryla da ilgilidir, bu nedenle zo.

yiizyrhn ba;rnda bunun nasrl gergek-

leitigine ktsaca bir goz atmak gere-

kiyor. Fotograf kolayca qoialttlabilir

hale geldikten sonra bastn ve kart-

postallar gibi kitle iletitim araglarr ta-

rafrndan iyice yaygrnlaStrrrlmr;, ulus-

lararasr posta hizmetlerinin biiyi.ik

oranda eggiidtimlii hale gelmesi de

buna katkr saflamtqtt.'u Kartpostallar

ucuzluklan, okuma yazma bilmeyen-

lere de hitap etmeleri, kolekiYon

malzemesi olarak saklanabilmeleriyle

ayrr bir onem tatlr. Posta ar;ivleri t9.

ytizyrhn sonunda bugtin gok unutul-

mug bir kartpostal grlgrnhlrnrn bagla-

drirnr kanrtlayan gaStrttcr rakamlar ve-

rir: Uretimde bagr geken Almanya'da

r89o'da yida y4.z96.ooo kartpos-

tal gdnderilmig, bu rakam t9t3'te

r.7 92.824.9oo' e grkmrgtr. Hemen arka-

srndan gelen Japonya'da r9r3'te rakam

r.5o4.86o.3r2'ydi. ingiltere, rgrl'te

postadan gegen 9o3.r8o.ooo kart-

la il9rincil stradaydt.'7 !u an bilindiii
kadarryla Osmanh imparatorlugu'nun

manzaralan r895'ten itibaren kart-

postala basrlmaya baglanmrgtt. Fo-

tograflar yerli fotografqrlar tarafrn-

dan gekilse de kartlar genellikle yurt-

drgrnda tiretiliyordu.'8 imparatorluk

topraklarrnda yrlda kag tanesinin

dolagrma girdili konusunda hentiz bir

bilgimiz yoksa da, btiytik kartpostal

iireticisi Max Fruchtermann I9r8'de

istanbul'da oldtigilnde deposundan

6oo.ooo kartpostal grkmrg olmast,

rakamlarrn azlmsanmayacak seviye-

de olduiunu dtigtindtirtiyor.'e Devrin

yaygrn zevklerini yansltan, ktsmen

bugrinkti magazin dergilerinin igle-

vini goren bu kartlar, siyasete ilgisiz

kitlelerin dikkatini siyasi konulara

qekmekte de kullanrgh bir aragtt.'o

Daha 6nce de bahsettifimiz gibi, Ma-

nakilerin Hiirriyet fotolraflan da ge-

gitli araglarla -albtim, kartpostal, ba-

srn...- yaygrnlatt[lml;tl. Bu da gerek

Manakilerin Htirriyet fototraflarrna,

gerek genel olarak Hiirriyet'in gorsel

retorifine, fotograf kar;rsrnda kendi

tecriibemizin otesine gegerek "sinik

bir giiphecilikle" de yaklaSrlabilecegi-

ne, fotolrafrn kaydetmek kadar kur-

gulamak ve aktarmak igin kullanrlmry

olabi leceiine itaret ediyor.

Bu bailamda Stiphe, oncelikle gu ana

kadar iqin drgrnda tutulan unsurun,

yani fotoirafgtntn devreye sokulmast

ve "sorgulanmast" anlamtna geliyor.

Bir kurgu varsa bu, rotuta hig gerek

kalmadan, fotografgrnln benimsedili

durugla, objektifini hangi y6ne, han-

gi agryla gevirdiliyle de baglayabilir.

Fotolrafgr, bir duygu tiretmeyi uma-

rak kullandrlr dili, fotografrn bijttin

teknik aSamalanndaki segimleriyle

kurar. Bu dilin harflerini gok kabaca

rgrk, agrlar, kelimeleri ve cLimleleri

ise Eergeve ve kompozisyon olarak

tarif edebiliriz. Fakat seyirciyle fo-

tografgrnrn ortak olarak "ofrendigi",

yani sozlfi ifadenin kdirda doktilme-

si gibi yaygrn egitimin konusu olan,

iki tarafrn paylagtrlr bir dil deiildir
bu, en aztndan gimdilik. Fotografql

krsa boylu bir "kahramanr" gorkemli

gostermek igin olgek oluSturabilecek

higbir unsura -mesela daha uzun boy-

lu birine- kompozisyonda yer verme-

diiinde genellikle ne seyircinin bu

kngnk "mridahaleyi" anlamastnt ister,

ne de seyirci zaten bunu bir sorun

olarak akrl boyutuna tagrr. Ya da fo-

tolrafgr bir gosteriye gok fazla insa-

nrn katrldrir izlenimini vermek iqin

iddia edilenden az saytda insanl tepe

aErdan, btitiin kadrajl dolduracak ge-

kilde kaydettiiinde seyirci 9o!unluk-
la "kalabah!r" algrlamakla yetinir.

Buna paralel olarak Manakile-

rin Hrirriyet fotolraflarrnda da,

Megrutiyet'in ro Temmuz ry24'te (23

Temmuz r9o8), isyan sonucu ilAntnt

epik bir destana dontigttiren bir go-

nintii mijhendisliiinin izleri buluna-

bilir. 0rnelin, kendi hazrrladrklan

Mdnaltlr'dd ildnt Hilrriyet albtj-

mijnde, Hr.irriyet kahramanlan (En-

ver Bey, Niyazi Bey, Eyi.iP Sabri BeY,

SelAhattin Bey, Fatih-i Htirriyet Atrf

Bey...) gerek sttidyoda, gerek daha

nadir olarak aqrk havada o epik des-

tanln esaslnl tegkil eden "daia 9rkma"

a$amaslnl canlandtran kompozisyon-

larrn iginde (pqpier mdchd kayalar-

la, ormanr hatrrlatan yapraklarla de-

kore edilmig stridyo, kahramanlartn

trifek, diirbrin gibi dal teghizattnt

sergilemeleri gibi) resmedilmiglerdir.
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Niyazi Bey'in
fotolrafimn
6niinde
gocuklar.
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Bitola
artivinden
bir "Hiirriyet"
fotografr.
Daldaki
miicadele
stiidyoda.

A(navut
komitacl
Cercis Topoli
Manakilerin
stiidyosunda,
daldaki
teghizatr ve
yakasrnda
"Hiirriyet"
kokartryla.

Ya da kalabahk sahnelerde, kadrajtn

briytik bdkimiinti dolduracak tekilde
tepe agllar tercih edilmi5tir. Bitola

artivlerinde, getelerin dalrnrk, insan

saylslnln az gorundUgU baa fotof-
raflar, ya da "birayla HUrriyet'i kut-

layanlan" gdsteren resimler albtime

konulmamrgttr.

Fakat sonug olarak, yukarrda da be-

lirttigimiz gibi bu gdrsel dil Manakile-

re aittir ve teknik bilgiyle fotoleninin,

estetik kaygllarla ahldki-siyasi-ticari

kaygrlarm ne derece i9 ige gegtifini,

Manakilerin segimlerinde bu bilegen-

lerin her birinin ne kadar pay sahibi

oldulunu anlamak qok zordur. Ba5ka

bir deyigle, bu konuda yapacaglmlz

her yorum, hakkrnda -elimize ulagmlS

olan- hiqbir bilgi brrakmadrklarr bu

dili anakronik olarak yeniden kur-

mak ve kendi kurgumuz rizerinden

fikir yririitmek anlamtna da gelebilir.

Dolayrsryla bu noktada daha basit bir

gdzrime ba;vurarak 6nce albiimii na-

srl olusturduklanna, resimlere ne gibi

baghklar koyduklanna ve bu yazllarla

seyirciyi -bugiin hdlA- nastl y6nlen-

dirdiklerine bakabiliriz.

ro TEMMUZ tr.2t'TB

irAx-r n0nnivrr

Manakilerin Manafiff'da lldn-t
Hilwflet albrimUndeki fotograflara

koyduklarr baghklar, Manasttr'da

ro Temmuz 824'le Megrutiyet'in

ilAnryla baglayan ve Igro'daki Ar-

navut isyanlarrna kadar uzanan bir

sfirecin resimlerinden bir segki yap-

trklarrnr ortaya koyar. Resimlerin

bazrlarr tarihlenmig, baztlartna sa-

dece resmedilen ki;ilerin isimleri ya

da kAirda akseden olaylar not edil-

mittir. Bu siireye dAhil olan 3t Mart

Vakasr'nda Hareket Ordusu'nun yola

grkryr, Sultan Mehmed Re;ad'rn culu-

su ve miladi tarihle rglo'daki Arnavut

isyanlanna da albtimde yer verilmiS-

tir. Kendi iginde bir butiinliigti olan

bu albiimde H0rriyet, to Temmuz'la

baglayrp yeni rejimin dontim noktasl

nitelilinde olaylarrnr da igeren ge-

nig bir kavram olarak kullanrlmrgtlr.

Ne var ki resimlerin anlattrir hikAye

kendi iginde tutarh gdrUnse de, ro

Temmuz'u anlatan yazrh kaynaklarla

resimler kargrlagtrrrldrlrnda ilk ba9-

ta Onemsiz gdrtilebilecek bir ayrtntt

dikkat geker: Albtimde resimlerin on

begine "ro Temmuz 1124" tarihi atll-

mrg olmasrna ragmen, bu resimlerin

bnynk qogunluiu Manakilerin iddia

ettigi giin gekilmemigtir, diierlerin-
de de ro Temmuz'un ayrrt edici ant,

dolayrsryla o giin gekildiklerine dair

bir kanrt mevcut delildir.

Bu noktada bir parantez daha agtp lo

Temmuz ry24, miladi tarihle z3 Tem-

muz r9o8 gtinti hakkrnda bilinenleri

krsaca hatrrlamakta yarar var. Ha-

ziran r9o8'de Enver, Niyazi, Ey0P

Sabri ve Selahaddin beyler dala qrk-

mrSlardr. istanbul tarafrndan bolgeyi

kontrol altrna almak iqin gdnderilen

Mrigir $emsi Paga 7 Temmuz r9o8'de,

I'lanastr'da ittihad ve Terakki men-

subu Atrf Bey tarafrndan vuruldu.

O esnada saray Kanun-i Esasi'nin

tekrar ytiruirliile girmesi igin telgraf

yalmuruna tutulurken (z - zlTem-

muz arasrnda en az 67 telgraO, bir
yandan da ittihad ve Terakki gayri-

miislim komitactlara Sultan Hamid

rejimine karSr igbirligi galrtst yapt-

yordu. zz Temmuz'da Mri;ir Osman

Paga, isyancrlardan Niyazi ve Eytip

Sabri beylerin kuwetleri tarafrndan

kagrrrldr. Nihayet z3 Temmuz r9o8'de

Manastrr'da ittihad ve Terakki on-

derlilinde Hrirriyet ilAn edildi, saray

aynr gtin Kanun-i Esasi'yi yiirtirltile

koydulunu telgrafla Manastrr'daki

resmi zevata bildirdi ve haber tt

Temmuz giinii istanbul gazetelerinde

yaylnlandl.'?l

Bundan boyle sadece to Temmuz

olarak anacallmlz miladi z3 Temmuz

r9o8 gtinii olanlart Manastlr, yani

ittihad ve Terakki cephesinden an-

lattr4 tUphesi z olan bazr onemli kay-

naklar mevcuttur: "Sahib-i imtiyaz

ve heyet-i idaresi Osmanh ittihad

ve Terakki Cemiyeti Manastrr vilayet

heyet-i merkeziyesi" olan Neyytr-i

Hc,kikat gazetesi, "ittihad ve Terakki

Cemiyeti'nin Manasttr Merkezi Azast"

ve daha sonra Ivleclis-i MebCrsan Bolu

mebusu Mehmed Habib Bey'in yayrn-

lanmamr5 anilan," hem resmi Mo-

nootrr hem de Neyyir-i Hakikat ya-

zarlanndan olan, "Manasttr Meclis-i

idare-i VilAyet Baikatibi" Debreli

Abdiilmecid Fehmi Bey'in yazrlartnt

topfadrir Mqna&ff'm Unutulmqz

Giinleri risalesi.'3 Ktigtik farklarla da

olsa z3 Temmuz giinuniin en can altct

noktalarrnda anlatllar hemfikirdir:

Sabahrn erken saatlerinde ittihad ve

Terakki, Metrutiyet'in ildn olunaca-

irnr duyurmaya baglar. Ahali gehir
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drgrna, Hanlaronil'ne, teteleri kar-

grlamaya gider. Daldan inmig olan

Eytip Sabri Bey oradadtr (Niyazi Bey,

Selahaddin Bey henriz yoktur, onlar

birkag grin sonra gelecektir'4). Der-

ken Manastrr'da, krqlalarrn 6niindeki

meydan ellerinde bayraklar tatlyan

muazzarn bir kalabahkla dolmaya

baglar. Manastrr valisi Hrfzr Paga,

ordu mensuplart, ulema, gayrimtis-

lim din adamlarr ve yabanct kon-

soloslar askeri nigdiyeye gelirler,

burada kendilerine gerbetler ve siga-

ralar ikram edilir. Oglen saatlerinde

brjtin cemaatlerin katrldrir kalaba-

hk bir alay (Abdiilmecid Fehmi'ye

gdre krrk ila elli bin kigi's) meydanr

doldurur. Askeri bando marglar ga-

larken Harbiye mektebi ders nAzrrr,

ErkAn-r Harp binbaglsr Vehib Bey'in

bir top arabasrnrn rizerine grkarak

Metrutiyet'i il6n edigine, dualar ve

yirmi bir pare top atrgr eglik eder.'6

Bu top arabasr, daha sonra Manaki-

lerin filmlerinde gorece!imiz gibi,

ileriki yrllarda Manastlr'daki Megru-

tiyet bayramlannln vazgegilmez bir

pareasl olacak, kutsal bir emanet ya

da kahntr gibi alaylarda yerini ala-

caktrr. Dolayrsryla gtinrin en can altct

anrnda top arabasr ve Vehib Bey var-

drr, ne var ki Manakilerin albiimle-

rinde boyle bir fotoEraf bulunmuyor.

isyancrlarla birlikte hareket ettili
iddia edilen Vali Hrfzr Paga'yr boyle

bir kalabahkla birlikte gosteren bir

fotograf da -gimdilik- mevcut deiil.

Bitola argivlerinde, Hiirriyet fotog-

raflarrnr ihtiva eden kartpostallarda

yahut basrnda da -arattlrma ilerle-

dikEe durumun deligebilecegi gerhi-

ni de koymak kaydryla- boyle aytrt

edici fotograflara rastlanmlyor.

ileride boyle fotolraflar elimize geg-

se bile, goriiniige gore Manakiler

albiimlerini hazrrlarken bunlardan

yoksundular. Fakat ro Temmuz ry24'e

anla;rlan ayn bir onem vermig, kay-

naklann gayrimrislim komitacrlarln

daidan inip Manastlr'a girmesinin

rz Temmuz'dan itibaren bagladtltnt

ve on gtin kadar stirdtiltinri, Resneli

Niyazi Bey'in de gehre lz Temmuz'da

girdiiini belirtmesine raimen,'7

muhtemelen iki yrl sonra albtimleri-

ni hazrrlarken bu tarihleri es gegmit,

epik hikAyenin butlin agamalartnt;

mesela Bulgar ve Rum getelerinin

Manastrr'a muvasalatrnr ya da Res-

neli Niyazi Bey'le Selahaddin Bey'in

birlikte gdrtindiilti bir fotografr,'8 ro

Temmuz'a toplamrglardlr. Ote yan-

dan ro Temmuz tarihi Manakilerin

albrimleriyle stnrrh deiildir. Yine on-

larrn gekip tarihsiz olarak albrimle-

rine koyduklarr meghur "Resneli Ni-

yazi Bey ve gejii" fotoirafr, Resneli

Niyazi Bey'in hatrratrnda zo Haziran

r3z4 olarak tarihlenmi;,'r fakat aynt

resmin goriildriiti bazr kartpostallar-

da ro Temmuz 324 Q3Temmuz I9o8)

kullanrlmrgtrr.ro Bugr-inden bakrnca

bunun bir dneminin olabileceiini,

belli bir politikaya, kitlesel algryr

yonlendirme isteline iSaret edebile-

celini dti;iindiirecek ayrtnttlar, yine

Hiirriyet konulu bagka fotoiraflar-
dan geliyor: Sultan Abdiilhamid'in

suretinin ya da Yrldrz Sarayr gibi

saltanatr hatrrlatan imgelerin ol-

duiu kartpostallarda -en aztndan

yayrnlanmrg 6rneklerde-, Enver ve

Niyazi beyler olsalar da olmasalar

da tarih rr Temmuz J24'til baz' kafi-
larda z4 Temmuz r9o8.r' Meselenin

esasr Manakilerin olmadrk olaylarr ro

Temmuz'a tarihlemelerinden gok, II

Temmuz'u hig kullanmamrt olmalarl-

drr. Buna paralel olarak Niyazi Bey'in

hatrratrnda "ro Temmuz sene 124"

olarak tarihlenmi5 resimlerin higbiri

o gtinrin higbir ayrrt edici anrnr ihtiva

etmez. Buna kargrlrk Manakilerin al-

biimrinde tarihsiz kalmrg bazr resim-

lere, sozgelimi "Resne ve Manasttr

esas geteleri"ni ma'efrad gosteren

resme} rz Temmuz tarihi konulmug,

isyan resimlerle kronolojik olarak

anlatrlmrgtrr. Fakat bu hatrratta da

higbir fotolrafta rr Temmuz ibaresi-

ne rastlanmaz.

ro ya da rr Temmuz tarihini tattyan

fotograflar arasrnda igerik olarak ilk

bakrgta ciddi farklar yoktur: Megru-

tiyet hepsinde btiyrik bir coSkuyla

kutlanmakta, kalabahklar meydan-

larr doldurmaktadrr. Esasen, kit-

lesel katrhmr delerlendirirken It

Temmuz'dan itibaren kutlamalarrn

resmiyet kazandrlr gdz ardl edil-

memelidir. u Temmuz'dan itibaren

kutlamalar resmiyet kazanmtg ve

yaygrnlagmrgtr. Buna paralel olarak

Manastrr'da olup bitenlerin, hatta bu

srirecin Manastrr'da bagladrirnrn bag-

ka yerlerde hemen duyulmadrir da

anlagrhyor. Fakat Manastrr'da olup

bitenlerin bagka yerlerde duyulmast

zaman alacaktr. O strada Edirne'de

olan ismet indnri ilk haberlerin ihti-
yatla kargrlandrirnr belirtir. Sonunda

"gtinlerden beri dafrnrk bir halde

Seldnik'ten srzan havadislerden anla-

grldr ki, biiyrik bir askeri ihtilalin neti-

cesi olarak Metrutiyet inkrlAbt tahak-

kuk etmigti. Sel6nik ve Manastrr'da,

inkrl6p (ro Temmuz), z3 Temmuz

rgoS'de il6n edilmig, Istanbul'da z4

Temmuz tarihli irade ile resmiyete

konmuttur.rr" istanbullu muhalifler

r r Temmuz grinti, kutlama yapmak bir
y ana, gazetelerde Megrutiyet'in ilan

edildilini okuduklarrnda inanama-

yarak donup kalmrg, Htiseyin Cahit

Yalgrn Sultan'ln cuma selamhirnda

Megrutiyet'in ilAnrnr PadiSahrm Qok

Yaga! nidalan arasrnda kargtlamtgtt.ra

Resmi emirle rr Temmuz'dan itibaren

ro Temmuz
rt24 Qt
Temmuz r9o8)
Manaat.r'da
iIAn4 miftiyet
hatralarrndan
Erk6n-r Harp
Kaymakamr
Selahattin
Bey'in Setesi.
Resneli
Niyazi Bey'in
yanlryhlda
kadraja girmig
(arkada, soldan
betinci). Kendi
hatrratrnda
ro Temmuz'da
heniiz
Manastrr'da
olmadrlrnr
belirtiyor.

Manakis Biraderler,
Mano\tLr'do Ildna
Hiltriyet t9o8
r 9o9,YKY
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kutlamalarrn baglamasr, orneiin 9e-

telerin Manastlr'a inerek h0krimete

dehaletinin genel algrda ittihad ve

Terakki yerine Sultan Abdrilhamid'in

hanesine yazrlmasr ihtimalini ortaya
grkarabilirdi. Qetelerin Manastrr'a rz

ya da r4 Temmuz'da girmig olmasr,

Manakilerin albrimleri ni drizenlerken

herhalde gok diigiinmeden gdz ardr

ettikleri bir aynntr olmalrdrr, gtinkti

sonugta Manastrr cephesinde bu ro

Temmuz'da baganyla sonuglanmrg

olan isyanrn, ittihad ve Terakki'nin

kurduiu ittifaklarrn bir sonucuydu

ve ro Temmuz'un hanesine yaalma-

sr tabiiydi. Nitekim Neyyir-t Hakikat
gazetesi Manastrr'da, rr Temmuz'dan

itibaren baglayan resmi genliklere

gayet mesafeli davranmrg, bunlar-

dan bahsederken asrl zaferi kimin

kazandrfrnr, Sultan'rn sadece bunu

tasdik ettigini kesin bir dille ifade

etmittir. 17 Temmuz sene 324 tarihli
niishasrnda resmi kutlamalar "iqa-i
n0mayig-i stirur" baghlr altrnda bir-
kaq satrrda ozetlenmi5tir:"lvlilletin

zor ve mihnet-i bazu ile ilan eyledi-

ii hr.irriyet-i mutlakayr ister istemez

tasdik yolunda makam-r sadaretin

teblit eylediii iradeden sonra dahi

umum ahali ittihad-r milletin ciddi-

yet ve dehgetini irae zrmnrnda fevc

fevc hrikiimet konair piggdhrnda tec-

mi' ederek icra-i n0mayig-i srirur ve

ifhar eylemigtir."r5 Bu ballamda ro

ve rr Temmuz, biri isyancrlara, biri
saraya ait, iki ayrr tarih anlatrsrnrn

baglangrg noktasr, iki ayn lieu de

memoire, gergeklegmig olan hareke-

tin ilerlemekte olan, yazrlmakta olan

tarihinde soz sahibi olma isteginin

tezahlirleri olarak dtigtintilebilir.

Hrirriyet fotolraflan iginde ro

Temmuz'un meghur top arabasrna

rastlanmamrg olmasrna bakarak, boy-

le bir olayrn hig yaganmadrgrnl, bilttjn
ro Temmuz anlatrsrnrn bir propagan-

da, hatta bir yalan 0zerine kurulu

olduiunu soylemenin pek saihkh bir
dtigrince olmayacair agrktrr. Bu fotog-

raf gok basit sebeplerle, belki ashnda

isyancrlar soyledikleri kadar hazrrhk-

h olmadrklan igin qekilememig ya da

gekilmig ve kaybolmuq, hatta bir ko-

leksiyoncunun elinde yayrnlanmayr

bekliyor olabilir. Fakat grinrin birinde

boyle bir fotograf ya da fotoiraflar

grksa bile o gtin hakkrnda bildikleri-
mize ne kadar katkrda bulunabileceli

de yine bir soru i5aretidir, giinkti bu

noktaya kadar srraladlglmrz biitrin

mridahale imkAnlanndan dolayr aynr

kugkular ona/onlara yaklagrmrmrzr da

etkileyecektir. Sonug olarak toto!raf,
icat edildiii grinden beri geliSkili ola-

rak hem gergegi olduiu gibi yanslta-

bildifine, hem de o gergek hakkrnda

yalan soyleyebildigine inandrlrmrz,

ne zaman neyi gosterdiiini kolay

ayrrt edemediiimiz bir aragtrr. Ote

yandan lttihad ve Terakki aksini ispat

etmek igin gaba harcadrlrna gore, ro

Temmuz'dan sonra yaprlan genl iklere

halkrn srrf Sultan'a duydugu minnet-

le katrldrir ve Ittihatgr kanadrn bunu

ortbas etmeye gahgtr!r soylenemeye-

ceii gibi, tam aksi de iddia edilemez.

Fotograflar imparatorlulun farkh

noktalarrnda, bu iki ug yaklagrmrn

arasrnda farkh kademelerde iglev

gdrmtig, kitlelerin iknasrna katkr sa!-

lamrg ya da sailayamamrg olabilir-
ler. Kitlesel olarak dairtrlan gorsel

ileltim araqlarrnda farkll tercihlerin

olmasr o srrada ne yagandrirnr gos-

teremez, olsa olsa sistemdeki biiyrik

deiigimden sonra aktorler arasrnda

sembolik dr"izeyde de bir rekabetin

baSladrlrna ve g6rsel malzemenin bu

rekabette belli bir rol oynamrg ola-

bileceiine dikkat gekebilir. Sonugta

"krsa bir miiddet sonra 2l Temmuz [ro

Temmuzl tarihi, inkrlAp tarihi olarak

btitrin memlekette tespit edilmig,"

Haziran r9o9'da Meclis ro Temmuz'u

bayram ilAn etmigtir.ro Goz ardr edile-

meyecek olan, propaganda pratiiin-
de taraf konumundaki gortintrilerin,

gergeiin katrksrz bir uzantrsr olarak

kabul edilemeyecef idir.

Meselenin asrl ilging yonii, Manaki-

lerin ve bagka fotolrafgrlarrn gekti-

ii, kartpostal yayrncrlarrnrn bastrlr,

posta te5kildtlannln daglttrgr goriin-

ttilerin "Hrirriyet kahramanlarrnrn"

yaratrlmasrnda oynadrir roldtir. Bu,

somut olarak izlenebilen bir stirectir.

lster bilingli bir siyasi qabayla, ister

ticari kaygrlarla ya da dolal algrlann-

dan dtiirii yapmrg olsunlar, Manaki-

lerin ozellikle Niyazi Bey'in bir halk

kahramanrna dontigmesindeki paylan

yadsrnamaz. Enver ve Niyazi beyler

istanbul'da, ktigtik okul gocuklartntn

miisamerelerinde taklit ettigi figrjrler

haline geldilerse,rT yiizlerinin bu de-

rece tanlnmasrnrn fotoiraflanyla da

bir iligkisi olmahdrr. Imgeleri o kadar

one grkmrgtr ki, ittihad ve Terakki'nin

bir numarah azasr ibrahim Temo bazr

bagka kahramanlarrn onlann golge-

sinde kalmasrndan rahatsrz olmu5,

$emsi Paga'yr 6ldtirmiig olan MiilAzrm

Atrf Bey'in hak ettigi kadar tanrnmasr

igin Viyanah bir yayrncrya onun fo-

tografrndan on bin kartposta| kendi

cebinden bastrrmr;tr.ro Niyazi Bey ve

Manakiler arasrndaki iligki yrllar bo-

yunca, hatta Niyazi Bey, Enver Bey'in

aksine lstanbul'da ilerlemeyip yerel

bir kahraman olarak kaldrfrnda bile

devam etti. Oyle ki Balkan Savaglarr'na

kadar cektikleri hemen her onemli fil-
min vazgegilmez figiirlerinden biriydi.

Bu iligkiye ve Niyazi Bey'in goriintti-

lerde ortaya koyduiu kigiligine bira-

derlerin Metrutiyet etiketli filmlerini
incelerken tekrar donecegiz.

Manakilerin isyanrn kadrolarryla ve

sembolleriyle iligkileri, onlara ister

istemez lttihad ve Terakki'nin tarih

anlatrsrnrn ingasrnda bir rol veriyor.

Bu rolii ne kadar bilinqli oynadrkla-

nnr, ashnda sadece Manastrr'daki

genel atmosferin iginde onlara "do-

lal gelen" bir anlatryr ml tekrar ettik-
lerini anlamak da kolay deiil. Yine

de Bitola argivlerindeki bazr yanlt

belgeler ve biyografilerindeki bazr

ayrrntrlar, stirece doirudan mtidahil

olmug olabileceklerini diiSiindririi-
yor. Oncelikle ittihad ve Terakki'yle,

dzellikle Niyazi Bey'le gok yakrn ilig-

kilerinin olduiu koleksiyonlarrndan

kolayca anlagrhyor. Nitekim gerek

Bitola hrgivinde, gerek albi.imde en

geg r9o7'den itibaren "Jontrirkler",

"Osmanh ittihat ve Terakki Cemiyeti

Vilayet Heyet-i l"lerkeziyesi" etiketli
stridyo fotoiraflarr mevcuttur. Cema-

atlerinin ittihad ve Terakki'yle ittifak
iginde olduiu da bu noktada anrlma-

ya deier.re Cemaat onderlerinin tavrr

bireyleri baflamasa da, Yanaki'nin

Ulah-Romen okullarrnda 6lretmenlik
yaptrir ve bu okullarrn mtifettitlerin-
den olan, Yanaki'nin birlikte galgtrir

Ufah Nicolas Batzaria'run Ittihad ve

Terakki'nin "ilk Hrristiyan azasr" ola-

rak kaydedildiii goz ardr edilemez.4o

Manastrrh Ulah Doktor Philip Miche



ise Ittihad ve Terakki'nin Manastrr

gubesinin kurucularr arasrndaydr.a'

Her ikisi de Megrutiyet'ten sonra

meclislerde gorev alacak, "Ulah Ce-

maatinin Osmanh Meclisindeki ilk
Temsilcileri: Nikola Batzaria ve Phi-

lip lvliche" yazrh fotograflarrnr gek-

mek de yine Manakilere diigecekti.

Bunun drgrnda Bitola'daki ar$ivler-

deki belgelerden anlagrldrfrna gore

Yanaki'nin rgoB'den sonra Ittihad

mekteplerinde gozetmen olarak go-

rev yaptrgr,4'z Osmanh sarayrndan

fotolraf sipari5leri aldrklarr,ar niha-
yet rgrr'de Sultan Mehmed Regad'rn

Seldnik ve Manastrr ziyaretlerini lil-
me qektikleri ve fotoirafladrklarr da

yok sayrlamaz. Dolayrsryla Manakile-

ri "fotolrafgrlrirn gok fazlayaygtn ol-

madr!r bir zamanda, gok ho; bir tesa-

dri I eseri dolru zamanda doiru yerde

olan"44 fotoErafgrlar deiil, her ti.irden

gorsel malzemenin qok yaygrnlagtrlr

bir donemde belli bir siyasi gorirge

destek veren ve Manastrr retorigi-

nin yayrlmasrnda payr olan aktdrler

olarak gormek iqin sebeplere sahibiz.

Bu ayrrca Ittihad ve Terakki'nin han-

gi araglarla gtiq kazandrirna, pratikte

kendini -belki kendini oldugundan

b0yt.ik gosterecek modern araglan

ustaca kullanmasryla- alternatif bir
giig olarak nasrl inga ettigine dair bir
tikir de veriyor.

Resimler hakkrndaki tartltma
esasen kargr taraft, yani Sultan

Abdtilhamid'in gorrintti siyaseti de

kapsayabilir, daha salhkh bir sonug

iEin kapsamah$r da. Fakat konu

britrinhigtinrj bozmamak igin bir
sonraki yaantn konusu Manakilerin

"Hiirriyet"te qektiklerini soyledikleri

filmler olacak, giinkti resimlerle bag-

layan "kahramanlarrn yaratrlmasr"

st.ireciyle ilgili filmlerde de pek qok

ipucu mevcut. Filmlerin higbirinin

ro Temmuz'da gekilmemig oldulunu
soylemeye gerek yok. Fakat hakla-

nnda pek az yanh kaynak bulunan

Manastrr'daki Hilrriyet bayramlan ve

Hlirriyet'in sembolleriyle ilgili, ;eh-
rin fiziki yaprsrnl da etkileyen devrim

anlatrsrndan gok canh manzaralar

sunuyorlar

rr Temmuz'da
ilan ettigi
metrutiyetin
padigahr olarak
Sultan lI.
Abdiilhamid'in
portresi, devletin
sirngesel otoritesi
ve Metrutiyet'i
copkuyla
kutlayanlar.
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