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İ. Arda ODABAŞI

AYASTEFANOS FİLMİ HAKKINDA 
YENİ BİLGİLER ve SİNEMA HABERLERİ 

GAZETESİ

Türkiye’de sinema tarihi alanında tartışmalı konuların başında, “Ayastefanos’ta-
ki Rus Abidesinin Yıkılışı” diye bilinen film gelir. Kısaca Ayastefanos olarak 
anacağımız 1914 tarihli bu kısa metrajlı belge film, sinemanın erken döneminde 
çekilmiş pek çok benzeri gibi, kayıptır. Gerçekten çekilip çekilmediği, çekildiy-
se kim tarafından kameraya alındığı, yapımcısı, seyirciyle buluşup buluşmadığı, 
akıbetinin ne olduğu, “ilk Türk filmi” sayılıp sayılamayacağı, “Türk sineması”nın 
onunla başlatılıp başlatılamayacağı gibi hususlarda değişik yorumlar yapılmış, 
hakkında genişçe bir literatür ortaya çıkmıştır. Dahası sadece filmin kendisi de-
ğil, film üzerine oluşmuş literatür ve filmin bu literatür üzerinden inşa edilen 
siyasi ve ideolojik işlevleri de ayrı bir tartışma konusudur. Ayastefanos’a biçilen 
“değer ve önemi” anlamak için, kameraya alındığı gün olarak kabul edilen ama o 
da tartışmalı olan 14 Kasım’ın, 1996’dan beri “Türk sineması günü” olarak kut-
lanmakta olduğu ve bu ön-kabulle 2014 senesinin de Türk sinemasının 100. yılı 
olarak kutlandığı belirtilmelidir.

Ayastefanos’la ilgili değerlendirmeleri ve tartışmaları birbirinden ayrılmaz iki 
ana başlık altında tasnif etmek mümkündür: Olgusal ve anlamsal. “Olgusal” kı-
sımda filmin üretimi, gösterimi ve fiziksel özellikleri ile konumuna dair tarihsel 
olgular (maddi bilgiler) söz konusudur. “Anlamsal” düzlemde ise, film üzerine 
oluşmuş literatür üzerinden filmin anlamsal inşası, yani siyasi ve ideolojik iş-
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levleri ve boyutları tartışılır. Okumakta olduğunuz makale “olgusal” düzlemde 
kalmakla yetinecek, filmin kendisinden çok daha önemli olduğuna kuşku bu-
lunmayan “anlamsal” yöne girmemeye özen gösterecektir.

Bunun başlıca sebebi, sinema tarihi literatüründe ciddi bir etki bırakmış ve 
(büyük kısmı birbirini tekrar eden) çok miktarda metin üretmiş olmakla birlik-
te, Ayastefanos filmi hakkında tarihsel belgelere dayalı bilginin, birincil kaynak-
lara dayalı verinin çok sınırlı oluşudur. Ayastefanos hakkında inşa edilmiş hikâye 
veya hikâyeler ezici çoğunlukla hatıralara, kişisel anekdotlara, öznel yorumlara, 
tahminlere ve söylentilere dayanır; birincil kaynaklara, orijinal belgelere değil. 
Bu durum aslında, Ayastefanos’un bir film olarak kendisinden ziyade siyasi ve 
ideolojik boyutlarına, Ayastefanos dolayımıyla sinema historiyografisine odak-
lanmış eleştirel analizleri de belirli yönlerden kısırlaştırmakta ve hatta eleştirdiği 
“Ayastefanos efsanesini” değişik açılardan beslemesine yol açmaktadır.1

Bu makalede şu yol izlenecektir: Rakım Çalapala’nın Ayastefanos filminden 
ilk kez bahsettiği 1940’lardan günümüze ortaya çıkmış bütün literatürü müm-
kün olduğunca bir kenara bırakmak ve filme dair sadece birincil kaynaklara 
(esas olarak dönem süreli yayınları ile arşiv belgelerine) odaklanmak. Bu ma-
kalenin esas amacı, evvela şimdiye dek belgelere dayanarak tespit edilmiş az sa-
yıdaki somut veriyi hatırlattıktan sonra, Ayastefanos filmine dair yeni ulaşılmış 
bir kaynağı ve bilgileri sunmaktır. Sözü edilen kaynak, şimdiye dek herhangi bir 
nüshasına rastlanmamış olan Sinema Haberleri isimli süreli yayındır ve Ayas-
tefanos filmine dair içerdiği bilgi bir yana, en eski sinema yayınlarından biri 
olması ve bir nüshasının ilk kez gün ışığına çıkması bakımından da hem sinema 
hem de basın tarihimiz açısından özel bir önemi haizdir.

Ayastefanos’a Dair Birincil Kaynaklar
Bugüne dek Ayastefanos filmine dair birincil kaynak düzeyinde tespit edilebil-
miş yalnızca iki gazete ilanı bulunmaktadır. Bunlardan biri, 25 Aralık 1914’te 
İkdam gazetesinde çıkmıştır ve aynen şöyledir: “Sirkeci’de Ali Efendi Sinema-
sı bugünden itibaren ‘Moskof Heykelinin Tahribi’ ve ‘Cihad-ı Ekber İlanı Mi-
tingi’ manzaraları ile ‘Harb-i Umumi’ şeritleri ve zengin tazarruât programı 
göstermektedir.”2

1 Özellikle filmin aslında hiç çekilmemiş olduğu iması ve/veya iddiası tam da buna hizmet eder. 
Dedikodu kıvamındaki tartışmaların, mesela filmin kameramanı Fuat Uzkınay’ın şeker hastalığını 
bile mevzubahis ettiğini görmek sinema historiyografisi açısından ironiktir.

2 “Ayastefanos’taki Moskof Heykelinin Tahribi”, İkdam, No: 6411 (12 Kânunuevvel 1330 / 25 
Kânunuevvel 1914), s. 2. Bu ilan, İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde ve Nezih Erdoğan’ın yö-
netiminde 2006-2010 yılları arasında yürütülen bir araştırma projesi (Türkiye Sinema-Seyir Belge 
Arşivi çalışmaları) sırasında tespit edilmiş, basılı olarak ilk kez Dilek Kaya’nın 2014’te yayımlanan 
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İlkiyle oldukça benzer olan ikincisi ise 26 Aralık 1914 tarihli Tasfir-i Efkâr3 
gazetesinde yayımlanmıştır ve o da aynen şöyledir: “Sirkeci’de Ali Efendi Si-
neması bugünden itibaren ‘Moskof Heykelinin Tahribi’ ve ‘Cihad-ı Ekber İlanı 
Mitingi’ manzaraları ile Harb-i Umumi şeritleri göstermektedir. Zengin tefer-
ruat programı.”4

Bu ilanlarda geçen “manzara” kelimesi kimi araştırmacılarda Ayastefanos’un 
bir sinema filmi olup olmadığına dair şüphe ve tereddüt uyandırmış olmak-
la birlikte, bu tereddüt iki nedenle yersizdir. Birincisi, Osmanlı Türkçesinde 
“manzara” ve çoğulu olan “menâzır” sinema alanında çok sık karşılaşılan ke-
limelerdir. Manzara, “görüntü, sahne, perspektif, film” anlamlarına gelebil-
mektedir. Özellikle kısa belge film için kullanılır. Sinema filminin tarihi esas 
olarak kısa metraj belge filmle başlar. İlk filmlerde çoğunlukla değişik man-
zaralar gösterilir: Dağ, deniz, sokak, taşıt (sözgelimi tren), insan, bina, şehir, 
savaş cephesi vs. manzaraları. Dolayısıyla “manzara” evvela filmin gösterdiği 
şey, yani içeriğidir. Ama bu kelime Osmanlı Türkçesinde içeriği yanında fil-
min/şeridin kendisi için de kullanılır olmuştur. Diğer bir deyişle, içerikle (gö-
rüntüyle) o içeriği içeren donanım aynı kelimeyle ifade edilmiştir. O nedenle 
“manzara” kelimesi kullanılırken kastedilen, metnin bağlamına göre filmin 
kendisi veya filmin gösterdiği şey olabilir. Ayrıca çok yaygın olmamakla bir-
likte çekim için “ahz-ı menâzır” (manzaralar/görüntüler almak), kamera için 
“ahz-ı menâzır cihazı veya aleti”, kameraman için “ahz-ı menâzır operatörü” 
veya “ahz-ı menâzır işçisi” denmiştir.5 “Manzara” (ve “menâzır”) kelimesinin 
film/şerit anlamında kullanıldığına dair 20. yüzyılın ilk çeyreğinden sayı-
sız örnek verilebilir. O yıllardan kalma seyir deneyimlerini Değişen İstanbul 
isimli eserinde aktaran Ziya Osman Saba’nın anlatımı da bunun açık bir ör-
neği olarak okunabilir.6

makalesinde kullanılmıştır. Bkz. Dilek Kaya, “Kırık Bir İlk Hikâyesi: Türk Sinemasının 100. Yılına 
Dair”, Sinecine, Sayı: 5/2 (Güz 2014), s. 116. Erdoğan’ın son kitabında da görülebilir; bkz. Nezih 
Erdoğan, Sinemanın İstanbul’da İlk Yılları - Modernlik ve Seyir Maceraları, 1. Basım, İstanbul: İle-
tişim Yayınları, 2017, s. 159. Ayrıca bkz. İ. Arda Odabaşı, Milli Sinema - Osmanlı’da Sinema Hayatı 
ve Yerli Üretime Geçiş, 1. Basım, İstanbul: Dergâh Yayınları, Ekim 2017, s. 27.

3 Bu gazetenin ismi o sırada “Tasvir-i Efkâr” değil, “Tasfir-i Efkâr”dır. İkisi aynı gazetedir.

4 “Ayastefanos’taki Moskof Heykelinin Tahribi”, Tasfir-i Efkâr, No: 1301 (13 Kânunuevvel 1330 / 
26 Kânunuevvel 1914), s. 4. Bu ilan ilk kez tarafımdan tespit edilmiş ve Nisan 2017 tarihli maka-
lemde kullanılmıştır. Bkz. İ. Arda Odabaşı, “Osmanlı/Türk Sinemasında İlk Kurmaca Filmler ve 
İlk Sinema Eleştirileri I”, Toplumsal Tarih, Sayı: 280 (Nisan 2017), s. 67, 72. Bu iki ilanın da tam 
çevriyazıları son kitabımda görülebilir; bkz. İ. Arda Odabaşı, Milli Sinema, s. 27.

5 İ. Arda Odabaşı, Milli Sinema, s. 64.

6 Ziya Osman Saba, Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi – Değişen İstanbul, İstanbul: Varlık Yayınları, 
1992, s. 139-140.
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Sözü edilen şüphenin yersizliği-
nin ikinci nedeni, az ileride Sinema 
Haberleri gazetesindeki Ayastefanos 
bahsinde görülecektir. Ama bu iki 
ilan bile aslında, 1960’lardan (Nijat 
Özön’den) beri “Ayastefanos’taki Rus 
Abidesinin Yıkılışı” ismi yakıştırılan 
filmin, 1914’ün Aralık ayı sonunda 
Sirkeci’deki Ali Efendi Sineması’nda 
“Ayastefanos’taki Moskof Heykelinin 

Tahribi” adıyla gösterime girdiğini ve dolayısıyla bu filmin çekilmiş olduğunu 
ortaya koymaktadır. Ancak, bu ilanlar başka hiçbir bilgi de içermez. Sözgeli-
mi bu filmi çekenin (operatörünün) Fuat Uzkınay olduğu iddiasına bir açıklık 
getirmez. Hatta “efsane Ayastefanos” ile ilanlarda gösterime girdiği duyurulan 
Ayastefanos’un aynı şerit olup olmadığı bile sorgulanabilir. Ancak, nahif de olsa 
bir karine de yok değildir: Uzkınay’ın Ali Efendi Sineması’nın ortaklarından biri 
olduğu (Ali Efendi Sineması şirket kuruluş mukavelesi, kimi gazete ilanları gibi 
orijinal belgeler sayesinde) bilinmektedir.7 Dolayısıyla Fuat Uzkınay’ın çektiği 
öne sürülen film ile Fuat Uzkınay’ın ortaklarından olduğu sinema salonunda 
gösterilen film arasında bir ünsiyet peyda edilebilir. Gerçekten de Ali Efendi Si-
neması konumuz açısından önemlidir...

Sinema Haberleri Gazetesi
Asıl işi lokantacılık olan Ali [Öztuna] Efendi’nin yeğenleri Kemal ve Şakir [Se-
den] Kardeşler ile Fuat [Uzkınay] Bey’in girişimleri ve Ali Efendi, Kemal Bey 
[Mehmet Kemalettin Seden] ve Ali Fuat [Uzkınay] Bey’in ortaklığında 1914 se-
nesinin Temmuz ayında açılan bu sinema salonu, Türkler tarafından kurulmuş 
ilk salonlardan biri olmaktan başka, sinema yayıncılığına başlayan ilk kuruluş-
lardan biridir de.

1914 senesi Osmanlı’da sinema açısından önemli bir tarihsel uğraktır. Se-
yirci kitlesinin büyümesi, ilk kez Türkler tarafından sinema salonları açılması, 
salonların İstanbul’un Müslüman/Türk semtlerine yayılışı, ordunun sinemayla 
kurumsal düzeyde ilgilenmeye başlaması ve resmî Müze-i Askerî Sineması’nın 
daha sene başında açılışı gibi gelişmelerden başka, ilk sinema süreli yayınları 

7 Mukavelenin orijinal metni için bkz. Mustafa Gökmen, Eski İstanbul Sinemaları, İstanbul: İstanbul 
Kitaplığı Yayınları, Ekim 1991, s. 151-153. Yeni harflere aktarılmış metin için bkz. Burçak Evren, 
Türkiye’ye Sinemayı Getiren Adam Sigmund Weinberg, 1. Basım, İstanbul: Milliyet Yayınları, Kasım 
1995, s. 57-59.

Ayastefanos’taki Rus Abidesi ve Fuat Uzkınay
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da bu sene içinde çıkmıştır. 1914’te böyle dört yayın için imtiyaz alındığı bilin-
mektedir: 3 Mayıs’ta “Türk Sineması”, 7 Mayıs’ta “Sinematograf Ceridesi”, 15 
Temmuz’da “Sinema Haberleri” ve yine aynı gün “Sinema”.8 Şimdiye dek bunlar 

8 1914 senesinin sinema açısından önemi ve bahsi geçen süreli yayınlar için bkz. İ. Arda Odabaşı, 
Milli Sinema, s. 17-20, 26-30.

Sinema Haberleri gazetesinin 1. sayfası
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Sinema Haberleri gazetesinin 2. sayfası
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arasında yalnızca, 5 Şubat 1915 (23 Kânunusani 1330) tarihli 62 numaralı nüs-
hası Ankara Milli Kütüphane’de bulunan Sinema’nın kesin olarak yayımlandığı 
biliniyordu. Diğerlerine rastlanmadığı için, imtiyazları alınmış bile olsa çıkıp 
çıkmadıkları belirsizdi. Şimdi, bunlar arasında Sinema Haberleri’nin de bir nüs-
hasına ulaşılmıştır9 ve bu nüsha başka şeyler yanında Ayastefanos filmine dair de 
çok değerli bilgiler içermektedir.

Elimizdeki nüsha, Sinema Haberleri’nin 26 Teşrinisani 1330, yani 9 Aralık 
1914 tarihli 67 numaralı sayısıdır. Künye bilgilerine göre Sinema Haberleri, “si-
nemaya ait şuûndan bahseder ve haftada üç defa neşrolunur gazetedir.” Şayet 
düzenli olarak haftada üç gün çıkmışsa ilk sayısının 1914 senesi Temmuz ayının 
ilk yarısında yayımlanmış olması gerekir. Yani tam da Ali Efendi Sineması’nın 
açılacağı günlerde. Zaten yukarıda belirtildiği üzere, bu yayın için imtiyaz alım 
tarihi 15 Temmuz’dur. Yayım hayatının birinci senesinde olan gazetenin sahibi 
ve müdürü “M. Kemal”, yani Ali Efendi Sineması’nın ortaklarından Mehmet Ke-
mal [Seden] Bey’dir. Gazetenin adresi, Babıali Caddesi’nde özel dairedir ve fiyatı 
da 5 paradır. Bu nüsha, payitahtın tanınmış matbaalarından Keteon Bedrosyan 
Matbaası’nda basılmıştır.

Tek yaprak, iki sayfa olduğu görülen Sinema Haberleri bir gazeteden ziyade, 
bir bültene benzemektedir. Birinci sayfasında yer alan iki kısa yazının altında 
kişi imzaları değil, “Takdirci”, “Müjdeci” gibi takma adlar görülür. Arka sayfa-
da ise yalnızca Ali Efendi sinema salonunun programlarına yer verilmiş, bu bir 
ilan/reklam sayfası şeklinde düzenlenmiştir.  Elimizdeki sayı tümüyle Ali Efendi 
Sineması’nın tanıtımına, reklamına, salonun programlarına ayrılmıştır. Sinema 
Haberleri’nin (veya en azından bu sayısının) gerçek anlamda bir “gazete” olmak-
tan ziyade, Ali Efendi Sineması’nın ve bu sinemanın programlarının tanıtıldığı 
ve duyurulduğu bir bülten işlevi gördüğü anlaşılmaktadır. Sinema yayınlarının 
nispeten çoğalacağı 1920’lerde daha açık şekilde tespit edilebilen, sinema gazete 
ve/veya dergilerinin sinema salonlarının yayın organı olarak çıkması eğilimi-
nin, 1910’lara uzandığı anlaşılmaktadır. Nitekim Ali Efendi Sineması’nın yayın 
organı Sinema Haberleri gibi, 3 Mayıs 1914’te imtiyazı alınan “Türk Sineması” da 
“Türk” isimli salonun10 yayın organı olsa gerektir.

Sinema Haberleri’nin 67. sayısının “Aferin” başlıklı ve “Takdirci” imzalı ilk 
yazısı, Ali Efendi Sineması hakkındadır. Aynen aktarıyoruz:

9 Bu nüsha Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde bulunmuştur. Bkz. BOA, Sadaret Evrakı Müteferrik 
(A.M), Nr. 524/60 lef 1. Nüshayı bulan ve ulaşmamı sağlayan değerli hocam Prof. Dr. Süleyman 
Beyoğlu’na müteşekkirim. Beyoğlu’nun esas olarak arşiv belgelerine dayalı ve sinema tarihi alanın-
da büyük bir boşluğu dolduracak kitabı yakında yayımlanacaktır.

10  Mustafa Gökmen, s. 23.
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Payitahtımızda, sevgili İstanbul’umuzda bütün sinemalar ile rekabet 
eden ve onların hepsine tefevvuk eyleyen milli bir temaşahane vardır:

“Ali Efendi Sineması”!..
Bu ismi duymadık bir Türk, bir vatandaş kalmadı. Buna eminiz. 
İstanbul’a gelen şeritlerin en müstesnaları birinci defa olarak bu Türk 
müessesesinde gösteriliyor, alkışlara, takdirlere mazhar oluyor. Hele 
her hafta en yeni Harb-i Umumi manzaralarını havi şeritler gösteril-
mesi halkın rağbet ve hücumunu bir kat daha arttırdı. Her gün, her 
gece temaşahanenin salonu erkenden doluyor. Bu, gayretli müessisle-
rin çalışmaları mükâfatıdır. Fakat tevali eden muvaffakiyetlerine ba-
karak biz bu gayur ve müteşebbis vatandaşlarımıza burada alenen:

“Aferin”
demeyi kadirşinaslık borcu addettik. Bu milli sinemayı görenlerin 
bize iştirak ettiklerine şüphemiz yoktur.11

Ayastefanos Filmi
Gazetenin ikinci yazısı, o gün değil ama bugün “meşhur” Ayastefanos filmine 
dairdir ve filme ilişkin on yıllardır süren ve sonuçlandırılamayan tartışmaların 
en azından bir kısmına açıklık getirecek mahiyettedir. Metni yine aynen akta-
rıyoruz:

İslamiyet düşmanı devletlere karşı cihat ilanını tebcilen Fatih Cami-i 
Şerifi havalisinde tertip edilen tezahürat-ı milliyenin birçok safaha-
tı ile Ayastefanos civarında Moskoflar tarafından vaktiyle dikilmiş 
olan heykel-i melunun tahribine müteallik birçok menâzır (Ali Efen-
di Sineması) şeriki operatör Ali Fuat Bey ile Mösyö Mordo tarafın-
dan pek büyük fedakârlık ihtiyariyle şeritlere alınmış ve icra kılınan 
ameliyat muvaffakiyetle neticelenmiştir. Devolopman edilmek üzere 
Budapeşte’ye gönderilen mezkur şeritlerin birkaç güne kadar şehri-
mize vürut ve ilk defa olarak Ali Efendi Sineması’nda gösterileceği 
muhterem ve kadirşinas halkımıza tebşir olunur.12

Sinema Haberleri gazetesindeki bu yazı öncelikle, Ayastefanos ’taki abidenin 
tahribinin ve Fatih Camii havalisinde gerçekleştirilen Cihad-ı Ekber ilanı mi-

11  Takdirci, “Aferin”, Sinema Haberleri, 1. Sene No: 67 (26 Teşrinisani 1330), s. 1.

12  Müjdeci, “Tebşir: Tezahürat-ı Milliye - Moskof Abidesinin Tahribi Ali Efendi Sineması’nda”, Sine-
ma Haberleri, 1. Sene No: 67 (26 Teşrinisani 1330), s. 1.
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tinginin (tezahürat-ı milliye-
nin) kameraya alındığını ve 
bunların birer sinema filmi 
olduklarını kuşkuya yer bırak-
mayacak şekilde ortaya koy-
maktadır. Operatörler, yani 
kameramanlar da gün ışığına 
çıkmıştır. Bunlardan biri, Ali 
Efendi Sineması’nın ortakla-
rından olan operatör Ali Fuat 
[Uzkınay] Bey’dir. Böylece 
Ayastefanos’un Fuat Uzkınay tarafından çekilmiş olduğu da ilk kez belgelenmiş 
olmaktadır. Ancak, Fuat Bey yalnız da değildir. Çekimi “Mordo” (“Murdo” ola-
rak da okunabilir) isimli bir yabancıyla birlikte yapmıştır.

Bu isme evvela Tarih Dünyası dergisinde 1950’de çıkan Ayastefanos Abi-
desi ’nin yıkılışıyla ilgili imzasız ve kaynak belirtilmeyen kısa bir yazıda rast-
lanır: “Avusturyalı bir şirket, bunun filmini almak istemiş, fakat filmi ancak 
bir Türkün çekebileceği cevabı verilince, şirketin mümessili Mordo Fuad Bey 
adında biri vasıtasile filmini aldırdı.”13 Daha sonra Reşad Ekrem Koçu’nun İs-
tanbul Ansiklopedisi’nde Rakım Çalapala’dan şu bilgi aktarılır: “Ayastefanos Rus 
âbidesinin yıkılışı, Avusturyalı bir şirket filme almak istedi. Fakat harp dolayı-
siyle, böyle bir filmi ancak bir Türk askeri çekebilirdi. Şirketin İstanbul mümes-
sili Mordo, o zaman bir ihtiyat zâbiti olan Fuad Uzkınay isminde bir gence bir 
film çekme makinesi vererek onu bu işe teşvik etti...”14

Sinema Haberleri’ndeki metinde, 1950’lerde kendisiyle yapılan söyleşide fil-
min çekimi sırasında yaşadığı zorluğa değinen Fuat Uzkınay’ı ve aynı hususa 
vurgu yapan yakınlarını15 doğrular biçimde, şeritlerin pek büyük fedakârlığa 
katlanarak (“pek büyük fedakârlık ihtiyariyle”) alındığı belirtilmektedir. Çe-
kimden sonra gerçekleştirilen işlem (operasyon) başarıyla sonuçlanmış, şeritler 
“developman edilmek” üzere Budapeşte’ye (Macaristan’a, Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu’na) gönderilmiştir. Verilen bilgiye göre bu iki şerit “birkaç güne 

13  “Ayastafanos Âbidesi Nasıl Yıkılmıştı?”, Tarih Dünyası, Yıl: 1 Sayı: 4 (1 Haziran 1950), s. 141.

14  İstanbul Ansiklopedisi 3. Cilt, Reşad Ekrem Koçu (hzl.), İstanbul: İstanbul Ansiklopedisi ve Neşri-
yat Kollektif Şirketi, 1960, s. 1500.

15  Nurullah Tilgen’in yaptığı röportajda, yıkımı “kelle koltukta ve top ateşi altında” filme aldıklarını 
ifade eder. Bkz. “İlk Türk Operatörü”, Resimli 20. Asır Haftalık Mecmua, Sayı: 25 (10 Haziran 1954), 
s. 4. Fuat Uzkınay’ın kızları Mualla Uzkınay (Tüzel) ile Mutena Uzkınay da babalarının anıtın yıkı-
lışını filme çekerken ne zor şartlar altında olduğunu hep anlattığını söylerler. Bkz. Burçak Evren, s. 
105.
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kadar” (nüshanın 9 Aralık tarihli olduğu hatırlanmalı) İstanbul’a gelecek ve ilk 
olarak Ali Efendi Sineması’nda gösterilecektir.

Daha yukarıda aktarılan 25 ve 26 Aralık tarihli gazete ilanlarında görüldüğü 
üzere, anılan iki filmin seyirciyle buluşması Sinema Haberleri’nde çıkan yazıdan 
15-20 gün kadar sonra Ali Efendi Sineması’nda gerçekleşmiştir.

Bu yeni kaynaktan edinilen veriler toparlanacak olursa; Ayastefanos filmi Ka-
sım 1914’te (en erken 14 Kasım’da) çekilmiştir. Filmi Ali Fuat [Uzkınay] Bey ile 
Mordo isminde bir yabancı kameraya almıştır. Filmin çekimi zorluklar içinde 
gerçekleşmiş ama başarıyla sonuçlanmıştır. O gün çekilen tek şerit Ayastefanos 
değildir. 14 Kasım’da Cihad-ı Ekber İlanı mitingi de kameraya alınmıştır. Şerit-
ler post prodüksiyon için Budapeşte’ye gönderilmiş, orada işlem gördükten sonra 
İstanbul’a dönmüş, ilk gösterimleri Fuat Bey’in ortaklarından olduğu Ali Efendi 
Sineması’nda yapılmıştır.

Sinema Haberleri’nde Duyurular
Elimizdeki Sinema Haberleri nüshasının ikinci sayfası, Ali Efendi Sineması’nın o 
günlerdeki programlarına ayrılmıştır. Aynen aktarıyoruz:

Ali Efendi Sineması
Babıali Caddesi’nde Sabah Matbaası karşı sırasında

Teşrinisaninin 26ncı Çarşamba ve 27nci Perşembe günlerine mahsus 
fevkalade program

Oyunlar gündüz saat alafranga ikide ve geceleri saat yedide ve 
dokuzda

Yalnız Cuma günleri saat birde, üçü çeyrek geçe ve geceleri saat yedi 
ve dokuzda

Bu programda iki büyük dram
Peçe

Hissi, garip bir sergüzeşti musavver
Büyük dram 2 kısım

1600 metre
Sanat ve Masumiyet

Pek hazin ve acıklı bir macerai sevdayı musavver büyük dram –  
2 kısım ?45016 metre

Program
[Birinci Kısım]

16  İlk rakam silik çıktığı için okunamamaktadır. Muhtemelen 1450 metre.
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1- Piyano
2- Verban Nehri “pek latif tabii manzaralar”

3- Doktorun Zifaf Gecesi “pek eğlenceli komedi”
On dakika istirahat [İkinci Kısım]

4- Piyano
5- Sanat ve Masumiyet 2 kısım

6- İkinci kısım
7- Girdabın Sesi (eğlenceli komedi)

On dakika istirahat [Üçüncü Kısım]
8- Piyano

9- Peçe (birinci kısım)
10- İkinci kısım

11- 17 Nisan’da Güneş Tutulması (komik)
En son gelen kurdelelerin İstanbul cihetinde ilk defa tarafımızdan 

gösterilmesi büyük fedakârlıklar ihtiyariyle temin edilmiştir. 
Müdüriyet lede-l-hâce programı kamilen veya kısmen tebdil etmek 

hak ve salahiyetine maliktir.
Fiyatlar: Birinci mevki 5 buçuk ikinci mevki 3 kuruş 10 para. Umum 
mekâtib talebesiyle on yaşına kadar olan çocuklar için birinci mevki 

3 kuruş 10 para ikinci mevki 2 kuruş 10 para.
Dikkat: Cuma programımızda: [en yeni Harb-i Umumi manzaraları]

Sayfanın kenarlarında dikey şekilde dizili değişik ibareler mevcuttur:

Çocuk Dünyası: Çocuklarımızın fikir çikolatasıdır.
Fevkalade İki Program
Sinemamız suret-i mahsusada teshîn edilmektedir.
Cuma Programını Kaçırmayınız. Avrupa Harb-i Umumisine Ait 
Menâzır ve Müthiş Dramlar

Görüldüğü üzere burada Ali Efendi Sineması’nın 9-11 Aralık (1914) programı-
nın hayli ayrıntılı sunumundan başka, salonun özel olarak ısıtılmakta olduğu 
belirtilir. Ayrıca dönemin önde gelen çocuk dergilerinden Çocuk Dünyası’nın 
ilanı bulunur. Çocuk Dünyası dergisinde de Ali Efendi Sineması’nın ilanlarının 
görüldüğünü ve çocuklara bu sinemanın bilhassa tavsiye edildiğini17 de buraya 
bir not olarak düşelim.

17  Bkz. İ. Arda Odabaşı, Milli Sinema, s. 154.
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Sonuç
Bu makalede, Türkiye’de çıkmış en eski sinema yayınlarından biri olup daha 
önce herhangi bir nüshasına rastlanmamış olan Sinema Haberleri’nin 1914 tarih-
li bir nüshası gün ışığına çıkarılmıştır. Ali Efendi Sineması’nın yayın organı olan 
bu “gazete”, dönem sinema programları ve sinema yayıncılığı hakkında bilgi ve 
fikir vermekten başka, Ayastefanos filmi hakkında da çok değerli veriler sun-
maktadır. Sinema tarihinin en tartışmalı konularının başında gelen Ayastefanos 
filmine dair şimdiye dek tespit edilebilmiş en kapsamlı birincil kaynaktır.

Film hakkında sunulan yeni bilgilerin Ayastefanos tartışmalarının bir kıs-
mını sonlandırması beklenir: Bu film Kasım 1914’te çekilmiştir; operatörü Fuat 
Uzkınay’dır (veya iki operatöründen biri odur ve diğeri Mordo’dur); şeritler 
Budapeşte’de işlemden geçtikten sonra İstanbul seyircisiyle ilk kez Ali Efendi 
Sineması’nda Aralık 1914’te buluşmuştur.


