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İ. Arda ODABAŞI

AYASTEFANOS FİLMİNİN YAPIMCISI ve 
GÖSTERİM PROGRAMI

(Ayastefanos Filmi Hakkında Yeni Bilgiler II)
 

“İlk Türk filmi” ve “Türk sinemasının başlangıcı” sayılan Kasım 1914 tarihli Ayas-
tefanos filmine dair geleneksel anlatı en yetkin ifadesini, Nijat Özön’ün birinci 
basımı 1962’de yapılan Türk Sineması Tarihi 1896-1960 isimli kitabında bulur. 
Özön’e göre Ayastefanos’taki Rus abidesinin yıkım olayının önemi, Türk sinema-
sının başlangıcına yol açmasından ileri gelir. “İlk olarak bir Türk sinemacısı, bu 
olay yüzünden kamerasını çalıştırarak ilk Türk filmini meydana” getirmiştir. Bu 
kişi, daha önce Seden Kardeşlerle birlikte sinema işletmeciliğine atılmış (ortakla-
rından biri olarak Ali Efendi Sineması’nın kurucuları arasında yer almış) olan Fuat 
Uzkınay’dır.1

Müteferrika dergisinin geçen sayısında yayımlanan makalemizde, –“İlk Türk 
filmi” ve “Türk sinemasının başlangıcı” tartışmalarına hiç girmeden– Ali Efen-
di Sineması’nın yayın organı Sinema Haberleri’ne dayanarak filmin Fuat Uzkınay 
tarafından (Mösyö Mordo ile birlikte) kameraya alındığı ortaya konulmuştu.2 An-
cak, filmin yapımcısının kim veya kimler olduğuna veya olabileceğine dair bilgi 
verilmemiş veya herhangi bir yorumda bulunulmamıştı.

Yine – Özön’de ifadesini bulan – geleneksel anlatıya bakılacak olursa, filmin 
yapımcısı İttihat ve Terakki hükümeti veya ordudur. Özön’e göre bu film hükü-
metin “savaş propagandası” faaliyetlerinin bir parçasıdır. Rus abidesinin yıkılması 

1 Nijat Özön, Türk Sineması Tarihi 1896-1960, 4. Basım, İstanbul: Doruk Yayımcılık, Nisan 2013, s. 
49-51.

2 İ. Arda Odabaşı, “Ayastefanos Filmi Hakkında Yeni Bilgiler ve Sinema Haberleri Gazetesi”, Mütefer-
rika, Sayı: 53 (Yaz 2018), s. 93-104.
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kararlaştırıldığı vakit olayın filme alınması, 
bunun bir propaganda aracı olarak kullanıl-
ması düşünülmüştür. Müttefik Avusturya-
Macaristan’ın bir film şirketi, merkezi 
Viyana’da bulunan Sascha-Gesellschaft, işi 
üzerine alır. Fakat savaşın başlamasıyla ulusal 
duygular öylesine körüklenmiştir ki müttefik 
bile olsa yabancıların işe karışması istenme-
miş, bu olayı mutlaka bir Türk sinemacısının 
filme almasında direnilmiştir. Ama ortada bir 
Türk sinemacısı yoktur. O vakit Fuat Uzkınay 
ortaya çıkar. Kendisi seferberlik ilan edildi-
ğinde silahaltına alınmıştır. Diğer bir deyişle, 
o sırada ordu mensubudur. Filmcilik işleriyle 
uğraştığı bilinmektedir. Ne var ki projeksiyon 
aygıtını çok kullanmış (yani film gösterimleri 

yapmış) olan Uzkınay hiç kamera çalıştırmamış, yani film çekmemiştir. Bunun 
üzerine Sascha-Gesellschaft şirketinin görevlileri Uzkınay’a kameranın nasıl kul-
lanılacağını gösterirler. Uzkınay abidenin yıkılışını böylece filme alır.3

Görüldüğü üzere geleneksel anlatıda Ayastefanos filminin yapımcısı resmî ma-
kamlar, yani İttihat ve Terakki hükümeti veya ordudur. Ayastefanos’un “ilk Türk 
filmi” sayılmasının temel argümanı da bu filmin bir Türk tarafından kameraya 
alınması ve yapımcısının da resmî (yerli) makamlar oluşudur. Uzkınay’ın o sıra-
da silahaltında olması, yani asker kimliği ise bu tabloya fazlasıyla uygun düşer; 
söz konusu anlatı içinde bir tür “gölge karine” işlevi görür.4 Ancak, filmin yapım-
cısına dair bu bilgi –geleneksel anlatıların geleneksel handikabı olarak– birincil 
kaynaklardan doğrulanmış da değildir. Üstelik işin içinde Avusturyalı bir şirket 
ve onun temsilcilerinin de bulunması meseleyi daha da karmaşık hale getirmekte, 
yapımcının yabancı bir şirket olabileceği ihtimalini doğurmaktadır.5 Aslında aynı 
karmaşık durum Fuat Uzkınay’ın filmin kameramanı olduğu iddiası için de uzun 
yıllar geçerli olmuştur. Ancak, geçen makalemizde gün ışığına çıkan yeni belge ve 

3 Nijat Özön, s. 49-51.
4 Hâlbuki o sırada ordu mensubu oluşu gerçekte fazla bir “bağlayıcılık” içermez. Nitekim aynı şekil-

de silahaltına alınan Sedat Simavi sivil düzlemde dergicilik ve sinemacılık faaliyetlerini sürdüre-
bilmiştir. Bkz. İ. Arda Odabaşı, Milli Sinema – Osmanlı’da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş, 1. 
Basım, İstanbul: Dergâh Yayınları, Ekim 2017, s. 127-129. Fuat Bey de asker olmasına rağmen sivil 
düzlemde Ali Efendi Sineması için çalışmalarını sürdürmüştür.

5 Nitekim geleneksel anlatıdan farklı olarak, 1950’de Tarih Dünyası dergisinde ve 1960’ta İstanbul 
Ansiklopedisi’nde, abidenin yıkımını Avusturyalı bir şirketin filme almak istediği ama filmi ancak 
bir Türkün (ikinci kaynakta “bir Türk askerinin”) çekebileceği cevabı üzerine şirketin temsilcisi 
Mordo’nun Fuat Bey aracılığıyla filmi aldırdığı ifade edilir. Akt. İ. Arda Odabaşı, agm., s. 101. Do-
layısıyla geleneksel anlatıya aykırı olarak bu metinlerde filmin yapımcısı Avusturyalı şirketmiş gibi 
görünür.

Ali Fuat [Uzkınay] Bey
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bilgiler, filmin kameramanının Uzkınay olduğunu tartışmaya yer bırakmayacak 
şekilde ortaya koymuştur. Demek ki yapımcının kim olduğunu da afaki şekilde 
tartışmak yerine, mümkün mertebe belgelemek gerekmektedir.

Bu makalenin amacı da yeni belgelere dayanarak Ayastefanos filminin ya-
pımcısını ve gösterim programını gün ışığına çıkarmaktır. Ayrıca Fuat Bey’in 
Ayastefanos’tan hemen sonra çektiği ama ilgili literatürde kaydı bulunmayan filmi 
de tespit edilecektir.6

Ayastefanos’un Sinema Haberleri’ndeki Duyuruları
Müteferrika dergisinin geçen sayısında yer alan makalemizde, Ali Efendi Sinema-
sı ’nın yayın organı Sinema Haberleri’nin 67 numaralı sayısındaki Ayastefanos ila-
nına yer verilmişti. Ama bu, ilgili ilanların ilki değildir. Ayastefanos filmi, Cihad-ı 
Ekber İlanı Mitingi filmiyle birlikte ilk olarak Sinema Haberleri’nin 30 Kasım 1914 
(17 Teşrinisani 1330) tarihli 63 numaralı sayısında duyurulur. Büyük puntolu baş-
lığıyla aynen şöyledir:

Tebşir
Tezahürat-ı Milliye – Moskof Abidesinin Tahribi

Ali Efendi Sineması’nda
İslamiyet düşmanı devletlere karşı cihat ilânını tebcilen Fatih Cami-i Şerifi havalisinde 
tertip edilen tezahürat-ı milliyenin birçok safahatı ile Ayastefanos civarında Moskoflar 
tarafından vaktiyle dikilmiş olan heykel-i melunun tahribine müteallik birçok menâzır 
(Ali Efendi Sineması) muktedir operatörü Ali Fuat Bey ile Mösyö Mordo tarafından 

6 Okumakta olduğunuz makalenin temel malzemesi, yakında yayımlanacak olan “Osmanlı’da Sine-
ma Yayıncılığı ve İlk Sinema Gazeteleri” isimli kitabımızın ilgili bölümünden alınmıştır. Burada 
daha çok (geçen makalede olduğu gibi) yeni bulguların sunulmasıyla yetinilmiştir. Daha geniş ana-
liz ve değerlendirmeler kitapta yer almaktadır.

Sinema Haberleri’nin 63. sayısının künyesi.
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pek büyük fedakârlık ihtiyariyle şeritlere alınmış ve icra kılınan ameliyat muvaffaki-
yetle neticelenmiştir. Devolopman edilmek üzere Budapeşte’ye gönderilen mezkur şe-
ritlerin birkaç güne kadar şehrimize vürut ve ilk defa olarak Ali Efendi Sineması’nda 
gösterileceği muhterem ve kadirşinas halkımıza tebşir olunur.7

Bu duyuru sonraki sayılarda (65, 66, 67, 68 ve 70 numaralı nüshalarda) sürer.8 Tek 
değişiklik, Fuat Bey için başlangıçta kullanılan “Ali Efendi Sineması muktedir ope-
ratörü” ifadesinin 66. sayıdan itibaren “Ali Efendi Sineması şeriki operatör” şek-
line dönüşmesidir. 30 Kasım’da başlayan ilanın 16 Aralık’a kadar sürdüğü kesin 
olarak tespit edilebilmektedir. Sinema Haberleri’nin 71-74. sayılarına “henüz” ula-
şılamadığı için 16 Aralık’tan sonra daha ne kadar sürdüğü hakkında bilgi sahibi 
olamasak da 28 Aralık günü çıkan 75. sayıda ilan kalkmıştır. Az ileride görüleceği 
üzere, Ayastefanos ve Cihad-ı Ekber İlanı Mitingi filmleri tam o günlerde vizyona 
girmiştir.

Ayastefanos’un Yapımcısı
Ayastefanos’un kameramanı uzun yıllar belgelenemediği gibi yapımcısının kim 
olduğu da belgelenememiştir. Şimdi, yine Ali Efendi Sineması’nın yayın organına 
dayanarak bu hususta bir tespitte bulunmak mümkün gibi görünmektedir. Sinema 

7 Müjdeci, “Tebşir: Tezahürat-ı Milliye – Moskof Abidesinin Tahribi Ali Efendi Sineması’nda”, Sine-
ma Haberleri, 1. Sene No: 63 (17 Teşrinisani 1330), s. 1.

8 Elimizde olmadığı için göremediğimiz 64 ve 69 numaralı sayılarda da olduğu tahmini yürütülebilir.

Sinema Haberleri’nin 63. sayısında yer alan ilk Ayastefanos duyurusu.
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Haberleri’nin ilk Ayastefanos ilanının yer aldığı 30 Kasım 1914 tarih ve 63 numa-
ralı nüshasının arka sayfasının sonunda büyük ve kalın puntoyla “Dikkat:” ibaresi 
görülür ve devamı şöyle gelir:

Pek yakında: Cihad-ı Ekber İlanı Mitingi – büyük şerit
Ayastefanos’taki Moskof Heykelinin Tahribi “büyük şerit” (her iki şerit sinemamıza 
aittir)

Görüldüğü üzere, Ali Efendi Sineması’nın yayın organında her iki filmin de “Ali 
Efendi Sineması’na ait olduğu” özel olarak belirtilmiştir. Sinema Haberleri’nin 
sayfalarında herhangi bir şekilde bahsi geçen diğer (içeriği yerli bile olsa menşei 
yabancı olan) filmlerin hiçbiri için böyle bir açıklamanın yapılmadığını bilhas-
sa vurgulamak gerekir.9 Bu husus çok önemlidir çünkü Ali Efendi Sineması’nın 
anlaşmalı olarak film tedarik ettiği yabancı şirketler bulunmaktadır ve salonun 
İstanbul’da ilk gösterim hakkına sahip olduğu filmler için bile böyle bir “aitlik” 
vurgusu yapılmaz.

Bu vesileyle “Mösyö Mordo ve Avusturyalı şirket” meselesine değinilebilir. Ayas-
tefanos ve Cihad-ı Ekber İlanı Mitingi filmlerinin yapımcısının, Türklere ait ilk özel 
sinema salonlarından olan Ali Efendi Sineması olduğu anlaşılmaktadır ama Ali 
Efendi Sineması’nın ve Fuat Bey’in yabancı bir şirketten yardım/destek aldığı da 
açıktır. Ali Efendi Sineması’nın anılan filmlerin çekildiği (ama henüz vizyona gir-
memiş olduğu) günlerde harp şeritleri tedariki için bir Avusturya-Macar şirketiyle 
anlaşma yaptığı tespit edilebilmektedir. Sinema Haberleri’nin 7 Aralık günü çıkan 
66. sayısında, Ali Efendi Sineması’nda her hafta yeni Harb-i Umumi şeritleri/film-
leri gösterileceği ifade edildikten sonra şöyle devam edilir: “Harp şeritleri almak-
la meşgul bir Avusturya-Macar kumpanyasıyla bu bapta mukavele akd olunmuş ve 
suret-i mahsusada celp edilen şeritlerin ilk defa bu latif sinemada gösterilmesi temin 
olunmuştur.”10 Bu Harb-i Umumi şeritleri her hafta Romanya yoluyla Avusturya’dan 
gelecektir.11 Ayastefanos ve Cihad-ı Ekber İlanı Mitingi filmlerinin “devolopman edil-

9 Bu tespiti, Sinema Haberleri’nin elimizde bulunan yaklaşık 60 nüshasının incelemesine dayanarak 
yapıyoruz. Geniş kapsamlı bilgi, yakında yayımlanacak olan “Osmanlı’da Sinema Yayıncılığı ve İlk 
Sinema Gazeteleri” isimli çalışmamızda bulunmaktadır.

10 Muhbir, “Harp Şeritleri Münasebetiyle”, Sinema Haberleri, 1. Sene No: 66 (24 Teşrinisani 1330), s. 1.
11 Tavsiyeci, “Son Haber”, Sinema Haberleri, 1. Sene No: 68 (28 Teşrinisani 1330), s. 1.

Cihad-ı Ekber İlanı Mitingi ve Ayastefanos’taki Moskof Heykelinin Tahribi. 
“Her iki şerit sinemamıza aittir.”
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mek üzere” Budapeşte’ye gönderilmesini sağlayan ve Mösyö Mordo’nun da temsilcisi 
olduğu şirket, bahsi geçen bu kumpanya olabilir. Ali Efendi Sineması’nın bundan 
daha evvel de yabancı firmalarla ilişki kurduğu ve anlaşma girişimleri olduğu, hat-
ta yetkililerin bu yolda sinema piyasasının önde gelen aktörlerinden Fransız şirket 
Gaumont’la görüştükleri belirtilmelidir.12

Ayastefanos’un yapımcısının Ali Efendi Sineması olduğu konusunda; filmin 
ilk kez Ali Efendi Sineması’nda vizyona girmesi, Ali Efendi Sineması’nın ortak-
larından Fuat Bey’in kameramanlığında çekilmesi, duyurularının salonun yayın 
organında (kesin olarak en az 17 gün ve muhtemelen bir aya yakın) mütemadiyen 
yapılması (ve başka yayın organlarındaki ilanlarının çok sınırlı kalışı), “sinemamı-
za aittir” denerek şeridin mülkiyetinin/sahipliğinin özellikle vurgulanması (diğer 
filmler için böyle bir vurguya hiç rastlanmaması) yanında dikkat çekilmesi gere-
ken bir nokta da Ali Efendi Sineması’nın kendi yapımı olan filmleri okura (potan-
siyel seyirciye) “tebşir” (müjde) şeklinde sunuyor oluşudur. Nitekim Fuat Bey’in 
çektiği –aşağıda değinilecek olan– sonraki film de “ikinci bir tebşir” şeklinde du-
yurulacaktır.

Ayastefanos’un Programı
25 Aralık tarihli İkdam ve 26 Aralık tarihli Tasfir-i Efkâr gazetelerinde Ayastefa-
nos ’un ilanı çıkmıştır. Bu ilanların ikisinde de filmin “bugünden itibaren” göste-
rileceği ifade edilir.13

Sinema Haberleri’nin 28 Aralık 1914 (15 Kânunuevvel 1330) tarihli 75 numaralı 
sayısına gelindiğinde Ayastefanos ve Cihad-ı Ekber İlanı Mitingi filmlerinin vizyo-
na girmiş olduğu görülür. Ali Efendi Sineması’nın 28-29 Aralık (Pazartesi ve Salı 
günleri) programını aynen aktarıyoruz:

12 “Meslekte Terakki ve Yeni Bir Muvaffakiyet”, Sinema Haberleri, 1. Sene No: 24 (25 Ağustos 1330), s. 1.
13 İ. Arda Odabaşı, agm., s. 94-95.

Sinema Haberleri’nin 75. sayısının künyesi.
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Ayastefanos’un gösterim programı.
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[Birinci Kısım]
1 – Piyano
2 – Yafa’nın Menâzırı “manzara”
3 – Tontolini ve Para “komik”
4 – Karı Koca Şüphesi “dram”
On dakika istirahat [İkinci Kısım]
5 – Piyano
6 – Oyuncunun Aşkı (büyük dram)
7 – İkinci kısım
8 – Üçüncü kısım
9 – Harb-i Umumi manzaraları
On dakika istirahat [Üçüncü Kısım]
10 – Piyano
11 – Cihad-ı Ekber İlanı Mitingi “manzara”
12 – Moskof Heykelinin Tahribi “manzara”
13 – Acemi Çalgıcı ile Usta Çalgıcı “komik”
14 – Namussuzluk Azabı “komik”
15 – Kamerden Haber “komik”14

Programın yer aldığı ikinci sayfada dikey olarak ve büyük puntoyla:
Moskof Heykelinin Tahribi (Cihad-ı Ekber İlanı Tezahüratı) Harb-i Umumi 

Menâzırı yazılıdır. Tam karşısında yine aynı şekilde Oyuncunun Aşkı Zengin Te-
ferruat.

Bu program 30 Aralık Çarşamba günü değişir.15 Demek ki Ayastefanos filmi ilk 
vizyona girdiğinde en fazla dört gün gösterilmiştir. 28 ve 29 Aralık’ta gösterildiği 
kesindir. İkdam ve Tasfir-i Efkâr gazetelerinde çıkan ilanlarına bakılacak olursa, 
26 ve 27 Aralık’ta da gösterilmiş olsa gerektir.

Milli Sinema kitabımızda, Ayastefanos filminin Osmanlı kamuoyu nezdinde 
önemsiz olduğu, hatta kamuoyunda Ayastefanos’a dair bir farkındalığın dahi bu-
lunmadığı; sadece üç sene sonra (1917’de) çekilip gösterilen uzun ve orta metraj-
lı kurmaca filmlerin (Casus, Pençe, Bican Efendi) ise coşkuyla karşılanıp yerli si-
nemacılığın başlangıcı sayıldığı önemle vurgulanmıştı. Ayastefanos ile adı geçen 
kurmacaların gösterim programları ve vizyonda kalış sürelerinin karşılaştırılması 
da bu tespiti pekiştirir. Programların haftada çoğunlukla iki veya üç kez değiştiği, 
dolayısıyla film sirkülasyonunun günümüze nazaran çok hızlı olduğu 1910’larda 
“sıradan” filmler aynı Ayastefanos gibi 2-4 gün civarında gösterilir. Önem veri-
len, değerli bulunan, daha çok gişe hasılatı yapacağına inanılan yapımlar ise daha 
uzun süreler vizyonda kalır. Nitekim ilk uzun metrajlı kurmaca olan Casus, Bican 

14  “Program”, Sinema Haberleri, 1. Sene No: 75 (15 Kânunuevvel 1330), s. 2.
15  “Program”, Sinema Haberleri, 1. Sene No: 76 (17 Kânunuevvel 1330), s. 2.
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Efendi Belediye Müfettişi komedisiyle birlikte, iki ayrı salonda olmak üzere 11 gün 
gösterimde kalmıştır (1-7 Ekim ve 11-14 Ekim). Üstelik bir ay kadar sonra başka 
bir salonda yeniden vizyona girmiş ve orada da sekiz gün (22-29 Kasım) boyunca 
gösterilmiştir. İkinci parti kurmacaların (Pençe ve Bican Efendi Tebdil-i Havada) 
vizyonda kaldıkları gün sayısı tam bir kesinlikle tespit edilememiş olsa da ilk gös-
terimin 5 Kasım’da yapılması, ardından bu filmlerin 13 Kasım’da bir başka salonda 
seyirciyle yeniden buluşmasına bakarak, vizyonda kaldıkları gün sayısının ilk par-
tininkiyle aşağı yukarı aynı olduğu tahmini yürütülebilir. Bu filmlerin birkaç ay 
sonra (1918’in Şubat ayı başında) seyirciyle bir kez daha buluştuğu da eklenmelidir.16

Ayastefanos’un yapımcısının özel bir şirket (Ali Efendi Sineması) oluşu, bu fil-
min o dönemdeki tanınırlığının neden sınırlı kaldığını da bir noktada açıklar. Do-
ğal olarak, yapımcısı hükümet veya ordu olan ve hem de savaş propagandası ama-
cıyla çekilmiş bir filmin İstanbul salonlarındaki sirkülasyonunun ve kamuoyun-
daki tanınırlığının daha yüksek olması beklenir. Hâlbuki Ayastefanos, Sinema Ha-
berleri’ndeki yoğun ve dönemi için şatafatlı sayılabilecek duyuruları dışında sadece 
iki gazetede kısa ve sıradan ilanlarla yer bulabilmiştir. Başka bir açıdan bakılacak 
olursa, Ayastefanos hakkındaki bilginin ağırlıklı olarak Ali Efendi Sineması’nın 
yayın organında bulunması, filmin bu kuruluşa ait olmasındandır.

Fuat Uzkınay’ın Ayastefanos’tan Sonra Çektiği Film
Nijat Özön’ün Fuat Uzkınay’ı konu edinen kitabındaki filmografiye bakılacak 
olursa, Fuat Bey Kasım 1914 tarihli Ayastefanos’tan sonra ancak 1915’te filmler 
çekmiştir.17 Gerçekte ise Fuat Bey, 1914’ün Kasım ayındaki ilk filmlerin ardından, 
Aralık ayında yeni bir film daha çeker.

Ayastefanos’un da yer aldığı 28-29 Aralık programının ilan edildiği Sinema Ha-
berleri nüshasında “ikinci bir tebşir” başlığı altında Fuat Bey’in çektiği yeni film 
duyurulur. Fuat Bey Ayastefanos’tan bir ay kadar sonra, Aralık ayında Mebusan 
Meclisi’nin açılış merasimini kameraya almıştır. Bu duyuruyu da aynen aktarıyo-
ruz:

16  Bkz. İ. Arda Odabaşı, age., s. 26-27, 36-40, 162-164.
17 Nijat Özön, İlk Türk Sinemacısı Fuat Uzkınay, Türk Sinematek Derneği Yayınları, Mart 1970, s. 42.

Fuat Bey’in 14 Aralık’ta çektiği meclisin açılış törenine ilişkin duyuru.
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İkinci Bir Tebşir
Ali Efendi Sineması şerik ve müessislerinden operatör Ali Fuat Bey tarafından alı-
nan Meclis-i Mebusan-ı Osmani’nin 1330 senesi devre-i içtimaiyyesi resm-i küşadı 
merasimine ait şeridin pek yakında mezkûr sinemada vaz-ı enzâr edileceğini son 
dakikada haber aldık. Temaşasını herkese tavsiye ederiz.18

Osmanlı parlamentosu 14 Aralık günü açılmıştır.19 14 Aralık’ta kameraya alınan 
bu filmin de Ali Efendi Sineması yapımı olduğu anlaşılmaktadır. Fuat Bey’in ka-
meramanlığı, bu filmin de ilk kez Ali Efendi Sineması’nda gösterilecek olması ve 
duyurusunun salonun yayın organında yapılması gibi karineler yanında dikkat çe-
kilmesi gereken nokta, yukarıda da belirtildiği gibi, Ali Efendi Sineması’nın kendi-
sine ait yapımları okura “tebşir” (tebşir=müjde) şeklinde sunuşudur. Ayastefanos ve 
Cihad-ı Ekber İlanı Mitingi filmleri “tebşir”, Mebusan Meclisi’nin açılış töreni filmi 
“ikinci bir tebşir”dir. Sinema Haberleri’nde bu “tebşir” sunuşunun, adı anılanlar 
dışında hiçbir film için yapılmamış olduğu belirtilmelidir.

Sinema Haberleri’ne göre Ali Fuat Bey, gazetenin yazı heyeti erkânından ve 
“memleketimizin yegâne yetiştirdiği sinema mütehassıslarından”dır.20

Sonuç: 104. Yıldönümünde Bir Ayastefanos Bilançosu
Orijinal adıyla Ayastefanos’taki Moskof Heykelinin Tahribi (veya sadece Moskof Hey-
kelinin Tahribi) filmi Kasım 1914’te çekilmiştir. Kameramanı, Ali Efendi Sineması 
kurucu ortaklarından ve işletmenin operatörü Ali Fuat [Uzkınay] Bey’dir. Çekim 
sırasında beraberinde Mösyö Mordo bulunmaktadır ve filmi birlikte kameraya al-
mışlardır. Ayastefanos filminin yapımcısı, şimdiye dek iddia edildiği gibi hükümet 
veya ordu değil, Türkler tarafından kurulmuş ilk özel sinema salonlarından biri 
olan Ali Efendi Sineması’dır. Bununla birlikte, Ali Efendi Sineması’nın ve operatör 
Fuat Bey’in yabancılardan yardım/destek aldığı açıktır. Ali Efendi Sineması film 
tedariki için zaten yabancı şirketlerle ilişki halindedir ve tam da Ayastefanos’un çe-
kildiği günlerde harp şeritleri tedariki için bir Avusturya-Macar şirketiyle mukavele 
imzalamıştır. Dolayısıyla Ayastefanos filminin Ali Efendi Sineması ile Mordo’nun 
temsilcisi olduğu şirketin ortak yapımı olması da ihtimal dâhilindedir. Nitekim şe-
rit Budapeşte’de işlemden geçmiştir ve bunun ardından İstanbul seyircisiyle ilk kez 
yine Ali Efendi Sineması’nda Aralık ayında buluşmuştur. Film iki veya dört gün 
vizyonda kalmıştır. 28 ve 29 Aralık’ta gösterildiği kesindir. 26 ve 27 Aralık’ta da 
gösterilmiş olsa gerektir. Ayastefanos filmi için yapılan bütün bu tespitler Cihad-ı 
Ekber İlanı Mitingi filmi için de aynen geçerlidir. Fuat Bey’in 1914 senesinin Kasım 
ayındaki bu ilk girişimden sonra çektiği film, Mebusan Meclisi’nin 14 Aralık’taki 
açılış merasimidir ve o da yine Ali Efendi Sineması’nda vizyona girecektir.

18  “İkinci Bir Tebşir”, Sinema Haberleri, 1. Sene No: 75 (15 Kânunuevvel 1330), s. 1. Ayrıca sonraki 
sayıya bkz. “İkinci Bir Tebşir”, Sinema Haberleri, 1. Sene No: 76 (17 Kânunuevvel 1330), s. 1.

19  Sabah, Tanin, Tasfir-i Efkâr, İkdam gibi günlük gazetelerin 14 ve 15 Aralık nüshalarına bkz.
20  “Acaba Birinci Hangisi Olacak?”, Sinema Haberleri, 1. Sene No: 75 (15 Kânunuevvel 1330), s. 1.


