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50. Antalya Altın Portakal Film 
Festivali’nde Manaki Kardeşlerin fotoğraf-
larından oluşan sergiyle birlikte, yönet-
menlerin filmlerinin restore edilmiş yeni 
kopyalarından hazırlanan özel bir gösterim 
de vardı. Manaki Kardeşler üzerine dü-

zenlenen panelle desteklenen etkinlikte 
filmlerin Balkan coğrafyası kadar ülkemizin 
sinema tarihi açısından da önemi ortaya 
çıktı. Burçak Evren’le birlikte Makedonya 
Sinematek Müdürü Igor Stardelov’la yaptı-
ğımız söyleşi, yönetmenlerin estetik anla-
yışı kadar çektikleri filmlerin bizim tarihi-
miz için önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Balkanların 
Tarihini Değiştiren 

Yönetmenler
SÖYLEŞİ: BURÇAK EVREN 
            BARIŞ SAYDAM
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Burçak Evren: Tarihsel gerçeklere dayana-
rak ve o günkü Makedonya’yı göz önünde 
bulundurarak Manaki Kardeşleri Osmanlı 
sinemacıları olarak tanımlıyoruz. Bu görüş 
ne kadar doğru, ne kadar yanlış?

Herhangi bir milli kimlikten bahsetmek 
istemiyorum. Önemli olan onların ortaya 
koydukları işlerin kalitesi, hangi kimliğe 
ait oldukları değil. Filmlerini profesyonel 
35mm kamera ile çekmişler. Yaptıkları işler 
Balkan kültürünün bir parçası. Elbette, o 
dönemde Osmanlı vatandaşıydılar. Günü-
müzde Yunanistan’a ait olan bir bölgede 
doğup büyüdüler ve daha sonra 1905 
yılında Manastır bölgesine (bugünkü Bi-
tola) taşındılar. 1964 yılında Milton vefat 
edene kadar orada yaşadılar. 1955’te 
Milton Manaki tüm arşivlerini, belgelerini, 
fotoğraflarını, film görüntülerini Makedon-
ya Cumhuriyeti’ne bağışladı.

B.E.: Çevrildikleri yıllarda, filmlerinin Os-
manlı topraklarında olması gerekiyor. Bu 
tezimizi doğrulamak veya çürütmek için 
neler söyleyebilirsiniz?

Osmanlı vatandaşları oldukları doğru. O 
dönemde yaşayan birçok farklı ulus oldu-
ğu da bir gerçek ama bunun bize nasıl bir 
getirisi olabilir ki?

B.E: Bunu bir milliyetçilik veya sahiplenme 
olgusuyla değil, tamamıyla tarihsel bir ger-
çeğe not düşmek için belirtiyoruz. Sultan 
Reşat’ın Bitola ziyaretini başlangıç alarak 
bir yanlış yaptık, oysaki Manakiler’in sine-
maya başladıkları tarihi baz almamız gere-
kirdi. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?

Türk sinemasının başlangıç tarihinin 1911 
değil, 1905 veya 1907 olduğunu söyleye-
bilirim. Eğer kardeşleri Türk veya Osmanlı 
vatandaşları olarak kabul ederseniz, sul-
tanın 1911’deki ziyaretini başlangıç kabul 
edemezsiniz. 20. yüzyılın başlarında bir 
sinematograf tarafından Makedonya’da 
çekilmiş yedi veya sekiz film vardı. Bu 
sinematograf Charles Rider Noble’dı. 
Ermeni İsyanı’ndan sonra Makedonya’ya 
gelmiş, Ermeni mülteciler ve Makedonyalı 
savaşçıların içinde olduğu sekiz film çek-
mişti. Fakat bu filmleri Makedonya sine-
masının başlangıcı olarak kabul etmiyo-
ruz. Dolayısıyla Manaki Kardeşler Balkan 
topraklarındaki ilk sinematograflardı. Bu 
bölgede doğup yaşamışlardı. 

Charles Rider Noble’ı Balkanlı bir yönet-
men sayamayız. Üstelik Makedonya’da 
doğup yaşamadığı gibi uzun süre de bu 
ülkede çalışmamış. Bu nedenle ilk Balkanlı 
yönetmen olarak tanımlamak doğru mu?

Hayır, İngiltere’den gelmişti.

B.E: O zamanki Osmanlı hükümeti Manaki 
Kardeşler’in 1905 ile 1911 arasında çektik-
leri filmlere bir destek vermiş mi? Elinizde 
bu konuya dair bir belge var mı?

Sultan’ın ziyaretiyle ilgili her şeyi bili-
yorlarmış; hangi gün geleceğini, nere-
leri saat kaçta gezeceğini vs. Bana ka-
lırsa hazırlıklarını yapmış ve kamerayı 
tam da olması gereken noktaya yerleş-
tirmişler. Üstelik, kaç metre film harca-
yacaklarını da biliyorlarmış.
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Bu konuya dair yazılı bir belge bilmi-
yorum. Bazı söylentiler var ama bunlar 
yalnızca söylenti. Yanaki kamera ve film 
makaralarını Londra ve Paris’ten satın al-
mış. Filmlerini kendi başlarına tab etmiş-
ler. Fotoğraf ve film çekmek için Osmanlı 
topraklarında serbestçe dolaşabilme 
izninin dışında nasıl bir destek alabilecek-
lerini bilemiyorum. Sultan Reşat’ın Bitola 
ziyaretini yalnızca Manaki Kardeşler filme 
almamışlardı. Sırp delegasyonuyla gel-
miş olan bir Sırp da Makedonya’nın pek 
çok kentini filme almıştı. Çektiği karele-
ri Avusturya’da izledim ve bir sahnede 
Yanaki Manaki’nin de kareye girdiğini 
gördüm.

B.E: Gerek 1908’deki İkinci Meşrutiyet ge-
rekse 1911’deki Sultan Reşat’ın seyahati ile 
ilgili filmlerinin Makedonya’da ilk kez ticari 
sinemalarda hangi tarihte gösterildiğine 
dair bir belge var mı?

Evet, 1911’deki bir gazetede Sultan 
Reşat’ın ziyaretiyle ilgili filmin Scopia’da 
gösterildiğine dair bir bilgi bulunuyor. 
Fakat sinematografın kim olduğu gazetede 
belirtilmemiş. Manaki Kardeşler’in filmi de 
olabilir, daha önce bahsettiğim Sırp sine-
matografın filmi de.

Barış Saydam: Ekipmanları Londra ve 
Paris’ten aldıklarını söylediniz. Aslında 
Sultan’ın filmini çekmek bile başlı başına 
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doğrudan onun iznini gerektiren bir durum. 
Elinizde bu izinle ilgili bir belge olabilir mi?

Evet, birçok mühürlü resmi belge var. Ayrıca 
filmdeki birçok sahnede kameranın Sultan’a 
çok yakın olması da benim açımdan ilgi çe-
kici. Mercek, zumlama gibi imkânlara sahip 
olmadıkları için Sultan’a çok yakın mesafe-
de durmak zorunda kalmışlar.

B.S: Manaki Kardeşler’in sineması nereden 
besleniyor zira çekildikleri tarihlere göre 
estetik olarak çok üst düzey filmler.

Yanaki o döneme göre iyi eğitimli biriydi. 
Liseyi bitirmişti. Resim ve hat sanatı üzeri-
ne öğretmenlik yapıyordu. Fotoğraf sa-
natçısı olarak başlamıştı. Aldığı eğitim ve 
fotoğrafçılık tecrübesi sayesinde estetiği 
iyi biliyordu. Çektikleri fotoğraflara baktı-
ğınızda fotografik portrelere rastlıyorsu-
nuz ve bunların birçoğu estetik açıdan son 
derece güzel. Yalnızca fotoğraf çekmiyor-
lardı, fotoğraf içinde sanat yapıyorlardı.

B.S: Fotoğrafın ötesinde Manakiler’in film-
leri hareketi de çok iyi kavrıyor. Sessiz si-
nemanın o döneminde hareket çok önemli, 
yeni yeni fark edilen bir unsur. Özellikle de 
ziyaret sırasında trenle gidilen sahnede, 
trenden yapılmış bir çekim var. Literatürde 
buna “hayalet çekim” deniyor. İngiltere’de, 
George A. Smith bunu 19. yüzyılın sonla-
rında yapıyor. (A Kiss in the Tunnel, 1899) 
Manakiler’in bunu da başarabilmesi gerçek-
ten ilginç. Çok güçlü bir algı aynı zamanda.

İki kardeş de kendi kendilerini eğitmiş-
ler. Film çekmeye başlamadan önce çok 
sayıda film izlediklerini zannetmiyorum. 

Çekime dair hiçbir tecrübeleri yokmuş. 
Sultan’ın ziyaretiyle ilgili her şeyi bili-
yorlarmış; hangi gün geleceğini, nereleri 
saat kaçta gezeceğini vs. Bana kalırsa 
hazırlıklarını yapmış ve kamerayı tam da 
olması gereken noktaya yerleştirmişler. 
Üstelik, kaç metre film harcayacaklarını da 
biliyorlarmış. Yalnızca zamanı ve mekânı 
planlamamışlar, kullanılacak filmi de he-
saplamışlar. Kasedi ne zaman ve nerede 
değiştireceklerini biliyorlarmış. 

B.S: Kurgunun çekim sırasında yapıldığını, 
Manakiler daha sinema yeni doğduğu za-
man fark ediyorlar.

Bu da planlamanın bir sonucu. Nasıl çe-
kecekleri, kameranın ne zaman çalışıp ne 
zaman durması gerektiği… Her şey planın 
bir parçası. Sultan’ın ziyaretine herhangi 
bir müdahalede bulunamazlardı. Bir krali-
yet düğününü çektikleri başka bir filmde 
ise çekime başlamaları için onlara işaret 
veren bir adamı görebilirsiniz.

(Çeviri: Melih Tu-men) 

Türk sinemasının başlangıç tarihinin 
1911 değil, 1905 veya 1907 olduğunu 
söyleyebilirim. Eğer kardeşleri Türk 
veya Osmanlı vatandaşları olarak kabul 
ederseniz, sultanın 1911’deki ziyaretini 
başlangıç kabul edemezsiniz.


