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Bilim ve Sanat Vakfı tarafından yürütülen 
Türk Sineması Araştırmaları Projesi’nin ulaştığı dokümanlar anlatıla-

gelen sinema tarihini değiştirecek ve yeni tartışmalara olanak tanıyacak 
gibi görünüyor. Proje kapsamında kütüphanelerdeki Osmanlıca Süreli Ya-
yınlar bölümleri taranıyor ve sinemayla alakalı makale ve haberler derleni-
yor. İşte bu taramalar sırasında projede araştırmacı olarak çalışan Mukad-
der Gezen’in, 30 Teşrinievvel 1334 (1918) tarihli Temâşâ mecmuasının 
12. sayısında rastladığı bir film şeridinin ilgi çekici hikâyesini Hayal Perdesi 
okurlarıyla paylaşıyoruz. Orijinal belgeyi ve proje araştırmacısı Ayşe Yıl-
maz tarafından yapılan transkripsiyonunu yayınladığımız bu metin, Temâşâ 
adına derneğin faaliyetleri hakkında, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Reisi Sa-
lahaddin Âli Bey’e yazılan bir açık mektup. Daha niceleri arasından seçilen 
bu belge o günün sosyal ve ekonomik koşullarında sinema için yapılan 
masrafın entelektüel çevrelerce nasıl karşılandığı hakkında ipuçları taşı-

İlk Film 
Şeridinin 

Tartışmalı 
Hikâyesi
Mukadder Gezen 

Ayşe Yılmaz



Ocak - Şubat 2014 - HAYAL PERDESİ 38 71

TÜRK SİNEMASI ARAŞTIRMALARI

yor. Bundan sonraki sayılarda da Hayal 
Perdesi’nde benzer arşiv bulguları pay-
laşılmaya devam edilecek. 

Mektup Temâşâ dergisinin önceki sa-
yılarında sıklıkla yakındığı Müdafaa-i 
Milliye Cemiyeti’nin “fuzuli” harcamala-
rı hakkında. Milli derneklerinin öncüle-
rinden olan cemiyet -Milli Mücadele’ye 
hizmetlerinin dışında- bir hayır ve yar-
dım kuruluşudur. Amaçları arasında mil-
letin fikri seviyesini geliştirmek de bulu-
nan cemiyet, faaliyetleri  için türlü ve-
silelerde halktan bağış toplamaktadır. 
Hatta Temâşâ’nın iddiasına göre bunu 
zaman zaman “cebren” yapmaktadır.

İşte bu Müdafaa-i Milliye Cemiyeti “ne 
idüğü belirsiz” şeylerin birbirine eklen-

mesiyle bir film şeridi imal eder. Belgelere göre bu hâlihazırda ülkemizin 
ilk milli şerididir. İstanbul’da o günkü şartlar göz önünde bulunduruldu-
ğunda, bir sinema şeridi yapmak, bir şeridin yapılması üzerine düşünmek 
bile oldukça zordur. Bunun için önce bir atölye kurulmalı ve bir film şeridi 
oluşturabilmek içinse üzerinde bir yıla yakın çalışılmalıdır. Müdafaa-i Mil-
liye Cemiyeti ise bu sıkıntılara hiç girişmeden birçok farklı parçayı bir-
leştirerek şeritler üretme yolunu tutar. Yoksul halktan toplanan paralarla 
böyle “beyhude” bir harcamanın yapılması bir sinema ve tiyatro mecmuası 
olan Temâşâ tarafından oldukça sert bir dille eleştirir. Cemiyet hakkındaki 
görüşlerini müteaddit kereler dile getiren mecmuanın bu “sû-i icrâât”a 
engel olmak için, cemiyetin pek muhterem reisi Saltanat Hanedanı’ndan 
Salahaddin Âli Bey’e durumu arz etmekten başka seçeneği kalmamış gibi 
görünmektedir.
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Dâmâd-ı Hazret-i Şehriyârî Salahaddin Âli Beyefendi’ye,

“Temâşâ” Müdâfa‘a-i Milliye Cemiyeti Reisi sıfatıyla bugün zât-ı âlîlerine hitâben âtîdeki 
satırları derc ediyor:

Müdâfa‘a-i Milliye Cemiyeti’nin pek garip olan kongresi akd olunurken “Temâşâ” Müdâfa‘a 
sinema şerîtleri dolayısıyla cemiyetle hâl-i muhâlefette idi.

Mecmû‘amızın altı ve dokuz, on numaralı nüshaları bu muhâlefetin esbâbını nazar-ı âlîlerine 
ayân bir sûrette teşrîh edeceği için burada zikretmekten sarf-ı nazar ettik. Ma‘mâfîh iki keli-
me ile telhîs edilmek lâzım gelirse demiştik ki: Cemiyetin aç ve çıplak ahâlimizden her zuhûr 
eden fırsatla topladığı paralar bütün şimdiye kadar olduğu gibi, sere serpe sarf ediliyor, 
ve sarf olunan paralara bir mahal aranırken en lüzûmsuz ve en beyhûde işlere girişiliyor. 
Bu cümleden olmak üzere “sinema” şerîdi yapmak gibi vesilelerle ahâlîden, bazen de ceb-
ren, alınan paralar, sorgusuz, sualsiz, âdeta sokağa atılırcasına dağılıyor. Biz bunun önüne 
geçmek için Müdâfa‘a-i Milliye Riyâsetine hitâben açık bir mektup neşrederek maksadımızı 
söylemiştik. Sükût bekliyorduk, çünki cemiyetin hatta efvâh-ı nâsda her vesîleyle dolaşan 
sû-i icrââtı bütün üryanlığıyla göz önünde dururken ve bu sinema meselesindeki hatâyâ, 
çocukların bile nazar-ı dikkatinden kaçmazken bilakis, bilmiyoruz ne gibi bir sâik dolayısıy-
la, tehdîd, te’dîb edilmemiz için el altından teşebbüsâtta bulunuluyor ve bize de açıkça on 
numaralı nüshamızda derc ettiğimiz manâdan ârî bir mektup gönderiliyor. Mektubu neşr 
ve mütâla‘âtımızı âtine ilâve ettiğimiz esnâda “cemiyet artık ahâlîye gizli kalmamış olan bu 
meselede hak kazanmak istiyorsa bizi tekzîb etsin fakat sözle lâfla değil, berâhîn ve delâille” 
demiştik. Aradan hemen hemen iki aya yakın bir müddet geçtiği esnâda cemiyet yedi se-
nelik memlekete hizmetinin (!!!) hesâbını kongresinde verecekken göz boyamak kabîlinden 
olarak bir takım fazla teşrîfâta kalkıştı. Ve zât-ı âlîlerini de bundan sonra da devam edecek 
olan sû-i icrââta âlet etmek kabîlinden olarak riyâsete intihâb etti.

Başka husûsâtta yapılan şeyleri vazîfemiz ve salâhiyetimizden hâric bulduğumuz için bı-
rakarak yalnız sinema meselesindeki sû-i mu‘amelâtı dolayısıyla “cemiyet” nazarımızda 
müttehim mevki‘indedir. Size olan umûmî hürmet ve itimât bile cemiyetin mâzîsindeki sû-i 
icrâât ve isti‘mâlâtı kolay kolay silememiş olduğunu söylersek yalnız “Temâşâ”ya değil bü-
tün millete tercümân olmuş oluruz.

Binâen-aleyh zât-ı âlîlerinden halk nazarında pek de iyi bir şöhrete sâhip olmayan müessese-i 
mezkûreye edilecek hizmetler arasında evvelâ şimdiye kadar yapılan sû-i isti‘mâlât ve icrâât 
müsebbiblerinden müesseseyi tathîr eylemeyi iâde-i nâm ve haysiyet noktasından elzem 
addettiğimiz için istirhâm ediyoruz. 

Bu husûstaki iddia ve ısrârımızı berâhîn ve delâille her zaman için ispat etmek üzere 
“Temâşâ” emrinize âmâdedir. Ve ancak şimdiye kadar vücûd-ı cemiyette barınan mikropla-
rın tathîrinden sonradır ki hânedân-ı saltanâta mensûb zât-ı âlîleri gibi güzîde bir şahsiye-
tin riyâsetinde bulunması tenezzül ve iştirâk addolunmaz. 


