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T
iyatro, hemen hemen insanhk tarihi kadar 
eski bir sanat dahdrr. Tarih boyunca siirek
li geli~me gostermi~ ve 19. yiizyildan itiba

ren daha modem bir yaptya kavll§mll§tur. 

Geleneksel Tiirk tiyatrosu ise seyirlik koy 
oyunlan ve halk tiyatrosunu i\eren sazlii ve 
sazsiiz oyunlara dayanrr. Orta oyunu, karagoz, 
kukla ve meddah da geleneksel Tiirk tiyatrosun
da kullanilan tiirlerdir. 

Modem Tiirk tiyatrosunda ilk ad1m, 1860'ta 
Gilllii Agop'un Gedikpa~a Tiyatrosu'nu kurma
Sl sayilabilir. Bu tiyatro, Tiirk\€ yazar ve oyunlara 
agrrhk v~tir. Pad~ da tiyatroya onem 
vermesi sonucu 1858 yilinda Dolmabah\€ Sarayt 
yakmmda bir saray tiyatrosu, 1889' da Yildtz Sarayt 
bah\€sinde yabana tiyatro ve opera oyunlanmn 
sahnelendigi bir tiyatro salonu yap~trr. Cum
huriyet kurulduktan sonra 1927 yilinda Muhsin 
Ertugrul'un Daru'l-bedayi'nin b~ma g€\ffiesiyle 
tiyatro, daha modem bir anla~ biiriinm~tiir. 

Sinema ise 19'uncu yiizyi1m sonlarmda 1895 
yilinda Fransa' da, Louis Lumiere isimli bir Fran
SlZ tarafmdan icat ed~tir. 1897 yilinda istanbul 
Beyoglu'nda halka a9k sinema gasterileri b~la
~trr. Osmanh' da ilk sinema gasterileri, tiyatro 
binalannda yap~trr. Sinema binas1 olarak ~ 
edilen ilk sinemalar ise Taksim'de Majik, Beyog
lu'nda Etual, Elektra, Sine Palas ve Elhamra ile 
KadlkOy' de Siireyya idi. I. Diinya Sava~1 sona 
erdikten sonra sinema ve tiyatrolar, istanbul' da 
yay~maya b~~trr. 

Osmanh'da tiyatro ve sinema gibi sahne sanat
lan, tema~ sanatlan olarak da adlandmlm~trr. 
Bu nedenle tiyatro ve sinemalar genellikle ayru 
kamu gorevlileri tarafmdan denetlenm~lerdir. 
DolaytStyla tiyatro ve sinema ile ilgili problemler, 
analizler ve \Oziimler aym belgelerde dile geti
rilm~tir. 

Tiyatro ve sinemalann denetimi ile ilgili 
BOA. DH.UMVM, 116/72 numarah ve 19 
Ekim 1921 tarihli, Dariilaceze ba~miifetti~inin 
raporuna gore ktsaca o donemdeki tiyatro ve 
sinemalarm tefti~i degerlendirilecektir. 

istanbul ile bilad-1 selase olarak ifade edilen 
Eyiip, Galata ve Uskiidar' da, tiyatro, sinema 
ve benzeri gosteri yapllan yerlerde kontrol ve 
denetimi Dariilaceze Kontrol Te~kilah yap
maktaydL 

Ad1 ge\en yerlerde bulunmasma ragmen bu 
kontroliin dt~mda buakllan bolgeler ise ~unlar 
idi: 

Makrik6y (BaktrkOy) 

Ayastefanos 
Anadolu ve Rumeli taraftndaki Bogazifi sahilleri 
Adalar Erenk6y' den Maltepe'ye kadar olan Ana-

dolu tren yolu guzergaht 

Eyup 
Hask6y ve civan. 

Yukanda kapsam d1~1 buakilan yerlerin bazt
larmda bilet muayene memurlan, bazilarmda 
ise geceli-giindiizlii istihdam edilen memurlar 
denetim i~lemlerini yapmaktayd1. 

Bilet Memurlanmn Denetim Yapbgt Yerler 
Ayastefanos 
Anadoluhisan 
Beykoz 
Sanyer 
Bebek 
ArnavutkOy 
(:ar~amba 

Fethiye 
Edirnekapt civan 
Eyup 
Hask6y civan 
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Zikredilen yerlerde kontrol yapan mernurlar, 
yapbklan tefti§ gorevi i¢1 Dariilaceze'ye gastere
cekleri biletlerden Dariilaceze hissesinin % 10'unu 
almaktaydilar. Tiyatrolar talimatnamesi ve bu konu
daki ozel emirler geregmce bilet kontrol mernurlan
mn gorevyeri, her ay demtirilmekteydi 

Bakrrkoy' deki sinerna ve tiyatrolan, tam giin 
istihdam edilen bir mernur denetlernekteydi. 

Adalar' daki sinerna ve tiyatrolar ise, Adalar Bele
diye Dairesince tefti§ edilmekteydi. Belediye tara
fmdan tahsil edilen Dariilaceze hissesi, dogrudan 
dogruya Dariilaceze Muhasebesi'ne gonderilmek
teydi. 

istanbul' da yukanda belirtilen bilet mernurlann
dan ba§ka Dariilaceze'ye bagh tiyatro ve sinerna 
miifetti§leri de bulunmaktaydt ve asil tefti§ ~lem
leri bu miifetti§ler tarafmdan yapllmaktaydt. istan-

Tablo 1: Kadlkoy'de Bulunan Sinemalar (1918-1921) 

Sinema ismi 

Kad:tkoy Ku~dili Sinemasl 

bul' da tiyatro, sinerna ve benzeri gasteri yerlerini 
ii\ bolge miifetti§leri denetlemekteydi. Bu miifet
~ler ve tefti§ yapbklan yerler ~yleydi: 

a. istanbul Miifetti§i: Fener' den Hali\ ve Mar
mara sahilini takip ederek Yedikule'ye, buradan 
Sur'u takiben Fener' de son1anan 9zgi i~e ka1an 
mahallerdeki sinema, tiyatro ve benzeri gOsteri yerleri. 

b. Beyoglu Miifetti§leri: ~~li, Ferikoy, Kasimpa
§a, Azapkapt, Galata, B~ikta§, Ortakoy, N~ta§t, 
~~li Tramvay Garajt bolgelerinde bulunan tiyatro, 
sinerna ve benzeri oyun mahalleri. Beyoglu oolge
sinde tiyatro ve sinerna sayilarl, diger bolgelerden 
fazla oldugu i¢1 adl g€\en oolgede birden fazla 
miifetti§ gorevlendirildigi anla§Ilmaktadrr. 

s. Kadikoy miifetti§i: Erenkoy dahil olmak iizere 
Goztepe,I<IZI.ltoprak, Kadikoy, Moda, Haydarpa§a 
ve Uskiidar dahilindeki tiyatro ve sinernalar. 

i~letenin Uyrugu Daimi!Mevsimlik 

Rus Daimi 

Kad:tkoy Moda Apollon Sinema ve Tiyatrosu ~imdi iris Ecnebi Daimi 

Erenkoy Sinemas1 Osmanh Daimi 

Oskiidar ihsaniye Sinemasl italyan Daimi 

Oskiidar icadiye Sinemasl Osmanh Daimi 

Kuzguncuk Sinemas1 Bilinmiyor Daimi 

Eski Daire Grand Sinema (Biiyiikdere'de) italyan Daimi 

Kad:tkoy Miihiirdar Sinemasl Bilinmiyor Mevsimlik 

Kad:tkoy Moda Park Sinemasl Bilinmiyor Mevsimlik 

Kad:tkoy Moda Pikadilo Rus Mevsimlik 

Kad:tkoy ~ifte~mar Mesiresi Osmanh Mevsimlik 

Oskiidar Park Sinemasl Osmanh Mevsimlik 

Kad:tkoy Mtsrrh Oteli Bah~esi Sinemasl Osmanh Mevsimlik 

Anadolu Hisan Sinemas1 Osmanh Mevsimlik 

lliJ sinemarmara 
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Miilkiye Miifetti~i Siileyman Hikmet Beye
fendi Hazretlerine 

Ma'ruz-1 ~akeranemdir 

Dariilaceze Tiyatro ve sinemalan kontrol 
mu'amelahna miite'allik ~eref-telakki olunan 
evamir-i aliyyelerine ber-vech-i zir arz-1 izahat 
ile kesb-i ~ere£ eylerim. 

1- Makrikoy, Ayastefanos, Bogazi~i-i Anado
lu ve Bogazi~i-i Rumeli sahilleriyle Adalar ve 
Erenkoyii'nden Maltepe'ye kadar olan Ana
dolu ~imendiifer giizergah1, Eyiib, Haskoy ve 
havalisi haric olmak iizere istanbul ve bilad-1 
selasenin her tarafmda icra-y1 lu'biyat eden 
tiyatro, sinema ve sair lu'biyat mahalleri Darii
laceze Kontrol Te~kilah tarafmdan muraka
be alhnda bulundurulmaktadu. Ayastefa
nos, Anadoluhisan, Beykoz, Sanyer, Bebek ve 
Arnavutkoy, <::ar~amba Fethiye ve Edirnekap1 
civan, Eyiib ve Haskoy menahkmdaki tiyat
ro ve sinemalarda aidat ile ifa-y1 vazife eden 
bilet mu'ayene me'murlan tarafmdan tefti~

te bulundurulmakta ve bunlara mii' essese
ye ibraz edecekleri biletlerden Dariilaceze'ye 
isabet eden hissenin yiizde onu verilmektedir. 

Makrikoyii'nde geceli giindiizlii olmak iizere 
bir mu'ayene me'mfuu istihdam edilmekte ve 
mahalli tiyatro ve sinemalan i~bu me'mur tara
fmdan murakabe edilmektedir. Yalmz Ada
lar' daki tiyatro ve sinemalar Adalar Daire-i 
Belediyesince tefti~ altmda bulundurulup Darii
laceze has1lah daire-i mezkfuece tahsil edilerek 
dogruca Dariilaceze Muhasebesi'ne gonderil
mektedir. 

Kadim olan te~kilat-1 ma'rfrzada deva'ir-i bele
diye, polis veya te~kilat-1 miilkiyeden ziyade, 
murakabe ve tefti~ husfrsundaki imkan ve istifa
de-i maddiye nazar-1 i'tibara ahnm1~ olacag1 
millahaza-i ~akeranesinde bulunmaktay1m. 

2- El-yevm istihdam edilen tiyatro ve sinema 
bilet mu'ayene me'murlarmm esamisiy
le hangi mahallerde istihdam edildiklerini 
miibeyyin tertib edilen cedvel rabten takdim 
edilmi~tir. Ancak tiyatrolar ta'limatnamesi ve 
ol babdaki evamir-i mahsusa mucibince i~bu 
me'mfular her ay yekdigeriyle tebdil-i mevki 
ettirilmektedir. Ma'lum-1 alileri oldugu ve~hi
le mevsim-i sayfta bir~ok tiyatro ve sinema
lar ta'til-i lu'biyat eylemektedirler. Bu sebeble 
ile miistahdemin-i mevcude ile idare-i umura 
imkan bulunabilmekte ise de k1~m hululiiyle 
kapanan tiyatro ve sinemalar peyderpey a~Il
maktadu ve bu esbab dolay1s1yla ihtiyac nis
betinde bilet mu'ayene me'murlan ta'yin ve 
istihdamma mecburiyet hasll olacag1 tabi' dir. 

3- Tiyatro miifetti~leri ber-vech-i ati menahk
ta ifa-y1 vazife eylemektedirler: 

a. istanbul miifetti~i; Hali~' te Fener' den 
Hali~ ve Marmara sahilini ta'kiben Yediku
le'ye ve buradan suru ta'kiben Fener' e miin
tehi bir hatt-1 mefruz dahilindeki mahallerde 
icra-y1 lu'biyat eden tiyatro ve sinema ve sair 
lu'biyat mahalleri. 

sinemarmara m 
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b. Beyoglu miifetti~leri; ~i~li, Ferikoy, 
Kas1mpa~a, Azabkap1, Galata, Be~ikta~, Orta
koy, Ni~anta~1, ~i~li Tramvay Garaj1 dahilin
deki menahkta bulunan lu'biyat mahalleri. 

t. Kad1koy miifetti~i; Erenkoyii dahil olmak 
iizere Goztepe, K1zlltoprak, Kad1koy, Moda, 
Haydarpa~a ve Uskiidar dahilindeki tiyatro 
ve sinemalar. 

4. Gerek acizlerine ve gerek miifetti~ bey
lere zaman-1 acizide Adalar Daire-i Beledi
yesince murakabe altmda bulunan Adalar 
dahilindeki lu'biyat mahallerinin tefti~i i~in 
Makam-1 Ali-i Miidiri' den bir emir ve tebli
gat vaki olmu~ degildir. Ancak gerek miidir-i 

m sinemarmara 

sab1k ve gerek lah1k beyefendiler tarafmdan 
verilen emr-i mahsus iizerine birka~ def'a
lar Anadoluhisan, Beykoz, Sanyer, Bebek 
menahkmdaki lu'biyat mahallerine miifetti~
ler gonderilmi~ ve netice-i tefti~at Makam-1 
Ali-i Miidiri'ye arz ve iblag edilmi~ oldugu 
kemal-i hiirmetle ma'ruzdur, efendim haz
retleri. 

Fi 19 Te~rin-i Evvel sene 1337 /[19 Ekim 1921] 

Diiriilaceze 

Tiyatro ve Sinemalar Sermiifetti~i 

Ben de 
(imza) 

BOA.DH.UMVM, 116172-4 



Kaynak:DH.UMVM, 117/45. 
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[istanbul'da Tiyatro ve Sinema Bilet Muayene Memurlan ve Gorev 

Yaphklan Yerler] 

Beyoglu ve Galata Ciheti 

Memurismi Sinema ve Tiyatro ismi 

Ismail Hakk1 Efendi Pangalt1 Sinemas1 

Halid Efendi Santa Kler ve Taksim Meydam 

Ata Efendi Majik Sinemas1 

Remzi Efendi Kozmograf Sinemas1 

Mehmed Arif Efendi Y1ld1z Sinemas1 

S1dk1 Efendi Amerika Sinemas1 (Beyoglu) 

Kadri Efendi LOksenburg Sinemas1 

Ibrahim Efendi Odeon Sinemas1 

Ismail Hakk1 Efendi lsketenig Tiyatrosu ve Palas Sinemas1 

Salahaddin Efendi Olimpiya ve Anfi Sinemas1 (Anfi Sinemas1 beray-1 ta'mir 
birka~ gun i~in mesdOddur) 

Niyazi Efendi Britanya 

Necati Efendi Varyete Tiyatrosu (Sinemas1) 

Kadri Efendi $ark Sinemas1 

Kaz1m Efendi Santral Sinemas1 

Kamil Efendi Majestik Sinemas1 

Cevdet Efendi Tepeba~1 Gardenyar 

Besim Efendi Galata Pate Sinemas1 

Cemil Efendi Galata Osman II Tiyatrosu ve Avrupa Tiyatrosu 

Zeki Efendi Galata Amerika Tiyatrosu 

Cafer Efendi Be~ikta~ sinemalan 

Saim Efendi Ortakoy ve Be~ikta~ sinemalan 

Kad1koy Ciheti 

Memurismi Sinema ve Tiyatro ismi 

Bahaaddin Efendi Kad1koy tiyatro ve sinemalannda 

Ismail Hakk1 Efendi Kad1koy tiyatro ve sinemalannda 

Ya~ar Efendi Kad1koy tiyatro ve sinemalannda (Erenkoy'de) 

Mesad Efendi Kad1koy tiyatro ve sinemalannda 

Saim Efendi OskOdar tiyatro ve sinemalannda 

Adil Efendi OskOdar tiyatro ve sinemalannda 

sinemarmara m 
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istanbul Ciheti 

Memurismi Sinema ve Tiyatro ismi 

Mehmed Efendi istanbul ve civarmdaki tiyatro, sinema ve mi.isamerelerde. 

$i.ikri.i Efendi istanbul ve civarmdaki tiyatro, sinema ve mi.isamerelerde. 

Ali Efendi istanbul ve civarmdaki tiyatro, sinema ve mi.isamerelerde. 

Fuad Efendi istanbul ve civarmdaki tiyatro, sinema ve mi.isamerelerde. 

Ekrem Efendi istanbul ve civarmdaki tiyatro, sinema ve mi.isamerelerde. 

MemdQh Efendi istanbul ve civarmdaki tiyatro, sinema ve mi.isamerelerde. 

Osman Efendi istanbul ve civarmdaki tiyatro, sinema ve mi.isamerelerde. 

1!1 sinemarmara 



Perikende 

Memurismi 

Vehbi Efendi (Ocret-i maktQ'ah) 

Zeki Efendi (Ocret-i maktO'ah) 

Ali Ulvi Efendi (AidAt1n 6fr0) 

Ibrahim Efendi (AidAt1n 6fr0) 

MesOd Efendi (AidAt1n 6§1'0) 

Halil FuAd Efendi (AidAt1n 6fr0) 

Fulld Efendi (AidAt1n ~rQ) 

l(jzlm Efendi (AidAt1n 6fr0) 

Mu'ayene me'mQrlanrun isi.mleri hizasm
da muharrer olmayan tiyatro ve sinemalar
da arada strada oyun oldugu zaman, mezkftr 
oyunlara stra numaralartyla fiitlar1 mazbftt 
ve <Heden beri dogru ~leyen 'irket hilinde
ki sinemalarda bulunan me'mQr efendiler 
sevk edilmekte olduklart beray-1 ma'lfunat 
ma'riizdur, efendim hazretleri. 

Fi 19 Tepfn-i Euoel sene 1337 [19 Ekim 19211 

Darillaceze 
Tiyatro ve Sinemalar Sennafetti§i 
Bende 
(lmza) 

BOA.DH.UMVM, 116/72-2 

Sinema ve TIJatro ismi 

Makrik6y tiyatro ve sinemalan 

Hask6y ve civAn 

Yenik6y ve civAr1 

Ayastefanos 

EyObsultan 

Bebek ve Amavutk6y 

Beykoz 

CS~mba, Fethiye ve Edimekapl civAn 
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