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Bu makalede sinemanın yeni bir teknolojik buluş olarak 1896 yılın-
da Osmanlı başkenti İstanbul’a nasıl girdiği, bu başlangıç döneminde ne gibi 
teknolojik özelliklere ve aksaklıklara sahip olduğu, dönemin yerel basınının 
ve hükümetinin -özellikle dönem padişahı II. Abdülhamit’in- bu yeni bulu-
şa gösterdiği etki ve tepki ışığında incelenecektir. Burada başlangıç dönemi-
nin 1908 yılına kadar uzatılmasının iki nedeni vardır. Birinci neden, yaklaşık 
bu tarihe kadar buluşun kendisi ilginin odak noktasıdır ve 1908’den itibaren 
Fransız firma Pathé Frères’in İstanbul temsilcisi Sigmund Weinberg aracılı-
ğıyla eğlence piyasasına sürülen Cinémathéâtre konsepti ile birlikte ilgi daha 
çok gösterim formatına ve gösterilen filmlere kaymıştır. İkinci neden, 1908 
yılı Temmuz ayında Jön Türklerin baskısı altında ilan edilen İkinci Meşruti-
yet ile birlikte Abdülhamit tahttan indirilmiş ve yeni bir politik döneme giril-
miştir. 

Cinévitographe, Cinévitagraph, Cinématographe?
Burçak Evren, sinemanın ilk yıllarını incelediği kitabında, İstanbul’un 

tanınmış fotoğrafçılarından Theodore Vafiadis’in 3 Ekim 1895 ile 17 Şubat 
1896 tarihleri arasında Lumière kardeşlere bir mektup yazarak piyasaya yeni 
sürülen Cinématographe’tan birine sahip olmak istediğini ama bu isteğinin 
maalesef gerçekleşemediğini belirtir (1995, 19). Aynı dönemde İstanbul’dan 
bu yeni aygıt üzerine bir Osmanlı dergisinde bir makale yayınlatmak isteyen 
bir diğer fotografçı, O. Diradour, Lumière kardeşlerden Cinématographe’ın 
bir fotoğrafını rica etmiş ve gerekli fotoğraf kendisine gönderilmiştir (�it-�it-
taud-Hutinet, 1994: 44 ve 155). Bu girişimlere rağmen yeni aygıtın İstanbul 
seyircisine ulaşabilmesi için yaklaşık bir yıl daha geçmesi gerekmiştir. Halka 
açık ilk gösteriler Aralık 1896’da Beyoğlu’nda Salle Sponek’te gerçekleştiril-
miştir. Ama bu gösterilerde kullanılan aygıtın Cinématographe olup olmadı-
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ğı da kuşkuludur.
Evren yukarıda bahsedilen kitabında Lumière kardeşlerin Vafiadis’in 

isteğine olumsuz yanıtlarının sebebini o dönemde ellerinde tek bir 
Cinématographe olmasına yorumlasa da, bana göre bunun nedeni Lumière 
kardeşlerin Paris’te 1895 Aralık’ında halka açık gösterilerle piyasaya sürdük-
leri yeni aygıtı gördüğü ilgi üzerine o andan itibaren sadece kendi firmaları 
aracılığıyla pazarlamak isteğinde saklıdır. Çünkü Lumière’ler 1897 Mayıs’ına 
kadar Cinématographe’ı satışa sunmamışlar ve bunun yerine dünyanın dört 
bir yanına kendi çalışanlarını göndererek yeni aygıtın yerel eğlence piyasa-
larında tanıtımını kendi bünyelerinde yapmak istemişlerdir (Mannoni, 1994: 
427). Aynı amaçla Mayıs 1896 başında diğer üç Lumière çalışanıyla birlik-
te İstanbul’a gönderilen firma temsilcisi Louis Janin, başkente gelir gelmez 
beklenmedik bir problemle karşılaşmıştır: şehirde elektrik kullanımı yasak-
tır, daha doğrusu bu enerjiyi kullanabilmek için özel bir izin alınması gerek-
mektedir.

Burada elektrikten bahsedilen aslında jeneratör kullanımıdır. 
İstanbul’da elektrik donanımına ancak 1913 yılından itibaren başlanabilmiş-
tir. Birçok tarihçi bu gecikmenin sebebini sultan Abdülhamit’in elektriğe kar-
şı olan ‘antipatisine’ bağlamaktadır. Bu varsayıma göre bu enerjinin yangın-
lara neden olabileceğinden ya da bir terör saldırısında kullanılabileceğinden 
korkan Abdülhamit elektriğin başkentte yaygın olarak kullanımını engelleme-
ye çalışmıştır. Hatta buradan yola çıkılarak Abdülhamit’in bu sayede sinema-
nın da yaygınlaşmasını engellediği öne sürülmektedir. Kendisi sarayda birta-
kım film gösterileri düzenlettigi halde halka açık gösterilere pek sıcak bakma-
dığı belirtilmiş ve birtakım yüksek mevki diplomatların ve işadamlarının rica-
sı üzerine sadece birkaç gösteriye izin verdiği yazılmıştır. Abdülhamit’in ola-
sı bir yangın ya da terör korkusu yüzünden İstanbul’da yaygın elektrik kulla-
nımına mesafeli yaklaştığı bir şekilde öne sürülebilir, ama sadece birkaç film 
gösterisine izin verdiği ve bu sayede sinemanın İstanbul’da yaygınlaşmasını 
engellediği yanlıştır. Benim Abdülhamit dönemine ait günlük gazetelerde ve 
resmi belgelerde yaptığım  incelemeden İstanbul’da o dönemde birkaç değil 
birçok halka açık gösterinin düzenlendiği, bu gösterilerde sürekli bir teknolo-
jik gelişme içinde olan yeni buluşun yeni versiyonlarının seyirciye sunuldu-
ğu ve Abdülhamit’in sadece tehlikeli varsaydığı bir durum neticesinde birta-
kım gösterilerin düzenlenmesine ya da yerel çekimlerin yapılmasına izin ver-
mediği ortaya çıkmıştır. 

Louis Janin’in Cinématographe’ı tanıtmak için İstanbul’a geldiği dö-
nem imparatorluk sınırları içinde Avrupa üzerinden gelen milliyetçilik akı-
mı etkisinde Balkan’larda ve Anadolu’da Sırplar ve Ermeniler gibi gruplar-
la yaşanan ve kanlı olaylarla sonuçlanan yoğun etnik çatışmaların yaşandığı 
bir dönemdir. Hatta Abdülhamit bu konudaki tutumu nedeniyle Avrupa bası-
nında ‘Kızıl Sultan’ adıyla anılmaya başlanmıştır. Böyle bir atmosfer içinde 
Janin İstanbul’da Fransız konsolosluğu aracılığıyla yetkililerden elektrik kul-
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lanımı için bir izin başvurusunda bulunmuştur. Janin’in Cinématographe’la 
gerçekleştirmek istediği gösterilerde kullanmak istediği jeneratör ve projeksi-
yon lambası hükümet görevlilerinin kuşkulu yaklaşımına neden olmuş ve bu 
gösterilere izin verilip verilmemesi konusundaki tereddüt birkaç ay sürecek 
olan bir müzarekeye neden olmuştur. Özellikle projeksiyon lambasının ola-
sı bir tehlikeli duruma sebep verip vermeyeceği konusu bu uzun süren incele-
menin odak noktasıydı. Burada bu kuşkulu yaklaşımı sadece dönemin çalkan-
tılı atmosferine ve Abdülhamit’in hükümet çalışanlarını da etkisi altında tutan 
kişisel korkularına bağlamak doğru değildir. Çünkü bu adı geçen projeksiyon 
lambasının patlaması sonucu bu dönemde Paris’te bir gösteri sırasında çıkan 
bir yangının yüzden fazla seyircinin hayatını kaybetmesine neden olduğu ve 

Lumière kardeşlerin icadı olan Cinématographe aynı zamanda gösterim ve film 
baskısı için de kullanılıyordu.
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İstanbul’da binaların büyük bir bölümünün ahşap bir yapıya sahip olduğu göz 
önüne alındığında Osmanlı hükümetinin kuşkulu yaklaşımının yersiz bir kor-
kudan ibaret olmadığı ortadadır. 

Bu kuşkulu yaklaşıma rağmen, Janin’in ihtiyacı olan izin 
Abdülhamit’in de onayıyla Eylül sonunda verilmiştir. Ancak, birkaç ay süren 
inceleme nedeniyle izin neticesini beklemeden Bükreş’e hareket eden Janin’in 
Cinématographe’ı İstanbul seyircisine tanıtabilmesi o anda artık mümkün 
değildir. Fakat Aralık 1896’da bir başka Fransız’ın, o dönemde bir süredir 
İstanbul’da ikamet eden ressam Henri Delavallée’nin, Salle Sponek’te dü-
zenlediği gösterilerle bu tanışma gerçekleşebilmiştir (buradan da anlaşılacağı 
üzere yıllardır üzerine tartışılan Sponek’teki ilk gösteriler Sigmund Weinberg 
tarafından değil de Delavallée tarafından düzenlenmiştir). Daha önce belirtil-
diği gibi bu gösterilerde kullanılan aygıt muhtemelen Cinématographe değil-
dir. Salle Sponek’teki prömiyerden kısa bir süre sonra �amazan ayı dolayısıy-
la Şehzadebaşı’nda Fevziye Kıraathanesi’ne taşınan bu sinematoğrafla yapıla-
cak olan gösterilerin anons edildiği ilanda, kullanılan sinematoğrafın Ameri-
kan patentine sahip olduğu ve hatta Lumière’lerin aygıtından çok daha iyi bir 
kaliteye sahip olduğu öne sürülmüştür (Evren 1995: 34).

Bu verilerden hareketle Salle Sponek’te ve Fevziye Kıraathanesi’nde 
kullanılan aygıtın Vitascope olma ihtimali vardır. Bu aygıt bu dönemde Edi-
son tarafından piyasaya sürülmüştür. Edison’un sinematoğrafın öncülerinden 
sayılabilecek olan kendi buluşu Kinetoscope daha önce İstanbul halkına gös-
terilmiştir (Alus 2001: 54-55). Burada belirtilmesi gereken önemli bir nok-
ta, bu dönemde batıda Cinématographe ve Vitascope tarzında birçok projek-
törün piyasaya sürülmüş olduğu, bu yeni buluşun sadece bir iki varyasyon-
dan ibaret olmadığıdır. Örneğin, sadece Fransa’da 1896 yılında patent bürosu-
na sonu ‘graphe’ ya da ‘scope’ ile biten yüzlerce aygıt ismi kaydettirilmiştir. 
Cinétographe, Phantographe, Kinétographe, Cinographoscope ve Viroscope 
bunlardan bir kaçıdır. Ve hatta bazı işletmeciler tanınmış projektörlerin ismini 
kullanma yolunu seçmişlerdir. Henri Joly’nin Cinématographe’ı buna bir ör-
nektir. Burada Eidoloscope, Biograph, Bioskope ya da Bioscope ve Theatrog-
raph gibi Amerika, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde piyasaya sürülen pro-
jektörleri de unutmamak gerekir.

Bu isim çokluğu içinde yerel gazetelerin yeni buluşun ismini okurla-
rına iletmekte bazen zorlanmış olmalarına şaşırmamak lazımdır. İstanbul’da 
Salle Sponek’teki gösterileri haber veren Fransız basını mesela kullanılan pro-
jektörün ismini önce Cinévitographe ya da Cinévitagraph olarak yazmıştır (Le 
Moniteur Oriental, 16 ve 22 Ocak 1897). Ayrıca burada Amerikan patentine 
sahip olduğu iddia edilen bu aygıtın Lumière kardeşlerin Cinématographe’ını 
çağrıştıran isimlerle belirtilmesi ilginçtir. Gösterilen filmlere bakıldığın-
da durum daha da ilginç hale gelmektedir. Çünkü Salle Sponek’te gösterilen 
L’arrivée d’un train en gare de la Ciotat (Trenin Ciotat garına girişi), La ba-
ignade (Banyo) ve La danse serpentine (Kıvrak dans) gibi filmler Lumière’ler 
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tarafından üretilmiş yapımlardır. Diğer yandan adı geçen Serpentine filminin 
Edison yapımı olması ihtimali de vardır. Buradan Lumière filmlerinin bu dö-
nemde başka bir projektörle gösterilmiş olabileceği ortaya çıkmaktadır. 

Aynı ihtimal bir diğer projektör için de geçerlidir. Salle Sponek’te gös-
teriler devam ederken Beyoğlu’nda bir başka mekanda, Odéon Tiyatrosu’nda, 
‘Cinématographe parisien’ seyirciye sunulmuştur. Bu projektörü tiyatroya 
yerleştiren F. de Bouillaune yerel gazetelerden birine gönderdiği yazıda bu 
Cinématographe’ın Lumière kardeşlere ait olmadığını belirtmiş ama kime ait 
olduğu konusunda da bir bilgi vermemiştir. Adından yola çıkıldığında aygıtın 
daha önce bahsedilen Henri Joly’nin Cinématographe’ı olması ihtimali yük-
sektir. Fakat Odéon’da gösterilen filmlerin isimlerine bakıldığında L’arroseur 
(Kendini sulayan bahçıvan), Arrivée d’un train en gare (Trenin Gara Girişi) 
ve Bal d’enfants (Çocuk Balosu) gibi yapımların yine Lumière kardeşler tara-
fından üretilmiş filmler olduğu göze çarpmaktadır.

Gerçek hayatın bir kopyası
Beyoğlu ve Şehzadebaşı gibi dönemin iki önemli eğlence merkezin-

de Salle Sponek, Fevziye Kıraathanesi ve Odéon Tiyatrosu gibi farklı eğlence 
yerlerinde farklı firmalara ait projektörlerle seyirciye tanıtılan yeni buluş bu 
dönemde diğer semt ve eğlence mekanlarında da yeni projektörlerle düzenle-
nen gösteriler sayesinde gösterim sınırlarını gitgide genişletmiş ve 1896’dan 
1908’e kadar on yılı aşkın bir sürede yeni bir teknolojik buluştan eğlencenin 
yanısıra başka amaçlar doğrultusunda da kullanılabilecek efektif bir görsel 
araca ulaşan bir gelişme göstermiştir.   

Bu döneme ait günlük gazetelerde yayınlanan haberlerden Abdül-
hamit döneminde İstanbul’da Beyoğlu ve Şehzadebaşı’nın yanısıra Beyazıt, 
Sultanahmet, Kadıköy ve Bakırköy gibi semtlerde tiyatro, kafe, kıraathane, 
hotel ve park gibi mekanlarda Bioscope, Biographe, Royal Biographe, Ame-
rican Biograph, Lux, Pathéographe, Cosmographe, Mutoscope, Royal Angla-
is ve Excelsior gibi birtakım yeni projektörle gerçekleştirilen gösterilerin dü-
zenlendiği ortaya çıkmaktadır. Yerel basının ‘canlı fotoğraf’, ‘hareketli resim-
ler’ ve ‘hayret verici manzaralar’ diye nitelendirdiği gösterileri bildiren yazı-
larında, okuyucunun dikkati özellikle yeni buluşun teknik özelliklerine çekil-
miştir. Bu yazılarda ‘gerçek hayatın bir kopyası’ niteliğindeki şaşırtıcı görün-
tülerin ‘sinematoğrafın en son modeli’ ya da ‘o ana kadar şehre getirilmiş si-
nematoğraflar içinde en kaliteli görüntüyü vereni’ aracılığıyla seyirciye su-
nulduğu belirtilmiştir. Burada bu dönem sinematoğraflarının oldukça gürültü-
lü bir şekilde çalıştıklarını, projeksiyon perdesinin her zaman istenilen büyük-
lükte olmadığını ve bu yüzden görüntülerin her zaman gerçek hayatın bir kop-
yası efektine ulaşamadığını, perdeye aktarılan görüntülerin çoğu zaman tit-
rediğini ve görüntü kalitesinin oldukça kötü olduğunu, ve gösterim sırasında 
sıkça teknik problemlerin yaşandığını belirtmek gerekir. Bu teknik problem-
lerin önemli bir bölümünü elektrik kullanımından kaynaklanan arızalar oluş-
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turmuştur. Örneğin, bu döneme ait birtakım belgelerde bazı tiyatroların birbir-
lerinin elektriğini kullanmaya çalıştığı, kötü bağlantı neticesinde gösteriler sı-
rasında birden elektrik kesildiği ve hatta bazen arıza giderilemediği için seyir-
cinin eve gönderildiği bahsedilmektedir. Hatta bu tip girişimlerin bazen hükü-
metten izin alınmaksızın gerçekleştirildiği ortaya çıkmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği gibi Sultan Abdülhamit muhtemelen sadece 
tehlikeli varsaydığı bir durum neticesinde birtakım gösterilerin düzenlenmesi-
ne ya da yerel çekimlerin yapılmasına izin vermemiştir. Örneğin Beyoğlu’nda 
Avusturyalı bir operatör tarafından Labrinto adında bir mekanda düzenlenmek 
istenen gösteriler bu mekanın arka tarafında bulunan Ermeni kilisesine açılan 
bir girişi olması nedeniyle engellenmiştir. �esmi belgelerde bu konuda ay-
rıntılı bir açıklama yapılmasa da bu kararın alınmasında Ermeni meselesinin 
önemli bir rol oynadığı ortadadır. Abdülhamit’in başkatipliğini yapan Tahsin 
Paşa, hatıralarını yazdığı eserinde, Ermeni kiliselerinin bu dönemde Osman-
lı hükümeti tarafından “ibadetten ziyade fesat ve şekavete hizmet eden” yer-
ler olarak nitelendiğinden bahsetmektedir (1999, 59). Tahsin Paşa’ya göre hat-
ta bir gün bir kilisenin duvarlarında silah saklandığı haber alınmış ve duvarla-
rın yıkılması sonucunda haberin doğruluğu ortaya çıkmış. Buradan hareketle 
Labrinto’da düzenlenmek istenen gösterilere kiliseyle bağdaştırılan bir tehli-
ke yüzünden izin verilmediği öne sürülebilir.

Bir diğer örnek ise 1908 Haziran’ında Boğaz üzerinde bir gemi ya da 
motordan çekimler yapmak isteyen iki Fransızın isteğinin Abdülhamit tarafın-
dan reddedilmesidir. Diğer örnekte olduğu gibi burada da neden izin verilme-
diği konusunda herhangi bir açıklama yapılmamaktadır. Abdülhamit’in bu dö-
nemde kendisine İkinci Meşrutiyet’in ilanı konusunda Jön Türkler tarafından 
baskı yapıldığı, bu ilanın gerçekleştirilmediği takdirde kaba kuvvet kullanıla-
cağı şeklinde tehdit edildiği konusu gözönüne alındığında Boğaz’a çıkması-
na izin verilmeyen motor ile Boğaz’dan gelecek olası bir saldırı arasında bir 
bağlantı kurulabilir. Böyle bir bağlantı okuyucuya biraz abartılı gelebilir. Fa-
kat Abdülhamit’in bu dönemde paranoya derecesinde şahsına yöneltilebile-
cek herhangi bir saldırı korkusu yüzünden alınan birtakım tedbirler göz önü-
ne alındığında böyle bir bağlantının pek de abartılı sayılamayacağı düşünüle-
bilir. Bu tedbirlerden iki tanesi Osmanlı Donanmasına ait gemilerin toplarını 
Yıldız Sarayına çevirebilecekleri korkusuyla Haliç tersanesinden ayrılmaları-
nın ve piyade askerlerinin atış talimlerinde gerçek mermi kullanmalarının ya-
saklanmış olmasıdır.

Buradan çıkarılacak sonuç Abdülhamit’in özellikle kendini ya da hal-
kını emniyette hissetmediği bir durum söz konusu olduğunda gösteri ve çe-
kimlere izin vermediği, bunun dışında bu dönemde İstanbul’da pek çok film 
gösterisinin düzenlendiği ve buradan hareketle kendisinin sinemanın yaygın-
laşmasını engellediği ya da geciktirdiği yargısının yanlış bir saptamadan iba-
ret olduğudur. Ayrıca fotoğrafa olduğu gibi sinemaya da özel bir ilgi duyan 
Abdülhamit, bu dönemde İstanbul’a gelen bazı Avrupalı operatörleri madal-
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ya takarak ödüllendirmiş, kendisi ve haremi için sarayda özel film gösterile-
ri düzenletmiş ve Selamlık adıyla anılan resmi geçit törenlerinden birinin Sig-
mund Weinberg tarafından çekilmesine ve İstanbul’da gösterimine izin ver-
miştir. Bu durum aynı zamanda Sultan’ın yeni teknoloji sinemanın görsel pro-
pagandaya da ne denli elverişli bir araç olduğunun bilincinde olduğunu gös-
termektedir. 
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Özet: Makale, sinemanın yeni bir teknolojik buluş olarak 1896 yılında Osmanlı baş-
kenti İstanbul’a nasıl girdiğini ve ilk gösterimlerle ilgili temel tartışmaları ele almak-
tadır. Bu çerçevede, dönemin yerel basınının ve hükümetinin – özellikle dönem pa-
dişahı II. Abdülhamit’in – bu yeni buluşa gösterdiği tepkiler değerlendirilmektedir.
Anahtar sözcükler: Hareketli resimler, Cinématographe, ilk gösterimler, II. Abdül-
hamit.

Abstract: This article evaluates the introduction of moving pictures into the Otto-
man Empire’s capital Istanbul and the discussions about first screenings. �esponses 
from the local press and the officials -particularly that of Sultan Abdulhamid II- are 
also discussed.
Key words: Moving pictures, Cinématographe, first screenings, Abdulhamid II.
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