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Selim Sırrı Tarcan ve Türk Sinemasının
Erken Dönem Tartışmalarına Katkı

İbrahim YILDIRAN*

Türk sinemasının bilinmezliklerle dolu tarihinin araştırılmasındaki
güçlüklere değinirken Burçak Evren, mevcut birikimi sağlayan bilgi ve belgelerin çoğunun araştırma sonucu değil, bir rastlantı sonucu ele geçtiğini ve
arkeolojik çalışmalarda olduğu gibi küçük bir obje ya da haberin bile bütüne
ulaşmakta araştırmacıya büyük olanaklar sağladığını belirtir.1 Doğrudur, hatta bir alan için sıradan sayılabilecek bir bilgi, diğeri için anlamlandırılmasında güçlük çekilen bir tablonun eksik parçalarından biri de olabilir. Oldu da…
Evren’in aynı yazısında geçen Türkiye’de 1905’te çekilen ilk filme, uzun süredir biyografisi üzerine yoğunlaştığımız Selim Sırrı Tarcan’ın refakat ettiği
ifadesi2, onun anılan yıl içindeki pek bilinmeyen bir etkinliğine işaret ederken, aynı zamanda da taramalarda dikkat edilecek anahtar kelimelere yenilerini ekledi: Film ve Sinema. Nitekim bu çalışmada Türkiye’deki film çekimi
ve gösterimi tarihine katkı sağlayacağı umulan bilgiler, Selim Sırrı ve film/
sinema ifadelerinin birbirlerinin içinde aranmaya başlamasıyla ortaya çıktı.
Bir sinema tarihi iddiası taşımayan bu çalışmada, doğrudan sinemayla ilişkisi olmayan, ancak araştırmalarda adı Türkiye’de çekilen ilk belgesel filmlerden birindeki “harici” görevi çerçevesinde anılan Selim Sırrı’nın, sinema tarihi yazınında ele alınmamış diğer faaliyetlerinin bir araya getirilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Tabii ki, sinema tarihçilerine yeni uyarımlar verebilecek bir “rastlantı” ortamı yaratmayı da umarak…
Etkileyici Bir Kimlik: Selim Sırrı Tarcan
Selim Sırrı Tarcan ve film/sinema ilişkisinin bağlantı noktalarına kat* Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.
1 Burçak Evren, Türkiye’ye Sinemayı Getiren Adam: Sigmund Weinberg, İstanbul:
Milliyet Yayınları, 1995, s. 119.
2 Evren, age, 123; Ayrıca bkz. Burçak Evren, Türk Sinemasının Doğum Günü: Bir
Savaş-Bir anıt-Bir Film, İstanbul: Antrakt Sinema Kitapları, 2003, s. 50.
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kı sağlamayı amaçlayan bir çalışma, hiç şüphesiz çalışmanın etrafında biçimlendirildiği “aktör”ün kimliğinin belirginleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Her ne kadar “Cumhuriyetin Bellek Kişileri” çalışmasında akademisyen belleklerinin bir kıyısında halen tutunabilmişse de,3 artık kurucusu olduğu bayramlarda dahi hatırlanmadığı ve hakkında pek az, fakat çok yanlış yazıldığı
düşünüldüğünde, bu zorunluluk iyice pekişmektedir. Hele ki bir de ölümünün
üzerinden yarım asrı aşkın bir süre geçmişse.
Aslında, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e uzanan çizgide pek az insan
Selim Sırrı Tarcan kadar çok yönlü ve uğraştığı her alanda etkili olabilmiştir. Bu tespit, bir spor bilimcinin alan taassubuyla ilişkilendirilme tehlikesine açık olmakla birlikte, savunmasız da değildir. Yaşamına ilişkin verileri süzen dikkatli bir göz, onun öncelikle bilinen beden eğitimi ve sporcu kimliğinin yanı sıra, asker –hatta ihtilâlci cinsinden-, yine asker, –ama “yaverân-ı
hazret-i şehriyâri”den-, siyasetçi, eğitimci/eğitim yöneticisi, yazar, yayımcı,
müzikolog, folklorcu, hatip, edebiyatçı, olimpist, yaşam koçu vb. gibi bir dizi
sıfatları da hak eden çalışmalarını ve bunların bireysel ve toplumsal etkilerini fark edebilir.
Meşrutiyet’in ilanının ilk günlerinde İstanbul’da yaşananlar iki ismi
belirginleştirmiştir: Selim Sırrı ve Rıza Tevfik. Özellikle Selim Sırrı, daha önceleri değil söylenilmesi, düşünülmesine dahi cesaret edilemeyen yasak fakat sihirli sözcükleri, uzun yıllar çalıştırılmış bir vücudun ürünü olan güvenli ve ölçülü hareketler ve etkileyici bir beden dili desteğiyle kullanıyor, bu
artistik-akrobatik fotoğraf henüz ne için sokaklarda bulunduklarının tam olarak farkında olmayan kitleleri büyülüyordu. Nitekim İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Meşrutiyet’te ortaya çıkan tüm hatiplerin en iyisinin melodram aktörlerine benzettiği Selim Sırrı olduğunu belirtirken4, o günlerin canlı tanıklarından
Ruşen Eşref’e Fransız ihtilalinin genç hatiplerini çağrıştırıyordu.5 ‘Terbiye-i
Bedeniye Nazariyatı’ adlı kitabı Cemil Meriç’in yalnız entelektüel hayatını
etkileyerek araştırma merakını alevlendirmekle kalmayacak, sağlam bir kafanın sağlam bir vücutta olabileceğini telkin ederek, onu cimnastik yapmaya da zorlayacaktı.6 Kerime Nadir, “yakından tanışabilmeyi ummak bile bana
uzak bir hayal gibi görünürdü nedense!...” dediği Selim Sırrı’nın İstanbul
Radyosu’ndaki konuşmalarından büyülenecek7, Nazım Hikmet, “evimde bir
radyom olsaydı Selim Sırrı’nın gösterdiği düzenle gövdemi işletirdim”, diye
3 Nuri Bilgin, “Pierre Nora’nın ‘Bellek Yerleri’nden Esinle Cumhuriyetin Bellek
Kişileri”, Toplumsal Tarih, Sayı 169, Ocak 2008, s. 24.
4 Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, “Selim Sırrı Tarcan”, Yeni Adam, S. 484, 6 Nisan 1944,
s. 2.
5 Ruşen Eşref Ünaydın, “Bir Dost Gözü ile Selim Sırrı Tarcan”, Her Hafta, 8, Sayı
100, 28 Mayıs 1949, s. 4–5.
6 Cemil Meriç, Bu Ülke, İstanbul: İletişim, 2004, s. 28.
7 Kerime Nadir, Romancının Dünyası (Yazarlık Anıları), İstanbul: İnkılâp ve Aka,
1981, s. 170.
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Film çekimi yapılan ve Selim Sırrı’nın tanziminden ve güvenliğinden
sorumlu olduğu II. Meşrutiyetin ilk büyük Cuma selâmlığı
(31 Temmuz 1908) (Servet-i Fünun, Sayı 901, 4 Ağustos 1324 (1908), s. 261)

hayıflanacak8, Çetin Altan, henüz altı yaşında onun anlattığı Anton Çehov’un
bir öyküsünü dinlerken radyonun karşısına mıhlanacaktı.9 İsveç’ten getirerek
Türkçeye uyarlattığı ve ilk kez 1916 İdman Bayramı’nda gençlere söyletti ği
Gençlik Marşı’nın melodisi, gösteriyi izleyen Mustafa Kemal’in 1919 Mayısında Samsun’dan Anadolu’ya geçerken diline pelesenk olmuştu.10 Baltacıoğlu, “bizde pedagojiyi Avrupa’da okuyarak yetişmiş olan insanların çoğundan daha iyi bir pedagogdur” dediği Selim Sırrı’nın bütün bunları olabilmesinin ilk sebebini sanatkârlığına bağlıyordu: “Eğer o artist olmasaydı, ilimde de,
fende de bu kadar derin gidemezdi; düşünür, fakat yaratamazdı.”11
Selim Sırrı için kullanılan “melodram aktörü”, “artist” gibi sinema
terminolojisine ait ifadeler şüphesiz onun sinema ile ilişkisine işaret etmiyor. Sinema ile ilişkilendirilecek etkinliklerinin gösterilebilmesi için önce
gerçek anlamda sinemanın Osmanlı topraklarına, özellikle de İstanbul’a ge8 Orhan Selim [Nazım Hikmet Ran], “Ne Vakit?”, Akşam, 30.1.1935.
9 Çetin Altan, “Kuytularda İri mi İri Ortancalar ve Selim Sırrı”, Milliyet, 08 Temmuz
2006.
10 Bkz. Etem Üngör, Türk Marşları, Ankara: TKAE Yayınları, 1965, s. 205; Mustafa
Kemal’in ilk İdman Bayramı’na katılımı için bkz. H[ıfzırrahman] R[aşit] Ö[ymen],
“Beden Terbiyesinde Gördüğüm Dersler”, İlk Öğretim, Cilt 6, Sayı 105, 15 Nisan
1942, s. 1356.
11 Baltacıoğlu, age, s. 2.
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lişi ve gelişimi sürecinin ele alınması gerekmektedir. Ancak, sinema tarihine
yönelik çalışmalarda önemli ölçüde sorgusuz alıntılamalarla yaratılmış yanlışlıklar zinciri oluştuğu iddiaları12, birikmiş bilgiden yararlanacaklar için bir
hayli cesaret kırıcı olmaktadır. Genel kabul gören verilere göre Lumière Kardeşlerin 1895’te keşfettikleri hareketli görüntü alıcı ve yansıtıcı sinematograf13, İstanbul’da da ilgi uyandırmış, film gösterimleri Yıldız eğlenceleri arasında yer almakta gecikmemiş14, 1897 başlarında da halka yönelik ilk genel
gösterim gerçekleşmişti.15 Böylece sinema, mutlakıyet ve meşrutiyet sürecinde kendine özgü fail, fiil ve mekanlarını yaratarak gelişimini ve yaygınlaşmasını sürdürmüştü.
Selamlık Merasimlerinde Film Çekimleri ve Selim Sırrı
Sinemanın Osmanlı toplumunda tutunmaya çalıştığı ilk yıllarındaki belirsizliklerin aydınlatılması merakı, günümüz araştırmacılarını Türk si12 Sinema tarihinde alıntılama sorunu için Bkz. Burçak Evren, “İlk Türk Filmi
Üstündeki Kuşkular”, Gelişim Sinema, Sayı 2, Kasım 1984, s. 6-8; Ali Özuyar,
Sinemanın Osmanlıca Serüveni, Ankara: Öteki Yayınevi, 1999, s. 56-59.
13 Bkz. Erdoğan, Fransız Sineması, (İstanbul: Es yayınları, 2004), s. 29.
14 Bkz. Ayşe Osmanoğlu, Babam Sultan Abdülhamit, (İstanbul: Selis Kitaplar, 2008),
s. 76; Mehmet Ferit Ulusoy, Hanzade: Sürgünde Bir Şehzadenin Günlüğü, Yay. Haz.:
İsmet Bozdağ, (İstanbul: Tekin Yayınevi, 2003), s. 126.
15 Ali Özuyar, Babıâli’de Sinema, (İstanbul: İzdüşüm, 2004), s. 20.
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nemasının “ilk”lerini keşfetme çabasına yöneltmiş, “ilk”ler etrafında dönen
ciddi bir tartışma platformunun oluşmasına yol açmıştır.16 Bununla birlikte,
Evren’in ülkemizde çekilen en eski film olduğunun söylenebileceğini öne sürdüğü, 28 Temmuz 1905’te İstanbul’da Yıldız Camii’nin ikinci selâmlığında
çekildiğini ve Selim Sırrı Tarcan’ın çekime refakat ettiğini belirttiği filme17,
belki de elde yanlışlayacak ya da doğrulayacak başkaca bilgi bulunmadığından herhangi bir itiraz söz konusu değildir. Evren’e göre, çekeninin kim olduğu bilinmeyen bu filme Selim Sırrı’nın rehberlik etmesi, filmi çekenlerin yabancı olduğu kanısını güçlendirmektedir.18
Selim Sırrı’nın refakatinde çekildiği -kaynak gösterilmeksizin- öne
sürülen filmin tarihi olarak gösterilen 28 Temmuz 1905, Taşnaksutyun militanlarının 21 Temmuz 1905’te Cuma selâmlığı sırasında II. Abdülhamit’e yönelik düzenledikleri ve padişah kurtulurken, 26 kişinin hayatını kaybettiği bombalı suikast eyleminin bir hafta sonrasına denk gelmektedir. II. Abdülhamit’in
kızı Şadiye Sultan, tam da o sıralarda çekilmiş bir filmin canlı tanığıdır19.
Günlüğünün, “Hatırımda yanlış kalmadıysa” diye not düştüğü konuya ilişkin
kısmında şöyle yazmaktadır: “Babam, 21 Temmuz 1905 günü Belçikalı Edward Joures’in planladığı bombalı suikastten –Allah’ın bir lütfu olarak- kurtulduğunda da böyle bir film alınmıştı…”.20 Şadiye Sultan, son derece nizam
ve intizam içinde geçen o Cuma selâmlığında film çekenlerin pek terbiyeli ve
etrafın nazar-ı dikkatini celbetmeden işlerini yaptıklarını söyler; kardeşi Refia
Sultan ve halaları Seniha Sultan’la birlikte katıldıkları merasimin tarihini vermeyi de ihmal etmez: 4 Ağustos 1905.21 Bu tarih, Evren’in verdiği tarihten bir,
suikastten iki hafta sonrasına aittir. Şadiye Sultan’ın filmin böylesi kötü günlerde çekilmiş olmasından hayıflanarak, “Öyle zannediyorum ki, bunca neşeli
ve tantanalı sene-i devriyelerin hiçbirini kayda almak akla gelmedi”22 demesi,
selâmlık da dâhil saray törenlerinde daha önce film çekimi yapılmadığını düşündürmektedir. Tarihleri birbiriyle tam örtüşmese de, Evren’in film mekânı
olarak Yıldız Camii ikinci avlusunu göstermesi; Şadiye Sultan’ın tanıklığının da –Selim Sırrı’dan hiç söz etmese de- Cuma selamlığı’nda gerçekleşmesi göz önüne alındığında çıkarılabilecek sonuç, aynı film çekiminden bahse16 Türk sinemasına ilişkin “ilk” tartışmaları için bkz. Özuyar, Sinemanın Osmanlıca
Serüveni, s. 17-41; Burçak Evren, “İlk Türk Filmi Üstündeki Kuşkular”, s. 6-8;
Burçak Evren, “İlk Türk Filmine İlişkin Görüşler ve Belgeler”, Gelişim Sinema, Sayı
3, (Aralık, 1984), s. 18-19; Serdar Öztürk, “Türk Sinemasında İlk Sansür Tartışmaları
ve Yeni Belgeler”, Galatasaray İletişim, Sayı 5, (Kış 2005), s. 47-76.
17 Evren, Türkiye’ye Sinemayı Getiren Adam, s. 123; Ayrıca bkz. Evren, Türk
Sinemasının Doğum Günü, s. 50.
18 Evren, Türk Sinemasının Doğum Günü, aynı yer.
19 Ulusoy, Hanzade, s. 125, 126.
20 Age, s.125.
21Aynı yer.
22 Age, s. 126.
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dildiği ve filmin Sultan’a yapılan bombalı suikasttan bir ya da iki hafta sonra
çekilmiş olduğudur.
Şadiye Sultan, 1905 Ağustosundaki film çekimini, Temmuz 1908’deki
Meşrutiyet’in ilanının ilk günlerinde hürriyete dair ateşli nutuklarıyla tanınan Selim Sırrı ile Meşrutiyet’in ilk büyük selâmlık merasiminde karşılaşmasını anlatırken anımsar.23 Bir ihtilalci subayın, II. Abdülhamit’in tesadüfen
kurtulduğu bombalı suikasttan bir iki hafta sonraki, büyük güvenlik önlemlerinin alınmış olduğu şüphesiz olan bir Cuma selâmlığında, yine mevcut ortamda çok özel izinlere ihtiyaç duyduğu muhakkak olan film çekimine refakat etmesi mümkün olabilir miydi? Hem de, 1890’da girdiği Mühendishane-i
Berrî-i Hümayun’da Jön Türk teşkilatı kurmuş ve daimi gözetim altında tutulan Fransız postanesi aracılığıyla bisiklet katalogu sipariş ettiği Fransa’daki
St. Etienne fabrikasının aynı zamanda silah ve mühimmat imal ettiği gerekçesiyle tutuklanmışken…24 Sorunun cevabı, Selim Sırrı’nın öğrenimi sonrası tayin edildiği İzmir ve İstanbul’da yaşadığı gelişmelerde gizli olabilir.
1896’da İzmir’e gelişinin hemen ardından Mühendishane’deki örgütün yakalanmasıyla dehşete düşen, ancak ağzı sıkı arkadaşları sayesinde kurtulan Selim Sırrı, daha ihtiyatlı davranmaya ve politikadan uzak kalmaya karar vermiş; Paris’le ve Jön Türklerle irtibatını kesmişti.25 Görev yeri olan Yenikale istihkâmlarından kent merkezine alındıktan sonra tanıştığı İzmir’in aydın
çevresinin delaletiyle okullarda jimnastik öğretmenliğine ve Hizmet gazetesinde yazarlığa başlamış, kısa süre içinde de kendini İzmir’in toplumsal ve kültürel yaşamını önemli ölçüde etkileyen Levantenlerin ve yabancıların alafranga
yaşam alanlarında bulmuştu.26 Centilmen tavırları, kolay iletişim kurma becerisi, modern sporlara ve danslara aşinalığı ve İzmir’de yayılan fiziksel kuvveti ve jimnastik becerilerine ilişkin şayiaların uyandırdığı merak, modern yaşamdan sahnelerinin sergilendiği İzmir gecelerinde ansızın boy göstermesini kolaylaştırmış; “yokluk içinde batılı yaşam..” olarak nitelendirse de, baloların aranılan kavalyesi olmuştu27. Genişleyen çevresinin arabuluculuklarıyla
kızıyla nişanlandığı İzmir Vali Muavini Hasan Bey Şûra-yı Devlet azalığına
getirildiğinde, Selim Sırrı’yı damat edineceğini padişaha arz etmiş, yüzbaşılığa terfiini ve “fahri yâverân-ı hazret-i şehriyarî” payesi almasını sağlamıştı.28
Kendisini hafiyelerin şerrinden bir dereceye kadar koruyacak bir yıldırımsavar olarak gördüğü sırmalı kordonları boynuna, nişanları koluna takarak Pa23 Bkz, Ulusoy, age, s. 125.
24 Bkz. Mevlüt Çelebi, Selim Sırrı Tarcan’ın Jön Türklüğü”, Tarih ve Toplum, Sayı
236, Ağustos 2003, s. 78-80.
25 Agm, s. 81.
26 Selim Sırrı Tarcan, “Bıraktığım ve Bulduğum İzmir”, Radyo Konferanslarım. III,
İstanbul: Ülkü Matbaası, 1935, s. 11,12.
27 Bkz, agy, 7-10.
28 Selim Sırrı Tarcan, “Ömrümün Kitabı (18)”, Yeni İstanbul Gazetesi, 11 Haziran
1954; Çelebi, agm, s. 82.
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dişah yaveri olarak İstanbul’a dönmüş, siyasetle ilişkisini tamamen kesmiş,
1903’ten itibaren Servet-i Fünun’da yazdığı beden eğitimi konulu yazılarını beğenen ve oğluna jimnastik dersleri vermeye başladığı Mektepler Nazırı Zeki Paşa tarafından, Mühendishane, Hendese-i Mülkiye, Darüşşafaka ve
Aşiret mekteplerine jimnastik öğretmeni olarak atanmıştı.29 Birçok özelliğini takdir etmekle birlikte, “en büyük kusuru padişaha olan bağlılığı haysiyetinden fedakârlık yapacak kadar ileride”30 olarak tanımladığı Zeki Paşa ile tanışması henüz Mühendishane öğrencisi iken gerçekleşmişti. İstanbul’a gelen
Sırp Kralı Pierre’in Mühendishane’yi ziyaretinde, bizzat kaleme aldığı Fransızca konuşma metnini Mektepler Nazırı Zeki Paşa’nın refakatindeki Kral huzurunda büyük bir muvaffakiyetle okuyarak kralın övgüsünü kazanması Zeki
Paşa’yı da gururlandırmış ve Selim Sırrı’yı ödüllendirmişti.31 O günden sonra Selim Sırrı’ya duyduğu güveni hiç kaybetmeyen, hatta hakkında çıkan bazı
siyasi şayialar konusunda önceden uyarılarda bulunan Zeki Paşa’nın, oğlunun
öğretmenliği ile konağına kadar aldığı dil bilen, fiziksel güç ve becerileriyle
tanınan bir padişah yaverini, bombalı suikast sonrasında tedbirlerin arttırıldığı
Cuma selâmlığındaki film çekimine “güvenilir eleman” olarak refakatle görevlendirmiş olması kuvvetle muhtemeldir.
Şadiye Sultan, Meşrutiyet’in ilanını müteakip 31 Temmuz 1908’de
yapılan ikinci Cuma selâmlığında, merasimin düzeninden sorumlu, ancak bu
sefer İttihat ve Terakki tarafından görevlendirilmiş Selim Sırrı’yla, yine bir
film çekimi esnasında karşılaşır. 24 Temmuz’da yapılan ilk Cuma selâmlığı,
bir gece önce ilan edilen Meşrutiyet’in kitlelerce henüz yeterince duyulmamış
olması nedeniyle sakin geçmiş; bir suikasttan endişelendikleri ancak -efendilerini yalnız bırakmamak için- büyük bir kararlılıkla katıldıkları ikincisinde coşkulu, mahşeri bir kalabalıkla karşılaşmışlardı. Namaz esnasında arabasından kalabalığı inceleyen Şadiye Sultan, etrafta dolaşan, aralarında Rıza
Tevfik’in de bulunduğu garip kıyafetli birtakım insanlar görmüş ve yabancı
sefaret mensuplarının katılımlarının da mutat olduğu bir merasimde böylesi
kılıksız, kıyafetsiz adamların mevcudiyetinden utanmıştı.32 Şadiye Sultan’ın
o anki gözlemleri, Türk sinema tarihi yazımında yer almayan bir belgesel film
çekimini somutlaştırmaktadır:
“Üstelik genç, zarif ve dikkate şayan, ecnebi oluşu ilk bakışta anlaşılan biri, garip bir makine ile resimler alıyordu! Bunu bilhassa merak etmiştim. Penceremi açıp Rıza Tevfik Bey’in yanındaki diğer vazifeliye sordum:
Adının Selim Sırrı Bey olduğunu tuhaf bir eda ve Avrupai bir protokol tarzıyla söyleyip:
29 Selim Sırrı Tarcan, Hatıralarım, Canlı Tarihler XVI, İstanbul: Türkiye Yayınevi,
1946, s. 25.
30 Bkz. Çelebi, agm, s. 77, 78.
31 Tarcan, Hatıralarım, s. 20-22.
32 Ulusoy, age, s. 124, 125; Rıza Tevfik ve Selim Sırrı’nın garip bulunan kıyafetleri
ve davranışlarından Ayşe Sultan da bahseder. Bkz. Osmanoğlu, age, s. 135.
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— Film alacak Sultanefendi, resim kaydını alıyorlar; bu müthiş günü
çocuklarımıza da gösterebileceğiz, dedi.”33
O gün davranışları ve kıyafetleri ile çektikleri dikkat, Ayşe Sultan’ın
hatıralarına da yansımıştı: “Her yerde gözüküyorlar, babamın arabasının arkasında, önünde dolaşıyorlar, vazifelerinin ne olduğu malûm olmayarak orada burada koşup duruyorlardı. Bunlar sözde nizam ve intizama bakıyorlarmış.
Rıza Tevfik Bey beyaz pantolonla siyah ceket, Selim Sırrı Bey ise binici kıyafeti gibi bir elbise giymişti.”34
Aynı akşam dairesine çağırttığı Ayşe Sultan’la yaptığı sohbette konuyu arabası etrafında sürekli koşup dolaşanlara getiren II. Abdülhamit, “Bu
koca alayın nizam ve intizamı bu hoppa çocuklara mı kaldı? Deli gibi önümde, arkamda dolaşıyorlardı. Bunlar ne bilirler ki idare edecekler?” demişti.35
1905 suikastı sonrasının Cuma selamlığında bir filme refakat eden padişah yaveri Selim Sırrı’nın, ihtilal sonrasının ilk kapsamlı Cuma selamlığındaki mevcudiyeti ve film çekiminin nedenini Şadiye Sultan’a “bu müthiş günü
çocuklarımıza da gösterebileceğiz” diyerek belirgin bir güven ve memnuniyetle açıklaması nedensiz değildi.
Kızıyla nişanlandığı Şûra-yı Devlet azası Hasan Bey’e intisap edeceği
beklentisiyle politikadan uzak duran Selim Sırrı, nişan bozulunca -müstakbel
kayınvalide rütbesini küçümseyerek kızını vermek istememişti- 1905 sonbaharında yeniden Avrupa’daki Jön Türklerle iletişime geçmiş, teşkilat yapmak
için talimat istemişti. Fransız postanesine sıklaşan gidişlerinin saraya jurnallendiğini, oğlu Sedat Bey’e ders vermek için konağına gittiği Tophane Müşiri ve Mektepler Nazırı Zeki Paşa’nın, “Bana bak, sen politika işlerine burnunu
sokuyormuşsun, ayağını denk al, Yemen’i boylarsın” uyarısıyla öğrendiğinde,
evinde bulunan tüm evrak, kitap ve risaleleri yakmıştı. İki gün sonra, bir iftiraya uğramaması için Zeki Paşa’nın görevlendirdiği bir binbaşının da refakat
ettiği inzibat memurları tarafından alınmış, eve geldiklerinde arkadaşları olarak tanıttığı, ancak tutuklandığında mukavemet ederek ikisini hırpaladığı inzibatların saatler süren titiz aramaları esnasında, annesinin şüphelenmemesi için
flütüyle sürekli Karmen ve Faust’tan parçalar çalmıştı. On gün kadar nezarette kalan Selim Sırrı yeniden politikadan uzaklaşmış, değil postaneye uğramak,
Fransızca gazete okumaktan bile çekinir olmuştu.36
1907 yılı başlarında, kendisinin de ders verdiği Mühendishane’de
topografya muallim muavini Topçu Yüzbaşı Nahit Bey ve mühendis Çolak Salim’in ısrar ve delaletiyle, “Abdülhamit’in zalim hükümetini devirmek için icap ederse ölümü göze alacağına” yemin ederek İttihat ve Terakki
Cemiyeti’ne girmiş, namusuna güvendiklerini Cemiyet’e dâhil etmeye başla33 Ulusoy, age, s. 125.
34 Osmanoğlu, age, s. 135.
35 Age, s. 137.
36 Bkz. Çelebi, agm, s. 82, 83.
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mış, ancak Meşrutiyet’in ilanına kadar geçen bir yıllık süre içinde görüştüğü
elliye yakın tanıdığından sadece yedisine yemin ettirebilmişti.37
Meşrutiyet’in ilanıyla Rıza Tevfik ile birlikte üstlendikleri İstanbul Fevkalade Komiserliği görevi esnasında sivil ve askeri bürokratlara
sevk ve idare ettikleri kitleler önünde Meşrutiyet’e sadakat yemini ettiren ve
İstanbul’da asayişi sağlayan Selim Sırrı’nın ön plana “hesapta olmayan” çıkışı, Balkanlar’da yürüttükleri faaliyetlerle Padişahı anayasayı ilana mecbur bırakan ve Ağustos 1908 başlarında Selanik ve Makedonya’dan İstanbul’a gelen Jöntürk liderlerinin kıskançlığına sebep olmuştu.38 Eski hafiyeler dahil, aidatını veren herkesin Cemiyet’e üye oluşuna itirazı, keyfiyetten ziyade kemiyete önem veren Selanik yaranıyla arasını iyice açmış, Şeref sokağına nakledilen yeni Merkez-i Umumi’de arkadaşlarıyla yer alamamışlardı.39 Şeref sokağında yapılan toplantıda ekibinin görevleri sınırlandırılmış, ancak büyük
başarı gösterdiği ve üstlenecek taliplinin de çıkmadığı “İstanbul Fevkalade
Komiserliği”40 ile “Cuma selâmlıklarının tanzimi”41 görevi uhdesinde bırakılmıştı. Dolayısıyla Selim Sırrı’nın, görüntüleri sinematograf ile filme alınan 31
Temmuz 1908 Cuma selâmlığında, Ayşe Sultan’ın ileri sürdüğü gibi “vazifelerinin ne olduğu malûm olmayarak” dolaşmadığı, İttihat ve Terakki Cemiyeti
adına merasimin güvenliğinden sorumu olduğunu anlaşılmaktadır.
Selim Sırrı ve Sinemanın Eğitim Amaçlı Kullanımı
Selim Sırrı’nın sonraki yıllarda belirlenen etkinlikleri, sinematografla
ilişkisinin sadece çekimlere refakat etmekle kalmayıp, filmlerin eğlence amacı dışındaki fonksiyonlarından da yararlandığını göstermektedir. Beden eğitiminin yeni yöntemlerinin ve fonksiyonlarının farkına vardığı İsveç’teki öğreniminden dönüşünde, gençliğe yeni bir ruh vereceğine inandığı aracını tanıtmak için planladığı konferansların hiç ilgi görmemesi üzerine, sanatın bizzat
hakim olduğu bir başka kolundan yararlanmış, ilanlarında, konferansın İsveç
ezgilerinden oluşan bir flüt dinletisi ile açılacağını duyurarak her seferinde salonu doldurmayı başarmıştı.42 Beden eğitimini kadınlar arasında da yaygınlaştırmak için bir yandan yayın faaliyetlerinde bulunurken, sinemanın, flüt dinletisinden daha cazip geleceğini düşünmüş olmalı ki, henüz 1913’te, Büyükada
hanımları tarafından “Kız Mektebi” menfaatine düzenlenen “yalnız hanımlara
mahsus bir müsamere”nin “şarkılar”, “marşlar” ve “Pathé Biraderler’in sineması tarafından en müntahab kordelalar” içerikli programına “Gençlerin Ta37 Tarcan, Hatıralarım, s. 28, 29; Çelebi, agm, s. 84, 85.
38 Tarcan, Hatıralarım, s. 28-43.
39 Çelebi, agm, s. 85; Tarcan, Hatıralarım, s. 42.
40 Tarcan, aynı yer.
41 Selim Sırrı Tarcan, “Ömrümün Kitabı (32)”, Yeni İstanbul Gazetesi, 25 Haziran
1954, s. 2.
42 Tarcan, Hatıralarım, s. 60, 61.
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lim ve Terbiyesi” konulu konferansını yerleştirmişti.43
Selim Sırrı’nın filmi eğitim amaçlı kullanımının ilginç bir örneğine de
Birinci Dünya Savaşı esnasında rastlanmaktadır. 1916’da Enver Paşa’nın girişimleriyle kurulan ve tüm Osmanlı gençliğini Harbiye Nezareti denetiminde
paramiliter amaçlarla örgütlemeyi hedefleyen Osmanlı Genç Dernekleri’nde,
Müfettiş-i Umumi Miralay von Hoff’un yardımcılığına “Mekatib-i Umumiye
Genç Dernekleri Müfettişi” unvanıyla atanan Selim Sırrı44, rehber öğretmenlerin yetiştirilmesi için 26-29 Eylül 1916 tarihleri arasında İzmir Milli Kütüphane Sineması’nda toplanan adaylara konferanslar vermişti. Ardından adaylara Tarcan’ın beden eğitimi öğretmeni olduğu İstanbul Darülmuallimin’inde
çekilen bir film gösterilmişti.45
Gençlerin fiziksel becerilerinin geliştirilerek askerliğe hazır hale getirilmesi amaçlı Osmanlı Genç Dernekleri’nin, yetiştirilecek rehber öğretmenlerine model olarak gösterilmek üzere hazırlandığı anlaşılan İstanbul Darülmuallimini öğrencilerinin beden eğitimi talimleri filmi, 1915 yılında Enver
Paşa’nın emriyle kurulan “Merkez Ordu Sinema Dairesi” (MOSD) tarafından
çekilmiş olmalıdır.
Özet: Bu çalışmada, Türkiye’de beden eğitimi hareketinin öncüsü olarak tanınan, ancak Meşrutiyet ve erken Cumhuriyet dönemlerinde spor, kültür, sanat, edebiyat, basın
ve siyaset alanlarında da etkili olan Selim Sırrı Tarcan’ın Türk sinema tarihinin ilk evreleri için anlamlı olabilecek faaliyetleri sergilenmekte ve Cuma selamlıklarında çekilen filmlere refakat etme gerekçeleri ve sinemayı kullanım amaçları üstlendiği değişik
görevler çerçevesinde açıklanmaya çalışılmaktadır.
Anahtar sözcükler: Selim Sırrı Tarcan, Meşrutiyet, sinema, eğitim.
Abstract: Selim Sırrı Tarcan, regarded as the pioneer in physical education movement
in Turkey, was influential in the field of politics, press, literature, art, culture and sports
during Constitutionalism and Early Republic eras. This study displays his significant
activities for the first period of Turkish Cinema History and seeks to account for his reasons of accompanying the movies shot in Friday Prayer Ceremonies (Cuma Selamlığı)
and his purposes of employing movies in terms of varied duties he used to take over.
Key words: Selim Sırrı Tarcan, Constitutionalism, cinema, education.

43 “Büyükada’da Sinema ve Konferans”, İkdam, 23 Eylül 1913.
44 Bkz. Zafer Toprak, “İttihat ve Terakki’nin Paramiliter Gençlik Örgütleri”, Boğaziçi
Üniversitesi Dergisi, Sayı 7, 1979, s. 96.
45 Ahenk, 16 Eylül 1332; Bkz. ayrıca Sabri Yetkin, “İttihat ve Terakki’nin Paramiliter
Gençlik Örgütleri: Osmanlı Genç Dernekleri ve Bunların Yayın Organlarındaki
Milliyetçi Söylemler”, I. Ulusal Tarih Kongresi: Tarih ve Milliyetçilik -30 Nisan–2
Mayıs 1997, Mersin Üniversitesi, Bildiriler, s. 423.
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