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Letter of Participation

July 28, 2017

To whom it may concern, 

We are pleased to inform you that Hakan Erkılıç participated and presented a paper 
entitled “Sinematografik Bir Bakış: Balkanlar ve Osmanlı İmparatorluğu” (co-
authored with Senem Duruel Erkılıç) at the 14th International Congress of Ottoman 
Social and Economic History (ICOSEH), which was held in Sofia, Bulgaria, on 
July 24–28, 2017.  

Arrangements for this meeting are being handled by the Faculty of History at the 
University of Sofia “St. Kliment Ohridski” under the auspices of the International 
Association of Ottoman Social and Economic History (IAOSEH). IAOSEH has 
been periodically organizing “International Congress of Social and Economic 
History of Turkey”, which was first held at Hacettepe University in Ankara in 
1977. The International Congress, organized by the IAOSEH  has convened 13 
times in different countries and cities since 1977: Ankara (1977), Strasbourg 
(1980), Princeton (1983), Munich (1986), Istanbul (1989), Aix-EnProvence (1992), 
Heidelberg (1995), Bursa (1998), Dubrovnik (2001), Venice (2005), Ankara 
(2008), Retz (2011), Alcalá de Henares (2013). The 14th Congress (2017) will be 
held in Sofia, Bulgaria. 

An international body of scholars guarantees the high academic quality of the 
forum. In view of that, each submitted abstract has passed through a careful 
selection system based on a double blind peer-review evaluation process, as a result 
of which only a selected number of high academic quality and most relevant to the 
theme of the conference abstracts have been accepted for presentation at the 14th 
International Congress of Ottoman Social and Economic History. 

Sincerely, 

Linda T. Darling 
IAOSEH General Secretary 







SİNEMATOGRAFİK BAKIŞ: BALKANLAR VE OSMANLI İMPARATORLUĞU 

 

Özet 

Peter Burke Tarihin Görgü Tanıkları adlı kitabında afişten heykele, minyatürden fotoğrafa 

ve hareketli görüntüye, tüm imgelerin bize geçmiş hakkında bilgi verdiğini veya tarihsel birer kanıt 

olarak görülebileceğini belirtir. Marc Ferro da, belge görüntülerin ve filmlerin, tıpkı bir metin gibi 

yorum ve karşıt yorumlarıyla okunabileceğini ifade eder. Bu açıdan filmler toplumların karşı tarih 

analizlerinin yapılabileceği kültürel yapılardır. Görüntülerin bir araya getirilmesiyle tarih 

perdeye/ekrana yansıtılmaz, yeniden inşa edilir.  

Bu çalışma farklı bakış açıları doğrultusunda, “European Turkey”, the “European Ottoman 

Empire”, the “European Orient” ya da etnik vurguyla “Greek Peninsula”, “Greek-Slavic 

Peninsula”, “Peninsula of the Southern Slavs”, ya da “Rum-eli”, (land of the Romans (Greeks) ve  

“Ottoman Europe” gibi çeşitli biçimlerde adlandırılan Balkan coğrafyasına hareketli görüntü 

üzerinden bakmayı amaçlamaktadır.  

Balkanların ilk sinematografları olarak anılan Makedon asıllı Osmanlı vatandaşları Yanaki 

ve Milton Manaki kardeşlerin Osmanlı topraklarında çektikleri ilk görüntüler bazı sinema 

tarihçileri tarafından Türk sinemasının başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Çekmiş oldukları filmler 

ve fotoğraflar sinematografik değerlerinin ötesinde, o dönemin gündelik hayatına ve tarihi 

olaylarına ilişkin önemli birer belge niteliğindedir. Roni Margulies’in ifade ettiği gibi Manaki 

Kardeşler Manastır’da yaşadıkları dönemde Meşrutiyet’in ilanına, çeşitli Mekodon ve Sırp 

ayaklanmalarına, 1912-1913 Balkan Savaşlarına ve Birinci Dünya Savaşı’na kameralarıyla 

tanıklık etmişlerdir. Manaki Kardeşlerin çektiği Meşrutiyet’in ilanı üzerine Manastır’da yapılan 

konuşmalar, Manastır Kuyumcular Loncası’nın 1911’de Sultan V. Mehmet Reşat için hazırladığı 

altın masa, Sultan V. Mehmet Reşat’ın Selanik ve Manastır’ı Ziyareti, Manastır’ın Alman 

İşgalinden Kurtuluşu gibi siyasi tarihe ışık tutan belge filmler bulunmaktadır. Bu belge filmlerin 

yanı sıra Manaki Kardeşlerin 1905 tarihli gündelik hayata ilişkin filmlerinden başlayarak yaptıkları 

çekimler (yün eğiren kadınlar, pazaryerleri, panayır, sokaklar, okul, düğün vb.) Osmanlı’nın çok 

kültürlü yapısını da ortaya koymaktadır. Bu görüntüler unutulan veya unutturulan ortak geçmişin 

hatırlanmasında, ortak kültür mirasının, yaşam biçimlerinin yeniden ele alınmasında değerli bir 

yere sahiptir. Manaki Kardeşlerin bizzat kendileri ve belge görüntüleri, Maria Tudorova’nın 

belirtiği gibi “Balkanların Osmanlı mirasının ta kendisi olduğu” yönündeki tartışmaların odağına 

yerleşmektedir. 

Çalışmadaki temel bakış açısı, bu belge görüntülerin yer aldıkları belgesellerin, ikincil 

bellek, aracılı bellek (mediated memory), protez bellek (prosthetic memory) gibi çeşitli 

adlandırmalarla ifade edilen biçimiyle, yani medya dolayımıyla bir bellek oluşturmasıdır.  

Toplumsal belleğin oluşumunda etkin bir yeri olan görüntünün nasıl kullanıldığı ve söylemi, 

geçmiş bilgisinin geniş kitlelere aktarımındaki sınırları da çizmektedir. Bu bağlamda çalışmada, 

“Imagined Commonalities: The Invention of a Late Ottoman “Tradition” of Coexistence by Cross-

Media Project: A Balkan Tale” projesi kapsamında gerçekleştirilen Manaki Kardeşlerin çektiği 

görüntülerin de yer aldığı “Silent Balkans”  (Andreas Apostolides) adlı belgesel incelenecektir. 

Manaki Kardeşler ile başlayan belgelemenin 100 yıl sonra, belgeseldeki yorumu/görünümü söz 

konusu kavramsal çerçevede tartışmaya açılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Manakiler, Balkanlar, Osmanlı İmparatorluğu’nda sinema, Silent Balkans 

 

 



CINEMATOGRAPHIC VISION: THE BALKANS AND THE OTTOMAN EMPIRE 

Abstract: 

In his book Eyewitnessing: The Uses of Images As Historical Evidence, Peter Burke 

indicates that all images ranging from sculptures, miniatures, photographs to moving pictures tell 

us information about the past and can be considered as historical evidence. Marc Ferro too states 

that images and films as documents can be read from different perspectives just like a text. Within 

this context, films are social structures in which analysis of counter-history can be made. With the 

images of the past, history is not projected to the screen; it is reconstructed. 

Through moving pictures this study aims to look at the Balkan geography, which often 

called as “European Turkey”, the “European Ottoman Empire”, the “European Orient” or “Rum-

eli” (land of the Roman) and “Ottoman Europe” due to different perspectives. 

The Manaki brothers who were considered as the first cinematographers of the Balkans 

were Ottoman citizens with Macedonian origin and the first films they shot in the Ottoman territory 

were accepted by some film historians as the beginning of the Turkish cinema.  Their films and 

photographs are important not only because of their cinematographic values, but because of their 

relevance to the everyday life and historical events of that period. 

As Margulies has stated, the Manaki Brothers witnessed the constitutional period, various 

Macedonian and Serbian revolts, the Balkan Wars, and the First World War while living in 

Manastir (Bitola). The films they shot shed light to political history such as speeches made in 

Manastir about the declaration of the Ottoman constitution, the visits of Sultan Mehmed V Reşad 

to Thessaloniki and Manastir, and the liberation of Manastir from German occupation.  Apart from 

these document films, starting in 1905, the Manaki brothers also recorded the daily life (weavers, 

marketplaces, fairs, streets, schools, etc.) that manifests the multicultural structure of the Ottoman 

Empire. These images have a valuable place in remembering the common past which is forgotten 

and in rethinking the common cultural heritage. The Manaki brothers themselves and their 

document films, as Maria Tudorova has observed, are at the center of the arguments that deal with 

“the Ottoman legacy that is the Balkans”. 

The main perspective of this work is that the documentaries featuring these images as 

document form a constructed memory, which can also be considered as mediated memory or 

prosthetic memory. The use of the image, which has an effective place in the formation of 

collective memory, and its discourse draw the boundaries of spreading the information of the past 

to a larger audience. In this context, the documentary “Silent Balkans” (Apostolides), which 

features footage from the films of the Manaki brothers and commissioned by “The Invention of a 

Late Ottoman “Tradition” of Coexistence by Cross-Media Project: A Balkan Tale”, will be 

examined. Taking into consideration the 100 years of documenting process which was started by 

the Manaki brothers, this paper will discuss the use of images of the past in the documentary and 

how they form a memory within the aforementioned conceptual framework. 

 

Key words: Manaki Brothers, Balkans, cinema in Ottoman Empire, Silent Balkans 

 

 

 



Giriş: sinema tarih ilişkisi üzerine 

 

Manaki Kardeşlerin çekimlerine ve “Silent Balkans” belgeseli üzerinden yürüteceğimiz tartışma 

ve önermelere geçmeden önce sinema-tarih ilişkisine dair kısaca kuramsal bir çerçeve çizmeye 

veya hatırlatmalarda bulunmaya çalışacağız. 

  

Geoffrey Nowell-Smith (1990:160) “sinema tarihi 20.yüzyılın tarihidir” der. Hareketli görüntünün 

kaydı kuşkusuz 20. yüzyılın en etkili anlatım araçlarından biri olmuş ve geçtiğimiz yüzyıla tanıklık 

etmiştir. Gerek belge görüntülerle, belgesellerle yapmıştır bu tanıklığı, gerekse kurmaca filmlerle 

ve hatta kısa metraj yapımlarla sosyal tarih yazımında önemli referans noktaları oluşturmuştur.  

 

John Tosh “tarihin siyasal bir savaş meydanı” olduğunu söyler. Tosh’un bu tespitini belki de en 

iyi yansıtan sanatlardan/endüstrilerden biridir sinema.  Michael Ryan ve Douglas Kellner’a (1997: 

38)  göre “sinemada yatan politik çıkarlar son derece güçlüdür, çünkü filmler, sosyal gerçekliğin 

şu ya da bu şekilde inşa edilmesine zemin hazırlayan psikolojik duruşları, dünyanın ne olduğu ve 

ne olması gerektiğine ilişkin ortak düşünceyi yönlendirerek toplumsal kurumları ayakta tutan daha 

geniş bir kültürel temsiller sisteminin parçasıdır.”  

 

Filmler toplumsal hafızayı üretir, organize eder ve homojenleştirirler.  Anton Kaes (1992:196)   

tarihçiler ve okullar kadar, kitle iletişim araçlarının da tarih bilincini şekillendiren en önemli, ama 

en az dile getirilen kurumsal araçlardan biri olduğunu belirtir. Bir film tarihi canlandırabilir; bir 

hatıradan, sergiden veya müzeden daha canlı biçimde geçmişi temsil edebilir. Fakat kimin tarihi? 

Alun Munslow “yazılı tarih gibi tarihsel film de kurmacadır, tür bazlıdır, biri tarafından 

yazılmıştır, seçilmiş gerçeklerdir, ideolojik olarak yönlendirilmiştir, yoğunlaştırılmıştır, 

kurgulanmıştır, hedeflenmiştir ve teorileştirilmiş bir temsildir.” der.(aktaran Stubbs, 2013:17) 

 

Sinema-tarih ilişkisine dair öncü kuramcılardan ve Annales okulu temsilcilerinden Marc Ferro, 

toplumlara ilişkin bağımsız ya da yenilikçi bir bakış öneren filmleri birer belge olarak incelemeyi 

ve böylece toplumların bir tür karşı tarih okumasını yapmayı önermiştir. Ferro’ya göre film, “çoğu 

zaman kurumlarımızın korunmuş belleğinden başka bir şey olmayan o yazılı arşivlerden bir ölçüde 

kurtulmuş olarak, gayrı remi bir karşı-tarihin oluşturulmasına hizmet etmektedir” (Ferro, 

1995:11). Ferro (1995:31),  “kurmaca bir anlatıya, sansür ve üretim süreçlerinden geçmiş bir 

görüntüye, rüya fabrikasının ürünü bir filme tarihçi nasıl güvenebilir? Sinema hangi gerçeğin 

görüntüsüdür?” sorusunu sorar. Sinema ürünleri resmi tarihin bir edimcisi midir, yoksa alternatif 

tarihin anlatıcısı mı?  Ferro (22-34)  görüntünün de tıpkı bir metin gibi yorum ve karşıt 

yorumlarıyla tarihçi tarafından okunabileceğini belirtir. Filmlerin toplumsal ve tarihsel okumasıyla 

toplumların geçmişinde görünür olmayan bölgelere ulaşma imkânı olduğunu düşünür.  

 

Benzer biçimde Peter Burke’un Tarihin Görgü Tanıkları adlı kitabındaki temel savı “imgelerin de 

tıpkı metinler ve sözlü ifadeler gibi önemli bir tarihsel kanıt türü olduğu”dur (2003:13). Burke 

afişten, heykele, minyatürden fotoğrafa ve hareketli görüntüye tüm imgelerin tarihsel birer kanıt 

olarak kullanılabileceğini ancak beraberinde tabii ki birçok sorunu da getirdiğini belirtir (14).  

İmgelerin tanıklığı da tıpkı metinler gibi bağlam, işlev, söylem, anımsama, ikinci elden şahitlik 

gibi sorunlar içermektedir. Ancak Burke bu bağlamda görsel kanıtların eleştirisinin henüz gelişmiş 

bir alan olmadığını söyler (14). Gerçi “sinemanın tarihsel bir kaynak olarak taşıdığı potansiyel, 

tıpkı sabit fotoğraflar gibi çok önce fark edilmiş”tir. Buna karşın montaj uygulamaları, yani tıpkı 



tarihçilerin yaptığı gibi yönetmenlerin bazı görüntüleri seçip bazılarını eleyerek oluşturdukları 

“metin” izlenmeyi kolaylaştırdığı gibi, yanıltıcı da olabilir. “İster sansür kurulunun siyasi 

baskıları, ister gişenin ekonomik baskısı olsun yönetmenin dış müdahalelere açık olduğu da 

unutulmamalıdır” (Burke, 2003:175). Burke sinemanın gücünün “izleyiciye olaylara tanık olduğu 

hissini vermesinde” yattığını belirtir ve bu hissin aslında bir yanılsama olduğunu hatırlatır (179). 

Belgesel bu yanılsamanın kurmaca bir tarihsel filme göre daha fazla oluşabileceği bir alandır. 

 

David Kyvig ve Myron Marty de (2000:79) fotoğraf, çizim, resimlerin yanı sıra filmin, yanı 

başımızdaki tarihin görüntülerini sunduklarını ifade ederler.  Bu görsel belgeler mekân ve çevreden 

modaya, hatta insan davranışlarına kadar değişimlere tanıklık ederler. Gelenekleri, tercihleri, 

üslupları gözlemleme imkânı sağlayan görsel belgeler, şekillenmekte olan toplulukları, oluşan ve 

büyüyen kurumları, ya da çözülmekte olan kurumlara, ülkelere, ideolojilere ilişkin kanıtlarını 

sunarlar.  Bu nedenle sinema, tarihi Edward Carr’ın (1996:143) ifade ettiği anlamda bugünden 

bakarak tekrar tekrar ele alınmasını sağalmakta ve daima canlı, dinamik tutmaktadır. 

 

Derinlemesine bir tarihsel bilgiye tüm detaylarıyla, aslına sadık bir kronolojide filmler üzerinden 

ulaşılamayacağına, bir belge olarak hareketli görüntünün sınırlılıklarını göz önünde bulundurmak 

gerektiğine katılmakla birlikte Ferro’nun, Rosenstone’un veya Burke’nin söz ettiği hareketli 

görüntünün bir anına gizlenmiş farklı bir gerçekliğin de değerli bir takım başka bilgilere kapı 

aralayabileceğini düşünüyoruz. Bundan daha da önemlisi ileride açmaya çalışacağım gibi 

sinemanın geçmişi geri çağırarak yüzleşmede etkili bir yöntem olduğuna inanıyoruz.  

 

Üzerinde duracağımız Manakilerin görüntülerini de içeren Silent Balkans belgeseli Balkan 

savaşlarıyla başlayan tarihsel kırılmaya dair bir tarihçiler grubu tarafından yazılmış bir anlatı/ tarih 

yazımı olarak da düşünülebilir. Ancak bu belgeseli bir bellek oluşturma çabası olarak görmek bize 

daha anlamlı görünmekte. Bu nedenle belgesele bir bellek mekânı olarak bakmaya çalışacağız. 

Belgeseli Landsberg’in protez bellek kavramsallaştırması çerçevesinde ele alacağız.  

 

Silent Balkans ve Manaki Kardeşler 

 

Bugün Manakilerin çektiği 1905 tarihli görüntüleri izlerken, kameranın neyi çektiği, nasıl çektiği, 

kameramanların seçimlerini neye göre yaptığı, kimin belgeyi bıraktığı, kimin sakladığı, daha sonra 

bu belgelerin ne zaman tekrar ortaya çıkarıldığı ya da ne zaman önem atfedilerek gündeme 

taşındığı konularının siyasetten, düşünsel/siyasal akımlardan, yönelimlerden ayrı bir biçimde ele 

alınamayacağı açıktır.   

  

'Bir Balkan Hikayesi' Goethe Enstitüsü’nün bir projesidir ve Avrupa Birliği maddi yardımlarıyla 

yapılmıştır. Proje içinde yer alan Silent Balkans, Atina Üniversitesi’nden Profesör Christina 

Koulouri’nin önderliğindeki tarihçiler ekibi işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.1 1. Balkan Savaşı’nın 

                                                            
1 Sessiz Balkanlar (Silent Balkans)Avrupa ve Balkanlar genelinden nadir bulunan arşiv çekim görüntüleri ve Mark 
Mazower (Kolombiya Üniversitesi), Christina Koulouri (Panteion Üniversitesi, Atina), Halil Berktay (Sabancı 
Üniversitesi, İstanbul), Irena Stefoska (Ss. Kiril ve Metodi Üniversitesi, Üsküp), Machiel Kiel, Radina Vucetic (Belgrat 
Üniversitesi), Frasher Demaj (Tarih Enstitüsü, Priştine), Alexei Kalionski (Sofya Üniversitesi) ve Dimitris Livanios’la 
(Aristotel Üniversitesi, Selanik) söyleşiler içermektedir. Belgeselde sıklıkla adından söz ettiğimiz Manaki kardeşlerin 
yaptıkları çok sayıda çekim de yer almaktadır.  
 



100 yılında gerçekleştirilen Sessiz Balkanlar”ı, (2012) Andreas Apostolides yazmış ve 

yönetmiştir. Filmin açılış bölümünde Balkan Savaşı’na dair görüntülerin ardından proje ekibinde 

yer alan tarihçi Christina Koulouri’nin (Panteion Üniversitesi, Atina) çarpıcı giriş sözünü duyarız: 

[1912 Balkan Savaşının] bir öncesi ve sonrası var. Bu savaş sadece insanların hayatlarını 

değiştirmedi aynı zamanda insanların düşüncelerini ve geçmişi nasıl hatırladıklarını da 

değiştirdi” 

 

Belgesel üst anlatıcı ve farklı üniversitelerden tarihçilerin görüşleriyle ilerlerken bir taraftan da 

Balkan Savaşı’na ve öncesine ilişkin ender bulunan hareketli görüntü parçalarıyla anlatım kurulur.  

Balkan sinemasının öncüleri olarak anılan Manaki Kardeşlerin ilk çektikleri görüntülerle 

(belgesele göre) 1904 yılına geri döneriz. Manakilerin Bioskop 300 kameralarıyla ilk çektikleri 

görüntü kendi büyükanneleri Despina’nın yün eğirmesidir. Burada Silent Balkans’dan biraz ayrılıp 

Manaki kardeşlere dair bazı hatırlatmalar yapmak isteriz.  

 

Yanaki Manaki 1878’de, Milton Manaki 1880 (Igor Stardelov’un araştırmasına göre) ya da 

1882’de bugün Yunanistan sınırları içinde Avdella’da doğmuşlardır. Fotoğrafçılığa Yanya’da 

başlamışlar ancak kalıcı izlerini 1895’te stüdyolarını taşıdıkları bugün Makedonya topraklarındaki 

Manastır’da (Bitola) bırakmışlardır. Charles Urban Trading Co’nun Bioscope serisi 300 B modeli 

kamerayla ilk görüntülerini çektikleri bilinmektedir. Balkan Savaşları’nın ardından Manastır’ın 

Osmanlı İmparatorluğu idaresinden çıkmasından sonra da faaliyetlerine devam etmişlerdir. 

Açtıkları sinemanın 1934 yılında yanmasının ardından iflas etmiş ve iki kardeş ayrılmışlardır. 

Yanaki 1954 yılında Yunanistan’da ölmüş, Milton ise Sosyalist Yugoslavya vatandaşı olarak 

1964’te hayata veda etmiştir.  (Saadet Özen, Altyazı)  

 

Yanaki Manaki (1878-1954) ve Milton Manaki (1882-1964) 17.583 fotoğraf karesi ve bugün 

Makedon Devlet Film Arşivi ve Makedonya Sinematek’inde korunan 2.477 metreye yakın film 

çekimleriyle Balkan sinemasının öncüleri olarak kabul edilir. Manakiler, ilk Arnavut, İlk Yunan, 

ilk Romen ve Yanaki’nin bir süre Bulgaristan’da sürgünde kalmasından dolayı Bulgaristan’ın ilk 

sinemacıları olarak da anılmışlardır. 1990 sonrasında Türkiye’deki sinema tarihi çalışmalarında da 

ilk sinemacının kimliği konusunda yanılgıya düşüldüğü, aslında Uzkınay’ın değil Manakilerin ilk 

olduğu savı tartışmalı biçimde ortaya atılmıştır.  

 

Manakilerin çekmiş oldukları filmler ve fotoğraflar sinematografik değerlerinin ötesinde, o 

dönemin gündelik hayatına ve tarihi olaylarına ilişkin önemli birer belge niteliğindedir. Roni 

Margulies’in ifade ettiği gibi Manaki Kardeşler Manastır’da yaşadıkları dönemde Meşrutiyet’in 

ilanına, çeşitli Mekodon ve Sırp ayaklanmalarına, 1912-1913 Balkan Savaşlarına ve Birinci Dünya 

Savaşı’na fotoğraf makinalarıyla/ kameralarıyla tanıklık etmişlerdir. Manaki Kardeşlerin çektiği 

Meşrutiyet’in ilanı üzerine Manastır’da yapılan kutlamalar, Sultan V. Mehmet Reşat’ın Selanik ve 

Manastır’ı Ziyareti gibi siyasi tarihe ışık tutan belge filmler bulunmaktadır.  

 

Bu belge filmlerin yanı sıra Manaki Kardeşlerin 1905 tarihli gündelik hayata ilişkin filmlerinden 

başlayarak yaptıkları çekimler (yün eğiren kadınlar, pazaryerleri, panayır, sokaklar, okul, düğün 

vb.) Osmanlı’nın çok kültürlü yapısını ortaya koymaktadır.  

 

Silent Balkans’a dönersek Avdella’lı yün eğiren kadınlardan, okul çocuklarına, Hıdırellez’den 

Yunan köy düğününe, Ulah halayında Manastır’da şehir kahvehanesinin açılışına kadar çok 



kültürlü yapıyı yansıtan film parçaları görürüz. Okul çocuklarının giysileri, öğretmenlerinin onları 

bir arada tutmaya çalışırken tavırları, hep birlikte haç çıkartmaları, bazılarının ayakkabısının 

olmaması, ya da bir başka görüntüde tütün içen bir yetişkinle çocuğun kameraya dair 

farkındalıkları gibi ayrıntılar ender bulunur biçimde bu tarihsel görüntülerle bağ kurmamızı 

sağlamaktadır. Tarihsel bilginin yanı sıra, ancak hareketli görüntü ile keşfedilebilecek dönemsel 

gerçekliği, insan tavırları, davranışları, jestleri, giysileri, mekânsal özellikleri, gündelik hayat 

pratikleri üzerinden gözlemleyebilme imkânı vermektedir. Görüntüler arasında bir köy düğünü de 

bir şehir düğünü de vardır. Geçit törenlerinde yine farklı etnik ve kültürel yapıdaki insan grupları 

birbirlerinden ayrı ayrı gözlemlenebilmektedir. Yerel Ulah kıyafetleri ile gündelik hayattan 

insanlar kadar, şehirli ve daha Avrupai giyimli kadınlar arasındaki ayrım gözlemlenebilir.  

 

Bu belgeselde de kullanılan çeşitli görüntülerle birlikte çektikleri tüm fotoğraf ve filmleri Milton 

Manaki’nin 1955 yılında Yugoslav hükümetine sattığı bilinmektedir. Bu filmlerin büyük bir 

çoğunluğu bugün Üsküp’te Igor Stardelov yönetimindeki arşivde Makedonya Sinematek’inde 

bulunmaktadır. Igor Stardelov Balkanların Işık Ressamları Manaki Kardeşler adlı bir kitap yazmış 

ve Manakilerin filmlerini tasniflemiştir. Bu görüntülerin Manakiler tarafından 1905 ile 1926 

tarihleri arasında 35 mm nitrat tabanlı filme aldıkları belirtilmektedir. 1995 ve 1996’da bu 

görüntüler Makedon Sinematek’i tarafından asetat tabanlı “safety” filme Macaristan’da Budapeşte 

Film Laboratuvarları’nda aktarılarak korunmuşlardır. Bu proje Makedon Kültür Bakanlığı ve 

Unesco tarafından desteklenmiştir. Daha sonra 2012’de Makedon Kültür Bakanlığı’nın desteği ile 

filmler dijitalize edilmiştir. Bu görüntülerin sıralaması ve montajı Milton Manaki’nin anılarına 

dayanarak yapılmıştır. Igor Stardelov’un derlediği bu görüntülerden sadece Grevena Metropolitanı 

Emilianos’un Cezanesi Manakiler tarafından montajlanmıştır. 

 

Belge görüntülerin ham halleri dışında montajlanması, sıralanması, anılar çerçevesinde 

görüntülerin bir araya getirilmesi bir bakıma yeniden görüntüler üzerinden bir tarih yorumu 

olabileceği anlamını da taşır. Saadet Özen bu bağlamda yaptığı Rethinking The Young Turk 

Revolution:  Manaki Brothers’ Still And Moving Images başlığını taşıyan master tez çalışması bu 

sorgulamanın iyi örneklerinden biridir. Ancak Igor Stardelov bu görüntülere ara yazılar koyarak 

olabildiğince ham hallerinde bırakmış olduğunu da vurgulamıştır. 

 

Manakilerin çekimlerini tasnif eden Igor Stardelov film adlarını söyle sıralar: 

 

1. Büyükanne Despina: Kendi büyükannelerinin dokuma yaparken görüntüleri 

2. Dokumacı Kadınlar: Büyükannelerinin de içinde olduğu Avdella’lı kadınların dokuma 

yapmaları 

3. Açık Havada Ders: Açık havada bir grup çocuğun dua ritüelleri ile derse hazırlanmaları ve 

ders. 

4. Ulah Halayı: Muhtemelen Ulah dini bayramı ve şenliği sırasında çekilmiş. 

5. Ulah Göçebeleri: Greneva yakınlarında tepelik bir bölgede çekilmiş göçebelerin atları 

yükledikleri, kalkışları ve kervanın ilerleyişini içeren kurguya yönelik çekim yaptıkları 

film 

6. Köy Düğünü:  

7. Hıdırellez Kutlaması 

8. Karaferye’de Panayır 

9. Karaferye’de Epifani Kutlaması 



10. Grevena Panoraması 

11. Grevena Klisesi 

12. Pazar Yeri ve Kasaplar 

13. Çamaşır Yıkayan Kadınlar 

14. Hayvan Barınağı 

15. Makedon Halkının Bastırılması: Dragon Nehri üzerinde idam edilmiş insanların cansız 

bedenleri görünür. Türk askerlerinin sallanan cesetleri önünden geçemeleri iki farklı 

kamera açısıyla çekilmiştir. Igor Stardelov, bu görüntülerin Manakilerin idama karşı olan 

bakış açılarını da görebileceğimizi belirtir. (sayfa 109) 

16. Jön Türkler II. Meşrutiyet Konuşması Yapıyor 

17. Jön Türklerin II. Meşrutiyet Kutlamaları 

18. Askeri Bando, Fayton ve Atlıların Geçit Töreni 

19. II. Meşrutiyet Vesilesiyle Yapılan Geçit Töreni 

20. II. Meşrutiyet Vesilesiyle Yapılan Kutlama Törenleri 

21. Törenler 

22. Dini Bayram “Bütün Azizler Günü” 

23. Aziz Kiril ve Aziz Methodius Bayramı Kutlaması 

24. “Kutsal Pazar” Kilisesi Önünde Panayır 

25. Panayır 

26. Veteriner Kliniği 

27. Ziraat Okulundaki Türk Hocası 

28. Türk Piyadesi ve Atlıların Geçit Töreni 

29. Türk Topçuları Geçidi 

30. Manastır’da Cenaze Töreni 

31. Romanya Heyetinin Manastır Ziyareti 

32. Romanya Heyetinin Gopeş Ziyareti 

33. Romanya Heyetinin Resne Ziyareti 

34. Sultan V. Mehmet Reşat’ın Selanik Ziyareti 

35. Sultan V. Mehmet Reşat’ın Manastır Ziyareti 

36. Grevena Metropoliti Emiliyanos’un Cenazesi 

37. Sırp Askerlerinin Manastır’daki Geçidi 

38. Aleksandr Karayordevic’in Manastır Ziyareti 

39. Manastır’daki Şehir Kahvehanesi’nin Açılışı 

40. Manastır’da Epifani Bayramının Kutlanması 

41. Şehir Düğünü 

42. Yunan Kralı ve Veliahtı Pavle’nin General Boyovic Tarafından Manastır’da Karşılanması 

 

Silent Balkans’da da çeşitli parçaları kullanılan bu görüntüler unutulan veya unutturulan ortak 

geçmişin hatırlanmasında, ortak kültür mirasının, yaşam biçimlerinin yeniden ele alınmasında 

değerli bir yere sahiptir. Manaki Kardeşlerin bizzat kendileri ve belge görüntüleri, Maria 

Tudorova’nın belirtiği gibi “Balkanların Osmanlı mirasının ta kendisi olduğu” yönündeki 

tartışmaların odağına yerleşmektedir.  

 

Manakilerin doğdukları, yaşamlarını sürdükleri ve öldükleri yerlerin ad değişiklikleri bu 

coğrafyada yaşanan çoklu kırılmaların ifadesidir. Manakiler 1950’lerden itibaren sinema 

çalışmalarına konu olmakla birlikte 1990’lardaki tartışmalar özellikle kimliklerine odaklanmıştır. 



Rum gazeteci ve film araştırmacısı Christos Christodoulou (The Manaki Brothers, 1995) “Manaki 

Kardeşler-Balkan Sinemasının Yunan Öncüleri” kitabıyla o zamana kadar kısmen tartışılan, 

Manaki kardeşlerin hangi Balkan kültürüne ait oldukları tartışmasını ortaya atmıştır. 1995’i 

izleyen birkaç yıl içinde, ulusal söylemlerden sıyrılmış tartışmalarla Igor Stardelov, Marian Tutui 

gibi araştırmacılar farklı bir yaklaşım ortaya koymuşlardır. Örneğin Tomislav Osmanli, “Manaki 

Kardeşlerin mirası, bir ihtilafı Balkan işbirliğine dönüştüren unsurlardan biri değil midir?” 

sorusunu sorarak Manakilerin eserlerinin onların etnik kökenlerinden ayrı tutulması gerektiğini 

savunmuştur.  Marian Tutui “Manaki kardeşlerin Balkan kültürü tarihinde ait oldukları yere 

konulabilmeleri için onların Ulah olduklarının kabul edilmesi gerektiğini belirtir. Tutui de Manaki 

Kardeşlerin öncelikle Makedonya’ya ait olduklarını daha sonra Balkan kültürü için değerli filmler 

yapmış birer Balkan vatandaşı olduklarını belirtir.  

 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Manaki Kardeşlerden 1990’lı yıllardan itibaren Türk sinema 

tarihi çalışmalarında da söz edilmeye başlanmıştır. Türk sinema tarihinde uzun yıllar bir asker olan 

ve kısa bir dönem Merkez Ordu Sinema Dairesi yönetimini üstlenen Fuat Uzkınay ilk Türk 

kameramanı olarak anılmıştır. Uzkınay’ın 14 Kasım 1914 tarihinde çektiği söylenen ama film 

materyali olarak varlığı kanıtlanamayan İstanbul Yeşilköy’deki Ayastefanos Rus Abidesi’nin 

yıkılışının çekimi, Türk sinemasının başlangıcı olarak kabul edilmiştir. 1990’lardan itibaren 

Türklük vurgusu ile Uzkınay’ın arşivlerde olmayan bu filminin bir başlangıç olarak kabul edilmesi 

eleştirilmiş, tartışılmış ve Manakiler sinema tarihi tartışmalarında gündeme gelmiştir.  

 

Manakilerin adlarının Türk sinema tarihi içinde 1990’lardan itibaren anılmaya başlaması bir 

tesadüf değildir. 1980’lerin sonunda ve 1990’larda Balkanlar’daki etnik ve din temelli çalkantılar, 

siyasal kırılmalar ve savaş nedeniyle tüm sinema tarihleri açısından Manakilere bir miras olarak 

sahip çıkılmaya çalışılması söz konusudur. Ama bunun da ötesinde 1990’larda daha görünürlük 

kazanan biçimde siyasal tarih kadar sosyal tarihe de bakma ihtiyacı ve toplumsal bellek konusunun 

gündeme gelmesi Manakilere yaklaşımda belirleyici olmuş olabilir. Yani bir bakıma ortak 

geçmişin hatırlanmasına duyulan ihtiyaç Manakiler üzerinden kurulmaktadır.  

 

Burke (1994:18), tarihle toplum kuramı arasında gitgide daha yakın ilişkilerin gelişmesine dikkat 

çeker ve sosyolog ve antropologların daha uzak tarihle, tarihçilerin ise daha yakın tarihle 

ilgilenmeye başlamalarını sevinçle karşıladığını belirtir. Geleneksel siyasal tarihin dışında, sosyal 

tarihe doğru kitlesel bir kayma olmasını hızlı toplumsal değişimle, birçok insanın köklerini bulmak 

ve geçmişte özellikle kendi topluluklarının –ailelerinin, şehir ve köylerinin, etnik ya da dinsel 

gruplarının- geçmişiyle bağlarını yenilemek isteğiyle ilişkilendirmiştir. Burke’nin söz ettiği bu 

geçmişle bağları yenileme ya da yeniden kurma isteği varolan tarihsel ve dolayısıyla siyasal 

bağlamın sınırlarını da değiştirebilir. Ayrıca bu görüntülerin tekrar gündeme gelmesi ve 

Manakilerin kimlikleri üzerine yapılan tartışmaların zamanlaması düşünüldüğünde Balkanlarla 

sınırlı olmayan “hatırlama kültürü”nün de etkili olduğu iddia edilebilir.   

 

1980’lerin ortalarından itibaren “hatırlama kültürünün” yükselişe geçtiği, bir bellek patlaması 

yaşandığı, unutmaya pan zehir olarak her türlü kayıt biçiminin yaygınlaştığı, yitirme korkusuna 

karşılık kimliğini sabitleme ya da kimliğini bulma ihtiyacının öne çıktığı tartışmasızdır. 

Alacakaranlığı “tarih ve tarih bilincinin tartışmasız günbatımıyla”  ilişkilendiren Huyysen 

(1999:21), “bellek patlamasını” alacakaranlık ânında ortaya çıkan günün son ışıkları olarak görür; 

ama bu son ışıklar aynı zamanda sağlıklı bir mücadelenin de işaretidir.  



 

Manakilerin yüzyılın başında Osmanlı’dan koparak ulus devletlerin inşa sürecini, bu tarihi 

kırılmayı görüntülemiş olmaları gerek Balkan coğrafyası gerekse Osmanlı İmparatorluğu tarihi 

açısından son derece önemlidir. Bu kırılma yüzyıla yakın bir süre belirleyici olmuş, Balkan 

coğrafyasındaki ulus devletlerin kendilerini (Türkiye de dahil) Osmanlı mirası ile 

ilişkilendirilmeleri söz konusu olmamıştır. Bu açıdan Manakilerin çektiği görüntüler bu büyük 

siyasal kırılma öncesinde toplumsal bir aradalığın belki de son belgeleridir, görsel belleğidir.  

Belgeselde tam da bu noktaya vurgu yapılmaktadır. Üst anlatıcının söylediği üzere 1904 tarihli 

gündelik hayata ilişkin bir görüntü. Makedonya da Manaki Kardeşler Balkan Savaşları öncesi bu 

görüntüleri çektiklerinde herhangi bir ulus devletin vatandaşı değil, Osmanlı yönetimindeki 

Makedonya’da yaşayan İmparatorluk vatandaşıydılar. 

 

Buradan hareketle Manakilerin görüntülerinin ulusal kimliklerin üstünde ortak bir belleğe 

seslenmesi ve onu harekete geçirmesi açısından anlam ifade ettikleri söylenebilir. Christina 

Koulouri belgeselde yer alan röportajda ulus devletlerin metodolojik olarak ortak geçmişe dair 

belleği sessizleştirdiği ve onun yerine yeni bir bellek yarattığını söyler. Tarihçiye göre bu yeni 

bellek ulus devletlerin tarihidir. 

 

Silent Balkans, Manakilerin görüntülerinde ulus devletler öncesindeki ortak yaşamın izlerini 

aramaktadır adeta. Bu noktada Yunanlı yönetmen Theo Angelopoulos’un Ulysses’in Bakışı (1995) 

adlı filmine atıfta bulunmak isterim. Dina Iordanova’ya göre bu film Balkanlarda “tarihsel yeniden 

inşa” sorunlarıyla ilgilenen bir film olarak dikkat çekicidir. Ulysses’in Bakışı’nda filmin 

kahramanı A.  bir sinemacıdır. Başarılı bir film yönetmeni olan A. otuz beş yıllık sürgün hayatının 

ardından beğeni toplayan son filminin anavatanındaki prömiyerine katılmak üzere Yunanistan’a 

Florina’ya döner. A. anavatanında geçireceği bu zamanı kısa tutmayı amaçlamaktadır. Ancak 

sandığından çok daha uzun bir süre kalır. Florina’dayken yüzyılın başında efsanevi Manaki 

kardeşler tarafından çekilen ancak artık bulunamayan birkaç film makarası olduğunu duyar. 

Birileri ona “onlar Balkanların bütün acı ve üzüntülerini kaydettiler ve siyasetle değil insanlarla 

ilgilendiler” der. Filmin belki de en kritik yorumlarından olan bu söz sinemanın tarihle olan 

ilişkisinin temelini de açıklar niteliktedir. 

 

Iordanova’nın film hakkındaki müthiş analizinde belirttiği gibi “görünüşe göre kardeşler 

geçmişteki bütün belirsizlikleri kaydetmişlerdir. Ve bugünkü hoşgörüsüzlüğün tedavisinin 

anahtarı onların filmlerinde pekala bulunabilir. Çok kültürlü mutlu bir beraberliğin hatıraları 

muhtemelen kayıp makaralarda kayıtlıdır. (…) Geçmişte uyumlu bir birlikteliğin mümkün 

olduğuna dair kanıt bulmanın, bugünkü düşman ve yabancılaşmış dünyayı sakinleştirmesine 

yardımcı olacağını umar. A. makaraların ve aslında kendi köklerinin izinde Balkanlar’da yolculuk 

çıkar.  

 

Manakilerin yüzyılın başına ait görüntülerinin taşıdığı anlam tam da bu filmde ortaya konduğu 

gibi, aynı yüzyılın sonunda düşman ve yabancılaşmış dünyayı sakinleştirmek için birleştirici bir 

ortak payda bulma ihtiyacı ve arayışıdır. Osmanlı vatandaşları Mankiler tüm bu karmaşanın 

öncesini bugüne taşıyan görüntüleriyle kaybedilmiş bir arada yaşam biçiminin en son kanıtlarıdır.  

 

Silent Balkans, Manakilerin çektiği görüntülerin yanı sıra, Balkan Savaşlarına ve oluşturdukları 

yıkımlara, göçlere dair ender pek çok belge görüntüyle karşılaşmamızı sağlar. Filmde Leonidas 



Papazoglu’nun Kastoria’da (Kesriye, Makedonya) çektiği, aynı fotoğraf karesinde yan yana 

gururla poz veren Yunan, Bulgar ve Türk askerlerin görüntüleri son derece etkileyicidir. Belgesel, 

askerlerin o fotoğrafın çekilmesinden kısa bir süre sonra Makedonya’daki toprakların kontrolü için 

savaşacakları gerçeğiyle yüzleştirir seyirciyi. Bir topun ateşlenmesi görüntüsünün ardından 

Fransız kameramanın çektiği ölü sivillerin görüntüleri ve Yunan ordusunun Selanik’e giriş 

görüntüsü ekrana gelir. Yunanlı yönetmen Fotos Lambrinos, Fransızlar tarafından çekilmiş bu 

görüntülerin Paris’te gösterildiğini ve büyük bir şans olarak Avrupa’dan uzakta yaşanan olaylar 

olarak sunulduğunu belirtir.  

 

Filmin temel argümanı savaşın bir arada yaşan insanları birbirini düşman olarak görmelerine neden 

olduğu ve insanlar arasında sınırlar oluşturduğudur. Balkan savaşlarının Birinci Dünya Savaşı’nı 

çağırdığı ve 20. yüzyılın Holokost ve atom bombası felaketleri ile en fazla şiddetin yaşandığı 

yüzyıl olduğudur. Bu felaketlerden görüntülerini 1990’larda Yugoslavya’daki savaş görüntüleri 

izler. Christina Koulouri’ye göre Yugoslavya’daki çatışma Balkan Savaşlarıyla başlayan sürecin 

de sonu olmalıdır. 

 

Protez Bellek (prosthetic memory) 

 

Bu belgeselden hareketle üzerinde tartışmak istediğimiz konu, bu belge görüntülerin yer aldıkları 

belgesellerin, ikincil bellek, aracılı bellek (mediated memory), protez bellek (prosthetic memory) 

gibi çeşitli adlandırmalarla ifade edilen biçimiyle, yani medya dolayımıyla bir bellek 

oluşturmasıdır.  Belleğin yaşanan deneyimin dışında medya araçlarıyla oluşması, sinema 

kuramcısı Elsaesser’in ifadesiyle (Pierre Nora’nın Hafıza Mekanları’na atıfta bulunarak) 

elektronik ya da audio-visuel “liuex de memoire” (hafıza mekânları) olarak tanımlanabilir. 

Böylesine bir belleğin Andrew Hoskin’in mediated memory (aracılı bellek) ya da yeni bellek 

kavramıyla ifade ettiği gibi, geçmişin hatırlanmaktan öte imal edilmiş olabileceğini de tartışamaya 

dahil etmek gerekir. Tabii ki bireysel ve toplumsal belleğimizin global olarak manipüle edilebilen 

görüntü bankaları olan sinema-televizyonla veya yeni medyayla mı oluşmakta mıdır sorusu da 

sorulabilir. 

 

Medya dolayımıyla yaratılmaya çalışılan geçmiş bilgisi son derece tartışmalı bir ortam da 

oluşturmaktadır. Örneğin Robert M. Hayden (University of Pittsburgh) Slobodan Naumovi´ 

(University of Belgrade)  “Imagined Commonalities: The Invention of a Late Ottoman “Tradition” 

of Coexistence” başlıklı makalelerinde filmin önermesinin geleneksel ulusalcı bakıştan farklı 

olmadığı, filmin Osmanlı imparatorluğunun idaresi altında farklı etnik/dini grupların bir arada 

yaşadıkları önermesinin temelde post-kolonyal bir bakış içerdiği, ulus devlet anlayışının barış 

içinde bir aradaki yaşamı bozan etken olarak gösterilmesine katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Bu 

bağlamda 100 yıllık tarih içinde bölgede hala farklı etnik ve dini grupların bir arada yaşadıklarını 

belirtmiş, filmde herhangi bir ulusun değil Osmanlı vatandaşı olarak dile getirilen Manakilerin 

kendilerini bir Avrupalı olarak gördüklerini belirtmişlerdir.   

 

Silent Balkans belgeseli bağlamında üzerinde durduğumuz protez bellek, geçmişe tanıklık etmiş, 

medya dolayımıyla oluşmuş, Miriam Hirsch’in Post-memory de ifade ettiği gibi önceki kuşağın 

tanıklıklarını kan bağı bağlamında miras alan bir bellekten farklıdır. Fransız sosyolog Maurice 

Halbwachs’ın bellekle ilgili çalışmalarından hareketle, “protez bellek” olgusunu tanımlayan 

Alison Landsberg (2004), “Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance 



in the Age of Mass Culture” adlı kitabı yazarak, bellek sinema ilişkisine yeni bir bakış 

kazandırmıştır. Landsberg  (2003) “Prosthetic memory: the ethics and politics of memory in an 

age of mass culture” adlı makalesinde, Protez bellek [Prosthetic memories] kavramını şöyle 

açıklar: “Protez bellek”, doğal değildir. Sadece bir kişinin, belirli bir ailenin veya etnik grubun 

aidiyetinde de değildir. Protez belleğin açtığı alanda, geçmiş, ırksal ve etnik çizgilerin dışında 

kurulur. Bu çeşit bir bellek çeşitlilik ve değişkenlik gösteren toplumsal bellekten farklıdır. 

Toplumsal bellek belli bir coğrafya üzerinden kurulmasına karşın, “protez bellek”, toplumsal 

olanın ufkunu genişletir ve beklenmedik politik iş birliklere olanak tanır (Landsberg, 2003:148).  

Landsberg (2003:150) protez bellek tanımlamasını seçmesini dört nedene bağlar:  

 

1. Bu çeşit bir bellek özgün ve doğal değildir. Uzlaştırıcı çeşitli temsiller (film seyretme, müze 

ziyareti, televizyon şovu izleme ve CD-ROM kullanımı gibi) üzerinden kurulur.  

2. Bu tür bellek yapay bir organ gibidir. Anılar, kitlesel temsiller aracılığıyla oluşan deneyimlerle 

kurulur. Tıpkı yapay organlar gibi sıklıkla bir travmanın izlerini işaret eder.  

3. Bu çeşit belleğin protez olarak adlandırılması yer değiştirebilir ve değiş-tokuş edilebilir 

olmasındandır.  

4. Son olarak protez bellek diğerlerini anlamak, etik bir ilişki kurmak ve empati oluşturmak için 

bir aracıdır.  

 

Landsberg’e göre kitle kültürünün metalaşması protez bellek ve belleğin önceki formları 

arasındaki belki de en büyük farklılığı ortaya koymaktadır. Landsberg, kitle kültürü temsillerinin 

kalbinde yer alan metalaşmanın, görüntüleri, farklı yerlerde yaşayan ve farklı politik görüşlerden, 

ırklardan, sınıflardan ve kültürlerden gelen insanlar için büyük ölçüde uygun hale getirdiğini 

savunur. Bununla birlikte alımlamanın çok daha karmaşık olduğunu vurgular. Bu metalar ve 

metalaşmış görüntüler okurun tümden yuttuğu anlam kapsülleri değildir. Aksine sosyal anlamların 

uzlaşıldığı, itiraz edildiği ya da inşa edildiği bir zeminden söz edilmektedir. Bir filmi izleyen iki 

insanın her biri protez bellekler geliştirebilir, ama bu bellekler özdeş olmayabilir. Her bir bellek 

kişinin dünyadaki yeri ve deneyimlerinin öznelliğiyle kaynaşmış bir şekilde var olur. İşte tam da 

bu sebeple Landsberg, Halbswachs’ın kolektif bellek anlatımını aşan bir bellek inşasından söz 

etmektedir (Landsberg, 2004, s. 21). Kitle kültürü ırksal ya da toplumsal sınırların aşılmasını daha 

mümkün hale getirmektedir, çünkü film izleme, televizyon şovları ve müze ziyaretleriyle 

oluşturulan protez bellekler geniş ve çeşitli izleyici kitlesini işaret etmektedir. 

Dolayısıyla protez bellek dünyayı daha iyi algılamak ve öteki’ne duyarlılık geliştirmek için medya 

temsilleri üzerinden ya da müze gibi bellek taşıyıcıları aracılığıyla farklı bir bellek oluşumuna 

neden olur. Daha önce sinema-tarih ilişkisine dair tartışmalarda öne sürüldüğü gibi yaşanan 

deneyime bağlı olmaksızın, bir tarih algısı oluşumunun eleştirisine karşı Landsberg, protez belleği 

önemli bir katkı olarak yorumlar. Landsberg (2004: 56) protez belleği, Etienne Balibar’ın 

“evrensel mülk” (universal property) tanımlamasına başvurarak benzer biçimde 

değerlendirilebileceğini belirtir. 

 

Landsberg sinema, televizyon, internet gibi teknolojilerle üretilen protez belleği bir ütopya olarak 

tanımlar. Bu ütopya protez belleğin, aynı kandan, aileden olmaya dayanmayan, fakat kolektif 

sosyal sorumluluğa yaslanan yeni politik işbirliklerini inşa edebilmesidir.   Landberg’in protez 

bellek önermesini, filmin bir metalaşmış görüntüler içermesi konusu dışında doğrudan Silent 

Balkans belgeseline uyarlamak mümkündür. Belgesel herhangi bir devlet veya imparatorluk 

açısından, o ulusçu çerçeveden bakmaz. Onun yerine milliyetçi/dinsel ayrımcı bakışın bizim 



belleğimize 100 yıldır hükmettiği, özünde bu bakışın dışında bir arada olma kültürüne ve 

alışkanlığına sahip olduğumuza ve hatta bunu öğrenmemiz veya hatırlamamız gerektiğine 

geçmişin görüntüleri üzerinden vurgu yapar. Bu açıdan belgeselin önermesi üzerinden geçmişe 

ilişkin oluşan bellek, yani protez bellek tıpkı Landsberg’in ifade ettiği gibi etnik ve dini çizgilerin 

dışında kurulan evrensel mülkü hatırlatır. Film sanki hiç bir arada yaşanmamış gibi davranıldığını, 

oysa yitmiş bir bellek olduğunu vurgulayarak savaşın yarattığı travmanın sonucunda geçmişle 

kopan ilişkiyi görüntüler aracılığıyla tekrar kurmaya, belleği protez olarak üretmeye 

çabalamaktadır. Kısaca Manakilerin görüntülerinin de yer aldığı yüzyılın ilk çeyreğine ilişkin 

Balkan coğrafyasına dair görüntüler Landberg’in sözünü ettiği evrensel mülkün hatırlanmasında 

ve hatırlatılmasında ya da kuşaklar için yeniden inşa edilmesinde aracılardır. 

 

Anlamlı olan Balkan Savaşları’nın sadece siyasi sonuçlarını değil, insani sonuçlarını da tartışmak 

olmalıdır. Bu projenin bütününe baktığımızda sonuçlarından birinin yeni kuşağa 100 yıllık 

birikimin aktarılması, deneyimlerin siyasal bakışlar üstü olabileceğinin vurgulanması olduğu 

söylenebilir. 

 

Sonuç 

 

Siyaset bilimi, tarih gibi sosyal bilimler daha çok istatistiki veriler, belirli tarihi olaylar ve kişilikler 

üzerinden anlatılarını kurarlar. Oysa sinema, bu istatistikler içinde kaybolan insanı, insani 

tutumları gündelik hayat içerisinde gösterir.  Tıpkı Manaki Kardeşlerin yaptığı gibi.. Bugün 

birlikte yaşamak, birbirimize empati ile bakabilmek için Manakilerin 100 yıl önce çektikleri 

görüntülere, tıpkı Ulysses’in Bakışı’ndaki yönetmen A.gibi Manakilerin bakışına ihtiyacımız 

var…Halil Berktay (Sabancı Üniversitesi): Tabii ki farklı mahalleleri vardı. Fakat bu farklı 

gruplar kamusal alanda bir araya geliyordu. (Pazar yerlerinde, kahvehanelerde vs… Ve ortak bir 

mülkü paylaşıyorlardı. 

 

Oysa Kolumbiya Üniversitesi’nden Marc Mazower “Osmanlı imparatorluğunun gerçeğini idealize 

etme konusunda dikkatli olmalıyız Ancak politik olarak farklı grupların bir arada yaşamaları 

açısından 20. ve erken 21. yüzyılın standartlarından çok az bir farkı olması açısından önem 

taşıdığını da gözden kaçırmamalıyız” önermesinde bulunur.  Temel olarak Saadet Özen’in de ifade 

ettiği gibi “Manakiler Balkanların tarihindeki tek bir kimlik ve milliyetle ilişkilendirilemeyecek 

pek çok olayın epik kayıtlarını tutmuşlardır.”  

 

Belgesel Balkan Savaşlarının başlangıcına dair bir görüntü ile başlar …. Ardından Manakilerin 

çekmiş olduğu ender görüntü parçalarıyla karşılaşırız. Avdella’lı Despina’nın görüntüleri, okul 

çocukları, Sultan Reşat’ın Manastır’ ziyareti gibi…..Igor Stardelov tarafından tasniflenmiş 

görüntülerin bir bölümüdür. Bioscope 300 ile çekilmiş görüntüler. Bu görüntülere bağlı olarak 

tarihçilerin konuşmaları ve üst anlatıcı Manakilerden bir Osmanlı vatandaşı olarak söz eder. 

Manakilerin kimliğine ilişkin tartışmalar çokça yapılmış nereli oldukları vs üzerinde durulmuştur. 

Belgeselde Manakilerin etnik kimliği üzerinde durulmaz çünkü Balkanlardaki büyük kırılmaya, 

ulus devletler tarafından yazılacak ve elimine edilecek  bir belleği taşıdığı söylenen bu görüntülerin 

sahipleri filmi çektikleri dönemde herhangi bir ülkenin değil,  Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı 

olarak ifade edilirler. Dolayısıyla belgesel Osmanlı’ya ve Balkanlara bakışa ilişkin belleğin 

yeniden inşası için ortaklıkları aramaktadır. Bu ortaklığı da ağırlıklı olarak görüntüler üzerinden 

oluşabileceği kanısını taşımaktadır. Bu noktada ikincil bellek, aracılı bellek ya da protez bellek 



kavramlarını açımlamakta fayda vardır. Belgeselin bu ortak geçmiş arayışı bir açıdan T. 

Agelopoulos’un Ulis’in Bakışındaki ana kahraman A’nın Balkanlardaki o ortak geçmişi tespit 

eden film bobinini aramalarına benzer. Bu arayış Protez belleğianlamak için önemli bir örnek 

oluşturur. 

 

Manaki Kardeşlerin çektikleri görüntüler dışında kimliklerinin tanımlanması bile, sadece bir 

sinema tarihi tartışması olmanın ötesine geçmektedir.  Türkiye’de Manakilere olan ilginin bir 

nedeni de 2000 sonrası Türkiye’de tarihçilerin ve hatta tüm sosyal bilimlerin sinemaya, Türk 

sinemasına veya Türkiye sinemasına mesafeli duruşunun önemli bir değişim göstermesi olabilir. 

Sinema tarihi Türkiye’de tarihçilerden ziyade sinema araştırmacılarının çalışmalarıyla kuramsal 

bir çerçeveye oturtulmaya çalışılırken yeni bir kuşak tarihçinin Türkiye’de erken dönem sinema 

tarihine ilişkin araştırmalar yürütmesinin de son derece değerli olduğunu düşünüyorum.   

 

Burada özellikle Türkiye’deki erken dönem sinema çalışmalarına eğilen (ve bu panelde karşılaşma 

imkânı bulduğumuz) Özde Çeliktemel Thomen Türkiye’de sinema erken dönem tarihine ulusal 

vurguyla verilen Türk sineması adlandırmasına karşı “Osmanlı sineması / sinemacıları” 

önermesini getirmiştir. Bir “Osmanlı sineması”ndan söz edebilmemiz için yani “sinema”dan söz 

edebilmek için sanatsal bir üretimin de varlığından bahsedebilmek gerekir. Bu dönemde çekilmiş 

sayılı kısa konulu film ve belge amaçlı çekilmiş görüntüler üzerinden böylesine bir nitelemeyi 

yapmak çok da kolay olmayabilir. Ancak Manakilerin ve hatta Uzkınay’ın “Osmanlı sinemacıları” 

olarak anılması kanımızca yerinde bir yaklaşımdır.  

 

Bu filmlerden Sultan V. Mehmed (Reşad)’in Manastır’ı ziyareti diğer çekimler gibi izlenimci bir 

tavırla kayda alınmıştır. Sinema araştırmacısı Burçak Evren’in belirttiğine göre bu çekim sırasında 

ilginç bir olay yaşanır: “Milton Manaki, Sultan V. Mehmed belediye ziyaretinden çıkarken 

alıcısını çalıştırarak filme çekmeye başlar. Elindeki garip makineye (kameraya) bir anlam 

veremeyen padişahın maiyetindekiler hemen araya girip filmin çekimini engellemek isteyince 

Sultan V. Mehmed, tarihe geçen o hoşgörüyle kuşatılmış sevgi dolu sözünü söyler: “Bırakın çocuk 

oynasın!” (Burçak Evren) Bu anının gerçekliği tartışmalı da olsa Türkiye’de uzun zaman devletin 

sinemaya bakışını da ifade eden bir sözdür. Belirgin olarak 1990’lara kadar Türk sineması 

doğrudan devlet desteğini görmemiş, çoğunlukla ağır sansür baskısı altında kalmış, en iyi niyetle 

“bırakın çocuk oynasın” bakışıyla idare edilmiştir.  

 

Bu doğruluğu tartışmalı anıya karşın Igor Stardelov,  Manaki Kardeşlerin Sultan’ı çekebilmek için 

özel izin çıkarttırdıklarını belirtir. Dolayısıyla Sultanın ziyaretine ilişkin film bütünlüğü 

oluşturabilmişlerdir. Sultan’ın Selanik Limanı’na varması, Sultan’ın Selanik sokaklarından geçişi, 

trenle şehirden yarılışı ve Manastır seyahati ayrı ayrı çekilmiştir. Stardelov Sultan’a Manakilerin 

bu oranda yaklaşmalarını sağlayan izni nasıl aldıklarının da bilinmediğini belirtir. Sultan Reşat’ın 

Balkan 1911 de yaptığı bu gezi Jön Türkler Komitesi tarafından düzenlenmiştir. (M. Özen) 

Zürcher’e  (1999, 36–37) göre, Sultan V. Mehmet Reşat’in bu ziyareti etnik olarak İmparatorluğun 

en karışık bölgesine yapılmış ve politik olarak farklı etnik/dini gruplar arasında (örmeğin 

Müslüman Arnavutlar, Yunanlar, Bulgarlar) birliği sağlayarak Osmanlı yurttaşlığı bilincini 

güçlendirmek amaçlıdır.  

 

Bu bildiri de üzerinde durduğumuz belgesel yapım Silent Balkans tam da biraz önce çizdiğimiz 

çerçevedeki bir arada olabilme ihtiyacının örneği olarak ele alınabilir. Proje kapsamında çekilen 



fotoğraflarla gerek tarihsel yapılara gizlenmiş Osmanlı’nın izi sürülmüş gerekse belgeselle Balkan 

coğrafyasının ortak mirası olan Osmanlı’nın son dönemlerine dair çok kültürlü yaşamı yansıtan 

görüntüler üzerinden ortak geçmiş hatırlatılmaya çalışılmıştır. Projenin iddiası, belgeselde de sergi 

kataloğunda da belirtildiği gibi ortak bir geçmişin, ulus devletlerin varlığı ve din üzerinden 

kutuplaşmanın unutturmuş olduğu bir geçmişi hatırlama ve hatırlatma projesidir.  

 

Balkan Tale projesinin bir parçası olan “Belgeselde temel olarak Angelopoulos’un filmindeki A. 

nın aradığı şey, yani ortak geçmişin izleri aranmaktadır. Osmanlı’nın karanlık çağın simgesi olarak 

görülmeye başlandığı ifadesine karşılık Belgrat Üniversitesi’nden Radina Vuctic  (University of 

Belgrade) “O döneme sanırım hep siyah/beyaz olarak baktık. Tabii ki Türkler siyah, bizlerse 

beyazdık. Fakat bir arada yaşamı sanırım hiçbir zaman öğrenemedik” der. 

 

Mark Mazower (Kolombiya Üniversitesi): Bugün anlamakta güçlük çektiğimiz konulardan biri 

dünyanın imparatorluklarla nasıl yönetildiği idi. Osmanlı imparatorluğunda farklı etnisite ve dine 

sahip gruplar geniş İmparatorlukla bir aradaydı. Buradan yola çıkarak bizce filmin temel 

argümanının Osmanlı İmparatorluğu güzellemesi olmaktan öte bir anlam taşıdığıdır.  
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