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(Y en ilik d e v ri)
başladığı
zaman, Avrupai zevk ve eğ
lencelere de rağbet gösteril
mişti. Bu arada, Sultan M ecit tarafından da bir tiyatro
nun kurulması emredildi.
Tiyatro, Dolmabahçe sara
yının karşısında, Maçkaya çı
kan caddenin başında, o ta
rihte (Silâhhane) olarak kul
lanılan binada vücuda geti
rilmişti. Avrupalı mimar ve
sanatkârlar tarafından kuru
lan bu tiyatro için masraf esü'genmemişti. Duvarları ve
tavanları kamilen altın yal
dızlarla
süslenmişti. Hattâ
perdeleri, koltuk ve kanapeleri bile Avrupadan getirtil
miş; evvelâ Italyadan ve son
ra Fransadan artistler eelbediJmişti.
Sultan Mecit, bu tiyatroya
pek fazla rağbet göstermişti.
Hattâ, Türk artistler yetişti
rilmesini de emretmişti. Onu
müteakip tahta çıkan Sultan
Aziz de tiyatrodan pek hoşlanmıştı. Hattâ birçok gece
lerini bu tiyatroda geçirm iy*
başlamıştı. Fakat
padişahın
bu hali, o vaktin ham sofu
larının taassuplarını tahrik
etmiş; bir gece binaya ateş
verilerek, yüz bin
altından
fazla para saıfedilen tiyatro,
bir iki saat, zarfında
yanıp
kül oluvermişti.
Bu saray tiyatrosu, hususî
bir teşekkül olduğu için bun
dan halk istifade edememişti.
Fakat tiyatronun ve bahusus
çalıgılı oyunun çok hoş bir
şey olduğu eğlence meraklı
larının hoşuna gitmiş; bunlar
da, bazı zenginlerin teşvik ve
yardımlariyle, işten anlayan
bir Italyan tarafından, şimdi
ki Tokatliyan otelinin olduğu
yerde, (Şark tiyatrosu) namile ilk halk tiyatrosu vücuda
getirilmişti.
(A s ti) isminde bir İtalyan,
rejisörlüğü deruhte
etmişti.
A z zaman zarfında, istidatlı
gençlerden artistler yetiştir
mişti. Bunların arasında ( A gop Vartavyan) ve (M inakyan) isminde iki Ermeni gen
ci temayüz etmişti.
Agop, gündüzleri savcılık
la meşgul oluyordu. Geceleri
de tiyatroya gelerek aktörlük
ediyordu. V e her iki sanatta
da yüksek istidadını gösteri
yordu. Agop, az zaman zar
fında, rejisör Astiye muavin
olmuştu. V e artık, o da başlı
başına bir tiyatro vücuda ge
tirmeyi kurmuştu. Lâkin, bu
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nu yapabilmek için sermayesi
yoktu.
Fakat talih, bu tiyatro âşıkma yardım etti. O sırada ya
pılmakta olan Beylerbeyi sa
rayının sıvacıları arasına gir
di. İy i bir sanatkâr olduğu
için, az zamanda orada da
kendini gösterdi. Lâkin Fran
sız ustalar, büyük bir müş-
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G ü 'ii A gop
külât içinde çırpınıp duruyor
lardı. Sarayın çıkıntı odala
rına yapılmış olan küçük bal
konlarm oymalarını bir tür
lü tutturamıyorlardı.
Agop,
alçıyı çimentoya karıştırdı,
içine bazı maddeler kattı, iki
defa yıkılmış olan balkonları
yeniden yaptı. Kazandığı bu
muvaffakiyet üzerine, Sultan
Azizden beş yüz altın ihsan
aldı.
O sırada, artık hem B eyoğlunda ve hem Istanbulda
bir kaç tiyatro teşekkül et
mişti. Bunlardan biri de, Beyazıtta şimdiki Dişçi mekte
binin bulunduğu yerde, bir
operet heyeti idi... Bu heyeti,
o zamanın maarif mektupçusu
Halit bey isminde bir zat teş
kil etmişti. Fakat kendisi
memur olduğu için tiyatro
nun müdüriyetini, Kalem ciyan isminde bir Ermeniye
vermişti. Dikran Çuhaciyan,
bestekârlığı deruhte etmişti.
Primadonna, matmazel Şazik
çok güzel ve müessir sesli idi.
Tenor vazifesini İstanbul ga
zetesi başmuharriri Acemyan,
bariton rollerini de
Şirketi
Hayriye bilet memurlarından
Dirtat ifa etmeklelerdi.
Tiyatronun müessisi olan
mcktupçu Halit bey piyesler
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yapıyor;
Dikran Çuhaciyan
da bunları besteliyordu. (A ri
fin hilesi), (Leblebici H or
hor), (K öse kâhya) operetle
r i fasılasız bir surette tistüste
oynanıyor; her gece seyirci
lerle dolan tiyatroda otura
cak yer bulunmuyordu.
Halkın bu rağbeti, (A g o b )
un nazarı dikkatini celbetti. |
Bu teşekkülle rekabete karar
verdi. Birkaç sene evvel at
cambazı (Mösyö Sulye) tara
fından Gedikpaşada yaptırıl
mış ®lup o sırada boş ve kıs
men harap bir halde bulunan
binayı - Sultan Azizden, aldı
ğı beş yüz lira ihsanla - mü
kemmelen tamir ettirdi. Ora
da, ilk defa olarak diam tem
silierine girişti.
Vakıa halk tarafından tak
dir edildi. Fakat Beyazıttaki
operet tiyatrosu derecesinde
rağbet görmedi. O zaman A gop da dramdan vazgeçti. O
da derhal bir operet heyeti
teşkil etti.
Bu heyet, o devrin en yük
sek artistlerinden sayılan (te 
nor, Ilaçik Papazyan), (p ri
madonna, büyük
Karakaş),
(sobret,
küçük
Karakaş),
(bariton Benliyan),
(baso,
Nalyan), vesaireden mürek
kepti. A yn ı zamanda, (Rom ano) isminde bir Italyan ta
rafından da en seçme saz ar
tistlerinden mürekkep oimak
üzere bir orkestra teşkil edilmigti.
tiyatronun bir gece zarfında
Artık ismine (G üllü) un
çatısından temellerine kadar
vanı da ilâve edilen ( Güllü
yıkılmasını irade etti. Bu ira
A gop), Beyazıt tiyatrosunun
de derhal yerine getirildi. E r
yerli operetlerine
mukabil
tesi sabah provaya gelen ar
Avrupa operetlerini tercih e t
tistler, tiyatro binasmı yerin
ti. (Lâbel H elen), (Madam
de bulamadılar. Hayretler iA n go), (L e Brigan), (Jirofçüıde kalarak, ağlaya ağlaya
le jiro fla ) gibi güzel eserleri,
oradan uzaklaştılar.
- aylarca prova ettikten son
Sultan Hamit, Güllü Agobu
ra - sahneye koymıya başladı.
Muvaffakiyeti günden güne açıkta bırakmadı. Onu, Yıldız
arttı. Gedikpaşa tiyatrosuna sarayında henüz yaptırmış
yalnız halk değil, saray erkâ olduğu muhteşem tiyatroya
nı yaşlı başlı vezirler bile rejisör olarak aldı. Güllü A rağbet gösteriyorlardı.
gop ihtida etti. Kendisine
Güllü Agop, gördüğü bu te
(Yakup
efendi) adı verildi.
veccühten memnun kalarak, A yn ı zamanda (Musikai hü
repertuarına birkaç yerli emayun) a nefer olarak kay
ser de ilâve etmek istedi. A h 
dedildiği halde rütbesi az za
met Mithat efendiye yazdırdı
man
zarfında
mülazımlığa
ğı (Çerkeş özdenleri) piyesi
terfi edildi.
ni büyük bir dikkatle çıkara
rak sahneye vazetti. Fakat bu
Yakup efendi, saray tiyat
eser, sarayda bulunan çerkes rosunda da az zaman zarfın
ler arasında büyük bir dedi da birçok Türk genci yetiştir
koduya sebebiyet verdi. Sul
di. Arkasında parlak bir sa
tan Hamide eser aleyhinde nat hâtırası bırakarak, niha
iki jurnal takdim edildi. Payet hayat sahnesini terkedip
dişah jurnalları okur okumaz, gitti.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
Taha Toros Arşivi
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