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TÜRK TİYATROSUNUN

TURNELI TİYATRO

ANADOLU ÖYKÜSÜ

T A R IK D U R SU N K.
T

BAŞLARKEN
İYATRO’nun salt büyük kentlere
özgü b ir sanat olmadığı, başlan------- gıcından beri bilin en b ir gerçek
tir. Tiyatro sanatçısı, büyük kentlerin dı
şındaki seyirciye de gitm ek, oyunlarını
sergilemek, onun da “ b ir avuç a lkış"ın ı
alm ak ister. Fakat zor, çetin b ir iş tir bu.
Genelde uygarlık dediğim iz olgunun
çok ağırdan giderek ancak ulaşa bildiğ i
küçük, gelenekçi, bu nedenle de zaman
zaman alışkanlıklarıyla tutucu lukların
dan pek kurtulam am ış kentlerde “ icrai lü biyya t", olağanüstü şaşırtıcı sonuç
la r doğurm uştur.
Bunlar, b ir toplumun büyük kesim in
deki uygarlıkla ilg ili birtakım olguların
henüz yerleşme evresinde karşılaşılan
ya da karşılaşılm ası kaçınılmaz sonuç
lardır. Tiyatro sanatçılarının, adına tu r
ne dediğimiz ve tiyatroyu seyircinin aya
ğına götürm ekle eşanlamlı bu olaydaki
çabalarıyla özverilerine saygı duymak

•

gerek. Aynı sanatçılar, bu olay sırasın
da özverilerinin karşılığı olarak alay edil
miş, küçüm senm iş, yanlış anlamalara
uğram ışlardır ama, yine de yılmamışlar,
turne le rini sürdürm üşlerve tiyatro sev
g iyle tiyatro e ğ itim in in gelecekteki
olum lu hasadının ilk tohumlarını Anado
lu'ya ekm işlerdir.
Bugün İstanbul’un, Ankara'nın dışın
da Anadolumuzun en küçük, en uzak kö
şelerinde bile tiyatroya gönül vermişler
b ir araya geliyor tiyatro yapmaya çalışı
yor ve tiyatro yapıyorlarsa, bunda o öz
verili turnelerle tiyatrocularının katkı pa
yını nasıl unutabiliriz?
Bu yazı d iz is i iş te o "tu rn e ” cilerin
küçük kentlerde başlarından geçen acıtatlı anılarını b ir araya getiriyor. İçlerin
de eskilerde var, yenilerde... Ölmüş us
talar da var, yaşayanları da...
Dizi, yine “ turne"ye giderken yolda
uğradığı b ir kazada hayatını yitire n de
ğ e rli sanatçılar, Ahm et Tarık Tekçe,
A saf Ç iğlltepe ve Kâmran Yüce’nin anı
sına sunulm uştur.

Anısını yaşatıyor Ahm et Yetik Paşa,

Sıvacılık ve badanacılıktan Türk
tiyatrosunun kuruculuğuna...

Türkiye'de tiyatronun sevilmesinde önem li rol
oynamış b ir kişi. Bugün Devlet Tiyatrolarına
bağlı olarak sahneteriniaçan Bursa’daki tiyat
ro, onun adını taşıyarak anısını yaşatıyor.

Güllü Agop'un
oyun tekeli
0 1 8 5 0 ’li yılların ikinci ya rı
sında Batı anlayışına uy
gun ilk tiy a tro d e n e m e 
leri, Hasköy, O rtaköyve
Kuzguncuk’taki Erm eni
okullarında başlatılan ça
balarla filizlenm işti

patır. Ne var ki bu durum , sonucu olum lu bir
yöne çeker; Naum’un hakkı yabancı dilde oy
nayacak tiyatro oyunlarıyla belirlen m iştir;
Türkçe oynanacak oyunları kapsamamaktadır
Güllü Agop (Vartovyan), hemen ilgilile re
başvurur, bu yolda bir imtiyaz alır o da. 14 Ara
lık 1861 günü “Şark Tiyatrosu”, Beyoğlu’ndaki Erm eni K ilis e s i m a lla rın d a n “ Café
Oriental” Salonu’nda perdelerini açar ve se
yirciye, Hugo, Dumas, Schlllerve Mollére’den
Türkçe çevirileriyle oyunlar sunarlar.

ASKÖY, O rtaköy ve Kuz
guncuk Ermeni okullarının
öğ ren cile riyle b irlikte çağ
daş anlam daki Türk tiyatro
Verilen ve sunulan örn ekler Batı tiyatro
tarih in de gerçekten çok
suna a ittir ve seyirci genelde Batı kültürüne
önemli bir yeri vardır. Klasik
açık olan azınlık seyircisidir. Türk kökenli se
deyim le “okul müsamereyirci o dönemde geleneksel seyirliği Karagöz
si” sınırları içinde de olsa
ve tan
O rtaıtılm
Oyunu’na
dönüktür ve her iki seyir
Batı tiyatrosunun Türk top lum u na
a
lik türü de geniş yığınların beğenilerini kazan
sında öncülük şerefi bu okullarındır. Sanat
maktadır. Batı örneği yeni tiy a tro öncelikle
sever Ermeni zenginlerinin parasal açıdan
bu geleneksel seyirliğin karşısına çıkacak,
destekledikleri okullu tiyatro heveslileri okul
zorlu bir savaşım verecek, çile çekecek ve so
tiyatrosu çapında başarılı Batı örnekleri ver
nunda uzlaşarak, iki yeni oyun türünü ortaya
mişlerdir. XIX’uncu yüzyıl Batı tiyatrosunun
çıkaracaktır. M üzikli Oyun ve Perdeli Orta
ağır aksak tanıtılmasının aracı olan bu örnek
Öyunu...
ler Padişah A b d ü lm e cid ’in de yakın ilg isin i
Perdeli O rta Oyunu, “tuluat” diye anılan
çekmiş, Ermeni gençlerini saraya çağırtıp,
doğm aca oyun biçim iyle b irlikte geleneksel
onlardan G old on i’nin “ Don G regorio” güldü
o rta oyununu perde ve serme düzenine so
rüsünü seyretm işti.
karak, yepyeni bir biçim de g e liştirm iştir. Bu
Padişahın da kendileriyle (gerçekte tiya t
arada m üzikli operetim si oyunlar da giderek
ro ile tabii) ilgilenm esinden yüreklenen genç
halkın ilg isin i çekiyordu elbet.
ler çok geçmeden çalışmalarına amatörlük sı
nırlarını aşan bir hız verdiler. Daha çok Beşiktaşlıyan’ın yazdığı Erm enice oyunlar oynu
yorlardı.

H

CELENEKSEL RAKİPLER

İMPARATORİÇE

GÜLLÜ AGOP PERDEYİ AÇIYOR
Yarı amatör, yarı profesyonel olarak tiyat
roculuğu götüren o gençlerin Ermenice ya
zılm ış oyunlarının uyandırdığı ilgi dalga dal
ga yayılırken, kısa bir sürenin ardından, 1869
yılında Güllü Agop ya da Agop Ağa diye ün
lü Agop Vartovyan bu kez de Türkçe oyunlar
oynamak üzere bir to p lu lu k kürüyor ve per
delerini seyircilere açıyordu.
Tiyatroculuk öncesinde sıvacılık ve bada
nacılık yapan Agop Vartovyan, 1870’te Türk
çe oyunlar oynam a tekelini eline geçirerek,
uzun yıllar bu egem enliğini sürdürecektir.
Vartovyan, ilkin “ Şark Tlyatrosu”nda sah
neye çıkmış (1861) ve dönem in ünlü oyuncu
ları Mardiros Mınakyan (Manakyan), Tomas
Fasulyeciyan, Bedros Mağakyan, Ohannes
Acemyan ve istepan Ekşiyan’la ç e şitli oyun
larda çeşitli roller oynamıştır. İlk oyunları “iki
Ahbap Çavuşlar” adlı üç perdelik b ir dramla
“ Punçinella” adlı bir perdelik güldürüydü.
Toplulukta iki kızkardeş Bezirciyan’la rd a y e r
alıyorlardı.
“Şark Tiyatrosu”nun kaynağı kuşkusuz yi
ne o üç Ermeni okuluydu. Yine bu to p lu lu k 
la sahneye çıkan ilk kadın oyuncu İstepan Ekşiyan’ın baldızı Fanni Hanım ’dır. Ermeni zen
ginleri tiyatro sanatını desteklem ekle kalma
mış, Hasköy’de, Nergisyan O kulu’nun b itiş i
ğinde bir tiyatro salonu da yaptırm ışlardı.
Bütün bunlar olup biterken, öte yandan
Mihael Naum adında Suriyeli bir Katolik,Tan
zimat’ın ilk yıllarında dönemin hükümetinden
tiyatro oynatma imtiyazı alarak, Beyoğlu’nda,
Galatasaray L ise si’nin karşısında bir tiyatro
salonu yaptırmış ve Batı’dan tiyatro topluluk
ları getirterek, oyunlar verdirm iştir. Aldığı im
tiyaz nedeniyle tiya tro oynatm a tekeli de
onundu. Tekel 1865’te 5 yıl daha uzatılacak,
1870 yılına kadar sürecektir.
Mihael Naum, imtiyazı b ir yerden sonra
ürkütücü b ir biçim de kullan ır ve Hasköy’deki Ermeni tiyatrosunu mahkeme kararıyla ka-

Tiyatro her geçen yıl biraz daha güç ve
yaygınlık kazanır; Fuzulfnin “ Leylâ ile Mecnun” undan Mollère’in “Zoraki Hekim”ine ve
“Sevil Berberi” operasına kadar şarkılı, şar
kısız çe şitli oyunlar sahnelenmektedir. Fran
sız im paratoriçesi Eugénie, Mihael Naum’un
Beyoğlu’ndaki görkemli tiyatrosu nd a ağırla
nır, onuruna oyunlar oynanır. Sadrazam Ali
Paşa, Dahiliye Nazırı Rüştü Paşa, Mustafa Fa
zıl Paşa gibi dönemin devlet büyükleri, Gül
lü Agop’un tiyatrosunu “ şereflendirmeye”
başlam ıştır artık. Namık Kemal, Ali Bey, Ah
met Mithat Efendi ve Şemsettin Sami gibi ün
lü Türk yazarlar da oyun yazma aşkıyla yanıp,
tutuşm aktadırlar. Fransızca “adaptation” de
yim iyle d ile getirilen Türkçe uyarlamalar da
birb irin i izlem ektedir.
Reşat Nuri Güntekin a n la tır (Bunlar) “Arabin Hiddeti”, Shakespeare’in “Othello”sudur;
“Amerika Vahşileri”, Châteaubriand’ın “Atala”sından başka bir şey değildir. “Sersem Ko
canın Kurnaz Karısı”, Moliére’in “George
Dandin”i, “Sefâhatin Encamı”, Emile Ogieriin

Bir emektar Şehzadebaşı sem tinin
ve tiyatrosunun emektarı Ferah Tiyatrosu...
B ir dönemde Şehzadebaşı, başkent İstanbul''
un tiyatro ve seyirlik oyunları isteklerine ba
şarıyla yanıt veren b ir bölgesiydi.
adı aklım a gelmeyen bir dram ıdır. Çocukken
bir tulu at tiyatosunda kocasına kızdığı için
iki çocuğunu da boğup, öldüren bir ananın
hikâyesini seyretm iştim . Erkeğin (kocanın)
karısını “ Midya, Midyacığım” diye çağırma
sı garibim e g itm işti. Yıllar son ra o komedidramın Euripides’in ünlü “M edea”sı olduğu
nu anlayıverdim .”

"KİMDİ 0 BURNUMU YİYEN?"
Dönemde seyirci karşısına çıkarılan ya
bancı kaynaklı oyunlar gerçi birer uyarlama
dır ama, çokluk da işin içine tuluat g ir
mektedir.
Yine Reşat Nuri Güntekin sorar bize: “Tu
luatçı dediğim iz bu insanların elinde *• -ı şa
heserlerin çarpık bir iskeletinden, sanatıztıır
karikatüründen başka nesi kalmış... Diyecek
siniz. Bu noktada sizinle beraberim. Fakat ne
yapalım, şartlar içinde ellerinden bu kadarı
gelmiş, bu kadarını yapmışlar.”
Bir başka yazarımız Ruşen Eşref Ünaydın,
bir yazısında şunları aktarır: “Otelci kız so
rar, ‘Koman tallevu, biyen?’ Kel Haşan karşı
lık verir, ‘Kimdi o Tarabya’da burnumu yiyen?’
El şakırtıları, yaşa bağırtıları, takdirler arasın
da kız yine sorardı, ‘E parlato italyano?’ Uşak,
şöyle cevap verirdi, ‘Kim parlattı dalyanı?’ iş
te bu konuşma böylece uzayıp, giderdi. Lo
calardaki zengin beyler, devlet idare eden pa
şalar, birinci mevkilerdeki tabur kumandan
ları, mümeyyizler, hulefâlar, mektep muallim
leri, medresenişinler, herkes memnun kalır
dı. Bu oyundaki adamların milliyeti neydi?
Olayın geçtiği yer neresiydi? Hangi tarihte
geçiyordu? Kime ne? Elverir ki gülelim”di.

TİYATRO İLK KEZ TURNEDE
Birdenbire savaş patlak verir. Yıl 1876’dır.
Bulgaristan başkaldırın Başkent İsta nb ul’da
da softalar ayaklanırlar; bir bölük halk da ka
tılır onlara.
•
Kargaşada Padişah Abdülaziz alaşağı edi
lir, yerine V ’inci Murad geçer, Mithat Paşa da
sadrazam olur. V ’in ci Murad fazla kalmaz,

ÖNCÜLER
Güllü Agop, yıllarca sonra Muhsin Eıtuğrul’un yapacağı şeyi yapar ve perde önüne çıkıp seyirciyi
eğitmeye çalışır. Tiyatroda nasıl oturulacağı, oyunun nasıl dinleneceği, ıslık çalmanın ve bağırmanın,
sahneye portakal ve elma gibi şeyleri atmanın niçin ayıp olduğu yolunda çeşitli dersler verir. Şu farkla
ki, Muhsin Ertuğrul yarım yüzyıl sonra, perde önüne çıkmayacak, ama bütün bunları kâğıtlara yazıp
duvarlara asmakla öğretmeye çalışacaktır.
1872 yılında seyircilerden birinin sahnedeki kıza portakal atıp zavallıcığı paldır küldür yerlere ser
mesi, tiyatro tarihimizin unutulmaz sahne olayları arasındadır.
★ ★ ★

Dur perdeci dur, dur
Bitirmedik oyunu
Şu küçük şarkımızla
Bağlayalım sonunu
Sonunu bağlayalım, sonunu

Şimdi perde İnecek
Çünkü oyun bitecek
Haydi evlerinize
Haydi, haydi, haydi
Saadet dileriz hepinize
Haldun DORMEN

Ahmet Vetik Paşa Dönem inin Bur
sa Valisi, “ ifla h olm az” b ir tiyatro ve M olière
tutkunuydu. Paşa’ya sorarsanız, dünyaya ko
m edi yazmak iç in 3 bin yazar g e lm işti ama,
bunlar içinde yazarlar yazarı, b ir tek M oliére’di.
Meşrutiyet ilanı sözüyle yerini bu kez de ll’nci Abdülhamid alır. 1877 ilkbaharında Rusya,
Osmanlı sınırlarını aşar ve Edirne’ye girer.
Ermeni tiyatrocularının çoğu Ruslara
oyunlar oynam ak üzere Edirne’ye koşarlar.
Benllyan, opera ve operetleriyle yanına Manakyan’ı da alarak Edirne’ye gider. Bu, ülke
m izdeki tiyatronun ilk turneye çıkışıdır.
Peki, diğerleri ne yapm ıştır, onlara ne o l
m uştur?
Güllü Agop, yerinden kıpırdamamıştır hiç
ama, başkentte seyirci kalm am ıştır. 1878’de
ön ce Ayastefanos (Yeşilköy), sonra da Ber
lin antlaşm aları imzalanır. Osmanlı impara
torlu ğu çöküş evresine hızla yaklaşmaktadır
. artık. Ünlü orta oyuncusu Küçük İsmail, bu
patırtı gürültüde bir perdelik oyunlar oynayan
kumpanyasını kurar, genç âşık rolleri oynar.
Y'Totilkçi” .diye anılan Büyük İsmail; Tiran,
Agâh Efendi; yaşlı baba ve Kabuklu Hamdi
de kumpanyanın kom ikleridirler. Madam
Agavni ile Madam Aranik, kadın oyuncular
dır. Geleceğin en ünlü Türk oyuncusu Ahmet
Fehim Bey de yine Güllü Agop kumpanyasın
da, “ İki Sağırlar” oyununda Bonifas rolüne
çıkmaktadır.
1879’da Ahmet Vefik Paşa, Bursa ilinde
tiyatrosunu kurar ve başta Fasulyeciyan; Gül
lü Agop’tan ayrılan birçok Ermeni ve Türk
oyuncularını bir çatı altında toplar.

-------------------------------- ,-------------

FEHİM BEY İN "PASAPORT"U
“ Ben, o İk i Sağırlar’da Bonifas rolünü
oynadığımda” diye anlatır Ahmet Fehim Bey;
“... zamanın ünlü oyuncusu ve rejisörü Fasul
yeciyan da vardı. ‘Bu çocuk iyi yoğrulabile
cek bir hamurdur, elde etm eye bakalım ’ de
miş. Ertesi günü bana bir kontrat imzalattı
lar. Altı ay sonra da Fasulyeciyan’la Bursa’
ya (turneye) gittik. Kumpanyada, Tospatyan,
Triyans, Çanikyan, Holasyan, Binemeciyan;
kadınlardan da Madam Fasulyeciyan, Hirenuş, Nuvart, Şirinyan, Vircinya, Zağakyan ve
Viktor Sofi vardı. Yolculuğa çıkarken aceleyle
yanıma mecîdîye (nüfus) kâğıdımı almayı
unutmuştum. Bursa yolunda arabayla gider
ken karşımıza bir jandarma çıktı. Kâğıtlanmızı
sordu. Fakat okuması yoktu. Ben hemen ce
bimden yarısı Türkçe, yarısı Ermenice bir el
ilanını çıkardım, gösterdim. Jandarma baktı
baktı, ‘Haaa, seninki pasaport, g e ç !’ dedi.
“Vali Paşa’ya (Ahmet Vefik Paşa) yaran
mak için önce ‘M eraki’ ile ‘Zor N ikâh’ı oyna
dık. Ertesi gün paşa, kumpanya direktörünü
çağırdı: ‘Burada kalın, size b ir tiya tro
yapayım ’ dedi. Dediğini de yaptı, iki ay için
de her şeyiyle kusursuz bir bina yapıp, bize
verdi. Paşa, Moliere’in tutkunuydu. ‘Dünya
ya şim diye kadar komedi yazmak için 3 bin
yazar gelm iştir. Ancak bunlardan 30’u seçil
m iş, 30’un içinden de 10’u, 10’ un içinden de
biri seçilm iş; o da M oliâre’d ir l’ derdi.”
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