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Şair Ziya Paşa, 1867 1 ayısında, aynı düşüncede olan arkadaşlariyle»^nırdu
terk©tti.Hürriyetin beşiği olan Prensaya çitti.4 yıl süren gurbet hayatı,
İransa,İngiltere ve İsviçre’de geçti.Gazete çıkardı.Bol bol kitap okudu.Bu
arada çevrenin edebiyat toplantılarına,operalarına, tiyatrolarına, devam etti,
Tiyatroların »bir* milletin kültüınânü oluşturmakta ne kadar yararlı bir vası
ta,hatta kaynak olduğunu yakın dan gördü.
Ziya Paşa, Zultan Abdulazis döneninin sert yöneticilerinden olan ünlü
sadrazam SLÎ Paşanın ölümünden sonra,Padişahın enriy üzerine yurda döndü*
kesicin kalemini,birer Atasözü niteliğinde olan mısra*larında,beyitle rinde kullanmakla beraber,Avrupada Türkçcyc çevirmeye başladığı HIİB adlı
-eğitin yönü ağır basan-kitabın tamamlanmasında ve bâzı sahne eserlerinin
tercümesinde kullanmak istedi. !L'PdEflP’ü manzum olarak dilinize çevirdi.
Ziya Paşa şiiri,bir milleti düşünce balamandan uyandırıcı nitelikte
bir araç sayıyordu, u k a n d a belirttiğiniz gibi.Lrhnc’yi de eğitici bir bir
kültür rrüessesesi olarak kabul ediyordu.Yurdunda viraneler,Batı ülkelerinde
kSş&ıeler gören şair,geri kalmış bir toplunu eğitirken Tiyatro’dan da fay
dalanılması gerektiğine inanıyordu.
ABAIIAYA VALİ OLüIICA..
I8?8 yılında . danaya Vali olunca, o bereketli toprakların suskunluğumu
gördü. Ovanın sulanarak veriminin arttırılabileceğini Bftb-ı Îlîyc ilk kez
o yazdı. 0 yıllarda Iruraklıktan Çukurova {nın yandığı günler çok olurdu, 1 öyle
trhf kuraklıklarda hail: yağmur duasına çıkardı.0 yıl da büyük bir kuraklık
eürüyord».Sîıali yağmur duasına çıkmak üzere toplandı.Valiyi başlarına geçi
rirlerse ,yağmurun esken yoğbileceğine inananlar vardı.: unlar Ziya Paşanın
huzuruna çıktılar ve yağmur duasına başkanlık yapmasını rica ettiler. Paşa
bunların İsrarları karşısında,azarladı ve şöyle dedi i
- ülPûJVI nehri bövle bos vere akarken.yağmur duasına çıkmak abestir.
GlliAIüarLB-GEElCİLÎKJjE SAVAŞ..
Şair Ziya Paşanın Adana’da yapmak istediği veya kısmon yapabildiği işle
memleketim ekonomik ve kültürel hayatiyle ilgiliydi.île varki,Ziya Paşa
ciğerlerinden rahatsızdı vc Adena’nın arası da yaramıyordu. 55 yaş gibi
olgun bir çağda gözlerini kapaması,geçekten Çukurova için bir talihsizlik
oldu.kumunla beraber,iki yıla yaklaşan Valiliği esnasında,lci;ltürle 11:111
b&zı önemli konulara el attı.
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Denilebilir lci,Şair Vfili »Âdena'da sözde aristokrat geçi: en,halka
havadan bakanların burnunu kırdığı gibi^mataassıp sınıfın da kulağını bükf.
hrllan horlanmasına, Derebeylik -taslaklarını ezerdi ,gcniş kütlenin sömürül
mesine meydan vermedi#
beri kalmışlığı ilk bakışta beliren ve din k«3ggsogmfe konusunu yoz —
l&ştiran yörelerde okullar açtı.Katta,yerli Öğretmenlerin etki altında
kalabilecekleri bölgeler için Istonbuldan öğretmenler getirtti.
H3J0KLAH ÎÇÎ2« ÎABAHCI Dîl KUKSLARI
^cir Ziya Paea,J entürk olaralt batıdaki şehirlerde bulunduğu yıllarda
oradaki toplumu derinliğine tetkik etmek fırsatını elde einişti.Batıtk
yayımlanan kitapların Türk mi aydınlarınca da izlenmesini sağlamak anacı
ile,Adana Valiliği (18 7 0 -1 8 OO )dönerıindo Pransızca Icurslam düz enledi.Bu
kurslara bricikı memurların devamı mecburî idi...cmurlar her ¿-ün ya sabahlan
vazife saatinden bir saat önce başlayan kursa,ya da ,akşam çalışma saatin
den sonra bir saat süren kursa devam ederlerdi.Bu fransızea dil derslerine
memur olmayan kişiler de katılabilirdi.
Vfili Ziya Paşa bu kursları sıksık denetler, hat ta kendisi de bâzı
günler bizzat ders verirdi.Gerici ve tutucu çevrelerin ona.bu tutumu vü zünden PPEDE VALİ dedikleri de olmuştur.
A D AMDA İLK TİYATRO V5
i-kuELALiIIÎ TİYATROYA DEVAI.il ZOKU1I1IMJÜÜ
Ziya Paşanın Vilayet I onağında açtığı yabancı dil kursları devam
öderken, Pahne yoluyla gerek memurların gerek halicin bilincinin arttırıl
masını gdbodbooc sağlayacak projeler hazırlanıyordu.Tiyatronun kültür kat
kısı daha geniş kütleyi etkileyecekti.
/uçak,bir Tiyatronun açılması ve yaşatılması için 4 kaynak lazımdı?
önce bir bina, gerekti. Sahnelenecek eser lazımdı.i h ün erlisi oyuncu vc se yirci aoınmuydu..
Adana*nın iklim koşulları müsait olduğundan-ucuz tarafından-ohsaptası bir- iyatro yapıldı .-^ereste masrafı kısmen Belediyeden,kıomen Vilayet
bütçesinden karşılandı.Bina* .geceli gündüzlü çalışılarak 3 gönde temezalandı. .fili de geceli gündüzlü bu yapımın başında bulundu*, hşaptan yapılan bu
Tiyatro kfanact,şimdiki Mik»H3B± Vilayet binasından Sait kilesine /idorken,
sağda,: imiyet Lüdürlüğü binasının bitişiğindeydi..
î-iir sahne^ için ikinci gerekli unsur,sahneye konucak eserlerdi. Ziya
Paşa bu konuyu^üzerine aldı, ercümeler ve adaptasyonlarla jödmsyKct hazır
ladığı eserleri,bir rejisör gibi sahneye uyguladı.lütün provalarda bulundu
Tiyatroya seyirci tedarikinde de Ziya Paşa »uygulaması çok kolay bir
yönteme gitti.Tabancı dil kursunda olduğu gibi,bütün memurların Tjvctrova
devamını zorunlu hale koydu.Vfili bunda hiç bir engelde.- karçılSSSıTlItun
devlet memurları,kendilerine ayrılan günlerde tiyatroya gelip,ille defa
—şimdiyedek görme ailcleri—y eni birş eyleri hayretle izlediler* urasırı hemen
belirtmek gerektir ki,gerek lisan kursları,gerek tiyatro,bütün memurlar
için parasızdı. Ziya Paşa,ancak bu suretle Tiyatro zevkini aşılamak iste niş tiı-*...cnur olmayanlar, tiyatroya girerken cüz*î bir ücret öderlerdi..
Adana Tiyatrosunda oynanan ilk eser ( AKLI-EVVEL )di.Bu ,r;ok bilen
anlamana gelen iki kelimedir. UKAlf, anlamına da gelebilir..
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TlYi-gF.0 m~PAirrASi
Tiyatronun en cncrli unsuru, oyuncusudur.O devirde tiyatro oyuncusu bulmak, define bulmak kadar güçtü! Ziya Paşa , bunu da sağladı.Istanbuldayken
tanıdığı scnatkSrlardan bir gurup oluş türedi*bunları Adanaya getirterek
idealindeki Adana tiyatrosunu »temciden itibaren kurmuş ona işlerlik ka sandırmış ti.
İstanbuLâan Adanaya giden sanatkarlar 12 kişiden olunuyordu. -uçlarında
Aktör İBBAHÎI. Ilfendi vardı.O sırada 23 yaşlarında bulurun bu İbrahim 1f caıdi kindi ? Istanbuldan hangi tiyatrodan yetişmişti ? Şair Siya Paşayla
nereden. tanışıklığı verdi ? Lumpanyas andaki kadın ve erkek sanatkârlar
kinlerdi? kunlar hakkında kesin bilginiz yoktur, .ile rrşivlcrinizdetne de
tiyatro tarihimisle ilgili eserlerde bu konuda doyurucu bilgi mevcut değil»
Lcvcut olan kısa bilgiler#benin 40 yıl öncesi yayınladığım küçük bir ki - *
taptan yapılmış bulunan aktarmalardır.Paşkaca ışık tutucak mflumata rast1 anııamaisrtedır•Ancak,Adana lıazine-i evrakınâa-büyük sol felrkotinden önceAdana Valileri ve Çukurova tarihiyle ilgili incelemeler yaparken,Ziya
Paşanın B8b-ı ilt ile bâzı muhaberatına rastlamış »bunlerİan notlar almıştııifLunlaı* daha ziyade okul açmak»Seyhan ITehrinin taranarak /dedenizden
küçük çapta ¿gemilerin Adanaya gelip gitmesini sağlamak»Adansyi T eroine bir
jtemiryclu ile bağlayıp bölgeyi denizyoluna, larvuştursaak gibi,‘‘İl enin, ekono
misini
güçlendirici niteliklerde
yazışmaları kapsıyordu. Def terdarlık hesapları arasında* tiyatro yapımıyle
ilgili»koroşiardan getirtilen kereste im cins ve miktarleriyle,binmın
yapımında çalı; tınlan va hapishaneden getirtilen kişilerle ilgili komalar
ve bu arada Aktör İbrahim lifendiys kumpanyasına ödenen harcırah ve yevmi
leri belirleyen rakamlar bulunmairfcajdı. /ne ak »tiyatro 7umprııyaoına dahil
kişilerin a y n a y n a d l a n b eliriilmemiş ti.
3«îyük sel felaketiyle tenamen mahvolan Vilayet dosyalrrındsa vaktiyle
aldığımız nota göre »AkTÖH IlBAHÎU EPEÎIDÎ Kumpanyasının.» 1830 yı l m a n Ocak
ayı başlarında letanbuldan. I-eroine Hidiv vapuru ile geldikleri »kafilenin.
13 kişide* oluştuğu anlaşılmaktadır.
¿danada Zıya Paşa tarafından kurulan bu ili- tiyatronun, temsillerini
kart ayı içerisinde vermeye başladığı»! ayış başlarında da son temsillerini
verdikleri anlaşılmaktadır*
Adananın bu ilk Tly&troeutuzun ömürlü olmamış £ır .turnoillor haftada
2 gün verilmiş »birbuçuk aylık devrede 3 eser sahnelenmiştir*. Ziya Paşanın
hastalısının ağırlaşması ve son 2 hafta evinden zfikemeyak ölmesi üzerino
bu tiyatro o büyük âdemin hayatiyle birlikte, perdesini İspatmış tır.
Esasen son günlerinde Ziya Paşa sağlığiylc uğraşmaktan kurduğu tiyat
ro ile uğraşmaya imkân bulamamıştır.
Siya Paşanın ölünli üserine-cslında tiyatronun aleyhinde olan »fakat
bu düşüncelerini validen korktukları için açığa vuramayaa-yobazlar,lıcmen
tiyatronun yıkılmasını,bu kuruluşun dini zedelediğini belirttileriKatta
duvarlara, geceleri, yafta yapıştıranlar bile oldu.!-ulaktan kulağa asılsız
söylentiler yaymaya çalıştılar.
Siya kaşanın bu ve diğer icraatı ile ilgili olarak İstanbul?, yapılan
şikayetler üzerine,Adanaya bunları incelemekle görrvli olarak kaçı Akif
lif«udi gönderildi.Aynı zamanda Voli Vekilliğine atanan bacı AKİF EF1733Î,
yobazlan fazlaca dinlemiş olacak ki, tiyatro bir deha perdesini açamadı.
Kültüre hizmet yolunda iyi bir niyetin örneği olan bina bir günde yıktı
rıldı.
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i&ütfiR Î I ’MHÎK EPEHDÎHtN AKİBE2Î
ali Siya P a ş a m a İstunbuldan Adanaya getirttiği Aktör İbrahim F£«ndi
Adanayı çok ervmişti* llyatro kumpanyasiyle birlikte,bir Hidiv Vapura ile,
istanbulc iönen ( ı ) bu sanatkâr, fidotf. bir Adana hastalısına, tutul tul
Sahneye çıktığı heyecanlı günlerin ve o yörede edindiği dostların çekici
etkisi ol tında,.dönüp dolaşıp Adanaya yerleşti,: İlli Lîücaüele yıllarında
-"•-fîyseri’de öldü, (1 düğünde 69 yaşındaydı* Oğlu, daha sonraları Adanada Avu katlık,Ankorada iloterlik yapmıştı*

( 1 ) 7
nyıs 1830 tarihli 0 6 sayılı n TMîCİtel-I BAKÎKAS? ” gazetesinde
şu kısa haber yayınlandı :

( Oyunlar İçin bundan üç-dört ay önce,Adanaya gitmiş olan 15-14
kişiden ibaret bulunan tiyatro kumpanyası,geçen cumartesi günü
Iatenbula dönmüştür*)
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