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On üçüncü sayı çıkarken…
Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları, Türkiye’de ve Boğaziçi Üniversitesi’nde olağanüstü hallerin yaşandığı bir dönemde büo yıllık’ın on üçüncü sayısı ile karşınızda. Bu sayının hazırlandığı günlerde, Boğaziçi Üniversitesi ve ülke çapında
faşist, anti-seküler ve anti-demokratik uygulamalar hafızalara kazındı: Yıllar
sonra, akademisyenlerce seçilen rektör yerine Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir rektör Boğaziçi Üniversitesi’nin başına geçti. Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan bu yeni dönemde kulüplerin “sakıncalı” görünen etkinlikleri iptal
edildi. BÜO, amatör tiyatro gruplarına dair kaynakların az bulunduğu, öğrenci
faaliyetlerinin engellendiği bir kültür sanat ortamında büo yıllık’ı yayımlayarak
hem sene içerisinde yapılan eğitim araştırma çalışmalarını sizlerle paylaşmayı
hem de bu çalışmaların devamlılığını hedefliyor.
büo yıllık’ın bu sayısında, Neil Simon’ın Anton Çehov öykülerinden oluşturduğu
Sevgili Doktor ve BÜO’nun Hagop Baronyan ve Yervant Odyan’ın oyunlarından
yola çıkarak hazırladığı Pera’da Bir Akşam Vakti prodüksiyonları üzerine iki
dosya bulunuyor.
2014 eğitim prodüksiyonu olarak ele alınan Sevgili Doktor dosyasında, oyun
metninin yanı sıra Henri Troyat’ın Anton Çehov’un hayatı ve eserleri üzerine
kaleme aldığı Mektupların Söylediği isimli kitabının sunum notları bulunuyor.
Yazıda Sevgili Doktor oyunun metinsel ve dramaturjik anlamda nasıl revize edildiğine dair kısa bir bölüm de okuyabilirsiniz. Dosyada ayrıca 8 Mart 2014’te Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü ile birlikte düzenlenen “Çehov’un
Gözünden Kadınların Dünyası” adlı etkinliğe dair bir yazı da yer alıyor.
2015 yılında Pera’da Bir Akşam Vakti adlı oyun üzerine yürütülen çalışmaların
raporlamaları Baronyan ve Odyan’ı Sahnelemek1 adlı bir blogda derlendi.
Yıllığın ikinci dosyası olan Pera’da Bir Akşam Vakti dosyasında, bu blogdaki
materyallerin derlenmesinden oluşan yazılar yer alıyor. Dosyada Hagop
Baronyan’ın Haşmetlü Dilenciler ve Şark Dişçisi oyunlarından ve Yervant
Odyan’ın Zavallın [Zavallı] oyunundan oluşturulan kolaj metin bulunuyor.
Yapılan kolaj çalışması üzerine hem sahne üzerinde hem de masa başında
yapılan çalışmaların notlarını ve kolaj metnin yorumunu “Pera’da Bir Akşam
Vakti: Süreç ve Dramaturji Notları” adlı yazıda bulabilirsiniz. Ayrıca Hagop
Baronyan’ın Haşmetlü Dilenciler ve Şark Dişçisi adlı oyunları üzerine yapılan
tartışmanın notları “Şark Dişçisi ve Haşmetlü Dilenciler Metin Analizi Notları”
adlı yazıda yer almaktadır. Zavallın adlı oyununu kolaj çalışmamıza dahil
ettiğimiz Yervant Odyan’ın 1915’te gönderildiği sürgünü anlattığı Accursed
Years: My Exile and Return from Der Zor, 1914-1919 adlı kitabın aktarım notları
da dosyanın bir bölümünü oluşturuyor. Murat Cankara’nın Yervant Odyan
ve eserleri üzerine gerçekleştirdiği sunumun notlarına ise “Yervant Odyan ve
Oyunları” adlı yazıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Sevan Değirmenciyan ile Ermeni
tiyatrocular üzerine gerçekleştirdiğimiz oturumlardan derlenen “Anılarda
Tiyatro Simaları” adlı yazıda İstanbul’da tiyatro yapmış Ermeni tiyatrocuların
hayatları ve anıları ile ilgili anekdotlar bulunuyor.
1 Bloga baronyanveodyanisahnelemek.wordpress.com adresinden ulaşabilirsiniz.

BÜO olarak, özellikle “Pera’da Bir Akşam Vakti” adlı dosya ile tiyatro çevrelerinde ulaşılması zor kaynakları gün yüzüne çıkaran bir yayıncılık faaliyeti
yürütmeyi misyon edindik. Bu faaliyet ile amatör tiyatro dünyasına yazılı kaynak anlamında katkıda bulunmayı ve bu süreci devam ettirmeyi hedefliyoruz.
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Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO), 2013-2014 eğitim prodüksiyonu olarak Anton Çehov’un öykülerinden, oyunlarından ve hayat hikayesinden esinlenen bir kolajla, Sevgili Doktor oyunu ile seyirci karşısına çıkıyor.
40’lı yaşlarında, verem illetine tutulmuş, hayatının son demlerinde bir doktorun çalışma odasına misafir oluyoruz: Anton Çehov. Yazıp çizmeye lise yıllarında hazırladığı okul gazetesi ile başlamış ve bu yaşına kadar pek çok öykü
ve oyun yazmış. Hayatını sürekli eşinden, dostundan ve tanıdıklarından uzak
geçiren bu adam, meramını hep mektuplarıyla anlatmış ve bolca mektup biriktirmiş: Çocukluğunda anlattığı bozkır hikayeleriyle kendisine ilham veren
annesinden, Moskova’da tiyatroyu beraber keşfettiği kuzeni Mişel’den, dönemin ünlü oyuncularından biri olan eşi Olga’dan, öykücülüğünü gün yüzüne
çıkaran yayıncısı Leikin’den, yazar dostları Tolstoy ve Gorki’den ve Moskova
Sanat Tiyatrosu’nun kurucuları Stanislavski ve Dançenko’dan mektuplar...
Henri Troyat da bu mektuplardan bir hayat hikayesi oluşturmuş, adına da
Mektupların Söylediği demiş. Biz de mektupların söylediğini dinleyip Çehov’un
yazarlık serüveninin peşine düştük. Yolda da gördük ki kendisi öyküden öyküye 19. yüzyıl Rusya’sının kocaman bir tablosunu çizmiş inceden inceye,
alçakgönüllülük ve dürüstlükle... Kent ve köylerin günlük yaşamında gülünç
alışkanlıklarını gözlemlediği kişileri, mesela köylüleri, toprak kölelerinin özgürlüklerine kavuşmasıyla yarı yarıya yıkıma uğramış köy soylularını, büyük
ve saf hayallere sahip üniversite öğrencilerini, düş kırıklığına uğramış profesörleri, talihsiz doktorları, hesap defterlerine sımsıkı sarılan esnafları, toplumda bozuk para muamelesi gören memurları ve bir banknot kadar değerli
olan generalleri anlatmış öykülerinde...
“Bir yazar dostum, öykülerimden birini fazla sıradan bulmuş, sayfalarca eleştirmiş. Öykülerimde hep günlük yaşamı, gri ve renksiz insanları anlattığımı söyleyerek beni eleştirenler, hep Yunan Trajedilerindeki gibi tanrıların, kralların,
soyluların peşinden gitmemi istediler herhalde. Halbuki, basit insanlara karşı,
kahraman olmadıkları için kin beslemek, dünyaya küskün, dar görüşlü kimselerin işidir...”
BÜO olarak, Neil Simon’ın Sevgili Doktor kolajında yer alan “Aksırık”, “Biçare
Kadın” ve “Oyunculuk Sınavı” sahnelerinin yanı sıra Anton Çehov’un “Vodvil”
ve “Mahkeme Kaleminde” adlı öykülerini de sahneleştirdik ve bütün bu öyküleri, Anton Çehov’un nasıl yazmış olabileceğini hayal ederek onun gözünden
ve sözünden anlattık.
İyi seyirler...
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Anton Çehov, kendisine gelen mektuplarla geçmişi yad eder.
(Sevgili Doktor’14, BÜO)

Memur İvan, General’in ensesine hapşırdığı anı olağanca dehşetiyle ağır ağır
aklından geçirir.
(Sevgili Doktor’14, BÜO)

İvan: Efendim biliyorum az önce beni kovdunuz. Ama benim durumu size açıklamam lazım. Bakın bu aksırığın hiçbir politik sebebi yoktu. Lütfen kafanıza
kasten tükürdüğümü zannetmeyin. Sonuçta partizanca olmayan, şiddet hareketleriyle hiç ilgisi bulunmayan masum bir aksırık.
(Sevgili Doktor’14, BÜO)

Toprak ağası, banka memurlarına rüşvet vererek işlerini kolayca hallettirir.
(Sevgili Doktor’14, BÜO)

Kadın: Oğlum, sen iyi bir insana benziyorsun. Raporu oku da gör kocam
hasta mı değil mi.
Poçatkin: Madam, dışarıda iki kere okudum ya!
(Sevgili Doktor’14, BÜO)

Kloçkov: Beyler bayanlar. Aslında bu gece sizinle özel bir şeyler paylaşmak
istiyorum. Kendi yazdığım bir vodvili!
(Sevgili Doktor’14, BÜO)

1. jüri üyesi: Aktris olmayı gerçekten istiyor musunuz?
Nina: Gerçekten istiyorum. İliklerimde, kemiklerimde, damarlarımda akan kanda, aldığım her solukta…
(Sevgili Doktor’14, BÜO)

Çehov: Son kez bakıyorum seyircilere, oyunculara, sahneye… Onlara büyük
bir sevinç ile bakıyorum. Zaman geçiyor. Gün gelecek, hepimiz bu dünyadan
göçüp gideceğiz. Seslerimiz, yüzlerimiz, her şeyimiz unutulacak; yalnızca
hikayelerimiz kalacak.
(Sevgili Doktor’14, BÜO)

Sevgili Doktor Oyun Metni

ÇEHOV’UN ÇALIŞMA ODASI
(İleri aşamadaki verem hastalığıyla boğuşan yaşlı Çehov çalışma odasındaki
emektar yazı masasında eski mektuplarını okumaktadır. Bu mektuplardan
birini eline aldıktan sonra öksürmeye başlar. Öksürürken kendisini izleyen
seyirciyi fark eder.)
Çehov: Efendim kusura bakmayın. Bu öksürük nöbetleri başladı mı
bitmek bilmiyor. Hastalığın son evresinde bunların olması çok normal.
Vakti zamanında muayene edip verem teşhisi koyduğum bir hastam şöyle demişti: “Doktor Bey yapacak bir şey yok. İlk yazda karların erimesiyle
ben de çekip gideceğim.” Ama ben şanslıyım ya da azimli; dile kolay,
tam dokuz yıldır bu hastalıkla birlikte yaşıyorum, ama artık kendisinin
dostluğumuzdan sıkılmaya başladığını seziyorum. Paylaştığımız anların,
karaladığımız satırların, ahbaplık ettiğimiz uzun tren yolculuklarının sonuna geldik sanırım. Bu dostuma daha fazla kalması için ısrar edemem.
Şimdi siz “Hasta adamsın. Gecenin bu saatinde ayakta ne işin var, git
yat” diyorsunuz. Efendim, ben de öyle yapıyorum. Gidiyorum yatağıma
yatıyorum, ama aradan birkaç saat geçmeden gözlerimi açıyorum, sanki
hiç uyumamışım gibi. Sonra soluğu burada alıyorum, çalışma odamda.
Bu benim emektar çalışma masam, yazılarımı bunun üzerinde yazarım.
Daha doğrusu yazardım. Artık öyle eskisi gibi yazamıyorum, ama bolca
okuyorum. Bu sıralar eski mektuplara merak sardım. Sanki geçmiştekilerle ilgilenirsem zaman hiç ilerlemeyecek, Azrail’i oyalayabilecekmişim
gibi geliyor. (Mektuplara tek tek göz gezdirmeye başlar.) Sevgili annemden gelen bir mektup, ben Paris seyahatindeyken... Sağ olsun beni hiç
habersiz koymazdı. (Bir diğer mektuba bakar) Üstat Tolstoy’dan... Kendisiyle zaman zaman atışsak da ona saygım sonsuzdur. (Bir diğeri) Eşim
Olga’dan, efendim kendisi aktristir. Şu anda bir oyunun provaları için
Moskova’da, bense burada, güzel bir sahil kasabasında, sürgündeyim.
(Bir başka mektubu eline alır.) Kuzenim Mişel’den. Bu mektup geldiğinde
on altı yaşındaymışım. Kuzenim Mişel’in ben on altı yaşındayken Moskova’da gönderdiği bir mektup.
(Çehov’un odasını aydınlatan ışık kapanır, sahnenin başka bir bölümü aydınlanır. Mişel, Çehov’a mektup yazmaktadır.)
Mişel: Nasılsın Anton, soru işareti. Neler yapıyorsun, yine soru işareti, virgül. Moskova’dan dönüş yolculuğun nasıl geçti, nokta, ünlem, üç

16 Sevgili Doktor Oyun Metni
nokta. Başlayacağım sana da imla takıntına da Anton. (Mektup yazmayı
bırakır, konuşmaya başlar.) Ben seni özledim oğlum. Ne günlerdi ama be!
Moskova’nın altını üstüne getirirdik senle. Gitmediğimiz oyun, sürtmediğimiz sokak, bizim dükkândan da aşırmadığımız votka kalmadı. Tabii bir de
kızlar... (İçerden Mişel’in patronunun sesi gelir, onu çağırmaktadır.)
Mişel: (İçeriye) Geliyorum patron. Cevabını bekliyorum ha! Taganrog’da ne
olup ne bittiğini anlatıyorsun bana.
Çehov: (Çehov’un odasını aydınlatan ışık açılır. 16 yaşını canlandırır.) Hiç...
Taganrog’da yeni bir şey yok. Her şey yerli yerinde, sıkıcı, aynı. Gündüzleri okula gidiyorum, geceleri ise birkaç kopek kazanabilmek için özel ders
veriyorum. Oğlum Mişel, geçenlerde Taganrog’da bir oyuna gittim, Moskova’da izlediğimiz oyunlarla karşılaştırdım. Fark büyük. Kardeşim benim
lise biter bitmez Moskova’ya gelmem lazım.
Mişel: Ne duruyorsun o zaman? Paskalya tatilinde atlıyorsun bir trene geliyorsun o zaman kardeşim. Hem bak sadece ben değil Marina da özlüyor
oğlum seni, Anton olmayınca tiyatronun tadı hiç çıkmıyor diyor.
Çehov: (Utanarak) Marina’ya sevgilerimi ilet lütfen. Eğer bana bir mektup
yazmak isterse ona adresimi verebilirsin. Ama ben gelemem. Burada durum bayağı karışık. Maliye bakanı nedenini açıklar sana. Oğlum amcama
söyleme ama bizim dükkân gidici. Yani anlayacağın ben gelemem. Ama
bak görürsün ben babam gibi olmayacağım. İleride çok zengin olacağım. O
zaman seni bal kaymakla besleyeceğim. En iyi şarapları içireceğim oğlum
sana. (16 yaşından yaşlı haline geri döner.) Efendim para babası olma özlemim bu mektubu yazıncaya kadar sürdü. Tamam, dedem sağ olsun, vakti
zamanında özgürlüğümüzü satın almış ama damarlarımızdaki köle kanı
bakiymiş. Mesela babam Taganrog’daki dükkanı batırınca Moskova’ya
kaçtı. Ben de peşi sıra Moskova’ya, üniversitede tıp eğitimi almaya... Tabii
vaktimiz ve nakdimiz olduğu sürece Mişel’le tiyatroya da gittik. Güzel güzel
şapkalar taktık, ceketler giydik, tabii ki ikinci elcilerden... Efendim, öyle
Moskova’da tiyatroya paspal gidilmez, herkes iki dirhem bir çekirdek giyinirdi. Çünkü Moskova’da tiyatro ortamı bambaşkadır, adete bir düğün gibidir, insanlar işlerinde çıkıp bu edebi havayı solumak için adeta yarışırlar.
AKSIRIK
(Müzik eşliğinde oyun izlemeye gelen soylular sahneye gösterişli bir giriş yapar.
Sahne bir tiyatro salonuna dönüşür. Çehov ve Mişel de buluşup yerlerini alırlar.
Çehov 18 yaşını canlandırır.)
Çehov: (Diğer seyircileri göstererek) Mişel baksana şehrin bütün ileri gelenleri burada; soylular, subaylar, tüccarlar. (Sahneye İvan ve karısı Sonya
girer, yerlerine otururlar.) İyi ama bu adam kim? Giyim kuşamıyla hiç buranın insanı değil.
Mişel: Memur herhalde.
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Çehov: Peki burada ne işi var?
Mişel: Demek ki tiyatroyu çok seviyor.
Çehov: Dişinden tırnağından arttırıp gelmiş locadan yer almış ya da...
Mişel: Ya da başrol oyuncusuna hayran.
Çehov: Bak burada kimler oturur? Şehrin ileri gelenleri. Eğer bir memur
kendini şehrin ileri gelenlerinden biri gibi hissetmek istemiyor olsa neden
onlarla otursun?
Mişel: Sen de iki dakikada ne hikayeler uydurdun Anton.
Çehov: Bu tiyatrodan ne hikâye konusu çıkar. Mesela bizim memurun
önüne gelip amiri otursa...
(General ve karısı gelip memurun ön sırasına oturur. İvan onları fark eder.)
İvan: İyi akşamlar sayın generalim.
General: İyi akşamlar.
İvan: İzin verirseniz size kendimi tanıtayım. Ben İvan İlyiç Çerdyakov. Sizinle tanışmak çok büyük şeref efendim.
General: (Soğuk bir şekilde) Ya.
İvan: Efendim aynı bakanlıkta çalışıyoruz. Yani bakın zat-ı alinizin emrinizde ben baş katip yardımcısıyım efendim. Canla başla çalışıyoruz.
General: Ya öyle mi çok iyi ediyorsunuz. Bu yıl ağaçlar güzel yeşermiş,
fidanlar da güzel boy vermiş. Aferin.
İvan: Efendim bölüyorum kusura bakmayın ama eşimi de tanıştırayım.
Karım Madam Çerdyakov.
General: Şeref duydum hanımefendi.
Sonya: O şeref bendenize ait efendim.
General: İyi seyirler hanımefendi.
İvan: Madam Brasilhov sizi eşimle tanıştırayım.
Sonya: Memnun oldum madam.
Madam Brasilhov: Nasılsınız?
Sonya: Şimdi eşinizle tanışma fırsatına nail oldum efendim.
İvan: Ben de karımın kocasıyım umarım afiyettesinizdir madam. (Zil sesi
gelir) Oyun başlıyor efendim sonra konuşuruz. Bu arada iyi seyirler.
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Çehov: (Seyirciye) Bizim memur kendini oyuna iyice kaptırdı. Artık amirinin yabancısı da sayılmaz. Keyfine diyecek yok. Ama işte o an, geldim geliyorum demeden, fırtınalı göklerden inen bir yağmur gibi Çerdyakov başını
geriye doğru attı... (İvan generalin ensesine hapşırır.)
İvan: Çok özür dilerim sayın generalim çok affedersiniz.
General: Tamam zararı yok.
İvan: Zararı yok mu? Efendim benim bu yaptığıma düpedüz hayvanlık
denir. İzin verin de ensenizi sileyim en azından kabahatimi bu şekilde affettirmiş olurum.(İvan, generalin ensesini silmeye başlar.)
General: Yeter, yeter.
İvan: Efendim sırılsıklam oldu enseniz ama ben de utancımdan yerin dibine geçtim.
Seyirciler: Hişşşt!
Çehov: Zararı yok dedi ama ya kasten yaptığını zannettiyse?
İvan: Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Kendimi tutayım demeye kalmadan boşalıverdi burnumdan.
Generalin Karısı: Şşş!
İvan: Tabii. Evet. Çok haklısınız. Herhangi bir hastalığım yok herhalde
ufacık bir toz kaçtı.
General: Oturun artık. Rahat bırakın da piyesi izleyelim.
Çehov: Çerdyakov ne kadar çabalasa da bu düşünceyi aklından çıkaramıyordu. Generalin ensesinde patlayan aksırık artık düşman mevzilerine
dikilmiş bir topun gürlemesinden farksızdı onun için. Çerdyakov bu küçük
kabahatini olağanca dehşetiyle ağır ağır aklından geçirdi. (Müzik eşliğinde
İvan’ın General’in ensesine hapşırdığı an ağır çekim oynanır. Müziğin kesilmesiyle oyunun bittiği anlaşılır. Seyirciler çıkmaya başlar. İvan ve karısı
General’in gitmesine izin vermeyerek...)
İvan: Efendim. Sayın generalim. Efendim az önceki tatsızlık ...
General: Amma da uzattınız delikanlı.
İvan: Yok efendim ben aslında sizin ıslak bir enseyle dışarı çıkmanızdan
endişeliyim de.
General: Öyle mi? Başım yeterince ıslandı zaten. Daha da ıslanmasını hiç
istemem. (General ve karısı çıkarlar.)
Çehov: Çerdyakov’un mesleğinde yükselme umutları burnunun yeliyle
harman olup gitmişti. Böylece süklüm püklüm evlerinin yolunu tuttular.
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(İvan ve Sonya evlerinde bu aksırık mevzusunu tartışmaktadırlar.)
İvan: Biz bu tiyatroya niye gittik?
Sonya: Sen bilet aldın İvan.
İvan: Tamam da niye locada oturduk?
Sonya: Sen oradan bilet aldın İvan.
İvan: Zaten bütün kabahat bende değil mi? Benim ne işim varsa tiyatroda.
Hadi diyelim gittim, neden kendi sınıfımdan insanlarla oturmam ki? Orada
birinin suratına hapşırsan “çok yaşa” der.
Sonya: Canım büyütme bu kadar yani alt tarafı bir aksırık.
İvan: Sonya bu adam beni sürecek diyorum sana. Yeşil Sahalar ve Parklar
Bakanlığından alacak Ağaçlıklar ve Taflancıklar İdaresine koyacak. Bittim
ben.
Sonya: Emin misin İvan? Bir aksırık yüzünden sürer mi cidden?
İvan: Ya kasten kafasına tükürdüğümü düşündüyse?
Sonya: Valla kasten yaptığını sanmış olabilir. Tabii canım kesin öyle sandı.
Adamdan o kadar özür diledin seni yatıştıracak bir söz bile söylemedi.
İvan: Değil mi? Sen de fark ettin.
Sonya: (Telaşlı) Bittik biz bittik mahvolduk. Belliydi zaten adam bizim suratımıza bile bakmadı ki. Karısı da zaten suratsızın teki.
İvan: Sonya gel otur. Bavulumu hazırla.
Sonya: Neden?
İvan: Gidiyorum ben.
Sonya: Nereye?
İvan: Sibirya’ya sürgüne, bir iki saate bilemedin yarın sabaha gelip alırlar
artık beni.
Sonya: Olmaz öyle şey, göndermem ben seni.
İvan: Nereye göndermiyorsun?
Sonya: Gider bir daha konuşursun generalle.
İvan: Kaç kere söyledim biliyorsun.
Sonya: Öyle olmaz gidersin huzuruna çıkarsın.
İvan: İşe yarar mı dersin?
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Sonya: Yarar canım. Erkenden gidersin özür dilersin. Kasten yapmadığını
söylersin.
İvan: Diyorsun ki burnu sürtülmüş bir adam gibi çıkarım karşısına, yalvarırım yakarırım beni affeder.
Sonya: Affeder herhalde canım niye etmesin?
İvan: Hay aklınla bin yaşa!
Çehov: Böylece Çerdyakov ertesi sabah generalin huzuruna çıktı. Rastlantı bu ya general o gün dilek sahiplerini dinliyordu.
(İvan, General’in odasının önünde, sırada beklemektedir.)
General: Bağrışmayın, sıradaki gelsin. (İvan gelir) Evet dileğiniz nedir?
İvan: Haşa sayın generalim bir dileğim yok.
General: O zaman niye geldiniz buraya?
İvan: Beni tanımadınız mı?
General: Hayır çıkartamadım.
İvan: Efendim dün gece tanıştık ya. Tiyatroda ben sizin tam arkanızda oturuyordum. Eşinizle sohbet ettik, sizinle sohbet ettik. Sonra oyun başladı.
Sonrasında ben hapşırdım.
General: Yine mi sen! Böyle saçmalık görmedim. Sıradaki.
(İvan General’in odasından çıkar. Tekrar görüşebilmek için sıranın en arkasına
geçer.)
1.Vatandaş: Generalim bir vişne bahçesi satın aldım. Önce oradaki ağaçları kesiyorum. Sonra oraya bir yazlık kompleksi yapıyorum. Ama tabii
önce izninizle. (Dilekçesini imzalatır, çıkar.) (2. ve 3. Vatandaş girerler.)
2.Vatandaş: Generalim bu adam bana dedemin dedesinden kalan Öküz
Çayı’nın kendisine ait olduğunu iddia ediyor, öküz!
3.Vatandaş: Ağzını topla asıl bana dedemin dedesinden kaldı orası. (Kavga
etmeye başlarlar)
General: Yeter! (2. ve 3. vatandaş çıkar, 4. Vatandaş girer.)
(Sıra tekrardan İvan’a gelmiştir.)
General: Yine mi sen?
İvan: Tamam efendim biliyorum az önce beni kovdunuz. Ama benim size
durumu açıklamam lazım. Bakın bu aksırığın hiçbir politik sebebi yoktu.
Lütfen kafanıza kasten tükürdüğümü zannetmeyin. Sonuçta partizanca
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olmayan, şiddet hareketleriyle hiç ilgisi bulunmayan, masum bir aksırık.
Ben zaten burnunun dikine giden bir adam değilim. Burnundan kıl aldırmayan bir adam da değilim tabii. Şu küstah burnumu yerden yere vurun
ama beni affedin artık sayın büyüğüm affedin!
General: Sen benimle alay mı ediyorsun be adam? Ne bekliyorsun yani
sana “Çok yaşa” mı diyeyim!
İvan: Yani...
General: E hadi çık git!
İvan eve döner. Sonya onu beklemektedir.
Sonya: Ne oldu?
İvan: Odasından kovdu beni.
Sonya: Nasıl yani?
İvan: Nasıl olacak gittim doğru düzgün derdimi anlattım. Alay ediyormuşum onunla. Ama artık yeter bir daha da o gösteriş budalası adamın yanına gitmem. Şeytan görsün yüzünü.
Sonya: Tamam. Madem huzuruna çıkmayacaksın. Mektup yazıp özür dilesen?
İvan: Mektup mu?
Sonya: Tabi canım kâtip değil misin sen? Yazarsın, öyle anlatırsın.
İvan: Getir getir, kağıtları getir. Katibim ben yazacağım tabii. (Sonya kağıtları getirir. İvan eline kalemi alır.) Ne yazacağım?
Sonya: Güzelce özür dile. Kasten yapmadım de. Sonra sizle alay falan da
etmedim de.
İvan: Tamam. Şöyle güzel bir giriş yapayım önce. (Yazar.) “Sevgili, saygılı,
değerli, elleri defalarca öpülesi, önüne kırmızı halılar serilesi, büyük büyük
büyüğüm.”
Sonya: Biraz abartılı oldu sanki.
İvan: Tamam. O zaman net bir şey yapalım. (Başka bir kağıda yazar.) “Sayın generalim” yapalım. “Burnumun…”
Sonya: İvan, “burnum” demesen mi acaba şimdi bir daha hatırlatacaksın
adama.
İvan: Tamam. “Alay ettiğimi düşünmüş olabilirsiniz ama benim canım
burnumdan geldi.”
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Sonya: İvan!
İvan: Aman Sonya ben bu adamdan neden özür diliyorum ki? Daha önce özür
diledim de ne olduğunu gördük. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum artık.
Yarın gideceğim kim kiminle alay ediyormuş göstereceğim ona!
(Ertesi sabah İvan, Generalin karşısına tekrar çıkar.)
İvan: Çok özür dilerim sayın generalim çok affedersiniz.
General: Kimsin sen be adam?
İvan: Çerdyakov. Beni yine tanımadınız. Geçen gece gürültülü bir şekilde tanışmıştık. Sonra ben özür dilemeye geldim, siz beni kovdunuz. Sonra ben
tekrar geldim, beni tekrar kovdunuz. Sonra bana dediniz ki “Benimle alay mı
ediyorsun?”. Sizinle alay etmek benim ne haddime efendim.
General: Sen ne istiyorsun be adam derdin ne senin?
İvan: Özür dilemek. Efendim bu bir kazaydı, kasıt yok, kaza...
General: Yeter! Seni bir daha gözüm görmesin. Sersem herif yıkıl karşımdan.
(Tam o sırada tekrardan General’in yüzüne hapşırır) Pislik herif. Senin burnunu sıksam canın çıkar. Ayağımın altına aldım mı ezerim seni. Bir bit kadar
değerin yok gözümde. Sen bir hiçsin! Bir hiç! Şimdi defol! Defol!
(İvan General’in odasından çıkar.)
Çehov: (Seyirciye) İçinde bir şeyler kırılıvermişti Çerdyakov’un. Ama öyle bir
şey ki onarılır gibi değil, can evinden vurulmuş gibi. Gözleri görmeksizin, kulakları işitmeksizin evinin yolunu tuttu.(İvan evine doğru yollanır.) Kurulmuş
bir makine gibi üstünü bile çıkarmadan sedire uzandı.(İvan sedire uzanır,) Ve
can verdi. (Işık kapanır.)
ÇEHOV’UN ÇALIŞMA ODASI
(Çehov’u bir öksürük nöbeti tutar. Masasına doğru gider ve çekmeceden ilaçlarını
alır. Su içer ve sakinleşir.)
Efendim, esasında doktorlar kendimi çok yormamı, gevezelik etmemi yasakladılar. Doktor olarak bunları ben de biliyorum ama bir hasta olarak burnumun dikine gidiyorum. Doktor sözü dinlemeyen, ama sürekli hastalığından
şikayet eden, geçmesi için hiçbir şey yapmayan insanlara ben de kızardım.
Ben genç bir hekimken böyle geveze bir adam değildim. Daha ziyade iyi bir
dinleyiciydim. Çünkü hastaların şikayetlerini nasıl anlattıkları, hastalıkları
konusunda önemli ipuçları verir. Bazen mevzu hiç hastalıkla ilgisi olmayan
konulardan açılırdı. Onları dikkatle, en ince ayrıntısına kadar dinleyip kısa
kısa notlar alırdım. Yazarlık alışkanlığı herhalde, eve gelince de o notları okumaya bayılırdım. Belki inanmayacaksınız ama o notları hala saklarım. (Heyecanla defteri aramaya koyulur. ve karşısına çıkan ilk notu okumaya başlar.)
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“Adı: Bay Kistunov. Mesleği: Bankacılık. Hastalığı: Gut Hastalığı.” Efendim
kendisini tam yedi sene muayene etmişim, hiçbir sonuç elde edememişim.
Bay Kistunov’u son muayene ettiğim günü hatırlıyorum. Kendisini çalıştığı
bankada, makamında muayene etmiştim.
BİÇARE KADIN
(Sahne müzik eşliğinde bir bankaya dönüşür. Banka memurları veznede çalışmaktadır. Çehov onların önünden geçerek müdürün odasına girer. Müşteriler
ise veznenin önünden uzun bir kuyruk oluşturmuş beklemektedirler. Sıranın
en arkasında olan zengin bir toprak ağası elindeki para çuvalı ile sıranın önüne
geçer, fakat sıradaki diğer kişiler tarafından sıranın en sonuna atılır. Sırayı düzene sokmaya çalışan memurlara para gösterir. Bu adam memurlar tarafından
sıranın en önüne alınır ve memurlara rüşvet vererek işlerini hallettirir.Müzik
sona erer ışık değişimi ile sahnede Çehov ve banka müdürü Kistunov kalır.)
Çehov: Dün akşam ne yediniz Bay Kistunov?
Kistunov: Salata yedim.
Çehov: Başka?
Kistunov: Bir kâse de çorba içmiş olabilirim.
Çehov: Emin misiniz Bay Kistunov?
Kistunov: Eminim canım kaç aydır et yemiyorum.
Odacı: (Elinde tepsiyle odaya girer.) Bay Kistunov! Kahvaltınızı getirdim
efendim. Her zamanki gibi, kavurmalı yumurta.
Kistunov: Ben et yemiyorum ya evladım, vejeteryan oldum.
Odacı: Geçmiş olsun efendim! Umarım ciddi bir şey değildir.
Kistunov: Cahil cahil konuşma! Biz et yemeyenlere vejeteryan denir.
Odacı: Şimdi mundar olacak bu...
Kistunov: Götür bari, içeride sen yersin.
Odacı: Sağ olun efendim, teşekkürler!
Çehov: Bay Kistunov, perhize devam edeceğiz. (Reçete yazmaya başlar.)
Poçatkin: (Telaşla odaya girer.) Efendim! Efendim!
Kistunov: Ne var?
Poçatkin: Dışarıda odacı kavurmanızı yiyor.
Kistunov: Yahu tamam yeter sus artık bağırma.
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Poçatkin: Affedersiniz efendim. Ne oldu?
Kistunov: Bendeki nikris illeti azdı. Çok et yiyormuşum da ondan oluyormuş. Nasıl bir alakası varsa.
Poçatkin: Efendim kim bilir ne kadar canınız acıyordur. Ben size hemen
masaj yapayım.
Kistunov: Yahu dur ne masajı. Ben sana nikris diyorum sen bana masaj
diyorsun. Burada tıp var, bilim var, doktor var doktor! Kalkmış cahil cahil
konuşuyorsun.
Poçatkin: Haklısınız efendim benimkisi de laf işte. Bu hasta haliyle buralara kadar gelen yüce insan…
Kistunov: Tamam tamam uzatma. Daha ne bekliyorsun burada?
Poçatkin: Efendim dışarıda bir kadın var da. Böyle ufak tefek bir şey...
Sağa koşturuyor, sola koşturuyor... Bize bir şeyler anlattı ama dediklerinden pek bir şey anlayamadık doğrusu. Tutturdu banka müdürünü göreceğim diye. Ama siz çok kötüyseniz efendim; biz onu göndeririz gider.
Kistunov: (Poçatkin’e) Doktorun yanında neler diyorsun. (Doktora duyurmaya çalışarak) Bankamızın büyük işleri benim küçük rahatsızlıklarımdan önce gelir. İçeri davet edelim.
Poçatkin: Emin misiniz efendim?
Kistunov: Biz müşterimizi ne zaman geri çevirdik Poçatkin?
Poçatkin: Hemen efendim.
Çehov: Bay Kistunov bu perhize harfiyen uyacağız. (Reçeteyi verir.) Tekrar
geçmiş olsun.
(Kırk beş elli yaşlarında bir kadın içeri girer. Çehov, kadın ile banka müdürünün karşılaşmasına tanık olur ve çıkar.)
Kistunov: Hoş geldiniz bayan. Ayağa kalkamadığım için özür dilerim, biraz rahatsızım da. Oturunuz lütfen. Size nasıl bir yardımda bulunabilirim?
Kadın: Bana büyük bir iyilik de bulunabilirsiniz efendim. İnşallah boş
döndürmezsiniz beni. Çünkü başka kimseden hayır yok. (Kadın ağlamaya
başlar, müdür sesten rahatsız olur.)
Kistunov: Sakin olun madam. Yalvarırım sakin olun.
Kadın: Affedersiniz.
Kistunov: Aklımızı başımıza toplayarak, sakin bir şekilde bu soruna eğilirsek, bir çözüm bulmak daha kolay olur. Şimdi, söyleyin derdiniz nedir?
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Kadın: Kocam efendim. Vergi tahsildarı Şukin. Kendisi beş aydan beri
hasta… beş aydır çekmediğim kalmadı.
Kistunov: Hastalığı ne?
Kadın: Sinir bozukluğu efendim. Hastalık tuttu bize musallat oldu. Her
şey sinirlerini altüst ediyor. Hele parmağınızın ucuyla bir dokunun (Çığlık
atar, müdür rahatsız olur) hah işte böyle bağırıyor.
Kistunov: Hanımefendi lütfen tarifleriniz bu kadar canlı olmasın! Bağırmayın, bağırmayın!
Kadın: Acı acı feryat etmek hakkımdır ama neyse… Beş aydır kocam yatağında yatıp iyileşmeye çalışırken adamı işinden attılar. Durup dururken,
hiç sebepsiz.
Kistunov: Vah vah, pek üzüldüm. Ama bunun bizim bankayla ilgisini
göremiyorum madam.
Kadın: Hastalığında neler çektim bilemezsiniz. Sabahtan akşama kadar
bir dediğini iki etmedim. Akşamdan sabaha başında bekledim. Bir yandan
da bir sürü iş beni bekler. Evi silip süpürmek, çocuklara bakmak, köpeğimizi, keçimizi, kedimizi, hasta olan kız kardeşimin kuşunu beslemek.
Kistunov: Kuş mu hasta?
Kadın: Ah keşke efendim, ama kız kardeşim hasta. Onun da başı dönüyor. Onun başı dönünce onun çocuklarına, onun kendisine, onun keçisine
bakmak da bana kaldı. Ama ne demişler besle kargayı oysun gözünü. Kız
kardeşimin kuşu geldi benim çocuklardan birini ısırdı. Bizim kedi de gitti
kız kardeşimin kuşunu ısırdı. Benim kolu kırık olan büyük kızım gitti kız
kardeşimin kedisini boğdu. Şimdi kız kardeşim bizim keçiyi istiyor. Keçiyi
vermezsek ya bizim kediyi boğacak ya da kızımın diğer kolunu kıracak.
Bütün bunlarla…
Kistunov: Ne olur yeter. Gerçekten derdiniz başınızdan aşkın, üzülmemek
elde değil. Ama gene de…
Kadın: Geçen gün kocamın çalıştığı acenteye gittim; maaşını almak için.
İçinden yirmi dört ruble otuz altı kopeğini kestiler… Neden diye sorduğumda da “Kocan yardımlaşma sandığından borç almıştı” dediler ama alamaz.
O adam benden izinsiz borç falan alamaz. Kafasını kırarım. Tabii bu hasta
haliyle değil. Zaten benim de eski mecalim kalmadı. Ama şimdilerde bir
öksürük arız oldu ki sormayın gitsin. (Öksürür.) Ciğerlerimi kusacağım.
Kistunov: Kocanızın iyileşmesi niçin bu kadar uzun sürdü şimdi gayet iyi
anlıyorum da benden istediğiniz nedir?
Kadın: Kocamın hakkını istiyorum. Yirmi dört ruble otuz altı kopeklik
helal parasını.
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Kistunov: Bir dakika bir dakika. Siz şimdi buraya kocanızın “hakkını”
almak için mi geldiniz? Yahu çok cahilini gördüm ama böylesini ilk kez görüyorum. Oldu olacak kasanın anahtarını verelim ne kadar lazımsa gidin
alın. Lafı mı olur canım. Haydi haydi! Kocanın çalıştığı acenteye mi gidiyorsun nereye gidiyorsan git.
Kadın: Ben buraya gelmeden önce zaten beş tane acentenin kapısını çaldım. Hiç biri derdimi dinlemedi. Delirmek üzereyim beyefendi. Bakın saçlarım tutam tutam yolunuyorlar. (Kopardığı saçlarını Kistunov’un masasına
atar.)
Kistunov: Saçlarınız yerli yerinde dursun madam! Şimdi beni iyi dinleyin:
Burası bir banka. Biz burada bankacılık işleriyle uğraşırız. Bize yatırılan
paraları kasamızda saklarız. Ne dediğimi anlıyor musunuz?
Kadın: Yani kocamın parasını bana veremiyor musunuz?
Kistunov: Vermiyorum!
(Kadın bir kâğıt çıkarıp masaya koyar.)
Kistunov: Hanımefendi bu ne?
Kadın: Doktor raporu. Kocamın hasta olduğuna inanmıyorsunuz ya işte
doktor raporu. Kocamın hasta olduğunun ispatı. Artık şüphe duymazsınız
herhalde?
Kistunov: Şüphe etmek şöyle dursun, doğruluğuna yemin ederim.
Kadın: Efendim, rapora baksanıza.
Kistunov: Bakmaya ne hacet efendim rapor karşımda duruyor.
Kadın: Yüzüne bile bakmayacağınız doktor raporu ne işe yarayacak? Bakacaksınız.
Kistunov: Görüyorum, görüyorum. Kocanız rahatsız, yerden göğe kadar
da haklısınız. Ama yine de derim ki burası bunun yeri değil. Buyurun efendim. (Kadına kapıyı gösterir.)
Kadın: Üstünkörü okudunuz efendim, bir kere kadar okuyun.
Kistunov: En ince ayrıntısına kadar okudum.
Kadın: Yavaş yavaş bir daha bakın.
Kistunov: Yavaş okuyamam, hızlı okuyucuyumdur.
Kadın: Sindire sindire bir daha okuyun.
Kistunov: Sindire sindire okudum, kafama dank dedi, şurada yazanları
ezbere biliyorum. Ama burası bunun yeri değil!
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Kadın: Sinir bozukluğu yazan yeri okudunuz değil mi?
Kistunov: Burası mı? Evet okudum, kocanızın sinirleri bozulmuş, vah vah
müthiş bir şey! Ama benim elimden bir halt gelmez! Şimdi gidin Allah aşkına!
Kadın:(Gitmek için kapıya yönelir fakat birden geri döner.) Elinizi ayağınızı
öpeyim beyefendi!
Kistunov: Hayır sakın ayağıma doku… (Kadın çoktan ayağına sarılmıştır,
müdür acıyla bağırır.) Poçatkin!
Kadın: Efendim ben size oruç tuttuğumu söyledim mi? Üç gündür ağzıma
lokma koymadım. Yemek istiyorum ama midem kabul etmiyor. Bugün bir
fincan kahveyi içtim içtim çıkardım.
Kistunov: Poçatkin!
Kadın: Bir deri bir kemik kaldım beyefendiciğim düşüp düşüp bayılıyorum. (Bayılır) Ay ne oldu? Yine mi bayıldım yoksa? Siz de gördünüz efendim, günde sekiz defa başıma geliyor bu.
Kistunov: Poçatkin!
Poçatkin: Buyrun efendim!
Kistunov: Kim soktu bu kadını odama?
Poçatkin: Siz efendim. Sordum “girsin” dediniz.
Kistunov: Ben bir insandan bahsediyorsun sanmıştım. Böyle elinde deli
raporuyla gezen bir tımarhane kaçkınından değil.
Kadın: Oğlum getir şunu. (Yerde duran doktor raporunu gösterir.)
Poçatkin: Bunu mu?
Kadın: Evet. Demin bayıldım ya şimdi kalkıp alamayacağım. Bak oğlum
raporu eline verdim yüzüme fırlattı. Okumadı bile. Ama sen iyi bir insana
benziyorsun. Oku da gör kocam hasta mı değil mi?
Poçatkin: Madam, dışarıda okudum ya ben. Hem de iki kere.
Kistunov: Ben de, ben de iki kere okudum.
Poçatkin: Dışarıda herkese okuttunuz. Kapıcı bile okudu.
Kadın: Göz ucuyla baktınız hepiniz. Bir daha okuyun.
Poçatkin: Ama madam…
Kistunov: Tartışma şununla Poçatkin. Oku gözünü seveyim. Oku yoksa
onu başka türlü gönderemeyeceğiz.
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Poçatkin: (Göz gezdirir.) Evet, kocanızın hasta olduğunu doğruluyor. Şimdi
lütfen çıkar mısınız, yoksa sizi çıkarmaları için birilerini çağırayım mı?
Kistunov: Hay Allah razı olsun senden Poçatkin! Çıkart şunu buradan. Kapıcıyla iki bekçiye de haber ver. Ama dikkat et öküz gibi kuvvetli.
Kadın: Bana parmağınızın ucuyla hele bir dokunun öyle bağırır, öyle çağırırım ki bütün şehir ayağınıza toplanır. Zavallı bir kadının dövüldüğü bankaya kimse adımını atmaz. Ay yine bayılıyorum galiba…
Kistunov: Sen mi zavallısın, saldırıya geçmiş bir su aygırı kadar zavallı! Senin gibi kadınlar benim gibi erkekleri, kocan gibi sinir hastası eder.
Kadın: Bana yardım etmeyecek misiniz yani?
Kistunov: Vur şuna Poçatkin. Bir temiz döv. Benden sana izin. Boylu boyunca yere ser, öyle bir kötek at ki aklı başına gelsin.
Kadın: (Poçatkin’e) İşitiyor musunuz, işitiyor musunuz nasıl bir muameleyi
reva görüyor bana? Benim gibi zavallı öksüz bir anneyi dövdürtecek size. Siz
benim nasıl öksürdüğümü işittiniz mi, işitin de ciğeriniz parçalansın…
Poçatkin: Bayan, lütfen gelin bunu benim odamda konuşa…
Kadın: Çek elini… İmdat! İmdat! Allah’ım sen bana acı… beni dövüyorlar…
Poçatkin: Ben mi sizi dövüyorum bayan? Sadece kolunuzdan tuttum.
Kistunov: Döv onu budala. Fırsat varken tekme at. Başka türlü def edemeyeceğiz onu. Sıkı bir yumruk indir de kendinden geçsin. (Müdür kadına
tekme atmaya çalışır. Vuramayıp yere düşer.)
Kadın: (Kadın Kistunov’dan kaçıp masanın üzerine çıkar.) Lanet olsun. Bankanıza ateşler düşsün. Mahzenlerinizdeki altınlar turşuya dönüşsün. Rubleleriniz soğana, kopekleriniz de sarımsağa dönüşsün.
Kistunov: Dur, dur! Yalvarırım sus artık. Poçatkin şuna para ver, ne isterse
ver, yeter ki başımdan gitsin.
Kadın: (Poçatkin’e) Yirmi dört ruble otuz altı kopek. Ne bir eksik ne bir fazla.
Hakkımı isterim.
Poçatkin: Gelin benimle, parayı vereyim.
Kadın: Bir ruble de yol parası. Yayan giderdim ama dizlerimin bağı çözüldü.
Kistunov: Şuna araba parası ver, daha fazlasını ver ama artık gözüm görmesin onu.
Kadın: Yok efendim ben hakkımı aldım fazlasını istemem. Allah sizden razı
olsun! Üzerinizden laneti kaldırıyorum sarımsaklar, soğanlar çil çil paralara
dönsün. Tuttuğunuz altın olsun.

Sevgili Doktor 29
Kistunov: (Saçlarını yolar.) Defet şu kadını başımdan!
Kadın: Ha, bir şey daha var efendim. Kocamın tekrar işe girebilmesi için
bana bir tavsiye mektubu lazım. Bugün sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Yarın erkenden gelirim. Allah gönlünüze göre versin, efendim.
Kistunov: Yine gelecekmiş, yine gelecekmiş… (Bastonuyla sarılı ayağını
döver.) yine gelecekmiş… (Işık kapanır.)
ÇEHOV’UN ÇALIŞMA ODASI
Çehov:(Işık açıldığında Çehov çalışma masasındadır.) Bir yazar dostumla
yaptığım yazışmayı okuyordum. Öykülerimden birini fazla sıradan bulmuş, sayfalarca eleştirmiş. “Öykülerinizde hep gri ve renksiz, basit insanları konu ediyorsunuz. Hayır anlamıyorum bu kadar basit bir konuyu
nasıl sayfalarca yazabiliyorsunuz?” Efendim yazıyorum. Onlar hep Yunan trajedilerindeki kralların, yarı tanrıların, soyluların peşinden gitmemi istediler. Halbuki, basit insanlara karşı, kahraman olmadıkları için
kin beslemek, dar görüşlü kimselerin işidir. İlginçtir, bazı eleştirmen ve
yazarlar beni sıradan insanları konu edindiğim için nasıl hor gördüyse,
bazı yayıncılar da bundan o derece hoşnut oluyordu. Mesela Işıltılar gazetesinin sahibi Bay Leikin.
(Bay Leikin daktilosunun başında Çehov’a mektup yazmaktadır.)
Leikin: Sevgili dostum Anton Çehov, gazetemde yazmayı kabul ettiğiniz
günden beri oldukça sevinçliyim. Okuyucularımız da yazdıklarınızdan oldukça memnun. Yazdığınız şeyler çok komik, çok eğlenceli. Okuyucularımız çok gülüyor ben de çok gülüyorum. (Kahkaha atar.) Ama uzun, çok
uzun; kısa yazın. Kısa yazarsanız daha fazla öykü yazmış olursunuz. Ben
de daha fazla para kazanırım, yani kazanırsınız. Sevgiler.
Çehov: Bay Leikin, şöyle açıklayayım: Elimde bir konu var diyelim, masanın başına geçiyorum yazmaya başlıyorum ama yüz satır, daha fazlası
olmaz düşüncesi daha ilk satırdan başlayarak elimi kolumu bağlıyor. Bu
nedenle sizden ricam şu: Yüz satır olan hakkımı yüz yirmi satıra çıkarın.
Leikin: Ohooo! İki gözüm, ben gazetemde yazan her yazarın hakkını yirmi satır artırsam, bu gazete yirmi sayfadan yirmi beş sayfaya çıkar. Bu ne
demek fazladan matbaa masrafı, düzelti masrafı demek... Bunun odacısı
var, çaycısı var, memuru var... Olmaz, yapamam. Saygılar.
Çehov: İyi de ben hikayelerimi elimden geldiğince kısaltıyorum, süzgeçten geçiriyorum, kesip buduyorum. Hikaye sona erdiğinde ise saymaya
başlıyorum doksan, yüz, yüz yirmi, yüz kırk diye. Sonra iyice bunalıyorum ve hiçbir şey yollayamıyorum. Bu böyle devam ederse görevimden
ayrılmak zorunda kalacağım.
Leikin: Amma da alıngan çıktınız Anton Çehov. Nasıl halletsek bu işi ne

30 Sevgili Doktor Oyun Metni
yapsak... Buluruz yahu bir çaresini buluruz... Buldum! Yüz satırlık olan
hakkınızı yüz yirmi satıra çıkarıyorum.
Çehov: Teşekkürler Bay Leikin.
Leikin: Yalnız sizden rica edeceğim, artık yazılarınızı kendi adınıza yazın.
Çehov: Neden Bay Leikin?
Leikin: Sansür kurulundan fena sıkıştırıyorlar. Geçen gün bir öykünüz
geldi sansür kurulundan; her tarafı kırmızıya boyalı. Vallahi nasıl açıklayacağımı şaşırdım. Kim bu öykünün yazarı diye sorup duruyorlar.
Çehov: Siz ne dediniz?
Leikin: Dalaksız adam... Alay ettiğimi zannettiler. Neredeyse gazeteyi kapatıyorlardı. Sonradan araya bir kaç tanıdık koyduk da hallettik o işi. Yahu
Antoşa’yı anladım, Çehonte’yi anladım; Kardeşimin Kardeşi ne? Hastasız
Doktor ne; Dalaksız Adam ne yahu? Rica ederim bundan böyle sansür
kurulunun dikkatini çekmeyin, suya sabuna dokunan şeyler yazmayın.
Çehov: Peki Bay Leikin.(Seyirciye) Efendim, yayıncım Leikin’in tavsiyesiyle
suya sabuna dokunmayan bir hikâye konusu düşünmeye çalıştım. Lakin
ne yazsam birilerine dokunacaktı. Sansür kurulu illaki bir yerlerini sakıncalı bulacaktı. Ne mi yaptım? Bundan ala hikaye konusu mu olur diyerek
Vodvil’i yazdım... Kapalı kapılar ardında okunan ve asla yayınlanamayan
bir vodvilin hikayesini...
VODVİL
(Sahne müzik eşliğinde memur Kloçkov’un evine dönüşür.)
Çehov: (Seyirciye) Tercüme bürosunda beşinci dereceden memur olan
Kloçkov, mesai arkadaşlarını ve ailelerini yemeğe davet etmiştir.
(Ev sahipleri Kloçkov ve Kloçkov’un Karısı yemek masasını hazırlarlar. İçeriden
Bay ve Bayan Zamazurin, Bay Bulyakin ve kardeşi, yayıncı Polumrakov da
onlara katılır. Hep birlikte masayı hazırlarlar. Bay Koloçkov masa tamamiyle
hazırlandıktan sonra elindeki bıçak ile bardağına vurur. )
Kloçkov: Beyler, bayanlar. Aslında bu gece sizinle özel bir şeyler paylaşmak istiyorum.
Polumrakov: Neyi Bay Kloçkov?
Kloçkov: Kendi yazdığım bir vodvili! (Masadaki herkes heyecanlanır ve şaşırır.)
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Kloçkov: (Mütevazı bir şekilde) Biliyorsunuz ne zamandır kendi kendime
bir şeyler karalayıp dururum. Bu sefer size okuyacak olgunluğa eriştiğini
düşünüyorum. (Kloçkov okuma eylemini icra eder, misafirler ise onu dinlemektedir.)
Çehov: Oyun bir memurun pür telaş evine gelmesi ile başlar ve karısına
müjdeyi verir: General rütbesindeki amiri Kleşçev, kızları Liza’ya talip olmuştur ve o akşam evlerini ziyaret edecektir.
Kloçkov: “Sırmalı apoletler, pırıl pırıl yıldızlar taşıyan birinin dünürü olacağız.”
Çehov: Karısı ise bu haberi duyunca çok heyecanlanır. Evde her şeyin mükemmel olması gerektiğini düşünen memur evin kızarmış kaz koktuğunu
fark eder. Bağırıp çağırır. Karısı ağlamaya başlar.
Kloçkov: “Sana da yaranılmaz zaten!”
Çehov: Karı koca hararetli bir kavgaya tutuşur. Tüm konuşmaları gizlice
dinleyen kızları Liza aniden odaya girer.
Kloçkov: “Sizin bana layık gördüğünüz o yaşlı generalle evlenmeyeceğim.
Ben ileri görüşlü modern hukuk doktoru Granski’yi seviyorum! Elveda!”
Çehov: Liza’nın gidişiyle karı koca arasındaki kavga iyice büyür. Eve, kadını sakinleştirmesi için doktor çağırılır. Gürültü üzerine gelen polis ise toplum huzurunu bozdukları için karı koca hakkında tutanak tutar. Sözün
kısası, karı kocanın sınıf atlama umutları suya düşmüştür.
(Bulyakin ayağa kalkar ve Kloçkov’u kucaklar.)
Bulyakin: Mükemmel, olağanüstü! Dostum sana hemen görevini bırakıp
kendini yazarlığa adamanı önereceğim.
Bulyakin’in Kardeşi: Teşekkür ederim iki gözüm, bizleri sevince boğdun.
Öyle güzel şeyler yazmışsın ki görüyorsun gözyaşlarımı tutamadım.
Kloçkov’un Karısı: Ay ne ara yazdın? Ben de diyorum “ben yattıktan sonra geceleri ne yapıyor?”
Kloçkov: Bendeki yeteneği haylidir seziyordum. Neredeyse çocukluğumdan beri... Edebi bir anlatım gücüm var, nükteli şeyler yazarım, on yıldır
amatör tiyatrolarda dirsek çürüttüğüm için sahne sanatı nedir, anlarım.
Yalnızca bu alanda çalışsam, bir iki şey daha öğrensem yazarlıkta belli bir
yere varacağıma inanıyorum.
Polumrakov: Muhteşem, dostum! Harikalar yaratmışsın, bağlantılarım
sayesinde sana bizim gazetede bir köşe ayarlayabilirim. (Kadehini kaldırır.) O zaman arkadaşımızın bu muhteşem eserini kutlayalım.
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Kloçkov: Bir saniye dostum bunu şarapla değil şampanya ile kutlamalıyız. (Aşçıya işaret eder.) Nadya bize mahzenden en pahalı en güzel şampanyayı getir.
Nadya: İçeride zaten bir tane şampanya var.
Kloçkov: O zaman onu getir.
Zamazurin: Gerçekten öğreneceğin fazla bir şey kalmamış iki gözüm.
Yalnız şöyle bir durum var. Bunu ortaya attığım için özür dilerim.
Kloçkov: Lütfen, ben her türlü eleştiriye açığım.
Zamazurin: Yapıtında General Kleşçev fazla göze batıyor. Bana kalırsa bu
konuda biraz dikkatli olmak gerekir.
Zamazurin’in Karısı: Aslına bakılırsa pek önemli değil, gene de biliyorsun,
netameli bir konu. Başına iş açarsın generalmiş falan filan.
Bulyakin: Evet, generalle ilgili ince bir alay kokusu da alınmıyor değil.
Hem general olan dayımın zamanında yengem gibi yoksul bir kızla evlenmesine yapılmış apaçık bir gönderme gibi duruyor.
Zamazurin: Evet, sence generalimiz bu sahneyi görüp alınmaz mı?
Kloçkov: Aman ne göndermesi efendim, aklımdan bile geçmedi.
Bulyakin: Bay Kloçkov, eğer bu surette ailemizi gülünç duruma düşürmek
istiyorsanız korkarım sizi düelloya davet etmek zorundayım.
Kloçkov: Bay Bulyakin, öyle bir şey aklımdan bile geçmedi. Kimseyi ima
etmek istemedim.
Zamazurin: Evladım otur yerine! (Polumrakov’a) Şimdi sen böyle bir metni
basar mısın?
Polumrakov: Ben bir yayıncı olarak böyle şahane bir eseri basmayı ne
denli istesem de, bizim sektörde... günümüz koşullarında... sonuçta konjonktürel bir çerçeveden bakıldığında...
Zamazurin: Basmazsın yani?
Polumrakov: Basmam değil basamam!
Zamazurin: (Kloçkov’un karısına) Kızım, sen general olsan, hani olamazsın
da diyelim ki oldun, alınmaz mısın? Alınırsın! (Kloçkov’a) Bence sen bunu
bir daha düşün.
Kloçkov: O zaman, orasını değiştirelim gitsin. İyisi mi, “Beyefendi” diyerek geçiştireyim. Ya da daha doğrusu, rütbesini belirtmeyeyim, yalnız
Kleşçev kalsın.(Herkes onaylar.)
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Zamazurin: Bir mevzu daha var dostum. Anne babaların kimi zaman ne
zorba yaratıklar olduğu herkesçe bilinir fakat içinde bulunduğumuz şu
çağda bu oyun genç kızlarımıza efendim siz anne babalarınıza …
Zamazurin’in Karısı: İsyan edin...
Zamazurin: Kızlı erkekli gezin…
Zamazurin’in Karısı: Kötü yola düşün mü diyor?
Kloçkov: Yok efendim, haşa.
Zamazurin’in Karısı: Yani böyle anlayanlar olabilir.
Bulyakin: Haklısınız, benim de kız kardeşim var, hassasiyetlerimize dokunuyor.
Kloçkov: Onlar gençlik ateşiyle söylenen gelişigüzel sözler...
Polumrakov: Ama yine de biraz şey olmuş… Olmamış.
Bulyakin’in Kardeşi: Kız sevdiği insanla gidiyor. Nesi olmamış?
Polumrakov: Onu demek istemedim. Şu metni bir alabilir miyim? (Okur.)
Bakın Liza’nın kaçacağı gencin “iyi, ileri görüşlü yok efendim hukuk doktoru” diye övmen günümüz koşullarında pek hoş karşılanmaz.
Bulyakin’in Kardeşi: Aa neden? Ben Granski karakterini çok haklı buluyorum. İki insan birbirini sevmiş kaçmış. Ne var bunda? (Abisinin bakışlarıyla susar.)
Zamazurin’in Karısı: Aşka meşke sözümüz yok ama kaçmak olmaz.
Bulyakin’in Kardeşi: Ama aileleri evlenmelerine izin vermiyor.
Zamazurin’in Karısı: Olsun. Anne baba kimi münasip görüyorsa onunla
evlenilir.
Bulyakin’in Kardeşi: Ben size katılmıyorum. Bu çok geri kalmış bir düşünce artık.
Zamazurin’in Karısı: Sen bize ne demeye çalışıyorsun?
Zamazurin: Sen bize yaşlı mı demek istiyorsun?
Kloçkov’un Karısı: Gerginlik yaratmaya hiç gerek yok. O bölümü tümüyle
karalarsın olur biter.
Polumrakov: Hiç gerek yok. Ben karaladım zaten.
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Zamazurin’in Karısı: (Kloçkov’un sözünü keserek) Ellerinize sağlık yayıncı
bey, düşünsenize polisin kulağına bir gitse… Polis demişken; polisli molisli bir
şey vardı orada ver bakayım. (Metni alır.) Bence o polisle ilgili kısmı da çıkar.
Kloçkov: Neden?
Zamazurin’in Karısı: Vodvilin sonunda işler karışınca polis geliyor ama polis
tutanak tutmaktan başka bir şey yapmıyor. Yani siz burada şunu mu demek
istiyorsunuz: Polis bir aile kavgasını bile çözemedi nerede kaldı organize suçlar, terör...
Kloçkov: Haşa efendim...
Zamazurin’in Karısı: Hayır yani öyle anlayanlar olabilir.
Polumrakov: Bay Kloçkov, siz öyle demek istemediniz belki ama günümüz
koşullarında...
Zamazurin: Oğlum uzatma, terörizmle suçlanacaksın!
Kloçkov’un Karısı: Değiştirsin o zaman orayı; polis değil de, komşuları gelir
mesela, değil mi?
(Herkes onaylar, Kloçkov değiştirmek zorunda kalır)
Bulyakin: Peki şu vodvilin baş karakteri, hani memur olan... O bizim şeye
benzemiyor mu?
Herkes: Derzanin!
Bulyakin: Evet aynı Derzanin. Rütbesinden tutun da karısıyla kavgalarına
kadar aynı. Mesai arkadaşınızı darıltmak istemezsiniz herhalde?
Zamazurin: Diyelim ki Derzanin’i tefe koydun, pis dürzünün biridir zaten
ama kulağına gider. Hakkımızda olur olmadık dedikodular çıkarır, ayağımızı
kaydırır.
Zamazurin’in Karısı: Sizinkisi de işgüzarlık biraz. Başımıza öyle bir iş açılacak ki altından kalkamayacağız.
Kloçkov’un Karısı: Beşinci dereceden memurluk kolay bulunur iş mi, aileni
düşün be adam!
Polumrakov: Bay Kloçkov, heveskârlığınızı takdir ediyorum. Bir Gogol’e, Krılov’a özenmek istemişsin ama günümüz koşullarında vodvil yazmak herkesin
harcı değil.
Kloçkov’un karısı: Senin eğitimin ne be adam, üniversiteye mi gittin! Sen
kimsin yazarlık kim..
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Bulyakin: Bay Kloçkov, siz en iyisi bu metni yırtıp atın.
(Zamazurin Kloçkov’un ve eşinin yanına gider.)
Zamazurin: Aramızdan laf sızmaz ama yerin kulağı vardır. Eğer soran
olursa “Bize bir şeyler okudu ama anlamadık.” deriz.
Bulyakin: Evet, evet! Komplo deriz! Geçiştiririz.
Zamazurin: Yok yok hiç bir şey söylemeye gerek yok.
Zamazurin’in karısı: Hiç kimseye bir şey söylemeyiz.
(Herkes onaylar.)
Bulyakin: (Kardeşine fısıldar.) Valla ben söylerim; iş o raddeye geldiğinde
her koyun kendi bacağından asılır.
Bulyakin’in kardeşi: (Bulyakin’i onaylar.) (Fısıldayarak Bulyakin’e) Ay
evet, başkası bir sürü pislik yapsın, hesabını bizden sorsunlar! Olacak şey
değil... (Sonra herkese dönerek) Hiçbir şey söylemeyiz!
Polumrakov: Söylemeyiz de yine de yayıncı kimliğimin zedelenmesini istemem, sorun olursa zaten bu yemeğe hiç katılmadığımı söylerseniz sevinirim.
Bulyakin: Birisi geliyor!
Zamazurin: Aman Bay Kloçkov sakla elindekini!
(Hizmetçi şampanya ile içeri girer. Servis masasına yönelir. Herkes saklanmıştır.)
Nadya: İstediğiniz şampanyayı getirdim Kloçkov Bey.
Kloçkov: Haklısınız. (İçini çeker.) Bir sürü dedikodu çıkaracaklar, herkes
kendine göre yorum yapacak. Belki de şu kısa vodvilde bizim göremediğimiz daha neler bulurlar! Yırtayım gitsin en iyisi. Siz de dostlarım, bundan
kimseye söz etmeyin.
(Herkes Kloçkov’un elindeki metni alıp parçalamaya başlar. Bu sırada ışık kapanır.)
ÇEHOV’UN ÇALIŞMA ODASI
Çehov: (Işık tekrar açıldığında Çehov çalışma masasında yeni bir oyun yazmakla meşguldür.) Efendim bu oyunu yazmak ne kadar zor geldi bana.
Hele şu üçüncü perde final tiradı… Burada takıldım kaldım, tek satır bile
yazamıyorum. Hangi oyun? Ben prensip olarak bitmeden oyunun ismini
söylemiyorum ama size küçük bir ipucu verebilirim: Hikayenin geçtiği taş-
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ra kasabasındaki vişne bahçesi, olabilir. Aman neyse yine gevezelik etmeye
başladım. Benim daha oyunu bitirip Moskova’ya göndermem lazım. Oyun,
yeni tiyatro mevsiminde, Moskova Sanat Tiyatrosu’nda oynanacak. Daha evvel oyunlarım Moskova Sanat Tiyatrosu’nda oynandı; Martı, Üç Kız Kardeş,
Vanya Dayı. Şimdi sıra bu oyunda. Tabii bitirebilirsem. Bazı günler tek satır
bile yazamıyorum. Geçiyorum masanın başına, öylece kalıyorum. Öyle zamanlarda kendime kızıyorum; yeniden oyun yazmaya başladığım için. Hatta
hızımı alamayıp Moskova Sanat Tiyatrosu’ndan dostlarıma da kızıyorum;
bir daha oyun yazmamak üzere ettiğim yemini bana bozdurdukları için. Her
şey onların başının altından çıktı. Bir grup tiyatrocu Moskova’da yeni bir
tiyatro kuracağını açıkladı. Geleneksel tiyatro anlayışına karşı olduklarını
cümle aleme duyurdular. Aman efendim o zaman bu ne yankı uyandırmıştı;
tiyatro fuayelerinde kulislerde.. Moskova’da yeni bir tiyatro doğuyor.
(Moskova Sanat Tiyatrosu’ndan Olga ve Dançenko gazetecilerin sorularını cevaplamaktadır.)
Olga: Teşekkürler. Biz tiyatromuza Moskova Sanat Tiyatrosu adını verdik
çünkü tiyatro bir sanattır.
Dançenko: İşte bugün bunu söylemek pek de kolay değil. Bugün bir tiyatroya gittiğimizde nelerle karşılaşıyoruz? Abartılı oyunculuklar, yapmacık
karakterler, tumturaklı konuşmalar, bir yanda star oyuncular, bir yanda
figüranlar. İşte biz tüm bunlara savaş açıyoruz.
Olga: (Kulağına fısıldayarak) Biraz sert mi oldu?
Dançenko: Bence gayet ölçülü.
Olga: (Gazetecilere) Açılış oyununu soruyorsunuz.
Dançenko: Biz şu an için açılış oyununu söylemiyoruz.
Olga: Evet sürpriz olsun.
Dançenko: Hem zaten prömiyer günü görürsünüz.
Olga ve Dançenko: Aa, ısrar etmeyin lütfen.
Olga: (Kulağına fısıldayarak) Biraz bahsetsek mi acaba?
Dançenko: Nasıl bahsedelim daha Çehov ikna olmadı ki.
Olga: “Mektup yazdım” demiştin.
Dançenko: O da cevap yazdı. Bir daha hiçbir tiyatro oyunu sergilensin istemiyormuş. Keçi gibi inatçı.
Olga: Neyse böyle daha gizemli bir hava oluştu.
(Çıkarlar.)
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Çehov: Dançenko’nun bu sözleri birilerini fena halde rahatsız etmişti. Ertesi gün gazetelerde başkalarının sözleri vardı.
(İki tiyatro hocası gazetecilerin sorularını cevaplamaktadır.)
1. Jüri Üyesi: Evet ben de sizin gibi dünkü gazeteleri okudum. Sanırım
savaş açtıklarını söyledikleri geleneksel tiyatro tarzı ile bir asırlık geçmişe
sahip olan İmparatorluk Tiyatroları’mızı kastediyorlar.
2. Jüri Üyesi: Gençler iki kalas bir heves toplanıp tiyatro kurmuş bize kafa
tutuyorlar. (Güler) Oyunu izlemeye gidecek miyim? Evet gala gecesi orada
olacağım.
1.Jüri Üyesi: Bu ne cüret! İmparatorluk Tiyatroları’nın yaratmış olduğu
geleneğe kim kafa tutabilir? Bayılıyorum tut beni. (Işık kapanır.)
Çehov: Moskova Sanat Tiyatrosu bütün okları üzerine çekmişti. Ama yılmadılar. Haklılardı. Rus tiyatrosunun tumturaklı konuşmalardan, abartılı
oyunculuklardan, samimiyetsiz oyun kişilerinden kurtulması gerekiyordu.
OYUNCU SEÇMESİ
(Sahne bir tiyatro okuluna dönüşür. Oyunculuk bölümüne girmek isteyen oyunculardan ikisi Macbeth oyunundan Lady Macbeth tiradını sergilerler. Oyunculuları oldukça abartılıdır. Tiradın bitmesiyle birlikte jüri üyeleri alkışlayarak içeri
girerler.)
1. Jüri Üyesi: Yeter!
3. Jüri Üyesi: Çok iyi hazırlanmışsınız.
1. Jüri Üyesi: Hocalarınızı tebrik ediyoruz.
2. Jüri Üyesi: Harika!
4. Jüri Üyesi: Teşekkür ederiz. Sıradaki.
(Oyuncu adayı Nina girer.)
1. Jüri Üyesi: İsminiz?
Nina: Nina.
1. Jüri Üyesi: Sadece Nina mı?
Nina: Nina Mihailovna Zasekhnaya efendim.
3. Jüri Üyesi: Yaşınız kaç?
Nina: Siz kaç yaşında birini arıyorsunuz?
4. Jüri Üyesi: Düpedüz cevap veremiyor musunuz bu soruya?
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Nina: Tabii. İstediğiniz her yaşa rahatlıkla girebilirim. 12, 36 hatta 78 bile.
Bir keresinde…
2. Jüri Üyesi: Ama biz 78 yaşında bir ihtiyar aramıyoruz, 22 yaşında genç
bir kız arıyoruz.
1. Jüri Üyesi: Şimdi söyleyin bakalım yaşınız kaç?
Nina: Yirmi iki.
4. Jüri Üyesi: 30 gösteriyorsunuz.
Nina: (Hapşırır.) Çok affedersiniz. Ben biraz nezle olmuşum da. Beni daha
büyük gösteriyor. Ama siz emin olabilirsiniz ki ben gerektiğinde rahatlıkla
yirmi iki gösterebilirim ki zaten yirmi iki yaşındayım.
1. Jüri Üyesi: Aktris olmayı gerçekten istiyor musunuz?
Nina: Gerçekten istiyorum. İliklerimde, kemiklerimde, damarlarımda akan
kanda, aldığım her solukta…
4. Jüri Üyesi: Tıbbi durumuz üzerine epey bilgi edindik sanıyorum. Herhangi bir deneyiminiz var mı?
Nina: Ne gibi?
4. Jüri Üyesi: Cirit atmak olabilir, gülle atmak olabilir, basketbol, eskrim…
(Güler.) Ay şaka. (Hepsi güler.) Hocam dağılmayalım isterseniz!
1. Jüri Üyesi: Devam edelim.
3. Jüri Üyesi: Yani tecrübeli bir oyuncu musunuz?
Nina: Madam Zoblienkska’dan üç yıl ders aldım efendim.
1. Jüri Üyesi: Burada Moskova’da mı?
Nina: Hayır kendi okulumda. Kendisi oldukça başarılı bir aktristir.
1. Jüri Üyesi: Burada Moskova’da mı?
Nina: Hayır. Taganrog’da.
4. Jüri Üyesi: Amatörsünüz yani.
Nina: Moskova’da evet ama Taganrog’da profesyonelim. Taganrog’da bir
sürü oyunlarda oynadım. Oyunlarımız çok beğenildi. Hatta…
4. Jüri Üyesi: Ama bizim 22 yaşında, Moskovalı ve profesyonel bir oyuncuya ihtiyacımız var. Taganrog’un çok şirin bir yer olduğunu kabul ediyoruz
ama tiyatro konusunda bir Moskova değildir.
1. Jüri Üyesi: Kızım siz tiyatroya Taganrog’da devam edin.
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Nina: Ama edemem ki.
1. Jüri Üyesi: Neden?
Nina: Çünkü grubumuz dağıldı.
2. Jüri Üyesi: Siz de yeni bir grup kurun.
Nina: Kurduk ama bu sefer de sahnemizi yıktılar.
3. Jüri Üyesi: Siz de başka bir yerde çalışın.
Nina: Çalıştık. Yağmur çamur demen parklarda, bahçelerde çalıştık. Kış
geldi biz de evlere geçtik; salonlarda, yatak odalarında gece gündüz çalıştık
ama çok kalabalıktık haliyle sığamadık.
4. Jüri Üyesi: Dar kadrolu bir oyun tercih etseydiniz.
Nina: Sonunda onu da yaptık. Üç kişilik bir oyun hazırladık. Her şey tamam
oyun çıkacakken bir anda yazar çıkageldi; bizden oyunu için para istedi.
1. Jüri Üyesi: Ödeseydiniz.
Nina: Ama paramız yoktu.
4. Jüri Üyesi: Dekora, kostüme para var da yazara mı yok?
Nina: Ama onlara da paramız yok.
3. Jüri Üyesi: Bunlar nasıl tiyatro yapıyor canım!
Nina: Yapamıyoruz ki. Efendim bakın…
1. Jüri Üyesi: Ay! Yeter kızım size vakit ayırdığımız. Lütfen gider misiniz?
Nina: Ama ben daha..
2. Jüri Üyesi: Ama bizi çok zor durumda bırakıyorsunuz. Gider misiniz
lütfen.
(Gitmek üzere valizini alır, bir kaç adım atar ama geri gelir.)
Nina: Bakın, ben buraya 4 günlük yoldan geliyorum. Beni bir kerecik olsun
dinlemeyecek misiniz? Üstelik bu sınava girebilmek için 6 ay bekledim. 6 aylık
listelerinize girebilmek için de bir 3 ay beklemiştim. Şimdi beni listenin sonuna
koyarlarsa benim bir 6 ay daha beklemem gerekecek. Rica ederim en azından
bir kerecik olsun sahnemi sergilememe izin verin.
3. Jüri Üyesi: Ay yazık! Ne kadar zor şartlarda çalışmış gelmiş oralardan. Hocam bir iki dakika ayırabiliriz bence.
1. Jüri Üyesi: Eh peki madem hazırlamış olduğunuz parçayı oynayın. Hangi
parçayı hazırlamıştınız?
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Nina: Anton Çehov’dan bir parça hazırladım.
1. Jüri Üyesi: Buyurun sahneye.
Nina: Anne! Canım annem benim, ağlıyor musun sen? Tamam vişne bahçemiz
satıldı, yok artık bu bir gerçek ama bak önümüzde daha upuzun bir hayat var.
(Jüri’nin kendi arasında konuşmaları duyulur, Nina konuşmalara aldırmadan
tiradı oynamaya devam eder.) Senin iyi temiz yüreğin var. (Jüri kendi arasında
kıkırdamaya, kendi aralarında şakalaşmaya başlar.) Gidelim anne, yeni bir
bahçe kurarız. Eskisinden daha görkemlisini. Bir gün gelecek içine bir güneş
doğacak akşam güneşi gibi. İşte o gün yüzün gülecek. Anne, hadi gidelim şimdi. (Işık kapanır.)
ÇEHOV’UN ÇALIŞMA ODASI
Çehov: (Işık açıldığında Çehov odasında bavulunu hazırlamaktadır.) Vişne Bahçesi üçüncü perde final tiradı. Nihayet oyunu bitirebildim. Moskova’ya gönderdim, provalara başlanmış. Olga her hafta mektup yazıp gelişmelerden haberdar ediyor beni ama yetmez. Bu oyunun provaları olacak, ben burada elim
kolum bağlı oturacağım. Moskova’ya gidiyorum. (Öksürür.) Efendim, yalnız bu
şimdilik aramızda kalırsa sevinirim. Doktorum seyahat etmemi yasakladı da.
Kaçıyorum. Şu halime bakın. Bu yaştan sonra kaçak da oldum. Yalnız bundan
iyi hikaye konusu çıkar: 40 yaşlarında bir yazar, verem illetine tutulmuştur.
Doktoru seyahat etmesini yasaklamasına rağmen... (Elinde bavulu dışarı çıkar,
müzik yükselir, sahne bir tiyatro salonuna dönüşür. Çehov kendi yazdığı oyunu
izlemek üzere Moskova Sanat Tiyatrosu’na gelir onu Olga ve Dançenko karşılar.
Hep birlikte otururlar. Sevgili Doktor’da yer alan bütün karakterler sondan başa
doğru bir bir yerlerini almaya başlarlar. En son İvan ve karısı gelir. Çehov öksürük krizine girer, İvan mendilini uzatır. Oyun başlar.)
Çehov: Efendim son kez bakıyorum seyircilere, oyunculara, sahneye. Onlara
büyük bir sevinçle bakıyorum. Zaman geçiyor. Gün gelecek, hepimiz bu dünyadan göçüp gideceğiz. Seslerimiz, yüzlerimiz, her şeyimiz unutulacak; yalnızca hikayelerimiz kalacak. Benim güzel bahçem; yaşamım, gençliğim... Elveda!
(Işık kapanır.)
Son
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BÜO’da 2013-2014 eğitim prodüksiyonu olan Sevgili Doktor oyununun proje
çalışmaları kapsamında, Anton Çehov’un hayatını ve dönem Rusya’sının
sosyopolitik ve kültürel arka planının Çehov’un öykü ve oyunları üzerindeki
etkisini anlamaya dönük bir çalışma yürütüldü. Bu çalışma kapsamında
Mektupların Söylediği adlı kitap temel olarak tartışılırken; Çağdaşlarının
Anılarıyla Anton Çehov, Anton Chechov: A Life, Rusya ve Ruslar: Erken
Dönemden 21. Yüzyıla ve Lev Tolstoy adlı kitaplardan da faydalanıldı. Bu
yazının ilk bölümünde eğitim araştırma çalışması sonucunda ortaya çıkan
sunumun notları yer almaktadır. Yazının ikinci bölümünde ise Sevgili Doktor
oyununun dramaturjik tercihleri incelenecektir.
Çocukluk ve Gençlik Yılları (1860-1879)
Altı çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Anton Pavloviç Çehov, Ocak
1860’ta, Rusya’nın güneyinde Azak Denizi kıyılarında bir kasaba olan Taganrog’da doğdu. Çehov’un doğduğu dönem Rusya’nın, Osmanlı Devleti’ne karşı
yenik düştüğü Kırım Savaşı’nın etkilerini üzerinden atmaya çalıştığı bir dönemdi. Rusya, bu savaştan önceki yüz elli yıl boyunca büyük bir Avrupa gücüydü.
Fakat Kırım Savaşı, bu dönemin sona erdiğini gösterdi. Bu noktada dönemin
siyasal ve politik arka planına bakmak faydalı olacaktır.
Rusya’nın yenik düştüğü Kırım Savaşı üç yıl sürdü ve 1856 yılında sona erdi.
Savaş, Rusya’nın Osmanlı’daki Hıristiyanları koruma hakkının yenilenmesi talebinin reddedilmesi ile başladı. Bunun üzerine Rusya, istekleri yerine getirilinceye kadar Tuna vilayetlerini işgal etti. Bunu gören Avrupa güçleri, Rusya’nın
Osmanlı Devleti’ni yıkmaya ve Konstantinopolis’i elde etmeye kararlı olduğuna
ikna olunca İngiltere ve Fransa da Çanakkale Boğazı’na donanmalarını göndererek savaşa dahil oldu. Böylece Rusya, Osmanlı’nın yanı sıra iki büyük Avrupa
gücü ile de savaşmak zorunda kaldı ve savaşta yenildi. Bu yenilgi, Rusya’nın
sanayisinin ve iletişim sisteminin, kendi topraklarına binlerce kilometre uzaktan gelen düşmanlarla büyük bir Avrupa savaşı yapmak için dahi yeterli olmadığının göstergesi oldu. Ayrıca savaşı takip eden yıllarda özellikle Avrupa’da
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görülen siyasi gelişmeler Rusya’yı etkiledi. Avrupa’da güç, endüstrileşmiş ulus
devletlerinin ellerine doğru kayıyordu fakat Rusya ne endüstrileşmiş bir güç
ne de bir ulus devletti. Dolayısıyla 1860 yılında, Çar Aleksandr II devrinde
başlayan Reform dönemi arifesinde Rusya, Avrupa’yı model alarak tarihin
ulus devletler yönünde ilerlediğini kabul etti. Avrupa, bir taraftan kanunların
üstünlüğü, piyasa ekonomisi ve güçlü sivil kurumların varlığını temsil ederken; diğer taraftan ise halkın, özellikle kasabalarda yaşayanların kendilerini
ulus ve liderleriyle tanımladıkları yeni kimlikler anlamına gelmekteydi. Dolayısıyla Rusya reform döneminde hem etnik hem de sivil bir strateji uygulayarak bu özellikleri edinmeye çalıştı.
Serfliğin kaldırılması, yerel yönetim mekanizmalarının kurulması, farklı sınıflara uygulanan farklı adalet anlayışının terk edilmesi, kadınlara mülkiyet
hakkının tanınması ve boşanma hakkının kabulü, eğitimde sosyal ayrımcılığın kaldırılması, yükseköğretim reformu, medya ve yayın hayatının özgürleştirilmesi ve ordunun yetkinleştirilmesi başta gelen reformlar arasındaydı.
Çar Aleksandr II, 1860-1881 yılları arasında bu alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla Rusya’da geleneksel, çar merkezli gücü ciddi anlamda sarstı fakat
onun yerine sivil toplum kurumları ve hukukun üstünlüğü ilkesini getirmeyi
başaramadı. Dolayısıyla reform hareketinin kısmi olarak başarılı olduğu iddia
edilse de birçok yönden toplumu krize sürükledi. Örneğin; 1861’de serfliğin
kaldırılması ile birlikte artık özgür olan serfler hayatta kalabilmek için eski
toprak sahiplerinden yüksek ücretler karşılığı toprak satın almaya, ücretli iş
aramak için kentlere gitmeye ya da kırsalda başıboş bir biçimde dolaşmaya
mahkûm edildiler. Serfliği Rus toplumundan silmeyi hedeflerken aynı zamanda bu sistemden çıkar sağlayan aristokrat sınıfı mağdur etmekten kaçınan
politikalar sonucu, serfler hem topraklarının bazılarını kaybettiler hem de geri
kalanı için para ödemek zorunda bırakıldılar. Son kertede köylülerin toplumla
bütünleşmesi hedeflenirken bu sürecin, onların toplumdan ayrılığını daha da
derinleştirdiği iddia edilebilir.
Rusya’nın bahsedilen bu reform sürecine girmesinden yıllar önce, yani henüz
serflik kaldırılmamışken hırslı ve çalışkan bir adam olan Anton Çehov’un
dedesi Egor Mihalioviç Çeh, 1841’de kendisi ve çocuklarının özgürlüklerini
satın aldı. Özgürlüğüne kavuşan Egor, artık Çeh olarak değil “Çehov” olarak
anılıyordu. Oğullarının geleceğini garantiye almak amacıyla her birini bir işe
yerleştirdi. Anton’un babası Pavel Egoroviç ise Taganrog belediye başkanının yanında düşük bir maaşla çalışmaya başladı ve 1854 yılında kendisi
gibi serf kökenli Evgeniya Yakolevna ile evlendi. O dönem Kırım Savaşı,
yaşadıkları liman kenti Taganrog’u etkiliyordu. Çok geçmeden İngiliz filoları
limanı bombalayınca şehrin dışında bir eve sığınan Çehov çifti, savaş bitince
Taganrog’a geri döndü. Baba Çehov otuz iki yaşında yıllarca çalışıp oluşturduğu küçük sermayeyle kendi bakkal dükkânını açtı. Aleksandr, Nikolay, Anton, İvan, Maria ve Mihail adlı altı çocuğa sahip olan Çehov çifti Taganrog’da
geçinmeye çalışıyordu. Fakat bu kent Kırım Savaşı sonrası yaşadığı ekonomik
sıkıntıları atlatamamıştı.
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Rusların “sağır kent’’ olarak adlandırdıkları bu şehir Çehov’un doğduğu yıllarda altmış beş bin nüfusa sahipti. O tarihlerde endüstriden yoksun olan bu
şehir, bütün kıyı şehirleri gibi geçimini ticarete bağlamıştı. Çoğu Yunan, birçok zengin tüccar; oradaki tarım ürünlerinin ihracatını ele geçirerek, bir çeşit
para aristokrasisi kurmuşlar ve yerli halk üstünde egemenlik sağlamışlardı.
Yerli halk ise memur ve taşeron durumuna getirilmişti. Kent; yabancı zenginlerin yanı sıra, yoksulluk içinde yaşayan liman işçileri, esnaf ve memurlardan
oluşuyordu. Anton’un babası Pavel Egoroviç ise tek bir bakkal dükkânıyla,
ticarete hâkim olan Yunanlar karşısında kendini var etmeye çabalıyordu.
Pavel Egoroviç, sofu ve otoriter bir adamdı. Baskıcı yapısı ile Anton ve kardeşleri üzerinde etkin bir karakter oluşturan baba, zamanının çoğunu kilise
ziyaretlerine, vaaz dinlemeye ve dini kitaplar okumaya ayırırken çocuklarını
dükkân işleriyle ilgilenmeye zorluyordu. Koyu Ortodoks olan Pavel Egoroviç’i
dine bağlayan şey diz çökmeler, istavroz çıkarmalar ve ilahilerin büyüleyici ezgisiydi ve çocuklarını zorlayarak bir Ortodoks kilisesi korosu kurdu. 1892’deki
bir mektubunda Anton o günlere dair şu satırları yazıyordu: “Ben din eğitimi
gördüm, kilise korosunda ilahiler, havariler ve kilise mezamirleri söyledim. Kilise korosunda kardeşlerimle ilahiler okurken herkes bize gıpta eder, anamıza
babamıza imrenirdi; ama ben o süre içinde, küçük birer kürek mahkumuymuşuz gibi hissederdim.”
Kutsal resimler önünde okunan dualara ve yakılan mumlara rağmen Pavel
Egoroviç’in ticaret yaşamı yavaş yavaş yıkıma doğru sürükleniyordu. Hatta
bir keresinde içine sıçan düşen yağ fıçısını atmayı göze alamayan Pavel şöyle
bir çözüm buldu: Papaz çağırarak kirlenmiş olan yağ fıçısını okutup vicdanını
rahatlattı ve yağı tekrar satışa çıkardı. Bu olayın duyulması dükkâna bağlı
olan son müşterilerin de ayağını kesmesine sebep oldu. Fakat Anton ne olursa
olsun zamanını dükkânda geçirmek zorundaydı.
Soğuk, loş ve kirli dükkânda, Anton bir yandan ödevlerini yapıyor bir yandan
kaba şakalar yapan içkici müşterilere hizmet veriyordu. Bu sayede genç Anton, toplumun her kesiminden dükkâna gelip giden birçok insanı gözlemleme
fırsatı buluyordu. İlerde hikâyelerine de konu olacak pek çok olayın genç yaşta seyircisi oluyordu.
Annesi ise, çocuklarına gaddarlığa karşı durmaları gerektiğini ve kendilerinden kötü durumdaki insanlara karşı saygı göstermelerini öğütlerdi. Anton’un
hayatında annesinin en büyük etkisi ise oğluna anlattığı hikâyeler olacaktı.
Küçük bir kızken yaşadığı olayları anlattığı hikâyelerinde, Kırım Savaşı dönemi Rusya’sından ve serflik döneminde köylülerin hayatlarındaki zorluklardan
bahsederdi. Annesinin anlattıklarından oldukça etkilenen Anton’un hikâyelere merakı da bu sayede başladı. Hatta hikayelerdeki kimi şaşırtıcı olaylara,
1888 yılında yayımlanan “Bozkır” adlı uzun öyküsünde yer vermiştir.
Oğullarının küçük bakkal dükkânından daha büyük ticari girişimlere imza
atacağını hayal eden Pavel Egoroviç “Zengin Yunan tüccarları, Taganrog’a
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egemen olduklarına göre, onların dümen suyuna girilmeli...” diyerek Anton
ve ağabeyini Yunan okuluna kaydettirdi. Fakat Yunanca eğitime uyum
sağlayamayan Anton, eğitimine Yerel Rus Okulu’nda (Gymnasium) devam
etti. Ortaöğrenimi boyunca Yunan ve Latin edebiyatı ve klasikleri üzerine bir
eğitim gördü ama hiçbir zaman bu klasikleri sevmedi; hatta bütün bu eserleri
“gerçekdışı” buldu. Üniversite öncesi eğitimi boyunca Latince, Yunanca,
Slavca ve Rusça dersler gördü. İçine kapanık bir çocuk olmasına rağmen,
okul hayatında çevresi ile ilgili satirik yorumları, şakaları ve öğretmenlerine
takmış olduğu alaycı isimlerle ün yapmıştı. Anton, çocukluğu boyunca küçük
kısa anekdotlar not etmişti ve bunlarla bağlantılı kısa hikayeler yazmıştı.
Lise yıllarında kendisini etkileyen kişilerin başında din öğretmeni Pokrovski
gelmekteydi. Hocası sayesinde genç yaşta klasiklerle tanıştı. Ders anlatırken
Shakespeare’den, Goethe’den, Puşkin’den söz eden ve alıntılar yapan
Pokrovski; Anton’a Molière, Swift ve Sçedrin okumasını öğütledi.
Taganrog’daki hayatının önemli dönüm noktalarından biri de tiyatro ile ilk
karşılaşmasıydı. On üç yaşında ilk kez Offenbach’ın Güzel Helena’sı adlı güldürü operasını seyretti. Tiyatroyla tanışması, Çehov’un o zamana kadarki tüm
ilgi alanlarını unutup Hamlet’i, Gogol’ün Müfettiş’ini, Griboiyedev’in Akıldan
Bela’sını, Fransızcadan çevrilen melodramları ve vodvilleri seyretmesini sağladı. Bu oyunların etkisiyle, çocuk yaşta küçük vodviller yazmaya başladı; hatta
okulda ve aile içinde bunları kardeşleriyle sergiledi. Anton’u etkileyen sadece
izlediği oyunlar değildi. Tiyatro salonunu dolduran onca insanı gözlemlemiş ve
tiyatronun toplumun farklı kesimlerinden insanları bir araya getiren gücünü
çoktan fark etmişti.
1875’te Anton’un babası iflas etti. Borçları yüzünden hapse düşmekten korkan Pavel Egoroviç, ailesini de yanına alarak Moskova’ya taşındı. Fakat Anton,
henüz lise eğitimine devam ettiği için 1876 – 1879 yılları arasında Taganrog’da
tek başına kaldı. Bu yıllarda geçimini özel ders vererek sağlayan Anton, lisede
merakla beklenen, heyecanla okunan, Taganrog yaşamını anlattığı Kekeme
adlı tek sayfalık bir gazete çıkarmaya başladı. Liseyi bitirdikten hemen sonra,
1879’da, Moskova’ya ailesinin yanına gitti ve eğitimine Moskova Üniversitesi
Tıp Akademisi’nde devam etti.
Moskova Büyüsü (1879-1884)
Moskova’ya ilk gittiğinde büyük şehrin büyüsü onu hemen ele geçirdi. Taganrog’un kargaşa dolu, çamurlu sokaklarından çıkan Anton Çehov; Avrupalılar gibi giyinmiş insanların, parlak üniformalı subayların, yamalı abaları
içinde sakallı köylülerle bir arada bulunduğu bu cıvıl cıvıl şehre hayran kaldı. Moskova’ya geldiği andan itibaren taşraya özgü hazlarla yetinemeyeceğini
düşündü. Bolşoy Tiyatrosu’nda izlediği birçok oyunu Taganrog Tiyatrosu’yla
karşılaştırdığında ortaya çıkan büyük fark Moskova’nın sanatın beşiği olduğunu gözler önüne seriyordu.
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Moskova yaşamına uyum sağlamaya çalışan Anton Çehov aynı zamanda üniversite hayatında da kendine yer edinmeye çalışıyordu. Üniversite yıllarında dönemin öğrenci hareketinden uzak durmaktaydı çünkü Çar Aleksandr
II’nin politikalarını eleştiren eylemler yapan ve yazılar kaleme alan dönem
arkadaşlarının eylemlerine şüphe ile bakıyordu. Bu noktada Anton Çehov’un
bu hareketten uzak durmasının altında yatan sebepleri anlamak için lisede
yıllarında başını öğrencilerin çektiği sosyalist hareketin gelişimine ve karakterine bakmak gerekir.
1860 yılında başlayan reform süreci yükseköğretimi de etkisi altına aldı. Üniversitelerin kapıları eski serflere, ruhban sınıfının oğullarına açıldı, kadınların derslere girmesi kabul edildi (kadınların üniversite derecesi almaları
hala yasaktı). Fakat yükseköğretim reformuna rağmen öğrencilerin dernek
kurması kesinlikle yasaktı. Öğrenciler hiçbir iletişim kuramadıkları profesörlerin monoton dersler verdiği kalabalık amfiler yerine kendileri için çalışma
grupları kurdular ve yardım amaçlı örgütlerde gizli olarak bir araya geldiler.
Bakunin, Herzen, Çernişevski gibi yazarların yazdıklarından etkilenen öğrenciler; işçilerle ve köylüler ile bağlantıya geçmek, devrimci propaganda yapmak ve hükümete karşı durmak için bir araya geldiler. 1870’lerde devrimci
hareket, halkla bağlantıya geçmek ve onları mevcut sistemi sonlandırmak
için ortak hareket etmenin gerekliliğine inandırmak isteyen barışçı bir karaktere sahipti. Öğrenciler, 1873’te halkın kalbine yani köylere gitme zamanının geldiğini hissettiler. Çoğu, öğrenimlerini yarıda ya da kariyer umutlarını
arkada bırakarak köylere gitmeye karar verdi. Öğrenciler köylülerin sağlık
sorunlarına yardımcı olarak ya da ücretsiz dersler verdikleri okullar açarak
köylüler ile ilişki kurdular. Fakat köylüler, genellikle, onlara ve propagandalarına şüpheyle yaklaştılar. Ayrıca köylerdeki yetkililer (yaşlılar, sekreterler,
polisler ve bazen de papazlar); konuşmaları, davranışları ve bazen de giyimleri ile dikkat çeken bu gençleri hemen fark ettiler. Bu nedenle öğrencilerden
yaklaşık iki yüz tanesi tutuklanıp hapsedildi. 1877-78’de iki büyük mahkeme
düzenlendi. Kısacası “halka gitme’’ tecrübesi barışçıl bir sosyalist propagandanın o günkü rejim altında mümkün olmadığını göstermişti. Tutuklanmayanlar ise ikiye bölünmüştü: Barışçıl propagandanın devamını isteyenler ve
gerçek bir değişikliğin ancak rejimin şiddet dolu bir hareketle devrilmesiyle
mümkün olacağına inananlar. İkinci eğilimin savunucuları, bir süre sonra
yani 1881’de Çar Aleksandr II’ye suikast düzenleyerek onu öldürecekti. Fakat
bu eylem hedefine ulaşmış olsa da aynı zamanda hareketin temel bir başarısızlığının da işareti olacaktı çünkü örgüt ne gücü ele almayı başarabildi ne de
anayasal bir meclis toplayabildi. Hatta yeni Çar Aleksandr III’ün politikalarını
olumlu anlamda bile etkileyemedi. Çar Aleksandr III’ün kurduğu olağanüstü
hükümet; içişleri bakanı, eyalet valileri ve polis şeflerinin sivil özgürlüklerini
süratle kısıtlayabilecek, yetkilileri (hâkimler dâhil) görevden alabilecek, belediyelerin kararlarını iptal edebilecek, gazeteleri ve eğitim kurumlarını kapatabilecek, mülkleri arayabilecek ve mahkeme emri olmaksızın kişileri tutuklayabilecek yetkilere sahipti.
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Öğrenci hareketinin yıllar içinde edindiği karaktere lise yıllarından itibaren tanıklık eden Anton Çehov, üniversite yıllarında bu harekete uzak kalacaktı. Bunun
sebebi Anton Çehov’un üniversiteye başladığı 1879 yılının, öğrenci hareketinin
halka gitme deneyiminden sonra ağır bir darbe aldığı ve kendi içinde bölündüğü
bir döneme denk gelmesi olabilir. Çehov, üniversite eğitimini bir kenara bırakıp
devrimci hareketin bir parçası olmak bir yana dursun Moskova’da hem okumak
hem de çalışmak zorundaydı. Belki de ailesinin maddi yükümlülüğünü üstlenmek zorunda kalması da onu öğrenci hareketinin seyircisi kılmıştı.
Moskova’ya ilk gittiğinde ailesinin büyük bir mali sıkıntı içinde olduğunu gördü.
Babası az bir maaş karşılığında bir işverenin yanında çalışırken kardeşleri ise
ailenin bu sıkıntılı durumunu dert etmemeyi seçmişlerdi. Anton Çehov, ailesinin
bu dağınık halini gördükten sonra aile yönetimini kendi eline almaya başladı.
Bu dönemden itibaren, artık ailesinin her işini kontrol eden, onlara her konuda
destek olmaya çalışan, hatta zaman zaman onlara iş bulan ve ailenin huzurunu
sağlayan evlat olacaktı.
Anton Çehov lisede keşfettiği yazma yeteneğini para kazanma yolu olarak kullanmaya başladı. Dergilere ve gazetelere öyküler yolluyordu. 1882 yılında Işıltılar
dergisinin başyazarı N.A.Leikin ile tanıştı. Leikin ona dergisinde yazı yazmasını
teklif etti fakat belli şartları vardı. Öncelikle sansür kurulunun dikkatini çekecek ve okuyucunun “kafasını karıştıracak” yazılar yazmamalıydı. Bunun yanında yazdıkları güldürücü olmalıydı ve yüz satırı geçmemeliydi. Leikin sayesinde
“Çehonte” takma adıyla Işıltılar dergisinde “Moskova Hayatından Kesitler” başlığı
altında yazılar yazmaya başladı. Artık bir köşesi vardı. Fakat çok geçmeden yüz
satır sınırı yazarın düşüncelerinin ifadesine yetmemeye, elini kolunu bağlamaya
başladı. Işıltılar dergisine bir mektup yazarak 100 satırı en azından 120 satıra
çıkarmalarını istedi, Leikin birkaç öyküde 120 satırı kabul etse de yine de zorluk çıkarıyordu. Hatta Çehov yazdığı bir öykünün üstünden geçmek istediğinde,
Leikin vaktini zaten yazmış olduğu bir öyküye değil, yeni yazılara harcaması için
onu sıkıştırıyordu. Yazdıkları ideallerinden, kavgalarından ve amaçlarından uzak
olmakla beraber kısa, güldürücü, bir çırpıda okunan nükteli fıkralar ve öykülerdi.
İlk öyküsü 1880’de basılan Çehov’un, 1880-84 yılları arasındaki üniversite eğitimi
boyunca yaklaşık 300 öyküsü basılmıştı. “Antoşa”, “Dalaksız adam”, “Kardeşimin
kardeşi” ve “Çehonte” gibi takma isimlerle yazdığı ve sadece maddi kaygılarla kâğıda dökülen öykülerin yanında, örnek aldığı önemli yazarlar gibi olmak hevesiyle
“Memurun Ölümü”, “Bukalemun”, “Cerrah” gibi dönemin belli başlı iktidar odaklarını eleştiren kısa öyküler de yazdı. Bu eserlerinde Çehov; gündelik hayattan,
sınıf farklılıklarından, toprak kölelerinin özgürlük savaşlarından ince bir mizahi
çizgide bahsetti. Bu öykülerin yapısal olarak ortak özellikleri şöyle sıralanabilir:

•
•
•
•

Zaman, mekân ve olay birliğinin sağlanması.
Öykünün ana karakterinin içinde bulunduğu toplumsal koşullar ile
yaşadığı çatışmayı konu edinmesi.
Ortaya çıkan çatışmanın okuyucuda mizahi bir etki yaratması.
Hikâyeye konu olan karakterlerin ruhsal durumlarına dair uzun tasvirlerle değil, karakterlerin eylemleriyle şekillenmesi.
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1884 yılında en iyi öykülerini Melpomena Masalları adlı kitapta toplayıp
“Çehonte” imzası ile yayımladı. Kitabın bazı baskıları, adından dolayı çocuk
raflarına kondu; bazıları ise yazara geri gönderildi. Dolayısıyla kitap beklenen
ilgiyi görmedi.
Çar Aleksandr III’ün başa gelmesiyle birlikte artan baskıcı politikalar ve sansür politikaları dönemin yazarlarını zor duruma sokuyordu. Anton Çehov
mektuplarında her ne kadar politik hikâyeler yazmadığını, ortama uyum
sağladığını belirtse de yazdıkları hikayeler sansürden nasibini almıştı.
Rusya’da sansürün tarihi Anton Çehov’un yazdığı yıllardan çok daha önceye
dayanıyordu. Sansürün tarihini anlamak için öncelikle yayın hayatının tarihine bakmak gerekiyor. Rusya’da devletten bağımsız, özel ve ticari yayınevlerinin kurulmasına 1783 yılında izin verilmişti. Fakat basılacak kitapların ya
da dergilerin imparatorluk karşıtı düşünceleri yayacak olması düşüncesi
ile 1804 yılında ilk sansür mekanizması kuruldu. Sansür mekanizması
Eğitim Bakanlığı’na bağlıydı. O yıllarda içinde üniversite olan her şehirde bir
sansür kurulu kuruldu; herhangi bir eser basılmadan önce sansür kurulu
tarafında inceleniyordu. Temel prensip devletin ilkeleri ve toplumun ahlakına
aykırı hiçbir eserin toplumda yayılmaması idi. Bu işleyiş 60 yıl boyunca Çar
Aleksandr II’nin reform dönemine kadar devam etti. 1865’te çıkan yeni basın
yasasının özü şuydu:

•

Eğitim Bakanlığı’na bağlı Sansür Dairesi kapatıldı. Artık bu işe İçişleri Bakanlığı’na bağlı Basın Dairesi bakacaktı.
• Eskiden dergi ve gazetelere yazılan yazı ve haberler basılmadan önce
sansür kurulunun onayından geçiyordu. Şimdi ise istendiği gibi basılacaktı ama halka dağıtılmadan önce onaydan geçecekti.
• Moskova ve St. Petersburg’da basılan kitaplar basım ve dağıtım öncesi sansür kurulunun onayından geçmeyecekti. Fakat basılan kitapların fikirsel olarak devletin çıkarlarına ters düştüğü anlaşılırsa
yayıncı ve yazarlar ciddi cezalara çarptırılacaktı, gerekirse kitaplar
toplatılacaktı.
• Özellikle bir gazetecinin cezalandırılması için tek bir bakanın ihbarı
yeterli olacaktı. Fakat bir kitap yazarının cezalandırılması için hükümette çoğunluk oyu gerekliydi. Kısacası gazeteler ve dergiler illegal
düşüncenin yayılması için daha büyük güç olarak görülüyordu.
Bu kanun 1917 devrimine kadar yürürlükte kaldı. Özetlemek gerekirse sansür mekanizması dönem dönem biraz hafifletilse de 19. yüzyıl boyunca Rusya
yayın hayatında etkili oldu.
O dönemde yazarlık alanında Anton Çehov’un hayatında başarısızlık hâkim
olsa da “Genel Pratisyen Hekim» sertifikasını alarak tıp alanında önemli bir
ünvan sahibi oldu. Bu sertifika ona askerlikten muaf olmayı sağlıyordu.
1884’te üniversiteden mezun oldu. Mezun olduktan hemen sonra kardeşi
İvan’ın öğretmen olarak çalıştığı Moskova yakınlarındaki bir kasabaya yerleşti
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ve kasaba hastanesinde doktorluğa başladı. Bu kasabada yaşadıkları, ona
gözlem alanını genişletme fırsatı verdi. Yazarın “Kaçak”, “Ölü” gibi hikâyeleri,
bu gözlemlerin ürünüdür.
Gazetecilik ve Tıp (1884-1889)
Çehov, kasabadaki doktorluk tecrübesinden sonra 1884’ün Eylül ayında
Moskova’ya döndü. 7 Aralık 1884’te bir yandan yazı yetiştirmeye çalıştığı, bir
yandan parasız hastalara baktığı yoğun ve yorucu bir döneminin ortasında
hastalığının belirtileri başladı: kuru bir öksürük ve kan tükürmeler. İlk başta
“Bütün bunlar kuşkusuz damar çatlamasından...” diye düşünen Çehov, çeşitli bahanelerle verem olduğunu kabul etmiyor, çalışmaya devam ediyordu.
Çehov doktorluğu seviyordu; ne var ki yazarlık sanatına olan sevgisi de büyüktü. Bu yüzden birkaç yıl doktorlukla yazarlığı paralel olarak yürütmeye
çalıştı. Nitekim artık büyük ve tanınmış bir yazar olduğu yıllarda, doktorluktan vazgeçmesini öğütleyen bir arkadaşına şu karşılığı vermişti: “Bir işim
değil de iki işim olduğunu düşündüğüm zamanlar kendimi daha cesaretli görüyorum.” Celal Üster Doktor Çehov’dan Öyküler adlı kitap için yazdığı önsözde
Çehov’un bu iki uğraşı bölmelere ayırmaktansa birlikte düşünmeyi yeğlediğini,
dikiş izleri bazen belli olsa da hekimlik ile yazarlığı hep kaynaştırmayı seçtiğini
belirtir. Çünkü Çehov bir biliminsanı olarak insan biyolojisini, bir edebiyatçı
olarak da içinde yaşadığı toplumun koşullarını bilmekte ve anlamaktaydı.
Doktorluk ve yazarlık ikileminde kalan Çehov için; yazarlık, zamanla doktorluğun yerini almıştır. Böylece “yazar” Çehov, kendisini yoğun bir şekilde edebiyat
işlerine verdi. Yeni Zamanlar gazetesinin başyazarı Aleksei Sergeyevich Suvorin
ile tanışana kadar takma isimlerle gazetelere yazı yazmayı sürdürdü. Suvorin
de onun gibi serf kökenliydi. Genç yaşlarda gazeteciliğe atılmıştı. İlk yazıları liberal içerikli olsa da kendini kabul ettirmek ve geçimini sağlamak için hükümet
yanlısı yazılar yazmaktan da geri durmuyordu. Ucuza aldığı Yeni Zamanlar’ı on
yıl içinde dönemin en büyük günlük gazetesi haline getirmişti. Suvorin ile St.
Petersburg’daki edebiyat buluşmasında tanışan Çehov, onun gazetesinde yazılarının yayımlanmasıyla beraber onunla ilişkisini geliştirdi. Artık Yeni Zamanlar’da öyküleri yayımlanmaya başlayan Çehov daha çok tanınmaya başladı.
Ünü artan Çehov’a artık takma isim kullanmaması için baskı yapmaya başlayan bir edebiyat çevresi oluştu. Bu isimlerin başında da Suvorin geliyordu. Gazetesi Yeni Zamanlar’da yazmaya başlayan Çehov’un ününün duyulacak olması
gazetenin prestijini arttıracaktı. Çehov bu teklifi “Ciddi bir uğraş alanı olan tıp
ve bir oyun olan edebiyat, ayrı adlarla yürütülmeli” diyerek reddetti. Ayrıca yazılarını kendi adıyla imzalamak Çehov’a göre kendini tehlikeye atmak anlamına
geliyordu. Fakat bu öneriye daha fazla direnemedi; Suvorin’in önerisiyle basılan
Alacakaranlıkta adlı üçüncü öykü kitabı Çehov adıyla yayınlandı ve oldukça
ses getirdi. Öyle ki 1888 yılında Petersburg Bilimler Akademisi, kitabı Puşkin
ödülüne layık gördü. Çehov da artık yazılarını Anton Çehov imzasıyla yayınlama konusunda daha cesur davranmaya başlamıştı. Çehov; “Prişibeyev Çavuş”,
“Acı” ve “Avcı” adlı öykülerinde ilk kez kendi imzasını kullandı. Bu dönemde
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halkın da sevgisini kazanmaya başlayan Çehov; mizahi, vurucu ve kısa öykülerini yeni bir edebi tür haline getirmişti. Halkın çok sevdiği ve kendisine ün
kazandıran bu öykülerin yanında, sefaleti ve umutsuzluğu da ele alan uzun
öyküler de yazmaya başlamıştı. Rusya, hızlı bir şekilde değişiyordu ve Çarlık
düzenine karşı kıyasıya bir savaş başlıyordu. Devrin bütün ilerici aydınları
bu savaşa katılmışlardı. Bu durumun Çehov’u etkilememesi imkansızdı ve
Çehov’un eserlerinde de bir değişiklik göze çarpmaya başlamıştı. Artık, kaygısız gülüşüyle alaycı “Çehonte” kaybolmuş; yerine “A. Çehov” gelmişti. Çehov
da eserlerinde, o devir Rusya’sının çürümüş yönlerini yansıtmaya başlamıştı.
İlk Başarılar, İlk Başarısızlıklar (1889-1890)
Çehov 1889’da ünlü eserlerinden biri olan “Öylesine Bir Öykü” adlı uzun hikayesini yazdı. Birkaç aylık ömrü kaldığını bilen bir tıp profesörünün ağzından,
onun güncesi şeklinde yazılmış olan bu öykü, profesörün hayatının muhasebesi üzerinedir. Eserin baş karakteri Nikolay Stepanoviç en üst dereceden
devlet memuru olan, Rusya ve yabancı ülkelerden birçok nişan almış, saygıdeğer bir profesördür. Son yılların tanınmış bütün bilim insanları ile yakın
ilişkileri vardır. Bütün Rus üniversitelerinin ve üç Avrupa üniversitesinin bilim üyesidir, adı geniş çevrelerce bilinir, akademide adının başına ‘‘saygıdeğer’’ ve ‘‘ünlü’’ sıfatları eklenmeden kendisinden söz edilmez. Artık 62 yaşına
gelmiştir, hastadır ve yakında öleceğinin bilincindedir. Geçmişteki çabalarının
dökümünü yapar. Bilim aşkının, karısına kızına, vasisi olduğu Katia’ya karşı davranışlarının, meslek arkadaşları ve öğrencileri üzerine düşüncelerinin,
akademi dünyasındaki çabalarının tümden anlamsız olduğunu düşünmeye
başlar. Yaşadığı bu düşünsel iflas gerçeği karşısında kaçıp gider, ölümü bekler...
Öykü yayınladığında Tolstoy’un İvan İlyiç’in Ölümü adlı eseri ile karşılaştırılmıştı. Gerçekten de iki eserin işlediği konu çok benzerdi. Tolstoy, İvan İlyiç
adında dinsiz ama ebeveynlerinden miras kalan birkaç ilkeyle ayakta duran,
hırsızlık yapmayan, rüşvet yemeyen, karısını aldatmayan, namusluca yaşayan
vicdanlı bir memurun hikayesini anlatır. Meslekteki yükselişi, kendisinin ve
ailesinin yavaş yavaş çöküşüne eşlik eder. Beklenmedik bir terfinin ardından
maddi durumu o kadar iyileşir ki karısıyla birlikte dayayıp döşemek için can
attığı lüks, tümüyle ‘‘kendi sınıfına’’ uygun bir daireye yerleşir. Bir gün yeni
evinin perdelerini asmaya çalışırken merdivenden düşer ve yatalak bir hastaya
dönüşür. Artık onunla sağlıklı insanlar arasında ciddi bir uçurum oluşmuştur.
Günlerini odaya mahkum, ölüm fikriyle mücadele içinde geçirir. Yaşamını nasıl geçirdiğini, memurlar dünyasını, burjuva evliliğini sorgular. Tıpkı Çehov’un
yarattığı Nikolay Stepanoviç gibi o da hayatının anlamsızlığı sonucuna ulaşır.
Tolstoy ve Çehov ölüm ve yaşamı sorgulama konusunda oldukça benzeşen hikayeler yazmış olsalar da ulaştıkları sonuç konusunda oldukça farklılaşırlar.
Tolstoy’un yargıç karakteri İvan İlyiç, ölümle karşılaştığı anda tamamen ölüm
korkusundan kurtulduğunu fark eder. İvan İlyiç’in son düşünceleri ‘‘Ölüm yerine ışık var. Demek böyleymiş. Ne mutluluk’’ şeklindedir. Çehov’un kahramanı
profesör ise kendisini bekleyen karanlığın keskinliği karşısında hiçbir şekilde
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yatışmaz ve huzura kavuşmaz. Kuşkucu Çehov, inançlı Tolstoy ile karşıt düşmektedir. Çehov yazın hayatı boyunca Tolstoy’a bir romancı olarak hayranlık
besleyecek fakat düşünür olarak ondan ayrılacaktır. 1894 yılında Suvorin’e
yazdığı mektupta şunları söyleyecektir:
Damarlarımda köylü kanı dolaşıyor ve köylülerin erdemlerine (zorlama)
hayranlıkla dolduramazlar içimi. Çocukluğumdan beri ilerlemeye inandım ve buna inanmamak elimden gelmez. Tolstoy felsefesinin bende büyük etkisi oldu. Beni etkileyen nicedir bildiğim temel ilkeler değil Tolstoy’un dini dile getirme tarzı, sağduyu ve bir çeşit hipnotik güçtü. Şimdi
içimde bir takım şeyler karşı çıkıyor buna. Akıl ve adalet bana diyorlar
ki insan için cinsel perhizden ve et yemezlikten daha çok sevgi vardır
elektrikte ve buharda.
Tolstoy köylülerin, sıradan hayatın savunuculuğunu yaparken Çehov bilime,
bireylerin ruhca ve maddece ilerlemesine olan umuda inandığını söylüyordu.
Tolstoy’un yargıcının ve Çehov’un profesörünün bu kadar benzeşmesi edebiyat çevrelerince ağır eleştirilere neden oldu fakat bunun yanında Çehov’un
öyküsünü övgülerle karşılayanlar da vardı. Bütün bunları olgunlukla karşılayan Çehov yeni bir oyun yazmaya hazırlanıyordu: Orman Cini. Çehov, ilk oyunu İvanov’un hazırlanma sürecinde provalara katılmış ve oyuncuların oyunu
anlamadan oynamaya çalıştıklarını görüp hayal kırıklığına uğramıştı. Fakat
beklenenin aksine oyun başarı kazanmıştı. Ama aynı zamanda Çehov, solcu
bir grup eleştirmen tarafından toplumsal mesaj içeren oyun yazmamakla suçlanmıştı. Orman Cini ise Çehov’u hayal kırıklığına uğrattı. Oyunu heyecanla
bitirip önce sansür kuruluna sonra da Aleksandrinski Tiyatrosu’na götürdüğünde, kurul “hiçbir etkileyici olay, hiçbir durum ve ilginç kişi bulunmadığı”
gerekçesiyle oyunu geri çevirdi. Ayrıca dostları da onun tiyatro metniyle uğraşmayıp öykü yazması gerektiğini öğütlemişti. Önce tiyatrodan vazgeçip sadece tek perdelik kısa oyunlar yazmaya karar verdiyse de Çehov oyun üzerine
çalışmaya devam etti. Orman Cini ileride Vanya Dayı’ya dönüşecekti.
Sahalin’den Paris’e (1890-1891)
Kardeşi Nikolay’ın ölümüyle birlikte ruhsal bir çöküntü yaşayan Çehov Orman Cini’nin başarısızlığı ve Sıradan Bir Öykü’ye gelen ağır eleştirilerle birlikte
kendini ayakta tutmak için bir arayış içine girdi. Çalışmak istese de kendinde bu gücü bulamıyordu ya da yazdıklarını beğenmiyordu. “Tutkum yok
benim, boşuna yaşıyorum” derken kardeşi Mihail’in ceza hukuku notlarında
geçen Sahalin Adası dikkatini çekti. İçinde bulunduğu yapmacık ve kıskanç
edebiyat ortamıyla kıyaslandığında Sibirya’daki kürek mahkûmlarının hayatı ona gerçek gelmişti. Kendisine tutunacak bir dal bulmuştu. Sağlığına hiç
de iyi gelmeyecek olan Sahalin yolculuğu çevresindekileri endişelendirmişti.
Ama Çehov ruhsal ve edebi düş kırıklığına Sahalin’deki kürek mahkûmlarının
hayatını incelemenin iyi geleceğini düşünmüştü. 1890 yılında Moskova’dan
ayrılarak, Moskova’nın 10.000 kilometre doğusunda, Sibirya yakınlarındaki

Sevgili Doktor 51
Sahalin Adası’na gitmeye karar verdi. O dönem Sahalin Adası, 10,000 mahkumun ve bunlara gardiyanlık yapan 10,000 de çalışanın olduğu bir hapishane
adasıydı. Mektuplarında ‘‘Karar verilinceye kadar bütün dikkatimiz katilin üstünde toplanıyor ama, hapisaneye gönderilir gönderilmez, tümden unutuveriyoruz onu. Peki, hapishanede neler oluyor?’’ yazıyordu. Aklı bu sorular ile meşgul
iken hem uzun yolculuğunu planlamakta hem de “Hırsızlar” (bazı çevirilerde
“Şeytanlar” olarak da geçmektedir) adlı öyküsünü kaleme almaktaydı. Öyküde hile ve küstahlıkta eşsiz iki at hırsızının saf bir doktor yardımcısını nasıl
dolandırdıkları anlatılıyordu.
Çehov, 21 Nisan 1890’da başlayan uzun bir yolculuğun ardından Sahalin
Adası’na ulaştı. İlk andan itibaren gözlemlerini not etmeye başladı. Gerek gardiyanlarla gerek suçlularla diyaloğa girdi. Kendi deyimiyle; psikolojik sorunları olan katillerin ve en az onlar kadar sorunlar yaşayan eziyetçi gardiyanların bulunduğu bu adadaki yaşamı inceledi. Çehov, Rus hükümetinin yıllardır
yapmadığı araştırmayı ve arşivlemeyi tek başına yaparak 10,000 tane anket
bastırdı ve adadaki bütün suçlularla ilgili bilgi topladı ve bunları arşivledi.
Sahalin’e bir turist gibi değil bilimsel bir araştırma yapmak üzere gittiğini yazıyordu mektuplarında. Buldukları, Rusya’da bilinmeyen pek çok gerçeği gün
yüzüne çıkardı. Rusya’da idam cezası olmadığı iddiaları, adada idam edilen
suçluların varlığı ile karşılaşması üzerine yalanlanmış oldu; işkencenin sistematik bir cezalandırma yöntemi olarak kullanıldığını gözler önüne serdi. 3 ay
kaldığı adada yaptığı araştırmanın sonuçlarını 1893-1894’te bir araştırma tezi
olarak yazıp yayımladı. Bu tez, başta Rus ceza bilim çalışmaları olmak üzere,
günümüzdeki çalışmalarda da önemli bir yere sahiptir. Sahalin Adası’ndaki
gözlemleri sadece bu bilimsel çalışmaya değil aynı zamanda edebi bir esere,
“Sürgün” adlı öyküsüne de ilham vermişti.
Çehov, Sahalin Adası’ndan döndükten kısa bir süre sonra, yakın dostu Suvorin ile hayatının ilk Batı Avrupa seyahatini gerçekleştirecek, İtalya ve Fransa’yı gezdiği bu yolculuğun son durağı Paris olacaktı. O günlerde Paris çalkantılı günler geçiriyordu. 1 Mayıs eyleminde askerler grev yapan işçilere silah çekmiş, dokuz kişi ölmüş, altmış kişi de yaralanmıştı. Hükümet ve özellikle İç İşleri Bakanı halk tarafından eleştiriliyordu. Çehov, halkın hükümeti
şiddetli bir biçimde eleştirebilmesi karşısında şaşırıyordu. Fransa’da, 1789
Devrimi’nin etkileri halen hissediliyordu. Bu yolculuğun ardından Çehov Moskova’ya geri döndü. Sahalin’de başlayan ve Paris’te sona eren uzun yolculuk
tecrübesi sonucunda Moskova’nın, gözlemlediği bu iki uç (Sahalin ve Paris)
arasında kaldığını düşünüyordu.
Melihova
Avrupa seyahatinden dönen Çehov dinlenmek için Moskova yakınlarında
Aleksin adlı bir kasabada kiraladığı villaya gitmişti. Burada zamanını Sahalin
ile ilgili incelemesine ayırıyordu. Bir yandan kısa öykülerini yazmaya devam
ederken bir yandan da yeni uzun öyküsü “Düello”ya başlamıştı. Ülkede kıtlık baş gösterince bir doktor olarak Çehov boş durmamış ve köylere yardım

52 Mektupların Söylediği: Anton Çehov’un Hayatı (1860-1904) ve BÜO’ nun “Sevgili Doktor ” Yorumu
etmeye gitmişti. Bu dönemde aydın sınıfa dair belli eleştirileri vardı. Kültürlü
geçinen insanları, toplumsal olaylara karşı duyarsız oluşlarından ve sadece
hiçbir yere götürmeyen tumturaklı sözler söylemelerinden dolayı eleştiriyordu. Rus halkı kıtlıkla boğuşurken nasıl olurdu da onların hiçbir yardımı olmazdı? Çehov’un bu düşünceleri, o dönem yazdığı “Düello” öyküsünün temel
eleştiri noktasını oluşturuyordu.
Sene 1892’de Çehov, babasının bakkal dükkanını açtığı yaşta, Melihova’da
bir çiftlik satın aldı. Böylece hem yazılarını daha rahat yazabilecek hem de
aksattığı sağlığını toparlayabilecekti. O yaz Melihova’da birçok öyküsünü bitirdi: “Karım”, “Komşular”, “Altıncı Koğuş”. Özelikle “Altıncı Koğuş” öyküsü
büyük ses getirdi. Öykü, Çarlık Rusyası’nın son dönemlerinde bir kasabada
yer alan küçük bir hastanede geçer. Hastanenin başhekimi bir gün hastaların tedavi edildiği koğuşları gezerken akıl hastalarının yatmakta olduğu altıncı koğuşta bir hastaya rastlar ve onunla gündelik konularla ilgili sohbet
etmeye başlar. Bu hastanın anlattıklarından çok etkilenen başhekim daha
sonraki günlerde zaman zaman altıncı koğuşa giderek sohbetlerini sürdürür.
Ancak başhekimdeki bu değişikliği fark eden yardımcısı, sık sık altıncı koğuşa gidişini ve hastayla yaptığı konuşmaları başhekimin aleyhine kullanır ve
kasabanın önde gelenlerine başhekimin akıl hastası olduğunu söyler. Amacı
onu hastaneden uzaklaştırıp yerine geçmektir. Kasabanın önde gelenleri olayın iç yüzünü öğrenmek için başhekimle bir toplantı yapmak isterler. Yapılan
toplantıda başhekim kendisinin hasta olmadığı konusunda dinleyenleri ikna
edemez. Sonunda başhekime uzun bir seyahate çıkması teklif edilir. Öykünün sonunda başhekim bu seyahat sırasında üzüntüden ölecektir. Okuyanlar, bu öyküye ne anlam vereceklerini şaşırıyorlardı; kimisine göre Tolstoy
öğretisinin, kimisine göre ise Çar iktidarının bir eleştirisiydi. Suvorin’e göre
ise “uyarıcı alkolden” yoksundu. Çehov ise ona şöyle yanıt veriyordu: “Bizler,
yaşamı olduğu gibi betimliyoruz. Onun dışında hiçbir şey yok. Kamçılayın bizi
isterseniz, daha fazlasını yapamayız.”
Elbette ki “Altıncı Koğuş”un bu kadar başarılı olmasında gerçek gözlemlere
dayanmasının büyük payı vardı. Öyküde betimlediği ortam ve karakterlerin
ruh halleri Sahalin Adası’ndaki ortamdan bağımsız düşünülemez. Her ne kadar Sahalin Adası ile ilgili raporları yayınlandığı zaman okuyucuların ilgisini
çekmemiş olsa da resmi makamların dikkatini çekmişti. Hemen oraya bir soruşturma komisyonu gönderildi ve kürek mahkumlarının koşullarını yumuşatmak adına bir dizi reform yapılması emredildi.
Çehov o dönemde “Üç Yıl” adlı öyküsünü yazdı; ancak bir tüccar ailesinin
Moskova’daki kokuşmuş hayatın etkisindeki alçalışını konu alan öykü sansür engeline takıldı ve din ile ilişkili birçok sayfa öyküden çıkarıldı. Bu olayın
ardından Çehov, tepkisini Suvorin’e yazdığı bir mektupta şöyle dile getirmiştir: “Bu durum insanda özgürce kendini dile getirme isteğini ortadan kaldırıyor. Yazarken, boğazınızda bir kemik varmış duygusundan kurtaramıyorsunuz
kendinizi.”
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Çehov tüm bu sansür politikalarına rağmen bir yandan hız kesmeden yazmaya devam ederken bir yandan da hekimlik yapmaktan vazgeçmiyordu. Bunun
en büyük kanıtı ise 1892 yılında beş aydan kısa bir süre içinde bir bölgenin
kliniğinde 453 hastayı muayene etmiş, 576 ev muayenesine gitmiş olmasıydı.
Martı (1895-1897)
Anton Çehov, Kasım 1895 yılında “komedi” olarak adlandırdığı dört perdelik
piyesi Martı’yı tamamladı. Martı adlı oyun, göl kıyısındaki bir köy evinde
buluşan bir grup insanın yazgılarının boğuculuğundan kurtulma yollarını
tartışır. Oyunun ana karakterlerini yaşlanma korkusuna kapılmış aktris
İrina Nikolayevna Arkadina, yeni bir sanat biçimi bulma ve onu kabul ettirme
hevesindeki genç yazar Konstantin Gavriloviç Treplev, üst kuşağın meşhur
edebiyatçısı Boris Alekseyeviç Trigorin ve büyük bir aktris olmayı düşleyen
genç ve hırslı Nina Mihaylovna Zareçnaya oluşturmaktadır. Bu karakterler
umutlarını, amaç ve hırslarını kaybeden, çöküş yaşayan, bir şey elde
edemediklerini kabul eden karakterlerdir. Yazara göre hiçbir büyük tasarı
yoktur ki er geç başarısızlığa uğramasın. Vukuatların ve kırılma noktalarının
sahnede görülmediği bu eserde Çehov; sürekli eleştiren, kafasında tasarılar
oluşturan, hayıflanan insanların içinde bulundukları durumlarını değiştirecek
bir şey yapmamalarını, üst kuşak oyuncu ve yazar topluluğunun yeni şeylere
kapalı tavırlarını eleştirel bir biçimde yansıtır.
Oyun Aleksandrinski Tiyatrosu tarafından 17 Ekim tarihinde ilk gösterimi yapılmak üzere çalışılmaya başlandı. Fakat Çehov, izlediği ilk provanın ardından
oyunun yanlış ele alındığı ve hezimete uğrayacağını düşünmeye başladı. Oyuncular karakterleri anlamıyor, anlamaya çabalamıyorlardı. Çehov’un beklentisi
her oyuncunun rolleri üzerine düşünüp doğal bir oyunculuk üslubuyla piyesin sahnelenmesi iken kötü yönetilen oyuncular, yazarın talebini hiçe sayıp
tumturaklı konuşmalarla ağdalı bir üslup sergiliyorlardı. Ayrıca bu oyun bir
komedi aktrisinin jübilesi olacaktı.
Çehov’un korkuları haklı çıktı. Jübile yapacak komedi aktrisi için gelen, gülmeye susamış birçok seyirci sahnede bıkkın kişileri gördüğünde kasılıp dona
kaldı. İkinci perdeye gelindiğinde seyircilerden gelen gürültü ve patırtıların
yanı sıra bir grup izleyici sırtlarını sahneye döndüler. Afallamış, inme inmiş
gibi donup kalan oyuncular rollerini unutuyor, boşlukta oynuyorlardı. Büyük
hezimetin ardından Çehov, bir kez daha tiyatroya küserek evine döndü. Bu
hezimete birçok neden gösterilebilir. Fakat temel neden karakterlerin ruhsal
derinliğini oyuncuların idrak etmeye çabalamamaları ve böylece oyunun anlamının çıkmaması olarak gösterilebilir. Nitekim, oyun yıllar sonra Moskova
Sanat Tiyatrosu tarafından incelikli bir şekilde tekrar ele alınacak, her temsil
seyircileri büyüleyecekti.
Martı adlı oyunun St. Petersburg’daki başarısızlığının ardından Çehov, “Mujikler” adlı uzun bir öykü yazdı. Rus köylü sınıfının kusurlarını acımasız bir
ışık altında gösteren öykü, sansür engeline takılıp bir kısmı atıldıktan sonra
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yayımlanabildi. Bu sansürlenmiş hali bile tepkileri çekmeye yetti. Basında sert
polemikler patlak verdi. Halkçı ve Tolstoycu eleştirmenler Çehov’u Rus köylüsü
imgesini karartmakla suçluyorlardı. Fakat genel anlamda öykü övgü dolu eleştiriler aldı. Eser büyük bir coşkuyla karşılandı. Çehov’un bu öyküsü o güne dek
yazdığı bütün öykülerden daha çok yankı uyandırmayı başardı. “Mujikler”in başarısıyla Çehov, Martı başarısızlığının öcünü almıştı.
Dreyfus Davası (1897-1898)
Çehov, Suvorin ile buluşmak için 21 Mart 1897 tarihinde Moskova’ya gittiğinde,
bir akşam tam yemek yemeye hazırlanırken ağzından boşalan kanlar hastalığının iyice ilerlediğinin, hayatının son dönemine girdiğinin göstergesiydi. Çehov’un
hastalığı hayatının o günden sonraki döneminde yazarlığını bir hayli etkileyecek,
bir üretim krizine girmesine sebebiyet verecekti.
Ağustos ayının başında doktorların sözüne uyup, kışı sıcak bir iklimde geçirmek
üzere Fransa’ya gitti. Orada kaldığı dönemde hiçbir şey düşünmemeye çalışarak
oturan, bol bol gazete okuyan ve dil öğrenmeye başlayan Çehov, yazdığı öyküleri
Rus Düşüncesi adlı dergiye yolluyordu. Hastalığından dolayı içinde bulunduğu
yeni yaşam tarzı onun yaratım gücünü kısıtlıyor ve bu durum vicdan azabı çekmesine sebep oluyordu.
Çehov, Fransa’da kaldığı dönemde, halkı gözlemlemek için bolca fırsatı buldu.
Fransızlar ona incelikleri, kültürleri ve nezaketleriyle dikkate değer görünüyordu.
Kendi doğduğu şehri düşününce bir papazın sokakta öğrencilerle top oynamasına hayran oluyor, bir dilenciyle konuşurken bile “Bay” diye seslenmelerini iç
rahatlatıcı buluyordu. Fransızların bağımsızlık anlayışlarına duyduğu hayranlık, Dreyfus davasıyla ilgili yazıları okuduğunda daha da arttı. 1894’te bir askeri
mahkemece Yüzbaşı Alfred Dreyfus, Alman casusu olma suçundan ömür boyu
hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkûm Dreyfus’un Fransa’da yaygınlaşan Yahudi
düşmanlığının kurbanı olduğunu anlayan Emile Zola, davanın yeniden görülmesi için cumhurbaşkanına “Suçluyorum” başlıklı bir açık mektup yayımladı. Yazar bu mektupta hükümetin gerçeği örtbas etmeye çalıştığını açıkça belirtiyordu.
Emile Zola’nın bir yıl hapis cezası alması ile sonuçlanacak olan dava şubat ayında açılınca Çehov, Zola karşıtı yazılar yayımlayan Yeni Zamanlar’ın sahibi Suvorin’e Zola’yı savunan bir mektup yolladı. Rusya’nın ulus devlet kurma çabası göz
önüne alındığında Yahudilere bu ülkede yer yoktu ve Suvorin hükümet yanlısı
bir gazete sahibi olarak Dreyfus için “vatan haini Yahudi” tablosu çizmeyi tercih
etti. Çehov bu yüzden Suvorin’le bir kez daha ters düşmüş, araları bozulmuştu.
Moskova Sanat Tiyatrosu ile tanışma
Çehov 1898 yılında Nemiroviç Dançenko’dan Martı oyununu sergilenmesi için
iznini isteyen bir mektup aldı. Oyunu sergileyecek grup yeni kurulan bir tiyatroydu: Moskova Sanat Tiyatrosu (MST). Konstantin Stanislavski ve Nemiroviç Dançenko öncülüğünde başlatılan bu tiyatro hareketinin arka planından bahsetmek
gerekirse:

Sevgili Doktor 55
19. yüzyılın büyük bölümünde her alanda olduğu gibi tiyatro da imparatorluğun kontrolündeydi. 1805 yılında Moskova’da, sarayda 374 kişilik serf
oyuncu kadrosuna sahip bir imparatorluk tiyatrosu kurulmuştu. 1882 yılına kadar imparatorluğa bağlı tiyatroların sayısı arttı ve Rusya’nın çeşitli
kentlerinde opara, bale ve tiyatro alanlarında faaliyet gösterdiler. 1882 yılında ise tiyatro yapma hakkı anlamına gelen tekel, imparatorluk tiyatrolarından alındı. Bununla birlikte imparatorluğa bağlı tiyatrolar hala büyük itibar
görseler de tekeller lağvedildikten sonra halk tiyatroları hızla yaygınlaştı.
Hatta tekelin kaldırılması ile birlikte beş yıl içinde özerk tiyatro sayısı o kadar artmıştır ki 1897’de taşra tiyatroları ortak sorunları tartışmak amacıyla
ilk Tüm Rusya Tiyatro Çalışanları Kongresi’ni düzenlemişti.
Bu yıllar Konstantin Stanislavski’nin tiyatroya başladığı yıllardır. Dönemin tiyatro okullarını ve profesyonel tiyatroların oyun çıkarma anlayışını
gözlemleme şansına sahip olan Stanislavski, yıllar içinde şu kanıya varır:
Oyunculuk ve oyunculuk eğitimi alanında bir sistematiğe dayanan, geliştirilebilir ve yeni kuşaklara aktarılabilir bir eğitim anlayışından bahsetmek
kesinlikle mümkün değildir. Bunu, tiyatro gruplarının provalarını biçim ve
içerik yönünden inceleyerek görebildiğini söyleyen Stanislavski, oyunculara
sürekli emirler yağdıran yönetmenlerin ve esin gelmesini bekleyen oyuncuların tavırlarını yanlış bulmaktadır. Jean Benedetti, Stanislavski’nin eleştiriye
tabi tuttuğu dönemin tiyatro anlayışına dair şöyle detaylar verir: Oyuncular
sahnede bildiklerini okurlar, oynadıkları metni çok önemsemezlerdi. Oyun
esnasında suflörden gelen replikleri tutku ve çoşkulu bir şekilde, çınlayan
bir sesle seyirciye karşı oynarlardı. Burada bahsedilen kelimenin tam anlamıyla seyirciye dönerek oynamaktı, herkes repliklerini seyirciye dönük icra
ediyordu. Oyuncular arasındaki iletişim minimum düzeydeydi. Hatta dekor
bile oyuncunun yüzünün seyirciye dönük olmasını sağlayacak şekilde ayarlanmıştı.
İşte Stanislavski yukarıda özetlenen tiyatro anlayışını reddeden, yeni bir temel üzerine kurulmuş bir tiyatronun arayışı içerisindeyken yolu oyun yazarı
ve tiyatro eğitmeni olan Nemiroviç Dançenko ile kesişmişti. İkili 1897 yılında Slav Pazarı adlı bir lokantada buluşarak 18 saatlik bir toplantı yapmış
ve yeni kuracakları tiyatronun temellerini atmışlardı. Stanislavski sonradan
bu toplantıyı şöyle anlatacaktır: “Bence dünya çapında uluslararası bir konferansta bile devletler arası siyaseti ilgilendiren en önemli sorunlar, bizim o
sıralar girişeceğimiz işin temel ilkesini saptarken yaptığımız kadar ayrıntılı
ve dikkatli bir biçimde tartışılmamıştır. Her konuyu görüştük: Sanata ilişkin
ülkülerimiz, sahne ahlakı, teknik konular, organizasyon, oynayacağımız metinler...”
İkili yaygın olan oyunculuk tarzı olan tekdüze, yapmacıklı ve abartılı oyunculuğa, tumturaklı konuşma tarzına, topluluk ruhunu yok eden star sistemine, kalıplaşmış kostüm ve dekor anlayışına toptan bir savaş açma niyetindeydi. Bu toplantıda kaleme aldıkları bazı ilkeler şunlardı:
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Küçük roller yoktur yalnızca küçük oyuncular vardır.
Bugün Hamlet, yarın figüran; ama önemli olan figüran olarak da
sanatçı olmak.
Şair, oyuncu, sahne tasarımcısı, terzi, sahne işçisi, hepsi yanlızca
bir amaca; şairin yapıtına temel aldığı fikre hizmet eder.
Tiyatronun yaratıcı yaşamına yapılan her tecavüz suçtur.
Geç kalmak, tembellik, kapris, huysuzluk, dengesizlik, entrikalar, rolünü bilmemek, verilen talimatı birkaç kez yineletmek kökten yok edilmelidir.

Bu tarihi toplantının ardından ikili bir buçuk yıl içinde tiyatrolarını kurmak
için kolları sıvadı. İlk iş tiyatronun adını belirlemekti. Başta adının Herkese
Açık Moskova Sanat Tiyatrosu olmasına karar verilmişti. Çünkü bu yeni
tiyatro sosyal ve eğitimci bir rol de üstlenecekti. Herkese açık olması planlanıyordu hatta parası gösterimlere yetmeyen işçi sınıfı için özel bedava gösterimler yapılacaktı. Ne var ki bu tasarı hüsranla sonuçlandı çünkü devlet
işçilere sunulacak her oyunu dört ayrı farklı sansür denetiminden geçiriyordu. Dançenko bu konuda ısrarlı olsa da tutuklanabileceği hususunda uyarıldı ve tiyatronun isminin kısaltılarak Moskova Sanat Tiyatrosu olmasına
karar verildi. Moskova’da harap halde olan Eremitage Tiyatrosu kiralandı ve
tadilata başlandı, bir yandan da tiyatronun kadrosu oluşturuluyordu. Bu
hazırlıklar sürerken yeni kurulan tiyatronun iddiası Moskova sanat çevrelerinde ve basında tartışılır hatta sorgulanır durumdaydı. Stanislavski bu
durumu şu sözlerle anlatır: “Duyduklarımıza göre başarılı olacağımıza pek
inanan yoktu, bu nedenle yeni projemize katılacak bir oyun yazarı bulma
imkanımız olmadığına inanıyorduk.”
Fakat ikili Moskova Sanat Tiyatrosu’nun açılış oyununu Çehov’un Martı
oyunu ile yapmak istiyordu. Bu nedenle Çehov’u ikna etmeye çalıştılar.
Çehov ise oyunun iki yıl önce uğradığı hezimeti düşünüp hastalığını ve
provalar için Moskova’ya gelip gitme ihtimalinin çok zor olduğunu bahane
ederek başlarda kabul etmedi. Fakat mektuplaşmalardan anlaşıldığı üzere
Dançenko ve Stanislavski Çehov’u ikna etmeyi başardılar. Çehov bu yenilikçi tiyatro anlayışının içinde yer almak istemişti. Aynı yıl içerisinde sahnelenen oyun büyük bir başarı yakaladı.
Moskova Sanat Tiyatrosu, Martı ile yakalanan başarıyı Çehov’un Vanya Dayı
oyununu sahneleyerek devam ettirmek istiyordu. Aynı dönemde Malyi Tiyatrosu’nun müdürü de Orman Cini’nden Vanya Dayı’ya dönüşmüş olan oyunu
sahnelemek istemiş fakat ilk incelemeden sonra edebi kurul oyun üzerinde bazı değişiklikler olmasını istemişti. Mesela Vanya Dayı gibi aydın bir
adamın, eski üniversite profesörüne tabanca çekmek gibi ayıp ve uygunsuz bir davranışı sergileyecek kadar öfkeli olması ne kadar mantıklıydı?
Çehov verilen cevaba sadece gülmüş ve metni sahnelemeleri için Moskova Sanat Tiyatrosu’na vermişti. Oyun sonbaharda Moskova’da sergilendiğinde Çehov tepkileri heyecanla bekliyordu. Telgraflarla övgüler
yağsa da basında çıkan haberlerle övgülerin ve eleştirilerin birbirine
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karıştığını düşünüyordu. Fakat oyun birkaç kez sergilendikten sonra
oyunun niteliği daha da artmıştı. Oyuna en ağır eleştiri her zamanki
gibi Tolstoy’dan gelmişti. Tolstoy, Vanya Dayı’yı dram barındırmamakla
suçlamıştı bu kez de. Çehov, 16 Ocak 1900 tarihine gelindiğinde kendisini
eleştiren Tolstoy’la birlikte Petersburg Bilim Akademisi’ne üye olduğunu öğrendi. Hükümet bir yıl önce yazarları ve seçkin bilginleri bir araya getirmek
için akademiye bir Puşkin bölümü eklemişti. Herkes tarafından coşkuyla ve saygınlıkla karşılanan bu olay Çehov için kendisini yasal akademik
dokunulmazlık ve gümrük zorunluluklarından kurtaran özel bir pasaport
demekti.
Yalta günleri ve Üç Kız Kardeş
Çehov, Yalta’da zamanını yine çalışarak geçiriyordu, sıkılmaya başladığında ise kendisini oyalayabilecek uğraşlar buluyordu. Bol bol dostlarıyla mektuplaşıyordu ve bahçe işleriyle meşguldü. Kendini hazır hissettiğinde Üç Kız Kardeş oyununu yazmaya başladı. Oyununu Gorki’ye şöyle
anlatmıştı: “Üç kız kardeş var, her birinin kendi kişiliği. Üçü de general
kızı. Olay, Perm gibi bir taşra kentinde geçiyor, askeri bir çevrede, topçu
birlikleri çevresinde…” Oyundaki üç kız kardeş Moskova hayaliyle yaşar.
Büyük kız Olga, ilkokul öğretmenidir; kardeşi Maşa, kendini beğenmiş bir
ilkokul öğretmeniyle evlenir ve yaşadığı mutsuz hayattan bütün dünyayı sorumlu tutar. En küçük kardeş İrina ise neşesiyle ön plandadır, kendini bir
şeye vermeye ve inanmaya can atar. Sıkıntılı hayatları devam ederken bir
garnizon alayı bu taşra kentine gelip yerleştiği zaman üç kız kardeşin hayatında canlanma olur. Ne var ki birkaç ay sonra subaylar şehri terk ettiğinde,
üç kız kardeş Moskova özlemleriyle kendi hayatlarına dönmek zorunda kalırlar. Oyuna “yaşamın anlamı ne?” sorusu hakimdir. Son perdede giden askeri
bandoyu izlerken Olga kardeşlerine şöyle der: “Sevgili kardeşlerim, hayatımız
henüz sona ermedi. Yaşayacağız! Bando nasıl da neşeyle, sevinçle çalıyor.
Öyle geliyor ki bana, neden yaşadığımızı, bu acıları neden çektiğimizi öğreneceğiz çok geçmeden. Ah bir bilsek, bir bilsek!”
Çehov Taganrog’da Moskova’ya gitme isteğiyle yaşarken, 1902’de bu kez Yalta’da Moskova özlemi çekiyordu; aynı oyunundaki İrina, Olga, Maşa gibi...
Oyuna hayat, toplumsal çevre ve boğucu taşra eleştirisi hakimdir. Çehov bu
küçük kenti oluştururken yıllar önce günlerini geçirdiği Voskressenk ilçesindeki aydınlarla garnizon subaylarının can sıkıntısını, zamanlarını nasıl
aylaklık ve gevezelikle geçirdiklerini hatırlamıştı.
Moskova Sanat Tiyatrosu oyunu sergilemeye hazırlanıyordu, Çehov da provaları izlemek için Moskova’ya gitti. Oyun çalışmaları okuma provasıyla başladı. Tepkileri heyecanla bekleyen Çehov hayal kırıklığına uğradı, oyuncular
oyunu durağanlığından dolayı beğenmemiş, oynamak istememişlerdi. Bunun
üzerine Çehov oyun üzerine bir süre daha çalıştı. 31 Ocak 1901’de prömiyer
yapan oyun anlaşılamadı. Çehov’a telgrafla ulaşan bilgi ise oyunun başarı
kazandığıydı. Belli ki dostları onu Yalta’da geçirdiği bu sakin günlerde
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üzmek istememişti. Bir sene sonra oyunu izlemeye gittiğinde oyuncuların
oyunculuklarını düzeltmiş, oyunun aşırı gerçekliğini eleştirmişti. Stanislavski oyunu anlaşılması için karakterlerin ayrıntılarını ön plana çıkarırken Çehov ayrıntılardan arınma konusunda diretmişti.
“Merhaba yaşamımın son sayfası...”
Çehov sakince hayatına devam ederken Rusya bir dizi karışıklıkla çalkalanıyordu. Tolstoy din işleri kurulunca aforoz edilmişti. Üniversite özgürlüğünü kısıtlayan yasalar üniversite öğrencileri arasında hareketlenmelere
neden olmuştu. Yapılan protestolar sırasında birçok öğrenci öldürüldü.
Gördükleri karşısında Çehov soğukkanlılığını koruyarak hiçbir belgeye
imza atmamış, yazı yayınlamamıştı. Fakat bu durumdan kaynaklanan rahatsızlığını dostlarına mektuplarıyla dile getiriyordu. 1902 yılında devrimci
eylemlere katıldığı için hapsedilen daha sonra da Petersburg ve Moskova’da
oturması yasaklanan Gorki’nin akademi üyeliği, hükümet tarafından adli
sicilde sabıkalı göründüğü gerekçesiyle geri alınmıştı. Bu durumdan oldukça sarsılan Çehov ne yapması gerektiğini uzun bir süre düşündü ve en
sonunda akademiden istifa etme kararı aldı.
Çehov son oyunu olacak Vişne Bahçesi için kafasında bazı planlar
yapmaya başlamıştı. Kafasında tasarladığı ile yazıya dökülen eser arasında
farklılıklar oluşuyordu çünkü Çehov oyuna odaklanamamıştı. Oyun Lubov
Andreyavna’nın çiftliğinde geçmektedir. Zenginliğin doruklarında geçen
günlerden sonra büyük bir yoksulluğa düşen aile çözümü sahip oldukları
çok değerli vişne bahçesini satmakta bulur. Oyundaki serf kökenli
tüccar Lopahin ise hep özendiği hayata vişne bahçesini satın alarak bir
adım daha yaklaşmış olur. Çehov oyunda, Üç Kız Kardeş’te de var olan
bireylerin sıkıntılarını konu alır. Eski köle, yeni zengin Lopahin şöyle der:
“Şu Rusya’da neden var oldukları belirsiz ne kadar çok insan olduğunu bilir
misiniz?”
Sağlığı günden güne zayıflayan Çehov’un son oyununu yazması hayli zaman almıştı. 1903’te kendini zorlayarak oyununu tamamladı ve Moskova
Sanat Tiyatrosu’na gönderdi. Oyun MST tarafından dahice bulundu ve “bugüne kadar yazılanların en güzeli” şeklinde yorumlandı. Fakat Çehov oyunun sahnelenişine dair kafa karışıklıkları yaşıyordu. Ona öyle geliyordu ki
MST yönetimi yazarı kaale almadan ilerliyordu. Provaların nasıl ilerlediğini
kontrol etmek için doktorunun bu yolculuğu intihar olarak nitelendirmesine rağmen Moskova’ya gitti. MST ile görüş ayrılıkları yaşıyorlardı.Çehov
oyunu için “Bu bir komedidir” dese de; Stanislavski Vişne Bahçesi’nde bir
dram görüyordu. Bütün bu anlaşmazlıklara ve Çehov’un hoşnutsuzluğuna rağmen oyunun ilk gösteriminden itibaren başarısı arttı. Sağlık durumu ağırlaşan Çehov, 3 Haziran 1904’te karısıyla birlikte Almanya’nın Badenweiler kasabasına yerleşti. Durumu gitgide kötüleşen Çehov, 2 Temmuz
1904 günü 44 yaşında hayatını kaybetti.
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Çehov kırk dört yıllık yaşamına dört oyun, iki yüz kırktan fazla öykü, makaleler ve köşe yazıları sığdırmıştı. Eserlerinde yaşadığı dönemin panaroması
vardı. Mujikten papaza, profesörden fayton sürücüsüne, üniversite öğrencisinden tüccara kadar bütün toplumsal sınıflar onun yapıtlarında can bulmuştu.
BÜO’nun Sevgili Doktor yorumu
2013-2014 yılında eğitim prodüksiyonu olarak seçtiğimiz Neil Simon’ın Sevgili
Doktor oyunun çalışmaları 2013 Haziran ayından 2014 Nisan ayına kadar
devam etti ve oyun 13 Nisan 2014 tarihinde prömiyer yaptı. Oyun, Anadolu
Üniversitesi Tiyatro Şenliği, ODTÜ Tiyatro Şenliği, 19. Uluslararası Ankara
Tiyatro Festivali ve 22. İstanbul Amatör Tiyatro Günleri de dahil olmak üzere
20 kez seyirci ile buluştu.
Neil Simon’ın metni bir yazar karakterinin bağlantı kurduğu sekiz Çehov öyküsünden oluşur. Metin analizinde varılan kanı öyküler arasındaki bağın yeterince kuvvetli olmadığı, iç öykülerin daha güçlü olduğu yönünde idi. Ayrıca
oyundaki yazar karakterinin Anton Çehov mu yoksa başka bir yazar mı olduğu belirsizdi. Metni yeniden ele alırken yukarıda sunum notlarını paylaştığımız çalışmadan referans ile metinde temel değişiklikler yapılması uygun
görüldü. Yapılan en temel müdahale yazar karakterini doğrudan Anton Çehov
olarak yorumlamak oldu. Çehov’un hayatındaki dönüm noktaları ve onun
edebi hayatı merkeze alınarak, hayatı ile öyküleri ve oyunları arasındaki bağ,
onu yazmaya iten sebepler, yazarlıkla beraber doktorluk yapmasının eserlerine nasıl yansıdığı, içinde yaşadığı dönemi ve toplumu öykülerinde nasıl
yansıttığı sahnede karşılığını buldu. Varılan son noktada Çehov’un yaşadığı
dönem Rusyası, sınıf ilişkileri, baskı mekanizmaları, sanat dünyasındaki gelişmeler abartısız, yalın bir üslupla onun ağzından seyirciye aktarıldı.
Oyun, Çehov’un çalışma odasında açılır. Çehov’un verem hastalığı ilerlemiştir artık. Ufak bir şey karalamak için bile kendinde güç bulamaz, o da çareyi
eski mektupları, tuttuğu notları okumakta bulur: “Bu, benim emektar çalışma
masam, yazılarımı bunun üzerinde yazarım. Daha doğrusu yazardım. Efendim
artık öyle eskisi gibi yazamıyorum, ama bolca okuyorum: bu sıralar eski mektuplara merak sardım. Sanki geçmiştekilerle ilgilenirsem zaman hiç ilerlemeyecek, Azrail’i oyalayabilecekmişim gibi geliyor.”
Kendi durumunu seyirciye anlatırken eline 16 yaşında iken Moskova’da yaşayan kuzeni Mihail’e yazdığı mektup gelir. Mektuplaşmaları genç Çehov ile
kuzeni Mihail tarafından dialog şeklinde oynanır. Mektupta geçen Moskova’ya
gitme hayalleri, Çehov’u üniversite eğitimi için gittiği Moskova yıllarına götürür.
Çehov Moskova’ya ilk gittiğinde dikkatini en çok tiyatrolar çekmiştir. Moskova’da izlediği ilk temsili unutamadığını anlatırken sahne bir tiyatro salonunun
locasına dönüşür. Neil Simon’ın da metninde yer verdiği “Aksırık” sahnesinin,
Çehov’un tiyatroda karşılaştığı bir olaydan etkilenip kaleme aldığı bir olay
olduğu hayal edilerek sahnelendi. Çehov’un yazdığı “Memurun Ölümü”
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öyküsü ve Neil Simon’un “Aksırık” sahnesi karşılaştırılarak dramaturjik
farklar belirlendi ve Çehov’un orijinal öyküsündeki vurgu noktaları üzerinden gidildi.
“Memurun Ölümü” sahnesinin sonunda Çehov öykünün sonunu seyirciye
anlatır. Öykü bittiğinde ise İvan’ın ölümünden etkilenen Çehov’un öksürük nöbeti tutar. Masasına gidip ilacını alır ve tekrar seyirci ile dertleşmeye başlar:
Efendim esasında doktorlar kendimi çok yormamı, böyle gevezelik etmemi
falan yasakladılar. Doktor olarak bunları ben de biliyorum ama bir
hasta olarak burnumun dikine gidiyorum. Doktor sözü dinlemeyen, ama
ha bire hastalığından şikayet eden, geçmesi için hiçbir şey yapmayan
insanlara ben de kızardım. Efendim ben genç bir hekimken böyle geveze
bir adam değildim. Daha ziyade iyi bir dinleyiciydim. Çünkü hastaların
şikayetlerini nasıl anlattıkları, hastalıkları konusunda önemli ipuçları
verir. Bazen mevzu hiç hastalıkla ilgisi olmayan konulardan açılırdı.
Onları dikkatle, en ince ayrıntısına kadar dinleyip kısa kısa notlar
alırdım. Efendim yazarlık alışkanlığı herhalde, eve gelince de o notları
okumaya bayılırım. Belki inanmayacaksınız ama o notları hala saklarım.
(Heyecanla defteri aramaya koyulur. Bulur ve karşısına çıkan ilk notu
okumaya başlar.) “Adı: Bay Kistinov. Mesleği: Bankacılık. Hastalığı:
Gut Hastalığı.” Efendim kendisini tam yedi sene muayene etmişim,
hiçbir sonuç elde edememişim. Bay Kistinov’u son muayene ettiğim
günü hatırlıyorum. Kendisini çalıştığı bankada, makamında muayene
etmiştim.
Çehov seyirciye hastalarıyla yaptığı sohbetlerden bahsettikten sonra sahne bir
bankaya dönüşür. Çehov’un “Mahkeme Kaleminde” adlı öyküsü sözsüz bir şekilde sahnelenir. Öykü kısaca şöyledir: Bir toprak ağası işini halletmek üzere
mahkeme kalemine gelir fakat memur onunla ilgilenmez. Toprak ağası yeteri
kadar rüşvet verdiğinde memur onunla ilgilenmeye başlar ve memur o kadar
yardımcı olur ki toprak ağası aldığı bu hizmetler için bir ruble daha verir. Çehov
bürokrasiyi, devlet kademelerindeki yolsuzluğu ve rüşvet alımını sık sık öykülerinde kullanmıştır. Daha sonra Çehov’un doktor önlüğü ile banka müdürü
Kistinov’u muayene etmeye geldiği görülür. Neil Simon’ın metninde de var olan
“Biçare Kadın” sahnesi oynanır. Bu sahne Çehov’un banka müdürünü bir doktor olarak tedavi etmek üzere onun yanına gittiğinde tanık olduğu bir hikaye
olarak yorumlandı. Böylece Çehov’un doktor kimliğini eserlerine nasıl yansıttığı
vurgulandı.
Sahne bittiğinde Çehov masası başında yazar bir dostundan gelen mektubu okumaktadır. Bazı eleştirmenler onun eserlerini eleştirmişse de bazıları onun yazılarından hoşnuttur:
Onlar hep Yunan Trajedilerindeki kralların, yarıtanrıların, soyluların
peşinden gitmemi istediler. Halbuki, basit insanlara karşı, kahraman
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olmadıkları için kin beslemek, dar görüşlü kimselerin işidir. İlginçtir
bazı eleştirmen ve yazarlar beni sıradan insanları konu edindiğim
için nasıl hor gördüyse, bazı yayıncılar da bundan o derece hoşnut
oluyordu. Mesela Işıltılar gazetesinin sahibi Bay Leikin.
Çehov’un edebi hayatını en çok etkileyen konulardan biri de sansür meselesidir. Bu yazıda da değindiğimiz üzere Çehov önceleri öykülerini takma
isimlerle yayımlatırken daha sonra kendi ismini kullanmaya başlamıştır.
Bunun nedeni sansür kurulunun sıkı denetimleridir. Daha sonrasında ise
öyküleri özellikle yayıncısı tarafından uzun olduğu gerekçesiyle eleştirilir.
Çehov’un sansür kurulu ile yaşadığı problemi sahneye taşımak adına yayıncı Leikin ile mektuplaşmaları sahnede canlandırıldı. Sahnede Leikin,
Çehov’un öykülerini mizahi olduğu için beğenmesine rağmen, öyküler çok
uzun olduğu için ondan kısa şeyler yazmasını ister. Yaptıkları pazarlık sonucu Leikin, Çehov’un 100 satırlık hakkını 120 satıra çıkarır. Buna karşılık ondan suya sabuna dokunmayan şeyler yazmasını ister çünkü sansür
kurulu fena sıkıştırıyordur: “Efendim yayıncım Leikin’in tavsiyesiyle şöyle
suya sabuna dokunmayan bir hikaye konusu düşünmeye çalıştım. Lakin ne
yazsam birilerine dokunacaktı. Sansür kurulu illaki bir yerlerini “sakıncalı’’
bulacaktı. Ne mi yaptım? Bundan ala hikaye konusu mu olur diyerek “Vodvil”i yazdım... Kapalı kapılar ardında okunan ve asla yayınlanamayan bir
vodvilin hikayesini....”
Sonrasında gelen “Vodvil” sahnesi ise Çehov’un “Vodvil” adlı öyküsünden
yola çıkılarak BÜO tarafından sahneleştirildi ve metne eklendi. Çehov’un
“Vodvil” öyküsü kısaca şunu anlatır: Memur olan Bay Kloçkov yemeğe
davet ettiği mesai arkadaşlarına yazdığı vodvili okur fakat iş arkadaşları
vodvilin içindeki bazı tiplerin üst rütbeli kişileri yerdiğini düşünür ve içinde ahlaka aykırı ögeler barındırdığı iddia ederek vodvili sakıncalı bulurlar. Bunun üzerine Kloçkov kendinde büyük bir yazma yeteneği olduğunu
düşünse de metni yırtar ve dostlarından vodvil hakkında kimseye bir şey
bahsetmemelerini ister. Bu öykü sahneye taşınırken öncelikle metin analizi yapıldı ve vodvilin neden kabul görmediğine dair temel vurgu noktaları
belirlendi. Daha sonra metin yazımı ve doğaçlama tekniği beraber işletilerek öykü sahneye taşındı.Sahne biterken Çehov’u düşünceli bir şekilde
masanın başında otururken görürüz. Yeni oyununu yazarken takılıp kalmıştır. Oyunun geçtiği yer taşra kasabasındaki vişne bahçesidir. Fakat onu heyecanlandıran başka bir mesele daha vardır: Oyun yeni tiyatro mevsiminde,
Moskova Sanat Tiyatrosu’nda sahnelenecektir:
Daha evvel oyunlarım Moskova Sanat Tiyatrosu’nda oynandı; Martı, Üç
Kız Kardeş, Vanya Dayı. Şimdi sıra bu oyunda. Tabii bitirebilirsem. Bazı
günler tek satır bile yazamıyorum. Geçiyorum masanın başına, öylece
kalıyorum. Öyle zamanlarda kendime kızıyorum; yeniden oyun yazmaya
başladığım için. Hatta hızımı alamayıp Moskova Sanat Tiyatrosu’ndan
dostlarıma da kızıyorum; bir daha oyun yazmamak üzere ettiğim yemini
bana bozdurdukları için. Her şey onların başının altından çıktı. Bir grup
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tiyatrocu Moskovo’da yeni bir tiyatro kuracağını açıkladı. Gelenekselleşmiş tiyatro anlayışına karşı olduklarını cümle aleme duyurdular. Aman
efendim o zaman bu ne yankı uyandırmıştı; tiyatro fuayelerinde kulislerde... Moskova’da yeni bir tiyatro doğuyor!
Çehov’un Moskova Sanat Tiyatrosu ile tanışması ve oyunlarının sahnelenmesinin sadece onun hayatında değil dönemin tiyatro anlayışı için de bir dönüm
noktası olduğu analizine varıldı. Bu noktada dönemin tiyatro anlayışını ve
Moskova Sanat Tiyatrosu’nun neden açılmış olduğunu vurgulamak için hem
“İmparatorluk Tiyatrosu” savunucularının hem de Moskova Sanat Tiyatrosu
temsilcilerinin MST’nin açılışından önce basınla yaptıkları röportaj kısa bir
bölüm olarak canlandırıldı. Bu geçiş sahnesinin ardından gelen sahne Neil
Simon’ın metnindeki “Oyunculuk Sınavı” sahnesidir. Bu sahnede metne 3
jüri üyesi daha eklendi. Orijinal sahnenin aksine; Jüri üyeleri Nina’nın kendi
kriterlerine uygun bir oyuncu olmadığına baştan karar vermiştir. Moskovalı,
profesyonel ve 22 yaşında bir oyuncu ararlar; Nina’yı ise amatör ve yaşlı buldukları için onun tiradını sergilemesine bile izin vermezler. Ayrıca bu sahnede
üniversite tiyatrolarının yaşadığı sıkıntılara değinebilmek adına metne başka
müdahaleler de yapıldı: Nina’nın bulunduğu grubun dağılması, çalıştıkları
sahnenin yıkılması, son olarak yazarın gelip telif istemesi gibi. Sahne sonunda
onun tiradını dinlemeyen jüri üyelerini fark eden Nina salonu terk eder fakat
tiradına devam eder: “Gidelim anne, yeni bir bahçe kurarız. Eskisinden daha
görkemlisini. Bir gün gelecek içine bir güneş doğacak akşam güneşi gibi. İşte o
zaman yüzün gülecek, anne hadi gidelim şimdi.”
Sahne açıldığında Çehov oyunu yazmayı bitirmiştir: “Vişne Bahçesi üçüncü
perde final tiradı. Nihayet onu bitirebildim. Moskova’ya gönderdim, provalara
başlanmış. Olga her hafta mektup yazıp gelişmelerden haberdar ediyor beni
ama böyle olmaz. Orada oyunun provaları olacak, ben burada elim kolum bağlı
oturacağım. Moskova’ya gidiyorum.”
Sevgili Doktor oyunu, Çehov’un katılımıyla gerçekleşen Moskova Sanat Tiyatrosu’nun prömiyer gecesi ile son bulur. Oyuna, Çehov’un gördüğü, karşılaştığı
ve daha sonra öykülerinde, oyunlarında yer verdiği tüm karakterler gelmiştir.
Prömiyer gecesi MST’de sergilenecek oyun başlamak üzere iken Çehov oyun
boyunca ona dert ortağı olan seyirciye oyunlarından replikler ile veda eder:“Son
kez bakıyorum seyirciye, oyunculara, sahneye. Zaman geçiyor, gün gelecek hepimiz toprak olup gideceğiz. Yüzlerimiz, seslerimiz her şeyimiz unutulacak. Ama
hikayelerimiz kalacak bizden sonra doğacak olanlara. Benim güzel bahçem,
yaşamım, gençliğim... Elveda!”
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Çehov’un Gözünden Kadınların Dünyası

Der.: Büşra Karpuz
Boğaziçi1 Üniversitesi Oyuncuları’nın (BÜO) 2014 yılı eğitim prodüksiyonu
olarak belirlenen Sevgili Doktor oyunu için arka plan çalışmalarına yaz
döneminde başlandı. Sevgili Doktor Anton Çehov’un öykülerinden uyarlanan
bir Neil Simon metni. 1800’ler Rusya’sının politik ortamını, toplumsal hayatını,
tiyatro anlayışını ve eğitim olanaklarını analiz etmek için bir dizi eğitim araştırma
çalışması yürütüldü. Rusya’da yaşayan kadınların koşullarının toplumsal
cinsiyet perspektifiyle incelenmesi çalışmanın ana başlıklarında biriydi.
Asıl merak edilen konuysa Anton Çehov’un bu kadınları öykülerinde nereye
koyduğuydu. Oyuna yönelik toplumsal cinsiyet dramaturjisi oluşturmak adına
kulüpte çalışma yapan kadınlar tarafından yürütülen bu çalışmada, Çehov’un
yazmış olduğu ve kadın karakterlerin merkezde olduğu öykülerden yedi tanesi
incelendi. “Küçük Köpekli Kadın”2, “Eczacının Karısı”3, “Karım”4, “Nişanlı Kız”5,
“Tatlım”6, “Çeyiz”7 ve “Kadınların Dünyası”8 seçildi ve bir okuma tartışma grubu
oluşturuldu. Toplumsal cinsiyet koşullarını daha iyi analiz etmek için Clifford
N. Rosenthal ve Barbara Alpern Engel’in beraber yazdığı Beş Kız Kardeş9 ve
yine Barbara Alpern Engel’in yazdığı Mothers and Daughters: Women of The
Intelligentsia in Nineteenth-century Russia [Anneler ve Kızları: 19. yüzyıl
Rusya’sında entelijansiya kadınları]10 kitaplarının sunumu yapıldı. Beş Kız Kardeş
adlı kitapta Ekim Devrimi öncesinde beş narodnik11 kadının hayatından kesitler
yer alır. Mothers and Daughters adlı kitapsa 18. ve 19. yüzyılda kadınların evlilik,
1 Bu yazı bü’de kadın gündemi’nin 27. sayısında yayımlanmıştır.
2 Anton Pavloviç Çehov, Küçük Köpekli Kadın Bütün Öyküleri-8 (1895-1900), çev.: Meh-

met Özgül, Everest Yayınları, İstanbul, 2011.
3 Anton Pavloviç Çehov, Eczacının Karısı Bütün Öyküleri-3 (1886), çev.: Mehmet Özgül,
Everest Yayınları, İstanbul, 2011.
4 Anton Pavloviç Çehov, Düello Öyküleri-6 (1891-1893), çev.: Mehmet Özgül, Everest
Yayınları, İstanbul, 2011.
5 Anton Çehov, “Nişanlı Kız”, 20 Ağustos 2008. bkz.: www.insanokur.org/?p=928. 23
Aralık 2013 tarihinde erişilmiştir.
6 Anton Pavloviç Çehov, Seçilmiş Öyküler, çev.: Mehmet Özgül, Cem Yayınevi, İstanbul,
2010.
7 Anton Pavloviç Çehov, Memurun Ölümü Bütün Öyküleri-1(1880-1884), çev.: Mehmet
Özgül, Everest Yayınları, İstanbul, 2010.
8 Anton Pavloviç Çehov, Kara Keşiş Bütün Öyküleri-7 (1893-1895), çev.: Mehmet Özgül,
Everest Yayınları, İstanbul, 2012.
9 Clifford N. Rosenthal, Barbara Alpern Engel, Beş Kızkardeş, çev.:Dr. Cevdet Aşkın,
Hüseyin Edeş, Kaldıraç Yayınları, İstanbul, 2012.
10 Barbara Alpern Engel, Mothers and Daughters: Women of The Intelligentsia in Nineteenth-century Russia, New York : Cambridge University Press, 1983.
11 Narodnik: 19. yüzyılın ikinci yarısında köylere gidip halkı eğitmeyi misyon edinmiş
aydınlanmacı hareket.
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miras ve eğitim gibi alanlarda var olan haklarını anlatır. Kitapta anlatılanlara
göre Rusya’da kadınlar, 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar anne, kız ve eş olarak
tanımlanır. Elbette bu tanımlamaların dışına çıkmak isteyen ve mücadele
eden kadınlar da vardır. Kitabın temel tartışma noktasıysa yapılan reformlarla
kadınların sosyal statülerindeki değişim sürecidir. Bu kitaplar incelediğimiz
dönemdeki kadınların yaşayışları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Bu
sayede, öyküler tartışılırken karakterlerin gerçekleştirdikleri eylemlerin hangi
dönemsel koşullar altında meydana geldiği tartışılabildi. Kitap sunumlarının
ardından çalışmaya, seçilen öykülerin tartışmasıyla devam edildi. Yapılan
çalışma bir edebiyat çalışması değildi; oyunda yer alan kadın karakterlerin
sahne üstünde nasıl yorumlanması gerektiğine dair izlenilen bir yoldu. Önceki
senelerde kulüpte yapılan öykü tartışmalarında, önce öykünün özetlenmesiyle
başlanıyor sonra da dramaturjik noktalar üzerinden tartışılıyordu. Fakat bu
çalışmada öyküyü özetlemek yerine, okuma tiyatrosu formundan yola çıkarak
oluşturulan, öyküdeki kritik diyalogların yer aldığı bir canlandırma tercih
edildi. Bu çalışmanın sonucunda, Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları
Kulübü’nün düzenlediği 8 Mart bü’de kadın şenliği kapsamında “Nişanlı Kız”
öyküsü temel alınarak Boğaziçi Üniversitesi İleri İngilizce Bölümü Öğretim
Görevlisi Asude Küçük ve aynı bölümden Yardımcı Doçent Meltem Gürle
ile “Çehov’un Gözünden Kadınların Dünyası” adlı etkinlik gerçekleştirildi.
Katılımcılara etkinlik öncesinde “Nişanlı Kız“ öyküsünün metni dağıtıldı.
Buna ek olarak etkinliğin, öyküyü okuyamamış katılımcılar için anlaşılır
olması ve çalışma grubunun içerisinde izlenen okuma tiyatrosu metodunun
sergilenmesi adına, öykünün bir sunumu gerçekleştirildi. Aşağıda etkinliğin
başında gerçekleşen okuma tiyatrosunun metni ile etkinliğin devamında
gerçekleşen tartışmanın dökümü yer almaktadır.
“Çehov’un Gözünden Kadınların Dünyası”
Anlatıcı: Hoşgeldiniz! Bugün sizleri biraz gerilere, bir buçuk asır öncesinin
Rusya’sına götüreceğiz. Yıl 1867. Meşhur Ekim Devrimi’ne daha elli yıl
var. Rusya hâlen Çarlık rejimi ile yönetiliyor. Hatta başta da meşhur
Aleksandraların ikincisi var. Bilenleriniz vardır; Çar Aleksandr II başa
geçince yaptığı reformlar ile Rusya tarihinde ünlüdür. Tabii Çar bu
reformları babasının hayrına yapmaz. Kırım Savaşı’nda yenilen Rusya, güç
kaybettiğini ve otokrasisinin sarsıldığını anlar. Rusya da yanı başındaki
Avrupa devletlerine bakar. Avrupa’da güç, endüstrileşmiş ulus devletlerin
ellerine doğru kaymaktadır. Fakat Rusya ne endüstrileşmiş bir güç ne de
bir ulus devlettir. Bu nedenle Çar belirli etnik ve sivil stratejiler uygulayarak
çeşitli reformlara imza atar. Kölelik kaldırılır, yerel yönetim mekanizmaları
inşa edilmeye çalışılır, sansür hafifletilir, adalet ve eğitim alanında olumlu
adımlar atılır. Şöyle de diyebiliriz; bu dönem Osmanlı’nın Meşrutiyet
dönemini hatırlatır. Bu reformlar Rusya’yı tamamen dönüştürmez ama
Çar’ın otoritesini bir nebze de olsa sarsar. Dolayısıyla reformları takip eden
yıllarda toplumdaki pek çok konu, sansürün de hafiflemesi ile birlikte,
sorgulanır hâle gelir. Bunlardan biri de şudur: ‘‘Kadınlar kendilerini
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aileye ve anneliğe mi adamalılardır yoksa toplumun kadınlara daha farklı
alanlarda da ihtiyacı var mıdır?’’ İşte tam da bu dönemde tartışmanın
dallanıp budaklanmasını istemeyen Çar Aleksandr II hemen kadınlara özel
okullar açtırır. Çünkü Çar Alexandr II’ye göre “çocuklarımızı büyütecek,
geleceğin anneleri olan kadınlarımızın eğitimli olmaları gerekmektedir’’.
Çar Aleksandr II bu girişimi yapan ilk Rus çarı değildir elbet. Rusya’da tarih
boyunca kadınların aile ve evlilik hayatına adapte olmasını sağlayacak
okullar açılmış, kapanmıştır. Peki, her kadın bu okullara gidiyor muydu?
Hayır. Kiminin maddi durumu yoktu, kiminin ise ailesi gerek görmüyordu
ve engelliyordu. Fakat okula gitse de gitmese de o dönemde yaşayan her
genç kadının mutlaka bir hocası ve rehberi bulunurdu. Kim mi? Tabii ki
annesi! Gelin üç kuşaktan kadının yaşadığı bir eve konuk olalım. Anton
Çehov’un yazdığı “Nişanlı Kız” öyküsündeki kadınların evine:
Nadya: Ben Nadya, 23 yaşındayım, 16 yaşından beri evlenme hayali kuran
genç bir kadınım. Yakın zamanda pederin oğlu Andrey ile evleneceğim.
Ondan hoşlandığımı düşünüyorum fakat düğün yaklaşırken içimi huzursuzluk kapladı. Evde annem ve büyükannem ile yaşıyorum.
Nina: Ben Nina, okumayı çok severim. Kayınvalidem şehrin ileri gelen soylu ailelerindendir. Zenginliği ile tanınır ama her sabah yoksul düşmemek
için Tanrı’ya dua eder.
Nadya: Evde bir misafirimiz de var, adı Saşa. Eski yardımcımızın oğlu.
Annesi ölünce büyükannem sevap kazanmak için Saşa’yı okuttu. Ressam
olan Saşa yazları dinlenmek için bu kasabaya gelir, bizim konakta kalır.
Artık evin bir parçası oldu. Yine bir akşam yemek masası hazırlanırken
biraz ferahlamak için Saşa’yla birlikte dışarı çıktık.
Nadya: Güze kadar burada kalmalısınız.
Saşa: Evet, kalmalıyım. Herhalde Eylül’e kadar burada sizinleyim.
Nadya: Burada oturup anneme bakıyorum. Olduğundan çok daha genç ve
güzel görünüyor. Annemin zayıf yanları var tabii ama yine de olağanüstü
bir kadın.
Saşa: Anneniz kendisine göre hem çok iyi hem de sevimli bir kadın ama
bu sabah mutfağa girdim bir de ne göreyim; dört hizmetçi düpedüz yere
yatmış uyuyorlar. Karyola falan da yok. Döşek yerine çul çaput. Etraf kokuyor, böcekler geziniyor. Bizim çocukluğumuzda nasılsa şimdi de öyle,
hiçbir değişiklik yok. Anneniz kültürlü bir kadındır. Fransızca bilir, temsillere katılır, bazı şeyleri anlaması gerekir. Kimse bir iş görmüyor, anneniz
de bütün gün düşes gibi, gezmekten başka bir şey yaptığı yok, sizin de.
Nişanlınız Andrey de bir şey yapmıyor.
Nadya: Yeni bir şey bulsanız. Çoktan bıkkınlık verdi, çok gereksiz şeyler
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söylüyorsunuz. Az önce benim Andrey’imden bahsettiniz ama siz onu tanımazsınız bile.
Saşa: Benim Andrey’im? Allah iyiliğinizi versin, gençliğinize acıyorum sizin.
Anlatıcı: Salona döndükleri zaman herkes yemeğe oturmuştu. Peder, Nadya’nın nişanlısı ve Nadya’nın annesi hipnotizma üzerine sohbet ediyorlardı.
Peder: Demek siz hipnotizmaya inanıyorsunuz öyle mi?
Nina: İnanıyorum diyemem tabii ama kabul etmeliyiz ki doğada anlaşılmayan, esrarlı çok şey var.
Peder: Hayır, iman esrarlı sandığımız pek çok şeyi açıklıyor bize.
Nina: Sizinle tartışmak haddim değil tabii ki ama hayatta çözülmemiş o
kadar çok bilinmez var ki.
Peder: İnanın ki, hiçbir bilinmez yok!
Anlatıcı: Yemekten sonra konuklar dağılmaya başladı. Herkes odasına çekildi. Nadya şafak sökmeye yakın uyandı. Düğüne bir ay kalmışken korku
ve kaygı duymaya başlamıştı. Sabah oldu. Nadya’nın annesinin gözleri ağlamaktan kızarmıştı. Nadya annesinin yanına geldi.
Nadya: Neden ağladın anneciğim?
Nina: Dün gece bir ihtiyarla kızını anlatan bir hikâye okumaya başladım.
Hepsini okumadım ama öyle bir yer vardı ki orda gözyaşlarımı tutamadım.
Nadya: Benim de canım bugünlerde öyle sıkılıyor ki, geceleri niye uyuyamıyorum ben?
Nina: Bilmiyorum canım. Ben geceleri uyuyamazsam gözlerimi sıkıca kaparım, böylece Anna Karanina’yı, onun nasıl yürüdüğünü, nasıl konuştuğunu gözümün önüne getiririm ya da tarihten İlkçağ’dan bir şeyler düşünürüm.
Anlatıcı: Nadya annesinin kendisini anlamadığını, hiçbir zaman da anlayamayacağını düşündü ilk defa. Odasına çekildi, öğle yemeğinden sonra
Saşa’yla olağan sohbetlerini ediyorlardı.
Saşa: Ah bir okumaya gitseniz! Toplumda ihtiyacımız olan, aydın ve kutsal kişiler. Bu toplumun değişmesi gerekiyor. Herkesin niçin yaşadığını
bilmesi gerekiyor. Her yanı dolduran bu kötülüğün kalkması gerekiyor.
Nadya, gidin! Bu durgun anlamsız hayatın size bıkkınlık verdiğini herkese
gösterin.
Nadya: Olmaz Saşa, evleniyorum ben!
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Saşa: Bu avare hayatınızın ne kadar kirli, ne kadar ahlaka aykırı olduğunu
bilmek, anlamak gerek.
Anlatıcı: Nadya Saşa’ya hak verse de bunu söyleyemedi. O akşam nişanlısı
eve giderken Nadya’yı kucakladı, yüzünü ellerini hırsla öptü. Bu hareketler
Nadya’ya çoktan eskimiş bir romandan alıntı gibi geliyordu. Oysa okumaya
gitmeyi düşündüğünde içi sevinçle, heyecanla doluyordu. Düğüne çok az
kalmıştı, bir gün Nadya ile nişanlısı kendileri için hazırlanan evi görmeye gittiler. Nişanlısı evde yapılan hazırlıkları coşkuyla anlatırken, Nadya
her şeyde budalaca bir bayağılık görüyordu. Nişanlısından soğuduğu ya
da onu hiçbir zaman sevmediği açıktı. Dönüş yolunda nişanlısı Nadya’ya
şunları söyledi:
Andrey: Saşa beni hiçbir iş yapmıyorum diye kınadı dün. Yerden göğe kadar haklı! Bir iş yapmıyorum. Yapamam da canımın içi, neden? Bir avukat
ya da Latin dili öğretmeni ya da kent idare kurulu üyesi gördüğüm zaman
bir fena oluyorum. Evlenince, bir toprak parçası satın alalım çalışalım hayatı görelim! Çok mutlu olacağız seninle!
Anlatıcı: Nadya rüzgârlı, fırtınalı, kasvetli bir gecede uyuyamadı, panjurun kopmasıyla çıkan ses annesini uyandırdı. Annesi, Nadya’nın odasına
gittiğinde genç kadını ağlarken buldu.
Nadya: Anne, ne durumda olduğumu bir bilsen! Yalvarırım sana izin ver
gideyim yalvarırım!
Nina: Nereye? Nereye gideceksin?
Nadya: Kentten çıkıp gitmeme izin ver! Düğün olmamalıdır, olmayacak da.
Beni anla, ben bu adamı sevmiyorum! Onun sözünü bile edemiyorum.
Nina: Hayır yavrum, sakin ol. Keyfin yerinde değil de ondandır. Geçer öyle
duygular. Büyük ihtimalle Andrey’le atıştınız ama sevişenlerin çekişmesi
de sevişmektir. Daha dün sen bir çocuktun, küçücük bir kızdın, şimdi de
nişanlısın. Doğada daimi bir metabolizma var. Kendin de farkına varmadan ana olursun, ihtiyarlarsın, senin de benimki gibi hırçın bir kızın olur.
Nadya: İyi yürekli anneciğim, sen akıllı bir kadınsın ama talihsizsin. Hayatımızın ne derece bayağı, aşağılık olduğunu anla! Gözlerim açıldı artık her
şeyi görüyorum. Senin Andrey’in ne sanki, o akılsızın biri!
Nina: Sen ve büyükannen beni bitirdiniz! Ben yaşamak istiyorum! Yaşamak! Beni özgür bırakın artık! Daha gencim, yaşamak istiyorum! Siz beni
ihtiyarlattınız!
Anlatıcı: Nadya bütün gece oturdu, düşündü. Sabahleyin, evde bir önceki
fırtınalı gecenin zararları konuşulurken, Nadya da Saşa’yla konuşuyordu.
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Nadya: Artık yapamam. Önceleri burada nasıl yaşadım anlamıyorum, akıl
erdiremiyorum! Nişanlımı hor görüyorum, kendimi hor görüyorum, bütün
bu anlamsız avare hayatı hor görüyorum.
Saşa: Zararı yok, iyi bu.
Nadya: Bu hayat canıma tak etti artık. Burada bir gün daha dayanamam.
Yarın buradan gideceğim. Beni de götürün Saşa!
Saşa: Mükemmel, ne kadar iyi! Yarın ben gidiyorum, siz de istasyona beni
geçirmeye gelirsiniz. Eşyanızı kendi bavuluma alırım, bilet de alırım size.
Beni Moskova’ya kadar geçirirsiniz, oradan da Petersburg’a gidersiniz. Nüfus kâğıdınız var mı?
Nadya: Var!
Saşa: Size yemin ederim pişman olmayacaksınız. Gider orada okursunuz,
orada varsın kader neyse o olsun. Hayatınıza yeni bir yön verince her şey
değişir. Asıl iş hayata yeni bir yön vermekte, gerisi boş. Demek yarın gidiyoruz!
Anlatıcı: Nadya’yla Saşa bütün planı hazırlamıştı. Saşa’yla birlikte gara
giderken, Nadya arkasında bıraktıklarını artık dert olarak görmüyordu.
Onlar artık önemsiz, küçük şeylerdi. O özgürlüğe kavuştuğunu biliyordu. Aylar geçti, sınavlarının bitmesiyle birlikte Nadya önce Saşa’yı görmek
için Moskova’ya gitti. Saşa geçen yaz nasılsa yine aynıydı. Sadece hastalığından dolayı bitkinleşmiş, ihtiyarlamıştı. Saşa’nın yanından annesinin
yanına gitmek için ayrıldı. Kasabaya geldiğinde sokaklar ona olduğundan
çok daha geniş, evler ise küçük ve basık göründü. Evde durum şöyleydi;
büyükanne artık iyice ihtiyarlamıştı. Nadya’yı ağlayarak karşıladı, annesi
de ihtiyarlamıştı ama hala süslü püslüydü, kendini dine vermişti. Artık ne
sosyetede bir mevkileri vardı ne de zenginlerdi. Eve misafir bile davet edemiyorlardı. Öğle yemeğinden sonra Nadya ile annesi sohbet ettiler:
Nina: Nasılsın Nadya? Memnun musun? Çok mu memnunsun?
Nadya: Memnunum anne.
Nina: Ben de görüyorsun ki dindar oldum. Biliyor musun, şimdi ben felsefeyle uğraşıyorum, hep düşünüyor, düşünüyorum. Her şey çok açık şimdi
benim için. Bana kalırsa her şeyden önce bütün hayatın bir biçemden geçmesi gerek.
Nadya: Büyükannemin sağlığı nasıl?
Nina: Saşa ile gittiğin zaman büyükanne senden gelen telgrafı okur okumaz
düştü bayıldı, üç gün hareketsiz yattı. Sonra hep Tanrı’ya dua etti, ağladı
ama şimdi iyi.
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Anlatıcı: Nadya bir süre evinde kaldı. Ona öyle geliyordu ki kentte her şey
eskimiş, ömrü bitmişti. Aldığı bir mektupla Saşa’nın hastalığının ciddileştiğini öğrendi, birkaç gün sonra da ölüm haberini aldı. Saşa’nın istediği gibi
hayatının değiştiğini, artık evinde yalnız ve yabancı olduğunu anladı. Evdekilerle vedalaştı. Canlı, neşeli olarak bir daha dönmemek üzere kentten
ayrıldı.
Hikâyemiz burada bitti. Nadya eğitim hayatında ya da meslek yaşamında neler yaşadı bilmiyoruz. O dönem yükseköğrenim kadınlar için hayaldi diyemeyiz ama yine de içinde pek çok zorluklar barındırıyordu. Çünkü üniversite
demek büyükşehir demekti. Her şehirde üniversite yoktu. Genç bir kadının
üniversite okuması demek, korunaklı aile bağlarından kopması demekti. Fakat yasalar ‘‘kız çocuklarının ancak yirmi bir yaşını doldurduklarında veya
evlendiklerinde ailelerinin yanından ayrılmasına’’ izin veriyordu. Bu yüzden
18. yüzyıl sonunda pek çok genç kadın çareyi Nadya gibi evden kaçmakta ya
da formalite evlilikler yapmakta buldu. Genç kadınlar artık ailelerinin rehberliğini değil, kendi özgür iradelerinin sesini dinlemeyi seçiyordu.
Tartışma Bölümü
Yukarıda metnini paylaştığımız okuma tiyatrosu icra edildikten sonra tartışma bölümüne geçildi. Tartışma öyküdeki karakterlerin hikaye boyunca gerçekleştirdikleri eylemler üzerinden ilerledi. Yazının bundan sonraki kısmı tartışma esnasında tartışılan/değinilen noktaların özeti niteliğindedir.
“Nişanlı Kız” öyküsü taşrada geçer. Aynı evde üç kadın yaşamaktadır; 23 yaşında olan Nadya Peder’in oğlu Andrey Andreiç ile evlilik arifesindedir, annesi
Nina hâlâ güzelliğini koruyan, okumayı çok seven bir kadındır. Büyükanne
ise sahip olduğu mülklerle tanınır. Ayrıca evde bir de misafir vardır: Saşa.
Resim eğitimi alan Saşa, Moskova’da taş baskı atölyelelerinden birinde çalışır.
Öyküde bulunan üç tema şöyledir: taşra-şehir ikilemi, evlilik ve üç kadının
hayat hikâyesi. Karakterlerin birbirleri ile kurdukları ilişki bize bu temalara
dair ipuçları verir.
Nadya’nın öyküdeki çizgisi üçe ayırabilir; okumaya gidişini hazırlayan koşullar, okumaya gidişi ve ailesini görmek için kasabaya dönüşü. Çehov, Nadya’nın yapacağı evlilikten vazgeçip Moskova’ya okumaya gitmeye karar vermesini öyküde aniden alınan bir karar olarak işlemez. Aksine öykünün başından
beri Nadya’nın yaşadığı hayat ile ilgili, özellikle evlilik konusunda içine sinmeyen bir durumun olduğu anlaşılır: “Düğün Temmuz’un yedisine bırakılmıştı.
Bununla beraber Nadya’da bir sevinç yoktu, geceleri iyi uyumuyordu, neşesi
kalmamıştı.” Uyku metaforu öykünün ilerleyen bölümlerinde de Nadya’nın
anlaşılmasına yardımcı olan öğelerden biri olarak karşımıza çıkar.
Peki, Nadya neden gitmeyi tercih eder? Saşa ile kurduğu ilişki nedenlerden
biridir. Saşa’nın Nadya ile yaptığı konuşmaların “eğitici” nitelikte olması
dikkat çekicidir: “Bir okumaya gitseniz Nadya, ilgi çekici yalnız öğrenim ve
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kutsal insanlardır, gerekli olan da onlar… Bu avare hayatınızın ne kadar kirli,
ne kadar ahlaka aykırı olduğunu anlamak gerek!” Saşa şehirde eğitim almış
bir erkek olarak Nadya’nın da eğitim almasını, erken yaşta evlenip hayatını
mahvetmemesini ister ve sürekli bunu dile getirir. Aynı zamanda annesi Nina’nın ve evdeki hizmetçilerin durumuyla ilgili çarpıcı gerçekler sunar; Nadya’yı etkileyen başka bir sebep de bu koşullardır. “Bu sabah erkenden mutfağa
girdim, ne göreyim, dört hizmetçi düpedüz yere yatmış uyuyorlar, karyola falan
yok, döşek yerine çul çaput. Koku, tahtakuruları, hamam böcekleri… Yirmi yıl
önce nasılsa şimdi de öyle, hiçbir değişiklik yok.”
Nadya öykünün başında annesini olağanüstü güzellikte ve özenilecek derecede
bilgili bir kadın olarak anlatırken, gitmeye karar verdiğinde annesine talihsiz
olduğunu söyler: “Sen akıllı bir kadınsın anne ama talihsizsin. Hayatımızın ne
derece aşağılık ne derece bayağı olduğunu anla! Gözlerim açıldı artık her şeyi
görüyorum ben!”
Annesinin kültürlü ve bilgili olmasına rağmen yıllarca evde kayınvalidesiyle
birlikte yaşamaya mecbur olduğunu anlayan Nadya, annesi gibi olmak istemez. Nina ise kızı gitmek istediğinde “özgür olmak istiyorum artık” der, “özgürce yaşamak. … Sen ve büyükannen beni yaşlandırdınız.” Maddi açıdan büyükanneye bağlılığı olan Nina, dul bir kadın olarak istediği gibi yaşama şansına
sahip olamaz. Nadya’nın nişanlısı Andrey ise çalışmak kelimesinin lügatında
olmadığını iddia eden, zevk ve zenginlik düşkünü bir gençtir. Nadya’ya ilk zamanlar bu durum rahatsız edici gelmezken okumaya gitmeyi istediği zamanlarda Andrey’den uzaklaşır. Çehov, Nadya’yı Moskova’ya göndermeden önce
Andrey ile evlendikleri zaman kalacakları eve gönderir. Nadya’nın muhtemel
yeni hayatı ve evi onun gözünde ufacık bir değer bile taşımaz. Andrey eve yaptırdığı depo, banyo, ayna ve çerçeveleri sabırsızlıkla gösterirken Nadya içinden
“Eve bir gitsem!” diye yalvarır.
Nadya gitmeye karar verdiğinde Saşa’ya derdini açar: “Artık dayanamıyorum,
önceleri burada nasıl yaşadım anlamıyorum, nişanlımı hor görüyorum kendimi hor görüyorum, bütün bu avare hayatı hor görüyorum.” Çehov, Saşa ile
Nadya’nın ilişkisini bir aşk hikâyesi gibi başlatır, fakat Nadya’yı yalnız başına
Moskova’ya gönderir. Saşa ile beraber yola çıkarlar ama Saşa başka bir kentte
iner, Nadya ise Moskova’ya devam eder. Genç kadının tek başına yoluna devam etmesi, gidiş sebebinin Saşa olmadığını gösterir. Buradan yola çıkarak
Çehov, Nadya’yı öyküde çok daha güçlü bir kadın olarak çizmeyi tercih etmiş
denilebilir.
“‘Elveda kent!’ Birdenbire her şeyi anımsadı: Andrey’i de babasını da yeni evi de
vazolu çıplak kadını da. Bütün bunlar artık korku ve sıkıntı vermiyordu; önemsiz
küçük şeylerdi, gittikçe geriye doğru uzaklaşıyordu… Özgürlüğe kavuştuğunu
okumaya gittiğini anımsadı. Nadya hem gülüyor, hem ağlıyor hem de dua ediyordu.”
Nadya kenti terk edişinin üstünden bir yıl geçtiğinde annesini ve büyükannesini
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görmek için evine döner. Doğduğu taşra kasabasına geri dönen genç kadına
sokaklar küçük, evler basık, hava kasvetli gelir. Artık sosyeteden bir aile değillerdir, paraları ve itibarları yoktur. Annesi dindar olmuş, büyükannesi daha
da yaşlanmıştır. Nadya biraz daha kaldıktan sonra bir daha dönmemek üzere
kentten ayrılır. Kentte kaldığı sürece şöyle düşünür: “Kentte her şey çoktan
eskimiş, ömrünü bitirmişti, herkes sadece ya bir şeyin sonunu ya da yeni bir
şeyin başlamasını bekliyordu. İnsanın kendi kaderine doğrudan doğruya, cesaretle hükmedebileceği, kendini haklı bileceği, neşeli, hür olabileceği bu yeni
ışıklı hayat çabuk gelse!”
Öyküde iki tane erkek karakter yer alır: Saşa ve Andrey. Saşa, büyükannenin yanında çalışan ve annesinin hatırına, büyükanne tarafından okumaya
gönderilen bir adamdır. Taş baskı atölyelelerinde çalışan Saşa, her yaz hasta olarak kente döner. Saşa’nın hastalığı öykünün en can alıcı noktalarında
hatırlatılır, finalde ise Saşa’nın ölüm haberi gelir. Saşa bir yandan Nina’nın,
Andrey’in ve Nadya’nın yaşadıkları hayat için hiçbir şey yapmamalarından
yakınırken öte yandan kendisi de atölyede çalışmaktan başka hiçbir şey yapmaz. Sadece son görüşmelerinde, Nadya’ya arkadaşının karısını da okumaya
ikna etmeye çalıştığını anlatır. Çehov’un öyküdeki tek aydın tipini ölüme yakın hastalıklı bir adam olarak çizmesi de önemli bir noktadır. Diğer öykülerinde ve oyunlarında da karşılaşılan, konuşan ama harekete geçmeyen aydın
tipolojisini eleştirmek ister. Öte yandan adamı antikarizmatik, hastalıklı, yırtık kıyafetler içinde çizerek Çehov, Saşa’nın Nadya ile kurduğu ilişkiyi basit
bir aşk hikâyesinden uzaklaştırmıştır. Çehov, Andrey ve Saşa’yı “rakip” olarak
konumlamaz ve odağını hep Nadya’nın eylemleri üstünde tutar. Buna örnek
olarak Andrey’i iyi huylu, zengin, Nadya’yı çok seven ve yakışıklı biri olarak
çizmesine rağmen, Nadya’nın yukarda sayılan bütün bu koşullar nedeniyle evlenmekten vazgeçtiği vurgu alır. Son olarak, Çehov, bu öyküyü taşrada
yaşayan genç bir kadının hayatını hangi koşullarda nasıl kurmaya çalıştığını
anlatmak için yazmıştır denilebilir.
Daha önce Çehov’un öyküleri üzerine toplumsal cinsiyet perspektifiyle bir
analiz çalışması yapılmadığı için BÜO’da yapılan bu çalışma nitelikli tartışmaların yürütüldüğü bir süreç olmuştur. Bir öykünün feminist perspektifle
nasıl analiz edileceği konusunda deneyim kazanılmıştır. Ayrıca metin analiziyle başlayan sürecin, okuma tiyatrosu formundan yararlanan bir performansa dönüşmesi de başka çalışmalarda da yararlanılabilecek bir örnek oluşturmuştur.

Yazar Hagop Baronyan yine vurur kendini yollara. İstanbul’un yedi tepesini arşınlar, inip çıktığı merdivenlerin haddi hesabı yok... Burnundan soluyor ama
bunca yol teptiği için değil, keskin kalemine mukayyet olamadığı için! Yine kapatmışlar dergisini... Her zamanki gibi Ortaköy’de sigarasını tüttürür, susuzluğunu
gidermek ve biraz olsun soluklanmak için atar kendini Pera’ya. Kendi deyimi ile
“İstanbul’un Parisi”ndeki bir meyhanede kafa dağıtmaya! Zaman ilerler, meyhanedeki boş masalar yavaş yavaş dolmaya başlar: İstanbul’a yabancı bir toprak
ağası, Pera’da nam salmış bir dişçi ve aşkından ayakları yerden kesilmiş bir delikanlı… Pera’da bir akşam vakti muhabbet koyulaşmaya, bardaklar boşalmaya,
eteklerdeki taşlar birer birer dökülmeye başlar...
Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO) olarak 2014 - 2015 eğitim prodüksiyonu
olarak Ermeni edebiyatının iki büyük hiciv ustasını, Hagop Baronyan ve Yervant
Odyan’ın tiyatro metinlerini sahneliyoruz. Bu prodüksiyona Osmanlı’dan Cumhuriyet’e tiyatromuzun dönüşümünü araştırma ve oyunları kültürel çoğulcu bir
yaklaşımla sahneleme niyeti ile başladık. Dönemin tiyatro alanındaki gelişmelerini sosyo-politik bağlamı içinde değerlendirdik. 19. yüzyılda Osmanlı devletinin
ve halklarının büyük bir dönüşüm geçirdiği bir dönemde yaşayan ve edebiyat,
yayıncılık ve tiyatro alanlarında faaliyet gösteren Hagop Baronyan ve Yervant Odyan’ın kendi dönemlerinin önemli tanıkları olmalarını sağlayacak eserlere imza
attıklarını gördük. Pera’da Bir Akşam Vakti adını verdiğimiz bu oyunun kurgusundaki iç öyküler Hagop Baronyan’ın Haşmetlü Dilenciler (Medzabadiv Muratsganner) ve Şark Dişçisi (Adamnapuyjn Arevelyan) oyunlarından, dış öykü ise
Yervant Odyan’ın Zavallı (Zavallın) oyununun geçtiği meyhaneden yola çıkılarak
oluşturuldu.
Sizi İstanbul’un henüz rengini, siluetini ve hatta halklarını büyük ölçüde kaybetmeden önceki bir devrine, Pera’da bir meyhaneye davet ediyoruz.
İyi seyirler…
Hagop Baronyan (1842 - 1891)1
Ermeni edebiyatının ilk ve büyük hiciv ustası Hagop Baronyan 1842 yılında Edirne’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Ermeni okullarında tamamladı. Ardından bir
yıl süreyle yerel bir Rum okuluna devam etti ancak yaşadığı maddi zorluklar
nedeniyle resmi eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. Eczanede çalıştı, daha
sonra muhasebeciliğe başladı. 1864 yılında İstanbul’a taşındı. Telgraf Dairesi’nde
ve Ermeni Patrikhanesi’nde çalıştı. Aynı zamanda kısa süreliğine Üsküdar’daki
Ermeni okulunda öğretmenlik yaptı. Fransızca ve İtalyancayı kendi kendine öğrendi ve yabancı dergilere yazılar yazmaya başladı. Evlendikten sonra edebiyat
dünyasından çekilip muhasebecilik yapmaya devam etti. Editörlüğünü yaptığı
dergiler sansür ve mali sıkıntılar nedeniyle kısa ömürlü oldu.
1891 yılında yoksulluk ve sefalet içinde kendi mali çöküşüne kahkahalar atarken
öldü.
1Hagop Baronyan’ın biyografisi, Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi’nin 17. sayısında yayımlanmış olan ‘‘Hagop Baronian’’ adlı makaleden derlenmiştir.

Eserlerinde özellikle Ermeni cemaatinin ileri gelenlerini, aydınlarını, Ermeni
Patrikhanesi’ni, Ermeni Milli Nizamnamesi’ni (1863) ve işleyişini, eğitim sistemini, toplumsal yaşamı keskin gözlemleri ve ince mizahı ile sert bir dille eleştirdi. Eserlerinin arasında Adamnapuyjn Arevelyan (Şark Dişçisi) (1865), Mezdsbadiv Muratsganner (Haşmetlü Dilenciler) (1881), Kağakavarutyan Vnasnerı
(Kibarlığın Zararları), Azkayin Çoçer (Milli Ağalar) bulunmaktadır. Ayrıca Tadron (Tiyatro), Luys (Işık), Dzidzağ (Tebessüm), Khigar (Bilgiç) ve Tiyatro dergilerini yayınlamıştır.
Yervant Odyan (1869 - 1926)2
19 Eylül 1869’da İstanbul, Yenikapı’da doğdu. Ermeni Milli Nizamnamesi
(1863) olarak bilinen Osmanlı’daki ilk anayasa örneğinin hazırlayıcılarından
Kirkor Odyan’ın (1834–1887) yeğenidir. Aile üyeleriyle birlikte Avrupa’nın çeşitli ülkelerini gezdi. 1884’de İstanbul Üsküdar’daki Berberyan Ermeni Okulu’na girerek bir buçuk yıl kadar okudu. Öğrenimini evde, amcasının çevresindeki, dönemin ünlü Ermeni aydınlarından aldığı derslerle, sanat ve edebiyatın tartışıldığı bir ortamda sürdürdü. Zengin aile kütüphanesinde çok sayıda
Ermenice ve Fransızca eseri okuyarak yetişti. II. Meşrutiyet’in ilanına kadar
Osmanlı topraklarının dışında yaşadı ve gittiği her ülkede mizah dergileri yayınladı. Bu dergilerde hem öyküler yazdı hem de editörlük yaptı.
İstanbul’a döndükten sonra 1910 yılında Yoldaş Pançuni adlı eserini yazdı.
1911 yılında II. Meşrutiyet’in ilan edilme sürecini mektup, telgraf, fotoğraf gibi
belgesel değeri olan malzemelerle işleyen bir polisiye roman olan Abdülhamid
ve Sherlock Holmes’ı yazdı. Yoldaş Pançuni’nin ikinci bölümü, Inger P. Pançuni
i Vasburagan [Yoldaş Pançuni Van’da] 1914’te yayınladı. Mayıs 1915’te tutuklanıp Suriye içlerine, Dair Ez-Zor’a (Der Zor) tehcir edildi. Sürgünden mucize
eseri kurtuldu. İstanbul’a 1918’de geri döndü. Yaşadıklarını Anidzeal Dariner,
1914-1919 [Lanetli Yıllar, 1914-1919] adlı tanıklık eserinde anlattı. İstanbul’u
1922’de terk edip Bükreş’e geçti. 3 Ekim 1926’da kanserden öldü ve Kahire’deki Marmina Ermeni Mezarlığı’na gömüldü.

2 Yervant Odyan’ın biyografisi Aras Yayıncılık’ın internet sayfasında bulunan “Yervant
Odyan Hakkında” bölümünden derlenmiştir.
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“Pera’nın sınırları; doğuda kumarbazlık, batıda gösteriş, güneyde müsriflik ve
kuzeyde sahtekarlıktır.”
Hagop Baronyan, İstanbul Mahallelerinde Bir Gezinti
“Bu mahalle İstanbul’un Paris’i… Tabii Paris kendini aşağılanmış saymazsa
adının Beyoğlu’yla özdeşleşmesine.”
Hagop Baronyan, İstanbul Mahallelerinde Bir Gezinti
“[Pera’nın] kışın Taksim’den Galatasaray’a doğru oluşan gölü ünlüdür.
Şirketlerden biri bu gölde gemi çalıştırmak istedi ama izin alamadı.”
Hagop Baronyan, İstanbul Mahallelerinde Bir Gezinti
“Hazreti İsrafil Sur’u üfleyerek ölüleri diriltemezse İstanbul’un bekçilerinden
ve sokak satıcılarından yardım isteyebilir.”
Hagop Baronyan, Haşmetlü Dilenciler
‘‘[Pera’da] gençlik beş yılda bir uyanır. Topluluk yoksa kurmayı, varsa yıkmayı
düşünürler.’’
Hagop Baronyan, İstanbul Mahallelerinde Bir Gezinti
‘‘Rakı unutuştur. Rakı hayat denen bu dünyevi mahpusluktan gökyüzüne
doğru kaçıştır.’’
Yervant Odyan, Zavallı
‘‘Gülme, oğlum. Bazen gece sokağa çıktığında çamurun içinde yuvarlanan bir
adam görürsün ve ‘sarhoşun biri’ der, geçip gidersin. Fakat hayır, dostum. O
bir kaçaktır; hayat denen mahkûmiyetten kaçmıştır.’’
Yervant Odyan, Zavallı
“Bir dakikam var mı? Yüz dakikam var, bin dakikam var, Allaha şükür. Zaten
başka neyim var? Anlat bakalım, evladım, anlat.”
Yervant Odyan, Zavallı
“İşte üç buçuk yıllık sürgünümün hikayesi... Okuyucu bu hikayeyi basit
ve edebi olmayan bir dille yazdığımı fark edecektir. Her şeyden önce bu
yaşananları hakikati çarptırmadan anlatmak ve bunların abartısız, gerçek
hikayeler olmasını istedim. Fakat gerçekler o kadar korkunçtu ki çoğu kişi
yaşanan olayları abartarak yazdığımı düşündü. Sürgünün gazabında acı
çekmiş ve bundan kurtulmuş olanlar yazdığım gerçekleri hiç değiştirmediğime
şahitlik edebilirler. (...) Üç yıllık bu sürgün otuz yıllık yazın hayatıma bedeldi.”
Yervant Odyan, Lanetli Yıllar, 1914-1919

Onnik bir türkü söylemeye başlar. Herkes ilgiyle dinler.
(Pera’da Bir Akşam Vakti’15, BÜO)

Apisoğom Ağa: Haydi gidin!
1. Hamal: Ağam paramızı alalım da öyle gidelim!
(Pera’da Bir Akşam Vakti’15, BÜO)

Meyhane korosu tezgahın ardından ellerinde bal kabakları ile çıkar. Sahne
Apisoğom Ağa’nın hayaline dönüşür. Meyhane korosu Apisoğom Ağa’nın etrafında ellerinde bal kabakları ile döner. Apisoğom Ağa bal kabaklarını yakalamaya çalışır. Koro bir yandan da şarkı söyler.
(Pera’da Bir Akşam Vakti’15, BÜO)

Çöpçatan Sofi: Bizim Antamar’ın kızıyla o karşı sokaktaki oğlanın arasını yapmaya çalışıyorduk ya, işte o iş oldu!
Manuk Ağa: Apisoğom Ağa’ya da birini bulsanıza.
(Pera’da Bir Akşam Vakti’15, BÜO)

Marta’nın Ablası: (Mektubu okur.) “Sevgili Taparnigos, son buluşmamızın üstünden bir gün bile geçmedi, lakin sana olan hasretim çığ gibi büyüdü.” Bu
kadın senden çok görüyor kocanı! “Seni bıyıklı çapkın, gönlümü nasıl da çaldın!
Bana fısıldadığın aşk dolu sözler kulaklarımda çınlıyor. Yarınki buluşmamızı
iple çekiyorum. Kumrusundan bıyıklısına, Siranuş.” Bu ne canım böyle, bir değil iki değil, kart zampara!
(Pera’da Bir Akşam Vakti’15, BÜO)

Dişçi Taparnigos, hasta Margos’un dişini halat ile çekmeye çalışır.
(Pera’da Bir Akşam Vakti’15, BÜO)

Levon: Akşam 8’de bu adreste ol, orada nasıl kaçacağımızın planını yaparız.
(Pera’da Bir Akşam Vakti’15, BÜO)

Taparnigos, Levon’a saldırır. Ortalık karışır. Açık kalan kapıdan içeri
çöpçatanlar girer.
(Pera’da Bir Akşam Vakti’15, BÜO)

Pera’da Bir Akşam Vakti Oyun Metni

Ön Oyun
(Pera’da bir meyhane. Garson Onnik, meyhaneyi hazırlar. Hagop Baronyan canı
sıkkın bir şekilde içeri girer.)
Onnik: (Heyecanla) Hagop Bey, Hoş geldiniz!
Hagop Baronyan: Hoş bulduk.
Onnik: (İmalı) Bugün çarşamba?
Hagop Baronyan: Çarşamba…
Onnik: E hadi!
Hagop Baronyan: Onnik, bu hafta dergi yok.
Onnik: Getirmediniz mi! Ben bir haftadır bu sayıyı bekliyorum ama. Anlatın
o zaman, bu hafta bizi neler bekliyor, o yazdığınız oyunun devamı var mı?
Hagop Baronyan: Oyunun devamı yok.
Onnik: Yeni bir oyun mu yazdınız? Komedi mi, melodram mı?
Hagop Baronyan: Onnik, yeni bir oyun da yok.
Onnik: Haa, o zaman bu hafta sadece bilgileneceğiz. Ah Hagop Bey, kim bilir
yine kimlere dokundurdunuz, sizin kaleminizin keskinliği…
Hagop Baronyan: Onnik! Bu hafta ne oyun var, ne makale var ne de başka
bir şey. Dergi kapatıldı.
Onnik: Yine mi? Şimdi işin yoksa bir hafta daha bekle!
Hagop Baronyan: Bir hafta mı! Bir hafta olsa yine iyi, iki ay kapattılar.
Onnik: (Rakı getirir.) Buyrun için. (Cebinden eski sayıyı çıkarır.) Bu sayı
yüzünden mi kapattılar?
Hagop Baronyan: Evet bu sayı yüzünden. Şu makale var ya o yüzden!
Onnik: Hani şu Alman prensiyle ilgili olan.
Hagop Baronyan: Evet. Neymiş efendim, Alman prensi bu makaleyi duyarsa
canı çok sıkılırmış, Almanya’yla ilişkilerimiz sıkıntıya girermiş. Avrupalı
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devletlerle ilgili ileri geri yazı yazmak öyle kimsenin haddine değilmiş.
Almanya bu aralar çok duygusalmış, Almanya çok kırılganmış… Sanki
Almanya’yla kan bağımız var. Sanki o yenilse biz de yenilmiş sayılacağız!
Onnik: (Çekinerek) Ben de bu dergiyi şuralara bir yerlere kaldırayım…
Hagop Baronyan: Onnik, sen ne yapacaksın onu?
Onnik: Kaldırayım dedim! Yani sonra sizin başınız yanmasın. Hagop Bey,
yolda gelirken sizi takip etmiş olabilirler mi?
Hagop Baronyan: Beni niye takip etsinler Onnik!
Onnik: Emin misiniz?
Hagop Baronyan: Eminim tabi.
Onnik: Bence peşinize kesin hafiye taktılar.
Hagop Baronyan: Saçma sapan konuşma, benim peşime niye hafiye
taksınlar? Sanki gizli saklı iş yapıyormuşuz gibi. Her şey apaçık ortada
zaten, dergi elinde.
(Şark Dişçisi Taparnigos elinde bir bavulla meyhaneye girer.)
Onnik: Bence bu adam kesin hafiye!
Hagop Baronyan: Valla o! Onnik saçmala, adam belli ki müşteri, git ilgilen.
Onnik: Hoş geldiniz.
Taparnigos: Hoş bulduk.
Onnik: Ne alırdınız?
Taparnigos: Rakı.
Onnik: Meze?
Taparnigos: Yok.
Onnik: Neden? (Taparnigos’un ters bakışlarından çekinir. Rakı getirir.)
Buyurun rakınız.
(Levon girer.)
Levon: Merhaba.
Onnik: Hoş geldiniz.
Levon: (Hagop Baronyan’a) Beyefendi siz ne kadardır buradasınız?
Onnik: (Telaşlı) Neden sordunuz?
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Levon: Bir arkadaşımla buluşacaktım da…
Onnik: Yok, buraya kimse gelmedi. Siz ne alırdınız?
Levon: Ben bir bardak soğuk su alayım o zaman.
Onnik: Soğuk su? (Su getirir.) Buyurun suyunuz.
(Apisoğom Ağa girer.)
Onnik: Hoş geldiniz.
Apisoğom Ağa: Hoş bulduk.
Onnik: Buyurun ağam, şöyle geçin. Ne alırdınız?
Apisoğom Ağa: Neyin var?
Onnik: Burada en güzel rakı içilir.
Apisoğom Ağa: İyi, rakı getir.
Onnik: (Rakı getirir.) Buyurun.
(Onnik bar tezgahına geçer. Bir türkü söylemeye başlar. Herkes ilgiyle dinler.)
Taparnigos: Muazzam söyledin be çocuk, sesin ne güzelmiş!
Hagop Baronyan: Öyledir. Onnik anlatsana hikayeni.
Onnik: Yarama tuz basmayın Hagop Bey.
Hagop Baronyan: Yahu, anlat işte hikayeni. Beyler, kendisinin sahne
korkusu var.
Onnik: O öyle değil bir kere. Beyler, ben kendimi bildim bileli sesim çok
güzeldir. Ama ne zaman seyirci karşısına çıksam sesim anında gidiyor.
Hagop Baronyan: Tamam işte sahne korkun var.
Onnik: Hayır bu bir lanet! Garsonken harika bir ses, sahnede dut yemiş
bülbül.
Hagop Baronyan: Onnik, senin ne yapacağın belli.
Onnik: Ne yapacağım?
Hagop Baronyan: Gidip bir café-chantant’da işe başlayacaksın. Hem
garsonluk yaparsın hem şarkıcılık.
Onnik: Beni café-chantant’a almazlar ki Fransızcam yok.
Hagop Baronyan: Yahu git bir şansını dene. Bak bana, ben İtalyancayı
da Fransızcayı da kendi kendime öğrendim. Ne olacak yani, iki tane şarkı
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ezberlersin gider söylersin.
Taparnigos: (Hagop Baronyan’a) Siz ne işle meşgulsünüz beyefendi?
Hagop Baronyan: Benim durumlar biraz karışık. Muhasebeciyim diyelim,
ama işsiz bir muhasebeci. Misal bugün iş aramaya gittim, ama nereye
gittimse “Valla bu aralar pek bir iş yok ama olursa haber veririz.” dediler,
geçiştirdiler.
Onnik: Efendim siz onun öyle dediğine bakmayın. Kendisi aynı zamanda
yazardır. Hagop Baronyan. Hagop Bey anlatsanıza hikayenizi!
Hagop Baronyan: Efendim ben bir mizah dergisi çıkartıyordum ama
kapatıldı.
Onnik: Tamam artık Hagop Bey daha fazla sıkmayın canınızı. Bu rakı da
benden olsun.
Taparnigos: Bana da koy.
Apisoğom Ağa: Bana da!
Hagop Baronyan: Anlaşılan herkes dertli. Sizin şerefinize olsun be beyler!
Rakı unutuştur, rakı hayat denen bu mahpusluktan gökyüzüne doğru
kaçıştır. Şerefe!
Herkes: Şerefe!
(İçerler. Berber Artin girer. Apisoğom Ağa’yı aramaktadır. Gözleri iyi görmez.)
Berber Artin: Apisoğom Ağa İstanbul’a hoş geldiniz! (Apisoğom Ağa
Onnik’in tezgahın arkasına saklanır. Onnik’i de yanına çeker. Bu sırada
Berber Artin, Hagop Baronyan’a yönelir.)
Hagop Baronyan: Yoo, Apisoğom Ağa ben değilim.
Berber Artin: (Levon’a yönelir.) Sen de çok toysun. (Taparnigos’a) O zaman
Apisoğom Ağa kesin sizsiniz.
Taparnigos: Hop hop! Apisoğom Ağa ben değilim.
Berber Artin: Nerede bu Apisoğom Ağa?
Onnik: (Tezgahın arkasından çıkarak) Berber Artin! Senin ne işin var
burada?
Berber Artin: Onnik baksana, ben Apisoğom Ağa’yı arıyordum da dedim
bunu bilse bilse mahallemizin akıllı bıdığı Onnik bilir.
Onnik: Apisoğom Ağa burada yok.
Berber Artin: Ama karşıdaki meyhaneci buraya girerken görmüş.
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Onnik: Sen o bunak meyhaneciye mi inanacaksın bana mı? Yok diyorsam
yoktur.
Berber Artin: Tüh… Ama gelirse hemen benim dükkana yolla olur mu?
Hem bak parayı da yarı yarıya kırışırız, ne dersin?
Onnik: Harika bir fikir ama sen dükkanı boş bırakma, hadi! (Berber Artin’i
gönderir.)
Levon: Kim bu Apisoğom Ağa?
Apisoğom Ağa: (Saklandığı yerden çıkar.) Benim!
Onnik: Ağam sen bana adamı yolla dedin yolladım, ama anlamadım neden
saklandınız?
Apisoğom Ağa: Yahu mühim bir mevzu değil.
Hagop Baronyan: Bir dakika! Siz şu gazetede haberi çıkan meşhur
Apisoğom Ağa mısınız? (Okumaya başlar.) “Meşhur tüccar, çok sayıda
çiftliğin sahibi, şanlı vatanperver, dilbilimci, hayırsever Apisoğom Ağa
şehrimize teşrif etmiştir. Apisoğom Ağa gibi yüce bir şahsiyetin ziyareti…
Apisoğom Ağa: (Baronyan’ın sözünü keserek ezberden söyler.) …
cemaatimiz açısından oldukça memnuniyet verici bir durumdur.” Lanet
olsun bu şehre geldiğim güne!
1. Sahne
(Müzikle birlikte sahne bir tren garına dönüşür. Garda hamallar, yolcu yakınları
ve editörden oluşan kalabalık trenin yanaşmasını beklemektedir. Trenden inen
yolcuların bavullarını hamallar kapmaya çalışır ama yolcu yakınları bavulları
hamallara taşıtmaz. Trenden en son Apisoğom Ağa iner. Hamallara eşyalarını
taşımasını emreder.)
2. Hamal: Ağam nereye?
Apisoğom Ağa: Çiçek sokak, numara iki, Pera.
1. Hamal: Ji vir1.
3. Hamal: Na yaw ji vir2!
2. Hamal: Na, na ji vir3!
1. Hamal: Na yaw ez dizanim4, buradan gideceğiz!
(Hamallar bavulları alıp farklı yönlere dağılırlar. Apioğom Ağa peşlerinden
gidecekken Editör önünü keser.)
1
2
3
4

Buradan. (Kürtçe)
Hayır yahu, buradan! (Kürtçe)
Yok, yok buradan! (Kürtçe)
Hayır yahu, ben biliyorum. (Kürtçe)
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Apisoğom Ağa: (Hamalların arkasından bağırır.) Nereye gidiyorsunuz?
Getirin bavulları!
Editör: Apisoğom Ağa siz misiniz?
Apisoğom Ağa: Benim.
Editör: Apisoğom Ağa İstanbul’a hoş geldiniz.
Apisoğom Ağa: Yahu çekil. (Gitmeye çalışır.)
Editör: (Önünü keserek) Ne zaman geldiniz? Hangi trenle geldiniz?
Nasılsınız? Kardeşiniz nasıl? Memleketteki Ermenilerin durumu nedir?
Orada ekmek kaç kuruş oldu? Son zamanlarda şehre yağmur yağdı mı?
Apisoğom Ağa: Apisoğom Ağa benim. Daha yeni geldim. Büyük bir trenle
geldim. Memleketteki herkes hayatından memnun, ekmek beş kuruş…
(Aklına bavulları gelir ve Editörle konuşmayı bırakıp hamalların peşinden
gider. Apisoğom Ağa önde, Editör ardında koşarak sahneden çıkarlar.)
Apisoğom Ağa: (Hamalları kovalamış, ama bulamamıştır.) Yahu sen hala
burada mısın?
Editör: Seyahatiniz nasıl geçti Apisoğom Ağa? Bir sıkıntınız oldu mu?
Apisoğom Ağa: Yok.
Editör: Çok iyi.
bahsedebilirim.

Eğer

bir

sıkıntınız

olduysa

gazetemde

bundan

Apisoğom Ağa: Sen matbaacı mısın?
Editör: Hayır, editörüm. Apisoğom Ağa izninizle yaşınızı sorabilir miyim?
Apisoğom Ağa: Kırk.
Editör: Hiç göstermiyorsunuz!
Apisoğom Ağa: Sağ ol.
Editör: Sanırım tüccarsınız?
Apisoğom Ağa: Evet, tüccarım.
Editör: O halde gazetemde saygın tüccar Apisoğom Ağa’nın ticaret ve…
dil bilimi, evet dil bilimi konusundaki başarılarını sayfalarca öveceğim.
Fransızca biliyor musunuz?
Apisoğom Ağa: Hayır.
Editör: İngilizce?
Apisoğom Ağa: Yok.
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Editör: İtalyanca?
Apisoğom Ağa: Hayır.
Editör: Können sie Deutsch?5
Apisoğom Ağa: Doç?
Editör: İşte bakın öğrenmeye başladınız bile! Sizden kesinlikle bir dilbilimci
olarak bahsedeceğim ve bu konudaki başarılarınız nedeniyle sizi övgüye
boğacağım.
Apisoğom Ağa: Delikanlı, sen şimdi sabahtan akşama kadar burada
durup şehre kim geliyor kim gidiyor bunların haberini mi yapıyorsun?
Editör: Lütfen Apisoğom Ağa, biz sadece sizin gibi saygın insanların
haberini yapıyoruz. Öyle fakirlerle filan hiç ilgilenmiyoruz.
Apisoğom Ağa: O zaman benim de haberimi yap. Ben de saygın bir
insanımdır. Kendi memleketimde koyunlarım, kuzularım, atlarım,
eşeklerim, bağlarım, bahçelerim, tarlalarım her bir şeylerim var. Bunları
da yaz.
Editör: Tabii Apisoğom Ağa.
Apisoğom Ağa: Kırk tane uşağım yirmi tane de hizmetkarım var, onu da
yaz!
Editör: Hay hay Apisoğom Ağa.
Apisoğom Ağa: (Kısık sesle) Altın zincirli güzel bir saatim de var, onu da
yaz.
Editör: Altın zincirli sa..
Apisoğom Ağa: (Sessiz olması için eliyle işaret eder.) Yaz! Büyük harflerle
yaz!
Editör: En büyük harflerle! (Yazdığı başlığı okur.) “Meşhur tüccar Apisoğom
Ağa şehrimize teşrif etti.”
Apisoğom Ağa: Böyle güzel güzel yaz da bütün İstanbul beni tanısın.
Editör: Ona hiç şüpheniz olmasın. Adresinizi alabilir miyim?
Apisoğom Ağa: Çiçek sokak, numara iki, Pera.
Editör: Apisoğom Ağa hayırlı olsun ilk gazete haberinizi bastırmış
bulunuyorsunuz. Bu arada abonelik ücreti olarak, çok komik bir rakam
ama bir buçuk lira alabilir miyim?
Apisoğom Ağa: (Şaşırır.) Bir buçuk lira?
5 Almanca biliyor musunuz? (Almanca)
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Editör: Ama Apisoğom Ağa size gazetemizi bir sene boyunca alan kişi
unvanını vereceğiz.
Apisoğom Ağa: Bir buçuk lira çok delikanlı. Üç çeyreklik senin neyine
yetmiyor?
Editör: Kusura bakmayın Apisoğom Ağa, biz İstanbul’da abonelik ücreti
üzerinden pazarlık yapamıyoruz. Zorla değil ya… Kısmet değilmiş…
Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın… (Gitmeye yeltenir.)
Apisoğom Ağa: (Editörü durdurur.) Tamam, tamam. Gel… (Editöre bir
buçuk lirayı verir.)
Editör: Apisoğom Ağa çok teşekkür ederim. Size minnettarım. Gazeteniz
en geç akşamüstü elinizde olur. İyi günler.
2. Sahne
(Pera’da Bir Pansiyon. Pansiyon sabihesi Anuş, Apisoğom Ağa gelmeden evi
düzenlemektedir.)
Anuş: Apisoğom Ağa geldi gelecek, Manuk Ağa Efendi hala ortalarda yok!
Taa sabahın köründe gönderdim herifi gitsin eve öteberi alsın diye. Evde
ne pişirecek et var ne de yakacak kömür! Yine nereye takıldı kim bilir?
Aklı fikri siyasette. Yok temsilci seçecekmiş yok kime oy versinmiş! Sana
ne be adam sana ne? Sanki koskoca memleketi kendi kurtaracak! Ay
bıktım vallahi! (Ağlamaya başlar.) Adam sabah karga bokunu yemeden
evden çıkıyor gecenin bir vakti eve geliyor. Bütün pansiyonun yükü de
na şu Anuş’un omuzlarında olsun zaten. Ah Manuk Ağa! Sen bir eve gel
göreceksin gününü. (Mutfağa gitmek için çıkar. Hamallar Apisoğom Ağa’nın
eşyaları ile girer.)
1. Hamal: Kimse yok mu?
Anuş: Bunlar Apisoğom Ağa’nın eşyaları mı?
Hamallar: Evet.
Anuş: Haydi çocuklar bunların hepsini yukarı çıkarın.
Hamallar: Tamam abla.
Anuş: Dur! Bu lağım botu gibi ayakkabılarla sizi hiçbir yere çıkarmam.
3. Hamal: Abla vallahi başka ayakkabımız yok.
Anuş: Çıkar! (Hamallar ayakkabılarını çıkarıp taşımaya devam ederler.)
Dur! Bu ayakların hali ne?
2. Hamal: Abla başka ayağımız da yok.
Anuş: İndirin eşyaları ben taşırım.
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1. Hamal: Emin misin abla?
Anuş: Evet.
1. Hamal: Biraz ağırdır ama…
Anuş: Taşırım dedim ya. (Hamallar eşyaları bırakır.)
1. Hamal: Abla biz paramızı alalım da gidelim artık.
Anuş: Çocuklar siz bugün gidin yarın gelin.
1. Hamal: Yarın mı?
2. Hamal: Abla herkes yarın gelin, diyor.
3. Hamal: Nereye gitsek elimiz boş dönüyoruz.
Anuş: Apisoğom Ağa gelince verecek paranızı.
1. Hamal: Abla bize ne Apisoğom Ağa’dan.
Anuş: Eşyalar onun.
2. Hamal: Ya gelmezse?
Anuş: Yahu gelecek diyorum size.
3. Hamal: Daha adam ortada yok abla.
Anuş: Kaçacak değil ya…
(Anuş ve Hamallar tartışmaya başlarlar. Apisoğom Ağa bu sırada pansiyona
girer.)
Apisoğom Ağa: (Hamalların yakasına yapışır.) Eşyalarım nerede?
2. Hamal: Ağam şurada.
Apisoğom Ağa: Neden burada bunlar? Bunları benim odama çıkarın.
1. Hamal: Abla?
Anuş: Duymadınız mı Ağa’yı çocuklar hadi çıkarın bakalım.
1. Hamal: Emin misin abla?
Anuş: (Apisoğom Ağa’ya) Bir de soruyorlar…
1. Hamal: Bak basıyorum.
Anuş: Bas geç hadi! (Hamallar eşyaları yukarı çıkarır.) Apisoğom Ağa, hoş
geldiniz sefalar getirdiniz. Buyurun oturun lütfen, yorulmuşsunuzdur…
Apisoğom Ağa: Yoruldum! Taa gardan buraya kadar yürüdüm.
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Anuş: Gar uzaktır tabii.
Apisoğom Ağa: Uzakmış. Bir de bunları bulacağım diye kayboldum.
Oradan girdim, öbür taraftan çıktım. Yahu zaten sokaklar dar dar. Evler
üstüme üstüme geldi. Sinirlendim, delirdim! (Hamallar gelir.) Yahu evladım
siz neden böyle yapıyorsunuz, ayıp değil mi? (Hamallar hep bir ağızdan
durumu açıklamaya çalışırlar.)
Apisoğom Ağa: Kes! Haydi gidin.
1. Hamal: Ağam, paramızı alalım da öyle gidelim. (Apisoğom Ağa kesesinden
para çıkarıp hamallara verir. Hamallar parayı alıp çıkarlar.)
Anuş: Ağam yolculuk nasıldı?
Apisoğom Ağa: Tren yolculuğu… Biraz sarstı. Midem bulandı. Çok açım!
Şöyle bir şeyler yesem de bastırsam.
Anuş: (Konuyu değiştirmeye çalışır.) Evdekiler nasıl?
Apisoğom Ağa: Herkes iyi.
Anuş: Çoluk çocuk?
Apisoğom Ağa: Çocuğum yok.
Anuş: Eşiniz?
Apisoğom Ağa: Eşim de yok.
Anuş: Siz evli değilsiniz…
Apisoğom Ağa: Yok.
Anuş: O zaman siz hazır İstanbul’a gelmişken size münasip birini bulalım.
Apisoğom Ağa: Benim de öyle bir niyetim var. Ama şu an çok açım. Yemek
yemem lazım.
Anuş: O zaman ben gideyim yemeğinizi yapıp getireyim.
Apisoğom Ağa: Haydi.
Anuş: (Konuyu değiştirmeye çalışarak) Apisoğom Ağa, siz rahat değilsiniz.
Çıkarın şu paltonuzu, oturun şöyle güzel güzel, ayaklarınızı da uzatın.
Kendi evinizdeymiş gibi rahat edin lütfen.
Apisoğom Ağa: Yalnız hanımefendi ben rahatsız değilim. Açım. Yemek
yemek istiyorum.
Anuş: Gideyim de ağamın yemeğini hazırlayıp getireyim o zaman.
Apisoğom Ağa: Haydi koş getir haydi! (Tam bu sırada içeri Rahip girer.)
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3. Sahne
Rahip: Yev Surp!6
Anuş: Rahip Efendi!
Rahip: Anuş Hanım merhabalar. Efendim bir misafiriniz olduğunu duydum
da gelip kendisine bir merhaba demek istedim.
Anuş: Buyurun geçin lütfen.
Rahip: Sağ olun.
Apisoğom Ağa: Hoş geldiniz aziz peder.
Rahip: Hoş bulduk.
Apisoğom Ağa: Geçin oturun.
Rahip: Bu naçizane günahkar sizin gibi bir hayırseverin geldiğini duyunca
işini gücünü bırakıp koştu geldi. Nasılsınız Apisoğom Ağa?
Apisoğom Ağa: İyiyim.
Rahip: Tanrım iyilik versin.
Apisoğom Ağa: Siz nasılsınız aziz peder?
Rahip: Ah hiç sormayın ne halde olduğumuzu… Kaygılarımız gün be
gün artıyor. Cemaatimizin kiliseye olan bağlılığı her geçen bir biraz daha
azalıyor. Bir düğün bir cenaze ya da bir vaftiz töreni olacak da millet
rahiplerini hatırlayacak! Daha dün bizim Mari’nin evine gittim. Kendisi
karnı burnunda, hamile. Çocuk doğacak da vaftiz töreni yapacağız diye
bekliyoruz. Ama ben diyeyim on iki ay siz deyin yirmi dört ay içinde tuttu
sanki o çocuğu! Tutsun tabii tutsun, sonuçta ben bilemem, Tanrı bilir
ne zaman doğacağını, Tanrı bilir... Yok ben bilemem Tanrı bilir ne zaman
doğacağını, Tanrı bilir.
Apisoğom Ağa: (Rahip’i sakinleştirerek) Yahu sen mi bileceksin ben mi
bileceğim, tabii Tanrı bilir ne zaman doğacağını!
Rahip: Ne diyordum? Hah, Mari’nin evinden çıktıktan sonra bir düğüne
gittim. Mahallemizde aylar sonra gerçekleşecek ilk düğün! Tam nikahı
kıyacağım sırada gelinin belalısı geldi! Kız tarafı erkek tarafı birbirine
girdi derken gelinin dedesi fenalık geçirdi. Adamı apar topar hastaneye
götürdüler, böylece düğün de iptal oldu. Ben de ne yapayım hastaneye
gideyim dedim. Bir son dua okumak icap eder. Adam basmış doksan sekiz
yaşına, beş sene önce! Ama tabi ki tanrım uzun ömür versin. Tanrım
tüm yaşayanlara uzun ömür, tüm ölmüşlerimize cennette huzur versin.
Apisoğom Ağa, diyorum ki bu pazar günkü ayini sizin ölmüşlerinizin
6 Bir işe başlanırken söylenen temenni. (Ermenice)
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ruhuna adayalım. Neticede insanlara ölmüşlerini hatırlatmak benim asli
görevimdir. Ne dersiniz?
Apisoğom Ağa: Olur.
Rahip: Ah efendim beni kırmayacağınızı biliyordum. Merak etmeyin hiçbir
masraftan kaçınılmayacak, her şey dilediğiniz gibi olacak. Sadece iki lira
bağışlamanız yeterlidir.
Apisoğom Ağa: (Şaşkın) İki lira?
Rahip: Ayinden önce bir duyuru yapılacak ve bu ayinin Apisoğom Ağa’nın
ölmüşlerinin ruhuna adandığı herkes tarafından bilinecek.
Apisoğom Ağa: Tabii aziz peder, ölmüşlerimizi anmak hepimizin boynunun
borcudur. (Cebinden para kesesini çıkarır. Tam parayı uzatacağı anda içeri
Şair girer.)
Şair: Rahip Efendi?
Rahip: Dikran? Senin ne işin var burada?
Şair: Duyduğuma göre camiamızın önemli milli kimliklerinden Apisoğom
Ağa, melankolinin ve isyanın başkentine teşrif etmişler. Gerçi görüyorum
ki siz de kül rengi bulutlardan düşen berrak bir yağmur taneciği gibi
hemen damlamışsınız.
Rahip: Ben buraya kilisemizin selamını iletmeye geldim. Gerçi sen böyle
şeyleri unuttun, Dikran! En son ne zaman kiliseye geldin?
Şair: Rica ederim tanrı ile kul arasına girmeyiniz.
Rahip: Anhavadner!7 Ben tanrıyla kul arasındaki köprüyüm. (Şair Rahip’in
söylediklerini ciddiye almaz. Apisoğom Ağa’ya okumak için elindeki
kağıtlardan arasından bir şiir seçmeye çalışır.) Apisoğom Ağa bu pazar
günü ayini yapıyoruz değil mi?
Şair: (Şair elindeki kağıtları fırlatır, masanın üzerine zıplar ve ezbere
bir şiir okur.) Gar jamanag mı, ur havarı luso tem gı gırver, surı kıriçin
tem, avelutyunı siro tem, misı pancareğenin tem. İsg hima antsan ayn
jamanagnerı. anonk gırag en menk çur! Anonk mis en menk pancareğen!
Anonk varunk en menk hıntsor! Anonk puş en menk vart. Antsan antsan
ayn tarerı, ur martgutyunı dıkdutyan ororotsin meç mey mı antin gertar
gukar…8
Apisoğom Ağa: Gıpave!9
7 İmansızlar! (Ermenice)
8 Öyle günler geçirdik ki karanlık aydınlıkla boy ölçüşüyordu. Kılıç kalemi, nefret sevgi-

yi, et sebzeyi alt etmeye çalışıyordu. Ama artık o günler çok geride kaldı. Onlar ateşti,
biz suyuz! Onlar etti, biz sebzeyiz! Onlar hıyardı, biz elmayız! Onlar dikendi, biz gülüz!
Geçti, geçti o günler. İnsanoğlu cehalet beşiğinde yüzyıllar boyunca ileri geri sallandıktan sonra… (Ermenice)
9 Yeter! (Ermenice)
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Şair: Ama Ağam?
Apisoğom Ağa: Ne ama Ağam. İn aşağıya. Otur şuraya.
Rahip: Dua versen ezberlemez. Ağam müsaade ederseniz ben gideyim de
hazırlıklara başlayayım diyorum.
Apisoğom Ağa: Tabii aziz peder. Buyurun iki liranız. (Para uzatır.)
Rahip: Hiç acelesi yoktu.
Apisoğom Ağa: Lütfen.
Rahip: Sağ olun. (Alır.) Tanrı sizi kutsasın. (Çıkar.)
Apisoğom Ağa: Sen nereden çıktın evladım? Senin derdin ne?
Şair: Ayağınızın türabı olayım ki bana böyle davranmayın Apisoğom Ağa.
Zira kalbim memleket meselelerinden ötürü fazlasıyla hassas.
Apisoğom Ağa: (Kağıtları göstererek) Ne bu böyle saçtın etrafa?
Şair: Şiir.
Apisoğom Ağa: Şiir? Evladım sen al bu şiirlerini şarkılarını git
arkadaşlarınla birlikte okuyun, eğlenin. Yahu neden buraya gelip de benim
asabımı bozuyorsun!
Şair: Efendim bu kulunuz yedi yaşından beri vatanına ve milletine hizmet
etmek istiyor. Gece gündüz demeden kitaplar başında çalışıyor. Gerekirse
meydanlara çıkıp halkının özgürlüğü için çağıl çağıl çağlıyor. Bir nehir
gibi… Fakat milletimiz bağrından kopan bu yiğidi, bu delikanlıyı ölüme
terk ediyor.
Apisoğom Ağa: Bu benim suçum mu?
Şair: Hayır, hayır Ağam. (Kağıtları yerden toplar.) Ben bazı nationaliste10
şiirler yazdım. Imagination11, émotion12 dolu, okuyanı heyecana gark eden
duygu yüklü parçalar.
Apisoğom Ağa: İyi de bunlarla ben ne yapabilirim?
Şair: Efendim sorun şu ki ben biraz önce bir kaç mısrasını okuduğum bu
şiirlerimi yayımlatmak istiyorum.
Apisoğom Ağa: Ne duruyorsun git yayımlat.
Şair: Ama benim param yok. Bunun için de sizden şiirlerimin basım
parasını istirham edecektim.
10 Milliyetçi (Fransızca)
11 Hayal (Fransızca)
12 Duygu (Fransızca)
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Apisoğom Ağa: Benden?
Şair: Evet.
Apisoğom Ağa: Apisoğom Ağa’dan?
Şair: Evet.
Apisoğom Ağa: Yok ya! Birileri kendi menfaati için kitaplar yayımlayacak
sonra da bunun parasını gelip Apisoğom Ağa’dan isteyecek! Olmaz öyle
şey.
Şair: Apisoğom Ağa, şairlerimize karşı biraz nazik olmalıyız.
Apisoğom Ağa: Şairlerimize karşı nazik olalım ha?
Şair: Evet.
Apisoğom Ağa: Ciddi?
Şair: Lütfen.
Apisoğom Ağa: Sen al şu sandalyeyi.
Şair: Sandalyeyi?
Apisoğom Ağa: Al oğlum o sandalyeyi haydi. (Şair sandalyeyi alır.) Koy
şimdi onu benim kafama.
Şair: Ne?
Apisoğom Ağa: Koy oğlum kafama koy haydi!
Şair: Apisoğom Ağa siz benimle dalga mı geçiyorsunuz?
Apisoğom Ağa: Neden canım? Sen al o sandalyeyi kafama koy sonra da
tepeme otur! Yüzsüz…
Şair: Efendim ben sizden sadece şiirlerimin basım parası olan dört lirayı
isteyecektim.
Apisoğom Ağa: Sadece dört lira ha?
Şair: Evet…
Apisoğom Ağa: Yok ya!
Şair: Ama siz benim hamim olacaksınız. İsminiz kitabın ilk sayfasına
yazılacak. İthaf bölümünde.
Apisoğom Ağa: Kapağa mı?
Şair: Evet.
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Apisoğom Ağa: Neden?
Şair: Böylelikle herkes bu kitabın sizin paranızla basılmış olduğunu bilecek.
İstanbul, Adana, Bursa, Trabzon, Paris… ah Paris mi dedim?
Apisoğom Ağa: (Heyecanlı) Paris dedin!
Şair: Efendim ününüz dünyaya yayılacak. Bütün bu şehirlerde yaşayan
Ermeniler, bütün dünyadaki Ermeniler sizi tanıyacak!
Apisoğom Ağa: Anladım anladım. Kitabın adı ben olacağım. Apisoğomin
Kirkı!13
Şair: Ben daha metaforik bir isim düşünmüştüm ama ne yapalım böyle
olsun.
Apisoğom Ağa: Yok bu oldu. Kapağı doldurdu. Şimdi sen benden üç lira
istemiştin değil mi?
Şair: Dört.
Apisoğom Ağa: Üç dedin üç. (Üç lirayı çıkarıp verir.)
Şair: Efendim dört.
Apisoğom Ağa: Bak sana bir lira daha veririm. Ama bu kitabın kapağına
benim kendi memleketimdeki koyunlarımı, kuzularımı, atlarımı, eşeklerimi,
bağları, bahçeleri, tarlaları da koy.
Şair: Aa efendim olmaz. Böyle bir şey imkansız.
Apisoğom Ağa: Ver lan paramı geri.
Şair: Ama size bu temada çok güzel bir pastoral şiir yazabilirim.
Apisoğom Ağa: Şiiri ne yapacağım ben. Ver lan paramı geri.
Şair: Efendim öyle demeyin… Bir gazetede yayımlatırsınız!
Apisoğom Ağa: İyi o zaman yaz bir tane.
Şair: Hemen başlarım.
Apisoğom Ağa: Ama bak iyi bir şey olsun.
Şair: Çok güzel bir şiir olacak.
Apisoğom Ağa: Herkeslerin hoşuna gitsin.
Şair: Cümle alemin hoşuna gidecek.
Apisoğom Ağa: Apisoğom Ağa’nın şiiri dillere destan olsun!
13 Apisoğom’un kitabı! (Ermenice)
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Şair: Olsun!
Apisoğom Ağa: Tamam şımarma! Bana bak, yarın sabaha bekliyorum
şiirleri.
Şair: Tabii haşmetlim, çok teşekkürler. (Şair çıkar. Manuk Ağa elinde
paketlerle girer.)
4. Sahne
Manuk Ağa: Anuş, ben geldim! Aman aman kimler gelmiş Apisoğom Ağa
gelmiş hoş gelmiş.
Apisoğom Ağa: Buyur?
Manuk Ağa: Yahu ben Manuk Ağa, bildin mi?
Apisoğom Ağa: Ha Manuk Ağa
Manuk Ağa: Nasılsınız? Memlekettekiler nasıl? İşler güçler?
Apisoğom Ağa: Herkes iyi her şey yerli yerinde.
Manuk Ağa: Güzel güzel. Apisoğom Ağa siz bu seçimde oyunuzu kime
vermeyi düşünüyorsunuz? Sizin oradan yine Toros Ağa vekil çıkacak
diyorlar.
Apisoğom Ağa: Benim Toros’la işim gücüm bitti. Toros bana yamuk yaptı,
ben oyumu Melkon’a vereceğim.
Manuk Ağa: Melkon mu? Hiç duymadım, siyasete yeni mi atıldı?
Apisoğom Ağa: Genç bir çocuk.
(Anuş girer.)
Anuş: Manuk Ağa? Hoş geldin Manuk Ağa, hoş geldin. Alışveriş mi yaptın
Manuk Ağa? (Anuş Apisoğom’dan gizli bir şekilde Manuk Ağa’ya çıkışır.)
Neredeydin sen?
Manuk Ağa: Hanım hiç sorma konsey fena karıştı. Üç kişi birbirine girdi,
beş kişi hastanelik oldu.
Anuş: Tamam. Yürü gidelim, işimiz var. Ben seninle ayrı bir konsey
yapacağım Manuk Ağa.
Apisoğom Ağa: Anuş Hanım!
Anuş: Ağam!
Apisoğom Ağa: Ben artık dayanamayacağım benim yemeği getir.
Anuş: Hemen getiriyorum ağam hemen! ( Manuk Ağa ile birlikte çıkarlar.)
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Apisoğom Ağa: Ne yemeği yaptı acaba?
(Meyhanede Apisoğom Ağa’nın hikayesini dinleyen Taparnigos, Onnik, Levon
ve Hagop Baronyan’ın sesleri duyulur.)
Meyhane Korosu: Hey can Khapama!14
Apisoğom Ağa: Keşke Khapama yapmış olsa!
Meyhane Korosu: Hey can Khapama!
Apisoğom Ağa: Balkabağını getirse şöyle önüme koysa, onun içinde cevizi
bademi bir güzel ballansa, sonra ben de onu bir güzel yesem. (Meyhane
korosu tezgahın ardından ellerinde bal kabakları ile çıkar. Sahne Apisoğom
Ağa’nın hayaline dönüşür. Meyhane korosu Apisoğom Ağa’nın etrafında
ellerinde bal kabakları ile döner. Apisoğom Ağa bal kabaklarını yakalamaya
çalışır. Koro bir yandan da şarkı söyler.)
Şarkı: Khapama
Arak hasadz tıtumı
Arink perink mer dunı
Manır çartadz ağetsink
Tıntıri meçı gakhetsink
Yegan el her u horkur
Yegan el mer u morkur
Yegan keri keregin
Khınami u dekergin
Yegan sanik sanamer
Harsnakur u harsnağper
Yegan modig heravor
Zokanç gesur u kavor
Hey jan, hey jan, hey jan, hey jan…
Hey jan khapama x815
(Apisoğom Ağa’nın hayali Anuş Hanım’ın içeri girmesiyle sona erer. Meyhane
korosu sahneden çıkar.)
14 Balkabağının içini pirinç, kurumeyve gibi yiyecekler doldurularak hazırlanan gele-

neksel Ermeni yemeği.
15 Erken olmuş kabağı
Aldık getirdik bizim eve
Ufak ufak doğrayıp öğüttük
Tandırın içine astık.
Geldi babayla hala
Geldi anayla teyze
Geldi dayıyla yenge
Dünür ve kayınbiraderin karısı
Geldi vaftiz çocukla anası
Nedimeyle gelin evinden bir erkek
Geldi yakından uzaktan akrabalar
İki kaynana ve vaftiz baba
Can, hey can…
Hey can ğapama, tatlı, mis kokulu ğapama x8
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Anuş: Apisoğom Ağa?
Apisoğom Ağa: Anuş Hanım.
Anuş: Yemeğinizi getirdim.
Apisoğom Ağa: Ne yemeği yaptın?
Anuş: Tavuklu pilav.
Apisoğom Ağa: (Memnuniyetsiz) İyi, koy. (Anuş çıkar, Apisoğom Ağa tam
yemeğininden ilk kaşığı alacakken içeri fotoğrafçılar girer.)
5. Sahne
Fotoğrafçı: Apisoğom Ağa?
Apisoğom Ağa: Benim.
Fotoğrafçı: Üstadım hoş geldiniz.
Apisoğom Ağa: (Yemeğini yemeye başlar.) Hoş bulduk.
Fotoğrafçı: Efendim emrinize amadeyiz. Dilerseniz hemen stüdyomuza
gidelim.
Apisoğom Ağa: (Yemek yemeye devam eder.) Hayrola kardeşim nereye
gidiyoruz?
Fotoğrafçı: Fotoğrafınızı çekeceğiz.
Apisoğom Ağa: Görmüyor musun kardeşim, yemek yiyorum.
Fotoğrafçı: Ama sizin gibi muhterem bir şahsiyetin mutlaka bir fotoğrafı
olmalı.
Apisoğom Ağa: Ben fotoğraf çektirmek istemiyorum. Hem kendimi görmek
istesem gider aynaya bakarım.
Fotoğrafçı: Başkasına fotoğraf vermek istediğinizde?
Apisoğom Ağa: Kendim giderim.
Fotoğrafçı: Onlar size fotoğraflarını verdiğinde?
Apisoğom Ağa: Almam.
Fotoğrafçı: Rezil olursunuz. Önemli bir şahsiyet olmanın ilk kuralı bir
fotoğraf sahibi olmaktır. (Yardımcısından fotoğraf albümünü alır ve Apisoğom
Ağa’ya çektiği önemli kişilerin fotoğraflarını gösterir. Fotoğraflar Apisoğom
Ağa’nın ilgisini çeker ve yemek yemeyi bırakır.) Önemli bir Ermeni ailesi…
Apisoğom Ağa: Hımm.

Pera'da Bir Akşam Vakti 103
Fotoğrafçı: Ünlü bir ressam ve ağabeyi.
Apisoğom Ağa: Artist!
Fotoğrafçı : Saray erkanından bir şahsiyet.
Apisoğom Ağa: Saraya da mı girdiniz? Şimdi ben de bu fotoğraflardan
birer tane çektirdim diyelim, Ermeni gazeteleri Apisoğom Ağa’nın fotoğrafı
çekilmiştir diye haber yapacaklar mı?
Fotoğrafçı: Yok.
Apisoğom Ağa: O zaman Ermeni kiliselerinde Apisoğom Ağa’nın fotoğrafı
çekilmiştir diye duyurular yapılacak!
Fotoğrafçı: Hayır.
Apisoğom Ağa: O zaman ben niye fotoğraf çektireyim ki çok saçma!
(Tekrar yemek yemeye koyulur.)
Fotoğrafçı: Efendim ben size şöyle anlatayım: Mesela uzak bir seyahate
gittiniz. Dostlarınıza, arkadaşlarınıza, eşinize vereceğiniz fotoğrafları…
Apisoğom Ağa: Yeter yeter, kafamı şişirdin. Eşim falan yok benim. Hadi
yürüyün gidin be kardeşim!
Fotoğrafçı: Efendim bekarım mı demiştiniz?
Apisoğom Ağa: Evet bekarım.
Fotoğrafçı: Size bir izdivaç albümü yapsaydık?
Apisoğom Ağa: İzdivaç albümü?
Fotoğrafçı: Evet evet izdivaç albümü! Şöyle güzel güzel fotoğraflarınızı
çekelim ki hanımefendiler sizi beğensin.
Apisoğom Ağa: Peki ne gibi pozlar oluyor bu pakette?
Fotoğrafçı: Efendim buyurun, oturun beraber görelim. (Fotoğrafçı bir el
işaretiyle yardımcısını sayacağı fotoğrafları canlandırması için çağırır.
Fotoğrafçı pozları betimledikçe yardımcısı canladırır.) 12 tane küçük, 12
tane orta boy, 12 tane büyük, 12 tane ayaktayken, 12 tane bastonlu, 12
tane bacak bacak üstüne atmışken, 12 tane uzanırken, 12 tane rahat
otururken, 12 tane başını avuçları arasına almışken, 12 tane bir el masanın
üzerindeyken, 12 tane bir el diğerinin üzerindeyken, 12 tane gülümserken,
12 tane ciddi, 12 tane ne gülümserken ne ciddi. Efendim işte bu pozlardan
bir tanesi bile eksik olursa evlenemezsiniz, yani arkanızdan Apisoğom Ağa’
nın fotoğrafı yokmuş diye…
Apisoğom Ağa: Tamam geveze anladık. Belli ki bu fotoğraflardan biz
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de böyle birer tane çektireceğiz, ama şimdi bu fotoğrafların içine benim
memleketteki koyunları, kuzuları, atları, eşekleri koysak? Hatta ben
uşaklarıma kızarken: “Ulan pezevenk sana kaç kere söyledim çalışanlara
karşı kibar davran diye! Hadi! Hadi! Bak hala bakıyor, lan yıkıl karşımdan!”
Bunu koysak?
Fotoğrafçı: Efendim bunlara ne gerek var? Siz bütün heybetinizle o tabloyu
doldursanız bize yeter!
Apisoğom Ağa: Haklısın.
Fotoğrafçı: O halde stüdyomuzun adresi burada yazılı, yarın sabah
erkenden bekliyoruz.
Apisoğom Ağa: Görüşürüz.
Fotoğrafçı: Apisoğom Ağa?
Apisoğom Ağa: Para isteyeceksin değil mi?
Fotoğrafçı: Evet
Fotoğrafçı’nın Yamağı: 3 lira.
Apisoğom Ağa: 3 lira? Daha işe başlamadan paranın tamamının alındığı
nerede görülmüş? Şimdilik size 1 lira yeter!
Fotoğrafçı: Peki madem, geri kalanı da yarın sabah stüdyoda tahsil ederiz.
Apisoğom Ağa: Bakarız.
Fotoğrafçı: Görüşmek üzere.
Anuş: Afiyet olsun ağam.
6. Sahne
(Fotoğrafçılar sahneden çıkarken çöpçatan Sofi ve Mari kardeşler girer. Bu
sırada Anuş Apisoğom Ağa’nın kirli tabaklarını toplamak içn sahneye girer.)
Sofi ve Mari: İyi günler!
Anuş: Kimler gelmiş kimler gelmiş! Manuk Ağa sandalye getir! Hoş geldiniz.
Mari: Hoş bulduk.
Anuş: Şöyle geçin.
Sofi: Hoş bulduk. Biz böyle çat diye geldik ama umarım rahatsız olmadınız.
Anuş: Yok kız ne rahatsızlığı geç otur geç.
Mari: Nasılsınız ağam iyi misiniz?
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Apisoğom Ağa: İyiyim…
Sofi: Biz de çok iyiyiz sağ olun.
Anuş: Hangi rüzgar attı sizi buralara?
Manuk Ağa: Yoksa yine nişan düğün işleri mi?
Mari: Tabii canım.
Sofi: Bizim Antaram’ın kızıyla o karşı sokaktaki oğlanın arasını yapmaya
çalışıyorduk ya, işte o iş oldu.
Anuş: Ne güzel.
Manuk Ağa: Apisoğom Ağa’ya da birini bulsanıza.
Mari: Öyle bir niyeti varsa, ayarlarız.
Apisoğom Ağa: Evet var.
Sofi: Efendim biz ailecek seksen yıldır bu işin içindeyiz. Yayamızdan16
mamamıza17, mamamızdan da bize! (Apisoğom Ağa’a evlendirdikleri çiftlerin
fotoğraflarının bulunduğu albümü verirler.)
Apisoğom Ağa: Bu nedir?
Mari: Üç göbek kadının evlendirdiği mutlu çiftlerden bir derleme.
Sofi: Artık bilahare okuyup başarılarımızı takdir edersiniz. (Apisoğom
Ağa’nın elinden kitabı alır.)
Apisoğom Ağa: Gerçekten de çok mutlu görünüyorlar. Benim de böyle
damatlık giyme hevesim var.
Sofi: O zaman onu bunu bırakın da söyleyin bakalım ağam, nasıl bir kız
arıyoruz?
Apisoğom Ağa: Şöyle bir kız… (Anuş ve Manuk Ağa’tan utanır.)
Mari: Anuş!
Anuş: Haydi Manuk Ağa biz içeri gidelim, bizim içeride bir sürü işimiz var.
(Tabakları alır.) Şunları da toparlayayım da siz rahat rahat oturun. (Anuş
ve Manuk Ağa çıkarlar.)
Sofi: Baş başa kaldığımıza göre söyleyin artık, nasıl bir kız arıyoruz?
Mari: Ağam baştan uyaralım. Bazı kızlar vardır bütün gün bacak bacak
üstüne atıp otururlar, sokağa çıkıp gezerler, hiç ev işi yapmazlar, siz de
böyle aç biilaç, pislik içinde dolaşırsınız.
16 Anneanne (Ermenice)
17 Anne (Ermenice)
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Apisoğom Ağa: Ben pasaklı kadın istemem!
Mari: Tabi canım.
Sofi: Zaten bizim kızlarımızın on parmağında on marifet!
Apisoğom Ağa: Benimki onlardan olsun.
Sofi: Tabii.
Mari: Bazı kızlar da vardır hiç eve gelmezler, bir ay bir adamla, diğer ay
diğer adamla gezerler ruhunuz duymaz!
Apisoğom Ağa: Yok ben aldatılmaya katlanamam!
Sofi: Ama bizim kızlarımız sizin dizinizin dibinden ayrılmazlar.
Apisoğom Ağa: O zaman benimki sizin kızlardan olsun.
Mari: Tabii canım. Benim bütün bunlardan bahsetmemin sebebi sizin
nasıl bir şey hayal ettiğinizi anlayabilmekti.
Sofi: Şimdi geldik en önemli kısma: Kızımız üst sınıftan mı olsun yoksa alt
sınıftan mı?
Apisoğom Ağa: Zengin olsun.
Mari: (Defterine not alır.) Fakir bir şey olmasın.
Sofi: İyi huylu olsun mu?
Apisoğom Ağa: Olsun.
Sofi: Şöyle 16 ile 18 yaşları arasında?
Apisoğom Ağa: Olsun.
Mari: (Defterine not alır.) Körpecik.
Sofi: Piyano çalmayı bilsin mi?
Apisoğom Ağa: Bilsin.
Sofi: Dans etsin mi?
Apisoğom Ağa: Etsin.
Mari: (Defterine not alır.) Cilveli.
Sofi: Beyaz tenli mi esmer mi?
Apisoğom Ağa: Beyaz tenli? Esmer?
Mari: Kumral?
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Apisoğom Ağa: Hah! Kumral olsun! (Mari defterine not alır.)
Sofi: Siyah gözlü mü mavi gözlü mü?
Apisoğom Ağa: Siyah gözlü… mavi gözlü… Ben ikisini de çok seviyorum
ne yapacağım?
Mari: Ağam mavi gözlünün nazarı değer siyah olsun.
Apisoğom Ağa: Anlaştık siyah olsun.
Sofi: Boyu posu?
Apisoğom Ağa: Uzun olsun. Beli de incecik olsun. Yalnız böyle çıtkırıldım
bir şey olmasın ha.
Mari: Yürüdü mü eti budu titresin!
Apisoğom Ağa: Vay vay vay! (Kendini kaybeden Apisoğom Ağa masanın
üstüne atlar.) Sütun gibi bacakları, elma gibi yanakları, kiraz gibi de
dudakları olsun!
Sofi ve Mari: Ağam!
Apisoğom Ağa: (Utanır.) Yani bütün bunların hepsi bir arada olursa ben
ziyadesiyle müteşekkir olurum.
Sofi: Mari böyle bir kız var mı elimizde?
Mari: Var.
Sofi: Hangisi?
Mari: Marta’nın kızı! Ceylan gibi maşallah!
Sofi: Ay ağam durdunuz durdunuz turnayı gözünden vurdunuz. Bu kız
çok iffetli ve erdemli bir kız. Tam da size bakacak cinsten.
Apisoğom Ağa: O zaman o kızı bana getirin ben onunla hemen evleneyim!
Mari: Ağam bakarsınız kız sizi görür görmez aşık olur.
Sofi: Fotoğrafınızı verin de kıza götürelim.
Apisoğom Ağa: Yarın sabaha çektireceğim fotoğraf.
Sofi: Ay gitti kız! (Çöpçatanlar baygınlık geçirir.)
Apisoğom Ağa: Neden gitsin kız canım. Yok, gitmedi, gitmedi. Bak yarın
sabah erkenden gider usullünce ailesinden isteriz.
Sofi: (Çöpçatanlar ayılır.) Ay öyle olur.
Mari: O zaman ağam biz şimdi önden gidip kızın ailesiyle görüşelim. Yarın
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sabah da hep beraber gideriz.
Sofi: O zaman oldu bu iş.
Apisoğom Ağa: Oldu bu iş.
Mari: Oldu bu iş.
(Meyhane korosu tezgahın ardından çıkar. Şarkı söylerler. Çöpçatanlar çıkar.)
Şarkı: Madagh Hokoot
Dzodzi gakhvadz khaçn ıllayi
Meçkit gabvadz şaln ıllayi
Oru kişer al şırtunkit
Vıran haldo bagn ıllayi18
(Şarkı bir editörün sahneye girmesiyle kesilir. Elindeki dergileri Apisoğom
Ağa’nın kucağına atar.)
6. Sahne
Editör: Apisoğom Ağa!
Apisoğom Ağa: Bu nedir?
Editör: Efendim bu ayki dergimizin on adet nüshası.
Apisoğom Ağa: Ben ne yapacağım sizin derginin on nüshasıyla?
Editör: Okursunuz. Birini eskitir ötekini okursunuz. Çok affedersiniz bir
de şuraya imza alabilir miyim?
Apisoğom Ağa: Neden?
Editör: Bir şey değil abonelik işlemleri için.
(Öğretmen girer. El arabasında kitap taşımaktadır.)
Öğretmen: Apisoğom Ağa, efendim hoş geldiniz beş gittinizi geçiyorum,
doğrudan konuya giriyorum. Bendeniz öğretmenim, bu elimde görmüş
olduğunuz nadide eseri ben yazdım. Eğitimde çığır açacağını düşünüyorum.
Sizden de yirmi nüshasını almanızı rica edecektim.
Apisoğom Ağa: Ne yapacağım ben yirmi nüshayla, kütüphane mi
kuracağım?
Öğretmen: Olur o da olur. Kalanı da eşinize dostunuza dağıtırsınız.
(Oyuncular girer.)
18 Gerdanına asılmış haç olsaydım

Beline bağlanmış şal olsaydım
Gündüz gece al dudağının
Üstünde eriyen öpücük olsaydım
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Oyuncular: Parev19 Apisoğom Ağa!
Erkek Oyuncu: Efendim bu akşamki oyun için loca biletiniz.
Apisoğom Ağa: Bu neyin bileti siz nereden çıktınız?
Kadın Oyuncu: Efendim bizler oyuncuyuz. Bu akşam da prömiyerimiz var.
Sizleri de aramızda görmekten şeref duyarız. (Oyunlarının afişini gösterirler.)
Apisoğom Ağa: İstemiyorum!
(Ortamda bir kaos oluşmuştur. Editör, öğretmen ve oyuncular mallarını satmak
için birbirleriyle yarışırken Apisoğom Ağa bu kargaşadan yararlanıp kaçmaya
kalkar. Fakat kaçarken içeri giren matbaacıyla karşılaşır.)
Matbaacı: Dur! Apisoğom Ağa sen misin?
Apisoğom Ağa: Benim, lanet olsun ki benim.
Matbaacı: Yazıklar olsun hiç mi utanmıyorsun kendinden?
Apisoğom Ağa: Neyimden utanacakmışım?
Matbaacı: Bu insanları burada iki saattir bekletiyorsun.
Apisoğom Ağa: Ben onlardan gitmelerini istiyorum ama onlar gitmiyor.
Matbaacı: Bir de borcunu ödemeyip bu insanları kapı dışarı edeceksin öyle
mi?
Apisoğom Ağa: Bir dakika, kimin kime borcu varmış?
Matbaacı: Senin borcun var. Bu tiyatrocular geçen bana geldi. Ben bunlara
afiş bastım bilet bastım. Karşılığında paramı isteyince de “Apisoğom Ağa’nın
bize borcu var, o borcunu ödesin, biz de sana paranı vereceğiz.” dediler. Ama
bakıyorum ki hiç öyle borç ödediğin falan yok. Çok affedersin ama sen ağa
olmuşsun, adam olamamışsın!
(Apisoğom Ağa ile matbaacı birbirlerine girer. Erkek Oyuncu onları ayırmak ister.
)
Erkek Oyuncu: Efendim lütfen! Ben size “Apisoğom Ağa’nın bize borcu
var.” demedim. Ben zaten kendisine loca bileti satacaktım, o biletten elde
edeceğim geliri de size verecektim.
Matbaacı: Çok affedersin ama sen bana “Apisoğom Ağa’nın bize borcu var.”
dedin. Şimdi beni kandırma… (Editör ve Öğretmenin de ortamda olduğunu
fark eder.) Markar editörüm, Sarkis öğretmenim!
Editör ve Öğretmen: Arşak Efendi.
19 Merhaba (Ermenice)
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Matbaacı: Arşak Efendi ya! Bakıyorum dergileri kitapları almışız geziyoruz.
Ama hiç soran yok bu adam ne yer ne içer, bu adama borcumuz var mı, bu
adam geceleri aç yatar mı diye!
Editör: Arşak Efendi zaten Apisoğom Ağa’dan alacağımız parayla…
Matbaacı: Bırak hep aynı palavra yalancı herif.
Öğretmen: Yeter canım bizim de bir gururumuz var.
Erkek Oyuncu: Sabahtan beri başımızın etini yedin!
Matbaacı: Vay be! Ben bu kadar yüzsüz, bu kadar yalancı insanı bir arada
görmemiştim.
Kadın Oyuncu: Hepsi sensin!
Matbaacı: Hanımefendi sus, bir kadın olarak sus. (Kargaşa çıkar. Bu sırada
Apisoğom Ağa kargaşadan yararlanarak pansiyondan kaçar.)
Çocuk Oyuncu: Durun! Apisoğom Ağa yok, gitmiş!
(Editör, öğretmen, matbaacı, oyuncular hep birlikte Apisoğom Ağa’nın arkasından
koşarlar. Işık kararır.)
Ara Oyun 1
(Meyhane. Apisoğom Ağa hikayesini anlatmayı bitirmiştir. Rakının etkisiyle hepsi
sarhoş olmuştur.)
Apisoğom Ağa: İşte dostlar, gördünüz mü başıma gelenleri. Bu şehrin insanını
hiç sevmedim. Ya senden para koparmaya çalışıyorlar, ya da hiç durmadan
konuşup kafanı ütülüyorlar.
Hagop Baronyan: Neden canım! Şu an İstanbul’da sizden daha meşhuru
var mı ki? Gazetede haberiniz çıkacak, adınıza kitaplar da basılacak, tam da
istediğiniz gibi “Bütün İstanbul sizi tanıdı.”
Apisoğom Ağa: İyi de hiç huzurum kalmadı. Bu insanlar benden ne istiyorlar?
Ben buraya ortalığa para saçmaya mı geldim? Şu dilencilerden kurtulmak için
üç beş tane adam mı tutsam acaba? Soyguncular!
Hagop Baronyan: Siz bu insanlara neden kızıyorsunuz ki? Hepsinin sağa sola
borcu var. Öğretmeni, matbaacısı, gazetecisi, dergicisi... Hepimiz çulsuzuz.
Malvarlığımı açıklıyorum: (Cebinden paralarını çıkarıp masaya koyar.) Kaç lira
var burada?
Onnik: Altı lira on kuruş.
Hagop Baronyan: Altı lira on kuruş... İşte bütün param bu. Ben bu parayla iş
bulana kadar geçinmek zorundayım.
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Onnik: Yalnız bir lirasını da ben alacağım hesaba istinaden. Malum bu gece
iyi içtiniz…
Hagop Baronyan: Bir lira mı?
Onnik: Zam geldi ya.
Hagop Baronyan: Oğlum baştan söylesene zam geldiğini, burada sabahtan beri içiyoruz.
Onnik: Bana niye kızıyorsunuz, bize gelişi böyle. Sanki gelen para kasamıza giriyor.
Hagop Baronyan: Hah! Kasaya girmiyor, Düyûn-ı Umûmiye’ye gidiyor. O
beyefendi var ya o beyefendi, koca burunlu, Sultan Abdülhamid!
Onnik: Aman efendim, adını öyle anmayalım…
Hagop Baronyan: Sus! Konuşacağım. O beyefendi artık oturduğu yerden
bizim rakıya da karışır oldu. Dış borçları kapatacağım diye ona vergi buna
vergi...
Apisoğom Ağa: Biz eskiden bir çuval buğdayı yirmi beş kuruşa alırdık.
Şimdi elli kuruş.
Hagop Baronyan: Al işte.
Taparnigos: Çok kötü bir dönemdeyiz. Kriz hepimizi fena vurdu. Mesela
ben şöyle bir mantık kuruyorum: İnsanlar çok zaruri olmadıkça para harcamıyor. Mesela ben dişçiyim, diş ağrısına ne kadar dayanırsın değil mi?
Ama yok! Son raddeye gelene kadar muayeneye gelmiyor. Hagop Bey bu
insanlar sizin derginizi gazetenizi nasıl alsın? Nasıl tiyatroya gitsin?
Hagop Baronyan: Hele o tiyatrocuları zaten Allah kurtarsın. O beyefendi
var ya o beyefendi, o oturduğu yerden oyunlara karışır, Ermenice oynamayı yasaklar, tiyatroları yıktırır, tiyatro dergisini kapatır. Sıçmışım böyle
memlekete!
(Galeyana gelen Apisoğom Ağa ayağa kalkmaya çalışırken masayı devirir. Diğerleri onu sakinleştirmeye çalışır.)
Apisoğom Ağa: Sakin ol Apisoğom, ayık olman lazım. Yarın sabah gidip kız
isteyeceksin. Verirlerse de nişanı yapıp doğru memlekete!
Levon: Düğünü memlekette mi yapacaksınız?
Apisoğom Ağa: Herhalde. Kırk gün kırk gece düğün yapacağım. Etler kestireceğim, çorbalar kaynatacağım, helvalar kavurtacağım. Genç delikanlılar kol kola girip halaya duracaklar, genç kızlar elleri kınalı kınalı ortaya
geçip oynayacak, davullar, zurnalar, duduklar dört bir yanda…
Taparnigos: Sonra ne olacak?
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Apisoğom Ağa: Nasıl sonra?
Taparnigos: Düğün bitecek.
Apisoğom Ağa: Evet.
Taparnigos: Canım cicim ayları geçecek. Başlayacak bu sefer dırdırlanmaya.
Sen iyisi mi başını hiç belaya sokma.
Apisoğom Ağa: O nasıl laf öyle canım?
Taparnigos: Ben yirmi yıldır evliyim. Tecrübe konuşuyor tecrübe.
Hagop Baronyan:
tecrübeleriniz.

Bay

Taparnigos

anlatın

da

öğrenelim

neymiş

Taparnigos: Anlatayım o halde. Kimler bekar? (Apisoğom Ağa el kaldırır.)
Ağam, seni zaten anladık. (Levon’a) Sen?
Levon: Ben de şimdilik bekarım.
Taparnigos: Niyetin var yani?
Levon: Evet.
Taparnigos: Ulan Allahsız! Kulağınızı açın da iyi dinleyin.
Onnik: Beyler biliyorum muhabbet de koyulaştı ama saat 10’a geliyor
yavaş yavaş kapatmamız lazım. (Herkes karşı çıkar.) Üstüme gelmeyin.
Biliyorsunuz kesin karar var: Saat 10’da meyhaneler kapatılacak.
Taparnigos: Olmaz Onnik olmaz! Ben bu iki adamın hayatını mahvetmesine
müsade etmem. Şimdi sen git kapıyı kitle bana da bir kahve yap. (Onnik
meyhane kapısını kilitler. Taparnigos bir şişe rakı açar, anlatmaya başlar.)
Sabah eve bir gittim kız tarafı çıkarma yapmış. (Müzik girer, sahne
Taparnigos’un evine dönüşür.)
7. Sahne
(Şark Dişçisi Taparnigos’un karısı Marta yarı baygın haldedir. Kızı Yeranyag,
Marta’nın ablası, Marta’nın yeğeni ve Çöpçatan Mari ve Sofi onu sakinleştirmeye
çalışır.)
Marta: Dayanılacak gibi değil artık, sabrım kalmadı. Her gece bekle bekle
sonra tek başına uyu. Haftada bir gece evde yatıyor. Ya diğer geceler? ‘’Diş
çekmeye gidiyorum Marta, diş çekmeye gidiyorum Marta.’’
Marta’nın Ablası: (Elindeki mektubu göstererek) Adam memlekette çeke
çeke diş bırakmamış.
Marta: Ver o mektubu, bir daha okuyacağım.
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Diğerleri: Hayır.
Marta: Ver! (Mektubu eline alır, okuyamaz. Ablasına geri verir.) Oku! Oku oku!
Marta’nın Ablası: “Sevgili Taparnigos, son buluşmamızın üstünden bir
gün bile geçmedi lakin sana olan hasretim çığ gibi büyüdü.” (Marta’ya)
Bu kadın senden çok görüyor kocanı. “Seni bıyıklı çapkın, gönlümü nasıl
da çaldın. Bana fısıldadığın aşk dolu sözler kulaklarımda çınlıyor. Yarınki
buluşmamızı iple çekiyorum. Kumrusundan bıyıklısına, Siranuş.” Bu ne
canım böyle bir değil iki değil. Kart zampara!
Marta: Bunlar hep ben birazcık yaşlıyım diye oluyor.
Marta’nın Yeğeni: Teyzecim sen yıllanmış şarap gibi güzelsin.
Sofi : Gençlere taş çıkartırsın.
Mari: Tabii. Yeranyag’la sizi görenler abla kardeş zannediyor valla.
Marta: (Kızına uzun uzun bakarak) Aynı ben.
Diğerleri: Aynı sen.
Marta: Aynı benim güzelliğim.
Diğerleri: Aynı senin güzelliğin.
Marta: Kızım ben de senin gibi on sekiz yaşındayken o kadar güzeldim
ki bütün cemaat camlara kapılara çıkıp benim yolumu gözlerdi. Bakın
hiç unutmam bir gün mamam ablamla beni kiliseye gönderdi. Kiliseden
içeri bir girdik ablam ortalardan hemen kayboldu. Kız döndüm bir baktım
kilisenin papazıyla... (Gülüşmeler) Bense kilisenin ortasında salına salına
yürüyorum hemen arkamdan herkes konuşmaya başladı. “Marta’nın
gözlerine bakın ne kadar da güzel, kaşları ne kadar ince, dudakları ne
kadar dolgun, yanakları ne kadar kırmızı, gerdanı ne kadar beyaz,
ayakları ne kadar minicik, elleri ne kadar ufacık.” (Tezgahın arkasından
meyhane korosu çıkar. Bir kilise ayini ezgisi söylerler. Taparnigos ile Marta
bakışırlar.) Ama ben kafamı döndürüp onlara bakmazdım bile. (Meyhane
korosu kaybolur.)
Yeranyag: Neden ki?
Marta: Ayıp.
Yeranyag: Bir kez olsun kafanı kaldırsan, belki bir delikanlıyla göz göze
gelirdin. O senin elini tutardı sen onun elini tutardın, bakışırdınız.
Marta: Yeranyag, o dediğin şeyler ancak tiyatrolarda, romanlarda olur
kızım.
Yeranyag: O romanları da okudum, filmleri de izledim. Delikanlı kızı hiç
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bırakmayacağına söz verir. Kızın da istediği budur zaten. Gerçek aşklar da
böyle mama.
Marta: Sen o delikanlıların her söylediğine inanmayacaksın. (Taparnigos
meyhane tezgahının arkasından çerçeve içinde çıkar. Marta onun resmini
gösterir.) Bak o bıyıklı baban Taparnigos’a! Zamanında benim güzelliğimi,
zenginliğimi duyup evlenmek istedi. Evliliğimizin ilk zamanlarında bana
nasıl davrandığını bütün İstanbul biliyor. Yolarıma güller serpti. Saçlarıma
papatyalar taktı. Şiirler okudu, şarkılar söyledi. Sonra da beni bir mendil
gibi kenara fırlattı. (Taparnigos’un yüzüne tükürür. Taparnigos tezgahın
arkasında kaybolur.)
Marta’nın Ablası: Yeter be! İçim şişti Taparnigos Taparnigos.
Mari: Benim de dilim damağım kurudu vallahi. (Yeranyag’a) Kızım sen
kalk bize bir kahve yap hadi.
Yeranyag: Uşağa söyleyelim yapsın.
Sofi: Kız biz senin elinden içmek istiyoruz.
Mari: Hem bak prova olur.
Yeranyag: Peki madem.
Sofi: (Yeranyag çıkarken) Maşallah, maşallah nasıl da büyüdü serpildi.
Mari: Size çok güzel bir haberimiz var.
Sofi: (Marta’ya) Senin kıza bir talip çıktı. (Apisoğom Ağa çerçeve içinde
meyhane tezgahının arkasından çıkar. Mari onun resmini gösterir.)
Mari: Bu talip çok zengin.
Sofi: Memleketinde evleri, dükkanları, arsaları, arazileri, tarlaları, çiftlikleri
her bir şeyleri var.
Mari: Nüfusun dörtte biri adamın emrinde çalışıyormuş diyorlar. Bu
adamın çiftliğinde koyunları, kuzuları, atları, eşekleri, sığırları, öküzleri,
danaları, horozları her türlü hayvanı var. Yeranyag’ın canı süt mü çekti?
Sofi: Hemen orada sağılıverir.
Mari: Yeranyag’ın canı et mi çekti?
Sofi: Hemen orada kesiliverir.
Mari: Yeranyag’ın canı yumurta mı çekti?
Sofi: Hemen orada yumurtlanıverir ha.
Mari: Yok böyle bir şey.
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Marta: (Biraz düşündükten sonra) Sofi, Mari adamın bıyıkları var mı?
Apisoğom Ağa: Neden?
Marta: Ben bıyıklı adama güvenmem.
Mari: Yok canım adam köse.
Marta’nın Yeğeni: Boyu, posu, endamı nasıl, yakışıklı mı bari?
Marta: Orta boylu esmer mi?
Apisoğom Ağa: Evet.
Sofi: Yok kız değil, uzun boylu sapsarı.
Marta’nın Ablası: Dini bütün bir kimse miymiş bari?
Apisoğom Ağa: Bittabi.
Mari: Büsbütün her pazar kiliseye gider.
Marta’nın Yeğeni: Yaşı kaç peki genç mi?
Mari: Yirmi beş, otuz.
Marta: (Onaylayarak) Otuz.
Sofi: Otuz, otuz beş.
Marta: (Şüphelenerek) Otuz beş.
Apisoğom Ağa: Kırk!
Kadınlar: Aaa!
Mari: Erkeğin olgunu makbul.
Sofi: Adam kırk yaşında ama dinç maşallah. Vallahi sana boy boy torunlar
verir.
Mari: Ne dersin Marta olur mu bu iş?
Marta: Valla bence olur.
Marta’nın Yeğeni: Babası ne der?
Marta: Ona da sorarız.
Mari: Bu kızı kim doğurdu?
Marta: Ben.
Sofi: Kim büyüttü?
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Marta: Ben.
Mari: Yemedi kim yedirdi?
Marta: Ben.
Sofi: Giymedi kim giydirdi?
Marta: Ben.
Mari: O zaman kim karar verecek?
Marta: Ben karar vereceğim tabii, kim karar verecek.
(Apisoğom Ağa tezgahın arkasında kaybolur. Yeranyag kahveleri servis eder.)
Kadınlar: Ellerine sağlık.
Marta: Benim kızım büyümüş de kahveler mi yapmış. Gel benim yanıma.
Ah Yeranyag sen artık on sekiz yaşına geldin. Senin yaşındaki genç kızların
içi kıpır kıpır olur.
Diğerleri: Olur!
Mari: Gönül yayları gevşer...
Diğerleri: Gevşer!
Sofi: İçine bir ateş düşer yanar yanar durur.
Diğerleri: Durur!
Marta: Etraftaki genç delikanlılara gönlün kayıverir değil mi Yeranyag?
Yeranyag: (Utanarak) Yani…
Tüm kadınlar: Yani!
Marta: Ben diyorum ki seni artık münasip biriyle evlendirelim.
Yeranyag: Gerçekten mi?
Marta: Gerçekten.
Yeranyag: Ben de bu konuyu sizinle konuşmak istiyordum.
Marta: Ay o zaman oldu bu iş! (Sofi ve Mari’ye) Biz hemen yarın bu beyle
tanışalım!
Mari: Hemen yarın.
Yeranyag: Tamam, bugün buluşacaktık, söylerim yarın da gelir.
Marta: Siz tanıştınız bile?
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Yeranyag: İnsan aşık olduğu adamı nasıl tanımaz?
Marta: Kızım hangi ara aşık oldun sen?
Yeranyag: İki haftadır görüşüyoruz biz onunla. Görsen güneş gibi bir
delikanlı, her sözü içimi ısıtıyor. Bana şiirler okuyor, şarkılar söylüyor,
verdiği gülleri koklaya koklaya... (Bu sırada annesini sevgilisi Levon
olduğunu hayal ederek dansa kaldırır, Marta’nın beli tutulur.)
Marta: Ah belim! (Kadınlar Marta’yı yerine oturtur.) Yeranyag! Tamam,
yapmışsın bir hata. Benden habersiz başka bir adamla görüşmüşsün.
(Diğerlerini ikaz ederek) Bu konu burada açıldı, burada kalacak!
Yeranyag: Hayır mama! Ben aşık olduğum adamla evlenmek istiyorum,
başkasıyla evlenmem.
Marta: (Sofi ve Mari’ye) Ay aşığım diyor bu!
Mari: Kızım sen bizim bulduğumuz beyefendiyi bir görsen hemen aşık
olursun.
Yeranyag: Aşk öyle zorlama bir şey değil ki! Onu gördüğünde içinin kıpır
kıpır olması, elini ayağını nereye koyacağını bilememen gerekir.
Marta’nın Yeğeni: Yeranyag! Sen bana bak! Çöpçatanların bulduğu
bir adamla evlendim. (Hamiledir, karnını gösterir) Görüyosun ne kadar
mutluyum!
Marta’nın Ablası: Beşinci torunum da yolda! Kızım gel sen bizi dinle.
Aşık oldum deyip evleneceksin bir serseriyle. İlerde aç kalınca aşkını mı
yiyeceksin?
Yeranyag: Serseri değil o bir kere! Hem, açlıktan ölürüm daha iyi. Ne yani,
görücü usulüyle evlenip mamam gibi sevgisiz, mutsuz mu yaşlanayım!
Marta: (Sinirli) Bana yaşlı dedi...
Mari: Sana demedi bana dedi!
Marta’nın Ablası: Yok kız ona dedi.
Marta: Öz kızım bana yaşlı dedi!
Mari: “Yok” dedi, “Mari Teyze” dedi, “aa sen ne kadar da yaşlanmış…”
Marta: Odana git! Odana git gözüm görmesin seni! (Yeranyag ağlayarak
çıkar. Marta tekrar baygınlık geçirir.)
Sofi: Marta! Kıza ne biçim bağırdın öyle. Haydi kalk gönlünü alalım, haydi!
Mari: Sana Yeranyag’la konuşmak yakışır Marta!

118 Pera’da Bir Akşam Vakti Oyun Metni
Marta: Ben onunla konuşmam! Ne söylediğini duymadınız mı?
Mari: Sen kızının mürüvvetini görmek istiyor musun istemiyor musun?
Marta: İstiyorum tabii, ana yüreği bu.
Sofi: Hadi o zaman gidip konuşalım.. (Kadınlar Yeranyag’la konuşmak için
hep birlikte çıkar.)
8. Sahne
(Taparnigos dikkat çekmeden eve girmeye çalışırken karısı Marta’ya yakalanır.)
Marta: Pazartesi gecesi neredeydin?
Taparnigos: Hastaya gittim.
Marta: Salı?
Taparnigos: Kontrole gittim.
Marta: Çarşamba?
Taparnigos: Kontrol ettiğim hastanın dişini çektim.
Marta: Perşembe?
Taparnigos: Çektiğim dişi doldurmaya gittim.
Marta: Dün gece neredeydin, nereye kaybolmuştun, hangi deliğe girmiştin?
Taparnigos: Bir yere kaybolduğum falan yoktu. Tiyatroya gittim.
Marta: Demek tiyatroya gittin. Kimle gittin?
Taparnigos: Tek başıma.
Marta: Ben biliyorum beyefendi senin kiminle gittiğini.
Taparnigos: Tek başıma gittim dedim ya.
Marta: Benim ağzımı açtırma...
(Bu sırada diğer kadınlar içeriye girer.)
Taparnigos: Bakıyorum yine toplanmışsınız.
Mari: Biz gidelim artık.
Marta: Kusura bakmayın sizinle de ilgilenemedim kendi derdim yüzünden.
Mari: Marta kusur mu olur lütfen.
Sofi: (İmalı) Merak etme Martacığım o iş bizde. Görüşürüz. (Kadınlar çıkar.)
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Taparnigos: Bunlar yine niye geldi?
Marta: Sen ailenin işleri ile ilgilenmediğin için akrabalarım bana destek
olmaya geldi.
Taparnigos: Sen çıkar bakayım ağzındaki şu baklayı.
Marta: Kızımıza bir talip çıktı.
Taparnigos: Talip mi? El kadar çocuk o daha.
Marta: O el kadar çocuk on sekiz yaşına girdi.
Taparnigos: Oldu mu o kadar ya?
Marta: Ben kararımı verdim, kızımı evlendireceğim.
Taparnigos: Orada dur bakalım. O kız senin kızın olduğu kadar benim de
kızım. Ben o kızın babasıyım.
Marta: Hahayt, iskele babası!
Taparnigos: Kimmiş o zibidi?
Marta: Çok zengin bir tüccar. Adamın memleketinde bağları, bahçeleri,
tarlaları her şeyleri varmış. Ben kararımı verdim kızımı kendi ellerimle
evlendireceğim. Yavrumun bahtı da anası gibi kötü olmasın.
Taparnigos: Aman be! Ne varmış senin bahtında? Sen var ya, benim
gibisini zor bulurdun.
Marta: Asıl sen benim gibisini zor bulurdun. Sen benim paramla adam
oldun, benim paramla şan şöhret sahibi oldun.
Taparnigos: Yirmi yıldır aynı terane! (Marta’yı taklit ederek) Benim paramla
adam oldun, benim paramla adam oldun!
Marta: Terbiyesiz herif! Benim gibi şerefli bir kadın senin neyine.
Taparnigos: Martacığım senin yaşındaki kadınların zaten şerefli olması,
yüzünü Tanrı’ya dönmesi gerekir.
Marta: Senin yaşındaki adamların da karılarına sadık olması lazım!
(Masaya bir mektup fırlatır.)
Taparnigos: Ne bu?
Marta: Aşk mektubun!
Taparnigos: (Mektubu okur.) Bu benim değil.
Marta: İnkar etme Taparnigos, içinde adın geçiyor.

120 Pera’da Bir Akşam Vakti Oyun Metni
Taparnigos: Yahu benim değil dedim ya!
Marta: Bir de utanmadan yalan söylüyorsun! Bak evlilik bağı gevşemeye
başladı haberin olsun!
Taparnigos: Bağlayan sıkı sıkıya bağlamış öyle kolay kolay çözülmez.
Marta: Tamamen çözülecek, bil!
Taparnigos: Din adamlarının bağladığını ben değil, sen değil, feriştahı
gelse çözemez!
Marta: Görürsün sen! Seni el aleme rezil ederim!
Taparnigos: Et!
Marta: Sokağa çıkacak yüzün bile kalmayacak!
Taparnigos: Kalmasın!
Marta: Bu kapıdan bir müşteri bile gelmeyecek!
Taparnigos: Gelmesin!
Marta: Görüşürüz! (Çıkar.)
Taparnigos: Görüşürüz.
9. Sahne
Taparnigos: (Kendi kendine) Sabah sabah kavga etmek için sebep arıyor! Şu
sorduğu sorulara bak! Pazartesi neredeydin? Salı neredeydin? Çarşamba
neredeydin? Hangi deliğe girmiştin, nereye kaybolmuştun? Sanki okulda
sınav oluyoruz. (Gecelerdir diş ağrısı çeken Margos, Taparnigos’a muyene
olmak için Taparnigos’un muayenehanesine gelir. Fakat Taparnigos onu
fark etmez. Kendi kendine konuşmaya devam eder.) Hep paralı kadınla
evlendiğim için oluyor bu. Tutturmuş sabah, öğlen, akşam benim
paramla adam oldun, benim paramla adam oldun! Evet, inkar etmiyorum
ki. Onunla parası için evlendim. Ama bunu başıma kakacağını nikah
masasında söylememişti. Altmış yaşına gelmiş hala sevilmek istiyor! Bir
kadınla birazcık konuşsam hemen kavga çıkarıyor!
Margos: Parev! Sizi bekliyorum, dişim ağrıyor.
Taparnigos: Gözlerinden belli zaten dişinin ağrıdığı. Biri mi ağrıyor yoksa
otuz ikisi mi?
Margos: Şu arkada bir tane var nasıl sızlıyor bir bilseniz.
Taparnigos: Bir veya otuz iki benim için hiç fark etmez. Ne zamandan beri
ağrıyor?
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Margos: İki haftadan beri. İki haftadır ne çektim ben bu dişten.
Taparnigos: Mesleğiniz nedir?
Margos: Efendim ben tüccarım.
Taparnigos: Tüccar mı? Efendim kusura bakmayın ben sizi tanıyamadım.
Margos: Yok olur mu öyle şey.
Taparnigos: Aman efendim rica ederim, buyurun oturun lütfen.
Margos: Gerek yoktu.
Taparnigos: Olur mu efendim öyle şey. (Dışarıya seslenir.) Nigo Bey?
Nigo: (İçeri girer.) Beyim?
Taparnigos: Beyefendiye bir kahve lütfen.
Nigo: Baş üstüne. (Çıkar.)
Taparnigos: Efendim şimdi sorularıma güzel güzel cevap verin. Şark
tarafında mı garp tarafında mı? Alt katta mı, üst katta mı?
Margos: Siz evi mi soruyorsunuz? Üst katta, biraz küçük ama olsun idare
ediyoruz işte.
Taparnigos: Aman efendim siz tüccarlarda ev boldur, kim bilir hangisinden
bahsediyorsunuz.
Margos: Efendim, siz beni çok yanlış anladınız. Ben bir zamanlar tüccardım.
Şimdi değirmende çalışan bir işçiyim. Ama hepimiz insan değil miyiz?
Bugün zengin, yarın fakir. Bugün sağlam, yarın hasta. Bugün dünya yarın
da öte taraf! Ama ben kararımı verdim, yine çok büyük bir tüccar olacağım.
Taparnigos: Şu edepsiz kadın yüzünden bütün işlerim ters gidiyor.
Nigo:(Elinde kahve ile girer.) Kahveniz geldi!
Taparnigos: (Kahveyi alıp kendi içer.) Hazırlıklara başla Nigo, beyefendinin
dişini çekeceğiz.
Nigo: Baş üstüne efendim. (Eline bir halat alır.) Kardeş ver.
Margos: Neyi?
Nigo: Kardeş elini ver.
Margos: Neden?
Nigo: Bağlayacağım.
Taparnigos: (Cebinden silah çıkarıp Margos’a doğrultur.) İtaat edin beyefendi!
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Benim yöntemlerim hastalarıma başta nahoş gelir, ama sonra hepsi buradan
memnuniyetle ayrılırlar. Müsaade edin bağlasın. (Margos’un elleri bağlanır.
Taparnigos Margos’un ağrıyan dişini bulmak için çenesine dokunur.) Anladım
nerede olduğunu. Sağ üstteymiş. Başlayalım Nigo! (Taparnigos, uzun uğraşlar
sonucu Margos’un dişini kerpetenle çeker.) Kendimi övmeyi pek sevmem ama
bu alemde bana Şark Dişçisi derler. Al bakalım dişini delikanlı.
Margos: Beyefendi, geçeceğine daha da çok acıyor şimdi!
Taparnigos: İlk başlarda öyle olur.
Nigo: Yahu herkese öyle olur!
Margos: Aah! Hayır efendim siz yanlış dişi çekmişsiniz ama!
Taparnigos: Kim? Ben yanlış dişi çekmişim? Laflara bak!
Margos: Buyurun efendim inanmıyorsanız gelin bakın!
Taparnigos: Ben o dişi bilerek çektim!
Margos: Yahu efendim niye çekiyorsunuz? Yazık değil mi benim dişime!
Taparnigos: Şimdi ben o dişi çektim ki yanındaki diş daha rahat gelsin.
Margos: Yok olmaz! Olmaz dedim! (Margos kaçmaya başlar Taparnigos onu
yakalamaya çalışır, hasta biraz önce yardımcının onu zorla masaya yatırırken
kullandığı silahı alır ve silahı Taparnigos’a doğrultur.)
Margos: Yavaşça elindeki kerpeteni masaya bırak! Geç otur! (Nigo’ya) Bağla
şunu!
Nigo: Hazır başlamışken ayaklarını da bağlayayım mı?
Margos: Ayakları da bağla!
Margos: Aç ağzını! (Margos Taparnigos’un dişini çeker) Buna da dişe diş derler.
(Meyhane korosu tezgahın arkasından şarkı söyleyerek çıkar. Marta da elinde
bavulla sahneye girer ve şarkıya dahil olur. Taparnigos’a bavulunu verir ve
çıkar. )
Şarkı: Aman Ağavni
İstanbulin campan tsugin ızgaran,
Doktorna yeğere khalkhin maskharan.
Aman Taparnigos yandım Taparnigos,
Ur elar katsir ortan mnatsi.20

20 İstanbul yollarında balık ızgarası

Doktor da olmuş halkın maskarası
Aman Taparnigos, yandım Taparnigos
Nerelere gittin, ortada kalakaldım.
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Ara Oyun 2
(Meyhanedekiler kucağında bavulu ile oturan Taparnigos’un etrafında hikayeyi
dinlemektedir. Kahve içerler.)
Taparnigos: İşte ben böyle, mahsun, mağdur, mağrur, bir başıma kaldım.
Hagop Baronyan: Hep o ihtiyar kadın yüzünden.
Taparnigos: Tabii.
Hagop Baronyan: Her şey onun başının altından çıkmış.
Taparnigos: Aynen Hagop Bey işte bunlardan bahsedin.
Hagop Baronyan: (İmalı) Tabii canım, siz bu kadınla evlenmeseydiniz ne
bir muayenehaneniz olurdu, ne isminiz duyulurdu, ne de buralarda içki
içecek paranız olurdu. Ama en azından huzurunuz, rahatınız olurdu.
Taparnigos: Yine suçlu ben oldum, işte gördünüz bekar dostlarım kabak
yine benim başıma patladı.
Apisoğom Ağa: Erkek dediğin evinin direğidir. Sen bu sorumluluğu
hakkıyla yerine getirmemişsin. O kabak tabii senin başında patlar!
Taparnigos: (Levon’a) Sen ne diyorsun genç?
Levon: Kusura bakmayın Bay Taparnigos ama siz aşkı çok yanlış
anlamışsınız. Aşk dediğin dünyanın en güzel, en yüce duygusudur. Biliyor
musunuz ben de birini seviyorum. Hem de o kadar çok seviyorum ki...
Onnik: Bir dakika, bir dakika! Yeni bir hikaye geliyor galiba, hissettim!
Yalnız beyler saat on bir oldu. Bakın zabıtlar burada olduğumuzu fark
ederlerse kapatırlar meyhaneyi, yapmayın böyle lütfen.
Apisoğom Ağa: Yeter be! Kapatacağım da kapatacağım, ne kıymetli
meyhanen varmış. Çocuk seviyor, bırak anlatsın. Sen de orada boş durma,
git bana helva getir. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım değil mi?
Levon: Bugün güzel bir bahar sabahına uyandım ve her zamanki yerde
onu beklemeye başladım.
10. Sahne
(Sahne bir bahçeye dönüşür. Levon elinde çiçeğiyle sevdiğini beklemektedir. )
Levon: (Kendi kendine) Bugün söyleyeceğim. Yeranyag gelip o güzel
gözleriyle bana bakacak. Ben de ona bakacağım ve diyeceğim ki: “Benimle
evlenir misin Yeranyag?” O da bana o güzel sesiyle “Evet!” diyecek. Ama
tabii gelirse. (Yeranyag girer.)
Yeranyag: Levon!
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Levon: Yeranyag! Nerelerdeydin? (Yeranyag tepki vermez.) Neyin var
Yeranyag? Niye böyle üzgün süzgünsün?
Yeranyag: Üzgün süzgün...
Levon: Suskun puskun?
Yeranyag: Suskun puskun...
Levon: Yoksa benim varlığım mı o gül yanaklarını soldurdu? Ya da beni
görünce heyecandan dilin mi tutuldu?
Yeranyag: Levon! Bugün çöpçatan Sofi ile Mari geldi. Benim bir talibim
varmış. Yaşlı bir adam benimle evlenmek istiyormuş. Mamam da adamın
zengin olduğunu duyunca o adamla evlenmemi istedi.
Levon: Nasıl ya? Sen şimdi gideceksin başka bir adamla evleneceksin, peki
bana ne olacak?
Yeranyag: Sanki ben mi istiyorum talibim çıksın!
Levon: Affedersin. Ben öyle demek istememiştim. Yeranyag ben buraya
geldiğimde çok heyecanlıydım. Sen bana birden “bir talibim var” deyince
ben üzüntüden saçmaladım. Pişmanım. Özür dilerim. Peki şimdi ne olacak?
Yeranyag: Valla ne olacaksa olacak. Ben o adamla asla evlenmeyeceğimi
mamama da söyledim. Sevmediğim bir adamla evlendiremezler beni.
Levon: Sen beni seviyorsun diye değil mi?
Yeranyag: Bak hala soruyor!
Levon: Ben de seni seviyorum. Bu durumda ailenin bütün çabaları boşa
çıkar! Hadi, gül bakayım! (Yeranyag güler.) Yeranyag bütün dünya bir
araya gelse, bizi birbirimizden ayırmaya, aşkımıza engel olmaya çalışsalar
da boşa çabalarlar. Onların güçleri bizim aşkımıza yetmez!
Yeranyag: Biz birbirimizi böyle sevdikçe bizi kimse ayıramaz ki. Hem o
adamla evleneceğime açlıktan ölürüm daha iyi! Sen nereye istiyorsan
oraya gelirim ben Levon!
Levon: Madem öyle kaçalım, evlenelim!
Yeranyag: Ne!
Levon: Ben daha havalı bir evlenme teklifi hayal etmiştim ama...
Yeranyag: Olsun. Evlenelim, kaçalım. Ama nereye?
Levon: Düşünelim buluruz bir şey Yeranyag.
Yeranyag: Ama biliyorsun artık eve dönmem lazım.
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Levon: (Cebinden bir kağıt çıkarır ve bir adres yazar.) Akşam saat 8’de bu
adreste ol, orada nasıl kaçacağımızın planını yaparız.
Yeranyag: Burası neresi Levon?
Levon: Kimsenin bizi bulmayı akıl edemeyeceği bir yer.
Ara Oyun 3
Taparnigos: (Levon’a) Aynı ben! Aynı benim gençliğim! Çiçek vermeler,
güzel sözler söylemeler, bir takım numaralar... Sen işin özünü kavramışsın
çocuk! Ama daha çok toysun, yolun var.
Apisoğom Ağa: Helal olsun delikanlı, durma kaçır kızı! Benim babam da
mamamı kaçırmış zamanında. Bana onları hatırlattın.
Onnik: (Telaşlı) Bu kaçma kaçırma olayları bu meyhanede mi gerçekleşecek?
Levon: Merak etmeyin kimsenin kimseyi kaçırdığı falan yok. Baksanıza
saat kaç oldu hala gelmedi.
Onnik: Saat de on bir buçuk oldu! Hanımefendi de gelmediğine göre artık?
Levon: Yoksa başına bir şey mi geldi? Babasına falan mı yakalandı ne
dersiniz ha?
Apisoğom Ağa: Oğlum eğer bu kadar çok seviyorsan çık ailesinin karşısına
konuş.
Onnik: Hah! Haydi sen git yarın sabah erkenden ailesi ile konuş. (Apisoğom
Ağa’ya) Beyim siz de yarın sabah erkenden kız isteyeceksiniz, erken
yatmanız lazım. Haydi bakalım, haydi.
Taparnigos: Yahu bir işkembe çorbası olsa da içsek!
Onnik: Yok artık! Haydi diyorum, haydi gelecekler!
Meyhane’nin kapısı hızlıca çalınır.
Onnik: Geldiler işte! Çıtınızı çıkarmayın şu tezgahın arkasına geçin hemen!
(Meyhanedekiler itiraz eder.) Geçin dedim! (Meyhane kadrosu tezgahın
arkasına saklanır.)
Onnik: Geldim! (Onnik kapıyı açar.) Buyurun?
Yeranyag: Ben bir arkadaşıma bakmıştım ama... Bana bu adresi vermişti.
Onnik: Sen Levon’u mu arıyorsun?
Yeranyag: Evet.
Onnik: Seni takip eden oldu mu?
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Yeranyag: Yok. (Onnik, Yeranyag’ı içeri alır, kapıyı kilitler.)
Onnik: Bekle burada. Levon, Seninki geldi!
Levon: (Tezgahın arkasından çıkar.) Yeranyag!
Yeranyag: Levon!
Taparnigos: (Tezgahın arkasından çıkar.) Kızım?
Yeranyag: Baba!
Apisoğom Ağa: (Tezgahın arkasından çıkar.) Babası?
Hagop Baronyan: (Tezgahın arkasından çıkar.) Nasıl yani?
(Taparnigos Levon’a vurmaya başlar, meyhanedekiler engellemeye çalışır ve o
sırada kapı tekrar çalar.)
Onnik: Bu sefer kesin geldiler! (Yeranyag’a) Geç şunun arkasına! Çıtınız
çıkmayacak!
(Onnik kapıyı açar, Marta içeri girer.)
Marta: Yeranyag, kızım!
Yeranyag: (Tezgahın arkasından çıkar.) Mama!
Marta: Yeranyag!
Taparnigos: (Tezgahın arkasından çıkar.) Marta!
Marta: Taparnigos?
Apisoğom Ağa: (Tezgahın arkasından çıkar.) Maması?
Hagop Baronyan: (Tezgahın arkasından çıkar.) Haydi canım!
Marta: Yeranyag, yavrum çok korktum. Gecenin bir vakti meyhane
köşelerinde ne işin var senin?
Taparnigos: Kızın meyhane köşelerinde aşığı ile buluşacaktı. Kaçacaklardı!
Marta: Doğru mu bunlar Yeranyag?
Yeranyag: Evet mama. Ben sizin bulduğunuz adam ile evlenmek
istemiyorum!
Marta: Ama kızım hani seninle oturmuştuk karşılıklı konuşmuştuk
bunları.
Taparnigos: Artık ne biçim anneysen! Bir lafı geçirememişsin kızına!
Marta: Senin yaptığın babalığı da gördük Taparnigos!
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Taparnigos: Ben burada olmasaydım kızın kaçıyordu be! (Levon’u gösterir.)
Üstelik şu zibidiyle!
Hagop Baronyan: Bu zibidiyle mi?
Taparnigos: Evet, bu zibidiyle.
Hagop Baronyan: Ama aynı siz... Aynı sizin gençliğiniz...
Levon: Bay Taparnigos, siz hiç mi sevmediniz?
Taparnigos: Başlarım senin sevgine…(Taparnigos Levon’a saldırır,ortalık
karışır. Açık kalan kapıdan içeri çöpçatanlar girer.)
Mari: Apisoğom Ağa!
Apisoğom Ağa: Çöpçatanlar!
Mari: Marta!
Marta: Mari!
Apisoğom Ağa: Ee, ne oldu? Aldık mı kızı? Yarın sabah gidiyor muyuz
ailesi ile tanışmaya?
Mari: Ne gerek var ağam, siz zaten burada çoktan tanışmışsınız.
Mari: (Birbirlerine tanıştırarak) Apisoğom Ağa Yeranyag; Yeranyag,
Apisoğom Ağa.
Marta: Bu adam o talip mi?
Mari: Evet.
Apisoğom Ağa: Bu kız bana bulduğunuz kız mı?
Mari: Evet.
Yeranyag: Bu adam bana talip olan adam mı?
Sofi ve Mari: Ay evet!
Levon: (Apisoğom Ağa’ya) Size hiç yakıştıramadım, hiç beklemezdim bunu
sizden!
Apisoğom Ağa: Yok oğlum ben bu kızı ilk defa burada gördüm.
Marta: Gel kızım buraya.
Taparnigos: Gel buraya!
Apisoğom Ağa: (Sırayla göstererek) Kızı, maması, babası, yavuklusu!
Yahu bunlar nasıl ilişkiler böyle! Ben nasıl bir vodvilin içine düştüm!
(Çöpçatanlara) Neden bana bu kızı buldunuz, bu kızın yavuklusu varmış!

128 Pera’da Bir Akşam Vakti Oyun Metni
Ben yuva yıkamam! Yuva yıkanın yuvası olmaz...
Hagop Baronyan: Çok afedersiniz ama Apisoğom Ağa’nın istek listesini bir
görebilir miyiz?
Sofi: Tabii, bir saniye. Ağam bakın! Siz bize kumral olsun, siyah gözlü
olsun, cilveli, körpecik olsun dediniz. Biz de size Yeranyag’ı bulduk.
Hagop Baronyan: Hanımefendiler bulmuşlar ağam.
Mari: İsterseniz biz sizi başka bir kızla da tanıştırabiliriz.
Apisoğom Ağa: İstemez! Ben memlekete dönüyorum!
(Çöpçatanlar onu durdurmaya çalışır. Marta, Taparnigos, Levon, Yeranyag
kendi aralarında kavga eder. Ortalık karışır. Kapı tekrardan çalınır. Bu sefer
kapıyı çalan zabıtlardır. Herkes endişe ile birbirine bakarken ışık kapanır.)
Final
(Aradan iki ay geçmiştir. Onnik müzik eşliğinde meyhaneyi hazırlamaktadır.
Hagop Baronyan keyifli bir şekilde içeri girer.)
Onnik: Hagop Bey, hoş geldiniz!
Hagop Baronyan: Hoş bulduk.
Onnik: Ee, bugün çarşamba?
Hagop Baronyan: Çarşamba.
Onnik: Valla iki aydır sizin derginizi bekliyorum.
Hagop Baronyan: Valla ben de iki aydır şu meyhane açılsın diye bekliyorum.
Onnik: Sormayın. İki aydır meteliğe kurşun atıyorum.
Hagop Baronyan: Yahu enseyi karartma...
Onnik: Ama siz haklısınız. Her şey o beyefendi yüzünden.
Hagop Baronyan: Ne yapacaksın? Bu memlekette bir beyefendi gider,
başka beyefendiler gelir.
Onnik: Vuralım kapıya kilidi, gidelim o zaman!
Hagop Baronyan: Olmaz öyle şey!
Onnik: Ne yapacağız?

Pera'da Bir Akşam Vakti 129
Hagop Baronyan: Yazacağız Onnik, yazacağız.
Onnik: Gün gelecek yine kapatacaklar.
Hagop Baronyan: Olsun! Biz yine de yazmaya devam edeceğiz! (Cebinden
derginin yeni sayısını çıkarır ve Onnik’e uzatır.) Onnik!
Onnik: (Onnik dergiyi okumaya başlar.) Hagop Bey! Bu hikaye bana bir
yerden tanıdık geliyor!
Hagop Baronyan: Valla ben Pera’da bir akşam vakti gördüklerimi yazdım.
(Onnik heyecanlı heyecanlı hikayeyi okumaya başlar. Hagop Baronyan rakısını
yudumlarken onu izler. Müzik yükselir ve ışık kararır.)
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Şark Dişçisi 2 ve Bağdasar Ağpar 3 adlı oyunlarının okunması ile başladı. Projeyi öneren kadro4 bir araya geldi ve iç ve dış öykü şeklinde oluşturulması planlanan kolaja bir akış önerisi hazırladı. Bu çalışmaların yürüdüğü dönemde 22.
İstanbul Amatör Tiyatro Günleri kapsamında gerçekleştirilen Kültürel Çoğulcu
Tiyatro Günleri’nde “Bir Edebiyatçı ve Oyun Yazarı Olarak Yervant Odyan” adlı
1
2
3
4

Hagop Baronyan, Baronyan Oyunları, İstanbul: bgst Yayınları, 2013
Hagop Baronyan, Şark Dişçisi, çev: Boğos Çalgıcıoğlu, İstanbul: Aras Yayınları, 2010
Hagop Baronyan, Baronyan Oyunları, İstanbul: bgst Yayınları, 2013
BGST Tiyatro Birimi’nden danışman olarak kulüp çalışmalarına katılan Duygu
Dalyanoğlu ve Elif Karaman ve BÜO üyeleri Büşra Karpuz ve Maral Çankaya.
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panel düzenlendi. Panelde Murat Cankara Yervant Odyan’ın Zavallı adlı oyunu üzerine bir sunum yaptı. Bu sunumun ardından, bu oyunun da kurguya
dahil edilmesine karar verildi ve Haşmetlü Dilenciler, Şark Dişçisi ve Zavallı
oyunları temel alınarak bir iç öykü oluşturma çalışması yapıldı.
Yaz dönemi başladığında kulüp içinde bir proje kadrosu oluşturuldu. Bu kadro kulüple yapılacak olan eğitim araştırma çalışmasının hazırlık ve planlama
sorumluluğunu aldı. Proje grubunun öncülüğünde kitap sunumları yapıldı;
Ermeni tiyatrosu konusunda çalışmış kişilerden sunumlar talep edildi ve
oyunların metin analizi yapıldı. Bu süreç yaklaşık olarak Aralık ayına kadar
devam etti.
Dönemin sosyo-politik arka planını daha derinlikli öğrenmek için aşağıdaki
kitaplardan faydalanıldı:

•
•
•
•
•
•
•

Türk Ulusal Kimliği ve Ermeni Sorunu – Taner Akçam5,
24 Nisan 1915 – Nesim Ovadya İzrail6,
Accursed years: My exile and return from Der Zor, 1914-1919
[Lanetli Yıllar: Sürgün ve Der Zor’dan Dönüş] – Yervant Odyan7,
Türklüğü Ölçmek – Nazan Maksudyan8,
Kahir Ekseriyet: Ermeni Nüfus Meselesi 1878 – 1923 – Fuat
Dündar9,
Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi – Şevket Pamuk10,
Osmanlı Devleti’nde Ermeni Anayasasının Doğuşu – Vartan
Artinian11.

Dönemin arka planını ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermenilere yönelik politikasını öğrenmek, metinlerin analizinin yürütülmesinde ve yazarların hangi
konjonktürde metinleri yazdığını anlama konusunda faydalı oldu. Ayrıca yaz
döneminde Murat Cankara, Kültürel Çoğulcu Tiyatro Günleri’nde yaptığı sunumu tüm kulüp üyeleriyle paylaşması, Yervant Odyan ve oyunları hakkında
yaptığı çalışmalarını anlatması için davet edildi.12 Yaz döneminde buluşulan
bir diğer isim 24 Nisan 1915 kitabının yazarı Nesim Ovadya İzrail oldu. İzrail, kulüp üyelerine 1859’dan 1923’e kadar var olan Ermeni tiyatroları ve
1915’te sürgüne gönderilmiş tiyatrocular üzerine bir sunum yaptı. Yaz çalışmaları boyunca Ermeni tiyatrocular hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak
için Sevan Değirmenciyan ile bir dizi söyleşi gerçekleştirildi. Bu söyleşilerde
5 Taner Akçam, Türk Ulusal Kimliği ve Ermeni Sorunu, İstanbul: İletişim Yayınları, 1995.
6 Nesim Ovadya İzrail, 24 Nisan 1915, İstanbul: İletişim Yayınları, 2014.
7 Yervant Odian, Accursed years: My exile and return from Der Zor, 1914-1919, London:

Gomidas İnstitute, 2009.
8 Nazan Maksudyan, Türklüğü Ölçmek, İstanbul: Metis Kitap, 2016.
9 Fuat Dündar, Kahir Ekseriyet Ermeni Nüfus Meselesi 1878 - 1923, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, 2013.
10 Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, İş Bankası Kültür Yayınları,
2014.
11 Vartan Artinian, Osmanlı Devleti’nde Ermeni Anayasasının Doğuşu, İstanbul: Aras
Yayınları, 2004.
12 Ayrıntılara sayfa 155’teki “Yervant Odyan ve Oyunları” adlı yazıdan ulaşabilirsiniz.
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Değirmenciyan bilgilerini paylaşmasının yanı sıra Ermenice kaynaklardan
birebir çeviri yaparak çalışmaya katkıda bulundu.13 Şubat ayında ise Doğu ile
Batı Arasında San Lazarro Sahnesi14 kitabının yazarı olan Yervant Baret Manok,
Türkiye Ermeni Sahnesi ve Çalışanları15 adlı kitabın çevirmeni ve ayrıca Berberyan Kumpanyası üyesi olan Boğos Çalgıcıyan ve Vartovyan Kumpanyası ve Yeni
Osmanlılar16 adlı kitabın yazarı BGST üyesi Fırat Güllü’nün katıldığı bir seminer
düzenlendi. Yapılan çalışmaları kamusallaştırmak ve kulübe yeni dönemde katılacak olan kulüp üyelerine bir arşiv oluşturmak adına Baronyan ve Odyan’ı
Sahnelemek17 adlı bir blog oluşturuldu.
Yaz döneminde sahne çalışmalarındaki amaç Hagop Baronyan oyunlarının nasıl
bir üslup ile sergilenebileceğini araştırmaktı. Hagop Baronyan oyunlarını yazarken Moliere’den esinlenmiş ve oyunlarını Molieresek bir üslupla yazmıştı.18 Bu
yüzden BGST Tiyatro biriminden İlker Yasin Keskin, Duygu Dalyanoğlu ve Aysel
Yıldırım’dan “Stilizasyon ve Moliere Oyunculuğu” atölyesi talep edildi. Atölye dört
oturumda gerçekleşti. Commedia dell’arte üslubuna giriş niteliğinde olan bu atölyede bedensel ifadenin yanı sıra vokal kullanımı üzerine de çalışmalar yapıldı.
Yapılan vücut çalışmalarından sonra Hagop Baronyan’ın oyunlarındaki vukuatlardan oluşan izlekler çerçevesinde grup doğaçlamaları yapıldı. Atölyenin amacı
vücut kullanımına dair bir örnek oluşturmak ve vücut çalışmalarında da uygulanabilecek bir yöntem sunmaktı. O dönem atölyeye katılanlar için oldukça faydalı
bir çalışma olsa da daha sonra kulüpte yapılan vücut çalışmalarının bu atölyeden hareketle kurgulanmadığı, bu nedenle atölyenin amacına tam anlamıyla ulaşamadığı değerlendirildi. Atölyede elde edinilen deneyimlerin yıl boyunca yapılan
çalışmalara yayılmaması ve oyuncuların vücut kullanımlarını zorlamaması bu
değerlendirmenin nedenleri olarak gösterilebilir.
Yaz çalışmaları döneminde Haşmetlü Dilenciler’den kolaja dahil edilmesi öngörülen sahneler ile Şark Dişçisi’nden ilk beş sahnenin çalışılması hedeflendi. Özellikle Şark Dişçisi’den çalışılan bölümlerde, ayrıntılarına yazının ilerleyen kısımlarında değinilecek temel dramaturjik müdahaleler ve sahne doğaçlamaları yapıldı.
Yaz çalışmalarının temel amacı, oyunun iç öyküsünün izlenebilir bir taslağının
ve akışının oluşması ve tiplemelere dair nüveler yakalanmasıydı. Yaz sonunda iç
öykünün nispeten anlaşılır olduğu, Apisoğom Ağa ve Marta tiplemelerinde ise
nüvelerin yakalandığı değerlendirmesi yapıldı. Fakat arka plan çalışmalarının
sahne üstüne dramaturjik anlamda yeterince yansımadığı değerlendirildi.
Eğitim Dönemi
Eylül ayında yaz sonu değerlendirmesinden yola çıkarak çalışmalara katılan
13 Bu söyleşilerin derlemesini sayfa 179’daki “Anılarda Tiyatro Simaları” adlı yazıdan

okuyabilirsiniz.
14 Yervant Baret Manok, Doğu ile Batı Arasında San Lazarro Sahnesi, İstanbul: bgst
Yayınları, 2013.
15 Şarasan, Türkiye Ermeni Sahnesi ve Çalışanları, çev.: Boğos Çalgıcıoğlu, İstanbul:
bgst Yayınları, 2008.
16 Fırat Güllü, Vartovyan Kumpanyası ve Yeni Osmanlılar, İstanbul: bgst Yayınları, 2008
17 https://baronyanveodyanisahnelemek.wordpress.com.
18 Kevork B. Bardakjiyan, “Baronyan’ın Moilere’e Borcu”, Mimesis Tiyatro/Çeviri ve
Araştırma Dergisi (17), 2010: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, sayfa:159-187.
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tüm üyeler Haşmetlü Dilenciler’den seçilen entelektüel tiplemelerini çalışmaya
devam etti. Seçilen tiplemeler editör, hamallar, şair, rahip, oyuncu ve matbaacı
idi. Aynı zamanda Yeranyag ve Levon tiplemeleri de çalışıldı.Oryantasyon19
için Sevgili Doktor oyunu yeniden ele alınana kadar, iki hafta boyunca devam
eden bu çalışmalarda bazı tiplemelerde çok yol katedilemezken, Apisoğom
Ağa, rahip, şair gibi tiplemeler için sahne üzerinde olumlu anlamda gelişmeler
oldu.
Eğitim döneminde20 bir yandan dış öykünün nasıl kurgulanacağına dair çalışmalar yürütülürken bir yandan da henüz gelişmemiş olan kritik odaklar
için dramaturji tartışmaları yapıldı. Bu dönemde Hagop Baranyon’ın Tadron
[Tiyatro] dergisinde yazdığı kısa oyunlar tartışıldı.Hagop Baronyan’ın yazdığı
oyunlara, bu dergide yazdığı kısa hikayeler ve oyunlarla taslaklar hazırladığı
çıkarımına varıldı.21 Ayrıca Tadron dergisindeki bu oyun ve hikayeleri okumak
doğaçlama çalışmalarında fayda sağladı. Aynı zamanda bu taslak çalışmalar,
kurguda yer verilmesi hedeflenen meyhane sahnelerini doğaçlamaya imkan
verecek malzemeler barındırıyordu. Aynı dönemde oyunların metin analizleri yeniden ele alındı. Sahne üzerinde denenen yorumlar ve metinler yeniden
değerlendirdiğinde sahne çalışmalarında kullanılabilecek izlekler oluşmaya
başladı.
Oyunun kurgusu için geliştirilen ilk öneride Haşmetlü Dilenciler’in merkezde
olduğu, dış öykünün ise Apisoğom Ağa ya da Pansiyoncu Kadın karakterleri
üzerinden oluşacağı bir yapı kurgulanmıştı. Belli dış öykü önerileri gelse de bu
öneriler güçlü arka planlara dayanmıyordu. Şubat ayında yapılan belli denemeler sonucunda, Zavallı oyununun geçtiği meyhane sahneleri temel alınarak
dış öykü kuruldu. İç öykü ise Apisoğom Ağa, Taparnigos ve Levon karakterlerinin flashbacklerle hikayelerini anlattıkları 3 ayrı sahne olarak kurgulandı.
Prodüksiyon Süreci
Oyunun reji kadrosu22 Ocak ayında oluşturuldu ve sonraki süreçte sahne
çalışmalarında ağırlıklı olarak bu kadro sorumluluk aldı. Oyunun kurgusu
oluşturduktan sonra kulüpte ilk senesinde olan kadro ile birlikte yaklaşık iki
buçuk aylık bir prodüksiyon dönemine girildi. Bu süreçte oyunun iç öyküsü
yeni kadroyla birlikte çalışılırken, deneyimli oyuncuların sorumluluk aldığı
Meyhane sahneleri reji ile birlikte ayrıca çalışıldı; belirlenen günlerde bu sahneler tüm kadroya sergilendi ve tartışıldı. Meyhane sahnelerinin kadrodan
19 BÜ’de her sene okula yeni gelen öğrenciler için iki gün süren kulüp tanıtımları orga-

nize edilir. BÜO da o yıl bahar ayında sahnelediği oyunu, üniversiteye yeni gelen öğrencilere tanıtım amaçlı olarak yeniden sahneye taşır.
20 BÜO’da her sene kulübe yeni katılan üyelerine Ekim, Kasım ve Aralık aylarında temel
oyunculuk eğitimi verilir. Fiziksel Aksiyon, vokal, doğaçlama gibi çalışmaların yapıldığı
bu dönemde aynı zamanda Konstantin Stanislavski’den temel makaleler okunarak üyelerin tiyatro ile tanışması hedeflenir.
21 Duygu Dalyanoğlu, “Baronyan ve Tiyatro Dergisi”, Mimesis Tiyatro/Çeviri ve Araştırma Dergisi (21), 2017: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
22 Kulüp üyelerinden Büşra Karpuz, Caner Soyulmaz, Erdi Aydın, İlker Ergün, Maral Çankaya reji kadrosunda bulunurken, reji danışmanlığını BGST Tiyatro biriminden
Duygu Dalyanoğlu ve Elif Karaman üstlenmişti.
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ayrı çalışılması ve reji sorumluluğu almış üyelerin sahneye öneri getirmemesi
sorunlara yol açsa da diğer reji üyeleri tarafından yapılan uyarılar ile çalışma
disiplini tekrar sağlandı ve daha fazla çalışma yapılarak sahneler geliştirildi.
Oyunun müzik üslubuna dair net bir öneri ancak Şubat ayında oluşturulabildi. BGST üyesi müzisyenlerden ve Boğaziçi Üniversitesi Folklör Kulübü’nden
alınan destek ile bir müzik üslubu arandı. Onnik Dinkjiyan’ın parçaları temel
alınarak oluşturulan üslupta sahne içlerinde parçalar oyuncular tarafından
icra edilirken sahne geçişlerinde kayıt müzik kullanıldı. Müzik kullanımı özellikle iç sahnelerde seyir zevkini arttırken meyhanedeki karakterler tarafından
söylenen şarkılar seyirciye dış öykü olan meyhane sahnelerini bir nevi hatırlatma işlevi görüyordu.
Oyun 8 Nisan 2015 tarihinde ilk defa Demir Demirgil Salonunda oynadıktan
sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Şenliği, Odtü Tiyatro Şenliği,
20.Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali ve 23. İstanbul Amatör Tiyatro Günleri Kültürel Çoğulcu Günler kapsamında sergilendi. Oyun 2016 Ocak ayına
kadar repertuvarda tutuldu ve toplamda 22 kez sergilendi.
Oyunun Öyküsü
Garson Onnik’in çalıştığı meyhaneye gelen daimi müşterilerden biri Hagop
Baronyan’dır. Hagop Bey Onnik’in meyhanesinin bir müdavimidir, Onnik ise
Hagop Bey’in yayımladığı derginin müdavimi... O gece meyhaneye gelen Hagop
Bey sinirlidir: Dergisinde yazdığı, Alman Prensi ile ilgili olan makale sakıncalı
bulunmuş ve dergi iki ay süresince kapatılmıştır. Onnik, Hagop Bey için endişelenirken meyhaneye sırayla diğer müşteriler gelir: Şark Dişçisi Taparnigos,
genç aşık Levon ve zengin tüccar Apisoğom Ağa. Birbirini tanımayan bu beş
adamın hikayesi Pera’da bir akşam vakti, bu meyhanede kesişir.
Meyhanedeki beş adam dertleşmeye başlar; birbirlerinin yaşadıkları olaylara
dair tavsiyeler verir, yorumlar yaparlar. Geçmişi gösteren sahneler ile herkes
kendi hikayesini anlatır: İstanbul’a evlenmek için gelen Apisoğom Ağa’yı sırasıyla Editör, Rahip, Şair, Fotoğrafçılar, Çöpçatanlar, Öğretmenler, Oyuncular
ve Matbaacı ziyaret etmiş ve hepsi de Apisoğom Ağa’nın ihtiyaç duymadığı
hizmetleri zorla ona satmaya çalışmıştır. Apisoğom Ağa bu hizmetleri başta
reddetse de ismini ve zenginliğini onlar aracılığıyla duyurabileceğini anlayınca
onların hizmetlerini kabul etmiş ve para taleplerini karşılaşmıştır. Çöpçatanlar ona uygun bir talip bulunca gelen diğer dilencilere tahammül edememiş ve
evden kaçıp kendini meyhaneye atmıştır. Çöpçatanların bulduğu talip ise Şark
Dişçisi Taparnigos’un ve Marta’nın kızı Yerenyag’dır. Taparnigos’un yaptığı çapkınlıkların haddi hesabı yoktur, karısı Marta bundan illallah etmiştir: Taparnigos’u evden kovar, Taparnigos da soluğu meyhanede alır. Levon ise, ona talip
olan adamla evlenmemek için evden kaçan sevgilisi Yerenyag ile Onnik’in meyhanesinde buluşacaktır. Hikayeler anlatılırken saat çoktan 10’u geçmiştir ve
Onnik huzursuzlanmaya başlar; eğer meyhaneyi kapatmaz da zabıtalar gelirse
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meyhane temelli kapanacaktır çünkü gece 10’dan sonra meyhanelerin açık olması yasaktır. Müşteriler rahatlarını bozmak istemezler, Onnik’i meyhanenin
kapısını kitleyip biraz daha oturmalarına izin vermesine ikna ederler; fakat
gecenin sonunda kapı çalar. Gelen Yerenyag’dır, Levon ile buluşacaktır. Taparnigos durumu anlayınca Levon’la kavga etmeye başlar, bu esnada kapı bir
daha çalar. Gelen Taparnigos’un karısı Marta’dır. Kızının kaçtığını anlayınca
onu takip etmiştir. Taparnigos ve Marta kavga ederken çöpçatanlar gelir. Apisoğom Ağa’ya buldukları kısmetin haberini getirmişlerdir. Apisoğom Ağa bulunan kısmetin Yerenyag olduğunu anlayınca memleketine geri dönmek ister.
Ortalığın karıştığı esnada kapı bir kez daha çalınır, gelen zabıtalardır.
Onnik’in meyhanesi iki aylık bir ceza almış, kapanmıştır. İki ay sonra, ilk iş
gününde Hagop Bey meyhaneye gelir. Dergisi açılmış ve ilk yazısı yayımlanmıştır. Hagop Bey “Pera’da bir akşam vakti” gördüğü Apisoğom Ağa’nın, Taparnigos’un ve Levon’un hikayesini yazmıştır.
Dramaturji Notları
Dış öykü
Dış öykünün merkezi Zavallı oyunundaki meyhane olarak belirlenip, oyundaki iki ana tipleme korundu. Bu iki tiplemeden biri oyunun orijinalindeki garson Hagop, diğeri ise işsiz bir muhasebeci olan Zavallı’dır. Garson Hagop’un
adı, bir karışıklık yaratmaması için Onnik olarak değiştirildi ve hikayesi orijinal öyküdeki haliyle sahneye taşındı.
Zavallı adlı oyundaki Zavallı Krikor karakteri bir muhasebecidir ve iş aramaktadır. Fakat nereye başvursa eli boş döner. Hagop Baronyan da tıpkı bu
karakter gibi zamanında bir çok işte çalışmış hatta Zavallı Krikor gibi muhasebecilik de yapmıştır ve sürekli iş aramıştır. Bu benzerlik üzerine Krikor
karakterinin çizgisine bazı müdahaleler yapılarak Hagop Baronyan’ın hikayesi
yerleştirildi.
Meyhane sahneleri oluşturulurken Kevork Bardakjian’ın23 Hagop Baronyan
üzerine yazmış olduğu tez24 incelendi. Bardakjian, Baronyan’ın sık sık devlet
adamlarını ya da siyasi olayları hicvettiği için dergisinin sansüre takıldığından
ya da kapatıldığından bahseder. Dolayısıyla oyunun açılışı dergisi kapatılmış,
kafa dağıtmak için meyhaneye gelen bir Hagop Baronyan portresi ile yapıldı,
bu açılış oyunun finalini de belirleyecekti.
Meyhane sahneleri öykünün bağlayıcı sahneleri olduğu için iç öyküde yer alacak ana karakterler meyhaneye müşteri olarak gelir. Beş adam birbirlerini
23 1942 yılında Beyrut’ta doğan Prof. Kevork B. Bardakjian, Erivan Devlet Üniversitesi’nde

Ermeni Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu. Doktorasını ünlü mizah yazarı Hagop Baronyan
üzerine hazırladığı çalışmasıyla Oxford Üniversitesi’nde tamamladı. Hâlâ Michigan Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. (y. h. n.)
24 Kevork B. Bardakjian, “Hagop Baronian’s Political and Social Satire”; yayınlanmayan
doktora tezi, Oxford: Oxford Üniversitesi, 1978.
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tanımadan hikayelerini birbiri ile paylaşmaya başlar, oyunun sonunda ise
aynı hikayede olduklarını anlarlar.
Kevork Bardakjian’ın tezinden edinilen bilgiye göre, II.Abdülhamit döneminde
alkol tüketimini sınırlandırmak için içkili mekanların belli bir saatte kapanması gerekiyordu. Bu bilginin ara oyunlarda kullanılması dramatik yapıyı güçlendirdiği için kurguya eklendi. Günümüzde de bu uygulamaların var olması,
ayrıca tiyatroların, dergilerin ve gazetelerin kapatılıyor olması yüz sene önceki
pratikle paralellik taşımakta... Bu tartışma meyhanede yavaş yavaş çakırkeyif
olan Baronyan tarafından açılır. Bardakjian’ın tezinde belirttiği üzere, örneğin, dergilerin kapatılıyor olması İstibdat dönemindeki sansür politikalarına
dayanmaktadır. Aynı şekilde tiyatrocuların da ekonomik bağlamda zor durumda olmaları 1880’den itibaren uygulanan politikalardan kaynaklanmaktadır. 1880’de Hagop Vartovyan’ın 10 yıllık tiyatro yapma telifi yenilenmez.
1881 yılında Üsküdar ve Kadıköy’de Ermenice oyun oynamak yasaklanır,
1884’de Abdülhamit oynanan oyunları sakıncalı bulduğu için Vartovyan’ın
tiyatro binası yıktırılır. Sivri diline hakim olmayan Baronyan Abdülhamit’in
bu politikalarına kendini tutamayıp sövmeye başlar, Onnik tarafından susturulur.
Meyhanede tartışılan diğer bir konu ise ülkede var olan ekonomik krizdir.
İkinci meyhane sahnesinde bu tartışmaya yer vererek ülkede yaşanan ekonomik krizin farklı kesimleri nasıl etkilediği sahneye taşındı. Sahnelemede
Baronyan karakterinin aydınlar ve Apisoğom Ağa’nın yaşadıklarına dilencilere
hak vererek yorum yapması dramaturjik olarak dilencilerin koşullarının derinleştirilmesine yardımcı oluyordu. Baronyan dilenciler hakkında şu sonuca
varır: Abdülhamit her şeye vergi koyup insanların ekmek kapılarını kapatırsa
onlar da şehre gelen zengin birinden para koparmaya çalışır. Baronyan bu
görüşünü Haşmetlü Dilenciler oyununun finalinde de belirtilir:
“Bu oyunun yazılma nedeni bizim entelektüellerimizi gözden düşürmek
değil, gelecek nesillere bizim zamanımızın yazarlarının ve entelektüellerinin içinde bulunduğu sefil koşulları ve zenginlerimizin edebiyata ve
sanata olan hayret verici umursamazlığını tasvir etmekdir.”25
Ekonomik kriz tartışmasına Apisoğom Ağa bir çuval buğdayın eskisine göre
daha pahalı olduğunu örnek vererek, Taparnigos ise insanlar için doktora
gitmenin artık lüks bir şey olduğunu vurgulayarak dahil olur. Bu tartışmanın
çakırkeyif bir halde yapılması ise meyhane ortamındaki sohbeti güçlendirdi,
bu şekilde saatin iyice geç olduğu da vurgulanmış oldu.
Oyunun final sahnesi oyun boyunca kurulan düğümün çözüldüğü yer olarak tasarlandı. Bütün ilişki ağları çözülürken Baronyan bunları uzaktan izlemekte ve kendi yarattığı karakterlerle karşılaşmaktadır. Sahnenin sonunda
Ağa’nın yaşadığı yabancılaşma hem mizahi bir öğe oluşturmakta hem de kurgunun bir oyun olduğunu hatırlatmaktadır.
25 Hagop Baronyan, Haşmetlü Dilenciler, İstanbul: bgst yayınları, 2013.

138 Pera’da Bir Akşam Vakti Süreç ve Dramaturji Notları
Oyun, Baronyan’ın tiplemelerini nasıl oluşturabileceğine dair yapılan tartışmalar sonucu, oyunun öyküsünü tamamlayacak şekilde sonlandırıldı. Hem meyhanenin hem de derginin yeniden kapatılma ihtimali olsa bile hikayenin umutsuz bitmemesi hedeflendi.
İç Öykü
Hagop Baronyan’ın Haşmetlü Dilenciler ve Şark Dişçisi eserlerinden oluşan iç
öykü akışının merkezinde 3 ana hikaye bulunuyordu. Bunlar arasında Apisoğom Ağa’nın evlenmek için İstanbul’a gelmesi ve zor durumda olan entelektüellerle yaşadığı karşılaşma, Marta ve Taparigos arasındaki evlilik tartışması ve
genç aşıklar Yerenyag ve Levon’un ilişkisi vardır. Apisoğom Ağa’nın hikayesinin
anlatıldığı sahnelerde oyunun orijinalinde yer alan Pansiyoncu Kadın ve Manuk tiplemeleri kurgulanan iç öyküde ağırlığı azaltılmış tiplemeler olarak yerini
buldu.
Yaz döneminden itibaren çalışılan ve oyunda yer alması öngörülen dilenci odakları kullanıldı. Bunun sonucunda Editör, Rahip, Şair, Fotoğrafçı, Çöpçatanlar,
Matbaacı, Oyuncu ve Öğretmen odaklarına yer verildi. Dilenci odaklarının temel dramaturjik anlamı dönemin toplumsal ve siyasal koşulları sebebiyle işssiz kalan bir grup aydının çareyi şehre gelen zengin Ağa’dan para koparmakta
bulması idi. Uzun bir süre yapılan sahne çalışmalarında dilencilerin sadece
kurnaz yönleri ön plana çıkıyordu. Bu da dramaturjik olarak “aslında editör,
şair vs. olmayan ama Apisoğom Ağa’yı bu kılıklara girerek kandıran kalpazan,
dolandırıcı kişiler” imgesini uyandırıyor ve Hagop Baronyan’ın yukarıda bahsedilen, vurgulamak istediği anlama ters düşüyordu. Bunun için şair, rahip,
fotoğrafçı yorumlarının içlerinde bulundukları koşulların ön plana çıkarılmasına özen gösterildi. Ayrıca Apisoğom Ağa’nın dilencilerle kurduğu ilişkide onun
faydasına dokunacak, itibarını arttıracak ya da onu cemaatte ön plana çıkaracak hizmetlere para vermeyi kabul ettiği eylemler vurgulandı. Bu vurguyla
Apisoğom Ağa’yı para vermeye ikna etmek kolay bir mesele olmaktan çıktı, Ağa
hizmeti uzun uğraşlar sonucu kabul ediyordu. Aksi takdirde çalışma sürecinde
denenen yorumlarda Apisoğom Ağa’nın “köyden gelen saf ve salak bir adam”
olarak sahnede yer alması dilenciler ile kurduğu ilişkiyi zedeliyor ve otoritesini
sarsıyordu. Özellikle Apisoğom Ağa’nın her bir dilenci ile kurduğu ilişki farklı
yorumlandı; keseden parayı çıkarma jesti her seferinde farklı tavırlarla icra edildi çünkü karşısındaki dilencinin sınıfsal ve toplumsal konumu Ağa’nın onunla
kurduğu ilişkiyi etkilemekteydi.
Oyunda bulunan hamal odağına gelince; oyunun orijinalinden farklı olarak bu
odak Kürt hamallar odağı olarak yorumlandı. Arka plan araştırmasından edinilen bilgiye göre oyunun geçtiği dönemde Kürt ve Ermeni hamallar arasında bir
rekabet vardır. Abdülhamit zamanında daha önce İstanbul’dan gönderilen Kürt
hamallar geri çağrılır ve zaten Ermenilerin elinde olan tekelde bir rekabet başlar. Hamalların bir sürü yolcu varken böylesine zengin bir müşteriye atılması
bu rekabetten yola çıkılarak yorumlandı.
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Şark Dişçisi
Taparnigos’un hikayesininin anlatıldığı bölümde temel vukuatlar Taparnigos’un
Marta’yı aldattığının gün yüzüne çıkması, Yerenyag için çıkan talibin haberinin
gelmesi, Marta ile Taparnigos’un şiddetle kavga etmesi ve Taparnigos’un tartışmanın verdiği hararetle ve beceriksizliğiyle dişini çektirmeye gelen hastasının
yanlış dişini çekmesidir. Şark Dişçisi’nin orijinal metninde karı koca birbirini
aldatmaktadır, BÜO kurgusunda ise sadece Taparnigos’un Marta’yı aldattığı
bölüm kullanıldı.
Bu bölüm oyunun orijinalinde olmayan bir sahne ile başlatıldı. Kadınlardan
oluşan bu sahne yaz çalışmalarında doğaçlandı ve kadrosu prodüksiyon döneminde farklı tiplemelerin eklenmesiyle genişletildi. Sahnenin temel vukuatları
Taparnigos’un Marta’yı aldatması ve Yerenyag’ın ona bulunan talibi reddetmesi üzerinden kuruldu. Aldatma vukuatının sahnede temsil etmek amacıyla
Taparnigos’a sevgilisinden gelen mektup sahneye eklendi. Marta’nın akrabaları ve arkadaşlarından oluşan kadın odağı Taparnigos’un bu çapkınlığına ve
aldatmalarına karşılık Marta’yı uyarırlar, ona gerçekleri söylemekten de çekinmezler, Taparnigos onu aldatıyordur. Haşmetlü Dilenciler ve Şark Dişçisi
kurgularının bağlantısı olan bu sahnede çöpçatanlar hem Marta’nın dikkatini
dağıtmak hem de kendi işlerini halletmek için Yerenyag’a buldukları talipten
bahsederler, Yerenyag ise bunu reddeder. Sahnedeki diğer kadınlar kendi hayatlarından örnekler vererek Yeranyag’ı evliliğe ikna etmeye çalışır, Marta’yı
bu konuda da yalnız bırakmaz ve ona destek olurlar. Bu sahnenin doğaçlamalarında kadronun kendi deneyimleri ve gözlemlerinden sıkça faydalandığını söylenebilir. Oyuncuların günlük hayatta gördüğü, dahil olduğu kadın ortamlarını sahne üzerine taşımaları yaşayan karakterlerin ortaya çıkmasına ve
dinamik bir sahne oluşmasına olanak sağladı. Bu sahnede meyhanedekilerin
bu hikayeyi dinlediğini unutturmamak adına, Marta’nın Taparnigos’la ilk karşılaştığı anı canlandırdıkları bir bölüm eklendi. Bu esnada meyhane kadrosu
da bir ayin ezgisi mırıldanıp, ayindeki kalabalığı canlandırdı.
Marta ve Taparnigos’un kavgası orijinal metin üzerinden şekillendi. Metin
analizinde varılan sonuç Taparnigos’un Marta ile parası için evlenmiş olması, ayrıca sınıf atlama hayalleri olması ve karısını sürekli aldatan başarısız
bir dişçi olmasıydı. Bütün bunlara rağmen Marta evi terk etmiyor ve Taparnigos’un peşinden ısrarcı bir şekilde dolaşıyordu. Ama o da Taparnigos’u
aldatmıştı. Bu noktada ikilinin ilişkisine dair bir müdahelede bulunuldu.
Orijinal metinde Marta’nın sürekli “benim paramla adam oldun” argümanı
BÜO kurgusunda azaltıldı; bu argüman sadece Marta’nın sabrının taştığı
noktada kullanıldı. Böylece orijinal metinde çizilen tipleme “dırdırcı” Marta’dan uzaklaşmış oldu. Bir yandan da metinde olmayan “bavul verip evden
kovma” eylemi eklendi. Marta’nın bulduğu aşk mektubuna ses bile çıkaramayan Taparnigos’un tartışmanın sonunda hiç ilgilenmediği kızı üstüne
hak iddia etmesi bardağı taşıran son damla olur. Sahne sonunda Marta,
Taparnigos’un eline bavulu vererek lafı “artık bir çaresine bak” demeye getirir ve onu evden kovar. Ayrıca sahne sonunda “bavul verme” bölümü icra
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edilirken meyhane kadrosu ve Marta’yı oynayan oyuncu tarafından “Aman
Ağavni” parçası icra edildi. Şarkı, İstanbul halkına rezil olmuş bir doktoru
anlatır, Marta ise bu şarkıyı söylereyek Taparnigos’un elini çözer, ceketini
giydirir ve yardım eder, fakat şarkının sonunda eline bavulunu vererek ona
meydan okur.
Şark Dişçisi’nin ve dişini çektirmeye gelen müşteri arasında geçen bölümde
orijinal metne sadık kalınıp kısaltma yapıldı. Zaten metinde var olan “ilkel
yöntemlerle diş çekme” sahnede iki kere tekrarlanarak Taparnigos’un başarısız bir dişçi olduğunu gösterildi. Eskiden zengin bir tüccar olan müşteri Margos’un artık fakir bir işçi olduğunu öğrendikten sonra Taparnigos’un ona olan
tavrı değişir. Bu değişim sahne üzerinde belirli jestlerle vurgulandı.
Kadın sahnesinde şımarık ama radikal kararlar alabilen genç bir kadın olarak çizilen Yeranyag sevgilisi karşısında da aynı radikal tavrını sürdüren bir
tipleme olarak yorumlandı. Levon’un hikayesini anlattığı bölümün vurgu
noktalarından biri, Levon’un bencilce bir tavır takınıp kendisini düşünmesi
ve meydana gelen durumdan Yeranyag’ı sorumlu tutması oldu. Yeranyag’ın
sevmediği bir adamla zorla evlendirilmek üzereyken Levon’un ilk tepkisinin
“Sen şimdi gideceksin başka bir adamla evleneceksin, peki bana ne olacak?”
olması ile bu vurgu güçlendirildi. Levon’un bu tür bencilce ve eril çıkışları olsa
da aşıklar, özellikle Levon, Şark Dişçisi’nin orijinal metninde bulunan batı
özentisi tavrından ziyade naif, seyircinin empati kurabileceği bir odak olarak
yorumlandı.
Ermeni Tiyatrosu üzerine bir eğitim araştırma çalışması olarak başlayan ve
Pera’da Bir Akşam Vakti adlı oyunla kamusallaşan bu çalışmanın yazın başında belirlenen hedeflerine ulaştığı şeklinde değerlendirildi. Prodüksiyon sonrası, kulübe yeni katılan kadronun tiyatro ile tanıştığı ve oyunculuk eğitimi
anlamında bir zemin edindiği, deneyimli kadronun ise oyunculuk anlamında
gelişim göstermenin yanı sıra sahne doğaçlama konusunda deneyim kazandığı değerlendirmesi yapıldı.

Şark Dişçisi1 ve Haşmetlü Dilenciler2
Tartışma Notları

Der.: Görkem Örskıran
İlker Ergün
Bu yazıda1Pera’da Bir Akşam Vakti kolaj çalışmasında kullanılan Şark Dişçisi
ve Haşmetlü Dilenciler metinlerinin tartışma notları ve detaylı tipleme analizleri
yer almaktadır.
Şark Dişçisi Tartışma Notları
Oyunun Öyküsü
Zengin2ve yaşlı Marta kendisiyle parası için evlenen genç kocası dişçi
Taparnigos’un çeşitli bahanelerle sürekli ev dışında bulunmasından oldukça
rahatsızdır. Bu durum ikisi arasında sürekli olarak münakaşaya sebep
olmaktadır. Bu arada çiftin kızları Yeranyag da evlilik hazırlıkları içerisindedir.
Ancak doğru adamı seçtiğinden emin değildir. Babasının isteklerine uyarsa
Ermeni cemaatinin önemli temsilcilerinden birisi olan Markar ile evlenmesi
icap edecektir. Fakat kalbini dinlerse Paris’te eğitim görmüş, genç ve romantik
âşık Levon ile evlenecektir. Yeranyag’ın evlilik hikayesi ile Taparnigos ve
Marta’nınki tüm oyun boyunca paralel biçimde akacak ve nihayetinde, final
sahnesinde, kesişecektir.
Levon tarafından Yeranyag’a yazılan bir mektubun Taparnigos’un eline geçmesi oyunun dönüm noktası olur. Taparnigos kendi isteklerinin dışına çıkan
kızını ve Levon’u cezalandırmak için kızının ağzından Levon’a bir mektup yazar. Mektup, Levon’u Yerenyang’la gizli bir buluşmaya çağırmaktadır. Fakat
orada Levon’u Yerenyag yerine mektubu yazan Taparnigos bekliyor olacaktır.
Bu arada ortaya ikinci bir mektup çıkar. Bu mektup Taparnigos’un sevgililerinden Sofi tarafından yazılmıştır. Sofi mektupta Taparnigos’u akşam bir partiye
çağırıyordur. Taparnigos mektubu yüksek sesle okurken odaya Yeranyag gelir.
Böylece o da babasının gizli aşkını öğrenmiş olur. Taparnigos parti için süslenip
hazırlanırken karısı onu görür. Kocasının bir dolap çevirdiğini fark eden Marta
kavga çıkartır. Ancak kaybedecek zamanı olmayan Taparnigos hızla evi terk
1 Hagop Baronyan, Şark Dişçisi, çev. Boğos Çalgıcıoğlu, Aras Yayıncılık, 2012
2 Hagop Baronyan, Bağdasar Ağpar ve Haşmetlü Dilenciler, (çev.) Mehmet Fatih Uslu,
Ayşan Sönmez, BGST Yayınları, 2013.
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eder. Sinir krizi geçirerek bayılan Marta’yı Uşak Nigo ve Yeranyag sakinleştirmeye çalışırlar.
Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen Marta’ya kızı Yeranyag az önce
yüksek sesle okunurken duyduğu mektuptan bahseder. Böylece Marta şüphelerinden emin olur. Bu arada Nigo da Taparnigos’un Levon’dan gelen mektuptan haberdar olduğunu ağzından kaçırır. Bunun üzerine üçü kılık değiştirerek Taparnigos ve sevgilisinin katılacağı partiye gitmeye karar verirler.
Bu sırada Taparnigos sevgilisi Sofi ile buluşmuştur. Taparnigos’un sevgilisi
Sofi de evlidir ve onun da eşi kendisinden yaşlıdır. Taparnigos dişçi sıfatıyla
Sofi’yi muayene etmeye evine gider. Sofiyle birlikte yaşlı kocasına şarap içirerek sarhoş eder ve onu uyutup partiye giderler. Ancak bu sırada kendisi de
çakırkeyif olan Taparnigos sabah evde eline geçen iki mektubu da (Levon’dan
ve Sofi’den gelen) Sofi’nin evinde düşürür. Onlar evden ayrılır ayrılmaz Marta ve
diğerleri evi basarlar. Sofi’nin yaşlı kocası Tovmas gürültüye uyanır. Aralarında tartışma sürerken mektuplar bulunur ve durum anlaşılır. Maskeli baloya
katılacak gruba Tovmas da eklenir.
Oldukça uzun ve mizahi bir çözüme hazırlık bölümü olan parti sahnesinde,
Taparnigos ve Sofi sonradan gelen öfkeli grup tarafından tanınırlar ve kaçmak
zorunda kalırlar. Ancak bu sırada mektupların kocasının eline geçtiğini öğrenen Sofi mektupları geri alabilmek için bir hamle yapar. Üçüncü ve gizemli
bir başka mektup ortaya çıkar ve bu mektup da Taparnigos’un eline geçer.
Taparnigos ve Sofi koşarak Taparnigos’un evine giderler ancak Tovmas ve
Marta tarafından yakalanırlar. Bunun üzerine durumdan sıyrılmak için üçüncü gizemli mektubu okurlar. Bu mektup Marta ile Tovmas arasında geçen,
mazide kalmış gizli aşk hikayesini ele verince Taparnigos ve Marta arasında
bir denge durumu oluşmuş olur. Rezil olmamak için olayı tatlılıkla nihayetlendirmeye karar verirler. Bu sırada sahneye gelen Markar da Levon’u seven
Yeranyag ile evlenemeyeceğini açıklar. Böylece oyun uzlaşmayla biter.
Temalar
1869’da Baronyan’ın yazdığı ilk büyük oyun olan Şark Dişçisi, karı koca arasında geçen bir aldatma ilişkisi, kavuşamayan âşıklar, farklı odakların birbirinin arkasından dolap çevirmesi gibi, sonunda müzakere ile tamamlanan
vukuatlardan oluşmaktadır. En sonunda bütün sorunlar tatlıya bağlanır ve
herkesin eski düzenine geri döndüğü bir final verilir.
Şark Dişçisi, temelde kadın erkek ilişkilerine dayanıyormuş gibi görünse de
oyunda işlenen birçok tema vardır.
Metnin isminden de anlaşılabileceği üzere, Osmanlı toplumunun modernleşme sürecinde şiddetle yaşadığı Doğu-Batı çatışması oyunun temalarından biridir. Osmanlı toplumunun örf ve âdetlerini içselleştirmiş, doğulu bir aydın
tipi olan Markar ile Fransa’da eğitim almış, yurt dışında yaşama hayalleri
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kuran Levon’un arasındaki farkın altını çizen sahnelerde ön plana çıkan bu
tema, “Şark Dişçisi” lakaplı Taparnigos’un kendini batılı dişçiler ile kıyaslayarak onları aşağıladığı sahnede de görülmektedir.
Bir diğer tema olarak oyun boyunca Ermeni cemaatinin iç işleyişine ve Osmanlı toplumunun siyasi yapılarına dair göndermeler, eleştiriler3 ve öneriler
göze çarpar. Markar ve Taparnigos arasında geçen Nizamname3 tartışması
buna bir örnektir.
Taparnigos Marta’nın para ve mal paylaşımı hakkındaki tartışmaları ve
Taparnigos’un dişini çekeceği Margos’a karşı kibar tavrının, onun tüccar
olmadığını öğrendiğinde birden değişmesi sınıf çatışmasının da oyunda işlenen temalardan biri olduğunu göstermektedir.
Oyunun yapısı yanlış anlaşılmalar üzerine kuruludur. Bu yanlış anlaşılmalar bir mizah yaratır. Bu mizah anlayışı Osmanlı orta oyunu ve tuluat
sanatına dayanmaktadır. Bu geleneklerde de sıkça karşımıza çıkan kelime
ve söz dizimi oyunlarıyla bu oyunda da sık sık karşılaşılmaktadır. Ayrıca,
sıradan diyebileceğimiz olaylar oyunda karakterlerin yapıları ve düştükleri
durumlardan ötürü sıradanlıktan sıyrılıp abartılı ve mizahi olaylara dönüşür.
İlk perdenin temel işlevi, oyundaki belli karakterleri tanıtarak bu karakterler arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmaktır. Bu perdedeki temel vukuat karı
koca arasında geçen kavgadır. Bunun dışındaki sahneler oyundaki diğer
karakterleri tanıtmak amacıyla yazılmış ve sonraki perdelerde kurulan ortamı hazırlayacak şekilde kurgulanmıştır. Parantez içlerinde yazılan “kendi
kendine” yönergesi, karakterlerin iç yüzünü tanıtmak ve Commedia Dell’
Arte’deki “lazzi”ler gibi seyirciyi güldürme ve eğlendirme amacı taşır. Birinci perdenin geçtiği mekanlara baktığımızda, oyunun ilk perdesi kapalı
bir mekanda, Şark Dişçisi’nin evinde geçer. Oyunun ikinci perdesi aynı
mekanda devam eder ve tanıtıcı bölümler bu perdede de yer alır. Örneğin;
Markar dönemin siyasi ortamı hakkında yorum yapar. Temelde Markar’ı
tanıtmakta olan bu sahneler aynı zamanda dönemin politik ortamına dair
bir veri oluşturur. Aynı zamanda bu perdede ortaya çıkan mektuplarla
olayların düğümlenmeye başlar. Üçüncü perde de, yine kapalı bir mekan
olan Tovmas’ın evinde geçer ve Tovmas ve Sofi karakterlerini tanıtma işlevi
görür. İkinci perdede temelleri atılan düğüm, karmaşık ilişki ağlarına giren
Sofi ve Tovmas’la iyice sağlamlaşır bununla paralel olarak mizah oranı da
gittikçe artar. Dördüncü perde oyunun dış mekanda geçen tek perdesidir.
Kamusal bir alanda, Taparnigos ile Sofi’nin gittiği maskeli baloda, geçer.
Mizah ögeleri de kılık değiştirme, dayak yeme ve yanlış kişiye bilgi verme
gibi vukuatlarla perçinlenir. Tekrar Şark Dişçisi’nin evine dönülür. Oyun
boyunca ilmek ilmek örülen bağ çözülür ve bir uzlaşı ortamında oyun final
verir.
3 1863 yılında Osmanlı’daki Ermenilerin özgürlük alanını geliştirmek amacıyla onaylandı ve ilan edildi.
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Mehmet Fatih Uslu’nun Çatışma ve Müzakere: Osmanlı’da Türkçe ve Ermenice
Dramatik Edebiyat4 adlı kitabında bahsedildiği üzere, dönemde hâkim 3 oyun
tipi görüyoruz: Melodramlar, tarihi oyunlar ve komediler. Şark Dişçisi adlı
oyunda, kötülerin cezalandırıldığı iyilerin kazandığı melodram oyun tipinden
farklı olarak uzlaşmacı bir ortam oluştuğu görülür. Bu finali vererek Baronyan
bozulmuş düzeni (kaosu) tekrardan oluşturur. Bu bakımdan Baronyan oyuna
muhafazakar bir final vermektedir. Oyundaki şarkı kullanımı, Baronyan’ın
oyun boyunca kurmak istediği coşkulu ve yüksek tempolu mizahi üslubu
desteklemektedir.
Karakter İlişkileri
Taparnigos ve Marta
Taparnigos, alt sınıftan gelen ve karısı sayesinde sınıf atlayan bir dişçidir.
Taparnigos mutsuz bir evlilik yaşamaktadır. Bu sıkıntısını başka kadınlarla
birlikte olarak gidermeye çalışır. Taparnigos’un kendisinden on beş yaş büyük
bir kadınla evlenmesinin maddi çıkarlar doğrultusunda olduğu metinde açıkça
belirtilir. Taparnigos’un bu mutsuz evliliğine devam etmesinin nedeni de hala
Marta’nın parasıyla geçinmesidir. Birinci perde beşinci sahnede Taparnigos,
diş ağrısı şikayetiyle gelen ve dişini çektirmek isteyen Margos’un yanlış dişini
çeker. Buradan açıkça ve kolaylıkla anlaşılabileceği üzere Taparnigos iyi bir
dişçi değildir. Dolayısıyla mesleği üzerinden kazanacağı para, onun istediği
yüksek hayat koşullarına devam etmesini sağlayamayacaktır. Bu da Marta’dan
boşanmamasının bir diğer nedenidir. Taparnigos’un Marta’dan beklentisi
onun hayatına karışmaması, aldatılmaya göz yumması ve boşanmak gibi,
Taparnigos’un alışmış olduğu hayat standardını aşağı çekecek hiçbir eylemde
bulunmamasıdır.
Marta altmış yaşında bir kadındır. Kocasının kendisini aldattığının farkındadır
ve bu nedenle sabrı taşmak üzeredir. Aileden zengin olan Marta, Taparnigos
ile severek evlenmiştir. Taparnigos, yıllar içinde aralarındaki on beş yaş farkı
Marta’ya karşı bir koz olarak kullanmaya başlayınca, Marta da Taparnigos’un
Marta’nın parası ile bulunduğu noktaya geldiğini yüzüne vurmaktan çekinmez.
Çünkü Marta’nın Taparnigos’a karşı tek yaptırım gücü parasıdır. Bu yüzden
Marta’nın, Taparnigos’un kendisini dikkate almasını sağlayan tek şey olan
parayı kullanarak evliliğini kurtarmaya çalıştığı söylenebilir. Evliliğinin ilk
güzel zamanlarının nostaljisiyle yaşayan Marta, artık kocasından beklediğini
alamayan ve aldatılan bir kadındır. Bu sebeple Taparnigos ile tartışarak evliliğini kurtarmaya çalışır. Fakat tartışmalar karşılıklı hakaret dolu atışmalara
dönüştüğünden asla sonuç vermez. Marta’yı ilk akla gelen “cazgır kadın” imgesinden hareketle fitneci ve güçsüz bir kadın olarak yorumlamak Marta’ya
haksızlık etmek olacaktır. Marta’nın mutsuz evliliğinde Şark Dişçisi ile baş etmesinin tek yolu, aralarındaki meseleleri tartışmaya açmak ve Şark Dişçisi’nin
aşağılayıcı tavırlarına karşı çıkmaktır.
4 Mehmet Fatih Uslu, Çatışma ve Müzakere: Osmanlı’da Türkçe ve Ermenice Dramatik
Edebiyat, İletişim Yayınları, 2014.
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Diğer yandan Marta da kocasını aldatmıştır. Marta’nın Tovmas ile olan ilişkisinin boyutları metinde çok işlenmese de Marta’nın da kocasını aldatmış
olduğunun gösterilmesi, Baronyan’ın Marta’ya ve yanlış yapılmış bir evliliğe yönelik bir eleştirisi olarak okunabilir.
Taparnigos ve Margos
Taparnigos’un dişçiliği oyun boyunca hissedilen doğu-batı çelişkisini vurgulayan bir tonda işlenmiştir. Klasik doğu yöntemlerini kullanan ve batılı
tekniklerle dişçilik yapanları kötüleyen Taparnigos, aslında kendini Batılı
yöntemleri öğrenmek zahmetiyle yormak istemeyen bir dişçi olarak çizilmiştir. Eski yöntemlere eleştirisi olmasının yanı sıra bu yöntemleri dahi
uygulayamayan ve bundan gocunmayan beceriksiz bir dişçidir.
Şark Dişçisi’nin tüccar zannettiği hastası Margos’a karşı olumlu tavrı, artık tüccar olmadığını öğrendiğinde, yani fakir olduğunu anladığında birden vahşileşir. Taparnigos’un tutumundaki değişim, başta bir rant ve para
kaynağı olarak gördüğü Margos’un sıradan bir işçi olduğunu anladığında
artık onun için değersiz, çıkar güdemeyeceği bir insana dönüşmesinden
kaynaklanır. Bu tutum değişikliği Taparnigos’un insanlarla nasıl bir ilişki
kurduğuna dair önemli bir veridir. Bir dişçi olarak etik bir sorumluluk
hissetmesi gerekirken, diş çekme işlemini olabildiğince çabuk ve kendini
merkeze aldığı bir şova dönüştürür.
Margos, eskiden tüccar olan bir işçidir. Tek göz odada yaşayan Margos,
eski tüccar hayatının özlemiyle yaşamaktadır. En büyük umudu tekrar o
günlere geri dönmektir. Margos’un sınıf kayması yaşaması aslında Taparnigos’u endişelendiren bir durumdur. Çünkü Taparnigos, Marta ile olan
evliliğinin bitmesi sonucunda yaşayabileceği sınıf kaymasının canlı kanıtını görür. Tam da Taparnigos’un karısıyla kavgası ardından gerçekleşen
bu sahne, onun Margos’a karşı daha sert ve vahşi bir tutum takınmasına
sebep olur. Fakat sahnenin sonunda Margos zavallı ve güçsüz pozisyonundan kurtulup Taparnigos’un dişini çeker. Böylelikle Baronyan Şark Dişçisi’nden intikamını alır ve sahne seyirciyi rahatlatan bir sonla biter.
Nigo ve Grigos
Hagop Baronyan tiyatro eserlerinde Moliére’den oldukça etkilenmiştir. Fakat Şark Dişçisi adlı oyundaki uşak Nigo’yu; Moliére’in oyunlarındaki uşak
tipinden farklı yorumlamıştır. Kevork Bardakjian’ın “Baronyan’ın Moliére’e Olan Borcu”5 makalesinde de vurguladığı gibi Şark Dişçisi’nde Moliére oyunlarındaki cin fikirli uşaklardan farklı olarak efendilerinin altında
ezilen uşak tipleri vardır. Pek uyanık bir tip olmayan Nigo da ailede ondan
kim ne isterse yapan yani hizmet ettiği aileye sadık bir karakter olarak
çizilmiştir.
5 Kevork Bardakjian, “Baronyan’ın Moliére’e Olan Borcu”, Mimesis Tiyatro Çeviri ve

Araştırma Dergisi (17), s. 159-186.
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Sofi ve Tovmas’ın uşağı Grigos ise oyundaki diğer bir uşak karakteridir.
Nigo ile benzer bir karaktere sahiptir. Aralarındaki tek fark Nigo’nun içinde
yaşadığı eve daha sadık olmasıdır.
Bu uşak karakterleri “aptal” olmaktan ziyade, her şeyin farkında olan fakat arkadan dolap çevirmeyen, işlere müdahil olmayan karakterler olarak
karşımıza çıkar. Tek bir efendiye hizmet veren, ya da çıkar için diğerleri
ile iş birliği yapan uşak tipinden oldukça uzak bir tablo vardır. Nigo, kendi etik kuralları doğrultusunda aldatmanın yanlış olduğunu düşündüğü
için Marta ile beraber dişçiyi dövmeye gider. Salt maddi çıkarlarla hareket etmediği aile eşrafının tümüne aynı derecede sadık olmasından ve iki
tarafı da savunmaya çalışmasından anlaşılabilir. Nigo ve Grigos, aslında
farklı iktidar odakları arasında kalmış halkın bir göstergesi gibi okunmaya
açıktır. Efendileri, Nigo’ya pek de iyi davranmamaktadır. Oyunun sonunda
efendiler bir nevi mutlu hâlde düzenlerine devam ederken Nigo onlara nazaran mutsuzdur.
Markar, Levon ve Yeranyag
Mehmet Fatih Uslu’nun Çatışma ve Müzakere’ de6 belirttiği gibi oyun boyunca Baronyan’ın olumladığı tek karakter Markar’dır. Markar sakin, iyi
huylu ve barışçıl bir tip olarak çizilir. Özellikle Nizamname ve mahkemeler üzerine konuştuğu sahnelerde7 Baronyan’ın düşüncelerini didaktik bir
üslupla dile getirir. Markar hususundaki kritik nokta, onun diğer karakterlerden daha farklı bir çizgiye sahip olmasıdır. İçinde bulundukları duruma eleştirel bir tutum geliştirerek değerlendirmeler yapar. Bazı anlarda
sağduyunun sesine dönüşür Markar. Oyunun sonunda yine düzeni sağlayan ama aynı zamanda bu düzenin ne kadar çelişkilerle dolu olduğunu
da gözler önüne seren tek karakterdir. Oyunun önemli özelliklerinden biri,
Nizamname’nin ilanından çok kısa bir süre sonra yazılmış olmasıdır. O
dönemin Osmanlı toplumu için radikal ve önemli olan bir olay temelde
Markar üzerinden tartışılır. Markar’ın bazı bölümlerde didaktik söylemler
kurması, Baronyan tarafından kasti olarak yapılmıştır. Halkın yönetimsel anlamdaki düzensizliğini, halkla bağlantılı önemli gelişmeleri Markar’ın
replikleri vurgular. Markar ve Taparnigos diyaloglarında, Nizamname’nin
halk arasında uygunlanmıyor oluşu Ermeni cemaatine bir eleştiri noktası
olarak sunulur. Böylelikle Baronyan kurmak istediği söylemi Markar üzerinden kurmuş olur.
Markar ile Yeranyag ilişkisinde, nişanlılık iki tarafa da zorla sunulan bir
anlaşma değildir. Levon’un ortaya çıkmasıyla birlikte Yerenyag ve Markar’ın ilişkisi bozulur. Taparnigos, Markar’ı iyi bir damat adayı olarak görür çünkü Markar vatanını seven ve doğuya has değerleri içselleştirmiş
birini temsil eder. Bir yandan da bu evliliği Marta kadar önemsemez ve
sorumluluğu kızın annesine bırakır.
6 Mehmet Fatih Uslu, Çatışma ve Müzakere: Osmanlı’da Türkçe ve Ermenice Dramatik

Edebiyat, İletişim Yayınları, 2014, s.190.
7 2. Perde 4. Sahne s: 62,63,64.
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Levon ise Fransa’da eğitim almış, modern, batılı değerlerle haşır neşir; Markar’ın
zıttı bir karakterdir. Baronyan’ın bu karakter üzerinden batıyı şekilsel olarak
taklit etmenin yanlışlığına dair bir eleştiri yaptığını söyleyebiliriz. Levon da
bir entelektüeldir, fakat asla Markar’ın kendi toplumuna karşı duyduğu
sorumluluğu kendisinde hissetmez.
Son olarak Baronyan, Yerenyag’a kendi toplumunun değerlerini içselleştirmiş, akıllı bir aydın tipolojisi olan Markar’ı seçtirmek yerine batı özentisi bir
karakter olan Levon’u seçtirerek, Yerenyag’a şekilcilik üzerinden bir eleştiri
getirir. Fakat Yerenyag’ın bir yandan ailesine rest çekip isyan etmesi, dönemine göre oldukça radikal bir çıkıştır.
Haşmetlü Dilenciler Dramaturji Tartışması Notları
Oyunun Öyküsü8
Oyun, Trabzonlu varlıklı bir tüccar olan Apisoğom Ağa’nın evlenecek bir kız
bulmak üzere İstanbul’a gelmesi ile başlar. Bavullar dolusu eşya ile Galata Limanı’na indiğinde hamallar tarafından etrafı sarılır ve hamallar eşyaları yüklenip gözden kaybolurlar. Ağa tam eşyalarının peşine düşmeye hazırlanırken
yerel bir Ermeni gazetenin yayıncısı yanına yaklaşır. Ona övgü dolu sözler
söyler ve ondan gazetesine abone olmasını ister. Ağa gazetede adı büyük harflerle yazılacak, tüm İstanbul onun gelişini duyacak, mal varlığını öğrenecek
ve bu sayede zengin bir aile kızı bulması kolaylaşacak düşüncesiyle gazeteye
abone olmayı kabul eder. Apisoğom Ağa’nın konaklayacağı pansiyonda ise,
pansiyonun sahibesi misafir ağırlamaya hazırlanmaktadır. Evini pansiyon
olarak işleten kadın fakirlikten ve kocasının evi geçindirmek için hiçbir şey
yapmamasından yakınır. Kocası Manuk Ağa birkaç gün sonra yapılacak Ermeni konseyi seçimleri için lobi faaliyetleriyle ilgilenmektedir. Evin ve ailesinin
sorunlarına ayıracak vakti yoktur. Pansiyonda ne yiyecek ne içecek ne de
yakacak kalmıştır. Manuk Ağa uzun bir listeyle alışveriş için yollara düşer ancak yolda karşılaştığı kişilerle gerek seçimler, gerekse Apisoğom Ağa’nın gelişi
hakkında konuşmakla zaman kaybederek gecikir. Apisoğom Ağa pansiyona
geldiğinde Manuk Ağa henüz alışverişten dönmemiştir. Pansiyoncu kadın karnı aç olan Ağa’yı oyalamaya çalışır ve Ağa’nın evli olmadığını öğrenince onu
evlendirmeyi önerir. Ağa da İstanbul’a gelişindeki asıl niyetinin bu olduğunu
belirtir. Akabinde oyunun ana vukuatını oluşturacak olan Ağa’yı ziyaret furyası başlar. Ağa’nın gelişini Manuk Ağa’dan öğrenenler ve gazete ilanından
okuyanlar Ağa’ya önce teker teker, daha sonra ise gruplar halinde hoş geldin ziyaretine gelirler. Yolda önünü keserler, onu gittiği her mekanda takip
ederler. İlk ziyaretçi olan Rahip ölmüşlerinin canına ayin tertip etmek için
para alır. Hemen arkasından bir şair gelir, Ağa’nın mal varlığını sergileyecek
bir pastoral şiir yazmak için para alır. Hâlâ sofra kurulmamıştır. Ağa açtır ve
evini özler; evinde yemeği istediği an hazırdır ve hizmetçileri peşinde gezerler.
8 Oyun özeti Ayşan Sönmez ve Fırat Güllü’nün Mimesis Sahne Sanatları Portalı’nda

yayınlanan “İki İstanbul: Baronyan ve Apisoğom Ağa’nın İstanbulları” adlı yazılarından
alıntılanmıştır.
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Sonunda sofraya otururlar. Ağa’nın derdi yemektir, genelde yemeklerle ilgili
sorular sorar. Manuk Ağa ise politikadan, seçimlerden konuşur ve uzun hikayeler anlatır. İkinci gün, ziyaretler sabahın köründen itibaren başlamıştır.
Ağa’yı pansiyonda ziyaret eden fotoğrafçı, onu ikna etmek için evlilik adaylarına gösterebileceği bir fotoğrafa ihtiyacı olacağını söyler ve başarılı olur.
Ardından pansiyoncu kadının daveti üzerine Çöpçatan Kadın gelir. Ağa’nın
isteyerek kabul ettiği tek ziyaretçi budur. Ağa’ya olası kız seçenekleri sunulur.
Burada dönemin evlenecek ideal kadın tiplerinin ayrıntılı bir betimlemesine
yer verilir. Pansiyona mektuplar yağmaya başlar ve talepler sıralanır: Satın
alması için kitaplar, dergi ve gazeteler için abonelikler vs. Bu sırada Doktor gelir. Avrupalarda okumuş ve kendi milletine hizmet için İstanbul’a geri
dönmüştür. Fakat kıymeti bilinmemektedir çünkü Ermenilerde millet bilinci
yoktur, hasta olan herkes yabancı doktorlara gitmektedir. Ağa hasta gibi davranır ve tedavi olursa adının gazetede çıkabileceğini öğrenir ve tedavi olmayı
kabul eder. Pansiyonda bunalıp kendini sokağa atan Apisoğom Ağa’nın yolunu Öğretmen keser. Eğitimde yeni yaklaşımlar üzerine yazdığı kitabı satın
almasını ister. Ağa ise açtır, yemek yemek için bir restorana girer. Öğretmen
de yemeğe katılır. Sonra Yazar, Avukat, Yayıncı vb. kişiler restoranı adeta
basarlar, mali destek istemekle kalmaz bir de oturup yemek yer ve hesabı
Ağa’ya ödetir. Ağa zor bela pansiyona döner. Geldiğinden beri karşılaştığı
insanların yüzsüzlüğünden ve yalnız kalamamaktan yakınmaktadır. Bu sırada oyuncu ve matbaacı gelir. Oyuncu bilet satın almasını ister, Ağa onu kovar.
Hemen ardından matbaacı girer, oyuncudan bilet alırsa, Ağa’nın kendisine olan
borcunu ödeyebileceğini söyler. Ağa’yı bilet almadığı ve oyuncuyu kovduğu için
utanmazlıkla suçlar. Ağa onu başından savmak için gerekli ödemeyi yapar ve
kurtulur. Ağa fotoğraf çektirmek üzere stüdyoya gider. Fotoğrafçı onu Berber’e
gönderir. Berber Paris’te doktora yapan oğluna göndermek üzere Ağa’dan borç
para ister. O sırada Papaz gelir ve Ağa’yı bildiği birkaç hoş ve zengin kızdan
biriyle evlendirmeyi önerir. Berber ve Papaz ittifak halinde, Ağa’nın çöpçatanını
devreden çıkarıp onu para karşılığı evlendirmeyi planlarlar ama akabinde Papaz, Berber’i yarı yolda bırakır ve onun aslında zenginleri soymaya çalışan bir
üçkağıtçı olduğunu söyler. Bu durumu haber alan Çöpçatan, Berber’i basar ve
büyük bir kavga başlar. Etraftakiler toplanır. Manuk Ağa yetişir ve Ağa’yı bir kenara çekerek, ona bir kız bulduğunu, tek yapması gerekenin ona 50 kuruş vermek olduğunu söyler. Ağa bunu reddeder. Manuk Ağa, pansiyonda kaldığı için
zaten bundan fazla borcu olduğunu, kendisi için bir sürü masraf yaptığını ve
bu parayı vermeden hiçbir yere gidemeyeceğini söyler. Ağa eşyalarını toplamak
üzere pansiyona koşar. Pansiyoncu kadın, Ağa’dan kocasının talebi nedeniyle
özür diledikten sonra kendisine yanlış bilgi verildiğini, aslında 150 kuruş borcu
olduğunu söyler. Ağa eşyalarını hamallara verir ve bir otele sığınır. Arkasından
oyun boyunca ondan para dilenen kişiler oteli ablukaya alır ve dilenmeye devam ederler. İstanbul’a kız almak için gelen Ağa, tek bir aday dahi göremeden
memleketine geri dönmek zorunda kalır.
Hagop Baronyan’ın ciddi maddi sıkıntılar içerisinde yazdığı bu roman Ermeni
hiciv sanatının ilk ve en önemli örneklerinden biridir. Roman sonradan oyun
haline getirilmiştir. Kevork Bardakjian’ın tezinde de belirtildiği gibi kurgusal
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olarak teatral bir yapısı olan bu metin Goldoni ve Moliére’in oyunlarından derin izler taşır. 1881 yılında kaleme alınan bu roman, o dönem bütün dünyada
liberal ekonominin krize girmesinin ardından Osmanlı toplumunun farklı kesimlerinde oluşan ekonomik darboğazın ve bu darboğazda iş yapmaya çalışan
“aydın” kesimin panoromasını çizmek için yazılmıştır.
Bir tiyatro metni olarak hayli basit bir yapısı olan bu oyun, farklı tiplemelerin
antreleriyle birbirinden ayrılan sahnelerden oluşur. Şark Dişçisi’nin aksine, giriş-gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan net bir hikaye akışını takip etmek
yerine karakterlerin içine düştükleri durumlar ve karşılaşmalarla ilerleyen bir
öyküsü vardır. Oyun, temel vukuatı değişmeyen, birbirinin aynısı sahneler olarak görünse de sürekli yükselen bir tempo içerisinde dramatik yoğunluğu yakalamaya çalışır.
Apisoğom Ağa
40 yaşında Trabzonlu bir köy ağası olan Apisoğom Ağa’nın yaptığı gibi, oyunun yazıldığı dönemde Ermeni Cemaati içerisinde İstanbul’dan kız almak bir
adettir. Apisoğom Ağa’nın İstanbul’a gelip belirli aydın tipleri tarafından “soyulması” ve evlenemeden memleketine dönmesi karakterin temel çatışmasını
oluşturur.
Apisoğom Ağa’nın çeşitli dilenci tiplemeleri tarafından her seferinde aynı sebeple “soyulması” aslında Apisoğom Ağa’nın akılsızlığına delalet olmaktan öte,
Apisoğom Ağa’nın kendini İstanbul Ermeni cemaatine tanıtma isteğinin bir
göstergesidir. Çünkü kendini ne kadar farklı mecrada tanıtırsa bulacağı kısmetler o denli çeşitli ve iyi olacaktır. Kendisi de bu kısmetler içerisinden en
uygun bulduğunu seçip onunla evlenecektir.
Sahneye giren birbirinden farklı dilenci tiplemelerinin, Apisoğom Ağa’dan
para alabilmek için izledikleri taktik kısaca şöyle tanımlanabilir: Apisoğom
Ağa’ya kendini tanıttıktan sonra onu “bütün İstanbul”a tanıtacak olan işlerini
ona satmak ve bunu yaparken Apisoğom Ağa’nın otoritesine karşı durmadan,
onu pohpohlayıp yücelterek satış işlemini tamamlamak. Bu çeşit bir taktiğin
Apisoğom Ağa’da işe yaramasının sebebi Apisoğom’un yeni olduğu İstanbul’da,
şehirli tekniklere başvurarak kendi memleketindeki gibi bir otorite inşa etme
çabasıdır. Gazetelerde haberi çıktıkça, adına ayinler düzenlenip şiirler yazıldıkça, köyde kurduğu sağlam otoritenin bir benzerinin şehir hayatına da yansıyacağını düşünür. Halbuki bu durum bir süre sonra Apisoğom’un çelişkisine dönüşecektir. Tanınmak için etrafa para saçtıkça itibarsızlaşıp dilenciler
için “yolunacak saf kaz”a dönüşür. Fakat bu durum, Apisoğom’un doğuştan
saf biri olmasından kaynaklanmaz. Apisoğom şehir koşulları içerisinde saftır
çünkü bu koşulların yabancısıdır.
Apisoğom Ağa, modernleşen Osmanlı toplumu içerisinde şehir hayatı ve köy
hayatı arasında oluşan büyük kültürel gerilimin tam ortasındadır. Kevork
Bardakjian’ın tezinde de belirttiği gibi o “taşra burjuvası ve şehre geldiğin-
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de yontulmamış bir görmemiş”tir. Baronyon yaşadığı toplumu gözlemleyip
bunun sonucunda eserlerini oluşturan bir yazar olarak, Apisoğom Ağa üzerinden, modern şehirde barınamayan köy burjuvazisinin temsiliyetini oluşturur. Zaten Ağa oyunun sonunda da şehir kültürüne eklenmeyi reddedip
kendi köyüne geri döner.
Editör
Editör görülen ilk dilenci tipidir. Editör sahnesi temelde Apisoğom Ağa’yı tanıtıcı bir işleve sahiptir. Editör, Apisoğom Ağa’yı bütün İstanbul’a tanıtacak
haberler yapacağını söyler ve böylece Apisoğom Ağa’yı, Ermeni cemaatinden
istediği gibi bir zevce bulabileceğine ikna ederek gazetesine üye yapar. Tabii bunu bir buçuk lira vermesi koşuluyla yapacaktır. Baronyan’ın editör
tiplemesini magazinsel ya da yalan haber yapan bir gazeteci olarak çizmesinin nedenlerini anlayabilmek için Abdülhamit dönemi sansür politikalarının incelenmesi gerekir. Dönemde basına ağır bir sansür uygulanmaktaydı. Gazete, dergi kapatmaktan yayın yasağına varan sansür koşullarından
bahsettiğimiz için editörler, dönemde etliye sütlüye karışmayan, magazinsel
haberler yapma eğilimi içindelerdi. Daha önceki dönemlerde maddi gelirlerini sponsorlardan sağlayan dergiler, liberal ekonominin dünyada krize girmesiyle birlikte bu desteklerini kaybettiler. Gazetelerin tek geçim kaynağı
olarak aboneler kaldı. Kendisi de bir gazeteci olan Baronyan, basın-yayın
işlerinin eğitimsel değerine çok önem veriyordu. Haşmetlü Dilenciler’deki editör tiplemesini ağır bir şekilde taşlamasının sebebi, ancak liberal koşullarda
işlevlenen yayıncıların çöken piyasayla birlikte neredeyse yok olacak duruma gelmeleri ve kendilerini yeni kurulan baskıcı dönemdeki koşullar içinde
ancak yalan veyahut yanlı haberler yaparak ayakta tutma çabaları, yani
para için gazetecilik yapmalarıdır.
Hamallar
Apisoğom Ağa vapurdan iner inmez bavullarına hamallar yapışır. Apisoğom
Ağa’dan bavulların nereye taşınacağını öğrendikten hemen sonra yola koyulurlar, fakat Apisoğom Ağa arkalarında kalmıştır ve bu yüzden hamalların
bavullarını çaldığını düşünür. Apisoğom Ağa kalacağı pansiyona gittiğinde
eşyalarının orada olduğunu görür. Hamallar yaptıkları işin parasını almak
için orada beklemektedirler. Baronyan hamalları yaptıkları işi gerçekten yapıp hak ettikleri paranın peşinde olan bir odak olarak çizmiş ve böylelikle hamalları diğer dilenci tiplemelerinden ayırmıştır.
II. Mahmut döneminde yeniçerilerle araları iyi olan Müslüman hamallar (çoğunluk olarak Kürt hamallar), yeniçeri katliamları sırasında İstanbul’dan
sürülür ve hamallık mesleği Ermenilerin tekeline girer. İkinci Abdülhamit
devrinde ise vakti zamanında sürülen hamallar geri çağrılır ve bu iki grup
hamal arasında rekabet başlar. Oyundaki Ermeni hamalların bavullara atılması bu çizgide yorumlanabilir.
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Bunun yanı sıra Baronyan, Anadolu’da yaşayan Ermeni kesimin meseleleri
hakkındaki bilgileri hamallardan alırdı. Gazetelerde yayımlanan ve Patrikhane’ye gelen haberler devlet tarafından sansürleniyor ve halkın gerçek bilgilere ulaşması engelleniyordu. Baronyan, hamallarla konuşarak Anadolu’daki Ermenilerin durumunu öğrenirdi. Dönemde yaşanan ekonomik çöküşe
rağmen Anadolu’dan İstanbul’a dönemsel ya da sürekli çalışmaya gelen bu
hamalların iş gücüne ihtiyaç duyuluyordu.
Pansiyoncu Kadın ve Manuk
Apisoğom Ağa’nın İstanbul’da konaklayacağı pansiyonun işletmecileri olan
Manuk Ağa ve Pansiyoncu Kadın ekonomik durumlarının kötü olması nedeniyle evlerindeki odaları kiraya veren evli bir çifttir. Manuk Ağa her daim
millet meseleleri ile meşgul, bütün zamanını kahvehanelerde ve rakı masalarında politika tartışarak geçirip evin geçimi için herhangi bir çaba sarf
etmeyen gamsız bir tiptir. Baronyan, Osmanlı siyasetinden ziyade Ermeni
cemaatinin politik kişilerinin tavrına yönlendirdiği sert eleştiriyi Manuk Ağa
ve arkadaşları üzerinden şekillendirir. Oyundaki politik gündemler hep rakı
ve eğlence sofralarında tartışılır. Anlatılan insanlar millet meselelerine lakayt ve önemsemez bir şekilde yaklaşır. Dönemde açılan Meclis’e bakıldığında Anadolu’nun temsiliyeti çok az olmasına rağmen Anadolu’dan büyük
paralar toplanır. Meclis’teki insanlar da bu paraları gönüllerince yiyip içer.
Fakat Baronyan, Manuk Ağa tiplemesini bu denli sert bir şekilde eleştirmez.
O, büyük pastadan ufak tefek kırıntıları toplayan, büyük kodamanların peşinde takılan ve oy hakkını satan bir tip olarak çizilmiştir. Cemaat içi bir
eleştirinin odağında bulunan Manuk Ağa, Kevork Bardakjian’ın da tezinde
belirttiği gibi “konuşarak doyan”, kodamanlar arası dedikoduları masalardan masalara taşıyan geveze bir tiptir.
Pansiyoncu Kadın ise evin ekonomisini döndürmeye çalışan titiz bir işletmecidir. Manuk Ağa’yla birlikte işlettikleri pansiyonun asıl işletmecisi konumunda olan Pansiyoncu Kadın evi ve pansiyonu çekip çeviren yegane kişidir.
Pansiyoncu Kadın, Manuk Ağa ve diğer dilenci tipleri gibi Apisoğom Ağa’dan
para almak için bekleyen çıkarcı bir karakter olarak çizilmemiştir. Fakat
işini bilen bir tiptir. Apisoğom’a verecek yemeği yokken Rahip’in gelişiyle
hemen onu içeri buyur edip yemek mevzusunu savuşturması buna bir örnektir.
Rahip
Apisoğom Ağa oldukça aç bir şekilde yemeğini beklerken Rahip gelir ve kilisede kendi adına bir ayin düzenleme fikriyle Apisoğom’u kiliseye yardım
yapmaya ikna eder.
Dönemde rahiplerin okul açma, eğitim için uğraşma gibi bir misyonları vardı
ve rahiplerden beklenen de buydu. Fakat metindeki rahip bu misyonlarından uzaklaşmış ve kendi çıkarlarını her şeyin önünde tutmaya başlamıştır.

152 Şark Dişçisi ve Haşmetlü Dilenciler Dramaturji Tartışması Notları
Bir yandan kilisenin ne kadar zor durumda olduğunu anlatırken, zamanın
lüks ve üst sınıf tüketim maddesi olan enfiyesinden de geri kalmaz. Baronyan bu sahnede, üzerine düşen görevi yerine getirmediği için Ermeni Kilisesi’ni rahip tiplemesi üzerinden dönemine göre çok sert ve radikal bir şekilde
eleştirir.
Şair
Rahibin çıkışının hemen ardından, Apisoğom Ağa’nın açlığının daha da arttığı
bir anda şair gelir ve Apisoğom Ağa’nın anlatıldığı bir şiir kitabı yazma sözüyle
Apisoğom Ağa’dan para koparır.
Baronyan şair tiplemesiyle kültürel milliyetçilik meselesini tartışmaya açmıştır. Fransız İhtilali’nin çıkış noktasında var olan eşitlik, özgürlük, kardeşlik
gibi idealleri sürekli tekrarlayan şair, Apisoğom Ağa’ya şiirini para için satar.
Dönemin koşullarına baktığımızda şairler ülke ekonomisi iyiyken sponsor alarak iş üretmekteydiler fakat kriz ile birlikte desteklerini kaybettiler. Böylece
onlar da edebiyatlarını para için yapmaya başladılar. Baronyan şair tiplemesiyle “sadece para için şiir yazan bir şair ancak kötü şiirler yazabilir” demek
ister. Fakat bu düşünce şair tiplemesini sadece bir şarlatan yapmaz, o para
kazanabilmek için estetik ve ahlaki kaygılarını hiçe sayan bir aydın prototipidir. Ne de olsa dönemdeki İstanbul bütün Ermeni bölgeleri içerisinde kültürel
ve sanatsal üretimin en etkin olduğu noktadır.
Fotoğrafçı
Fotoğrafçı Apisoğom Ağa’yı fotoğrafı olmayanın evlenecek kız bulamayacağı
fikriyle fotoğraf çektirmeye ikna eder. Dönemde fotoğrafçılar zengin kesimden
insanlardır. Fotoğraf çektirmek lüks bir iştir ve bu yüzden zenginlerle çalışarak ceplerini yeterince doldurabilirler. Fakat ekonomik krizin etkisiyle fotoğrafçılar da ayağa düşmüştür. Fotoğrafçı bu yüzden Apisoğom’un peşinden
koşup fotoğrafını çekmeye çalışır.
Çöpçatan
Apisoğom Ağa’ya eş bulmak isteyen ve böylelikle Apisoğom Ağa’nın İstanbul’a
geliş amacına hizmet eden yegane karakterdir. Yirmi yılı aşkın süredir çöpçatanlık yapan bu kadın işine dört elle sarılmıştır ve profesyonel bir tavırla
çalışır. Bu açıdan çöpçatan işini hakkıyla yapan bir dilenci tiplemesi olarak
karşımıza çıkar.
Doktor
Apisoğom Ağa’da olmayan bir hastalığı teşhis ederek ondan para almaya çalışan bir tiplemedir. Doktor’un Ermeni milletinden yegane beklentisi ise hasta
olmalarıdır. Batı’da eğitim almış olan bu doktor sadece para kazanmak için
hastalıklar uydurarak geçimini sağlamaya çalışır. Baronyan bu tiplemede dönemin paragöz, şarlatan doktorlarını ağır bir şekilde eleştirmiştir.
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Öğretmen
Baronyan diğer dilenci tiplerine göre daha sempatik çizdiği öğretmen tiplemesiyle dönemdeki öğretmenlerin hâlini özetler.Öğretmenlerin maaşları ödenmemektedir, okullar sefil durumdadır ve öğretmenler iş bulmakta çok zorlanırlar. Öğretmen, Apisoğom Ağa’yı kandırmaya çalışmaz, yalnızca onun işine
yaramayacak kitapları satmaya çalışır.
Yazar 1
Dilencilerin oyunun başından itibaren görülen, kendilerini ve ürünlerini haklı
göstermelerine yarayan kibarlıkları, yazar tiplemesiyle birlikte sertleşir. Ekonomik darboğazın sonuçlarını gördüğümüz bu tiplemede yazar kendi cebini
doldurmak ve karnını doyurmak isteyen çaresiz bir adam olarak çizilmiştir.
Oyuncu ve Matbaacı
Baronyan oyuncu tiplemelerini de diğer dilencilerden daha sempatik çizmiştir.
Utanıp sıkılarak Apisoğom Ağa’dan loca bileti satın almasını isterler. Baronyan’ın Vartovyan Kumpanyası’nın kapandığı yılda yazmış olduğu bu oyundaki oyuncu tiplemeleri, Vartovyan Kumpanyası’nın dağılmasıyla ortada kalan
oyuncuların hâlini göstermektedir. Matbaacı tiplemesi ise dönemdeki esnafın
düştüğü durumun altını çizer. Kandırılmış olan Matbaacı bir şekilde emeğinin
karşılığını almak için Apisoğom Ağa’yı kullanır.
Berber ve Papaz
Bu sahnede dilenciler, para isteme eylemini artık çok daha yüzsüz ve aymazca
gerçekleştirir. Baronyan bu ikiliye dair Apisoğom Ağa’yı çoktan soyduklarını
belirten bir veri sunar ve dilencilik bu ikili üzerinden çetecilik boyutuna ulaşır. Ayrıca oyunda iki tane din adamı tiplemesi olması Baronyan’ın Ermeni
Kilisesi’ne yönelttiği eleştirinin seviyesini artırır.
***
Bu çalışma Şark Dişçisi ve Haşmetlü Dilenciler oyunlarını ve dönemin politik,
ekonomik ve sosyolojik koşullarını anlamak amacıyla yapılmıştır. Pera’da Bir
Akşam Vakti adlı oyun için kurulması gereken dünya ve bu oyunda yer alan
tiplemeler bu çalışmaya dayandırılarak yorumlanmıştır.

Yervant Odyan ve Oyunları

Der.: Mehmet Can Engül
22. İstanbul Amatör Tiyatro Günleri kapsamında gerçekleşen Kültürel Çoğulcu
Tiyatro Günleri’nde akademisyen Murat Cankara, Yervant Odyan ve oyunları
üzerine bir sunum gerçekleştirmişti. Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO) olarak bu sunum vesilesiyle Yervant Odyan’ı tanıma, oyunlarını öğrenme fırsatı
bulduk. Daha sonra Pera’da Bir Akşam Vakti adlı oyunun kurgu önerisine dahil etmeye karar verdiğimiz Zavallı adlı oyunu ve yazarı hakkında detaylı bilgi
edinmek için Murat Cankara’yı arka plan çalışmaları kapsamında sunumunu
gerçekleştirmesi için davet ettik. Sunum Yervant Odyan biyografisi ile başladı
ve onun Çarşılı Artin Ağa, Zavallı ve Kahraman adlı oyunlarının incelenmesi ile
devam etti. Bu yazı bazı noktaları genişletilmekle birlikte Murat Cankara’nın
sunumu temel alınarak hazırlanmıştır.
Yervant Odyan Hakkında
1869’da İstanbul’da doğan Yervant Odyan’a dair elimizdeki en önemli bilgilerden
biri amcasının 1863’teki Ermeni Milleti Nizamnamesi’ni1 hazırlayan kişilerin
arasında yer alan ve Ermeni aydınlanması için çok önemli bir isim olan Krikor
Odyan (1834-1887) olmasıdır. Yervant Odyan amcası ile 10 yaşında Paris’e
gider, 1882’de babasının konsolosluk görevi yaptığı Romanya’nın Circova
şehrinde bulunur, Üsküdar’daki meşhur Berberyan okulunda 2 yıl okur,
daha sonra ailenin geniş kütüphanesini kullanarak, çok sayıda Ermenice ve
Fransızca eser okur ve özel hocaların da yardımıyla eğitimini o entelektüel
çevrede tamamlar.
Odyan’ın bir diğer önemli özelliği ise yayıncı kimliğidir. “Belgelendirilmemiş entelektüel yaşam, kutsal değildir” düşüncesiyle okul yıllarından itibaren birçok
dergi ve gazete çıkarır. Okul sıralarındayken Vararan [Soba] adlı öğrenci gazetesini yönetir. Eğitimini tamamladıktan sonra ilk yazı ve çevirileri 1887’de yani
kendisi henüz 18 yaşındayken İstanbul Ermeni basınında yayınlanır. 1889’da
Arevelk [Doğu] ve Manzume-i Efkar’da yayınlanan yazılarının sonrasında yazar
Arpiar Arpiaryan’ın daveti üzerine Arevelk’in yardımcı editörlüğünü üstlenir ve
1 Ermenilerin uzun süren mücadeleleri sonucunda Osmanlı Devleti 1863’te Ermeni Ana-

yasası’nı “Nizamname-i Millet-i Ermeniyan” adıyla onaylar. Beş bölüm, doksan dokuz
maddeden oluşan bu nizamname ile kurulan Ermeni Millet Meclisi, Osmanlı Devleti’ndeki ilk temsili parlamenter organ niteliğindedir. Osmanlı Devleti dâhilindeki Ermeni milletinin iç işlerinin iyi bir şekilde yönetimi bu meclisin sorumluluğuna bırakılmıştır. Meclis,
Ermeni Patriğini, Siyasi Meclisi ve Dini Meclis’i seçme yetkisi kazanmıştır. (y. h. n.)
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günlük yazılarını, tefrika öykü ve romanlarını dört yıl boyunca burada yayınlamayı sürdürür. 1894’de Hayrenik [Vatan] gazetesine yazmaya başlar. 1896’da
Arevelk’in editörlüğünü üstlenir. Fakat aynı yılın Ağustos’unda İstanbul’u terk
etmek zorunda kalır.
Yervant Odyan hayatının büyük bir bölümünü sürgünde geçirir; sürgünler
Odyan’ın hayatı açısından son derece belirleyici bir rol oynar. Odyan’ın İstanbul’dan ilk kopuşu, 1896’da, Osmanlı Bankası Baskını’ndan2 sonra Ermenilere yönelik dalga dalga yayılan şiddet başladığında gerçekleşir. İstanbul’dan
ayrıldıktan bir süre sonra İskenderiye’ye yerleşir. İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla
birlikte İstanbul’a döner ama 1915’te tutuklanacak Ermeniler listesinde adı
yer almaktadır. Suriye çöllerine sürülür ve mucize eseri hayatta kalır, sonra
tekrar İstanbul’a döner.3 1922’de İstanbul’u son kez terk eder ve yaşamı Ekim
1926’da Kahire’de son bulur.
Odyan’ın batı Ermeni edebiyatının en önemli Ermeni satirist ve mizah ustalarından biri olan Hagop Baronyan’ın takipçisi olup, onun eserlerinden beslendiği
söylenir. Odyan, sürgün yıllarına rağmen yazın hayatına ara vermemiş, Paris,
Londra, İskenderiye, Hindistan, Viyana, Bükreş ve Kahire’de yazılarını yayınlamaya devam etmiştir. Eserleri Abdülhamit ve Sherlok Holmes, Yoldaş Pançuni Üçlemesi, Saliha Hanım, Mütevellinin Karısı, Ben Dışarıklı Almam, 2 Yıl İstanbul’dan
Uzakta, Bizim Vekillerimiz, Dünya Görüşlerim, Milli Hayırsever, Lanetli Yıllar, Yeni
Zenginler, Çarşılı Artin Ağa ve Zavallı’dır. Ayrıca Tolstoy, Zola, Dostoyevski, Gorki,
Twain’in kitaplarını da Ermeniceye kazandırmıştır.
Çarşılı Artin Ağa
Oyunları incelemeye başlamadan önce Cankara, Odyan’ın 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış bir yazar olmasına rağmen eserlerinin tamamını içeren bir künyenin
bulunmadığını belirtti. Odyan ve Baronyan’ın eserlerine güç ulaşılmasının sebebinin yazılan eserlerin uzun süre dergi ve gazete sayfalarında kalmaları ve yazılmalarından çok sonra kitap hâline getirilmeleri olduğunu dile getirdi.
1903’te Kahire’de, 1909’da İstanbul’da basılan Çarşılı Artin Ağa üç perdelik bir komedidir. Odyan başka eserlerinde olduğu gibi bu eserini de Mikayel Gürciyan4 ile
birlikte yazmıştır. Oyunun türünün komedi olması konusunda referans kaynaklarından bir tanesi Kevork Bardakjiyan’ın Modern Ermeni Edebiyatı5 adlı kitabıdır.
2 Osmanlı Bankası Baskını, İstanbul’daki Osmanlı Bankası merkez şubesinin 26 Ağus-

tos 1896 günü bir grup Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) üyesi tarafından
İstanbul’da Ermenilere yapılan katliamların durdurulması, 1878 Berlin Antlaşması’nın
61. maddesinde belirtilen “Ermeni Islahatları”nın Taşnaktsutyun’un önerdiği şekilde
yapılması ve genel af talepleri ile ele geçirilmesi eylemidir. (y. h. n.)
3 Daha kapsamlı bilgiye sayfa 163’teki “Lanetli Yıllar” adlı yazıdan ulaşabilirsiniz.
4 Mikayel Gürciyan, 1879 İstanbul doğumlu bir yazardır. O da Berberyan okullarında eğitim görmüş, 1896’da İskenderiye’ye yerleşmiştir. Orada dergi ve gazete çıkarır, Odyan’la komediler yazar. Bir adet de romanı vardır: Mağdik Ağa. Onun eserleri de Odyan gibi büyük
ölçüde gazete ve dergi sayfalarında kalmış, günümüze ulaşamamıştır. (y. h. n.)
5 Kevork B. Bardakjian, Modern Ermeni Edebiyatı, İstanbul:Aras Yayıncılık, 2013
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Çarşılı Artin Ağa temelde bir karı koca arasındaki doğu-batı çatışması üzerine
kuruludur: Kapalı Çarşı’da kumaşçılık yapan, kırk beş yaşındaki Artin Ağa ve
onun yirmi yıllık karısı Yevgenye, kızları Roze’u kiminle evlendirecekleri konusunda tartışırlar. Aslında Roze’un kiminle evleneceği bir yaşam biçimi tercihi
anlamına gelmektedir. Geleneksel bakış açısını temsil eden Artin Ağa, Yenikapı’da doğar; okula gitmediği için okuma yazması zayıf olan ve küçük yaştan
beri çarşıda esnaf olarak çalışan hâli vakti yerinde bir tüccardır. Karısıyla evlendikten sonra bu geleneksel yaşamda bir çatlama oluşmuştur; alaturkadan
alafranga bir hayat tarzına geçilmiş, evde suareler, tiyatro temsilleri düzenlenmeye başlamış, eski hizmetçi kovulup alafranga bir hizmetçi getirilmiştir.
Bütün bunların yanı sıra adabı muaşeret kurallarında ve dilde de birtakım
değişiklikler, modern güncellemeler meydana gelmiştir.
Oyunda eski ve yeni yaşam tarzı çatışırken, Artin Ağa ve Yevgenye’nin, kızları
Roze’a koca seçmesi gerekmektedir. Artin Ağa, kızını kendisi gibi bir çarşı tüccarı ile evlendirmek ister. Bir adayı da vardır: Akribas. Artin Ağa’nın gözünden
Akribas, itibarı düzgün, zengin bir tüccardır. Artin Ağa’nın tersine Yevgenye,
kızının eğitimli biriyle evlenmesini ister ve onun da bir adayı vardır: Doktor Şavaş. Şavaş, 19.yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da eğitim almaya giden
gençler furyasına katılmış, Paris’te tıp okumuş, iki kelimesinden biri Fransızca olan, son derece alafranga bir gençtir. Artin Ağa’nın gözünden ise Şavaş;
Paris’ten yeni gelmiş, elinde diploma, cebi delik, çıtkırıldım, zevzek, züppe,
zibidi, parasız, kreditosuz, kapkaççı, hileci, hurdacı ve hokkabazdır. Yevgenye
içinse Akribas, eğitimsiz, cahil, kibarlıktan yoksun, göbeğini kaşıyan biridir.
Oyunun sonunda daha önce oyunda adı hiç geçmemiş olan dayı, elinde bir
mektupla sahneye girer. Mektupla birlikte Roze’un başka bir sevdiği olduğu
öğrenilir ve böylece düğüm çözülür. Kızın sevgilisinin adı Dikran’dır. Dikran
çarşıda yazıcılık yapmış, öte yandan Marsilya’daki ticaret okuluna gitmiştir,
diploması vardır ve 4 dil biliyordur: Fransızca, İngilizce, Türkçe ve Ermenice.
Ayrıca çıraklık yaparak başladığı dükkana ortak olmuştur. Bu arada diğer
iki adayın işleri ters gitmeye başlamıştır: Akribas iflas eder, Şavaş yanlış ilaç
vermekten yakalanır ve ortaya bir sentez çıkar: Dikran. Sahnede Dikran’ın
diplomasını ve bir de patronuyla imzaladığı kontratı görürüz. Artin ve karısı
belgeleri okurlar ve üst üste konuşarak yeni adayı överler: Yevgenye “O! Dört
dil biliyor!”, Artin ise “O! %41 hissesi varmış!” der. İkisinin aynı anda “Kızımı buna vereceğim!” diye bağırmasıyla sorun çözüme kavuşmuş olur. Dayı,
sahneyi Artin ve Yevgenye’ye “Hadi artık barışın, sen biraz incel, sen de biraz
kalınlaş, ortada buluşun!” diyerek tamamlar. Oyun, bugünden bakıldığında
basit bir kurguymuş gibi değerlendirilebilir fakat iki farklı tabanı ve onların
dönüşümünü tartışmaya açar.
Odyan’ın bu oyununun en önemli noktalarından birisi, dilin modernleşmesinin doğurduğu çatışmayı içermesidir. Önceleri klasik Ermenice olarak
adlandırılan, kilisede kullanılan yazı dili, aslında halkın gündelik yaşamda
konuştuğu dil değildir. Gündelik yaşamda insanlar Türkçe ya da Ermenicenin
bir lehçesini ya da ikisinin karışımını konuşurlar. Fakat bir noktadan sonra
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modern Ermenice ortaya çıkar ve gündelik konuşma dili yazılı dil hâline gelir.
Bu fark üzerinden doğan gerilimi oyunun birçok kısmında görmek mümkündür. Mesela Yevgenye, kocasına Artin yerine Pascal der, kocası bu isime sinirlenir. Annesi kızına Roze yerine Vartuk demeyi tercih eder çünkü Ermenice
konuşmak da artık bir statü hâline gelmiştir. Eski hizmetçi Artin gibi Türkçe
ile karışık kaba bir dil konuşurken yeni hizmetçi Fransızcayla süslenmiş daha
temiz bir Ermenice konuşur.
20. yüzyıl Ermeni edebiyatı ve kültürü için önemli tartışmalardan bir diğeri
de sınıfsal çatışmadır. 18. veya 19. yüzyıla bakıldığında Ermeni toplumunda
bir ileri gelenler sınıfının varlığı söz konusudur: Amiralar6. Amiralar bir tür
ayanlar topluluğu olmakla birlikte Osmanlı Devleti’nin hükümet kademesine
oldukça bağlıdırlar. Kiliseleri onaran, okullar açan Amiralar, Patrik değiştirebilecek güce sahiptirler. Bir yandan aydınlanmacı bir görevleri olsa da muhafazakâr alanı da temsil etmektedirler. Amiralar, Osmanlı’nın iltizam sisteminde de çok önemli bir rol oynarlar. Merkezileşme, 19. yüzyıl boyunca Osmanlının modernleşme dönemindeki en büyük problemlerinden biridir. O dönem
halledilemeyen bu sorunu ihale usulü ile çözerler: Osmanlı parayı sarraflar
yani Amiralar’dan peşin olarak alıp, o bölgenin merkezinin Amiralar tarafından kollanmasını sağlar. Bu durumun sonucunda Amiralar halk üzerinde bir
güç oluşturmaya başlar. Sonrasında Tanzimat ve Islahat Fermanı’nın etkisiyle vergi sistemine geçilmeye çalışıldığında Ermeni sarrafların konumunda
bir sarsılma meydana gelir. Eskisi gibi cemaat içinde istediklerini yapamaz
hâle gelirler. Buradan boşalan yere, güçlenen bir esnaf sınıfı, tüccar sınıfı ve
onunla iş birliği yapan bir entelektüel sınıf gelir: Yeni Ermeniler. Bunlar, 18.
yüzyılın sonundan itibaren Avrupa’ya giden, orada meşhur kolejlerde eğitim
gören, teknik eğitim alan, tıp okuyan, mühendislik okuyan, batıdaki bir takım
aydınlanmacı düşüncelerle devrim fikriyle tanışan gençlerdir. Avrupa’dan dönünce daha laik, daha dünyevi bir temsil sistemi için Patrikhane yönetimini
zorlamaya başlarlar. Sonuç olarak sistemde çatlaklar oluşur, cemaat içinde
güç yeniden paylaşılır, bu yüzden de bir ikilik ortaya çıkar. Muhafazakâr modeli temsil eden Amiralar’a karşı; esnaflar ve entelektüel, gazete okuyan, mektep görmüş, diplomalı, Fransızca bilen yani Artin’in bakışıyla yeni züppeler
doğar. Oyundaki sınıfsal gerilim de tam olarak budur ve o dönem yazılmış
birçok eserde bu tartışma işlenir.
Çarşılı Artin Ağa adlı oyunda mizahi yapıyı güçlendiren bir “oyun içinde oyun”
bölümü bulunur. Artin’in Yevgenye ile evliliğinden sonra, alafranga yaşam
tarzının gereği olan suareler organize edilir. Konuklar çağırılır, evin içine bir
sahne kurulur ve klasik Ermenice, ağdalı ve özenti bir dille yazılmış tarihsel
7 Amiralar, imparatorluğun modernleşme sürecinde önemli roller üstlenen Ermeni aris-

tokrat sınıfıdır. Devlet adına vergi toplayan, devlete borç vererek sarraflık yapan, orduya
iaşe sağlayan, baruthane işleten, darphane eminliği, saray mimarlığı yapan, devletin
dış işlerinde ve bürokrasisinde önemli görevler üstlenen Amiralar, patrikhanenin karar
mekanizmalarında yer almaya başlar ve zaman içinde milletin idaresinde egemen olur.
Amiralar hakkında detaylı bilgi için bkz: Hagop L. Barsoumian, İstanbul’un Ermeni Amiralar Sınıfı, İstanbul:Aras Yayıncılık, 2013. (y. h. n.)
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bir dram oynanır. Yevgenye, Artin’i yani kocasını olay çıkarmasın diye yatmaya
göndermiştir. Fakat Artin gürültüye dayanamaz ve elinde mumu, kafasında
takkesi ve cübbesiyle sahneye dalar ve oyuncuları kovar. Onun tarihsel dramın fiilen içine girmesi bir mizah yaratır. Odyan oyunun bu bölümünde bir
başka sınıfsal farklılığa gönderme yapar. O dönem esnaflarla Amiralar arasındaki ve geleneksel muhafazakâr Osmanlı sınıfıyla genç devrimci Ermeniler
arasındaki gerilimin yanı sıra taşradan gelenlerle İstanbullu Ermeniler arasında da bir gerilim vardır. Oyunu izleyenler, Artin sahneye daldığında onu
Kafkas Ermenisi zannedip oyun içindeki oyunun hâlâ devam ettiğini sanır.
Dahası İstanbul hayatından alınmış bir oyun diye düşünülür. Öte yandan
Odyan İstanbul hayatından alınmış gerçeklerin “İstanbul’dan bir kesit” olarak
sunulması ve yazılmasının 1890’lardan itibaren moda olmasıyla dalga geçer.
Bu oyunun teması, alaturka ve alafranga çatışması, karşımıza daha sonra
Fatih Harbiye ile çıkar. Bu oyunda yer alan kızın kiminle evleneceği üzerinden
çıkan tartışmalara ve esnaflar üzerinden dönen çarşı ve sermaye tartışmalarına
1850’lerden itibaren Türkçe romanlarda çokça rastlanır.
Zavallı
Vodvil olarak adlandırılan Zavallı adlı oyunu Odyan’ın başka bir oyundan
uyarlaması olarak bilinir. Fakat kaynağı belli değildir. Odyan’ın “Büyülü
Komedya” adını verdiği tek perdelik oyununda dört karakter vardır: Zavallı
(Mösyö Krikor), Gomidas (öğretmen), Hagop (garson) ve Peri. Bu Peri’nin bir
genç tarafından canlandırılması gerektiği yönünde Odyan’ın düştüğü bir not
bulunmaktadır.
Oyun, haziran ayında, bir meyhanede geçer. Uzun süredir işsiz bir muhasebeci olan Krikor bütün gün iş aradıktan sonra yorgun argın meyhaneye
gelir. Gomidas, masası üzerinde uyukluyordur, içkiden sızmıştır. 6 kuruş
10 parası kalmış zavallı Krikor’un yılbaşına kadar bu parayla idare etmesi
gerekmektedir. Garson ise bir kaç yıl önce garsonluk yaptığı gazinonun karşısında, Türkçe operetler oynayan bir tiyatroyu izlemiş, türkü ve şarkı söylemeye başlamıştır. Dinleyenler sesini çok beğenir ve garsonu şan dersi alması
için yüreklendirirler. Garson şan dersleri alır ve bir operet kumpanyasına
girer fakat sahneye çıkınca sesi gider. Garsonluğa geri döner, sesi gelir; sonra tekrar sahneye çıkar ve sesi tekrar gider. Zavallı “Günde bir mecidiyem
olsaydı ben dünyanın en mutlu insanı olurdum ama hangi iyiliksever bana
her gün bir mecidiye verecek?” dediği anda sahneye bir Peri girer ve “Beni
kim çağırdı?” diye sorar. Zavallı durumunu anlattıktan sonra Peri “Beni çok
uğraştırma, işim var gücüm var. Senin gibi milyonlarca insan var, ben senin
hesabını toptan çıkarayım, getireyim.” der ve gider. Oyunda, Peri gittikten
sonra kalanların kendi aralarında hayal kurmaya başladıkları bir bölüm yer
alır: “O parayla neler yapılır? Faize yatırılır, iş kurulur, kafe açılır, okul açılır,
sarraflık yapılır, borsada oynanır…” Sonra Peri 30 kuruşla gelir çünkü Zavallı’nın bir buçuk günlük ömrü kalmıştır. Krikor “İyi o zaman, 30 kuruşluk
içelim, ilk ve son kez keyif yapalım” der ve oyun sonlanır.
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Oyun bir ironi barındırır. Örneğin Hagop’un sesinin sahneye çıkınca gitmesi,
garsonluk yaparken geri gelmesi çok çarpıcı bir karşıtlıktır. Zavallı iş aramak
için merdiven çıkıp inerken masa başında çalışanlar kadar para kazanamaz.
Kendisi yorulup, susuzluktan ölüyorken birilerinin masa başında para kazanıyor olması ona çok anlamsız gelir. Her biri için diğerinin hayatı kusursuzdur
ve her biri bir diğerinin yerinde olmak ister. Örneğin, Krikor için öğretmenlik
harika bir iştir; “Bir iki saat konuş, paraları al” der. Gomidas içinse garsonluk
en iyi iştir. Oyunun sonunda günde bir mecidiyeden hesaplanarak 30 kuruş kazanmanın bir muhasebecinin başına geliyor olması da ayrı bir ironi barındırır.
Oyundaki şiirsel dil repliklere bakıldığında hemen göze çarpar:
Zavallı: 6 kuruş 10 para… Sabahtan akşama kadar susamış ve rakı içmeye mecbur olmuş bir adam için… Of… Of… Her neyse, bekleyelim ve
ümit edelim… Ve bilhassa unutalım. Hagop, bana bir rakı ver oğlum. Rakı
unutmaktır. Rakı, hayat denilen yeryüzündeki bu kürek mahkûmiyetinden gökyüzüne kaçıştır. […] Gülme, oğlum. Bazen gece sokağa çıktığında
çamurun içinde yuvarlanan bir adam görürsün ve “sarhoşun biri” der,
geçip gidersin. Fakat hayır, dostum, değil. O bir kaçaktır; hayat denen
mahkûmiyetten kaçmıştır.
(…)
Hagop: Ah Mösyö Krikor, hikayemi anlatayım size görülmemiş, duyulmamış bir şey; üzücü bir hikaye benimkisi. Dur anlatayım eğer bir dakikan
varsa.
Zavallı: Bir dakika mı? Yüz dakikam, bin dakikam var, Allaha şükür. Zaten başka neyim var? Anlat bakalım, evladım, anlat.
(…)
Zavallı: Zaten dünyamız baştan kötü yaratılmış; aceleyle. Altı günde yaratılan bir dünya bundan daha iyi olamaz.
(…)
Zavallı: Zaman denen bu şaşılası boyacının eski şapkaları kırmızıya boyarken siyah redingotları niçin yeşile boyadığını kim açıklayabilir?
Son olarak, Zavallı adlı oyununda abartılı mizahi dil ile şiirsel olanın iç içe geçmesi sebebiyle, Zavallı’nın Odyan’ın diğer oyunlarından ayrıştığını belirtmek gerekir.
Kahraman
Kahraman tek perdelik, fars olarak sınıflandırılmış bir oyundur. Odyan’ın yine
Mikayel Gürciyan ile birlikte yazdığı oyun, 1928 yılında Kahire’de basılmıştır.
Oyun, İkinci Meşrutiyet’ten sonra İstanbul’un Samatya semtinde ve bir meyhanede geçer. Oyunda, Tumik adında bir karakter vardır. Tumik, Bulgaristan,
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Romanya ve İskenderiye’yi dolaşmış, iş olarak garsonluk, ayakkabı boyacılığı ve
komisyonculuk yapmış, Kilise heyeti kavgalarında taraf tutarak para koparmış,
Odyan’ın deyimiyle “bir serseri”dir. Tumik kendini anlatırken “Meydanlarda yaşasın diye bağırdım, kahrolsun diye bağırdım, hep bağırdım” nidaları atar ama
ne için bağırdığını bilmeden hayatını sürdürür. Oyunda şöyle bir diyalog geçer:
Meyhaneci: (Tumik’e) Seni devrimci yapalım. Şimdi burada onların borusu ötüyor, Meşrutiyet onların sayesinde gelmiş diyorlar, kendini devrimci gibi sat; itibarın kralını görürsün.
Tumik: Oldu, bitti o zaman, devrimciyim. Ben Ermeni değil miyim, Bulgaristan ve Mısır’da bir sürü eyleme katıldım, Abdülhamit aleyhine de
bağırdım, tecrübem var.
Bu diyalogun ardından oyunda bir kılık değiştirme sahnesi yer alır ve meyhaneci onu devrimci kılığına büründürmeye çalışır. Meyhaneci daha önce yiyip
içip parasını ödemeyen devrimcilerden içtiklerinin karşılığı olarak aldığı paltoyu
Tumik’e giydirir, kalpak takar; çizme, kemer ve bir de hançer bulur. Havaya
girmesi için son olarak önüne rakı koyar. O esnada meyhanede üç müşteri
vardır. Müşteriler Tumik’in masasına oturup, ondan devrimci hikâyelerini anlatmasını isterler. Odyan bu sahnede sahte devrim kahramanları ve İstanbulluların devrimci hayat merakı ile dalga geçer. Tumik bir vatan haini muhbiri
nasıl dövdüğünü uzun uzun anlatırken içeri Tumik’in bir arkadaşı girer. Tumik
arkadaşına durumu anlatınca, o da hemen havaya girer. Tumik ve arkadaşı,
millet uğruna ne kadar acı çektiklerini anlatırlar. Öbürleri de dikkatle dinlerler.
Bu arada Meyhaneci işkillenir; herkes sürekli içmiş ama kimse parasını vermemiştir. Meşrutiyet meyhanecinin umurunda değildir çünkü daha fazla içki içilmesine rağmen yine paralar ödenmiyordur. Sahte kahramanların ikisi tezgâha
kurulmuş anlatırlarken, anlattıkları asıl kişi gelir ve bunları döver. Dinleyenler
“kahraman aslında buymuş, onun peşinden gidelim” diyince meyhaneci parayı
kimin ödeyeceğini sorar ve “milletin hesabına yazılsın” cevabını alır. Oyun burada son bulur.
Odyan’ın bu oyununda mizah, abartının yanı sıra karakterlerdeki değişimlerden ve söylem farklılıklarından yararlanılarak yaratılır. Genel olarak Odyan’ın
kaleminin en güçlü yanı gündelik dili ustaca kullanmasıdır. Dil yüzünden
ortaya çıkan yanlış anlaşılmalar veya iletişimsizlik bu oyunda da çok önemli
bir noktadır. Tumik eğitimsiz bir serseridir fakat devrimci pozuna büründüğü
zaman, diğerleri onunla kibar bir dille konuşmaya başlarlar ve Tumik birçok
sözcüğü anlamaz. Odyan’ın bu oyununda, olduğundan farklı görünmek, tanınmak, tanınmamak gerilimiyle kurulan bir mizah yapısı olduğunu söyleyebiliriz.
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Mehmet Caner Soyulmaz
Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’nın (BÜO) kolaj çalışmasında yer alan oyunlardan biri olan Zavallı adlı oyunun yazarı Yervant Odyan; 1915’i yaşamış,
sürgün edilmiş ve hatta sürgünden dönmeyi başarmış bir yazar. Henüz Türkçe’ye çevrilmemiş ve aşağıda sunum notlarını bulabileceğiniz Lanetli Yıllar:
Sürgünüm ve Der Zor’dan Geri Dönüşüm, 1914-19191 adlı kitabında Odyan,
sürgüne gidişini ve dönüşünü detayları ile anlatarak kendi hikayesinin yanı
sıra sürgüne maruz kalmış pek çok kişinin hikayesine de yer veriyor. Böylece,
Ermeni kıyımına dair ciddi bir tanıklık örneği ortaya koyuyor.
Savaşın Başlangıcı
1914’te gazetede Avusturya tahtının veliahtı Franz Ferdinand’ın suikaste
uğradığını okuyan Yervant Odyan, bunun bir kişinin özel eylemi değil tüm
Avrupa için çok önemli bir hamle olduğunu anlar. Savaş gitgide yaklaşmaktadır ve tahmin edildiği üzere 2 Ağustos’ta savaş ilan edilir. İttihat ve Terakki
Cemiyeti ise Ermenilerin sürgününe, savaşın ilan edilmesinden çok daha
önce zaten karar vermiştir. Bu kararla beraber ülke, Almanya’nın yanında
Birinci Dünya Savaşı’na girer.
Korkunç Gece
24 Nisan 1915 akşamı, Taşnaksutyun Partisi üyelerinin tutuklandığı haberi
gelir. Başlarda kimse bu habere inanmaz. Odyan da “politik” olanların alındığını düşündüğü için telaşlanmaz; fakat durum sadece bu “politik” kişilerle
sınırlı değildir; çünkü polis Odyan’ı da aramaya başlar. Odyan bir süre arkadaşlarının evinde saklanır. Bu sırada ilk tutuklananlar sürgüne gönderilir.
Odyan, dergiye gitmesi tehlikeli olduğu için yazdıklarını dergiye başkaları ile
yollar. Jamanak2 dergisi, yine tehlikeli olduğu için, Odyan’ın makalelerini yayımlamaz. Odyan bir daha dergiye uğramak istemez; çünkü polisler günde en
az iki üç kere evini ve dergiyi aramaya gelmektedir.
Saklandığım Yerde
Bu esnada İngilizler savaşta galip durumdadır ve bu koşullar içinde Ermenilerin tek
1 Yervant Odyan, Accursed Years: My Exile and Return from Der Zor, 1914-1919, Gomidas Institute, Londra, 2009.
2 Yervant Odyan’ın yazarlık yaptığı dergi.(y.h.n.)
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umudu İngilizlerdir; çünkü gidenlerin dönmesine dair hiçbir umutları yoktur
ve tutuklamalar da hâlâ devam etmektedir.
Odyan, bir arkadaşının evinde saklanmaya devam eder. Her akşam yeni bilgiler almak için arkadaşının eve dönmesini bekler. Bir süre sonra tutuklamalar
azalır ve sürgün edilenlerden bazıları geri döner; böylece Ermeniler için daha
rahat bir dönem başlar.
Gergin Günler
Bu rahat dönem ile beraber Odyan kendi evine döner; fakat hâlâ çalıştığı
dergiye gitmez. 2 Haziran’da çıkarılan bir yasa ile Ermenilerden, çete kurup
Osmanlı Devleti’nin yanında savaşmaları istenir; fakat genç Ermeniler ordudadır, geri kalanların ise silahları ellerinden alınmıştır. Dolayısıyla Osmanlı
hükümeti, Ermenileri kendilerini savaşta desteklemeyen hainler olarak göstererek gerçekleştireceği sürgünün zeminini hazırlamış olur.
Bu yasanın ardından, askerlik yaşında olmayan ve zengin olan Ermeniler Avrupa’ya kaçar. Askerlik yaşında olanlar için ise durum daha vahimdir. Müslim ya da Gayri Müslim fark etmeksizin kimse orduya girmek istememektedir. Çoğu kişi askerliğini, ordu doktorlarına rüşvet vererek birkaç ay erteletir.
Rüşvet veremediği için orduya girmek zorunda kalanlar ise bilerek hastalık
kapmaya çalışır.
Bu esnada basın yönetiminin izniyle Odyan, Jamanak dergisindeki işine döner; fakat Haziran’da bu rahat dönem sona erer, doğudan Der Zor’a sürgünler
başlar ve tutuklamalar yine artar. 4 Temmuz’da yirmi Hınçak Partisi üyesinin
asıldığı açıklanır.
Bir gün Kalpakdjiyan adlı arkadaşı Odyan’a, Odyan’ın sakalının dikkat çektiğini söyler. Odyan ona hak verip sakalını keser. Kalpakdjiyan, artık güvende
olduğunu söylese de birkaç gün sonra Odyan da tutuklanır.
Hapis ve Sürgün
Odyan, tutuklanmadan bir süre önce, sanki hissetmiş gibi akrabalarını ziyaret eder. Bir gün geç saate kadar arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra
eve döner. Gecenin bir yarısı polisler gelir. Odyan’ın endişelenmesi üzerine,
polisler sürekli “önemli bir şey olmadığını, giyinmesine bile gerek olmadığını, komiserin sadece birkaç soru sormak için kendisini istediğini” söylerler.
Adı teyit edilip bir polisle birlikte tramvaya bindirilir. Polis kendisinin başka
yerde bekleyeceğini, böylece insanların Odyan’ın polis eşliğinde olduğunu
anlamayacaklarını, yani “itibarının zedelenmeyeciğini” söyler. Odyan, vardıkları karakolda başka kişilerin de olduğu temiz ve derli toplu bir nezarethaneye yerleştirilir. O gece bir doktor arkadaşının da orada olduğunu
fark eder. Doktor, evi aranmadığı ve Taşnak ya da Hınçak Partileri’nin
üyesi olmadığı için korkmasına gerek olmadığını söyler.
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Hapiste durumları çok kötü değildir, istedikleri yemekleri yiyip gazete satın alabilmektedirler; fakat apar topar geldiği için Odyan’ın parası yoktur.
Bu süreçte doktor arkadaşı Odyan’a maddi destek sağlar.
Odyan bu süreçte kendini gelebilecek suçlamalara ve tehditlere karşı hazırlamaya çalışır; eğer onu parti üyesi olarak suçlarlarsa kurtulması kolaydır; çünkü böyle bir bağlantısı yoktur. Asıl korkusu, Boghos Nubar
Paşa’nın biyografisini yazdığı için tutuklanmaktır.
Bir akşam, annesi ve hizmetçisi onu görmeye gelir; ama konuşmalarına
kesinlikle izin verilmez. Daha sonra bir polis ona, arkadaşının yolladığı bir
paket sigarayı getirir; ama o arkadaşın kim olduğunu söylemez. Sigara paketinin içinden Krikor Kalkayian adı çıkar. Bu şekilde maddi ya da manevi
destek hapistekiler için çok değerlidir.
Bu sırada, Odyan’ın doktor arkadaşı üçüncü kez sorguya çekilir ve masum
olduğuna inanıldığı için salınır. Odyan buna sevinse de yalnız kaldığına
üzülür. Sorgulansa suçsuzluğunu kanıtlayacağına inandığı için sorgulanmak ister; ama kimse onu sorguya almaz. Hapis hayatı bir rutin içinde
akıp gider. Salınanların yerini yeni tutuklular alır ve her daim konuşacak
bir şey, dinlenecek bir hikaye olur.
Hapis döneminde oraya toplanan ve Ankara’ya yollanan pek çok Ermeni
görür Odyan ve hepsi oldukça sefil haldedir. Polisler, İstanbul’dan İzmit’e
sürgün için yol parasını bu sefil insanlardan isterler; vermeyenlere fiziksel
şiddet uygulanır. Eğer gerçekten paraları yoksa, parası olanlar olmayanlar
yerine de ödemek zorundadır.
Hapisteki beşinci gün, bir polis gelip Odyan’a Konya’ya yollanacağı için
450 kuruş ödemesi gerektiğini söyler; fakat Yervant Odyan’ın parası yoktur. Ne dese ne yapsa, polis eşliğinde gidip para bulmasına ya da mektup
yazıp birilerinden para istemesine de izin verilmez. Akşam tekrar parayı
sormaya gelirler. Bulamazsa İzmit’e kadar trenle gideceği, oradan da Konya’ya yürümek zorunda kalacağını öğrenir. Polis memuru telefonla Odyan’ın yakınlarını aramaya ikna olur; ama saat geç olduğu için Odyan,
dergideki arkadaşlarına ulaşamaz. Polise yalvarıp Odyan’ın gidişini bir
gün daha erteletirler.
Konya’nın rahat yaşanabilir bir yer olması başta Odyan’ı rahatlatsa da
orada kalamayacağı ihtimalini öğrenince yine telaşlanır. Para göndermesi
için Jamanak dergisinden bir arkadaşına mektup yazar. Bir bavul içinde
ihtiyaç duyacağı malzemeler ve bir miktar para eline ulaşır. Daha önce
beraber Jamanak dergisinde çalıştığı bir arkadaşı da dahil olmak üzere
üç kişi (Nerses Chakeriyan ve Sebouh Agouni) beraber yola çıkacaklardır.
Kendilerine eşlik edecek polisin yol masrafını da onlara ödemek zorunda
kalır; Odyan bu durumu “bir diktatörlüğün ulaşabileceği son nokta” olarak değerlendirir.
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Ertesi sabah erkenden kırk Ermeni ve on polisin olduğu bir yerde toplanırlar. Diğer Ermenilerin çoğu evli olmayan taşralı erkeklerdir. Yolculuk başlar.
Her köşe başında Sebouh Agouni kaçmayı istese de çok tehlikeli olduğu için
yapamaz. Haydarpaşa’ya vardıklarında veda etmeye gelen kadınlar ve çocuklar gidenlere cesaret vermeye çalışır. Arkadaşları çok umutsuz olsa da, 6
günlük hapisten sonra dışarıda olmak Odyan’ı rahatlatmıştır. Nerses’in annesi oğlunu uğurlamaya geldiğinde, Odyan bu kadının gücüne hayran kalır.
Nerses ağlarken, kadın neredeyse gülerek sağlığından başka bir şeyi düşünmemesini öğütler oğluna. Trene binip yola çıkarlar. Odyan ve iki arkadaşı
ayrı bir kompartımanda yolculuk etmektedir. İzmit’te bir süre durduklarında
işkenceye uğramaktan çok korkarlar. O dönem İzmit’te hiç Ermeni yoktur ve
Türkler Ermenilere nefretle bakmaktadır. Onlara eşlik eden polis Aziz’le araları iyi olduğundan Aziz onlara yiyecek bir şeyler getirir; diğer polis ise onlara
katılmayı reddeder.
Eskişehir’e vardıklarında, sürgün Ermenilerin kaldıkları çadırlarla karşılaşırlar. Bu kalabalık; kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşmaktadır. Aziz’den izin alıp
bir bardak çay içmek için trenden inip çadırların yanına giderler. Kendilerine
bu kalabalığın sorduğu ilk soru İngilizlerin ne zaman ülkeye girecekleri, ne
zaman onları kurtaracakları olur; çünkü sürgündeki Ermeniler için hâlâ tek
umut İngilizlerin gelmesidir.
Konya’ya varınca polis merkezine götürülürler. Oradaki polisler de Konya’da
kalacaklarını teyit eder; fakat bir süre sonra adı “Sidikli” olan, hırsızların ve
ağır suçlu Türklerin kaldığı bir hapishaneye götürülürler. Diretseler de fayda
etmez. Hapiste İzmir’den gelen, İttihatçıların verdiği bombalarla yakalandıkları için hapse atılan Ermeniler ile tanışırlar. Bu İzmirli arkadaşları, kağıtlarında öyle yazsa bile, Odyan ve arkadaşlarının kesinlikle Konya’da bırakılmayacağını, daha öteye sürgün edileceğini söylerler.
Aynı gün polisler para isteyince, gideceklerini anlarlar. Bu sefer yolculuk
Ereğli’yedir; fakat treni kaçırırlar. Oradaki pis bir köşede uyumaktansa, zor
bela polisi ikna edip bir hana giderler; fakat han da oldukça kötü bir haldedir. Oradaki bir Ermeni, han sahibine rüşvet vermelerini öğütler. Rüşvet
verip temiz bir odaya yerleşirler. Yine rüşvet sayesinde Konya’da olan bir arkadaşına haber yollar Odyan. Bu arkadaşı onlar için hiçbir şey yapamayacak
durumdadır; çünkü kendi durumu da risklidir. Ertesi sabah erkenden trenle
yola çıkarlar. Gitmeden önce gördükleri tüm Ermeni tanıdıklara ellerinden
geleni yapmalarını söylerler.
Ereğli’ye vardıklarında, yakında kalacak bir yer bulamazlar. Ermeni çadırlarında da kalabalıktan yer bulmak mümkün değildir. Genç bir Ermeni, Odyan
ve arkadaşlarına yardımcı olur ve otele kadar eşlik eder. Oteldeki adam izinleri ve belgeleri olmadığı için onları almak istemez; çünkü sürgündekilerin
şehrin içinde kalmaları yasaktır. Otel sahibi ile görüşüp ertesi gün kaymakamdan izin getirmek kaydı ile oda kiralarlar. Odyan ve arkadaşları, otele
yerleştikten sonra Ereğli’de olan bir arkadaşları ile buluşurlar. Bu Ermeni,
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kendisinin de onlarınkine benzer şeyler yaşadığını, neden buraya gönderildiğini bilmediğini ve asla umutlanmamalarını söyler. İstanbul’daki arkadaşlarından yardım beklemekte ve yardım gelene kadar da saklanmayı
planlamaktadır. Ailelerinden para istemelerini tembih eder ve ayrılırlar.
Koyu İttihatçı ve Ermeni düşmanı bir adam olan dönemin Ereğli Kaymakamı, sadece ailelerine telgraf çekmelerine ve en fazla bir hafta otelde kalmalarına izin vermiştir. Ereğli’deki kampta kalan Ermenilerin durumu da oldukça kötüdür. Sınırlı bir bölgede yaşarlar; kaymakamdan izinsiz çıkmak,
hatta markete gitmek bile yasaktır. Tüm bunlara rağmen Yervant Odyan
bu toplumu, “umutlarını kaybetmemiş ve direnen bir kalabalık” olarak tarif eder. İnsanlar yanlarında getirdikleri müzik aletlerini çalar ve şarkılar
söyler. Erkekler kart oyunları oynar; çocuklar ise ders çalışır. Herkes kısa
bir süre içinde evine döneceğinden oldukça emindir.
Ereğli’de Odyan ve arkadaşları daha ucuz ve güvenli olduğu için, içinde
Ermenilerin de yaşadığı bir evden oda kiralarlar. Evdeki erkekler askere alındığı için geride kalan kadınlar sürgün edilmemiştir. Polis baskın
yaptığında, ev sahipleri sürgünlere önceden haber verdiği için saklanabilmektedirler. Bu evde kaldıkları süre boyunca kaçma planları devam eder.
Kaçmayı planlayanlar Odyan’a kendileri ile gelmesini teklif etse de Odyan,
gerekirse Der Zor’a kadar gideceğini, kaçak yaşamaktansa sonunu görmek
niyetinde olduğunu, İstanbul’daki Türklerden bıktığını, belki Araplarla
daha iyi bir yol bulabileceğini söyler.
Ereğli’de yaşam gittikçe zorlaşır. Polis ev sahiplerini tehdit etmeye başlar:
“Eğer evde Ermeni saklıyorlarsa onlar da sürgüne yollanacaktır”. Odyan ve
arkadaşları da başka bir yere gitmeyi planlarlar ve tanıdıkları bir Ermeni
sayesinde çok az kişiye nasip olacak bir şansla tren bileti bulurlar. 7 Ekim’de
Odyan ve birkaç arkadaşı trenle yola çıkarlar. Paraları bitmek üzere olduğu
için hep beraber yürüyerek Pozantı’ya varırlar. İstasyona vardıklarında polis aralarından birini askere gitmesi gerektiği gerekçesiyle alıp götürür. Geri
kalanların da kalacak yeri olmadığından açıkta kalırlar. Beklerken yanlarına
gelen bir adam belli bir ücret karşılığında tutuklanan arkadaşı geri getireceğini söyler ve onu getirir. Sonradan anlaşılır ki bu askerlik hikayesi, polisin
ve sivillerin Ermenilerden para koparmak için kurduğu tezgahlardan biridir.
Ertesi sabah polis kampa gitmelerini söyler. Güçlükle yürüyerek kampa varırlar ve herkesin yola koyulduğunu, insanların nereye gittiklerini bilmeden
yürütüldüğünü fark ederler. Onlar da kafileye katılır. Yolculuk oldukça zorlu
bir şekilde devam eder. Bazıları at ya da araba tutmuştur; bazıları ise yürümektedir. Arada bir mola verilir; fakat özellikle güneşin tepede olduğu saatlerde yürümek felaket gibidir. Sonunda yaklaşık kırk bin Ermeni’nin kaldığı
Tarsus kampına ulaşılır.
Odyan’ın arkadaşları Tarsus merkezde saklanmayı başarır. Odyan ise kampta
kalmıştır. Arada bir Der Zor’a bir kısım insan götürmek üzere tren geldiğinde
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Odyan gibi ailesi ve çok eşyası olmayanlar trenden uzak yerlere kaçarlar; ama
kaçamayanlar tamamen keyfi bir şekilde seçilerek yollanmaktadır.
Tarsus’ta
Bir süre sonra Odyan da arkadaşlarının yanına, Tarsus’a geçmeyi başarır.
Kendisi gibi sürülmüş, yolda kaza geçirdiği için sakat kalmış ve Ermeni olduğu için tedavi edilmemiş olan bir arkadaşı ile Tarsus’ta görüşme fırsatı bulur.
Bu şehirde tanıştıkları bir aile, Odyan ve arkadaşlarına sadece oda değil, aynı
zamanda yemek, sigara ve moral de verir.
Baskılar artınca, 18 Kasım’da, diğer arkadaşları kalmayı tercih etse de Odyan,
Karekin Vartabed ve ailesi ile Osmaniye’ye gider. Otellerde yer bulamazlar;
kimse onları evine de almaz. Kalacak yer arayışının sonunda bir otelin yanındaki bahçede iki oda bulmayı başarırlar.
Osmaniye’den sürülen kırk, elli bin Ermeni’nin hikayesini de duyarlar. Hepsi
yağmur çamur demeden yayan yolculuğa zorlanmış; ancak yirmi bin tanesi hayatta kalabilmiştir. Durum vahimleştiği için herkes kaçma planları yapmakla
meşguldür. Yabancı gemilerin gelip kendilerini alacağını düşünüp günlerce kıyıda bekleyenler vardır; fakat sadece birkaç kişi bunu başarabilmiştir. Diğer bir
yandan Almanya ve Amerika’nın Ermenilerin kafa sayısına göre açık arttırma
ile Ermenileri satın alıp kurtaracağı yönünde dedikodular yayılmaktadır ya da
İngilizlerin pek yakında gelip onları kurtaracağı yönünde… Bu haberler elbette
inanılmaz bir güven ve heyecan yaratsa da hiçbiri doğru çıkmaz. On gün sonra
İslahiye’ye doğru yola çıkılır; yolculuk yine korkunçtur. Odyan yolda Jamanak
dergisinden tanıdığı iki Ermeni’nin yol yapım çalışmalarında çalıştırıldığını görür.
Bir kuru ekmek parçası karşılığı günde on saat çalıştıklarını ve gece açıklıkta, o
yolda yattıklarını, gelen sekiz yüz kişiden ancak yüz altmış kişinin hayatta kaldığını öğrenir.
Islahiye’deki kamplardaki durum da diğer kamplardan farksızdır. Herkes hasta
olduğu için ve doktor ya da ilaç olmadığı için günde yüz elli ya da iki yüz kişi ölmektedir. Buradaki herkesin tek hayali Suriye’ye geçmektir; çünkü orada hayat
nispeten daha rahattır; fakat Suriye’ye gitmek için trenle Halep’e geçmek gerekmektedir ki bu da çok zor bir süreçtir.
Odyan ve arkadaşları, bu zamana kadar Karekin Vartabed’in Enver Paşa ile olan
ilişkisi ve Enver Paşa imzalı telgraflar sayesinde hayatta kalabilmişlerdir; fakat
artık işler daha zordur. Bir gün zorla karakola götürülürler. Vartabed kaymakamı tanıdığı için kurtulurlar. Birkaç gün sonra yine kaymakam sayesinde Halep’e
bilet bulup yola çıkarlar.
Halep’te
Halep’te kilisede kalacak bir yer bulurlar. Kilise rahat olmadığından bir otele yerleşmek niyetindedirler; ama yine bir yasak ile karşılaşırlar. İzinsiz kalmaları da
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tehlikeli olduğundan Vartabed, Enver Paşa ile iletişime geçer ve Odyan ve arkadaşlarına on gün boyunca otelde kalma izni çıkarır. Bu sayede Odyan, şehirde rahatça gezip arkadaşlarını görme fırsatı bulur. Arkadaşlarından biri
olaylar başlamadan önce bölgede doktorluk yapmaktadır ve bu sayede sürgüne tabi olmamıştır. İstanbul’a dönme izni vardır; ama orayı bırakıp gidemez; çünkü Türk doktorlar Ermeniler ile ilgilenmediği için bölgede kendisine
ihtiyaç vardır. Diğer arkadaşı ise Alman bir kadının önderliğinde yetimhane
işleten biridir. Bu Alman kadın, Cemal Paşa’nın tanıdığı olduğu için Halep’te
Ermeni çocukların bakıldığı bir yetimhane olması mümkün olabilmiştir.
Ermenilere uygulanan baskılar artmakta ve Enver Paşa’dan ses çıkmamaktadır. Vartabed, pek çok Ermeni’nin Suriye’ye geçip nispeten daha iyi hayatlar sürmesine aracılık eden Cemal Paşa ile iletişime geçmeye karar verir.
Mektup yazıp kendisi ve ailesinin Kudüs’e geçmesine izin verilmesini ister.
Cemal Paşa mektubu okuduktan sonra yırtıp bir kenara atar; böylece umutlar da suya düşer.
Halep’teki Baron Otel’in sahibi Mazlumian Efendi (nam-ı diğer Baron) yardımseverliği ile tanınmaktadır. Odyan ve arkadaşlarına da “Başınız sıkışırsa ona gidin.” der herkes. Gerçekten de Baron elinden geleni yapar. Baron,
Odyan ve arkadaşları için izin aldığını, çok iyi bir yer olmasa da Der Zor’dan
daha iyi olan Halep’in bir kasabasına gidebileceklerini söyler. Tam hazırlık
yaptıkları sırada polis gelir hemen şehri terk edip Sebil’e gitmelerini emreder.
İznin sadece Vartabed ve bir iki akrabası için geçerli olduğunu iddia eder. Dolayısıyla Odyan ve diğerleri Sebil’e gitmek zorunda kalır.
Sebil, Halep’in doğusunda, Der Zor’a gideceklerin konaklatıldığı bir yerdir.
Sebil’de tanıştıkları Ermenilerden şunu öğrenirler: “Eğer bir Ermeni esnaflık
yapıyorsa diğerlerinden ayrılacak, Şam’a gönderilecek ve orada devletin fabrikasında çalışabilecektir”. Çadırında kaldıkları bir Ermeni ailenin reisi, pek
çok kişinin karısından dikiş öğrenerek terzilik yaptığını ve böylece Der Zor’a
gitmekten kurtulduğunu anlatır. Bu adam, ölmüş iki esnafın yerine Odyan’ın
arkadaşlarını geçirir. Kısa süre içinde Odyan’a da bir kağıt ayarlanır: Odyan
artık Asadur isimli, 52 yaşında, evli ve iki çocuk sahibi bir esnaftır.
Odyan için bölgede tanık olduğu en vurucu olay ise çocuk ticaretidir. Araplar, Türkler ve Yahudiler sık sık gelip, çadır çadır gezip satılık çocuk olup
olmadığını sormaktadır. Zengin aileler bu kişileri kovsa da fakir aileler kararsız kalır ve pazarlık başlar. Çocukları almak isteyenler “Siz zaten öleceksiniz, en azından bu çocukların yaşamasına fırsat verin” diyerek aileleri ikna
etmeye çalışırlar. Odyan anılarında, çocuklarını sattıktan sonra deliren ya
da duygularını yitiren ebeveynler gördüğünü, bu ticaretin sürgünün en kötü
yanı olduğunu ve bunu gördükten sonra insanlığın daha ne kadar alçalabileceğini tasavvur edemediğini belirtir.
Bir gün askerler gelir ve esnafların toparlanmasını emreder: “Yolculuk
Şam’a.” Odyan telaşlıdır, esnaf kimliği vardır; ama esnaflık için izin kağıdı
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yoktur. Bir şekilde kontrolü atlatıp trene biner. Trende kıpırdayacak yer
dahi yoktur ve yol üç gün sürecektir. Tren daha hareket etmeden askerler Odyan ve diğer izinsizleri yakalayıp trenden atarlar. Diğer bir yandan
Odyan’ın esnaf kimliği olmasına rağmen Sebil’de kalmasına izin verilmez;
Odyan, Der Zor’a gitmek zorundadır. O esnada Odyan’a dayısından mektup gelir: Dayısı mektubunda onun Hama’ya gelmesini ve orada kendisinin
yanında rahat edeceğini yazar. Odyan, otel sahibi Baron’dan yardım ister.
Baron, bir süre saklanırsa belki onu bir fırsat bulup Hama’ya yollayabileceğini söyler. Saklanmak için günlerce evden çıkmaz; çünkü polisler Odyan’ın
esnaf kimliğine inanmamakta ve onu gerçek kimliği ile aramaktadır. 2 Ocak
sabahı Odyan apar topar istasyona gider. Baron’un sayesinde, dayısının
yanına Hama’ya ulaşır ve Hama’da sürgünün bittiğini, burada rahat edeceğini düşünür.
Hama’da
Hama, Şam’a bağlı, çoğunlukla Arapların bulunduğu ve Türklerin yaşamadığı bir yerdir. Odyan şehre vardığında, beş bin kadar sürülmüş Ermeni bu
sınırlar içindedir. Bu Ermeniler Adana, Antep ve Antakya’dan sürülmüş ve
fazla eziyet görmemişlerdir; çünkü bir hafta önceden kendilerine gönderilecekleri haber verilmiş; böylece eşyalarını alıp buraya yerleşebilmişlerdir.
Buradaki esnafın çoğu Ermenilerden oluşmaktadır, hatta Hama’ya ilk fotoğrafçıyı açan da Ermeni’dir.
Odyan, Hama’da Samsun’dan sürülmüş yaklaşık otuz kadınla karşılaşır.
Bu kadınlar, sürgün yoluna çıkar çıkmaz kocaları, kardeşleri ve çocuklarından ayrı koyulmuşlar; daha genç olanlar ise Türkler tarafından kaçırılmıştır.
Odyan, Hama’da nispeten rahat bir yaşam sürer. Gezer ve pek çok gazeteye
erişim sağlama imkanı bulur. Güvende hissettiği için de, zaman geçirmek
için günlük tutmaya başlar. Bu günlüğü odasında pencerenin altındaki
oyuğa saklar. Odyan biraz rahata erdiği sıralarda, 1916’nın başlarında kötü
haberler gelmeye başlar; çünkü İngilizler geri çekilmektedir ve Bulgarlar,
Almanlar ve Türklerle beraber savaşa girmiş durumdadır. Nisan ayında bir
gün, birkaç Ermeninin askerler tarafından alındığı haberi gelir. Böylece Ermeniler arasında askere alınma korkusu yayılır. Aslında bu haberden birkaç gün önce Cemal Paşa hiçbir Ermeninin askere çağrılmayacağını söylemiştir. Cemal Paşa’ya mektup yazılır ve Paşa, Eylül ayına kadar Ermenilerin
askere alımını durdurur.
Temmuz’da başka bir haber gelir: “Eğer Ermeniler İslamiyeti kabul etmezlerse, Der Zor’a sürülecek ya da öldürüleceklerdir”. Başta Ermeniler bu teklifi
reddeder; fakat baskı artar. Başka illerden de Ermenilerin din değiştirdiğine
dair haberler gelir. Hama’da büyük bir çoğunluk din değiştirme fikrinde, bir
kısım Ermeni ise hala tereddüttedir; fakat çöle sürülme tehdidi arttıkça din
değiştirenlerin sayısı da artar. Odyan ve arkadaşı Nerses Kaçaduryan da
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din değiştirmeye giderler ve yeni kimliklerini alırlar: Odyan’ın adı artık Aziz
Nuri olmuştur. Odyan anılarında, bu noktada İttihat’ın da etkisinin büyük
olduğunu belirtir. Onca kişinin din değiştirmesi ve belge işleri uzun olduğu
için, tüm belgeler İttihatçılar tarafından önceden hazırlanıp dağıtılmıştır.
Din değiştirme konusunda sonuna kadar direnenler ise Samsun’dan sürülen
kadınlardır. Bu kadınlar “Bizim kocalarımızı ve çocuklarımızı öldürdüler. Madem Müslüman olacaktık, onları kurtarabilseydik. Bırakın bizi de öldürsünler”
diyerek İslamiyeti reddederler. Sonunda Odyan ve arkadaşları onları din değiştirmeye ikna eder ve onlar da din değiştirir.
Araplar, din değiştirmiş olsalar da Ermenilerden uzak durmaya devam ederler. Ermeniler ise ister istemez yeni isimlerini değil eskilerini kullanırlar, yeni
isimlerine alışamazlar. Dolayısıyla din değiştirmenin diğer ırklar için bir farkı
olmamış ve sonuçta Ermeniler yine kabullenilmemiştir.
Eylül ayında tekrar askere alınma gündeme gelir. Bir gün tek tek tüm Ermeni
evlerini gezip isim ve yaşlarını not almaya başlarlar ve bu Ermeniler arasında
bir endişe yaratır: Askere alınacak olabilirler, sürgün edilecek olabilirler ya da
yeni bir katliam planlanıyor olabilir. Askere alımlar tekrar ertelense de endişeler
sürer.
Bir gece Odyan’ın kaldığı ev basılır. Tüm ev en ince detayına kadar aranır.
Odyan’ın korkusu sürgünün detaylarının yazılı olduğu günlüğünün bulunmasıdır; fakat polisler günlüğü bulamaz. Arama bitince Garabed adında birini
aradıkları anlaşılır. Garabed’in bu evden taşındığı anlaşılınca, Odyan ve dayısı
polis merkezine götürülür. Polisler, Garabed’i de bulup polis merkezinde hepsini sorguya alırlar. Ne ile suçlandıkları bile belli olmadan birkaç gün hapiste
bekletilirler, bu süre içinde Garabed’in üç kardeşini de tutuklayıp getirirler.
Sonunda Halep’e gitmeleri emredilir. Bu arama ve sorgu olayının aslı ise sonradan öğrenilir: Garabed ile Odyan’ın dayısıyla iyi geçinemeyen bir Ermeni
“bomba sakladıkları” gerekçesi ile onları polise şikayet eder; evin detaylı aranmasının sebebi budur. Bu muhbir, bunu başka Ermenilere de yapmıştır. Bu
yalan şikayetler sebebiyle bazı Ermeniler Der Zor’a kadar bile sürülmüştür.
Sonuç olarak neden olduğunu bilmeden Halep’e yollanırlar.
Halep’ten Der Zor’a
Odyan ve diğerlerine eşlik eden polis rüşvet karşılığında, hapis yerine otelde
bir gece kalmalarına izin verir. Ertesi gün yine rüşvet vererek tanıdıklarını görme izni alırlar. Odyan ve arkadaşlarının eline bu esnada kolaylıkla kaçabilme
fırsatı geçer; çünkü polis onlara güvenir; fakat umutlarını hâlâ yitirmedikleri
için kaçmayı düşünmezler. Sonraki akşam önce polis merkezine daha sonra da saraya götürülürler. Halep’in yöneticisi o dönem istifa etmiştir; yerine
bakan kişi kısaca Odyan’ların kağıtlarına göz atar ve kararı verir: Der Zor’a
sürgün.
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Önce bir hapishaneye yollanırlar. Burası, ağır mahkumların bulunduğu oldukça pis bir yerdir. Yine rüşvet karşılığı hapishanenin nispeten daha temiz
kısmında kalırlar. Yolda soyulmak ya da polisten rüşvet baskısı görmek korkusuyla yanlarına pek bir şey almazlar. Ayrıca batılı kıyafetleri de dikkat çekeceğinden Arapların kıyafetlerine benzer şeyler giyerler. O sıralarda Bağdat,
İngilizlerin eline geçtiği için herkes yolculuğa çıkacak olanlara umut vermeye
çalışır; fakat artık umutlu olmak onlar için çok da kolay değildir.
Altı tane polis ile beraber yola çıkarlar. Polisler başta kadınlar ve çocuklar hariç herkese kelepçe takmak ister; fakat yeterince kelepçe bulunamadığından
bundan vazgeçip herkesi kaçmamaları için tehdit etmekle yetinirler. Yolda
bazı yerlerde geceyi geçirmek için mola verilir. Sürgün olanlar pis odalara
kilitlenir, bir de üstüne her durdukları yerde polislerin kendi atlarının bakımı
için sürgünlerden altı mecidiye toplanır.
Polisler kafileyi Der Zor sınırındaki polislere bırakıp döneceklerdir; fakat sınıra
yaklaşırken arabaları durdurup para isterler. Bunun sebebi ise onları sağ salim
buraya ulaştırmış olmalarıdır. İsyan edenler olsa da polis dinlemez: “Sizi burada
öldürsek, bizden kim hesap soracak? On, on beş tane Ermeninin hesabını soracaklarını mı sanıyorsunuz? Ödeyin, yoksa kötü olur” diyerek tehdit ederler. El
mahkum para ödenir ve ardından Der Zor’a varılır. Sürgünler, hükümet binasının ve hapishanenin bulunduğu binanın avlusunda saatlerce bekletilir.
Başlarında bekleyen polis Ermenice “Merak etmeyin, burada kalacaksınız” der.
Bu polis Antep’te senelerce Ermenilerle birlikte yaşadığı için Ermenice’yi öğrenmiştir. Sürgünün bittiğini, yarın sabah salınacaklarını söyler. Bu umutla o gece
rahat bir uyku uyurlar.
Ertesi gün Der Zor katliamını planlayanlardan Antepli Mustafa Bey herkesi
tek tek sorguya çeker. Odyan’a sıra geldiğinde, Mustafa Bey İslam’ın şartlarını
saymasını ister; sakalını kesme şekline kadar Odyan’ın İslamiyet’ini sorgular.
Odyan, lamba satıcısı olduğunu iddia etse de, Jamanak dergisinde yazdığı dahi
bilinmektedir. Odyan, Jamanak dergisinde bir şeyler yazdığını; fakat derginin
editörlüğünü sürekli olarak yapmadığını iddia eder. Ertesi gün Mustafa Bey sürgünleri karşısına alıp kimsenin gitmeyeceğini, herkesin orada kalacağını, hepsine
birtakım görevler verileceğini söyler. “Şimdiye kadar lordlar gibi yaşadınız, artık
köle olacaksınız” sözünden sonra belediye meclisine görev almaya götürülürler.
Sürgünlere yolları süpürme görevi verilir. Yaptıkları iş ağır olsa da sürgünler en
azından daha uzağa sürülmedikleri için mutlulardır. Şehirde evde kalmak için
izin isterler, bunun için beklemeleri söylenir; o zamana kadar betonda yatmak
zorunda kalırlar.
Sokak süpürme işi sadece dört gün sürer. Bir sabah yine işe gitmek için kalktıklarında avluya toplanmış perişan halde bir sürü Ermeni görürler. Mustafa Bey
süpürme işini yapanlara Miadin’e gideceklerini söyler. İtirazlar sonuçsuz kalır.
Yürüyerek Miadin’e doğru yola çıkarlar. Kalabalık kafile çok zor ilerlemektedir.
Hem yaşlı ve çocuklar olduğu için hem de günlerdir ot yiyerek beslendikleri
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için durumları çok kötüdür. Eğer Miadin’den de öteye sürülürlerse, Mezapotamya’daki bir kabile lideri tarafından öldürüleceklerinden neredeyse emin bir
halde yola devam ederler.
Miadin’e vardıktan bir gün sonra El Bousera’ya, nehrin öte tarafına, Mezapotamya’ya gideceklerini öğrenirler. Artık umut denen şeyden eser kalmamıştır.
Sıcak havada altı yedi saat yürüyerek geçirdikleri yolculuktan sonra El Bousera’ya varırlar. Oradaki müdür köyden çıkmayacak şekilde istedikleri gibi yaşayabileceklerini söyler. Birbirlerine ilk fırsatta kaçma sözü veren arkadaşlarıyla birlikte Odyan bir ev tutar. Şimdiye kadar kaçmayı düşünmeyen Odyan
ilk defa bu planlara dahil olma fikrindedir.
El Busra
El Busra’da, temel ihtiyaçlarını insani bir şekilde karşılamak oldukça güçtür.
Odyan ve arkadaşları, buraya yerleşir yerleşmez kaçma planları hazırlamaya başlarlar. Der Zor’a yakın bölgede yaşayan Yezidilerin yanına kaçmak en
mantıklı yoldur; çünkü Yezidiler Arap ve Türklere karşı olsalar da Ermenilerle
dostlardır. Onları, Yezidilerin bölgesine para karşılığı götürecek birini bulurlar; fakat bu adamın sahtekar olduğu, daha önce de başka Ermenileri aynı
şekilde kandırıp yolda öldürüp paralarını aldığını öğrenince bu adama güvenmekten vazgeçerler. Herkesin planı Halep’e dönmek olsa da Odyan orada da
özgür olamayacağını bilir, bu yüzden Bağdat’a gitmeye karar verir.
Odyan eski elbiseler bulup üstünü başını yırtıp dilenci kılığına girerek yola çıkar. Yolda pek çok kez ölümden döner. Arapların çadırlarına yaklaştığı sırada
genç bir Arap Odyan’ın ceketini almak ister, ikisi kavga ederler. Odyan kavgadan kurtulup bir çadıra girer. Bir adam çadırda onu karşılar ve ona yemek
verir. Odyan yola devam ederken ona yolu göstermek bahanesiyle arkasından
iki kişi gelir. Odyan istemese de ona eşlik ederler ve onlara kavga ettiği genç de
eklenir. Odyan’ın tüm kıyafetlerini zorla alıp giderler. Odyan çıplak halde yolunun üstündeki çadırlardan nasıl yardım isteyeceğini düşünüp yürürken bir
çobana rastlar. Çoban ona bir palto verir. Yola devam ederken başka bir Arap
gelip bu montu çaldığını iddia ederek geri alır. Odyan yine çırılçıplak ilerler ve
bir çadıra girer. Çadırdaki kadınlar bağırmaya başlar. Sadece deliler bu şekilde
gezdiği için Odyan’ın deli olduğunu zannederler. Delilik ise bir güç olduğu için
kimse ona saldıramaz; fakat delinin orada kalmasına da izin vermezler. En son
başka bir çadırdaki bir adam ona kıyafet, yiyecek ve yatacak yer verir; fakat
giyecek incedir ve gece hava oldukça soğuk olduğu için uyuyamaz. Isınmak
için adamın ona layık gördüğü köşeden çadırın orta tarafına doğru geçer; fakat
çadırdaki kadının çığlığı ile herkes onu hırsız zanneder ve dışarı atılır.
Bundan sonra belki de Odyan için sürgünün en kötü zamanı başlar. Tüm gece
çakal ve yılan sesleri eşliğinde yürür, çalılar ayaklarını keser, köpeklerin saldırısına uğrar. En sonunda sonu kötü olacaksa bile El Busra’ya dönmeye karar
verir; fakat yol uzundur ve oturup dinlenirse uyuyakalmaktan korktuğu için
iki bin adımda bir oturur; Odyan bu şekilde sayı sayarak beynini ayık tutmaya
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çalışır. En sonunda evine geri döner. Hayat yine aynı rutine girer. Yaptıkları en
eğlenceli şey birbirlerinin kafasındaki bitleri toplamaktır.
Herhangi bir haber alma aracı olmadığı için haberleri gidip gelen tüccarlardan
alırlar. Bir gün İngilizlerin o bölgede başarı kazandığı haberi gelir. Ardından da
aksine Türk askerinin ilerlediği iddia edilir. Böyle haberlerle günler geçerken,
bir gün genç Ermenilerin Miadin’e yol yapımında çalışmaya yollanacağı haberi
gelir. Kaçmaya çalışanların sonu Odyan’ınki gibi hatta daha da beter olur ve sonunda Ermenileri yol yapımına yollama kararı kesinleşir. 1917’nin Eylül ayında bu karar üstüne Odyan ve bir arkadaşı kaçmaya karar verirler. Odyan’ın
Der Zor’daki arkadaşı Mesrob eğer bir şekilde oraya gelebilirlerse askeri bir
atölyede onlara iş ayarlayabileceğini söyler. Para karşılığı kaçmalarına yardım
eden Araplar sayesinde Der Zor’a ulaşırlar. Arkadaşı Mesrob ile buluşur. Görevi askeri dökümhanede çalışma olacak; aynı zamanda orada yaşayabilecektir.
Mesrob, Odyan’ı amcası olarak tanıştırır, izin kağıdı bu şekilde yazılır ve Odyan
işe başlar. Bir akşam dışarı çıktığında Mustafa Bey ile karşılaşır. Mustafa Bey
onu yine sorguya çeker, asıl soyadını bildiği için farkı anlar; fakat kimseye bir
şey söylemez. Odyan bu durumu arkadaşına anlattığında arkadaşı, Odyan’ın
artık bir asker olduğunu ve kimseye hesap vermesine gerek olmadığını söyler.
Der Zor’da
Der Zor’da ortam karışıktır. Askeri bir çalışma ortamında yaşamalarına izin
verilen Ermeniler vardır. Ermenilerin büyük bir kısmı psikolojik olarak yıkılmış durumdadırlar; çünkü kıyımdan sağ çıkmalarına rağmen birçoğu tüm
yakınlarını kaybetmiştir. Aynı zamanda açlıkla mücadele etmek zorunda olan
büyük bir kesim vardır. Daha da kötüsü, bir yerden sonra açlıktan ölen insanlarla bezenmiş yollarda yürümek bile sürgündeki insanlara normal gelmeye
başlamıştır.
Odyan Der Zor’da askeri bir dökümhanede çalışmaktadır. Bir gün Odyan’a
Fransızca bilen birisine ihtiyaç olduğu söylenir. Savaş bölgesindeki Almanlarla iletişime geçmek için bir tercüman gerekmektedir. Bu Odyan için sevindirici
bir durumdur; çünkü ona anlatıldığı üzere tercüman olursa Alman komutanlarla beraber İstanbul’a dönme fırsatı bulabilecektir; ama sonrasında bölge
kumandanı “Ermenilerin savaş alanına gidemeyeceğini” vurgulayıp Odyan’ın
tercüman olmasına izin vermez. Bir süre sonra, bölge komutanı değişir ve
yeni komutan bir tercümana ihtiyaçları olduğunu yineler. Bölgede tek Fransızca bilen Odyan olduğu için bu sefer mecburen onun tercüman olmasına
karar verilir. Bu karar verildikten sadece bir gün sonra Odyan, ordu komutanı
Kaymakam Seyit Hamit Bey’in yanına yollanır; ama ilk başlarda tercümanlıktan çok hizmetçilik yapar. Buna rağmen durumu çok daha iyidir; çünkü
Der Zor’daki ağır işlerden uzaktadır. Almanlarla yapılan ilk görüşmeden sonra
ise tercüman olarak büyük bir güven kazanır, özellikle de Seyit Hamit Bey’in
güvenini... Almanlarla diyaloga sadece onun vasıtasıyla geçilebilmektedir.Bu
sayede Odyan önemli savaş bilgilerini de öğrenir; tabii ki bu ona büyük bir
sorumluluk yükler.
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Kısa süre içerisinde Odyan için çok daha iyi bir gelişme olur ve Almanların
yanında tercüman olarak çalışmak için görevlendirilir. Artık Türk birliklerinin
içinde değil, Alman birliklerinin içinde çalışmaya başlar; ama tabii ki Türk
birliklerinin kontrolü ve takibi de sürekli olarak devam eder. Özellikle de bölge
polisi, Odyan “siyasi suçlu” sıfatıyla oraya yollanmış biri olduğu için sürekli
olarak Odyan’ı takip eder.
Tercümanlığını yaptığı kişi Edval isimli İsveçli bir komutandır, Almanya için
gönüllü olarak savaşmaktadır. O bölgeye geldikten sonra Bağdatlı bir Ermeni
kadınla evlenmiş ve o kadın da Der Zor’da mahkum tutulmuştur. Dolayısıyla
bu komutan da Türklere karşı olumsuz bir tavır içine girmiştir. Odyan bu
açıdan şanslıdır; çünkü o bölgede kaldığı sürece bir şekilde Alman komutan
onu kollar. Türk polisi sürekli Odyan’ı geri getirmek ister; bölgedeki Alman
otoritelerini zorlarlar; ama Edval sayesinde somut adım atamazlar. Ayrıca o
dönemlerde Türk ve Alman otoriteleri arasında gerginlik yaratan durumlar
vardır. Tüm bu yaşananlar Odyan’ı da etkiler. Bu gergin ortam Odyan’ın bir
yandan Almanlar tarafından daha çok korunmasını sağlarken öte yandan da
Türk polisler tarafından daha büyük bir baskı altında takip edilmesine neden
olur. Bu ikilemde iyice gerilen Odyan, Der Zor’dan kaçmaya karar verir.
Kaçma planı yaparken etrafındaki bazı insanlardan da yardım alır; hatta Alman komutan Edval bile gizli gizli Odyan’a yardım eder. Bu arada Alman birliklerinin de yakın zamanda Der Zor’dan Halep’e çekileceği bilgisi gelir ve bu
durum da Odyan’ın kaçışını daha da elzem kılar.
Der Zor’dan Halep’e
Odyan, yanında bazı tanıdıkları ile Halep’e kaçmak için bir Arapla anlaşır.
Almanların dikkatini çekmemek için ise tanıdıkları vasıtasıyla sağlık raporu
ayarlar ve zorlu kaçış yolculuğu başlar. Arap kıyafetleri giyip tehlikeli bölgelerden geçerek Halep’e ulaşırlar.
Odyan Halep’te birçok Ermeni arkadaşıyla buluşur; hatta bir süre sonra Halep’e gelen Alman askerleri içerisinde kendisine yardım eden eski komutanı
Edval ile de görüşür.
Halep’e gelişinden birkaç hafta sonra Odyan takip edildiğini fark eder ve hemen ardından yakalanır, bir süre Halep’te cazaevinde kalır. Cezaevinde sürekli olarak sorguya çekilir; özellikle de Bölge Polis Şefi Cemil Bey her şeyi Ermenilerin başlattığını savunarak Odyan’ın üstüne gider. Odyan’ı Diyarbakır’a
yollamakla tehdit eder ki Diyarbakır’a gitmek ölmek anlamına gelmektedir.
İlerleyen süreçte Odyan oradaki polislerle iyi bir diyalog kurar ve Cemil Bey’le
de arası düzelir; fakat Odyan hakkındaki kararın İç İşleri Nazırlığı tarafından
verileceği söylenir. Bir süre sonra İstanbul’dan Talat Paşa imzalı bir yazı gelir;
bu yazıda Odyan’ın suçlu ve tehlikeli olduğu ve en kısa sürede sürgüne gönderildiği yere geri döndürülmesi gerektiği yazmaktadır. Cemil Bey’le aralarında
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geçen diyalogda Cemil Bey, Odyan’a sürgün yerinin neresi olduğunu sorar, Odyan
da şansını denercesine “Konya” der; bunun üstüne hiç beklenmedik şekilde Cemil
Bey, “O zaman Konya’ya dönüyorsun.” diye kararı açıklar. Odyan için bir sonraki
durağın Konya olacağını kesinleşir. Odyan şans eseri Der Zor’a ya da Diyarbakır’a
gitmekten kurtulmuş olur.
Konya’da
Odyan, Konya’da ve sonrasında neler olabileceğinden emin olmadığı için yanında
para bulundurmak ister. Para alabileceğini düşündüğü insanlarsa Tarsus’tadır.
Yanındaki polisi ikna eder ve Konya’ya Tarsus üzerinden gitmek üzere yola çıkarlar.
Tarsus’taki Ermeniler Odyan’a para verirler; hatta kaçması için ona yardım edebileceklerini söylerler; ama Odyan durumun daha da sıkıntıya girmemesi adına kaçışı reddeder. Refakatçi polis Odyan’ı Konya’da gerekli mercilere teslim eder, yalnız
farklı bir sorun çıkar. Bölgenin “canavar” takma isimli valisi, Odyan’ın Konya’da
kalmasına izin vermez ve yakın süre içerisinde Sultaniye’ye sürülmesini ister.
Odyan, Sultaniye’ye gönderilmeden önce Konya’da bir hapishanede kalır. Hapishanedeki diğer insanlardan Sultaniye hakkında bilgi alır. Sultaniye’nin çok kötü
bir yer olduğunu; ama parası olanın oradan kaçma şansının da olduğunu öğrenir.
Odyan bir haftadan biraz uzun bir süre Konya’da kaldıktan sonra polis eşliğinde
Sultaniye’ye gönderilir.
Sultaniye’de
Sultaniye’de ilk gece hapishanede kalır; ama sonrasında bölge sınırları içerisinde
serbest bırakılır. İlk günlerde kaçmayı düşünür; ama yakın zaman önce kaçıp
başarısız olan bir arkadaşına olanları görünce bu fikirden vazgeçer.
Odyan bu sırada şehirde olan Ermenilerle zaman geçirir. Sürekli savaş alanından
gelen haberleri takip ederler. Bu dönemde çok önemli bir gelişme olur ve Erivan
merkezli bağımsız Ermenistan kurulur. Bu haber bir yandan Ermenileri çok mutlu ederken diğer yandan bölgedeki İttihatçılarla aralarındaki gerginliğin daha da
artmasına neden olur. Diğer bir yandan Halep’ten, Arapların İngiliz ordusuna katıldığı ve Osmanlı ordusunun o bölgeyi kaybettiği bilgisi gelir. Aynı zamanda savaş
bölgesindeki Ermenilerin de İngilizlere katılarak ilerlediği söylentileri gelir. Bu söylentiler Sultaniye’de Ermenilere karşı olan tavırların iyice gerilmesine neden olur.
Bütün bu karışıklık içinde İstanbul’dan yeni bir haber gelir: “Hükümlüler ve sürgüne yollananlar artık evlerine dönebileceklerdir”. Bunun üzerine Odyan ve arkadaşı özgürlüklerine kavuşmayı bekler; ama haklarında İstanbul’dan gelen yazı
kaybolduğu için Sultaniye’den çıkış izni zor ve uzun bir bekleme sürecinin ardından verilir. İznin bir şartı vardır: “Önce Ereğli’ye gitmeleri ve İstanbul’a dönüş için
resmi izin almaları gerekmektedir”.
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İstanbul’a Doğru
Ereğli’de resmi izni almak kolay olur. Sonrasında da İstanbul’a dönüş yolculuğu başlar. Kış ayında oldukları ve trenlerin çalışma sıklığı çok azaldığı için
kara yolu ile zorlu bir yolculuğun ardından Konya’ya varırlar. İstanbul’a dönmeye başlayan Ermenilerin çokluğu ve döneminin hava şartlarının elverişsizliği sebebiyle uzun süren bir tren yolculuğuyla Eskişehir ve Afyon üzerinden
İstanbul’a ulaşırlar. Odyan, üç buçuk yıllık zorlu sürgün hayatının ardından
yeniden İstanbul’a döner.
Odyan’ın çoğu kez şans eseri ölümden döndüğüne şahitlik ettik. Peki, Odyan’ın
Der Zor’a kadar sürülmesine rağmen İstanbul’a sağ salim geri dönebilmesinin
tek nedeni şans mıydı? Rüşvetin çok büyük işleri hallettiği bu sürgün yolunda
Odyan’ın varlıklı bir aileye mensup olmasının ve sürüldüğü yerde Fransızca
bilen tek insan olmasının hayatını kurtarmasında büyük rol oynadığını da belirtmek gerekiyor. Kolaj çalışmasında oldukça faydalı olan ve 1915’e dair ciddi
bir tanıklık örneği olan bu eser Türkçeye çevrilmediği için sunum notlarının yayımlanmasının önemli olduğunu düşündük.

Anılarda Tiyatro Simaları

Der.: Maral Çankaya
Mehmet Can Engül
Pera’da Bir Akşam Vakti prodüksiyonunun eğitim araştırma çalışmaları sırasında
ele alınan Nesim Ovadya İzrail’in 24 Nisan 1915: İstanbul, Çankırı, Ayaş,
Ankara1 adlı kitabında, 1915’te sürgüne gönderilen iki Ermeni tiyatrocunun adı
geçmektedir: Yenovk Şahen ve Yervant Tolayan. Kitapta hayatları ve sürgüne
gönderilişleri hakkında kısa bilgiler yer almaktadır. Bu tiyatrocuların yaşamları
ve İstanbul’da hangi koşullar altında tiyatro yaptıkları hakkında daha derinlikli
bilgiler edinmek amacıyla derinlemesine bir araştırma yapıldı. Ulaşılan kaynaklar
arasında 1915 öncesinde İstanbul’da tiyatro ile ilgilenmiş Yervant Tolayan’ın,
Nişan Beşiktaşlıyan’ın2 ve Vahram Papazyan’ın3 anıları bulunuyordu. Bu eserler
Ermenice kaleme alındığı için Sevan Değirmenciyan ile iletişime geçildi ve
Değirmenciyan’ın Vahram Papazyan tarafından yazılan Gönlümün Borcu (Sırdis
Bartkı), Yervant Tolayan tarafından yazılan 35 Yıllık Teatral ve Editöryel Hatıralar
ve Nişan Beşiktaşlıyan tarafından yazılan Tiyatro Simaları (Taderagan Temker)
adlı eserleri aktardığı oturumlar düzenlendi. Gerçekleştirilen bu oturumlarda
Sevan Değirmenciyan ele alınan kaynakları çeviriyor ve anılarını kaleme almış
tiyatrocuların hayatları, teatral yaşamları ve İstanbul’daki tiyatro ortamları
konusunda tartışmalar açıyordu. Alınan ses kayıtları daha sonra Baronyan ve
Odyan’ı Sahnelemek4 adlı blog için deşifre edildi ve birer yazı haline getirildi.
Sevan Değirmenciyan ile yapılan bu görüşmeler sonrasında I. Dünya Savaşı ve
1915 Soykırımı öncesi İstanbul’da yaşamış tiyatrocular ve o dönemdeki tiyatro
çalışmaları, oynanan oyunlar, kısacası dönemin tiyatrosu hakkındaki bilgiler derlendi. Bu yazı Nişan Beşiktaşlıyan’ın, Vahram Papazyan’ın ve Yervant Tolayan’ın
anılarında Yenovk Şahen, Mardiros Mınakyan ve Yervant Tolayan hakkında yazdıkları, yok sayılan veya inkar edilen geçmişi adeta canlandırıyor ve bugünden bile
tanıdık gelen, geçerliliğini hale sürdüren anekdotlar sunuyor.
Tiyatro Simaları: Nişan Beşiktaşlıyan’ın Anılarında Yenovk Şahen
Nişan Beşiktaşlıyan’ın 1969’da kaleme aldığı Tiyatro Simaları (Taderagan Temker)
adlı çalışmasından Yenovk Şahen’in hayatı ile ilgili olan bölüm üzerine Sevan Değirmenciyan ile ilk oturum gerçekleştirildi.

1 Nesim Ovadya İzrail, 24 Nisan 1915: İstanbul, Çankırı, Ayaş, Ankara, İstanbul: İletişim

Yayınları, 2013.
2 Nişan Beşiktaşlıyan: İstanbullu yazar, filolog ve tiyatrocu.
3 Vahram Papazyan 1888’de Samatya’da doğdu. 1914’te ülke dışına çıkmış olan
Papazyan’ın, 1915 yılında İstanbul’da kısa bir süreliğine kaldığı dönemde tutuklanması
istendi. Kaçmayı başardı. 1968’de Erivan’da öldü.
4 https://baronyanveodyanisahnelemek.wordpress.com/
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Asıl adı Yenovk İbranosyan, sahnedeki adıyla Yenovk Şahen, 1915’te sürgünde ölen Batı Ermeni tiyatrosunun tek ismidir. Taşnaksutyun Cemiyeti üyesi
olduğu için tutuklanır ve İstanbul Ermeni aydınlarının kervanı ile sürgüne
yollanır. Beşiktaşlıyan anılarında Şahen’in sürgün günlerinden şöyle bahseder: “Şahitlerin söylediğine göre tutukluluk ve sürgün günlerinde Yenovk içlerinde en mutlu, hayat dolu ve nükteli olanıydı. Hareketli mizacından, iyimser
bakış açısından ya da belki de öngörü eksikliğinden kaynaklanıyor olacak ki
sürgüne giderken adeta düğüne gider gibi mutluydu.”
Beşiktaşlıyan kitabında öncelikle Yenovk’un çocukluğunu, tiyatroya olan
ilgisini ve tiyatroya nasıl başladığını anlatır: “Yenovk, 1889’da Bahçecik’te
doğmuş, babasını erken yaşta kaybedince, annesi ve iki kardeşi ile yaşamıştı. Yenovk’un ilkokulu bitirdiği yaşlarda en büyük isteği sahneye çıkmaktı çünkü Bedros Atamyan’ın5 hayatını okumuş, onu izleyenleri dinlemiş ve
hakkında övgüler duymuştu. İçinde büyük tiyatrocu Atamyan’ın yolunu takip
etme arzusu uyanmıştı.”
Yenovk’un tiyatroya adımını atma girişimleri baskıcı Abdülhamit dönemine
denk düşer. O yıllarda sadece Mınakyan Kumpanyası faaliyettedir. Yenovk,
Taşnaksutyun üyesi bir sosyalisttir; özgürlüğe düşkündür ve çalışma
isteği ile doludur. Bedros Atamyan’ın repertuvarında da yer alan Othello
oyunundan monologlar, Demircilerin Grevi6 şiirinden bölümler çalışır,
bunları aile toplantılarında sürekli oynar. İnsanlar onu başka mesleklere
yakıştırır yakıştırmasına ama onun tek isteği tiyatrocu olmaktır. Komedyen
Mikayel Çaprasdciyan’ın referansıyla sahneye çıkma fırsatı yakalar. Fakat
tiyatroya tam anlamıyla atılmak için İstibdat rejiminin sona ermesini ve ikinci
Meşrutiyet’in ilanını beklemesi gerekecektir.
Yenovk Şahen hayatını kazanmak için çeşitli işlere girip çıkmıştır. Su ticareti
yapan bir adamın yanında çalışmış, Onnik Samancıyan’ın dükkanında yöneticilik yapmıştır. 1908 yılında İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile özgürlüğün revaçta
olduğu günlerde işinden ayrılarak kendini Ermeni tiyatrosuna adar. Aynı yılın
temmuz ayında kendisi gibi birkaç deli ve heyecanlı arkadaşı ile beraber Üsküdar’da Ermenice oyunlar şenliğini organize eder. Kendisi de bu etkinliğin
ilk gecesinde Demircilerin Grevi şiirini okur ve Othello’dan üç monolog oynar.
Yenovk ilk defa dört duvar arasından kurtulup halkın önüne çıkmış ve Ermenice oynamıştır.
Çok mutlu olmuştu. Bu geceden hemen sonra Yenovk Şahen ve Aşod
Madatyan’ın önderliğinde Azad Pem7 kuruldu. Kumpanyaya Eliz Binemeciyan, Yetvart Çaprast ve Armen Ajderyan da katıldı. İlk temsillerini
Victor Hugo’nun “Kral Eğleniyor” adlı oyunu ile Beyoğlu’nda yaptılar. Yenovk Şahen, Soytarı Triboulet rolünde; Aşod Madatyan ise Kral François
5 21 Aralık 1849’da doğan Ermeni oyuncu. Detaylı bilgi için bkz. Türkiye Ermeni Sah-

nesi ve Çalışanları.
6 Fransız sanatçı François Coppée’nin 1869 yılında La grève des forgerons orijinal adıyla
yazmış olduğu şiir. (y.h.n.)
7 Özgür Sahne (Ermenice)
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rolündeydi. Program dergisinde şunlar yazılıydı: “Sosyalist davayı savunan ve millette bu duyguyu uyandıran oyunlara öncelik vereceğiz.”
Ayrıca program dergisinde oyun repertuvarlarına da yer verilmiştir. O dönem
oynanan oyunlar Haşmetlü Dilenciler (Hagop Baronyan), Bağdasar Ağpar
(Hagop Baronyan), Egonun İnsanı (Levon Şant), Zoraki Hekim (Moliére), Zorla
Evlenme (Moliére), Actor Kean (Alexandre Dumas), William Tell (Schiller) ve
Kötü Çobanlar’dır (Octave Mirbeau). Azad Pem, repertuvarında sıraladığı bu
oyunların bazılarını Pera’da, Üsküdar’da, Kadıköy’de, Kumkapı’da sahnelemiş
fakat başarı elde edememişti. Beşiktaşlıyan’a göre bu başarısızlığın sebebi
aralarında sahnede parlayacak ve oyunu götürecek bir oyuncuları olmayışıdır.
Şahen’in oyunları istenilen başarıyı elde edememiş olsa da adı gazetelerde
yer almaya başlar. Aram Andonyan, Luys [Işık] adlı gazetesinin ilk sayfasında Bedros Atamyan’dan bahsederken, ikinci sayfasını Yenovk Şahen’e ayırır.
Şahen’in ve Atamyan’ın Demircilerin Grevi’ni okurken çekilen fotoğrafları gazetenin sayfalarını süsler. Gazete haberinin ardından yaşanan başka bir olay,
Şahen ve Atamyan’ın adlarının birlikte anılmaya başlamasına sebep olur.
Bedros Atamyan İstanbul’da ölmüştü. Atamyan’ın Hamlet, Otello, Kral
Lear, Kean, Demirci Jean rollerini yaratırken kullandığı bir sandık dolusu
tiyatro kostümü de akrabalarına kalmıştı. Bu kıyafetler ihtişam, ışık görmüştü. Atamyan’ın kalbi sahnede o kostümlerin altında atmıştı. O sandığın içinde kılıcı, perukları, mayoları, ayakkabıları, şapkaları ve Hamlet’te
kullandığı kafatası da bulunuyordu. Fakat sandığa miras yoluyla sahip
olan akrabası maddi değeri bir hayli yüksek olan bu sandığı bir Yahudi’ye satmıştı. O Yahudi de eski elbise ticareti ile uğraşan bir kimseydi
ve Atamyan’ın bir sandık dolusu kostüm ve aksesuarını karnaval kostümü olarak satışa çıkardı. Bunu duyan Yenovk Şahen o Yahudi’yi bulup,
çevresindeki tiyatrocuları ayağa kaldırarak para topladı ve en sonunda o
sandığı geri alarak Bedros Atamyan’dan geriye kalanları kurtardı. Sandıkta özenli bir biçimde diktirilmiş tarihi kostümler vardır. Hatta Atamyan, Hamlet için aynı kostümden 2 adet diktirmişti. Çünkü Hamlet’in,
babasının hayaleti karşısında yere uzandığı sahnede kostümü kirlendiğinde, diğeri ilerleyen sahneler için temiz kalacaktı. Yenovk 1915’te
şehit olduktan sonra bu sandık kardeşlerinde kaldı. 1924 tarihinde ise
bu eşyalar Sovyet Ermenistanı’nın ticaret ateşkesi Şahvertyan’a satıldı
ve Erivan’a götürüldü8.
1909’da, Aram Vroyr’un önderliğinde Ermeni Dram Kumpanyası kurulur ve
Kumkapı’da Kapriyel Suntugyants’ın9 Bebo adlı oyunu, Adana Katliamı kurbanlarına yardım için sahnelenir. Oyunu İstanbul’a uyarlar ve dilini de İstanbul Ermenicesine çevirirler. Yenovk bu oyunda hem oyuncu olarak yer almış
8 Bu eşyaların bazıları günümüzde Erivan’daki Sanat ve Edebiyat Müzesi’nde sergilen-

mektedir.
9 Doğu Ermenicesi ile yazan Tiflis kökenli en ünlü tiyatroculardan biridir. Ermeni realist
tiyatrosunun kurucularından biri olarak bilinir. Bebo oyunu filme de çekilmiştir. (y.h.n)
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hem de oyununun rejisinde önemli rol üstlenmiştir.10 Ermeni Dram Kumpanyası’nı ayakta tutan üçlü Vahram Papazyan, Yenovk Şahen ve Matmazel
Hıraç’tır. Sahneledikleri oyunlar Mebuslar, Aktör Kean, Hamlet, Albay Prido ve
Hayaletler’dir. Kumpanya, İstanbul’da oyunlar sergilemenin yanı sıra Bahçecik, İzmit, İzmir, Kahire ve İskenderiye’ye turneler düzenler.
Beşiktaşlıyan’a göre Yenovk Şahen bu yıllarda Bedros Atamyan’ın repertuvarını sahneleme sevdasından çoktan vazgeçmiştir. Yeteneklerinin ve eksiklerinin farkında olan bilinçli bir tiyatrocuya dönüşmüştür. Ezber problemi yaşar
ama inat eder, çalışır ve kendi rolünü ezberlemeyi başarır. Çünkü suflorün
esiri olmak istemez. Hamlet’te Hayalet’i ve Laertes’i, Aktör Kean oyununda
Galler Prensi’ni oynar. Genelde başrollerde oynamasa da oyunculuğu parlaktır. Fakat genelde abartıya kaçar. Beşiktaşlıyan Yenovk Şahen için ‘‘... eminim
yaşasaydı bir oyuncu olarak ölçüyü bulacaktı. Son yıllarında oynadığı rollerde
daha ölçülü oynuyor, kendini dizginleyebiliyordu, bu da iyiye işaretti.’’ der.
Tiyatro belki de Şahen’in hayatını kurtaracaktı:
Ermeni Dram Kumpanyası, Kahire’de yerel oyuncuların da katılımıyla
Dikran Gamsaragan’ın Kurtuluş adlı oyununu sahneledi. Gamsaragan
dönemin ünlü edebiyatçılarındandı, Kahire’de yaşıyordu ve İstanbul’dan
gelen tiyatrocular ile Mısır’da bir kumpanya oluşturmak istiyordu. Bu
teklifi Ermeni Dram Kumpanyası oyuncularına sundu fakat Vahram Papazyan bu projenin gerçekleşmesine engel oldu. Eğer bu rüya gerçekleşseydi Yenovk Şahen Mısır’da kalmış olacak, 1915’te İstanbul’da tutuklanamayacak ve hayatını kaybetmeyecekti.
Yenovk Şahen’in Mısır’dan İstanbul’a dönmesinin ardından kısa bir süre sonra Birinci Dünya Şavaşı başlar. Kitapta o sırada Paris’ten İstanbul’a gelen
Vanlı, acemi bir oyuncudan da bahsedilir: Levon Harutyunyan. Genç oyuncu
Levon ve Yenovk’un aynı kıza sevdalanan bir baba ile oğlu canlandırdıkları
On Yedi Yaşındakiler adlı oyun, Yenovk Şahen’in Ermeni sahnelerindeki son
başarısı olur. Oyundan sonra gazetede hakkında olumlu eleştiriler yer alır.
Oyun ancak iki kere sergilenir çünkü savaş yıllarında Ermeni sahnesini ayakta tutmak çok zordur. Bu dönemde Yenovk Ermeniler tarafından sergilenen
Türkçe bir oyunda da yer alır. Ayrıca, Türk bir tiyatro grubunun oyununda
sahne alması için davet alır. Yenovk bir gece Nişantaşı’nda tutuklanır ve sürgüne yollanır.
Kendisi uzun boyluydu, gür ve dağınık saçları, yeşilimsi gözleri vardı.
Genelde ipek bir takım ve çizme giyerdi. Yenovk Şahen çok mutlu, hareketli, insan canlısı idi ve temiz bir karakteri vardı. Fakat bu tatlı genç hem
tiyatroda hem hayatta haksızlığa uğradığında ya da entrika gördüğünde isyan ederdi. Hatta bu kızgın mizacı yüzünden ona “Sopacı Yenovk”
derlerdi. Bir dönem disiplinsiz olduğu için Taşnaksutyun Cemiyeti’nden
uzaklaştırılmıştı. Ama o partiye bağlılığını kaybetmemişti.
10 Yenovk Şahen daha sonra Zarifyan, Mınakyan ve Felekyan gruplarında da sahneye

çıkar. (y.h.n.)
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Beşiktaşlıyan Yenovk Şahen’e dair anılarını ölümünün ardından yazılan şu satırlarla bitirir:
Yüzlerce şehit, aydın ve toplumsal sima arasında Ermeni tiyatrosu da bir
kayıp verdi: Yenovk Şahen. 26 yaşındaydı, Taşnaksutyun üyesi olduğu için
dönüşü olmamak üzere Ayaş’a sürüldü. Meşhur rolleri: Jean Demircilerin
Grevi, Soytarı Triboulet Kral Eğleniyor ve Shylock Venedik Taciri. Yenovk
Şahen Ermeni sahnesi için önemliydi, hayat dolu bir tiyatrocuydu ve karşılık beklemeden çalışırdı. Yüzünde bir gülücük ile ölüm yoluna yürüdü.
Gönlümün Borcu: Vahram Papazyan’ın Anılarında Yenovk Şahen
İkinci oturum Vahram Papazyan’ın ve Yenovk Şahen’in hayatı üzerine oldu. Vahram Papazyan’ın hayatı ile ilgili bilgiler Geriye Bakış [Hedatartz Hayyatsk] isimli
iki ciltlik anılarından edinilmiştir. 1958 yılında yazmış olduğu Gönlümün Borcu [Sırdis Bartkı] kitabından ise Yenovk Şahen ile anılar aktarılmıştır. Öncelikle
Vahram Papazyan’ın hayatı üzerinde duruldu.
Vahram Papazyan 1888’de Samatya’da doğar. Mıhitarist rahiplerin Sakızağacı
ve Kadıköy’deki okullarında eğitim görür. Ardından Venedik ve Milano’da eğitimine devam eder ve tiyatroya başlar. Papazyan’ın almış olduğu eğitim, tiyatrocu
olmasında önemli bir yere sahiptir çünkü Mıhitaristler hem Ermenice hem Türkçe oyunlar üretmede öncü bir rol oynar ve halkın eğitimi için tiyatroyu elzem
görür. Papazyan 1908’den hemen sonra İstanbul’a geri geldiğinde Abdülhamit
dönemindeki İstibdat yıllarında yasaklamış olduğu bir şiir ile ünlenir. Bu şiir
sınıf arkadaşı olan Taniel Varujan’ın11 Kırım [Çartı] adlı şiiridir. Şiir 1895-1896
yıllarındaki Ermeni kırımını anlatır. Papazyan, Samatya’da okul sıralarında bir
çocuk iken sokaklardaki bu kırıma şahit olmuş bir sanatçıdır. Taniel Varujyan
da bu gözlemlerine dayanarak bu uzun şiiri yazmıştır. Vahram Papazyan 18951896 yıllarında hayatını kaybeden Ermenileri anmak için mezarlıkta yapılan bir
törende çıkıp bu şiiri okur. Okuyuş o okuyuş… Henüz 20 yaşında bir genç olan
Vahram Papazyan İstanbul’da ünlenir.
Papazyan 1914 yılında Venedik’te yaşar ve Rusya’ya bir temsile gider. Yolculuk
ettikleri gemi İstanbul’dan geçerken Birinci Dünya Savaşı nedeniyle oluşan koşullar sonucunda gemiye el konulur. O sırada Papazyan da dostu Mınakyan’ı
ziyaret eder ve Mınakyan bir oyunda oynaması için Papazyan’a ısrar eder, o da
kabul eder. Oyun günü tiyatroya polis gelir. Tiyatrodaki bir Türk çocuk polisleri
oyalar ve Vahram Papazyan’ın arka kapıdan kaçmasına yardım eder. Vahram
Papazyan bu anısını şöyle anlatır: ‘‘Üzerimde kostümlerle kaçtım, kendimi iskeleye attım. Bir iki gün bir yerde saklandım ve bir vapura atlayıp kaçtım.’’ Vahram
Papazyan onun için bir şekerci dükkanı açar: ‘‘Yıllar sonra İstanbul’a dönüp o
Türk çocuğu gördüğümde ona o kadar çok işkence etmişlerdi ki, benim yaşlarımda
olmasına rağmen oldukça yaşlı görünüyordu, çalışamaz durumdaydı... İşte böyledir dünya, Türkler vardı beni kovalıyordu, Türkler vardı beni kaçırıyordu. İşte ben
bu güzel insanlar sayesinde hayattayım.’’
11 Taniel Varujan, 1884 doğumlu Ermeni şair. (y.h.n.)
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1915’te burada olmayan Papazyan 1918’de İstanbul’a geri döner. Bir süre Kınalıada’da kardeşinin evinde kalır. Kınalıada’da o yıllarda faaliyet gösteren bir
Ermeni Tiyatrosu’nda oyunlar oynar. 1921-22’de kesin olarak Ermenistan’a
yerleşir. Gitmeden önce 1920’lerin başında Muhsin Ertuğrul ile birlikte film
çekerler. Bir daha da Türkiye’ye geri dönmez. Ayrıldıktan sonra Rusya’ya da
gider ve orada sahneye çıkar. Orada Othello rolü ile meşhur olur; Rusçası çok
iyi olmadığı için diğer oyuncular Rusça oynarken o Fransızca ya da Ermenice
dilinde oynar. SSCB döneminde sanatçıların yurt dışına çıkması yasak iken
bile yurtdışına çıkar, farklı ülkelerde oyunlar oynar. Papazyan 1968’de Erivan’da hayatını kaybeder.
Gönlümün Borcu [Sırdis Barktı], Papazyan’ın Türkiye’de birlikte tiyatro yaptığı ya da tanıdığı aydınlara gönül borcunu ödemek için yazdığı bir anı kitabıdır. Değirmenciyan kitabın yazıldığı yıllarda Sovyet Ermenistanı’nda
1915 üzerine konuşmanın yasak olduğunu ama Vahram Papazyan’ın bu
kitabı yazarak üstü kapalı bir şekilde 1915 üzerine konuşabildiğini belirtiyor. Ayrıca kitabın oldukça edebi ve ağır bir dile sahip olduğunu, Papazyan’ın olayları canlı bir şekilde betimlediğini bunun sebebinin de Papazyan’ın
duygusal yönü olduğunu ekliyor. Papazyan kitabında aralarında Yenovk
Şahen, Krikor Zohrab, Siamanto, Taniel Varujan, Rupen Sevag gibi 1915’te
hayatını kaybeden aydınlara dair anılarına yer verir. Ayrıca kitapta hayatını daha ileriki yıllarda kaybeden Sibil, Hrant Asadur, Dikran Gamsaragan,
Yervant Odyan, Teotig, Hayganuş Mark gibi aydınlara dair anıları da mevcuttur. Sevan Değirmenciyan’ın sunumu bu anı kitabının temel hatlarından
bahsettikten sonra Yenovk Şahen ile ilgili bölümün aktarımı ile devam etti.12
Acılar bir halkın başına yağmur gibi indiğinde o acı geçmiyor, buharlaşıp uçmuyor, toprağın üstünde kalıyor. Her şeyi unutan ve gizleyip örten denize doğru akmıyor, hep kalıyor. Bu acı damla damla toplanıp, o halkın kalbinde bir
göl oluşturuyor. O kalp ne kadar büyükse o kadar büyük ve derin olur o kalpteki nefretin gölleşmesi… İşte bu kalplerden biri de Yenovk Şahen’in kalbi idi.
Orada acı sadece yüzyılların kini ve nefretini sıkmamıştı. Kendisi de severek,
sabırla o acıyı büyütmüştü içinde ve milyonların kalbinde oluşan isyandan çıkan büyük, tükenmeyen bir şadırvana döndürmüştü o kalbi… Daha sonra bu
şadırvan büyüyerek aristokrat bir kızgınlığa dönüştü ve bir şelale gibi aktı…
Yenovk Şahen zavallı ve fakir bir ailenin çocuğu idi. Annesi ve kardeşi ile
memleketini bırakıp İstanbul’a gelmişti. Nedendir bilinmez, içinde kendisinin
de farkında olmadığı bir isyan, bir kızgınlık vardı. Kötülüğe karşı mücadele
etmek, kavga etmeyi öğrenmek için gelmişti belki de İstanbul’a. Yenovk gibi
bir ruh, anlaşılamama tehlikesi ile karşı kaşıyaydı. O belki de geç kalmış bir
faziletin çığlığı olarak o günün şartlarında komik kalabilirdi. Ve kaldı da. Kendi
kimliğini çoktan kaybetmiş bir toplumda imkansız bir adalet için düşsel değirmenlere karşı mücadele etti, La Mançalı şövalye Don Kişot gibi… Yenovk
Şahen, Don Kişot’un İstanbul’daki hatırasıydı belki de.
12 Bu bölümde Vahram Papazyan’ın tasvirlerindeki canlılığı kaybetmemek adına çeviri-

nin aslına sadık kalınmıştır.
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Yenovk’u anlamak için onun annesine bakmak lazım. Her anne oğlu için bir
başlangıçtır. Bir kitabın önsözü gibidir, okuyucu kitabı bir gülümseyiş ile
açar. Bazı önsözler vardır bütün kitabı açıklar. O güzel önsözler ise o kitabı
sadece anlatmaz aynı zamanda kabul edilir kılar. Öyle bir önsöz ki, o olmadan kitabı farklı dillere çevirmek imkansız. Kitabı bitirip kapağını kapattığında şüpheye düşersin, kitabı mı bitirdim yoksa önsözünü mü okudum diye.
İşte Yenovk Şahen’in annesi de böyle bir kadındı. Cesur kadınların güller gibi
açtığı Bahçecik’ten İstanbul’un ultra-Avrupalı semti Pera’ya giden oğlunu takip etmişti. Kendi geleneksel elbisesinden ödün vermeden… O küçük kadın
parlayan yeşil gözleri, şalvarı ve boncuklu yazması ile adeta kavga arayan bir
horoz gibi toplantılarda, sokaklarda, meydanlarda Yenovk’un peşinde gezerdi. Sütlaç gibi buruş buruş yüzü ve solgun yanakları vardı. O solgun yanakları bir kırım ya da sürgün haberi aldığında cehennem karanfili gibi yanardı. Böyle anlarda patlamaya hazır bir bomba gibiydi, onunla bir tartışmaya
girmek bir yana dursun dediklerini kabul etmemek bile imkansızdı. Bu yaşlı
kadın sadece Yenovk’un önsözü değil doğanın yarattığı o kitabın ihtişamlı
sonsözü idi.
Halkımızın büyük çoğunluğunun kırımı ile sona erecek olan Birinci Dünya
Savaşı’ndan bir sene önceydi. Kafkasya’ya gitmeden birkaç gün önce Yenovk
Şahen’i ziyaret etmek istedim. Beşiktaş’ın yukarısında, Şişli sınırında, yüksek duvarları olan, meyve ağaçları ile süslenmiş bir evin bodrum katında
yaşarlardı. Ziyaretim esnasında Yenovk’u da beraberimde Kafkasya’ya götürme niyetinde idim, Yenovk’u orada daha büyük tiyatro imkanları olduğunu
söyleyerek kandıracaktım ve Kafkaska’ya götürecektim. Ama tüm çabalarım
boşunaymış. Yaşlı kadın kızgınlıkla bana baktı ve beni yolcu ederken fısıldadı: “Sen oyuncusun, oyuncu kal ama Yenovk’um devrimcidir, o hep barikatların üzerinde kalacak. Eğer seninle Rusya’ya giderse bu kadar adaletsizliğin
intikamını kim çıkaracak, sen işine git oğul!”
Bir iki yıl sonra ümitsizliğe kapılmış, hayal kırıklığına uğramış bu yaşlı kadın
oğlunun ölüm haberini aldığı zaman kendi eli ile intikam almak istedi. Bir
gece kaldığı evin sahibi bir eğlence düzenlemişti. Üzüntülü anne ise bodrum
katında oğullarının acısını yaşıyordu. Bahçedeki güzel meyve ağaçlarından
birini ateşe verdi. Çünkü üst katta eğlenen adam Türk zaptiyesinde memur
idi ve Abdülhamit döneminde Talat Paşa hükümetinin sağ kollarındandı. 24
Nisan’daki Ermeni aydınlarının kırımından sorumlu olan biri idi. Bütün ev
küle döndükten sonra görevini yerine getirmiş, belki de vicdanı rahatlamış
bir şekilde bahçedeki ağaçlardan birine, Yenovk’un her gün giydiği siyah paltosundan ördüğü iplerle kendini astı. Tekrar İstanbul’a döndüğümde, 1921
yılında, o evi ziyaret ettim. O meyve bahçesi damadın gelmesini boşuna bekleyen üzüntülü bir gelin gibi beyaz ve pembe çiçekler ile süslenmişti. O güzel
evden geriye küle dönmüş odunlar kalmıştı. Kapıda duran Türk bekçi korkulu bir hayranlık ile anlattı tüm bunları bana. Kuran’dan bir alıntı yaptığını
söyleyerek şunları söyledi: “Efendi, kadın sana karşı iyiyse cennet meyvesidir, ama içinde intikam varsa Azrail’den daha keskin cehennem şeytanıdır.”
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Genç bir delikanlı iken hafta sonunu ailem ile geçirip her pazar gün batarken Kadıköy vapuru ile Moda’daki Mıhiteryan okuluna dönerdim. Gemide,
kalabalığın arasında gözüm her zaman, benden biraz büyük bir gence takılırdı. O genç, her zaman biletçi kulübesine yaslanmış olurdu. O silüet hep
diğerlerinden farklı gelirdi bana. Çelik kıvılcımlar saçan yeşil gözleri, tertemiz
tıraşlanmış yüzü bende ilgi uyandırırdı. Gemi, Galata İskelesi’nden uzaklaşıp,
Haliç’ten çıkıp, Sarayburnu’nun altın kubbeli köşklerini geçip, Prens Adaları’na selam vererek Haydarpaşa İskelesi’ne yanaşırdı. Artık karşı gelmekten
yorulmuş güzel bir kadın gibi, bin bir nazla Kadıköy İskelesi’nde dururdu.
Gürültülü bir ayin eşliğinde, kalın halatlarla iskeleye bağlanırdı bu gemi. Bu
esnada yeşil gözlü bu genç kimseye bakmaz, hiçbir şey görmezdi. Sanki etrafında olup bitenler karşısında sağırdı, kördü. Gemi yanaştığında şapkasını
çıkarır, dalgalanan saçlarını rüzgarlara teslim ederdi ve gözünü ufuğa bile
dikmeden yürürdü. Sanki hiç kimsenin görmediği bir şeyi görüyordu. Bu şeyin peşinden gitti hep. Kanlı ayaklarla hep onun peşinden gitti ama yetişemedi…Gemiden indiğinde Mühürdar’a kadar büyülenmiş bir şekilde onu takip
ederdim. Orada yaşıyordu, ben de onu evine ulaştırıp Moda’ya kendi okuluma
giderdim. O eski evin yarı açık kapısından çıkan annesinin “geciktin oğlum, gözüm yollarda kaldı” dediğini duyduğumda ben de kendi yoluma giderdim. İşte
bu kadının yeşil gözlü oğlu Yenovk idi. Bahçecik’ten İstanbul’a gelmişti ve Mınakyan’ın yanında oyuncuydu. Oyunculuk, açıklanamayan heyecanlarla yüklü
bu kalp için kendini var etmenin tek yoluydu. Gizli saklı suçlarla kokuşmuş bir
vicdan için itiraf ya da dua ne ise oyunculuk da Yenovk için oydu. İşte bu arayışı yüzünden oyuncu olmuştu. Kesinlikle sanata zıt bir insan olmasına
karşın kötü dünyanın unutuşunu sanatın düşsel dünyasında bulmuştu.
1908 ya da 1909 yılı idi. Ben o zamanlar tiyatroya yeni başlayan bir
amatördüm. Yenovk Şahen’in tertiplediği bir oyuna katıldım ama
hangi tiyatroda olduğunu hatırlamıyorum. Sadece Pera’da olduğunu
hatırlıyorum. Hugo’nun saf melodramını oynuyorlardı, affedersiniz
oynadıklarını sanıyorlardı13. Yenovk milletini yıkan bu siyasete karşı
nefretini saray soytarısı Triboulet’nin ağzından kusmaktaydı. Bu saray
soytarısının tek sevinci kızı idi fakat kral kızını kaçırmış, kirletmiş ve onun
ölümüne sebep olmuştu. Triboulet kiralık katil tutmuştu ve kralın cesedi
bir çuvalın içinde önüne gelmişti. Final sahnesinde Triboulet Yenovk’un
zafer kazanmış ayaklarının altında kralın cesedi bulunmaktaydı ve ona
13 Papazyan, Victor Hugo’nun 1832 yılında yazdığı Kral Eğleniyor (Le roi s’amuse) adlı oyun-

dan bahsediyor. Oyun, Fransız Kralı François’nın hayatından esinlenilerek yazılmıştır.
Hugo oyunu yazarken dönemi iyice araştırmış, ince eleyip sık dokumuştur. Fakat oyun ilk
temsilinden sonra ahlakdışı bulunarak yasaklanmıştır. Oyunun konusu şöyle özetlenebilir:
Kral François I’in soytarısı Triboulet bir yandan saray nedimlerini alaya almakta, bir yandan da krala çapkınlıklarında yardımcı olmaktadır. Bu durum ihtiyar kont Saint-Vallier’yi
öfkelendirmektedir. Soytarı, aynı zamanda müşfik bir babadır, kızı Blanche için yaşar. Kral,
Blanche’a yakınlık duyar ve onu evinden kaçırtır. Triboulet, kaçırılanın kendi kızı olduğunu
bilmeden bu işe yardım eder. Kızı kötü duruma düşünce aklı başına gelir ve krala pusu
kurarak öç almak ister ve bir kiralık katil ile anlaşır. Kiralık katil Saltabadil, kralı öldürmek
üzeredir. Blanche kralı kurtarır, onun yerine kendisi ölür. Çuvalın içindeki cesedin François I’e ait olduğunu sanan Triboulet kızının ölüsüyle karşılaşır. (y.h.n.)
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nefretini boşaltıyordu. Halbuki çuvaldaki kızının cesedi idi. Yenovk
kendinden geçmişti, oyuncu Yenovk sahneden gitmiş yerini adeta isyankar
Yenovk’a bırakmıştı. Hugo’nun metni gitmiş tiyatro yerini siyasete bırakmıştı.
Kral François I, Sultan Abdülhamit’e döndü, bir süre sonra II. Wilhelm oldu
ve bunu Avrupa’nın bütün imparatorları sırası ile takip etti. En son sıra
Rus Çarı’na geldi. Seyirciler şaşkınlıktan taşa dönmüştü, korkudan dilleri
tutulmuştu, koltuklarında hareket bile edemiyorlardı. Sonra bu durum
yerini kahkahaya bıraktı. Artık oyuna ciddiyetini kazandırmak imkansızdı.
Seyirciler arasından bağırışlar, çağırışlar yükseliyordu; kimisi kahkahadan
kırılıyordu. Triboulet Yenovk da bunlardan cesaret alıp yeni yeni replikler
söylemeye başlıyordu. Önce Habsburg Kralı’nı andı, daha sonra Ermeni
Kilisesi’ne taş attı, ardından Rum Patriği’ne dokundurdu sonra da Surp Pırgıç
Hastanesi’nin yönetim kurulu ve Pera’daki Surp Yerortutyun kilise yönetim
kurulu nasibini aldı. Sinirlenmiş bir şekilde sahnedeki çuvalı tekmelemeye
başladı. Çuvalın içinde de kızı rolündeki Eliz Binemeciyan vardı. Zavallı kız!
O da ‘‘yardım edin, boğulacağım’’ diye bağırıyordu. Binemeciyan’ı kulisten
sahneye atlayan oyuncular kurtardı ve perde gülüşler, alkışlar, protestolar
ve sloganlar eşliğinde indi. Bu perde bir daha Yenovk Şahen’in tertipleyeceği
hiçbir oyun için kalkmayacaktı! O tiyatroya girmesi yasaklanmıştı. Yenovk
Şahen sonrasında kendi yaptıklarının sonuçlarından korktu. Bu olaydan
sonra oyunculuk yapmaya devam etti ama bir daha oyun organize edip tiyatro
sahipleri ile muhatap olmadı. İkinci Meşrutiyet’in karışık politik ortamında
bu olay çok da problem çıkarmadı. Fakat Mınakyan bu olayı duymuş ve
kendinden geçen bu oyuncuya tiyatrosunun kapılarını kapatmıştı. Yenovk da
o dönem yeni kurmakta olduğumuz Ermeni Dram Kumpanyası’na dadandı.
O tiyatronun kurucusu bendim ve Yenovk adeta bana yapıştı. Ama ben
bundan hoşnuttum. Böylesine dizginlenemez bir karakter ile birlikteydim.
Deli olduğunu söylerlerdi. Bazen hak verirdiniz. O yıllarda –sadece o yıllarda
mı acaba- kendimi akıllı olmayanların safında gördüğüm için sevdim o deliyi
bir akıllı gibi… O da bunu hissetti. Yıllar zarfında aramızda öylesine bir bağ
oluştu ki Yenovk’un deliliklerini dizginleyebilecek, ona yön verebilecek sadece
ben vardım.
Benim de dalgacı, yaramaz karakterim olduğu doğrudur. Benim zavallı, saf ve
iyi niyetli arkadaşımın başına bazı çoraplar ördüğüm de doğrudur. Hangisini anlatayım? Bir tanesi Türk mezarlığındaki Hamlet provasıydı… Bu, benim
zavallı dostumun maruz kaldığı kötü şakalardan yalnızca biriydi ama o beni
kardeşçe affetti.
Yenovk için “deliyse de cesur bir deliydi” demek lazım. Dünya adaletini koruyan Don Kişot’a o kadar benzemişti ki onun bir hatırasıydı sanki. İstanbul’un
bütün serserilerinin, dolandırıcılarının korkulu rüyasına dönüşmüştü. Deli,
Yenovk için lakap gibi bir şeydi neredeyse. Bazen de deli diye kimse onunla
uğraşmıyordu. Bu karakteri ile cemaatin başına dert olmuştu. Kimisi tipini
de korkunç bulurdu. Yemyeşil gözleri cehennem feneri gibi yanardı; eski ve
birçok yerden yamalı siyah pardesüsü sol omzundan düşmüş, elinde bir çınar
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ağacından kopartılmış bastonu ile toplantılarda birden ortaya çıkardı. Vay dolandırana, vay yetimlerin hakkını alan dükkancıya… Kendi milletini sevmeyen
serserinin vay haline… Kim cüret ederdi Yenovk’dan yediği dayak için karakola gitmeye. Delidir derlerdi. İstanbul polisi de kendi sağlıklı başına bela almak
istemezdi. Polisler ona “Bahçecikli Fedai” lakabını takmışlardı.
3000 yıllık geçmişi olan İstanbul’un bakımsız pek çok yeri, deliği, lağımı vardı.
Galata ve Haliç kıyıları da öyleydi ama Yenovk oralarda gezinmeyi pek severdi.
Oralarda muhakkak bir kavga arardı. Bazen kendi oyuncu arkadaşlarını yani
bizleri de kandırır, oraya götürürdü. Ben, o semtlere gittiği zaman Yenovk’a
eşlik etmeyi çok severdim. Benim de arka sokak hayatına çocukluğumdan
beri çok merakım vardı, o yüzden Yenovk ile oraları gezmek hoşuma giderdi.
Bir gece, Galata’nın zavallı bir tiyatrosunda, hangi oyundan sonra olduğunu hatırlamıyorum, itaatkar ördek sürüsü gibi Yenovk’un kavgacı paltosunun peşinden gidiyorduk. Mumhane’den Haliç’in içlerine kadar… Yenovk bize
daha oyunun ilk sahnesinde çıkışta nasıl bir kavga olacağını anlatmıştı. Biz
de onun peşinden kavgaya gidiyorduk. On iki kişiydik. Ben hemen Yenovk’un
topuklarına sarıldım. Diğerleri, kollarından girmişti. Kortejin en sonunda da
tiyatronun müdürü Sarkis Efendi arkasında eşeği ile geliyordu. Karanlıkta,
çamurların içinde yaklaşık bir saat yürüdük. Yağmur yağıyordu. Hepimiz
ıslanmış kargalara dönmüştük. Oyundan yeni çıktığımız için yüzümüzden
makyajımızı da silememiştik, yarı çıplak halimiz ile kavgaya giden erkekler
dışında her şeye benziyorduk. Ama Yenovk’un söz verdiği kavga gerçekleşmedi
çünkü kahramanımızın bütün düşmanları bizim aristokrat yürüyüşümüzden
korkup, karanlıkların içinde kaybolmuşlardı. Kendimizi açık bir meyhanenin önünde bulduk ve gece gece şüpheli bir kavganın peşinden koşmaktansa
oyun sonrası açılan iştahımızı tatmin etmek için içeri girmeyi tercih ettik.
Kasımpaşa’daydık. Meyhanenin yakınında bulunan Ulu Cami’nin saat kulesi
üçü vuruyordu. Çok kirli ve büyük bir masanın etrafında oturduk. Dükkanda bizim dışımızda başka müşteri yoktu. Ocakta kömürlerin üstünde kelle
vardı. Dükkanın sahibi yağlar içinde kaybolmuş yaşlı bir Türk idi. Kasanın
arkasında günün hasılatını sayıyordu. Şişlerden çıkarıp hepimizin önüne bir
kelle koydu. Yemeğe başladık. Ne dilleri vardı ne de beyinleri vardı. Sarkis
Efendi şaka ile karışık bu duruma dikkat çekti. Meyhaneci’den “Bunun ne
dili var ne de beyni” diyerek hesap sordu. Para saymak ile meşgul olan adam
içi kötülük dolu kafasını kaldırarak “Efendim bunlar Ermeni koyunlarının
kelleleri, ne beyinleri ne dilleri var” dedi. Yediklerimiz boğazımızda kaldı. Hepimiz kudurmuş halde olan Yenovk’a baktık. Sanırsın onun şakaklarına kül
atmışlardı. Beti benzi atmıştı. Yeşil gözleri cehennem alevlerine dönmüştü.
Bir ses çıkardı, başının asi bir hareketiyle saçlarını geriye attı. Dağlı elleri alnından ölüm terlemesi gibi akan soğuk damlaları sildi ve bizden yemediğimiz
bu yemeğin parasını topladı. Kasanın arkasında duran adamı çağırdı. Hafif bir
titreme hissediliyordu sanki ama tüm bunları çok sakin söylemişti. Kuruşları
adamın avucuna bıraktı. Sağ elini de kemerine götürerek “Doğrusun Ağam
ama Ermeni koyunlarının arasında koçlar da vardır. Gerçi bunların beyinleri
ve dilleri yok ama boynuzları var. İşte bunun gibi” dedi. Sağ eli bir şimşek hızı
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ile kemerine uzandı, bıçağı çekti ve adamın dazlak kafasına indi. Sol eliyle de
sandalyeyi tuttu ve duvarda asılı lambayı kırdı. Biz korkmuş hayaletler gibi
dışarı çıktık ve sokağın karanlığında eridik, arkamızdan bir köpek uluyordu.
Artık o dükkandan çıkan tek ses buydu… Bu olayın herhangi bir sonucu olmadı. Ama o olaydan sonra gece gezilerimizden Kasımpaşa muhitini çıkardık.
Benim deli arkadaşımın başına ördüğü çoraplar çoktur. Onun enteresan bir
huyu vardı, biraz maçoydu. Gelin görün ki, 1910 yılının yazında Mısır yolunda
İzmir’de duraklamıştık. Orada kalıp bir ay boyunca oyunlar oynadık. Yenovk,
adeta beceriksiz bir sinek gibi bir Rum kızının gür ve siyah saçlarının içinde
kalıverdi. O kız da bizim kaldığımız otelin karşısındaki evde kalıyormuş, onu
pencerede görmüş. Bir ay boyunca o meçhul kızın penceresinin altında beş
adım gitti geldi. Ama kızın kendi sebep olduğu bu olay hakkında en ufak bir
fikri yoktu. Arkadaşları, özellikle de ben, onun aşık olduğunu hissettik. Arkadaşlar da kahramanın şanına yakışır bir şaka yapmayı önerdiler. Şehrin
en uzak köşelerine randevu ayarlayan mektuplar her gün Yenovk’un adresine
yağıyordu. Mektupları ben yazıyordum ve postaya veriyordum. Şehrin dili o
dönem Fransızcaydı ve bu bizim kahramanımızın bilgisinin dışındaydı. Dolayısıyla kendi yazdığım mektupların tercümesini de ben yapıyordum. Mektubu
postacının elinden alır almaz aşkından deliye dönmüş Romeo gibi derdine derman bulmam için yanıma koşuyordu. İzmir çok büyüktü, sayısız semti vardı.
Yaz ayı olmasına rağmen bizim aşktan deliye dönmüş kahramanımız yorgunluk nedir bilmiyordu. Zavallı aşık bir gün Kordelis’e (Karşıyaka) koşuyordu,
öbür gün Buca’ya… Düşünün bu semtler birbirlerinden saatlerce uzaktaydı.
Güzel şehrin zengin mesire yerlerine gidiyordu ve kızın gelmesini bekliyordu.
Ümitsizce geri döndüğünde otelde onu bekleyen başka bir mektup buluyordu.
Matmazel, özür dileyen bir mektup yazmış ve ertesi gün için başka bir semtte
yeni bir randevu vermiş oluyordu. Fakat aşığın sabrının sonu yok… Kudurmuş
Yenovk bir gün kendisine gelen yirmiden fazla mektubun hesabını sormak için
kızın evine gitmiş. Sonucu felaketti. Kandırılmış, deliye dönmüş kahramanımız Matmazel’in evinde olayı anladıktan sonra geleneksel sopası elinde olayın
faillerinin yani bizim peşimize düştü! Eline geçeni dövdükten sonra adımlarını
beni, yani komedinin saygıdeğer yazarını, bulmak için sahile doğrulttu! Ben
de olanlardan bihaber spor kulübünün üst katında eskrim yapıyordum. Tanrı
bilir bu olay nasıl bitecekti. Ben onun nasıl geldiğini ve gözlerindeki kıvılcımı
gördüm. Gülerek yanına gittim, ona arkadaşça sarıldım ve kulağına şunları
fısıldadım: “Sevgili Yenovk bu daha ne ki, büyük artizler bunlardan daha kötü
şakalara maruz kalmışlardır. Salvini, Rossi hatta bizim Atamyan… Neden sen
bundan mahrum kalasın ki? Sen bütün bu isimlerden daha büyük oyuncusun”. Bu olay da oyundan sonra güzel bir yemek ile sona erdi.
Ben Yenovk hakkında daha çok konuşurum. Kendisine adanmış bu satırlara
nokta koymak aslında kalbim için ölümcül bir yara, o yüzden son vermek istemiyorum. Bu anlaşılmaz, adalete susamış büyük ruh kalem insanı değildi.
Doğrudur, ne bir sanat insanıydı ne de bir düşünce rahibi idi. Belki de insanlar “Bu kitabı oluşturan diğer soylu şehitlerin arasında bu haydutun,
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bu fedainin ne işi var?” diyecekler. Ama bu yanlış bir fikir olur. Çünkü
Yenovk diğerlerinin düşündüklerinin ya da kurguladıklarının uygulayıcısı
oldu. Kişinin ölümünün onun hayatına uygun olması ender rastlanan bir
durumdur. Birçok zengin fakir ölür, hayatını savaşlarda geçirmiş birçok
asker yatağında can verir. İskelete dönmüş, zavallı, ölümü bekleyen bir
insan bir ay önce gül dudakları ile bir güzel bakireydi belki de ya da duvar altında açlıktan ölen dilenci birçok evi olan bir zengindir zamanında…
Benim Yevonk’um, cesur ve deli arkadaşım kendi zengin hayatına layık
bir ölüm ile öldü. Bu çok anlamlı, fikirler ile zengin kitabın son satırı, önsözün sonu oldu. Buruşmuş suratlı, şalvarlı, yaşlı kadının bir devamıydı
Yenovk…
Sevgili okuyucu, edebiyatta anlatılanın tersine Yenovk’un ölümü ile ilgili
şunu duydum ve bu rivayete daha çok inanıyorum: Yenovk, Zohrab, Tolayan, Gomidas ve diğerleri ile beraber kırbaç altında önce Bursa’ya, sonra
da Mezopotamya’ya giderken kudurmuş ve kelepçelerini kırarak iskelenin
oraya tutukluları görmek için gelmiş olan topluluğun üzerine atlamış.
Yumruklarıyla, dişleriyle ezmiş, yırtmış… Ta ki şaşırmış kitle kendine gelip onu linç edene kadar… Bedeni şehrin köpeklerine yem olmuş.
35 Yıllık Teatral ve Editöryel Anılar: Yervant Tolayan
Sevan Değirmenciyan ile yapılan görüşmelerin sonuncusunda Yervant
Tolayan’ın 35 Yıllık Teatral ve Editöryel Anılar adlı kitabı ele alındı.
Tartışılan bölümlerde dikkat çeken belli başlı noktalar oldu. Bunlardan en
önemlisi Tolayan’ın Sovyetler Birliği ile kurduğu ilişkidir. Anılarını kaleme
alırken Taşnaksutyun gibi ulusalcı eğilimi olan partileri karalamıştı çünkü
Sovyet Ermenistanı’nda bu tür vurgular yapmak yasaktı. Ayrıca Sovyet
Rusya’nın yaşam koşullarına övgüler düzdüğünü görmek mümkündür.
Benzer ve ilginç bir şekilde Yervant Tolayan, Mustafa Kemal’den de övgüyle
bahseder. Yapılan tartışmalar sonucunda, bu vurguları, Türklere karşı
herhangi bir düşmanlığı olmadığını ima etmek ve milliyetçi duygularından
arındırdığını belirtmek için yapmış olabileceğine kanaat getirildi. Teatral
ve editöryel yaşamını kaleme aldığı bu kitapta Tolayan’ın tiyatroya nasıl
başladığını anlattığı bölüme odaklanıldı.
Bir gün Ermeni gazetelerinin birinde kocaman haberlerin arasında kaybolmuş ufak bir ilanın gözüne çarptığını söylüyor Tolayan: “Genç, tiyatroya yeni başlayan oyunculara ihtiyacım var; tatminkâr bir maaş ve tiyatro sanatını öğretmeyi taahhüt ediyorum. M. Mınak – Osmanlı Dramatik
Kumpanyası’nın Baş Oyuncusu.” Mardiros Mınakyan14 kumpanyası için
genç nesillere sesleniyordu ve tiyatro aşığı olan Ermeni gençler için bu kaçınılmaz bir fırsattı. Her biri canlandırdığı kahraman rolleri ile ün salmış
Bedros Atamyan olma heyecanı ile yanıp tutuşurlar, kimse Tryants veya
Rıştuni gibi komedyenler olmak istemez. Yervant Tolayan bu heyecanlı
14 Mardiros Mınakyan 1839’da İstanbul’da doğmuş olan tiyatrocu ve tiyatro yönetmeni-

dir. 1920’de İstanbul’da vefat etmiştir. (y.h.n.)
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grubun içinde daha önce bahsettiğimiz Yenovk Şahen’in de olduğundan
bahsediyor ve onu şu şekilde anıyor:
Aramızda çok coşkun bir arkadaşımız vardı: Yenovk Şahen. Çok büyük
bir tiyatro tiryakisiydi. Nereden bulduğunu anlamadığımız, Atamyan’ın
sahne kostümlerini ele geçiştirmişti: Mayo, ayakkabı, Othello’nun paltosu, Hamlet’in kılıcı… Sanat uğruna evde geçirdiğimiz her akşama
kendini davet ettirirdi veya davet edilmeksizin gelirdi. Bu buluşmalarda yanmış bir tıpanın kömürüyle burnunu ve ağzını karalara boyar ve
tek başına Othello oynamaya başlardı. Herhangi bir eşyayı Desdemona gibi önüne koyardı. Coppée’nin Demircilerin Grevi’ni ve Hamlet’in
tiratlarını okurdu. Nihayetinde Atamyan’ın repertuvarını ezberlemişti.
… Atamyan’ın mayosunu, onun ayakkabılarını giydiğinde, Atamyan’ın
Othello’da giyindiği paltoyu sırtına attığında ya da Hamlet’te kullandığı
kılıcı beline taktığında Atamyan’ın yeteneğinden içine bir şey gireceğine
sıkı sıkıya inanıyordu. Herkes onunla dalga geçerdi ama o bunlara aldırmazdı. Bir artiste yakışan küçümsemeyle “Profanlar15 ne anlar ki?”
derdi.
Tolayan bu ilan için Mınakyan ile görüşmeye gitmeden önce babasından izin
alması gerektiğinden bahseder. Tolayan’ın babası kendisinin bir zanaatkar
olmasını ister, tiyatroyu ona ekmek getirecek bir meslek olarak görmez. Bütün cesaretini toplayıp ona isteğini açıkladığında ve izin kağıdı yazmasını
talep ettiğinde babası önce dalga geçer, Tolayan’ın ciddi olduğunu görünce
ise ona öğüt vermeye başlar:
Ben tabii ki tiyatroculuğun ayıp olduğunu düşünen ya da oyuncuları
rezil insanlar olarak gören bir aptal değilim. Hayır, tam tersine biliyorum ki tiyatrocular dünyanın en masum, büyük kalpli, dürüst, saf, işine
kendini veren insanlarıdır. Tiyatroyu da seviyorum, onun ahlaki ve eğitici
boyutunun da farkındayım ve bunun en büyük savunucusuyum. Ama,
evladım, bu kadarla bitmiyor tiyatroculuk. Çok nankör bir meslek, bizim
artistlerimiz hala bir gün aç bir gün tok geziyorlar.
Bir anda heyecanlanıp Ortaköy Tiyatrosu’ndaki temsillerinden bahseder:
Orada Atamyan, Siranuş, Mınakyan, Mahakyan vardı. Her gün Pera’dan
Ortaköy’e yürüyerek giderdim. O zamanlar daha tramvay yoktu. Gerçi olsa
ne fayda! Tramvay olsa bu sefer de vapur bileti almaya paramız olmadığı
için yine yürüyerek gidecektim. Pera’dan Ortaköy’e yürümek 4 saatlik yoldu.
Biz, eski ahitte bahsedilen Yahudilerin kutsal eşyalarını sakladıkları kutu gibiydik. Tiyatro aşkına o yolu teperdik. Zavallı Siranuş da bizle o taşlı yollarda
eziyet çekerek yürürdü. Doğru düzgün yemek de yemezdik. Yaşasın on paralık ekmek! Ama mutluyduk çünkü gençtik, deliydik, herhangi bir endişemiz
yoktu. Aç karnına içimizden geldiği gibi gülüyorduk. Başımızda Mağakyan
vardı, dünyanın en filozof insanıydı ve kunduracılık yaparak istediği kadar
15 Kutsala saygısı olmayan kimse. (y.h.n.)
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para kazanabiliyordu. Fakat aç yatmayı ve Ermeni tiyatrosunda rejisörlük
yapmayı tercih ediyordu. Konservatuar ya da yüksek bir okul görmeksizin
kendi ayakkabısından yukarı çıkmayı başarabilmişti.
Baba Tolayan oğluna büyük bir heyecan ile anılarından bahseder ama Yervant
Toloyan babasının asıl niyetinin onu soğutmak olduğunu söyler: [Baba
Tolayan:] Kan Lekesi’nin çevirmeni Srabyon Tıhliyan’dı. Şimdi bizim matbaanın
yakınında bir kahvede oyuncu Sancakciyan’la ile birlikte tavla oynuyor.
Tolayan babasına karşı çıkar, aklını kullanarak midesinin boş kalmayacağını
söyler ama baba Tolayan’ın buna da bir cevabı vardır:
Akıllı olsalardı önce tiyatrocu olmazlardı. Tiyatro öyle bir alan ki insan
kanunun dışında, farklı bir boyutta yaşıyor! Öyle farklı bir heyecanla,
ruh haliyle, hayatla ki diğer normal zanaatkarların hatta diğer sanatçıların hayatlarına benzemez bu hayat. Yemek yemek, yatmak, uyanmak
farklı saatlerde olur onlar için. Oyuncu olmayan insanlar gibi tasarruf
edemezler yarın için. Hayatlarını düzene sokamazlar. Atamyan çok para
kazandı ama öldüğünde çok fakirdi. Tiyatro öyle bir alan ki ortalama bir
yeteneği kabul edemez. Edebiyatta, kunduracılıkta, ressamlıkta ortalama olabilirsin ama ortalama oyuncu olamaz. Bizim matbaanın birkaç
adım ötesinde bulunan pavyonu biliyorsun. Orada oyuncu Sancakçıyan
ve oyuncu Baronyan akşamları fasulyesiyle, pilakisiyle birkaç bardak
beleş rakı içebilmek için gönüllü garsonluk yapıyorlar. Mınakyan çok büyük bir oyuncu başı. Ama Kadıköy’deki zavallı dairesinde kendisi anca
yaşıyor. Diğerlerini de alsan aynı. Gözlerinin önünde! İşte Ermeni oyuncuların trajik hali. Bu işten hayır yok.
Herkes Yervant Tolayan ve arkadaşlarını caydırmaya çalışır. Babasının öğütlerinin yanı sıra Galata Köprüsü’nden Kadıköy’e giden vapura bindiklerinde eski
bir oyuncu olan Bedros Baltazar ile karşılaşırlar ve o da onlara kulağa hiç de
hoş gelmeyen birtakım öğütler vermeye başlar. Mınakyan’ın oyunculuk zehrini
gençlerin kalbine akıttığını ve onları kendi temsillerini gerçekleştirmek için kullandığını söyler.
Bu söylenenlere kulak asmadan Mayıs ayının bir Cuması Tolayan ve arkadaşları Papaz’ın Bağı Tiyatrosu’na doğru yaklaşırlar.16 Mınakyan’ın kumpanyasından
birçok oyuncu ayrılmıştır. Ayrılma nedenleri ise düşük paylar, küçük roller ve
onlarca küçük diğer nedendir. Ayrıca kumpanyadaki bu çatlak halk arasında dedikodulara neden olmuş, insanların merakını uyandırmıştır. Gerçekten
de halk bu ayrılıklardan bir savaş olarak bahseder: Güllü Hagop’un mirasını
devralan ve onu devam ettiren, İstanbul’un, hatta ülkenin en ünlü tiyatro kumpanyasının başında olan Mardiros Mınakyan ile repertuvarı yenileyerek Türk
milliyetçiliğini merkeze alan oyunları sahnelemek isteyen yeni entelijensiya
arasındaki bir savaş. Tolayan’ın bahsettiği bu entelijensiya grubu Mınakyan’ın
16 Tolayan, gayrimüslim halkın yoğun olduğu Osmanlı Devleti’nde cuma ve pazar gün-

leri olmak üzere haftada iki gün oyun sergilendiğini belirtir.
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Türkçe’ye çevirdiği ve halkın “Ermeni Türkçesi” olarak bildiği oyunlardan rahatsızdırlar, onlar “saf” Türkçe oyunlar oynamak ve milli bir tiyatro kumpanyası kurmak isterler. Tolayan bu savaşı yeni ve eskinin savaşı olarak betimler:
Yaşlı Paşalar ve beyler Mınakyan’ın yanındadır, onu severler ve saygı gösterirler. Ayrıca Mınakyan akıllı bir oyuncu ve yönetmendir, kumpanyasındaki
her bir Ermeni oyuncuyu özenle ve disiplinli bir şekilde çalıştırarak onların
telaffuzlarını düzeltmeye çalışır.17
Mınakyan ile Tanışma
Tolayan arkadaşlarıyla beraber, cebinde babasından izinsizce aldığı kartviziti ile Papaz’ın Bağı Tiyatrosu’na girer. Piyes günü Papaz’ın Bağı’nda çok az
insan vardır. Tolayan ve arkadaşlarını Mihran Garmiryan karşılar. Soyadı ile
ironik bir bağlantı kuran büyük kırmızı burnuyla18, kekeleyen diliyle onları
Mınak Efendi’nin odasına yönlendirir. Halk arasında Mınak Efendi olarak bilinen Mardiros Mınakyan’a sahne arkadaşları Müsü Mınak diye seslenirler.
Tolayan da bunu bilerek odasına girerken ona “Merhaba Müsü Mınak!” diye
seslenir. Karşılarında, tavanlarında parmak boyutunda delikler olan odasına
saatler önceden gelmiş, piyes için makyajını önceden yapmış Mınakyan oturmaktadır. Mınakyan, Yervant Tolayan’ı tanır, babasının eski ahbabıdır. Bu
tanışıklığın verdiği içgüdü ile Mınakyan Yervant Tolayan’ın babasından izin
almadan geldiğini anlar, fakat “Babanın geçtiği yoldan evlat da geçmelidir.”
diyerek onu kabul eder.
Yenovk Şahen, Mınakyan’ın yanında heyecanından yerinde duramaz. Bu anları Tolayan şu şekilde anlatır: “Yenovk Şahen ‘İsterseniz size Hamlet’den ya
da Othello’dan bir sahne oynayayım, görün?’ dedi ‘Gerek yok evladım.’ dedi
Mınakyan, ‘O zaman Aktör Kean’in ikinci sahnesinden büyük sahneyi oynayayım?’ ‘Başka bir gün.’ ‘İsterseniz size Demirciler’i okuyayım?’ dedi Yenovk.
Mınakyan’ın yanında deliye dönmüştü ve bir an önce yeteneğini göstermek istiyordu.”
Piyes başlamadan önce Mınakyan gençlere kendi hikayesini anlatır. Kayseri’de öğretmenlik yaparken İstanbul’da tiyatro yaşamının yeniden canlandığını duyunca kurduğu yaşamı geride bırakıp Vartovyan’ın Gedikpaşa Tiyatrosu’na atmıştır kendisini. İstanbul’a döndüğünde henüz gençtir. Oyunlardan
önce, oyunlar sırasında yerine getirdiği belli alışkanlıkları vardır: Oyunlara
saatler öncesinden hazır olmak, oyun sırasında rakı içmek gibi. Hikayesini
anlatmaya devam ederken bir zil duyulur. Bu zil piyesin başlama vaktinin
geldiğini belirtir.
Sahne hazırlıkları başlar. Bu hazırlıklar Mınakyan için özellikle önemlidir
ve çalışmayan her bir oyuncuyu kovalar, çalışmaya zorlar. Sahnenin teknik
terimleri için İtalyanca kullanır. Örneğin Mınakyan perde açarken “aç” ve
“kapa” yerine aynı anlama gelen “Su” ve “Tira” kelimelerini tercih eder. Tolayan
17 Toloyan anılarında Mınakyan hakkında daha detaylı bilgiler veriyor. Bu yazıda Mı-

nakyan ve oyuncu adaylarının karşılaşma anına geçilmiştir. (y.h.n.)
18 Garmiryan’ın soyadında geçen “garmir” Ermenice’de kırmızı anlamına gelir. (y.h.n.)
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Mınakyan’ın sahneye çıkışını ise bir tören olarak betimler: “Mınakyan’ın sahneye
girişi özel bir ayin, eski oyunculardan kalma klasiklerin özeti gibiydi. Öncelikle
[içki] içerdi, daha sonra kendi arkadaşlarıyla şakalaşırdı. Kadın oyunculara kur
yapardı. Bu hali ile biraz sonraki temsilden uzak görünürdü; şakalaşırdı fakat aklı
sahnedeydi.”
Hayatında ilk defa kuliste olan Yervant Tolayan birçok önemli Ermeni tiyatrocu ile
birlikte çalışır: Sisak Manuk Der Krikoryan, Binemeciyan ailesi, Krikor Çobanyan
bu isimlerden sadece birkaçıdır. Fakat Mınakyan ile çalışmak onun için büyük
bir fırsattır, onun hikayelerini dinlemek için can atar. Mınakyan’dan Atamyan
hakkında bilgiler alır. Örneğin Atamyan’ın ilk rolü iki replikli ve üç jestli Guliyelmos
İmparator adlı oyundan bir roldür. Bedros Atamyan, Mınakyan sayesinde ilk defa
Pera Şark Tiyatrosu’nda bu oyunda sahneye çıkmış ve daha sonra tiyatrocular
arasında ün kazanmıştır. Mınakyan bu anekdotunu “küçük rol yoktur ama küçük
oyuncular vardır” diye tamamlar.
Mınakyan’ın Tiyatro Çalışmaları
Tolayan anılarında Mınakyan’ın oyun çalışmalarını nasıl organize ettiğini ve o çalışmalarda nasıl bulunduğunu kaleme almıştır. Tolayan provalar sırasında Mınakyan’ı 19. yüzyılın başlarındaki geleneksel Ermeni öğretmenlere benzetir. Sahnenin önünde oturan suflör Mınakyan’ın bütün kızgınlığını üstlenir, sabırla provanın bitmesini bekler. Doğru düzgün okuyamadığı Türkçe ile Müsü Mınak’ı daha
fazla kızdırır. Mınakyan hem oyunculara rollerini gösterir hem de suflörlük yapar:
Oyuncular rollerini ezberlemeden provaya gelmektedir. Oynayamayan oyunculara
ise kendince hakaret eder: “Erkeklere ‘Ulan gidin köprüde su satın!’ kadınlara ise
‘evlerinizde oturun da dolma yapın!’ derdi. Bunlar en korkunç hakaretleriydi. Belli
ki Mınakyan’ın gözünde su satmak veya dolma yapmak en beceriksiz insan işiydi.”
Bütün oyunu ezbere bilen Mınakyan oyunculara tek tek rollerini gösterir ve rolünü sanki seyirci karşısındaymış gibi icra eder. Prova esnasında oynamayan oyunculara ise sert davranır: “Oyun zamanı yaparım” diyen oyunculara “Bilirim donuna
yaparsın, şimdi yap da göreyim” derdi. Çok acımasızdı ve asla sözünü esirgemezdi.
Kalın kafalı olup da söylediğini yapmayana kızar, sözünü yaptırana kadar peşini
bırakmazdı…
Yüksek sesle konuşmak Mınakyan’ın sahnesi için önemlidir. Sesi çıkmayan oyuncularla dalga geçer:
Gerçekçi olması için kısık sesle konuşanlara “Sesini çıkar evladım. Yüksek
sesle konuş. Mahallendeki kızlarla konuştuğun gibi konuş, ‘Seni seviyorum’
dersen öyle mi dersin? Eğer böyle dersen senin sözüne inanmaz” derdi ve
devam ederdi: “Göğsünden konuş. Konuştuğun zaman göğsünden bir şey
süz. … Bir oyuncunun en iyi bileceği şey söylemeyi bilmesidir. … Bağır evladım bağır. En arkada oturan bile duymalı seni. Odada yalnız değilsin evladım. Halk bu sözleri duymak için para vermiştir. Farz et ki salondakiler
insan kafası değil lahana kafası ve öyle bağır” derdi.
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Mınakyan oyunlarını kilitli sandıklarda taşır. Bu sandıklar kategorilerine göre
ayrılmıştır: Birinci sandıkta eski piyesler vardır ve bunlar artık sahnelenemeyen oyunlardır. İkinci sandıkta daha az sahnelenen oyunlar vardır. Üçüncü
sandıkta ise günlük repertuvar bulunmaktadır. Oyuncularına kızdığı zaman
“Şimdi sandıklarımı alır giderim!” diyerek onları tehdit eder, fakat hiçbir yere
gitmez. Mınakyan’ın yer aldığı oyunları Tolayan şu şekilde sıralıyor:
Mınakyan’ın kendi rolleri; Othello, Aktör Kean ve Venedik Taciri idi, Benliyan Tiyatrosu’nun operetlerinde de oynamıştı. Benim zamanımdaki rol
aldığı oyunlar ise Suzan İmper, Bal Mumundan Heykeller Yapan Adam,
Kumarbazın Sonu, Misk Sokağı’nın Cinayeti, Zavallılar, Paris Fakirleri,
Paris’teki Eski Elbise Toplayıcıları, Taş Kırıcı, Kan Lekesi, Israrsız Aşık,
Delilerin Hekimi, Delilerin Doktoru, Paris Dramaları, Seyyah Yahudi, Çocuk Hırsızı, İntikamcı Anne, Lyon Habercisi, Neyl Kulesi, Serseriler, Kör
Faytoncu Jan, Yaşlı Marten’in Diktatörü, Dilenci Kadın, İki Yetim Kız, İki
Vebalı, Evin Namusu ve Yaşlı Bir Gencin Romanı idi…
Oyunlar haftada üç dört kez sahnelenirdi, diye bahseder Tolayan. Ramazan
ayı ise oyunların fazladan gelir getirdiği dönemlerdir. Temsiller alaturka saatle
Ramazanlarda akşam üç buçukta başlardı ve sabahın dokuzunda biter. Alaturka saat ile güneşin batışı on ikidir.
Tolayan kumpanyadan bir aile olarak bahseder. Evlilik, hastalık zamanlarında herkes birbirine destek olur. Mınakyan’ın koyduğu kurallar ve ilkeler
çerçevesinde düzenli bir çalışma yürür ve herkes hakkını alır. Piyeslerin gelirlerinden en yüksek payı alan Mınakyan’dı, bu miktar on altı parayı geçmez.
Grubun en zenginleri ise Binemeciyan ailesidir. Pek hoşlanmasa da hesap
işleri ile Mınakyan ilgilenir ve bütün oyunculara paralarını dağıtırdı.
Sonuç Yerine
Yervant Tolayan, Nişan Beşiktaşlıyan ve Vahram Papazyan’ın anıları yirminci
yüzyılın başında İstanbul’da bulunan tiyatrocular ve tiyatro dünyası hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Bu anılar kişisel anlatılar gibi görünse de miladı Darülbedayi olarak varsayılan tiyatronun ondan çok önce İstanbul’da var
olduğunu kanıtlıyor. Bu bağlamda Türkçe çevirisi bulunmayan bu değerli
eserlerin en azından bazı bölümlerinin aktarımlarına yer vermek tiyatro tarihi
literatürüne önemli bir katkı sağlamaktadır.

