
S A N A T 
ona yardımcı olarak ele aldığı anlaşıl
maktaydı. Müzik daha ziyade effektvari 
hüviyetteydi ve ayni zamanda heybetli 
ifade tarzından âri fakat manidar, can
lı, nükteli ve nihayet ironique mahiyet
te bulunuyordu. Operanın temsilinde 
Mağda Soreli oynayan Belkıs Aran bu 
bol reçitativli eserde kuvvetli sanatkâr 
şahsiyetini belli etti. Dramatik soprano 
sesine sahip bulunan Belkıs Aran'ı in-
şallah ileride Wagner operalarının tem-

P u c c i n i 

Tosca'yı sevmezdi 

silinde de seyrederiz. «Konsolos» u sah
neye koyan rejisör Aydın, modern eser
leri daha iyi hazmetmiş görünüyor. Bu 
neviden operaları sahnemize kazandı-
rırsa çok iyi olacak. 

S m o k i n v e t u v a l e t e b o y k o t 
evlet Operasının gala gecelerine kı-
yafet mecburiyeti şimdiye kadar bir 

çok münakaşaya yol açmıştı Bazıları, 
dünyanın her yerinde opera galalarında 
geçe kıyafeti mecburiyetinin gelenek-
leştiğini, Devlet Operamızın da bu ge
leneği kabul etmesinin cemiyet âdabına 
uymak kabilinden bir mecburiyet oldu
ğunu ileri sürüyordu. Diğerleri ise, Dev
let Operasının sosyeteye değil halka 
temsiller verdiği, smokin ve tuvalet giy
meğe kimsenin mecbur tutulamıyacağı 
kanaatindeydi. Eninde sonunda, sınıfsız 
bir millet değil miydik! 

Devlet Tiyatrosunun yeni Umum 
Müdürü Muhsin Ertuğrul da bu sonun
cular gibi düşünüyordu. Vazife başına 
gelir gelmez ilk yaptığı şey gala gece
sini ve kıyafet mecburiyetini kaldırmak 
oldu.Pazar akşamı Tosca'nın ilk tem
silinde bulunanlar —durumdan haber
dar olmıyan veya alışkanlıklarını terke-

demiyen birkaç kişi hariç— günlük kı
yafetleri içindeydiler ve hele ilk gece 
müdavimlerinden çoğunun hatırına şu 
sual geliyordu : 

«Pek mi mühim bir şeydi bu san
ki? Devlet Tiyatrosunun daha önce hal
ledilecek dâvaları yok mu?» 

Ama, herkes bir hususa memnun 
olmaktan kendini alamıyordu. İlk ge
celerde bilet fiyatlarının diğer geceler
den daha yüksek olmamasının da böy
lece sağlanmasına.. 

Ancak böylelikle Ankara bir «ha
reket» ten oluyordu. Zira Opera gala
ları hakikaten bir hâdise yaratıyordu ve 
bunun sanata zararı değil, faydası var
dı. Bir alâka çekiyordu, hazırlıklara 
yol açıyordu. Hem elbise mecburiyeti, 
sadece parterde vardı, isteyenler bal
kona gündelik elbiseleriyle gelebiliyor-
lardı. 

Yazık! 

Tiyatro 
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undan seksen sene kadar önce bir 
gün, fakir bir İtalyan genci yürü-

yerek Lucca'dan Piza'ya gidiyordu. 
Verdi'nin Aidasını seyredecekti. İsmi 
Giacomo Puccini'ydi. Temsilden sonra, 
gene yayan, kasabasına dönerken bu 
dünyada opera bestelemekten başka 
hiç bir şey yapamayacağına inanç getir
mişti. İnancını gerçekleştirdi. En şöh
retlileri La Boheme, Tosça ve Madame 
Butterfly ve en olgunu Turandot olan 
on tane opera besteledi. Bunların ara
sında en sevdiği Madame Butterfly ve 
en sevmediği de Tosca idi. Bununla be
raber, dünyanın opera dinleyicileri, 
bestekârın şahsî tercihine aldırmadan, 
Tosca'ya da büyük rağbet ve sevgi 
gösterdiler. 

Puccini, tiyatro içgüdüsü ve sağ
duyusu olan bir bestekârdı. Operaları
nın aynı zamanda iyi tiyatro olmasını 
istiyor, livrelerini titizlikle seçiyordu. 
«Ben, yaban ördeği ve livre avcısıyım» 
diyordu. Maamafih, Tosca'nın livresi ne 
yaban ördeği, ne de nadir bir kuştur. 
Victorien Sardou'nun bu piyesi, çiğ ve 
hareketsiz bir melodramdır. Puccini, 
musikisiyle, bu üçüncü sınıf piyese can
lılık ve beşerilik getirmeğe çalışmış ve 
bunda da muvaffak olmuştur. 

Tosca, Türkiye'deki ilk temsillerin
den üç sene sonra —ve bu mevsim ilk 
defa olarak— Pazar akşamı Devlet O-
perasında yeniden oynandı. Temsilin 
dikkat çeken tarafı, operamızın en par
lak sanatkârlarından ikisinin, Leylâ 
Gencer ile Vedat Gürten'in, başrolleri 
almış olmalarıydı. İkisi de, memleket 
aşırı şöhretlerinin boş lâkırdıdan ibaret 
olabileceğini düşünenlere, bunun aksini 
isbat ettiler. İkisi de, usta ve pişmiş 
opera sanatkârları olduklarını, her cüm
lede ve her harekette, anlattılar. Diğer-
leri arasında, Zangoç rolünde Fikret 
Kutnay bilhassa parlıyordu. Cavarodos-
si'yi teganni eden Doğan Onat'ın ise 
yüzümüzü güldürecek bir tenor olma
ğa doğru ilerlediği belliydi. Koro iyi 
hazırlanmıştı. Fakat orkestra, hayır. A-
dolfo Camozzo idaresindeki orkestra yi
ne sahnedeki sesleri kapıyor ve alâmeti 
farikası haline gelmiş olan kulak tır
malayıcı seslerini sık sık duyuruyordu. 

Y a k o n s o l o s ? 

evlet Operası bu mevsim de kapıla-
rını Menotti'nin «Konsolos»u ile aç

mıştı. «Konsolos» memleketimizde ikin
ci defa temsil edildi ve bu da her ba
kımdan tatminkârdı. Modern bestekâr
lar sırasında iyi bir mevkii olan Menotti, 
bu operasında kendi çok cepheliliğini, 
sahne tekniğindeki üstünlüğünü, niha
yet İtalyan karakterini vazıh olarak 

gösterdi. «Konsolos» operasında realizm 
ile İllusionizm yanyana, kucak kucağa 

gitmekteydiler. Eserde mevzuun gergin-
liği, ve heyecanlı aktüalite, melodiler 
vasıtasiyle genişlemekteydi ve bundan 

da bestekârın metni esas tutup müziği 

B 

D 

D 

Bîr a k t ö r ü n m a r i f e t i 

Hâdise hazindir. Hazin olduğa nisbet-
te tiyatromuz için utanç verici ve 

seviye düşürücüdür. 
Dünyanın neresinde, hangi sahne 

sanatkârının aklına gelir ki, kendisini 
tenkid eden tiyatro yazarlarına bir ga
zetede günlerce devam eden tefrikalar 
halinde cevaplar neşretsin. Kendisini 
tenkid edenlere hakaretler yağdırsın, 
kendisini —hikmeti hüda— tiyatronun 
banisi zannetsin ve olmadık tehditler 
savursun. 

Bu hâdise, İstanbul Şehir Tiyatro
sunun komedi kısmında temsil edilmek
te olan Moliere'in «Kibarlık Budalası» 
isimli komedisini bir kaç tiyatro tenkid-
cisinin beğenmediklerini yazmaları üze
rine, bizim memleketimizde vukubuldu. 
Gerçi senelerce evvel, buna benzer hâ
diseler cereyan etmiş, sahneye koydu
ğu eserleri beğenmiyen yazarlara karşı 
Muhsin Ertuğrul da cevaplar vermişti. 
Hattâ sopa gösterdiği bile olmuştu. Ga
liba bu bir âdettir. 

Geçen hafta içinde bir İstanbul ga
zetesinde Vasfi Rıza Zobu imzasiyle 
iki yazı neşredildi. Yazılardan birisi : 
«Sabri Esat Siyavuşgil'e zarurî bir ce
vap: Tecavüzden vikaye» ikincisi de 
«Vasfi Rıza'nın toptan cevabı: Biz böy
le oynarız.» başlığını taşıyordu. Bu ya
zılarda, gazetelerde yayınlanan kritik
ler üzerine «Kibarlık Budalası» kome
disini sahneye koyan ve baş rolü oy
nayan Vasfi Rıza Zobu, eseri müdafaa 
etmiyor, tenkidleri cevaplandırmıyor, 
oyun veya mizansenini hangi noktai na
zara istinat ettirdiğini söylemiyor, sa
dece hakaret ediyordu. Kaldı ki, bir sa
natkâr kritikleri gazete sütunlarında 
değil, sahnede cevaplandırır. Onun ye
ri sahne'dir. Nasıl tenkid edene 
«— Sahneye çık da sen oyna bakalım» 
denemezse, bir sanatkârdan da kendisi
ni tenkid edenlere gazete sütunlarında 
cevap vermesi beklenmez. Herkesin ye
ri ve vazifesi ayrıdır. Fakat ne çare ki, 
tiyatroda bir sürü aykırılıklarla birlikte 
bu olmıyacak hal de Muhsin Ertugrul' 
un ektiği tohumun kısır mahsulüdür. 

Vasfi Rıza yazısının birincisini ta-
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Keçiler Adası'nda 
Beğenilen bir temsil 

mamen Sabri Esat Siyavuşgil'e hücuma 
ayırmış. Bayağı bir üslûp, çok bilmiş 
görünen cahil bir Don Kişot edası ve 
tiyatrocular arasında mânası çok iyi bi
linen tulûatçı tekerlemeleri ile Sabri 
Esat'ın ne profesörlüğünden, ne bilgi
sinden, ne ahlâkından, ne de kişiliğin
den eser bırakmış. Bulamış iki elini ka
raya, veryansın etmiş... Neler neler 
söylememiş.. (Ukalâ dümbeleği), (Vah 
yazıklar olsun size ümit bağlayıp Avru-
palarda tahsilinize çalışan ailenizin 
sarf ettiği emeklere...) ve bütün bunlar 
kendisi sahnede tenkid edildiği içinmiş! 

Yazının sonu şöyle bitiyor : 
«Temsile ve bu temsil münasebeti 

ile hakkımda yaptığınız hakaretamiz 
nüktelerinize, diğer arkadaşlarınızın da 
yazılarını okuduktan sonra toptan ce
vap vereceğimden şimdilik burada sözü 
kesiyorum..» 

Bu cümle yazarının maksadını ne 
kadar açık belirtiyor. Yazık bu vücu
dün ağırlığı altında otuz yedi senedir 
çiğnenen sahne tahtalarına! Yazık otuz 
yedi senedir onu alkışlayan seyircinin 
zahmetine! Ve çok yazık ki Türk tiyat
rosu, bir Türk aktörüne yaraşacak veka-
rı otuzyedi senedir sahneye çıkan bir 
kimseye telkin edememiş. 

Bu mütecaviz, ikinci yazısında da
ha da cüretkârdır. Yazısına : «Alafran
ga, alaturka temsil ne demek!» diye 
başlıyor ve aynı oyunda bir Parisli ile 
bir Çinli'nin (ya Parisi Fransa ile ya
hut da Çin'i Pekinle karıştırıyor) sade-
ce kıyafetleri ile ayrılabileceğini iddia 
ediyor. Bu iddia müşarünileyn'in tiyat
ro bilgisinin de hududunu çizmektedir. 
Hemen şurada belirtmek isteriz ki, işte 
bu iddiaları ve bu iddiaya göre tesbit 
ettikleri oyunları «Alaturka» olur. Eğer 
Parisliyi tüylü şapkasından ve dantelli 
elbisesinden evvel içinde bulunduğu 
şartlarla ve cemiyet özellikleri ile ta
savvur edebilir ve bir Cinli'yi başındaki 
takkesinden ve sırtındaki entarisinden 

evvel San ırkın hususiyeti ile temsil 
edebilirlerse o temsil de «alafranga» 
dır. Vasfi Rıza bu yazılarında ırk, mil
let ve cemiyet hususiyetine aldırış et
medikten başka, üslûbu da inkâr edi
yor. 

Anlaşılan yirmi beş sene evvel o-
turduğu Aynaroz'daki tedris rahlesin
den, bir şey öğrenemeden kalkmış ola
cak bu kıdemli tiyatrocumuz. Eğer diz
leri hâlâ bükülebiliyorsa, aynı yerde 
aynı rahlenin önüne aynı kıyafetle otu
rup «Şülle lepa» dan itibare bu güne 
gelinceye kadar hususi bir tedris reji
mine girmesi yerinde olur. 

Zobu, gazetelerde yazıları çıkan 
Tunç Yalman'ı ve Fikret Adili de Sabri 
Esat'ın katagorisine dahil edip yukarı
da bildirdiğimiz şekilde kendileri ile 
istihza(l) ettikten sonra şöyle bir cümle 
tertibiyle yazısını bitiriyor : «Diğer ya
zılar için —eğer varsa— Ekrem Reşit 
dostumuzun, iltifat dolu bir nezaket 
eseri olan yazısından başkasını görme
dim. Bu ilk üç kişininkine benzer, bir
takım maksat tahtında yazılmış utandı
rıcı yazı yazanlar da mevcutsa, kendi
lerine söylemek isterim ki, sizden evvel 
gelen sizin gibiler, sizden sonra gelecek 
size benziyenler, vaktiyle ölmüş veya 
daha doğmamış olanlarla el ele, ağız 
ağıza verseniz, bir hüsnüniyet veya bil
gi ile hiç alâkası olmıyan feryatlarla 
yaygarayı hassanız, ben yine buyum ve 
bu doğru gördüğüm yoldan gideceğim. 
Bu memleketin tiyatrosunu, bu tiyatro
nun seyircisini ben sizden iyi bilir, ese
rimi onlar için hazırlarım. Sizin adedi
niz üçten beşe çıksa... Elli, yüz olsanız: 
Bir ayda gelen 27 bin kişinin 100 ünü 
teşkil edersiniz. Geriye 26.900 kişi ka
lır. Görüş ve tabiat benzerinizin adedi 
bu rakama çıkıp diğerleri sizin yekûnu
nuza ininceye kadar —Allah bu 
irfan acısını bize göstermesin— ben ye
rimdeyim... Benden kurtulmanız için 
bana beddua edip sıhhatten ve dolayı-

SANAT 
sı ile sahneden düşürmenizden başka 
yapacak hiç bir çareniz yoktur....» 

Bu bir tiyatro mensubunun kendi
sini nasıl dev aynasında seyrettiğinin 
ifadesidir. 

Netice itibariyle «Kibarlık Buda-
lası» komedisi üzerine matbuatta dört 
yazı çıktığını anlıyoruz. Bunlardan bi
risi methiyedir ve bu y a n için bizzat 
Vasfi Rıza : «Ekrem Reşit dostumuzun, 
iltifat dolu bîr nezaket eseri» diyor. Di
ğer üç yazının da eseri beğenmedikle
rini yine Vasfi Rıza bildiriyor ve bu iki 
uzun yazıyı hem tenkid edenlere ha
karet, hem de bundan sonra tenkid ede
cek olanlara gözdağı olsun diye yazmış 
bulunuyor. 

Bizi üzen ve harekete sevkeden 
şey, Vasfi Rıza'nın bu en hafif tâbiri 
ile pervasızlığıdır. Otuzyedi senedir 
sahneye çıkan bir adamın, rahmetli Ha
zım'ın gölgesinde ne kadar nemalanabil-
mişse ondan ibaret ve çok kısır kalmış 
olmasından dolayı eza duyduk. Ayrıca 
yoklukta, hem rejisörü, hem de baş ak
törü olarak sahneye eserini koymanın 
kimlere kaldığını görerek Moliere'e acı
dık. Hepsinden ziyade yaşlı başlı bir 
tiyatro adamının, bir tiyatro mensubu
na yakışmıyacak şekilde gazete sütun
larında kendini müdafaa bile edemeyip, 
tenkid edenlere hakaret etmesine şaş
tık. 

Dünyanın gidişatında bir acaiplik 
var... 

Edebi heyette panik 
aberi ilk defa bir akşam gazetesi 
verdi. Ertesi sabah Zafer'de tavzih, 

bir ajansta da teyid edildi. 
Haberin aslı şu: Devlet Tiyatrosu 

edebî heyet âzası bulunan Akagündüz 
bu vazifesinden istifa etmiştir. Haberi 
teyid eden ajansın çok emin bir kay
naktan öğrendiğine göre ise : Edebî 
heyet başkanı Muhip Dranas'ın da is
tifasının eli kulağındadır. 

Bu istifa ve eli kulağında olan de
vamı, tiyatro muhiti için bir sürpriz 
değildir. Zira herkes bilmektedir ki 
Muhsin Ertuğrul sempati duymadıkla-
riyle çalışmaz, ne yapar, eder uzaklaş
tırmanın çaresini bulur. 

Muhsin Ertuğrulu tanıyarak ken-
disine sempati duymıyanlar ise, uzak
laştırılmak kaderine düçar olmadan, 
böyle istifa ederler. Bu çok eskidenbe-
ri tatbik edilen bir usuldür. Edebi he
yetlerimizde vazife görenler, Muhsin 
Ertuğrul'un dahil bulunduğu bir teşek-
külde çalışmışlarsa, kendilerinin birer 
göstermelik olduklarını ve hiç bir za
man fikirlerine hürmet edilmediğini de 
bilirler. Bu bakımdan, esasen işinin 
çokluğu, edebi heyet toplantılarına ka
tılmasına mâni olan ve buna rağmen 
edebi heyet kadrosunda bulunan Mu-
nis Faik Ozansoy'un da herhangi bir 
harekette bulunup bulunmıyacağı me
raka değer. 

Yeni bir sahne 
aat Altı Tiyatrosu, dört, beş senedir 
Avni Dilligil'de gaye olarak belir-

mişti. İlk teşebbüsünde fikrini başkala
rına kaptırdı. O teşebbüse geçti, fakat 

H 
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