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EKREM İMAMOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

ÖNSÖZ



Değerli İstanbullular,

Tarihsel değişim ve dönüşümlerin odağında yer alan kentlerin hafızası, 
bizlere hatırlattıkları vardır. Kent hafızasında kayıtlı tüm imgeler, sesler, kokular 
gündelik hayatımızın kılcal damarlarına yayılır. İstanbul öyle bir şehir ki her 
sokağında, meydanında, yapısında bir tarihin izi ve adeta sözü var. Kentimizin 
eşsiz güzelliği ve önemi biraz da buradan geliyor.

19. yüzyıl ile birlikte tiyatronun Osmanlı coğrafyasındaki merkezi, 
taşıyıcı gücü de İstanbul… Suriçi, Pera, Galata bölgelerinde yoğunlaşan tiyatro 
yapıları, grupları ve temsiller vasıtasıyla 19. yüzyıl İstanbul’unun gündelik 
yaşamında tiyatro önemli bir yer tutuyor. 19. yüzyıl Osmanlı sahnelerinin en 
önemli tarihsel figürlerinden biri de kuşkusuz Jean-Baptiste Poquelin Molière. 
Ahmet Vefik Paşa’dan Teodor Kasap’a birçok önemli tiyatro insanının eserlerini 
yeniden yorumladığı, uyarladığı bu büyük yazarın oyunları, replikleri İstanbul’un 
hafızasında yerini almış. Azarya’dan Meraki’ye, İşkilli Memo’dan Pinti Hamit’e 
sayısız uyarlaması, Tartuffe’ten Cimri’ye, Gülünç Kibarlar’dan Hastalık Hastası’na 
dek sayısız oyunu sahnelenmiş.

Molière’in 400. yaşında “Molière’den Molyer’e” sergisi ile bu büyük 
yazarın yanı sıra tiyatro tarihimiz ve kent hafızamız için önem taşıyan birçok 
büyük ismi de tekrar hatırlıyor olmak çok anlamlı. İBB Atatürk Kitaplığı 
koleksiyonları içerisinde yer alan birçok kıymetli eser bu sergide siz İstanbullular 
ile buluşuyor. Serginin hazırlık aşamalarında İBB Atatürk Kitaplığı ile kurumlar 
arası işbirliğinin ve ortak çalışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen 
İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Tiyatro Eleştirmenliği 
ve Dramaturji Bölümü’ne de teşekkür ediyorum.

“Molière’den Molyer’e” sergisini görmek üzere sizleri İBB Atatürk 
Kitaplığı Sergi Salonu’na bekliyoruz.

Sevgilerimle.
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MAHİR POLAT
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Genel Sekreter Yardımcısı

SUNUŞ



İstanbul kent belleğinin önemli taşıyıcılarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Atatürk Kitaplığı, bugün yalnız tiyatro tarihimizin değil, modernleşme sürecimizin 
seyrini de takip edebileceğimiz önemli bir üretime ev sahipliği yapıyor. Osmanlı 
coğrafyasında Batılı anlamda tiyatro geleneğinin yeşermeye başladığı 19. yüzyılda 
Osmanlı sahnelerine adaptasyonları ve çevirileri ile mühür vuran Molière üzerine 
bir üretim bu. Onu düşünen, onunla kendini okumayı deneyen, çok bileşenli ve 
katmanlı bir sergi: “Molière’den Molyer’e”...

İsmiyle müsemma bu sergide her coğrafyada farklı anlam kazanan 
büyük yazar Molière ve Osmanlı’dan bugüne Molyer arasındaki ilişkiselliği 
anlamak amaçlanıyor. Molière’in 400. yaşını kutlarken, kolektif bir çabayla hayata 
geçen tiyatro sanatını kolektif bir üretimle oluşturmanın anlamı bizler için çok 
büyük. İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı ile Tiyatro Eleştirmenliği ve 
Dramaturji Bölümü hocalarımızın İBB Atatürk Kitaplığı çalışanları ile bir araya 
geldiği bu sergi, Osmanlıca Molière uyarlamalarından çokdilli oyun afişlerine, 
süreli yayınlardan rol dağılımlarına dek farklı birçok materyali bünyesinde 
barındırıyor. Molière yazınını oluşturan tarihsel kökleri ihmal etmeden, bu 
yazının geç Osmanlı’da ve Cumhuriyet Türkiyesi'nde neler ifade ettiğine, birer 
sosyokültürel ve toplumsal gösterge olarak bize dair neler söylediğine odaklanıyor. 
Ahmet Vefik’ten tiyatro tarihimize kalan mirasın altını çiziyor. Teodor Kasap’ın, 
Âli Bey’in, Ziya Paşa’nın, Mehmet Hilmi’nin uyarlamalarıyla kolektif hafızamıza 
kattığı değeri vurguluyor. Hagop Baronyan’dan Tomas Fasulyacıyan’a ve Kınar 
Sıvacıyan’a dek Osmanlı Ermenilerinin bu mirastaki hakkına işaret ediyor. Behzat 
Budak’lardan Ahmet Fehim’lere dek Molyer’i sahneye tercüme etmiş oyuncuları 
da unutmadan, Molyer ile politik eleştiriyi birleştiren Nâzım Hikmet’e, Haldun 
Taner’e varıyor. 

“Molière’den Molyer’e” sergisini sizlerle buluşturmaktan mutluluk 
duyuyor, projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
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Molière’in “kim”liği ilginç bir tartışma konusu olabilir ki özellikle “aslında kim” 
olduğu bağlamında bugün yeniden tartışılmalıdır. Nitekim Fransa başta olmak 
üzere dünyanın birçok yerinde doğumunun 400. yılı anmaları vesilesiyle bu 
tartışmanın bolca yapılacağından emin olabiliriz. 

Ancak son zamanların takıntılarından biri olan “yerli ve milli” perspektif, 
Molière’in yaşadığı 17. yüzyıl bağlamında kendisinin Fransalı (Fransız), Avrupalı 
ve dünyalı “kim”liğinin, daha doğrusu kimliklerinin tartışılmasını olanaksız 
kılabilir; Türkiyeli bazı okurların bu soruya ilgisi önünde engel oluşturabilir. 

Oysa hem hayat hikâyesi hem de eserleri üzerinden yürütülecek böyle 
üretken bir tartışma, günümüzde oldukça zihin açıcı olabilir. Doğumunun 400. 
yılı kapsamında, Avrupa’da ve özellikle Fransa’da bu tartışmanın (belki yeni 
kaynaklar ve farklı olgusal bilgiler aracılığıyla değil ama) yeni bakış açılarıyla 
yoğun bir şekilde yapılmasını bekleyebiliriz. Bu tartışmanın, özellikle evrensel 
varlık olarak insan ve elbette insanlık yazarı olarak öne çıkan Molière hakkında 
bilinenleri yaygınlaştırması veya geliştirmesi ve günümüzün hâkim partikülarist 
anlayışı sarsması/sorgulatması da beklenebilir, daha doğrusu ümit edilir.

Bu denemenin konusu olan یه ر مول  veya (Molière değil!) Molyer’in, daha 
doğrusu “bizim Molière”in kim olduğuna gelince, öncelikle filmi iki yüzyıl ileri 
sarmamız ve böylece 19. yüzyılda karşılaştığımız Osmanlı’nın (farklı alfabelerde) 
Molière’ine merhaba dememiz gerekiyor, kendisinin bizi anlayacağından emin 
olarak. O adını farklı yazmamızı yadırgamayacaktır, çünkü neredeyse tüm 
anlatıları Osmanlılaştırılmış ve kahramanlarına yaratıcı Osmanlı isimleri verilmiş 
üstat, adının bu topraklarda farklı yazılması ve küçük nüanslarla farklı telaffuz 
edilmesi gerçeği ile farklı Osmanlı dilleri ve alfabeleri arasındaki ilişkiyi hemen 
anlayacaktır.

BİZİM MOLIÈRE /               / MOLYER

Prof. Dr. Bülent Bilmez
İstanbul Bilgi Üniversitesi

مولیه ر
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Bundan yüz yıl sonra, yani doğumunun üç yüzüncü yüzyılını 
takip eden 20. yüzyılda, “müstesna” bir ulus-devlet olarak karşımıza çıkan 
Türkiye Cumhuriyeti döneminde adının, kendisinin de okuyabildiği Latin 
harfleriyle Molyer şeklinde yazıldığını gördüğünde, harf devrimi denen “felaket 
başarı” kendisine anlatılabilir mi bilmiyorum, ama şahsen bunu yapmakla 
görevlendirilmek istemezdim doğrusu! Üstelik bir Fransız olmasına rağmen, bu 
jakoben dil politikasını en iyi anlayanlardan biri olmasını da bekleyemeyiz, çünkü 
devrim öncesi ve dolayısıyla ulus-öncesi bir imparatorluğun şımartılmış çocuğu 
olan ve hatta yaşamının büyük kısmında imparatorun kankası olarak hayatın 
tadını çıkaran Molière (ve oyun kahramanları), ulusçuluk denen bu modern 
hastalıktan uzak bir zihniyete sahiptir. 

Fransız dostumuzun “yerlileştirilmesi” veya “biz”leştirilmesi sürecinin 
başına, yani modern Osmanlı devleti tarafından kolektif inşa projesinin dört başı 
mamur yürütüldüğü 19. yüzyıla dönecek olursak, etnisite-üstü bir emperyal kimlik 
olarak Osmanlılığın oldukça başarılı söylemsel inşa süreci ve onun geniş bağlamını 
oluşturan Avrupalılaşma/Batılılaşma süreci ile karşılaşırız.  

Modern(leşen) Osmanlı’da Molière’in oyunlarının keşfi ve hatta adeta 
“Molière-mania” olarak adlandırılabilecek bir yoğunlukta çeviri ve adaptasyon 
çalışmaları sırasında, Molyer’in ve oyun kahramanlarının adlarının değişik 
Osmanlı dillerindeki dönüşümü bile kendi başına müthiş bir mesele olarak 
araştırmacıları beklemektedir. Bu zengin çeviri ve adaptasyon dünyasında 
kendisine çok özgün ve oldukça büyük yer bulan Molière’in “bizim Molyer”e 
dönüşme sürecini tartışmaya başladığımızda, bu terkipteki  یه ر  Molyer/ مول
kavramı kadar, “biz” kavramı da kocaman sorular üretecektir.

Böylece, bu serginin üç temel problematiğini üç kavram üzerinden 
özetlemek mümkün olabilir:

- Molière

یه ر - Molyer / مول

- Biz

Bu sergiyi, bu üç kavramı anlama ve sorunsallaştırma çabası olarak da 
görmek mümkündür… 

Elbette, bu kavramlar aracılığıyla ele alınan köklü meselelere bir sergi 
aracılığıyla ancak değinmek söz konusu olabilir ki bu serginin başarısı biraz da bu 
değiniler sayesinde oluşturacağı farkındalık ve uyandıracağı merak ile ölçülebilir 
bence.
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Bitirmeden, bu giriş yazısı kapsamında kısaca altını çizmek isterim; 
“biz” kavramı etrafında burada sorunsallaştırılabilecek Osmanlı dönemi söz 
konusu olduğunda Osmanlı Molière’inin, daha doğrusu Osmanlı Molière’lerinin 
kime ait olduğu sorusunun dayanılmaz cazibesi inkâr edilemez: Çevrildiği veya 
adapte edildiği ve dolayısıyla okunduğu dillerden yola çıkarak bu “biz”in Ermeni, 
Türk, Bulgar, Rum, Arnavut, Kürt, Arap vs. farklı etnisitelere tekabül ettiğini 
görmek mümkün olabileceği gibi, Molière dünyasına ilgi/hayranlık ve oyunlarının 
alımlanması üzerinden daha genelde Müslüman, Hıristiyan (Gregoryen, Katolik 
veya Ortodoks) ve Musevi inanç gruplarına aidiyet de tartışılabilir. Elbette 
bunların üzerinde, (modern kolektif kimlik olarak) Osmanlı’ya aidiyet anlamında 
“biz”lik tartışması daha çok öne çıkacaktır ki araştırılmasının ve tartışılmasının 
tadına doyum olmaz!

Cumhuriyet dönemine gelindiğinde bu “biz”in (her şey gibi devlet 
eliyle gerçekleştirilen) ulus-inşa sürecinde, etnisite-merkezli anlamı ile “Türk” ve 
Türklüğe evrilmesi ve bu bağlamda یه ر  iken “Molyer”leşmenin getirdikleri ve مول
götürdükleri ayrıca ele alınmalıdır. Ancak en azından Cumhuriyet döneminde 
artık bir Molyer-manianın söz konusu olmadığını söylemek mümkündür. Bu çok 
önemli niteliksel ve niceliksel farklarla birlikte (Haldun Taner ve Nâzım Hikmet’in 
Molyer’lerinin özgünlüğünü de not ederek), Molière bağlamında modern Osmanlı 
ile Cumhuriyet arasındaki bariz devamlılığı da görmek gerekmektedir ki sergide 
bu da gösterilmeye çalışılmıştır.

Fransız Molière, Osmanlı Molière’ler ve Türk Molyer bir gün bir yerde 
bir araya gelseler ne hisseder, ne düşünür, ne konuşurlardı bilinmez, ama birbirlerini 
anlamaları önündeki tek engelin (teknik anlamda) dil olacağı kesindir bence. 
Yoksa insana ait cimrilik-cömertlik, korkaklık-cesaret, zayıflık-kuvvet, eksiklik-
kemallik, yücelik-alçaklık veya ilericilik-gericilik gibi çelişkili niteliklerin, kısaca 
en genelde bize ait her şeyin muzırca ve eğlendirici bir gerçeklikle ortaya koyulması, 
her versiyonunda Molière’in ortak ve birleştirici özelliği olarak öne çıkacaktır ki 
sanırım yerkürenin her yerinde kendisine kucak açılan asıl Molière bu “dünyalı” 
Molière’dir. “Bizim Molière / یه ر  Molyer”deki en hakiki “biz”, aslında tüm / مول
farklılıklarımız ve çoğulluğumuzla “biz insanlar” sanırım!

Tüm versiyonlarıyla Molière’i ve özellikle evrensel Molière imajını 
sunan bu serginin gerçekleşmesi, sıra dışı bir hazırlık sürecine ve yakın işbirliğine 
dayanmaktadır. Bu güzel sürecin belirleyici aktörleri olan kurum ve kişilere 
yürekten teşekkürü borç biliyorum:
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Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri nezdinde İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden hocalarımıza, Prof. 
Dr. Kerem Karaboğa nezdinde İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve 
Dramaturji Bölümü’nden hocalarımıza ve Özde Nalan Köseoğlu nezdinde İBB 
Atatürk Kitaplığı etkinlik biriminden değerli çalışma arkadaşlarıma bu eşsiz 
deneyimden dolayı minnettarım. Sevgili Özde ile birlikte sergide olduğu gibi 
bu kataloğun ortaya çıkmasında da takdire şayan birikimi ve özverili çalışması 
sayesinde büyük katkı sunan Reha Keskin, büyük övgü hak ediyorlar.

Elbette ev sahipliği ve vizyonuyla tüm bu sürecin yaşanmasını ve 
sonuçta bu serginin ve ona eşlik edecek “Atatürk Kitaplığı Molière Konuşmaları” 
programının ortaya çıkmasını sağlayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir 
Polat’a, meslektaşı ve dostu olmanın onuruyla bahusus teşekkürlerimi sunarak 
bitirmek isterim…

 

 

 



Jean-Baptiste Poquelin ya da Molière (15 Ocak 1622-17 Şubat 1673) Fransız 
edebiyatı, özellikle de 17. yüzyıl araştırmacıları için üretken bir edebiyat insanının, 
Fransız komedyasının kurucu adıdır. Doğumunun 400. yılında elbette bir etkinlik 
yapmalıydık, elbette ondan söz etmeliydik. Edebiyat Fakültesi Dramaturji ve 
Tiyatro Eleştirmenliği Bölümü’yle buluşmak ve hep birlikte İBB Atatürk Kitaplığı 
ile kapsamlı bir programda çalışmak özellikle Fransız Dili ve Edebiyatı öğretim 
kadrosu için eşsiz bir deneyim olmuştur.

Nec pluribus impar yani “kalan herkesten yukarıda” sıfatının ete kemiğe 
bürünmüş figürü “Güneş Kral” XIV. Louis’nin mutlak monarşisinde boy veren 
“1660 Ekolü” kültür, edebiyat, sanatlar alanında son derece parlak bir döneme 
işaret eder. Aynalarla, aydınlatmalarla, havuzlu bahçeleriyle süslenmiş sarayında 
icra edilen edebiyatın ve sahne sanatının en önemli temsilcilerindendir Molière: 
Boileau, Racine, La Fontaine, La Bruyère, La Rochefoucauld ile birlikte klasik 
edebiyatın bu büyük yazarı, Fransız edebiyatı müfredatlarında işte bu niteliğiyle, 
yani 17. yüzyıl saray edebiyatının toplumsal ve ideolojik bağlamı ve ilkeleri içinde 
okutulur. 

Doğumunun 400. yıldönümü vesilesiyle iki bölümün ortak çalışmasını 
Edebiyat Fakültesi dışına taşıdık: Zengin ve nitelikli bir Molière arşivine sahip 
İBB Atatürk Kitaplığı’nın araştırmacılarıyla çalışma fırsatı bulduk. Böylece 
ülkemizde 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında o çok sevilmiş, oynanmış, 
çevrilmiş, uyarlanmış Molyer ile tanıştık. Kendi alanımızda öğretim, eğitim ve 
kültür kurumlarının birbiriyle sürekli temas halinde olması önce araştırmacıyı, 
sonra okuru besler. “Molière’den Molyer’e” sergisinin ardında bu değerli buluşma 
yer almaktadır. Bu buluşmayı gerçekleştiren Sayın Prof. Dr. Bülent Bilmez’e 
başından beri Molière yılının en güzel şekilde kutlanmasında desteğini aldığım 
meslektaşım Prof. Dr. Kerem Karaboğa’ya ve İBB Atatürk Kitaplığı Molière proje 
ekibine saygı ve teşekkürlerimi sunarım. 

MOLIÈRE’İ MOLYER İLE BİRLİKTE DÜŞÜNMEK 

Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri
İstanbul Üniversitesi
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17. yüzyıldan bugüne sahneden ve tiyatro metinlerinden yükselen bir hakikat 
çağrısıdır Molière. Geniş bir coğrafyada, farklı dillerde yüzyıllardır sesi, 
sözü eksilmeden evrensel bir “biz”e işaret eder. Molière eserlerinde, Bizans 
Mimuslarından İtalyan Commedia dell’Arte geleneğine kadar iç içe geçen 
birçok etkiyi görebiliriz. Molière, saraydan halka dek geniş izler kitleye sözünü 
sakınmadan söyleyen güçlü bir komedi geleneği oluşturur. İnsanlığın evrensel 
gerçekliği ve ağır yükü, en yalın-pür ifadelerinden birini onda ve eserlerinde bulur. 
Molière komedisinin korunaklı, güvenli bir sığınak olduğunu düşünmek yanıltır 
bu yüzden. Dalkavukluğu ve bağnazlığıyla, cimriliği ve acımasızlığıyla insanın 
karmaşık dehlizleri karakterlerinde yansır, nüanslı bir insanlık durumunun ifadesi 
haline gelir. Bu sebepten Jean Anouilh haklıdır: Molière, “normal bir komedi 
kalıbı içinde çağlar boyu edebiyatın en kara tiyatrosunu yazmıştır.” 

Molière oyunlarındaki anlatının, karakter kurgusunun evrensel niteliği 
her coğrafyada ayrı bir ses bulur, yerelleşir. Farklı çağlarda, farklı yerelliklerin 
nüfuz ettiği Molière’lerdir bunlar. 17. yüzyıl Fransa’sından gelip 19. yüzyıl 
Osmanlı sahnelerinde görmeye başlarız “biz”deki Molyer’i. Pera’dan Gedikpaşa’ya, 
İstanbul’dan Bursa’ya Osmanlı sahnelerine yayılır. Molière sahnelemelerinde, 
çevirilerinde, adaptasyonlarında Osmanlı Tiyatrosu’nun çokdilli, çok kültürlü 
yapısını gözlemleme imkânı buluruz. Fransızcadan Osmanlıcaya, Ermeniceden 
Rumcaya farklı dillerde yazılır ve oynanır, “bizim Molyer” olur. Ahmet Vefik 
Paşa’nın, Teodor Kasap’ın, Âli Bey’in adaptasyonları ile tiyatro sahnelerimizde 
zuhur eder. Hagop Baronyan’ın güçlü komedyalarına etki eder, Nâzım Hikmet’in 
Tartüf-59’una ilham olur, Haldun Taner’in eseri Sersem Kocanın Kurnaz Karısı 
ile Osmanlı’dan Cumhuriyet’e tiyatro tarihimizin eleştirel bir okumasına zemin 
sağlar. Tomas Fasulyacıyan, Ahmet Fehim, Behzat Budak, Kınar Sıvacıyan ve 
Bayzar Fasulyeciyan gibi oyuncuların güçlü sahne yorumları ile “buralı” olur. 
Molière’deki evrensel gerçeklik, bizdeki tarihsel, toplumsal, siyasal dinamiklerle 
buluşur, perçinlenir, boyutlanır ve “bizim” Molyer’e evrilir.

İBB ARŞİVLERİNDE MOLIÈRE’DEN MOLYER’E 

Sergi İçerik Ekibi
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Salih Fuat’ın tabiriyle “esas damgası hakikat” olan Molière aracılığıyla 
“biz”e bakmayı ve geçmişten bugüne değişen o “biz”i sorgulamayı deniyoruz. 
Sizleri, yüzyıllardır bitmeyen bir ilgiyle sahnelerde kendine yer bulan Jean-Baptiste 
Poquelin Molière’in 400. yaşı için hazırladığımız “Molière’den Molyer’e” sergisine 
davet ediyoruz. 



Bütün hikâyelerin kendi başlangıçları ve onları bir yolculuğa dönüştüren ilk 
adımları vardır. O ilk adımla açılır, genişler, boyutlanırlar. Ancak bakışımızı 
içeriden dışarıya doğru genişlettiğimizde görürüz ki aslında bütün hikâyeler bir 
şeylerin ortasında başlar. Edebiyat teorisinde “in medias res” diye bilinen “her 
şeyin ortasında” ifadesi aslında bu gerçeğe vurgu yapar. Hayatın sanatla kesiştiği 
vurucu anlarda da hikâyenin başında olduğumuzu zannederken aslında ortasında 
olduğumuz gerçeğiyle yüzleşiriz. Molière’in 400. yaşı adına planladığımız sergi 
için İBB Atatürk Kitaplığı koleksiyonlarını tararken, Molière’in 300. yaş afişi ile 
karşılaşmak tam da böyle bir andı. Bizden yüz yıl evvel 1922’de yine bu coğrafyada 
birileri zihnimizdekileri hayata geçirmiş ve “Molyer’in yevm-i veladetinin 
300üncü sene-i devriyesi münasebetiyle” onu anmayı, anlamayı, onunla kendine 
yeniden bakmayı denemişti. İşte bize hikâyenin başında değil “her şeyin ortasında” 
olduğumuzu hissettiren an buydu. Bir akışın ve sürekliliğin parçası olduğumuzu 
gösteren, zamanı değil anlamı mesken edinmekle gelen bir ortaklık, duygudaşlık… 
1922’de Ahmet Vefik Paşa’nın Meraki’si ile Molyer nam zatı anmak için yola 
koyulanlara, 2022 neler söyleyebilirdi? 

Nasıl ki gülebilmek için “mesafe” gerekliyse anlamak, anlamlandırmak 
için de bağlantılar kurmak, kopuk görünen uçları birbirine bağlamak gerekliydi. 
Karşımızdaki tarihsel figür 17. yüzyıl Fransa’sından konuşuyor gibi görünse 
de evrensel insanlık hallerinin bir anlatıcısıydı. Hem coğrafi, hem teatral 
sınırları aşmayı başarmıştı. Tartuffe’ü ile Polonya’da avangard tiyatronun büyük 
isimlerinden Grotowski’ye ilham vermiş, Brezilya’da klasikleri ulusallaştırıp 
seyirciye özne konumunu geri kazandıran Boal’in Sao Paulo Arena Tiyatrosu’nda 
tek bir cümlesi bile değiştirilmeden oynanmıştı. Almanya’da, epik tiyatronun 
lokomotifi Berliner Ensemble’da Brecht yönetimindeki Don Juan ile sahneyle 
buluşmuş, San Francisco Mim Topluluğu’nun politize anlayışını ABD’de Cimri 
ile somutlaştırmıştı. Peki Molière bu topraklarda neye karşılık geldi? 19. yüzyıl 

HİKÂYENİN BAŞINDA, “HER ŞEYİN ORTASINDA” 

Özde Nalan Köseoğlu 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Şube Müdürlüğü
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ile birlikte geç Osmanlı’daki ilk Molière çevirileri ile adaptasyonlarından Suriçi 
ve Pera’daki çokdilli sahnelemelere, Cumhuriyet Türkiyesi’nin 1940’lı yıllardaki 
çeviri hareketinden Baronyan’a, Nâzım’a, Haldun Taner’e uzanan etki hattına dek 
Molière bize ne anlattı? 

Bu soruların peşine 2022’nin Ocak ayı itibariyle Prof. Dr. Nedret 
Öztokat Kılıçeri’nin bize yönelttiği bir sorunun ardından düştük: Molière’in 400. 
yaşı için birlikte neler yapabiliriz? Hepimizi heyecanlandıran süreç aslında böyle 
başladı. İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı ile Tiyatro Eleştirmenliği 
ve Dramaturji Bölümlerinden hocalarımızla bir araya gelerek fiziki ve çevrimiçi 
üç ayrı toplantı gerçekleştirdik. Molière Kolokyumu’nu, Molière Konuşmaları’nı 
ve nihayet “Molière’den Molyer’e” sergisini içeren etkinlikleri ortak bir akıl ve 
kolektif emek dahilinde yürütebilmek için süreci yuvarlak masa toplantılarıyla 
örgütlemeye başladık. 17 Şubat ve 21 Mart tarihlerinde Atatürk Kitaplığı’nda 
gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarda, umut verici bir birlikte düşünme ve üretme 
zemini kurabildiğimizi düşünüyorum. Beş ay boyunca bu eşitlikçi çalışma 
kültürünü tesis edip devam ettirebilme iradesinin, yan yana durabilmenin 
temellerine dair önemli bir söz söylediğine inanıyorum. 

Sergi hazırlık sürecinde yuvarlak masa toplantılarından evrilen sergi 
proje ekibi içerisinde değerli hocalarımız yer aldı. Çağatay Yılmaz, Çiğdem 
Kurt Williams, Kerem Karaboğa, Nedret Öztokat Kılıçeri, Nilgün Firidinoğlu, 
Reha Keskin, Selin Gürses Şanbay ve Serhan Erbek hocalarımızın yoğun emeği 
ve katkıları sayesinde hem serginin izleği belirlendi, hem de disiplinlerarası bir 
çalışmayı deneyimleme imkânı bulduk. Temel hattı belirlenen serginin görsel 
dilini ve tasarımını Fika İstanbul ve Sevengül Sönmez titizlikle oluştururken, 
İBB Atatürk Kitaplığı Etkinlikler Birimi ve Sayısal Arşiv Birimi sürecin 
neredeyse her safhasına büyük özveriyle katkı koydu. İBB Atatürk Kitaplığı 
Kâğıt ve Cilt Restorasyonu Atölyesi çokdilli oyun afişlerinin restorasyonunu ve 
konservasyonunu gerçekleştirdi. “Molière’den Molyer’e” sergisi kapsamında İBB 
Atatürk Kitaplığı koleksiyonları içerisinde yer alan Osmanlıca, Ermenice, Rumca 
ve Fransızca Molière oyun afişleri ve Osmanlıca adaptasyonlar başta olmak üzere 
birçok materyal sizlerle böylesi bir sürecin ardından buluşabildi. 

Serginin temel hattını ve sorunsallaştırdığı meseleleri daha derinlikli 
tartışabileceğimiz bir zemin kurabilmek adına sergi ile paralel ilerleyen iki aylık 
özel bir etkinlik serisi hazırladık. Dokuz söyleşi, seminer ve okuma tiyatrosundan 
oluşan “Molière Konuşmaları” serisi ile 19. yüzyılda İstanbul sahnelerindeki 
Molière’den oyunlarında Molière etkisini çok güçlü biçimde gördüğümüz Hagop 
Baronyan’a, yazarın Bağdasar Ağpar oyununun okuma tiyatrosundan günümüzde 
üniversite tiyatrolarının ve profesyonel toplulukların Molière sahnelemeyi nasıl 
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Yukarıdan Aşağı: 21.03.2022 - Yuvarlak Masa Toplantısı, İBB Atatürk Kitaplığı, 12.05.2022 - Molière 

Kolokyumu, İstanbul Üniversitesi 14.05.2022 - Molière Konuşmaları 1, İBB Atatürk Kitaplığı  
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deneyimlediğine dek geniş bir alanı tarayacağız. Nâzım Hikmet’in Tartüf-59’da 
“Molyer Baba” diyerek hürmet gösterdiği politik ve mizahi hattı tartışmaya 
açacağız. Haldun Taner’in 1973 yılında Molière’in ölümünün 300. yılı sebebiyle 
yazdığı Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’nda Ahmet Vefik Paşa, Tomas Fasulyacıyan 
ve Ahmet Fehim gibi gerçek karakterler üzerinden dillendirdiği “bizim” tiyatronun 
öznesini ve bu öznenin değişimini masaya yatıracağız. Osmanlı Tiyatrosu’nun 
çokdilli, çokkültürlü yapısının seyrini San Lazzaro’dan Gedikpaşa’ya dek takip 
ederken, bu yapının bileşenlerini anlamaya çalışacağız. Velhasılı kelam “Hangi 
Biz?” ve “Hangi Molière/Molyer?” diye soracağız. Modernleşme tarihimizi tiyatro 
üzerinden, özelde ise Molière ile anlamaya çalışacağız. 

Bu zor, çetrefil sorular önemli bir olguya işaret ediyor: İlk sahnelendiği 
ve sansüre uğradığı 1664 yılından Türkiye’de yasaklandığı 2021 yılına dek geçen 
zamanda Tartuffe aramızda… Tıpkı içimizdeki diğer Molière karakterleri gibi… 
Her biri ete kemiğe bürünmüş, tüm hücreleriyle halen yaşıyor. Neresinden dahil 
olursak olalım hep ortasına düşeceğimiz bu hikâyede ise yolculuğun başında 
Molière olsa da “her şeyin ortasında” çıplak insani gerçekliğimiz yatıyor. 

“Bu kadar genç kalabildiğiniz için teşekkürler Mösyö Molière!”1

1  Jean-Louis Martin-Barbaz, “Molière Üzerine”, Şehir Tiyatrosu, Şubat 1993, s. 18.
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MOLIÈRE’İN YOLCULUĞU

1

Paris

San Lazzaro

Venedik

Bursa

“19. yüzyılın ikinci yarısında 
Batılılaşma çizgisinde ilerleyen 
Osmanlı tiyatrosunun Molière 
uyarlamaları, Molière çevirileri 
vasıtasıyla Molière ile karşılaş-
ması, aslında ilginç bir yolculuğa 
tekabül ediyor.   Çünkü Bizans 
Mimus’unun İtalya’ya, Venedik’e 
gidip İstanbul’un fethinden sonra 
orada Commedia dell’Arte diye 
adlandırılacak bir doğaçlama ti-
yatrosunun kökenini oluşturdu-
ğunu, daha sonra Paris’te yerleşik 
bir Commedie-Italienne toplu-
luğunun kurulduğunu ve Moliè-
re’in de bizzat bu topluluğun çok 
önemli oyuncularından Tiberio 
Fiorelli’den Commedia dell’Arte 
eğitimi aldığını biliyoruz. Mo-
lière güldürülerinin içerisinde 
de Commedia dell’Arte dokusu 
çok hissedilir bir biçimde kendi-
sini gösterir. Bizzat Commedia 

dell’Arte niteliğinde oyunlar da yazmıştır ve oyunculukta, sahneleyişte biçim ve 
içerik olarak bu ilişkisellik kendisini gösterir. Öte yandan Osmanlı’ya dönüp bak-
tığımızda fetih sonrasında Bizans eğlencelerinin büsbütün ortadan kaldırılmadı-
ğını, bir tür kol yapısı içerisinde sürdürüldüğünü ve bu kolların İspanya’dan 1492 
sonrası gelen Sefarad Yahudileri eliyle sonradan ortaoyunu yapısını kuracak bir bi-
çimde evrildiğini, ortaoyununun Abdülaziz döneminde Zuhûri kolu ve Han kolu 
olarak iki kola ayrılıp temsiller verildiğini biliyoruz. Dolayısıyla aslında Molière 
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geldiğinde 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaoyunundan gelen, tuluata evrilen bir 
gelenekle Molière’in Commedia dell’Arte’den getirdiği bir gelenek -aslında aynı 
kökenden gelen, doğudan batıya batıdan doğuya bir yolculuk yapan döngüsel bir 
ilişki- buluşmuş oluyor, karşılaşmış oluyor. Ama bu karşılaşma bir kucaklaşmaya 
dönüşmüyor çünkü batılı anlayışı savunanlar burada Molière’i daha çok tuluattan, 
ortaoyunundan ayrı bir yerde değerlendiriyorlar. İkisi arasındaki tarihsel ilişkisel-
liği ele alan Teodor Kasap gibi, Ziya Paşa gibi bir takım isimler olsa da ağır basan 
eğilim batılılaşmaya yönelik tiyatronun kendisini ortaoyunu ve tuluattan ayırması 
ve bir tuluat yergisiyle beraber aslında bu tarz bir geleneğin ortadan kaldırılması-
na dayanıyor. Sergideki yolculukta da büyük ölçüde bu doğudan batıya, batıdan 
doğuya uzanan ve başlangıç noktasında buluşup karşılaşan tarihsel çizginin seyri 
takip edilmeye çalışılıyor.”1  

1  Kerem Karaboğa, Molière’ den Molyer’e Sergi Videosu, İstanbul, Mayıs 2022. 



GEDİKPAŞA’DAN  
TİYATRO SOKAĞI’NA

2

"İstanbul’da Suriçi bölgesine inşa edilen ilk tiyatro binası Gedikpaşa Tiyatrosu’ydu. 
Bugünkü Beyazıt tramvay durağının hizasından Kumkapı’ya doğru inen Tiyatro 
Sokağı’nın ismi, üzerinde 150 yıl önce inşa edilmiş bu binadan ileri gelmektedir."2 

2 Kerem Karaboğa, Geleceğe Perde Açan Gelenek Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları-I 
Suriçi İstanbul’u, Bakırköy ve Çevresi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2011, s. 17.

Gedikpaşa Mösyö de Porsunyak  
Afişinden Detay, 1884 

İBB Atatürk Kitaplığı Afiş Koleksiyonu
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Gedikpaşa Tiyatrosu,  
Mösyö de Porsunyak, 1884
Osmanlıca-Ermenice afiş
İBB Atatürk Kitaplığı Afiş Koleksiyonu
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Gedikpaşa’da Vaki Osmanlı Tiyatrosu
Müdür Fasulyeciyan Efendi

İşbu Ramazan-ı şerifin 11’inci Cuma günü akşamı yani Cumartesi gecesi 
saat 3’te bed ve gayet

(Mutantan ve muntazam surette icra edilecektir)

Mösyö de Porsunyak

Müellifi     Mütercimi
Meşhur Molyer    …

(Şarkılı ve rakslı komedya 3 fasıl)

Eşhas
Mösyö de Porsunyak  Teryanist Efendi
Aront   Fasulyeciyan Efendi
Espirigani   Pinemeciyan Efendi
Arast   Seferyan Efendi
Birinci hekim  Gorgiyan Efendi
İkinci hekim  Ahmed Fehim Efendi
Bir eczacı   Çobanyan Efendi
Birinci delikanlı  Yazıcıyan Efendi
İkinci delikanlı  Haçik Efendi
Bir zabıta   Çobanyan Efendi
Hulya   Koharik Hanım
Tezine   Heranos Hanım
Lost   Pizar Hanım
Çocuklar  Köylüler Ahali  ve gayrihim
(Çıngırak)  (İki haydutcuklar)  (Balet)
(Milli Komedya 1 perde) (kanto 1 perde Heranos ve Koharik hanımlar 
tarafından) (Matmazel Malonya ve Matmazel Felue tarafından)

Ojeni
Nam-ı meşhur dram talim olunmakta ve sahneye vazı için levazimatı tertip 
edilmektedir.
Ramazan-ı şerif için teşekkül etmiş olan opera kumpanyası
Kariben icra-yı lubiyat başlayacaktır.
 
Çeviriyazı: Serhat Bozkurt
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MONSIEUR DE 
POURCEAUGNAC’TAN  
YİRMİ ÇOCUKLU  
BİR ADAM’A

“Yirmi Çocuklu Bir Adam’ın kaynak metni olan Monsieur de Pourceaugnac, 
Molière ve Lully’nin dönemin Fransa kralı XIV. Louis için hazırladıkları, müzik 
ve dans bölümleri de içeren bir komedidir. İlk kez 17 Eylül-20 Ekim 1669 tarihleri 
arasında, kral ve maiyetindekilerin av için gittikleri Chambord Şatosu’nda 
sergilenmiştir… Monsieur de Pourceaugnac’ın çıkış noktası ise sözlü bir geleneğe 
yaslanan İtalyan halk tiyatrosudur. Oyunun temel aldığı ‘istenmeyen talibin 
gözden düşüşü’ teması birçok Commedia dell’Arte taslağında mevcuttur.”3

“Mamafih manzurunuz buyurulan işbu risaleye gelince bu kitaba 
Fransızca Pourceaugnac namı verilir ki Fransız meşahir-i üdebasından mudhik 
komediler yazmakla maruf edib-i azam lebib-i muhterem (Molyer) nam zatın eser-i 
kalemiyesindendir ki mumaileyhin mahsul-ı kalemi olduğu için hemen Avrupa 
lisanlarının ekserisine tercüme olunmuştur: Binaenaleyh bendeniz de her ne kadar 
cevher-i mudhikeyi esas ittihaz etmiş ve lub-ı mezkûrun planından bir nebze bile 
ayrılmamış isem de adat-ı milliyemize mutabık ve efkâr-ı umumiyemize muvafık 
olmak için yalnız personaj denilen eşhasa Türk isimleri vaz edilmiştir. Mahaza 
esna-yı tahrirde tabii vuku bulacak hataya ve nevakısın kariin-i kiram tarafından 
perde-i aff-ı merhametle mestur ve nihan buyurulmasını temenni ederim. 
Hemen cenab-ı Hâlik kevn ü mekân-ı arş-ı azamı ve habib-i ekremi hürmetine 
mihr-i münir-i asuman-ı hilafet olan vücud-ı âlem-sud Hazret-i Padişahiyi ma-
teakub-ü’l-melevan arayiş-i erike-i şevket ü şan ve hemişe envar-ı eltaf ve inayat-i 
hümayunlarıyla cümlemizi karirü’l-ayn şükran buyursun, amin.

Sahib-i İmtiyaz ve Müellifi Mehmed Hilmi Bey”4 

3  Çiğdem Kurt Williams, “Chambord Şatosu’ndan Osmanlı Sahnelerine Taşınan Şamata: 
Yirmi Çocuklu Bir Adam yahut Fettan Zaman İnsana Neler Yapmaz”, Tiyatro Eleştirmenliği ve 
Dramaturji Bölümü Dergisi, Sayı: 29, 2019, s. 6-7.
4  Mehmet Hilmi, “Yirmi Çocuklu Bir Adam yahut Fettan Zaman İnsana Neler Yapmaz”, Tiyatro 
Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, çev. Çiğdem Kurt Williams, Sayı: 29, 2019, s. 95.
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Yirmi Çocuklu Bir Adam Yahud Fettan-ı Zaman İnsana Neler Yapmaz, Mehmed Hilmi, 
1297/1880, İstanbul, İBB Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu



“MOLIÈRE’İ SEVMEK, 
EBEDİYEN İYİLEŞMEK 
DEMEKTİR.” 

3
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Le Misanthrope de Molière Dekor Çizimi
Le Misanthrope de Molière, Molière, Librairie, Paris, 1930
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Le Misanthrope de Molière, Molière, Librairie, Paris, 1930
İBB Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu

Ceuvres Completes En Six Volumes, Molière, Nelson Editeurs, Paris, t.y.
İBB Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu
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Pages Choisies des Grands Ecrivains, Saint-Beuve, Armand Colin, Paris, 1906
İBB Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu

Theatre De Molière: Le Medecin Malgre Lui, Le Mariage Force, Le Sicilien Ou L’amour Peintre, 
Librairie De La Bibliotheque Nationale, Pres Le Palais-Royal, Paris, 1901

İBB Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu
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Molière’i Sevmek  
“Molière’i sevmek deyince, onu içtenlikle ve tüm kalbiyle sevmeyi anlıyorum ben. 
Mesela nasıl desem, yapabileceği hatalara, kötü düşüncelere ve akıl tutulmalarına 
karşı insanın kendini garantiye alması gibi. Molière ile uyumsuz olan hiçbir şeyi, 
yaşadığı dönemde ona ters gelen veya günümüzde ona çekilmez gelebilecek olan 
hiçbir şeyi sevmemektir en başta.

Molière’i sevmek, ebediyen iyileşmek demektir, sadece aşağılık ve 
uğursuz ikiyüzlülük illetinden kurtulmaktan bahsetmiyorum, aynı zamanda 
bağnazlıktan, hoşgörüsüzlükten ve bu anlamdaki tutuculuktan, aforoz ettiren 
ve lanet okutturan her şeyden kurtulmaktır; Molière’i sevmek, Bossuet’ye ve 
onun gibi, sadece sözle de olsa ölmüş veya ölmekte olan düşmanlarını mağlup 
edenlere; ne idüğü belirsiz bir kutsal dili zorla kendilerine mâl edip, ellerinde 
yıldırım, farkında olmadan kendilerini yaradanın yerine koyanlara duyulabilecek 
hayranlığı dahi yumuşatacak bir eylemdir. Laf cambazları ve soylular, benim için 
tam da böylesiniz!

Molière’i sevmek, aynı zamanda şu soğuk, kuru ve zalim siyasi 
fanatizmden de korunmak, ondan fersahlarca uzakta olmak demektir; hani şu 
gülmeyen, dar kafalı, ilkelere bağlılık bahanesiyle tüm acıları bir araya getirip 
yoğurmanın ve tüm zamanların öfke, hınç ve devrimcilik kalıntılarını tatsız 
bir doktrin çatısı altında birleştirmenin yolunu bulan fanatizm. Ama aynı 
şekilde Molière’i sevmek, kötülük karşısında ne öfkelenmeyi ne de nefret etmeyi 
becerebilen şu soluk ve karaktersiz varlıklara yakın olmak anlamına da gelmez. 

Molière’i sevmek, kendini tanrılaştıran ve hem hangi kumaştan 
yapıldığını, hem de ne yaparsa yapsın her şeyin kendi çelimsiz doğasından 
kaynaklandığını unutan insanlığa yönelik sınırsız ve şapşal bir hayranlığa teslim 
olmamaktır. Ama bu demek değildir ki güldüğümüz, bir parçası olduğumuz ve 
Molière sayesinde içimizi ısıtan bir kahkahayla her defasında geri döndüğümüz bu 
ortak insanlığı gereğinden fazla küçümsemek gerekir.

Molière’i sevmek ve ona bağlı olmak, dil ve sözdeki her tür ağdalı ifadeye 
karşı olmak demektir; zarif şirinliklerle, zorlama üslup girişimleriyle, gereğinden 
fazla özen gösterilmiş fırça darbeleriyle, her tür marivaudage ve yapay, alacalı biçem 
kırıntılarıyla eğlenmemek, zaman kaybetmemektir. 

Boileau’yu sevmek… Ama olmaz, Boileau sevilmez: Ona saygı ve güven 
duyulur, dürüstlüğüne ve zekâsına, üretkenliğine hayran olunur; eğer ki sevilecek 
olursa da bu sadece büyük şairleri çağdaşlarına tanıtma konusunda gösterdiği 
üstün ve sarsılmaz hakkaniyetlik nedeniyle olur, özellikle de tüm şairlerin başında 
Molière’i saydığı için.
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La Fontaine’i sevmek, neredeyse Molière’i sevmekle aynı şeydir; doğayı, 
baştan aşağı tüm tabiatı, insanlığın saf portresini, şu ‘yüz farklı perdeden oluşan’ 
büyük komedyanın temsilini sevmek demektir; hani gözlerimizin önünde 
açımlanıp ihtiyar La Fontaine’e çok yakışan o zarafet ve yavaşlık eşliğinde 
binlerce küçük sahneye bölünen, ustaların ustasının basit ve keskin dehasında 
hiç karşılaşılamayacak bazı zayıflıklara ve vurdumduymazlıklara da sahip olan şu 
komedya. Ama neden ikisini ayırma yoluna gideyim ki? La Fontaine ile Molière 
birbirinden ayrılmaz, onları birlikte sevmek gerekir.”5

   Fransızca çeviri: Hüseyin Necmi Öztürk

5  Saint-Beuve, “Aimer Molière”, Pages Choisies des Grands Ecrivains, Armand Colin, Paris, 1906, 
s. 208-211.  

Büyük Adamlar Serisi, İbrahim Alaaddin Gövsa, Cilt 1 Forma 4, Resimli Gazete, İstanbul, 1927 
İBB Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu
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“Sokrat için felsefeyi gökten yere indirendir denilir. Molière için de 
aynı şeyi fakat daha başka bir tarzda söylemek kabildir. Zira Molière komedide 
imagination haya ve tasavvurun yerine observation tatkik ve tahkik ikame etti. 
Bununla beraber Molière’den evvel yani on yedinci asrın nısf-ı evvelinde bütün 
bütün kıymetten ve güzellikten ari bir halde değildi. Hatta ince, latif ve verveli 
komediler de vardı. Fakat olmayan bir şey vardı ki o da hakikattı. Yani bunların 
cümlesi Comedie d’imagination muzhıka-i hayaliye idi. Halbuki o, sahneye Com: 
d’observation muzhıka-i hakikiyeyi çıkardı.”6 

6  Temaşa, Hazırlayan: İrfan Dağdelen, Şehir Tiyatroları Müdürlüğü Yayınları No. 4, İstanbul, 
2017, s. 659.

Temaşa, 1 Şubat 1336-1920, Numara 19, Sahife 4
İBB Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu



ÇEVİRİLER ÇAĞI 
(1869-1882)

4

Molière komedileri 19. yüzyılın ikinci yarısında Hagop Vartovyan’ın 
(Güllü Agop) Gedikpaşa’da kurduğu Osmanlı Tiyatrosu etrafında 
kümelenen tiyatro insanları, aydınlar, yazarlar ve çevirmenler için son 
derece verimli bir kaynağa dönüşür.

Molière’in eserleri bu kişiler tarafından 1860’lardan 
itibaren Türkçeye çevrilir, uyarlanır; Türkçede yeniden yazılır ve 
Molière tiyatrosunun Türkçeye taşınmasında “Çeviriler Çağı”  (1869-
1882) olarak adlandırabileceğimiz bir dönem açılır. On üç yıl kadar 
süren bu yoğun çeviri hareketinin öncüsü Ahmet Vefik Paşa’dır. 
Ahmet Vefik Paşa, 1869-1882 yılları arasında Molière’in on altı 
oyununu Türkçeye kazandırmış; çevirilerinin basılabilmesini, okur 
ve seyirciyle buluşabilmesini sağlamıştır. Dönemin diğer önemli 
Molière çevirmenleri ise Teodor Kasap, Âli Bey, Mehmet Hilmi ve 
Ziya Paşa’dır.

Ahmet Vefik Paşa
(1823-1891)

Teodor Kasap
(1835-1897)

Direktör Âli Bey
(1846-1899)
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"Ahmet Vefik ve Molière", Türk Tiyatrosu, Ekim 1955, Yıl 25, Sayı 290
İBB Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu



“Molière adapte edilir mi? Aristophanes, Plautus, Alarcon, Lope de 
Vega, Goldoni –herhangi bir millet edebiyatından birer isim sayılabilir– adapte 
edilebilirler mi? Cevabımız: Edilirler ama o zaman ne Molière, ne Alarcon, ne 
Goldoni, ne şu, ne bu olurlar. Eser, başka bir zevkle, başka bir görüşle yeniden 
ele alınmış demektir. Oynanışlarında da pek tabii olarak bir başkalık belirir. 
Fakat Molière’in, Alarcon’un, Goldoni’nin veya başka klasik yazarların eserlerini 
oynarken –isterseniz trajedi yazarlarını ve şairlerini de bu araya katabilirsiniz– 
bütün yeni mizansenlere rağmen birtakım geleneklerin ve yerleşmiş kuralların 
etkisinden gene kurtulunamaz. Rejisörün dehası bile burada bir dereceye kadar 
gidebilir ve bir noktada durur. Hele pek belirmiş karakterlerin şekline bile 
dokunamazsınız. Mesela Harpagon sıska bir heriftir, hasisliği vücudunun sıskalığı 
kadar elbisesinin darlığından da gözünüze çarpar. Pantalonu bile bacağına göre 
kısadır, kumaştan istifade için! Halbuki bunu adapte eder de Ahmet Vefik 
Paşa’nın Azarya’sını yaparsanız, Behzat Butak’ın emsalsiz bir buluşla yarattığı 
kompozisyonda olduğu gibi, cimri şişman da olur. Çünkü Azarya tipi bizde budur.

Yukarıdaki suali bir de şöyle soralım: klasikler taklit edilirler mi? 
Cevabımız gene aynıdır: Edilirler.

İki meşhur Latin komedi şairi Plautus ile Terentius, Yunanlıların 
Menandros, Philemon, Diphile, Osilippe gibi Yeni komedi şairlerini taklit 
etmemişler mi idi? Yüzyıllardan sonra Molière de Plautus’u taklit etmedi mi? 
Cimri (Avare) komedisinin aslı Plautus’un Çömlek (Aulularia) komedisi değil 
mi? Fakat bu ikinci çömlekten çıkan baş, Euelio değil Harpagon’dur. O halde 
üçüncü bir çömlekten üçüncü bir baş da Ahmet Vefik Paşa çıkarılabilirdi, nasıl ki 
çıkarmıştır: İşte Azarya.”7

7  Halit Fahri Ozansoy, “Ahmet Vefik ve Molière”, Türk Tiyatrosu, Ekim 1955, Yıl 25, Sayı 290, s. 3

“MOLIÈRE ADAPTE  
EDİLİR Mİ?”

5
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İnfial-i Aşk, Jean-Baptiste Poquelin Molière, Adaptasyon Ahmet Vefik Paşa, Bursa, t.y. (Azarya içinde)
İBB Atatürk Kitaplığı Koleksiyon

Yorgaki Dandini, Jean-Baptiste Poquelin Molière, Adaptasyon Ahmet Vefik Paşa, Cihan 
Kitabhanesi, İstanbul, 1927
İBB Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu

Zor Nikâhı, Jean-Baptiste Poquelin Molière, Adaptasyon Ahmet Vefik Paşa, İstanbul, 11 Şaban 
1286/15 Kasım 1869 
İBB Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu
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1835-1897 yılları arasında yaşayan Teodor Kasap yayın faaliyetleriyle, tercümele-
riyle Osmanlı edebi ortamına önemli katkı sağlar. 

Ahmet Vefik Paşa tarafından başlatılan ve Osmanlıcaya çevirilerden 
oluşan Molière külliyatına iki önemli ve özgün Molière komedisi ekler.8 

8  Johann Strauss, “Milletler ve Osmanlıca: Osmanlı Rumlarının Osmanlı Edebiyatına Katkısı 
(19.-20. Yüzyıllar)”, Tanzimat ve Edebiyat: Osmanlı İstanbul’unda Modern Edebi Kültür, yay. haz. 
Mehmet Fatih Uslu-Fatih Altuğ, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2020, s. 180. 

SANSÜR, HAPİS, SARAY:  
TEODOR KASAP’IN MOLIÈRE 

UYARLAMALARI

Teodor Kasap (1835-1897)
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İŞKİLLİ MEMO
“Molière uyarlamalarından İşkilli Memo, 1873’te Çıngıraklı Tatar’da reklamı 
yapıldıktan sonra çıktı. Yazar tarafından telif bir esermiş gibi sunuldu ancak 
Sganarelle ou le cocu imaginaire’in (1660) bir uyarlamasıydı. (Teodor Kasap aslında 
hiç telif oyun yazmamıştır.) Fransız yazarın ilk ustalık komedisi olan bu fars, 
cesurca ortaoyunu olarak takdim edildi; tabii bunda aslında geleneksel Türk tiyatro 
temsil ruhunun payı çok büyüktür. Tabii ki bütün kahramanlar Türkçe isimler 
taşıyordu ve oyunun günlük konuşma dili Molière’in daha rafine mısralarıyla 
tezat oluşturuyordu. Kaba ortaoyununun ıslah edilmesi Teodor Kasap için çok 
önemli bir meseleydi ancak Namık Kemal gibi bazı yazarlar ve hükümet bu biçime 
karşıydı. Teodor Kasap’ın tavrı ise farklıydı: Klasik dramayı ‘hem Antik Yunan 
ya da Roma’dan hem de Fransız ya da İngilizlerden ve onları taklitten’ devralmak 
ihtiyacı istemiyordu. Ortaoyunu söz konusu olduğunda ise ‘Ortaoyunu Türklerin 
tiyatrosu olduğu için yasaklanmasını istemiyoruz ancak ıslah edilmeli’ diyordu.”9 

9  Age, s. 180-181.

Tam Müstebid yahud İşkilli Memo, Teodor Kasab, Dersaadet (İstanbul), 1324/1906 
İBB Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu
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PİNTİ HAMİD
“İkinci Molière uyarlaması, İşkilli Memo ile aynı yıl yayımlanan ve Teodor Kasap 
için olumsuz sonuçlar doğuracak komedi (“mudhike”) Pinti Hamid ’dir. 

L’Avare’ı temel alan bir oyundur. Oyuna Türkçe Pinti Hamid başlığını 
koyarak bu başlığı şahsi algılayan Şehzade Abdülhamid’in (sonradan padişah) 
nefretini kazanmıştı. Çok rahatsız olan Abdülhamid defalarca Teodor Kasap’tan 
bu oyunun oynanmamasını rica etmişti. Şehzadeyi incitmeye yönelik en ufak 
bir kastının olmadığını beyan eden Kasap bu ricayı reddetti ve oyun en sonunda 
Gedikpaşa Tiyatrosu’nda oynandı.

Bundan sonra Abdülhamid çevirmene karşı şiddetli bir kin beslemeye 
başladı ve daha sonra padişah olduğunda Teodor Kasap’ı tartaklattırarak, 
gazetelerini yasaklayarak ve (1877’de) tutuklatarak intikamını aldı. 

Sonunda Teodor Kasap serbest kaldı ve Fransa’ya sığındı. Paris’te 
Abdülhamid’e hitaben yazılmış kurgusal mektuplar içeren muğlak bir risale 
yayımladı. Bu risaleyle Osmanlı İmparatorluğu’nun durumunu görece iyi niyetli 
bir biçimde eleştirmeyi sürdürdü (Kasap, Lettre à Son excellence Saïd pacha…) 
Sonunda İstanbul’a geri çağrıldı ve bir anlamda Abdülhamid’in tipik yöntemiyle 
sansürlendi: Sultanın saray kütüphanesine resmi kütüphaneci olarak atandı.”10 

10   Age, s. 181-182.

Pinti Hamid, Jean-Baptiste Poquelin Moliere, Adaptasyon Teodor Kasab, İstanbul, 1290/1873
İBB Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu
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ÜÇLÜ ROL DAĞILIMI:  
MERAKİ, İŞKİLLİ MEMO,  
AYYAR HAMZA

Türk Tiyatrosu, 15 Şubat 1942, Sene 12, Sayı 141
İBB Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu
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Molière komedilerinin çoğu 1869-1882 yılları arasında Türkçeye 
çevrilmiş olsa da tümü sahneye taşınmamıştır. Sahnelenme ve seyirciyle 
buluşma aşamasında her çevirinin ayrı bir öyküsü olmuştur: Bazıları dönemin 
en çok oynanan yapımlarına dönüşmüş, bazıları ortalama bir başarı elde etmiş, 
bazıları bir-iki gösterim sonrasında repertuvardan kaldırılmış, bazıları ise hiç 
oynanmamıştır. 

Ayyar Hamza, Jean-Baptiste Poquelin Molière, Adaptasyon Direktör 
Âli, İstanbul, Rebiyülahir 1288/20 Haziran-18 Temmuz 1871
İBB Atatürk Kitaplığı Kitap Koleksiyonu
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Yeni Tiyatro, Ayyar Hamza, Rebiyülahir 1288 / 20 Haziran-18 Temmuz 1871
Osmanlıca-Fransızca-Ermenice-Rumca afiş
İBB Atatürk Kitaplığı Afiş Koleksiyonu
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Beyoğlu’nda Cadde-i Kebir’de Vaki
Yeni Tiyatro

Osmanlı Tiyatro Kumpanyası
Dakes Efendi’nin idaresinde ve Mağafyan Efendi’nin delaletiyle işbu 1301 
senesi ramazan-ı şerifinin 8’inci pazartesi günü akşamı yani Salı gecesi saat 
3’te bed’ olunacaktır

Ayyar Hamza
Milli Komedi 3 Fasıl

Mütercimi M. Minakyan Efendi
Eşhas

Muhterem Efendi    M. Minak
Zuhuri Efendi    Y. Çaprast
Sena Bey     A. Yaldızcıyan
Nimet Bey     O. Gureğyan
Hamza     B. Mağakyan
İsver     D. Madteosyan
Ziver     K. Çobanyan
Eda Hanım    V. Şamdancıyan
Ziba Hanım    K. Şirinyan
Halime     M. Vartoyan

Madam Ango’nun üçüncü perdedeki “Dispot” Karakaşyan ve Şirinyan 
hanımlar tarafından icra olunacaktır.

Muzika muallimi
Paris Şapovalof

Fiyat
Loca benuvar kuruş 30, loca belataj numara 12 kuruş 100, loca belataj 
numara 10, 11, 13, 14 guruş 60, bakisi 40, loca üst kat kuruş 20, koltuk 
sandalye kuruş 15, numaralı kanepe kuruş 10, numarasız kanepe kuruş 7,5, 
üst kat ve loca duhuliyesi kuruş 5
Asakir-i Şahane için çavuş rütbesine kadar numaralı kanepe kuruş 5
Asakir-i Şahane için çavuş rütbesine kadar üst kat 3 kuruş
İşbu Ramazan-ı şerifte beher gece operet ve vodvil dram ve komedi gibi 
enva lubiyat icra olunacağından kumpanyanın mükemmeliyeti ve fiyatların 
ehveniyeti ahali-i hamiyetmendanın dikkatini celp ile tiyatroyu teşrife ve 
teşvike himmet buyuracakları katiyen memuldur.    

Çeviriyazı: Nihal Boztekin-Serhat Bozkurt
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1869-1882 yılları arasında kaleme alınan ya da basılan ve Osmanlı 
seyircisinin tam beğenisini kazanan uyarlamalar şunlardır: Zor Nikâhı (Le 
Mariage Forcé), Zoraki Tabip (Le Médecin Malgré Lui), Meraki (Le Malade 
Imaginaire), Tabib-i Aşk (L’Amour Médecin) (çev. Ahmet Vefik Paşa); Sahte Hekim 
(Le Médecin Volant) (çev. A. F.); Ayyar Hamza (Les Fourberies de Scapin) (çev. Ali 
Bey); Pinti Hamit (L’Avare), İşkilli Memo (Sganarelle ou le cocu imaginaire) (çev. 
Teodor Kasap) ve Yirmi Çocuklu Bir Adam yahut Fettan Zaman İnsana Neler 
Yapmaz (Monsieur de Pourceaugnac) (çev. Mehmet Hilmi). Adı geçen bu oyunlar 
1870’ler ve 1880’lerde Güllü Agop yönetimindeki Osmanlı Tiyatrosu’nun en çok 
tutan yapımları arasında yerini almış ve aynı dönemde tuluat kumpanyalarının 
vazgeçilmezlerinden olmuştur. Aralarından bazıları ise Karagöz oyunu biçiminde 
yeniden yazılarak hayal perdesinde de kendine yer bulmuştur. 

SAN LAZZARO ADASI’NDA MOLIÈRE
Bir edebi tür olarak Batılı anlamda tiyatronun Şinasi’nin 1860 

tarihli Şair Evlenmesi ile başladığı genel bir kanıdır. Oysa Şair Evlenmesi’nden 
de önce Venedik’te Osmanlı toprağı sayılan San Lazzaro Adası’nda, Osmanlı 
Ermenileri tarafından yazılan Batılı anlamda ilk modern Türkçe tiyatro örnekleri 
bulunmaktadır. Günümüze ulaşan bu eserlerden bazıları da Moliére’in Türkçe, 
Ermeni harfli Türkçe ve Ermenice yazılmış  uyarlamaları ve çevirileridir. 

Venedik’teki Mıkhitarist arşivlerinde bulunan Türkçe veya modern Ermeniceyle 
karışık Türkçe elyazması metinler arasında Molière çevirileri ve uyarlamaları da 
bulunmaktadır. Bu oyunlar şunlardır:

1. “Pıjişg Prni (Zoraki Hekim, Molière’in Le Medecin malgre lui adlı 
komedisi): 1813 yılındaki Karnaval sırasında, yani 28 Şubat’ta sahnelenmiştir. 
Oyunu Türkçeye çeviren ve uyarlayan Arisdages Antimosyan’dır. Kişiler 
şunlardır: Şamantor (Yahudi antikacı), Salomon, Takvor Şahnazaryan, Ayvaz, 
Hagop (hizmetçi), Serkis.”11 

2. “Hritakatar yev Hnakhuyz (Noter ve Ayakkabı Tamircisi): Bunlar 
Molière’den çevrilmiş iki komedidir. 1825 yılında sahnelenmişlerdir. Çok 
daha sonraları Pazmaveb’de yayımlanmışlardır. (1855-14. sayı ve 1857-15. sayı). 
Oyunların çevirmeni Kevork Abdullah Hürmüzyan’dır. Oyundaki Ermeni 
karakterler İstanbul’da konuşulan halk Ermenicesiyle konuşurlarken, Ermeni 
olmayanların dili Türkçedir.”12 

11  Yervant Baret Manok, Doğu ile Batı arasında San Lazzaro Sahnesi: Ermeni Mıkhitarist 
Manastırı ve İlk Türkçe Tiyatro Oyunları, BGST Yayınları, İstanbul, Ocak 2013, s.59.
12  Age, s. 62.
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3. “Pıjişg Prni (Zoraki Hekim, Molière’in Le Medecin malgre lui adlı 
komedisidir): 31 Ocak 1837’de sahneye koyulmuştur ve aynı yıl 5 Şubat’ta tekrar 
edilmiştir. Oyunun çevirmeni Mikael Zemberekciyan’dır. Bu komedi, Arisdages 
Antimosyan tarafından çevrilmiş, düzenlenmiş ve 1813’te sahnelenmiş olan 
metinden çok farklıdır. Oyun kişileri şunlardır: Moşon (doktor), Yasef (Moşon’un 
oğlu), Mardiros (Moşon’un arkadaşı), Gugas, Toros, Giragos (Toros’un uşağı) 
Hovagim (Gugas’ın kardeşi), Manase (Toros’un oğlu), Markar (Manase’nin 
arkadaşı), Milo ve Margo (kardeşler), Silo, Yanko (kardeşler). Oyunun mekânı bir 
köydür. Oyun kısmen Ermenice, kısmen de Türkçedir.”13 

4. “Geğdzavor Diratsun (İkiyüzlü Papaz Yamağı): Molière’in Tartuffe 
(İtalyanca Tartuffo) adlı oyununun uyarlamasıdır. Mikael Zemberekciyan 
tarafından 1837 yılında tercüme edilmiştir. Fransızcadan değil İtalyancadan 
çevrilmiştir ve oyundaki Latin isimleri Ermeni ve Türk isimleriyle değiştirilmiştir. 
Oyundaki değişiklikler şöyledir:

Tartuffo’da:                                                                           Geğdzavor Diratsun’da:

Bayan Pennella, Orgone’nin annesi   Kasbar Ağa, Petraki’nin babası
Orgone, Elmira’nın kocası    Petraki, ev sahibi
Elmira, Orgone’nin karısı   Zohrab, Kaspar’ın evlatlığı
Davide, Orgone’nin küçük oğlu  Dikran, Petraki’nin en büyük oğlu
Marianna, Orgone’nin kızı   Sebuh, Petraki’nin küçük oğlu
Valerio, Marianna’nın âşığı    Parseğ, öğretmen ve Sebuh’un arkadaşı
Cleante, Orgone’nin kayınbiraderi  Setrag, Petraki’nin vaftiz babası
Tartuffo, ikiyüzlü    İkiyüzlü Papaz Yamağı
Dorina, Marianna’nın hizmetçisi  Nazar, Petraki’nin evinin uşağı
Bay Leale, polis şefi    Ahmet Ağa, şef gardiyan
Bir bekçi     Mansur adında bir asker
Filppaccia, Bayan Pennella’nın yatılı hizmetçisi Kasbar’ın uşağı
Sahne Paris’te Orgone’nin evidir                       Sahne İstanbul’da Petraki’nin evidir 

Oyunun dili bazı durumlarda klasik Ermenice, bazen modern Ermenice, geri kalan 
yerlerde Türkçedir.”14 

13  Age, s. 63-64.
14  Age, s. 64-65.
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“BARONYAN’IN 
MOLIÈRE’E BORCU” 15

1843’te Edirne’de doğan Hagop 
Baronyan, 1864’te İstanbul’a yer-
leşir. Anadili olan Ermenicenin 
yanı sıra klasik ve modern Yunan-
ca, iyi derece Fransızca ve Türkçe 
bilir. Yayın faaliyetleriyle ilgile-
nen Baronyan çeşitli dergilerde 
hem yazarlık yapar hem de çeşitli 
dergilerin yayıma hazırlanması-
nı sağlar. Ermenice yayımlanan 
Tadron [Tiyatro] ve Arap harfli 
Türkçe Tiyatro dergileri bu ya-
yınlar arasındadır. 

Baronyan tiyatroyla il-
gilenmeye oldukça erken yaşlarda 
başlar. 1865’te ilk oyununu ya-
zar. Yergu Derov Dzarav mı [İki 
Efendili Bir Uşak], Adamnapuyj 
Arevelyan [Şark Dişçisi], Şoğokor-
tı [Dalkavuk], Medzabadiv Mu-
ratsganner [Haşmetli Dilenciler] 
ve Bağdasar Ağpar adlı oyunları 
kaleme alır. 

15  Bu başlık Molière ve Baronyan ilişkisini en etkili ifade eden başlıklardan biri olduğundan 
tercih edilmiş ve Kevork Bardakjian’ın makalesinin başlığından  alınmıştır. Kevork B. Bardakjiyan, 
"Baronyan'ın Moliere'e Borcu", Mimesis Tiyatro/Çeviri Araştırma Dergisi, Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınevi, İstanbul, Haziran 2010. 

Hagop Baronyan
Hrant Dink Vakfı Arşivi Hagop Ayvaz Koleksiyonu
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Mezabadiv Muratsganneri (Saygıdeğer Dilenciler), Hagop Baronyan, yay. Nişan Babigyan, 
İstanbul, 1910
İBB Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu

“Galata limanında bir adam beklemektedir; Trabzon’dan gelen gemiden 
henüz inmiştir. Olay 1870’li yıllardan birinde vuku bulur. {Yazar, hangi yıl 
veya gün olduğunu tam olarak anımsayamaz ancak Eylül ayının otuz çektiğini 
hatırlayana dek o günün 31 Eylül olabileceğini düşünür. Yazarın hatırladığına 
göre} Adam cüsselidir ve orta boyludur; uzun ve kalın bir paltoyla sarmalanmıştır. 
{Yazar hikâyesine yalın bir başlangıç yaptığı ve örneğin limanda kopan bir fırtına 
kükremesiyle veya telaş içinde Galata meydanına doğru akan devasa kalabalıkla ya 
da genç ve güzel bir kızı tutuklamaya çalışan polislerle ve yazarların hikâyelerine 
renk katmak için başvurmayı sevdikleri benzer diğer dramatik ayrıntılarla süslü 
daha sansasyonel bir açılış yapma hevesine kapılmayı tereddütsüz reddettiği için 
kendisiyle gurur duyar. Bunların hepsinden bahsedebilirdi ancak yapmadı çünkü o 
gün ne rüzgâr esiyordu, ne kalabalık vardı, ne yağmur yağıyordu, ne de bir genç kız 
polisin eline düşmüştü. Okuyucu yazarın bu konudaki samimiyetine güvenmeli ve 
herhangi bir şüpheye mahal vermemelidir.} Bu yolcuya, Apisoğom Ağa’ya, bir çift 
kocaman kara göz, bir çift uzun, kalın kara kaş, bir çift koca kulak bahşedilmiştir 
{ve de bir çift burun… Hayır, hayır, sadece bir burnu vardır elbette fakat kolaylıkla 
iki burun gibi görülebilir; kısacası boyutu ve baktığı yönlerin çeşitliliği sebebiyle 
kafa karışıklığına yol açabilir.} Gözlerinde öyle bir bakış vardı ki işinin ehli bir 
yönetmen onu gördüğü an oyunlarından birinde rol vermek için üzerine atlardı, 
hele de açıkta kalan bir aptal rolü varsa”16

16  Baronyan Oyunları: Bağdasar Ağpar ve Haşmetlü Dilenciler, Türkçesi Mehmet Fatih Uslu ve 
Ayşen Sönmez, BGST Yayınları, İstanbul, Mayıs 2013, s. 155.



“BU KADAR GENÇ  
KALABİLDİĞİNİZ İÇİN  
TEŞEKKÜRLER MÖSYÖ MOLIÈRE!”

7

Gedikpaşa Tiyatrosu, Tartüffe, 26 Nisan 
1300 / 8 Mayıs 1884
Osmanlıca-Ermenice afiş
İBB Atatürk Kitaplığı Afiş Koleksiyonu
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“Gedikpaşa’da Vaki”
Osmanlı Tiyatrosu

Müdürü Fasulyeciyan Efendi

Dram-Komedi Şirketi tarafından B. Magak Efendi marifetiyle

İşbu 1300 senesi Nisan’ın 26’ncı Perşembe günü akşamı yani Cuma gecesi 
saat 2’de bed’ olunacaktır

Fevkalade Lubiyat

Kumpanyamızın muhtarı Kalfayan Efendi’nin menfaatine olarak bir 
vakitten beri talim olunup müellif-i meşhur Molyer’in asarlarından gayet 
namdar olan 

Tartüf
Mevzun lubiyat 5 perde

Müellifi   Mütercimi
Meşhur Molyer  * * * 

Eşhas
Tartüf   Fasulyeciyan Efendi
Oregon   Güreğyan Efendi
Damis   Bilemeciyan Efendi
Kleant   Cangiyan Efendi
Loran   Rupen Efendi
Loyal   Fehim Efendi
Valer   Seferyan Efendi
Zabit   Kamyak Efendi
Filipot   Artin Efendi
Almber   Hıranoş Hanım
Maryan   Viktor Hanım
Pernel   Mari Hanım
Torin   Bayzar Hanım

“Kanto” Hıranuş Hanım tarafından

Osmanlı tiyatrosunda birinci defa olarak icra olunacak işbu “Tartüf ” nam 
mevzun lubiyat hakkında pek ziyade medh ve senalar okumak lazım gelirdi 
ise de tekmil bir oyunu vezinle yazmağa muktedir Molyer gibi bir müellifin 
isminden piyesin kadri anlaşılır hülyasıyla sarf-ı nazar ve erbab-ı temaşanın 
dikkatine havale eyleriz.

Zevat-ı tiyatroperveranın gerek böyle bir oyunun icrasında hazır bulunmak 
ve gerek şunca demden beri tiyatronun emektarından olan sahib-i menfaate 
bir mükâfat eylemek arzusuyla teşrife rağbet buyuracaklarına ümitvarız.

(Fiyat adeta)

Çeviriyazı: Nihal Boztekin
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Molière’in eserleri arasında politik eleştiri bakımından en yüksek 
yankı bulmuş eseri kuşkusuz Tartuffe olmuştur. Bağnazlığı hedef tahtasına 
koyan Molière, bu oyunun ardından eleştirilere maruz kalmış, dönemin sansür 
mekanizması da oyunun kitlelerle buluşmasının önüne geçmiştir. Geç Osmanlı 
döneminde de Ziya Paşa tarafından Tartuffe Yahud Riyanın Encamı adıyla 
uyarlanan eserin aynı zamanda Ahmet Vefik Paşa tarafından yazılmış Murai adlı 
bir başka uyarlaması da bulunmaktadır. 

Le Tartuffe, Theatre De Molière: Le Depit Amoureux, Molière, Librairie De La Bibliotheque 
Nationale, Pres Le Palais-Royal, Paris, 1903

Tartuffe Rol Dağılımı
Türk Tiyatrosu, Yıl 23, Sayı 268, Mart 1953
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Tartuffe Molière - Önsözü 
Türk Tiyatrosu, Yıl 23, Sayı 268, Mart 1953
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Tartuffe yahud Riyanın Encamı, Ziya Paşa, Kitabhane-i Ebüzziya, Konstantiniyye (İstanbul), 
1304/1887
İBB Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu

Murai, Rol Dağılımı
Darülbedayi, 15 Mart, Sayı 3, 1930



MOLYER NASIL  
OYNANMALI? 

8

“Molyerle muvaffak olabilmek için etraflı etüd, kabiliyet ve bilhassa mizac 
(tempérament) ihtiyacı zarurîdir.

Halktan olsun, sahne müteşebbislerinden olsun, birçoklarının Molyeri 
beğenmediklerini bilirim. Halbuki Molyer hakkında tam bir fikir edinmek için, 
onun zamanını ve yazdığı eserlerde takip ettiği maksadı nazarı itibara almak 
lâzımdır. Tenkit ve istihza ettiği şahısları canlandırmak, zihniyetleri kavramak ve 
âdetleri (Moeurs) anlamakla Molyerin eserlerindeki mizahî güzellikleri ile ünsiyet 
peyda eder ve haz duyabiliriz. 

Dikkat edilecek olursa, Molyerin gösterdiği şaheserlerin bugün bile 
aramızda yaşadığını ve yalnız takvimle elbiselerin değişmiş olduğunu görürüz: 
görünce de onun eserlerini takdir etmekten âciz kalmayız.”17

  

17  Aşod Madatyan, Sahnemizin Değerleri, Cilt 1, AB Neşriyat, İstanbul, 1943, s. 41.

Behzat Budak - Kınar Sıvacıyan, Azarya                                                                    
Darülbedayi: Behzat Haki’nin Sanat Hayatında 25 
Yıllık Jübilesi, Sene 3, Sayı 40, 31 Mart 1933
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Temaşa Musahabesi:  
“Azarya” ve Müellifi ve Molyer’in  
Umumi Fikirleri, Sanatı  
“Ramazanın ilk haftasına ait en mühim temaşa hadisesi hiç şüphesiz pazar 
ve cuma geceleri Ferah Tiyatrosu’nda Darülbedayi sanatkârları tarafından 
temsil olunan Ahmed Vefik Paşa merhumun ‘Azarya’ adaptasyonudur. 
‘Azarya’ on yedinci asrın büyük komedi dehası Molyer’in meşhur ‘Hasis’inden 
lisanımıza muvaffakiyetle nakil ve tercüme edilmiş bir eserdir. Zaten Ahmed 
Vefik Paşa merhumun Molyer’in eserlerinden muktebes olan külliyatı temaşa 
edebiyatımızda bir şahika addolunabilir. Nitekim ‘Azarya’ da bu şahikanın parlak 
bir güneşidir. Bu kıymetli eseri tuzlarından silkerek sahneye çıkarmak ne derece 
mühim bir edebiyat hadisesi addolunsa yeri vardır. Bu sebepten Ertuğrul Muhsin 
ve arkadaşlarının ‘Yorgaki Dandini’den sonra ikinci bir Molyer temsilini de 
başarmaları sahnemiz hesabına hem bir kazanç, hem de bir iftihar addedilebilir.

Yevmi gazeteler ‘Azarya’nın temsili münasebetiyle yine uzun takdirler 
yazdılar ve bilhassa bu tenkitlerin üçte ikisi bir mutat piyesin mevzuunu hikâyeye 
hasredildi. O halde benim hisseme düşen en ziyade eserin edebi kıymeti hakkında 
[?] muhtasar bile olsa bazı mühim noktaları işaretle Molyer’e dair bir parça izahat 
vermektir. Bunu bilhassa temaşa edebiyatı ile pek yakından meşgul olmamış kariler 
için faideli görmekteyim. Molyer, cihan edebiyatının öyle alemşümul bir dâhisidir 
ki bu münasebetle yazılacak sahifeler ne derece zayıf bile olsa her halde büsbütün 
bir faide temininden hali kalamaz.

Molyer indinde ahlak bir ‘fikir’dir. Halkın kendi gururunu, izzetinefsini 
okşamak için icat ettiği birtakım teamülatın mecmuu… O halde ahlak kaidelerini 
insanlar kendi menfaatlerine göre tertip ediyorlar ki bu takdirden mütevasıt fikirler 
müşahedat ve tehilatın neticesinden başka bir şey addolunamaz. Hasılı mütevasıt 
halkın ahlak hakkındaki nazariyatı bir neticeye vasıl oluyor ki bu netice şayan-ı 
istihza ve istihfaf olmamasına rağmen ne yüksek, ne kahramanca, ne alicenap, ne 
de asil ve güzel bir mahiyettedir.

İşte Molyer’in halktan alarak yine halka verdiği ders-i ahlakı bundan 
ibarettir. Demek oluyor ki (1660)’ta yaşayan Parisli bir burjuvanın fikirlerine 
pek mutabık addedilebilecek bu ahlaki hüküm, oldukça aşağı bir duygudur. Bir 
darbımesel vardır ki Molyer ve ‘Lafonten’ [La Fontaine] hakkında kullanılır. 
Tecrübe gibi ahlaki… Bu, vakıa pek güzel bir söz fakat tecrübe ahlaki midir?.. 
Hayır… Ne öğretir? İhtiyatkâr, mütevekkil olmayı, her türlü ihtirastan uzak 
yaşamayı, sergüzeşt arkasında koşmamayı, kahramanca yaşamayı, etliye sütlüye 
karışmamayı, iyiliği gizliden gizliye yapmayı…
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Bu son şart neden mi diyeceksiniz? Çünkü Molyer’in ve bütün 
tecrübekârların kanaatince herhangi yapacağınız bir iyilik neticesinde sizi efnaya 
çalışacak insanlar ortaya çıkabilir. Fakat hayatta bu kadar ihtiyatça yaşansa idi 
netice nereye varırdı?... Hiç şüphesiz bu şerait altında bütün insanlar birbirlerine 
benzerler ve herkes uyuşuk yaşar, inkılaplar hâdis olmazdı. Hele ‘deha’nın ismini 
ağza almak bir bahis teşkil edecekti.

Mamafih, esnaf, tacir, memur, bilumum orta halkın felsefesi kendisini 
tehlikeye ilka etmekten uzak yaşamaktır. Molyer’in felsefesi de budur. Fakat bu 
felsefe Molyer’le hem-asır olan facianüvis ‘Korneyi’nin [Corneille] fikrine ve 
Alman feylesofu Niçe’nin [Nietzsche] ‘Tehlike içerisinde yaşamak lazımdır’ 
düsturuna tamamen bir zıt teşkil eder. Halbuki hayatta muzaffer olmak ve terakki 
edebilmek için tehlike içerisinde yaşamalı, fakat cesaretli bir adam gibi tehlikelere, 
manilere göğüs germelidir. 

Bu takdirde ‘Molyer’ zamanında halktan aldığı felsefeye şahsiyetinden 
ne ilave etmiş oluyor?... Müstehzi bir görüşle derin bir tahlil kuvveti…

Feylesof Kant’ın fikr-i ahlakiyesindeki delil şudur: ‘Herkesin yapması-
nı ve harcıâlem olmasını istemediğin bir şeyi sakın yapma!’ Peki, Molyer’in felse-
fesindeki delil nedir ve hangi esasa bağlıdır?... İşte: ‘Tehlikeye maruz kalmamalı!’

Hususiyetle şayan-ı istihza harekâttan ictinab lazımdır. Sevmeyiniz, 
sizinle eğlenirler. Sofu olmayınız, sizinle eğlenirler. Hasis olmayınız, sizinle 
eğlenirler. Hülasa Molyer’in tarz-ı tefekkürü budur.”18

Halit Fahri
Çeviriyazı: Nihal Boztekin

18 Halit Fahri, Temaşa Musahabesi: “Azarya” ve Müellifi ve Molyer’in Umumi Fikirleri, Sanatı, 
Servet-i Fünun, cilt 57, Sayı 1495, 9 Nisan 1925, s. 337.
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KINAR SIVACIYAN: “TÜRK VE ERMENİ 
TARİHİNDE BÜYÜK BİR İSİMDİ”

“Türk ve Ermeni tarihinde bü-
yük bir isimdi… Ünlü sanatçı, yö-
netmen, çevirmen Mınakyan’ın 
kumpanyasında yıllar yılı tecrübe 
kazandı… İstanbul Belediye Baş-
kanı Cemil Topuzlu Paşa, Türk 
sanatçılar yetiştirilmesi için bir 
konservatuar kurması amacıyla 
Fransız büyük sanatçı Andre An-
toine’ı davet etmişti. İstanbul’a ge-
len Andre Antoine hemen işe baş-
layarak iş arkadaşlarını topladı. 
İlk önce eğitimci olarak Mardiros 
Mınakyan’ı ve Muhsin Ertuğrul’u 
davet etti. Onlar yarının sanatçı-
larını yetiştireceklerdi. Andre 
Antoine önce Mınakyan’ın gru-
bundan üç kişi seçti, Azniv Mı-

nakyan, Eliza Binmeciyan ve Knar 
Sıvacıyan. O dönemin gazetelerin-
de şöyle bir duyuru vardı.

“Tiyatrosever genç bay ve bayanlar aranmaktadır.”
Andre Antoine bu küçük grubuyla modern Türk tiyatrosunun temelini 

atmaya başladı. İlk müracaat edenler arasında ileride büyük sanatçılar olacak 
Behzat Butak, Vasfi Rıza Zobu, M. Kemal Küçük, Dr. Emin Belli, Bedia Muvahhit 
ve birkaç genç kadın vardı. Bu meyanda duayen Mardiros Mınakyan, Şehzadebaşı 
Millet Tiyatrosu’nda son oyunlarını sahneliyordu, grubunda ise Ahmet Fehim 
Efendi ve genç oyuncu Yervant Tolayan (Gavroş) vardı.

Andre Antoine, Birinci Dünya Savaşı sebebiyle Fransa’ya dönmek 
zorunda kaldı. Kararlı bir insan olan Belediye Başkanı Cemil Topuzlu Paşa, 
Muhsin Ertuğrul ve Mardiros Mınakyan’ı Darülbedayi’nin başına öğretmen ve 
direktör olarak getirdi.”19

19  Hagop Ayvaz, Sahne Arkadaşlarım: Tiyatro Tarihimizden Simalar, çev. Payline Tomasyan, 
Aras Yayıncılık, İstanbul, Aralık 2020, s. 27-28.

Kınar Sıvacıyan
Türk Tiyatrosu, 1 Ekim 1950, Sayı 241, Yıl 21
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TOMAS FASULYACIYAN: “TAKLİT VE 
TEMSİLDEN SİLKİNİP HAKİKATI 
YAŞATMAK”

“Güllü Tiyatrosu’nda baş aktör-
lükle mümtaz bir yer alan Fasul-
yaciyan, o devrin ve daha o devri 
takip eden otuz kadar faaliyet 
senelerinde en çok aranılan ve 
alkışlanan sanatkârlardan oldu. 
Temsil ettiği şahısları taklit et-
mekten ziyade, her hangi bir şahsı 
kendi bütünlüğüyle göz önüne 
koyabilmek için onun ruhî, aklî 
ve bedenî hususiyetlerini, yaşa-
dığı muhiti, o muhitin anane-
lerini, zihniyetini öğreniyor ve 
benimsiyordu. [...] Her çeşit rol-
lerle görünmüş, her karakterde 
bulunmuş ve muvaffak olmuştur. 
Bursada Molyerin kahramanla-
rıyle de Vefik Paşanın takdirine 
mazhar olabilmiştir.”20

Tomas Fasulyacıyan
Hrant Dink Vakfı Arşivi Hagop Ayvaz Koleksiyonu

20      Aşod Madatyan, Sahnemizin Değerleri, Cilt 2, Osmanbey Basımevi, İstanbul, 1944, s. 105-106.
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Behzat Budak, Azarya
Darülbedayi: Ertuğrul Muhsin'in Sanat Hayatında 25 Yıllık Jübilesi, Sene 5, Sayı 47, 29 Mart 1934
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BEHZAT BUDAK: “TÜRK SAHNESİNDE 
MOLYER’İN EN İYİ VE TAM TERCÜMANI”

“...Fasulyaciyan’dan sonra, yani 
kırk20 sene evvelisinden bu tarafa 
geçen devirde Türk sahnesinde 
Molyerin en iyi ve tam tercümanı 
(interprète) Behzaddır; adapteler-
de bile Molyeri Molyer mefhu-
muyla takdim edebilen san’atkâ-
rımızdır. Karşımızda Meraki’yi, 
Azarya’yı değil, kisvelerini, mu-
hitlerini ve isimlerini değiştirmiş 
olan Malade Immaginaire’in ve 
Avare’ın halis karakterlerini ifade 
ediyordu. Lisanı müstesna tutar-
sak, onun İsganarel’i Molier’in 
İsganareli olmadığını kim iddia 
edebilirdi. Georges Dandin’i 
temsil ederken budala tipi ile 
şarklı Yorgaki Dandini’yi değil, 
bön, aciz ve hakikati gören saf 
Georges Dandin’in tipini görü-
yorduk: Molyerin tahayyül ettiği 
adam. [...] Görünüşte Molyer çok 
sadedir, hattâ çokları için çok tat-
sız, halbuki aslında çok derin ve 
hoştur: Dramda İbsenleri anlamak ne kadar çetin ise, Molyeri de komedide an-
lamak o kadar zordur. Molyerle muvaffak olabilmek için etraflı etüd, kabiliyet ve 
bilhassa mizac (tempérament) ihtiyacı zarurîdir.”21

21 Aşod Madatyan, Sahnemizin Değerleri, 1943, s. 39-41.

Behzat Budak, Meraki
Darülbedayi: Behzat Haki’nin Sanat Hayatında 25 
Yıllık Jübilesi, Sene 3, Sayı 40, 31 Mart 1933
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AHMET FEHİM: “ÜSTADIN YÜZÜ (...)  
BİR MİMİK KAYNAĞI İDİ”

 
“Üstadın yüzü, bir insan ruhunda 
uyanabilecek her nevi heyecan 
ve duyguları ifadeye müsait bir 
mimik kaynağı idi. ‘Mimik’ 
nedir ve bir çehrede nasıl uyanır? 
İlk defa ondan öğrendik. Onun 
Molière’in ‘Zor Nikâhı’ isimli 
komedisindeki ‘İvaz Ağa’ rolünde 
geveze filozofu dinlerken yüzüne 
aksettirdiği müphemiyet, hayret, 
kayıtsızlık, hiddet, isyan… gibi 
duyguların ifadesini görmek eşsiz 
bir san’at tezahürü, nihayetsiz bir 
zevk ve neşe kaynağı olurdu.”22

“Vefik Paşa, Molière’in 
eserlerini tercüme eder ve bize 
dâima Molière oynatırdı. Esâsen 
kendisi Molière’in en harâretli 
tutkunu idi… Paşa merhum, 
diyebilirim ki, dünyada Molière’i 
en iyi anlamış, bu büyük yazarın 

ruhunu kavramış tek adamdı. Bize 
dâima her eserinin psikolojisini, 

yazılış sebebini, karakterlerini birer birer anlatır, tahlil eder, provalara ekseriya 
gelir, eserin sahnedeki seyrini tâkip eder, beğenirse nihâyetine kadar oturur, bizi 
dinler, küçük <<Edisyon Molière>>i açar, bakar, bize ufak tefek mizansenler 
gösterir, bâzan da –provayı çok fena bulduğu zaman– hemen kalkar, giderdi. O 
vakit biz de korku ve utançtan kan ter içinde kalırdık.”23

22  İ. Galip Arcan, “Üstadın San’at Şahsiyeti”, Ahmet Fehim Bey’ in Hatıraları, yay.haz. Hafi 
Kadri Alpman, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul, 1977, s. 211.
23  Ahmet Fehim Bey’ in Hatıraları, yay.haz. Hafi Kadri Alpman, Tercüman 1001 Temel Eser, 
İstanbul, 1977, s. 15.

Ahmet Fehim, Zor Nikah
Hrant Dink Vakfı Arşivi Hagop Ayvaz Koleksiyonu



Meraki’ye Kaynaklık Eden Le Malade Imaginaire 

MOLIÈRE’İN  
300. SENE-İ VELADETİ

9

Meraki, Ahmed Vefik Paşa, Meşahir-i Âsar Külliyatı, Bursa, 1928
İBB Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu

Theatre De Molière: Le Malade Imaginaire, Les Fourberies De Scapin, Librairie De La 
Bibliotheque Nationale, Pres Le Palais-Royal, Paris, 1901
İBB Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu
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300. Yıl Osmanlıca Afişi Meraki, 1922, Ön Yüz
İBB Atatürk Kitaplığı Afiş Koleksiyonu
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MOLYER 

Molyer 1622 sene-i miladiyesi kânunusani ayında Paris’te tevellüd etmiştir. 
Pederi sarayda çalışır bir döşemeci idi. Oğluna ciddi bir tahsil verdirdikten 
sonra ibtida kendi sanatına intisab ettirmiştir. Molyer yirmi bir yaşına gelince o 
tarz-ı saiyi kabul edemeyerek ilham aldığı muharrirlerin eserlerini ibda’ etmek 
için mesleğini terk ile aktörlüğe süluk eder. On beş seneye yakın bir müddet 
kumpanyasıyla vilayatta dolaşır ve ilk eserini (Etourdi) otuz bir yaşında iken 
yazar. 1658 sene-i miladisinde Paris’e avdetinde ilk defa olarak saray-ı kralide 
icra-yı lubiyat eder.
Buradan itibaren mümessilin gördüğü rağbet yeni yeni yazdığı eserlerin gördüğü 
rağbetle birlikte çoğaldı. 1673’te en son yazdığı komedi olan “Meraki”nin 
üçüncü temsilinde hasta düşen Molyer hemen evine nakledilir ve birkaç saat 
sonra vefat eder. 
Onun tesisgerdesi olan tiyatro, ki cidden bir mekteb-i edeb tavsifine sezadır, 
“Komedi Fransez” unvanı altında elan payidar ve meşhurdur.

AHMED VEFİK PAŞA MERHUM

Molyer’in üç yüzüncü sene-i veladetini tes’id ederken, en evvel, bize o hakkı 
veren Ahmed Vefik Paşa merhumun namını hürmetle yâd etmek icab eder. Zira 
Ahmed Vefik Paşa Molyer’in o layemut eserlerinin kıymet-i hakikiyelerini bizde 
takdir edenlerin ilki olmakla iktifa etmeyerek kuvve-i kalemiyesinin bütün 
muvaffakiyetiyle o eserleri -asıllarındaki kuvveti zayi etmeden- lisanımıza nakl 
eylemiştir. 
Ahmed Vefik Paşa’nın tebcile şayan bir diğer sanatı ise “adaptasyon”u bize ilk 
defa olarak tatbik etmesidir. Hem de şimdikinden daha büyük bir ihtimam ile. 
Zira naklettiği eserlerin arasında İslam ve Türk adatına uydurulması mümkün 
olmayanları yalnız tercüme ile iktifa etmiştir.  
Lisanımıza naklettiği eserler: Tabib-i Aşk – Zoraki Tabbib – Zor Nikâh – 
Azarya – Meraki – Dekbazlık – Yorgaki Dandini.
Lisanımıza tercüme ettiği eserler: Kocalar Mektebi – Kadınlar Mektebi – 
Adamcıl – Okumuşlar – Tartüf – Don Juvan – Köylü Kibarı - Mucizeler - Dudu 
Kuşları - Savruk.
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300. Yıl Osmanlıca Afişi Meraki, 1922, Arka Yüz
İBB Atatürk Kitaplığı Afiş Koleksiyonu
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“Program”
Molyer’in “Lö Malad İmajiner” unvanlı komedisinden Ahmed Vefik 
Paşa merhum tarafından nakledilen

Meraki
Komedi 3 Fasıl

Temsil numarası:
Umumi: 44
Hususi: 1

Tevziat
Selma    Eliza Binemeciyan Hanım
Hayfa    Kınar Hanım
Celma    Adriyen Canan Hanım
Hasna    (...) Hanım
Rıhleti    Behzad Bey
Hokneti    Raşid Rıza Bey
Lineti    Tarık Bey
İmadi    Onnik Binemeciyan Bey
Tamiz Lineti   Vasfi Bey
Sıdkı    Muvahhid Bey
Suad    Faik Bey
Zühreti    Celal Bey

Molyer’in “Lö Maryaj Forse” unvanlı komedisinden Vefik Paşa 
merhum tarafından nakledilen Zor Nikâh’dan bir parça

İvaz Ağa  Behzad Bey
Hoca Üstad-ı Sani Raşid Rıza Bey
Hekim Senai  Faik Bey

Türk Tiyatrosu
Tarih-i tesisi 6 Temmuz 337
Şehzadebaşı Ferah Tiyatrosu

Kış Temsilleri
Molyer’in yevm-i veladetinin 300’üncü sene-i devriyesi 
münasebetiyle

İlk defa olarak
Meraki

Komedi 3 Fasıl

Müellifi    Nakili
Molyer    Ahmed Vefik Paşa merhum

Kânunusaninin 22’nci pazar günü akşamı hanım ve beylere saat 9 
buçukta 

Çeviriyazı: Nihal Boztekin
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Temaşa
“Meraki”
Molyer: Ahmed Vefik Paşa –  Türk Tiyatrosu – 10 Şubat

“Türk tiyatrosunun, Molyer’in üç yüzüncü senesi münasebetiyle 
repertuarına idhal ettiği bu piyesi ilk temsilinde görmek nasip olmadı. Fakat 
bu, ne pahasına olursa olsun kaçırılacak bir piyes de değildi. İşte bunun için 
Türk tiyatrosunun ikinci defa temsilinden haber alınca derhal gittim. Heyet-i 
edebiyesinin hüsn-i tesadüfle intihab ettiği bu piyes Molyer’e ait birçok hatıralarla 
hususi bir kıymeti haizdi. Bir kere müellifin son eseriydi. Saniyen Molyer dördüncü 
defa olarak bizzat ‘Meraki’ rolünü oynarken piyesi zar zor bitirdi. Çünkü piyesteki 
gibi meraktan değil, hakikaten hastaydı ve birkaç saat sonra iki rahibe arasında kan 
kusarak can verdi.

‘Meraki’ doktorlara atılmış bir taştı. Zaten Molyer, ‘la-ilaç’ hastalığının 
kiniyle mi –çünkü bazıları, bilhassa doktorlar öyle diyorlar– nedir, doktorlarla çok 
uğraştı. ‘Doktorun Aşkı’, ‘Zoraki Tabip’ hep bu tarzda şeylerdir.

Komedi ile ‘fars’ın muvaffakiyetli bir halitası olan bu piyesteki hayal 
hastası olan kimsenin duçar olduğu akıbet, halim ve hasta zevcine ihtimam-ı bezl 
eder görünerek dolabını çeviren bir kadın, kazancından başka bir şey düşünmeyen 
eczacı ve doktor tarafından hastanın yolunması… İşte komediye lazım olan 
malzeme!

Alelade garabetlerini fevkalade acayipliklere kadar vardıran kaba saba 
doktorlarla efendisinin hastalığına inanmayarak her fırsatta istihzaya, kahkahaya, 
palyaçoluğa kalkan hizmetçi de ‘fars’ için bir vasıta.

‘Pinti’ ve ‘Bilgiç Kadınlar’da olduğu gibi bunda da aile reisinin fena 
huyu dolayısıyla fenalığa doğru yuvarlanan bir aile hikâyesi vardır.

Rıhleti Efendi bu garabeti, merakı dolayısıyladır ki mekkâr ve hilekâr bir 
kadınla evleniyor, kızı Selma’nın başına fena bir üvey anne getiriyor. Aynı sebeple 
kızının sırf kendi yakınında bir tabip bulunsun diye kaba bir doktorla Liyneti 
Efendi’nin oğlu Tamız ile izdivacına gayret ediyor. Fakat kızın mukavemeti, 
hizmetçi ile Rıhleti Efendi’nin biraderinin gayreti sayesinde bunun önü alınıyor ve 
kız istediği delikanlıya varıyor.

Piyes bu. Temsil bahsine gelince, ilk umumi temsili bilmem, fakat bu 
sefer pek muvaffak bir oyun olmadı. Piyesin insanı bizatihi sürükleyen komiği 
olmasaydı, sanatkârlar küçücük tiyatroyu dolduran kahkahalar yerine herhalde 
iç sıkıntısından somurtmuş temaşagerler karşısında bulunacaktı. Oyunun bütün 
yükü ‘Meraki’ rolünü yapan Behzad Bey’in omuzlarına yüklenmişti. Behzad Bey 
de bu yükü kaldıracak kuvvette olduğunu ispat etti.
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Behzad Bey’le sık sık teşerrüf eden hizmetçi kız rolünü Kınar Hanım 
oynuyordu. Birçok münekkitlerin kendisinde gördüğü şive noksanıyla bir türlü 
ünsiyet edemediği hafif ve çalak bir kadın rolünü becerememekten başka bir 
kusuru yoktu. Şüphesiz ki Behzad Bey’den sonra en muvaffak oynayan Tamız 
rolünü yapan Vasfi Bey’le Tarık Bey’diler. Vasfi Bey ‘su gibi’ dersini ezberlemiş bir 
medrese mücazı vazifesini çok mükemmel yaptı. Tarık Bey de oğlunu yetiştirmiş bir 
baba, vakur ve heybetli bir âlimdi. Raşid Rıza Bey hiddetli bir doktor vaziyetinde 
çok müteharrikti. Bir arkadaşımın yine bu sütunlarda kendisine hareket tavsiye 
ettiğini hatırlayarak, bunun diğer piyeslere bir menfaati olur düşüncesiyle olsa bile, 
ne o kadar hareketsiz ve ne de bu kadar müteharrik olmasını pek de kendisini o 
halde görenler tecviz etmez zannındayım.”24

Ahmed İhsan

Çeviriyazı: Nihal Boztekin

24  Ahmed İhsan, Temaşa: Meraki, Dergâh, cilt 2, sayı 21, 20 Şubat 1338/20 Şubat 1922, s. 192.

Dünya Molière’i Anıyor 
Türk Tiyatrosu, Yıl 43, Sayı 404, Nisan 1973



DERGİ KAPAKLARI

10



“TARTÜF-59: Tartüfler gelirler ve giderler, ama mevkileri, makamları kalır. Yeni gelen 
Tartüf, eskisinin görevlerini, sorumluluklarını, makam otomobilini ve benzeri şeylerini 
miras olarak devralır.”25 

“TARTÜF-59: Evet sizin On Altıncı Lui26 haşmetmeapları benim kunduramın tabanı 
değerinde bile değildir. 
DORINA: İyi ama kendisi Molyer Baba’yı koruyor, buna ne dersiniz?
TARTÜF-59: Molyer Baba ona gönül eğlencesi oluyor, onu eğlendiriyor da ondan. Molyer 
Baba’nın demek istediklerini anlasaydı eğer, bizim ihtiyarın durumu epey çetin olurdu.”27 

“TARTÜF-59: Günaydın, Mösyö Tartüf!
TARTÜF: Günaydın! İyi ama, siz kimsiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Yoksa sarayda maskeli 
balo veriliyor da zatıaliniz de oraya mı çağrılısınız? Üzerinizdeki kostüm hangi yüzyıla ait 
acaba? Lütfen açıklamak nezaketini gösterir misiniz?
TARTÜF-59: Üzerimdeki kostüm yirminci yüzyıla aittir kardeşim.
TARTÜF: Peki, zatıalinizin nerden geldiğini de sorabilir miyim acaba?
TARTÜF-59: 1959 yılından geliyorum, kardeşim.
TARTÜF: Allah’ın inayeti üzerimize olsun! Amin!
TARTÜF-59: Amin, kardeşim! Fransa için, demokrasi için ve eğer gerekiyorsa halkın 
yararı için canım feda olsun!
TARTÜF: Anlayamadım?
TARTÜF-59: Anlayamazsınız elbette, kardeşim. On yedinci yüzyılın Tartüfleri bu 
sözlerle konuşmazlardı.”28  

“TARTÜF-59: Babamsınız siz benim, atamsınız, mürşidim, hocamsınız. Bense…
…..
TARTÜF: Bugün beni hiç güzel traş edememişsiniz.
TARTÜF-59: Bağışlayın…Öyle bir sinekkaydı tıraş edeyim ki sizi, herkes kendi suretini 
yüzünüzün aynasında görsün.”29

25  Nazım Hikmet, Demokles’ in Kılıcı: Oyunlar 4, Tartüf-59, Adam Yayınları, İstanbul, 1993, 
s. 269.
26 Metinde "On Altıncı Lui" ifadesi yer aldığından, metne sadık kalmak bakımından değişikliğe 
gidilmemiştir.
27  Age, s. 287.
28  Age, s. 222.
29  Age, s. 256.

TARTUFFE’TEN  
TARTÜF-59’A

11
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“Ruhsatınız olursa sizlere Tomas 
Fasulyeciyan Kumpanyası’nı 
tanıtmak isterim. Gelin, Melekzad 
Bahçesi’ndeki provalarına 
girelim. Moliere nam Fransız 
edib-i şehirinin, ‘George Dandin’ 
komedyasını nasıl kotardıklarını 
birlikte görelim… Üç perde boyu, 
üç ayrı üslup içinde provasını 
gördüğümüz oyunun ilk şekli 
Frenk usulüne göre Mınakyanvari 
bir tarzda sunulur. İkinci perdede 
Ahmet Vefik Paşa’nın işe karışması 
ile oyun Fenerli Rumlar ortamına 
uygulanır. Üçüncü perdede ise 
Küçük İsmail tarafından tuluat 
oyunu haline getirilir. Bu üç evreyi 
bağlayan tek unsur Ahmet Vefik 
Paşa’nın kişiliğidir. Bir oyun ki 
kişileri tiyatroculardır. Yani sizlerin 

gecelerinizi biraz renklendirebilmek için, türlü yoksulluk içinde, arkası yamalı 
tarihi kostümlerle ve aç karnına sahneye çıkıp asil rolleri oynamaya kalkan fakir 
komedyenlerdir. Bir oyun ki içinde, büyük üne kavuşmadan önce tıpkı Fasulyeciyan 
gibi göçebe tiyatroculuk yapmış Molière’in bir eseri prova edilir. Ve nihayet bir 
oyun ki, içinde bütün o babacan ve delişmen kişiliği ile Ahmet Vefik Paşamız 
vardır; böyle bir oyun bize sahneden ille sıcak bir rüzgâr estirmek zorundadır. 
Estiremezse suç yalnız ve yalnız bizdedir.

Bu oyunu, ölümünün üç yüzüncü yılını dünyaca andığımız Molière’in 
ve onun büyük hayranı Ahmet Vefik Paşa’nın anılarına adıyoruz. 30

Haldun Taner
(1973)”

30  Haldun Taner, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2012, s. 23-24.

Haldun Taner 
Hrant Dink Vakfı Arşivi Hagop Ayvaz 
Koleksiyonu

ÜÇ PERDE, ÜÇ ÜSLÛP 
MOLIÈRE
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Kumpanya Afişi
Haldun Taner, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2012
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SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI

“AHMET VEFİK PAŞA: En çok hangi meclisi sevdim biliyor musunuz?... 
Katinko ile Yanko meclisi. Bir bu meclis piyesin fars hafifliğinde oynanıyor.

HOLAS: Hay çok yaşayasınız paşam. İlk günden beri söylüyorum ki, bu bir farstır. 

FASULYECİYAN: Ben de ilk günden beri dorum ki bu bir faciadır, değil mi?

VİZENTAL: Değil, Molière bu oyunun konusunu bir İtalyan Commedia 
dell’Arte’sinden almıştır. Yani Arte oyunundan. 

KÜÇÜK İSMAİL: Ortaoyunu desenize şuna. Tevekkeli değil, hep dilimin 
ucunda, iyi tuluat oyunu olur bundan diyeceğim.

AHMET FEHİM: Arte oyunu diyorlar, ortaoyunu değil.

KÜÇÜK İSMAİL: Ha Ali hoca, ha hoca Ali.

AHMET VEFİK PAŞA: Evet, Arte oyunundan almıştır ama sonradan buradaki 
kalıplaşmış tipleri birer karakter haline getirmiş. İtalyan farsını da sosyal kritik 
mertebesine çıkarmıştır… Çocuklar sizlerdeki bu tereddüt, oyunun içine iyice 
girememekten geliyor. İsmail gel buraya. Şimdi sana bir sual soracağım… Şu senin 
oynadığın “Lubin”, yani “Yanko” ne mene bir kimsedir? Onu anlatır mısın bana?

KÜÇÜK İSMAİL: Habennekanın biri. Her şeyi yüzüne gözüne bulaştıran bir 
zevzek. Tuluattaki İbiş’i andırıyor biraz.

AHMET VEFİK PAŞA: Molière uşak ve hizmetçileri piyeslerinde ne işler için 
kullanır bilir misiniz?

AHMET FEHİM: Piyesteki entrikanın yürümesine yardımcı olurlar. [...]31 

FASULYECİYAN: Biz Bursa’ya küçük bir ihsan ümidi ile gelmiştik. Bakın şu 
işe ki, Tanrım bize Ahmet Vefik kulunun eliyle koskoca bir teatro ihsan eyledi. 
Paşa dört ay içinde postane karşısındaki kahvenin yerine şıpınişi otuz localı bir 
teatro locası kondurdu. Bizleri hepten maaşa geçirdi. Ben ilk iki ay altı buçuk 
lira alordum, şimdi sekiz liraya yükseldim. Vefik Paşa, Fransa Konsolosu Mösyö 
Jemargi, Avusturya Konsolosu Fagelyen, Aşar Nazırı Vizental Efendi, eşraftan 
Hoca İbrahim Efendi’den bir Teatro Muhibleri Cemiyeti kurdu. İbrahim 
Efendi’ye hüsnü inşad dersleri verdirtip ekibin bozuk diksiyonunu düzettiriyor: 
Babam Haleb’e gidecekti, bir deste kaşık alacaktı, ucunu alacalatacaktı, bilmem 
aldı alacalatacak. Dilimden fark etmediniz mi? Paşa efendi oynanacak ibretli 
temaşaları bize bizzat analiz ve meşk ettiror. Şehirde herkesi teatroya abone 

31  Age, s. 67-69.
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yazmaya başladı. Olmayanlara zor kullanor. Teatrosunun adı: Bursa Osmanlı 
Teatrosu. Biz naçiz aktörleri şimdi yine bir George Dandin provası yaporuz. Ama 
bu seferki, paşamızın bizzat yaptığı bir Dandin adaptasyonu. Paşa vakayı Paris’ten 
İstanbul’da Fener’deki Rum muhitlerine aktarmış. “Dandin”, “Yorgaki Dandini” 
olmuş.”32 

32  Age, s. 65-66.

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı Ekip Fotoğrafı
Hrant Dink Vakfı Arşivi Hagop Ayvaz Koleksiyonu
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“FASULYECİYAN:  [...] Artık ne o sevroş suflör var, ne uyanık Ahmet Fehim, 
ne de hazırcevap Küçük İsmayil. Hepsine Tanrı rahmet eylesin. Dalgacı Holas, şık 
ve zarif Hıranuş, Virjinya Zagakyan, Satenik ve kulunuz Tomas Fasulyeciyan da 
dünya deniştirdik. Bizim de toprağımız bol olsun. 

Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır. Yok olunca da sesimiz bu boş 
kubbede, bir hoş seda olarak kalır. Bir zaman sonra da unutulur gider. Olsa olsa 
eski program dergilerinde soluk birer hayal olur kalırız. Görooorum hepiniz 
gardroba koşmaya hazırlanorsunuz. Birazdan teatro bomboş kalacak. Ama teatro 
işte o zaman yaşamaya başlar. Çünkü Satenik’in bir şarkısı şu perdelerden birine 
takılı kalmıştır. Benim bir tiradım şu pervaza sinmiştir. Hıranuş’la Virjinya’nın 
bir diyaloğu eski kostümlerin birinin yırtığına sığınmıştır. İşte bu hatıralar, o 
sessizlikte saklandıkları yerden çıkar, bir fısıltı halinde yine sahneye dökülürler. 
Artık kendimiz yoğuz. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz, fısıldaşır 
dururlar sabaha kadar. 

Gün ağarır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışır.

Perde.”33

33  Age, s. 123-124.
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25 Haziran
Cumartesi

14.00

MOLIÈRE
KONUŞMALARI

ÇİĞDEM KURT WILLIAMS

ECE YASSITEPE

Yenilenme, İkilik, Rekabet:
19. Yüzyıl Sonu 20. Yüzyıl Başı
İstanbul Sahnelerinde Molière

1 14 Mayıs
Cumartesi

13.00

Molière ve Gülmenin Serüveni2 25 Mayıs
Çarşamba

19.00
Moderatör: SELİN GÜRSES ŞANBAY

ÇAĞATAY YILMAZ, İLKAY ATAY

Şarklılar Molière'i
Neden Çok Sevdi?

4 4 Haziran
Cumartesi

14.00Moderatör: REHA KESKİN

ARİF TAPAN

İtiraz ve Eleştirilerin Odağında
Versailles Tuluatı

3 30 Mayıs
Pazartesi

19.00

MEHMET FATİH USLU

HAGOP BARONYAN - BAĞDASAR AĞPAR

İstanbul İşi Bir Molière:
Hagop Baronyan

Hangardz Okuma Tiyatrosu

5 8 Haziran
Çarşamba

19.00

KEREM KARABOĞA
NİLGÜN FİRİDİNOĞLU
SERHAN ERBEK

Tiyatromuzda Molière6 11 Haziran
Cumartesi

14.00

İLKER YASİN

Molière Sahneleme Deneyimi:
Boğaziçi Gösteri Sanatları
Topluluğu ve Molière Efendi

7 13 Haziran
Pazartesi

19.00

FİKRİ BUBER, FULDEN AYTAÇ,
ORHUN CEBECİ, EMRE YALÇIN, EMRAH ÖZDEMİR

Molière Üniversite Tiyatrosu
Sahnelerinde: İTÜ Taşkışla
Sahnesi ve ÖKM Sahnesi

9

REHA KESKİN

“Molyer Baba”dan Nâzım'a Tartüf 8 21 Haziran
Salı 19.00
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17. yüzyıldan bugüne sahneden ve tiyatro metinlerinden 
yükselen bir hakikat çağrısıdır Molière. Geniş bir coğrafya-
da, farklı dillerde yüzyıllardır sesi, sözü eksilmeden evren-
sel bir “biz”e işaret eder. İnsanın girift, karmaşık dehlizleri 
karakterlerinde yansır, nüanslı bir insanlık durumunun 
ifadesi haline gelir. Bu sebepten Jean Anouilh haklıdır: 
Molière, “normal bir komedi kalıbı içinde çağlar boyu 
edebiyatın en kara tiyatrosunu yazmıştır.” 

17. yüzyıl Fransa’sından gelip Osmanlı coğrafyasına sirayet 
ettiği 19. yüzyılda görmeye başlarız bizdeki Molyer'i. Gerek 
Ahmet Vefik Paşa’nın, Teodor Kasap’ın, Âli Bey’in adap-
tasyonları, gerek Hagop Baronyan’ın, Nâzım Hikmet’in, 
Haldun Taner’in oyunları ile tiyatro sahnelerimizde zuhur 
eder. Behzat Budak, Ahmet Fehim ve Kınar Sıvacıyan gibi 
oyuncuların güçlü sahne yorumları ile “buralı” olur. 

İBB Atatürk Kitaplığı olarak sizleri Jean-Baptiste Poquelin 
Molière’in 400. yaşı sebebiyle hazırladığımız iki aylık bir 
etkinlik serisine, “Molière Konuşmaları”na davet ediyoruz. 
Mayıs ve Haziran ayları boyunca “Molière’den Molyer’e” 
sergisi ile eşzamanlı ilerleyecek olan, 9 ayrı söyleşi, seminer 
ve okuma tiyatrosu ile “esas damgası hakikat” olan Moliè-
re aracılığıyla “biz”e bakmayı deniyoruz. Hepiniz davetlisi-
niz.

Atatürk Kitaplığı
Konferans Salonu
Gümüşsuyu / Taksim






	Kapak_III
	Molyer_Katalog
	Kapak_III

