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Bu çal›ﬂma, Bo¤aziçi Gösteri Sanatlar› Toplulu¤u (BGST)
içerisinde faaliyet gösteren “tiyatro ba¤lam›nda kültürel
ço¤ulculuk çal›ﬂma grubu”nun katk›lar›yla yay›mland›.
BGST’ye ve May›s 2010 tarihli 17. say›lar›nda yay›mlanan
“Hagop Baronyan” dosyas› içerisinde yer alan iki yaz›y›
bu kitapta kullanmam›za izin veren Mimesis dergisine
teﬂekkür ederiz.
ﬁark Diﬂçisi, Ermenice edebiyat›n en önemli mizah
yazarlar›ndan biri olan Hagop Baronyan’›n
Adamnapuyjn Arevelyan (‹stanbul, 1869) adl›
tiyatro oyununun çevirisidir.
Baronyan’› Türkçe okurlarla buluﬂturan bu ilk çal›ﬂmada,
yazar ve eseri hakk›nda bilgi veren çeﬂitli
ek metinlere yer verildi.
Ermenice ve di¤er dillerdeki kelimeler italik dizildi.
Taraf›m›zdan eklenen aç›klamalar köﬂeli ayraç içinde verildi.
Türkçe yaz›mda, Ömer As›m Aksoy’un
Ana Yaz›m K›lavuzu (Epsilon Yay.) temel al›nd›,
Necmiye Alpay’›n Türkçe Sorunlar› K›lavuzu’ndan (Metis Yay.)
yard›mc› kaynak olarak yararlan›ld›.
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HAGOP BARONYAN

ÇEV‹R‹

BO⁄OS ÇALGICIO⁄LU

HAGOP BARONYAN *
1842, Edirne - 1891, ‹stanbul

BEDROS NOREHAD

Hagop Baronyan, bir yazar olarak ölümsüzlü¤e kavuﬂmuﬂ
olmakla beraber, [27 May›s] 1891’de [Ortaköy’de], kendi mali çöküﬂüne gülüp geçerek, yoksulluk ve sefalet içinde öldü. Beceriksiz liderlerin itibar›n› söndürmek ve abart›l›
toplumsal örf ve âdetlerle dalga geçmek amac›yla yaz›lm›ﬂ
hicivleriyle, kendi döneminin pek çok ileri gelenine hayat› zindan etmek konusunda son derece baﬂar›l› olmuﬂtu.
1843’te Edirneli yoksul bir ailenin çocu¤u olarak do¤an
Baronyan, ilk ve orta ö¤renimini Ermeni okullar›nda tamamlad›. Ard›ndan bir y›l süreyle yerel bir Rum okuluna
devam etti, ancak iﬂ bulmak için resmi e¤itimini yar›m b›rakmak zorunda kald›. Önce bir eczanede çal›ﬂmaya baﬂlad›, sonra da muhasebecilik yapt›. 1864’te ‹stanbul’a taﬂ›narak önce bir telgraf dairesinde, sonra da Ermeni Patrikhanesi’nde kâtip olarak çal›ﬂt›. Ayn› zamanda, k›sa bir süre
için Üsküdar’daki Ermeni okulunda e¤itmenlik yapt›. Bu
s›rada Romantik ﬂair ve oyun yazar› Bedros Turyan’›n
(1851-1872) etkisinde kald›.
Hevesli bir okur olarak baz› Avrupa dillerini, özellikle de
dönemin ‹stanbul’unda edebi ve teatral hayatta büyük etkileri olan Frans›zca ve ‹talyancay› kendi kendine ö¤rendi.
* Bu makalenin ‹ngilizce orijinali, editörlü¤ünü Nishan Parlakian ve

S. Peter Cowe’un yapt›¤› Modern Armenian Drama adl› kitapta
(New York: Columbia University Press, 2001, s. 61-64); Türkçe çevirisi
ise, tiyatro/çeviri ve araﬂt›rma dergisi Mimesis’in, May›s 2010 tarihli 17. say›s›nda yay›mland› (s. 153-158).
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Osmanl› baﬂkentinde yay›mlanan çeﬂitli dergilere katk›
sunarak yazarl›k konusunda deneyim kazand›. Bu deneyim, ona daha sonra yazaca¤› önemli hicivler için iyi bir
e¤itim alan› oldu. Baronyan’›n insanlar›n ve durumlar›n
mizahi ve absürd yönlerini birkaç sevimli kalem darbesiyle yaz›ya dökme becerisi, hicivlerini kendi dönemine özgü
gelip geçici bir ﬂey olman›n çok ötesine taﬂ›yarak yeni
okurlar› da e¤lendirmeye devam etti. Ancak çok geçmeden, hiciv yazarlar›n›n kitlelerin sayg›s›n› kazanabilece¤ini, ama alay etti¤i zenginlerden hiç yard›m görmeyece¤ini
anlad›. 1879’da evlendikten sonra, sahip oldu¤u geniﬂ aileyi geçindirebilmek için, suya sabuna dokunmayan edebiyat d›ﬂ› mesle¤ine, muhasebecili¤e zaman zaman geri dönmek zorunda kald›.
Yay›na haz›rlad›¤› süreli yay›nlar›n ömrü k›sa oldu. Po¤
aravodyan (Sabah Borusu) yirmi sekiz say› yay›mland›ktan
sonra mali s›k›nt›lar nedeniyle kapand›. Yedi y›l içinde
Yeprad (F›rat), Me¤u (Ar›) ve Tadron (Tiyatro) isimli dergilerin yay›n› Osmanl› sansür bürosu taraf›ndan durduruldu.
Bunlar› dört y›l sonra Khigar (Bilgiç) ve o da kapand›ktan
birkaç ay sonra Dzidza¤ (Gülüﬂ) isimli dergiler izledi.
Baronyan, iniﬂ ç›k›ﬂlarla dolu yirmi y›ll›k hareketli yay›nc›l›k serüveninin sonunda, toplumdaki çeﬂitli kötücül ﬂahsiyetleri hedef alan veda yaz›s›nda, hayal k›r›kl›¤›n›n ve mali
çöküntünün neden oldu¤u karamsarl›¤› dile getiriyordu:
Elveda haks›zl›k, elveda iftirac›lar
Elveda yozlaﬂm›ﬂ memurlar ve
Elveda borcunu ödemeyen aboneler.

Veda etti¤i “iftirac›lar” ﬂüphesiz Baronyan’›n alaylar›ndan nasibini alm›ﬂ ve onu susturmak için ellerinde bulunan tek arac›, sansürü devreye sokmuﬂ kiﬂilerdi.
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Baronyan’›n amac›, mevki sahiplerinin ve kilise liderlerinin beceriksizliklerini, manast›rlardaki keﬂiﬂlerin tembelli¤ini, ‹stanbul Ermeni Patrikhanesi’nin yetersizli¤ini,
1863 tarihli Ermeni Milli Nizamnamesi’nin yetkilendirdi¤i
Milli Meclis’te tart›ﬂmaya giriﬂmenin anlams›zl›¤›n›, zenginlerin cimrili¤ini, aile iliﬂkilerini bozan tuhaf toplumsal
örf ve âdetlere ba¤l›l›¤› ve ayn› ﬂekilde, Sultan’›n yönetiminin ve onun yozlaﬂm›ﬂ, beceriksiz memurlar›n›n basiretsizli¤ini ifﬂa etmek ve bunlarla alay etmekti.
O, kâr elde etmek d›ﬂ›nda bir ﬂey düﬂünmeyen zengin
tüccarlar›n ipli¤ini pazara ç›kar›rken, k›t kanaat geçinip
“kendi ya¤›yla kavrulan” esnafa sempati beslerdi. “Bir-iki
haftal›¤›na ders vermek için ça¤r›lan ve okul yönetiminden
bir kiﬂiye yalakal›k yapmad›¤› için kovulan” düﬂük ücretli
e¤itmenlerin taraf›n› tutard›.
Baronyan’›n tiyatroya olan yo¤un ilgisi çok genç yaﬂlarda kendini gösterdi. ‹lk Ermeni profesyonel tiyatro kumpanyas› 1861 y›l›nda ‹stanbul’da kurulmuﬂtu; bu önemli geliﬂme, genç yazar›n oyunculuk kariyerinin baﬂlamas› için
bir f›rsat yaratt›. Bu tarihten önceki on y›l boyunca Goldoni ve Molière’in farslar› ve komedileri yayg›n bir popülerlik kazanm›ﬂt› ve bu iki yazara ait öyküler Baronyan’da yarat›c› uyarlamalar yapma heyecan› uyand›rm›ﬂt›. 1865’te
yaz›lan ilk oyunu, Goldoni’nin orjinal eserinin taklidi olan
Yergu Derov Dzara m› (‹ki Efendili Bir Uﬂak) adl› k›sa bir farst›. Bundan dört y›l sonra, görücü usulü evlilikleri ve evlilikte sadakat konusunu genellikle neﬂeli bir üslupta ele ald›¤› ilk komedisi Adamnapuyjn Arevelyan (ﬁark Diﬂçisi) geldi.
Bunu izleyen, Ermeni toplumunu gerçekçi bir ﬂekilde yans›tan eserleri, kitap formunda bas›lmadan önce gazetelerde
tefrikalar halinde yay›mland›. Baronyan 1872’de ﬁo¤okort›’ya (Dalkavuk) baﬂlad›, ancak yar›m b›rakt›. 1880-81 y›lla9

r›nda ortaya ç›kan esasl› taﬂlamas› Medzabadiv muratsganner
(Haﬂmetlu Dilenciler), taﬂral› eﬂraf›n patavats›zl›¤›na ve naifli¤ine odaklan›rken, bu niteliklerin ayn› zamanda çeﬂitli sanatsal, profesyonel, dini ve zanaatkâr f›rsatç›lar taraf›ndan
sömürülmeye ne denli aç›k oldu¤una da dikkat çeker. Son
eseri Ba¤dasar A¤par (Ba¤dasar Emmi) ise boﬂanma temas›n›
ele al›r: Evin efendisi olan oyunun ana karakteri, zina yapt›¤›ndan ﬂüphelendi¤i kar›s› Anuﬂ’tan kurtulman›n yollar›n› arar, ancak hizmetçisi, efendisinin kendisinden faydalanmaya çal›ﬂt›¤› yönünde, uydurma oldu¤u kadar ikna edici de olan suçlamalar ileri sürdü¤ünde, mevcut durumu kabullenmek zorunda kal›r.
Baronyan ayn› zamanda hem oyun yazarlar›ndan hem
oyunculardan yüksek bir standart talep eden keskin dilli
bir tiyatro eleﬂtirmeniydi. Bilhassa, Tovmas Terziyan’›n
eski bir Ermeni azizin ﬂehadetini anlatan Santukhd’u gibi
tarihsel trajedilerdeki Romantik aﬂ›r›l›klar›, konu ve yaklaﬂ›m itibar›yla uygun bulmuyordu. Bir seferinde, bu eserlerin dini bir araç olarak kullanmalar› üzerine yorum yaparken ﬂunlar› dile getirmiﬂti:
Tiyatroya giden her Ermeni bilir ki, bir melek ve bir
ruh, Ermeni oyunlar›n›n olmazsa olmaz› gibidir. Dün
gece rüyamda Tanr›’y› gördüm, birinin can›n› almak
için bir melek ar›yordu. Fakat ortada hiç melek kalmam›ﬂt›. Baﬂ melek ona durumu bildirdi, meleklerin hepsi
Ermeni oyunlar›na gitmiﬂti.

Baronyan’›n hiciv koleksiyonunda Azkayin çoçer (Milli
Kodamanlar) genel baﬂl›¤› alt›nda toplanan, önemli Ermeni

kiﬂiliklere ait bir düzenbazlar sergisi de yer al›r. Hem Osmanl› hem de Rus imparatorlu¤undan birçok siyasi, dini
ve kültürel figüre ait, bunlar›n tutars›zl›klar›na ve tuhaf10

l›klar›na zarif bir mizah anlay›ﬂ›yla dikkat çeken otuz iki
kiﬂisel portre 1870’te yay›mland›. Yazar bundan sonraki
on y›ll›k zaman zarf›nda toplumsal meselelere daha fazla
yo¤unlaﬂmaya baﬂlad›. 1880 tarihli Hoshosi Tzeradedr (Dedikoducunun Defteri) isimli eseri, Berlin Anlaﬂmas› sonras›nda
yap›lan Osmanl› reformlar›na yönelik ﬂüphecili¤i ifade
ediyor ve Ermeni milletinin baﬂ› olan ‹stanbul Ermeni Patri¤i’nin kibrini, bas›na yönelik sansürü, zamlar›, ama özellikle de t›bbi harcamalarla ilgili olanlar› ﬂiddetle eleﬂtiriyordu. Ayn› y›l otuz dört bölümden oluﬂan B›duyd m› Bolso Ta¤erun Meç (‹stanbul Mahallelerinde Bir Gezinti) isimli baﬂka bir koleksiyona baﬂlad›. Daha tutarl› bir bütünlü¤e sahip olan bu koleksiyonda, kalbur üstü merkez (“‹stanbul’un
Paris’i” olan) Pera’n›n kumarhanelerinden ve ayart›c›l›¤›ndan, yoksul bal›kç›lar semti Samatya’n›n içki âlemlerine
kadar uzanan, ﬂehrin farkl› kesimlerine ait görünümleri ve
sesleri mizahi de¤inmelerle sunuyordu.
Atmosferi ve karakterleri bak›m›ndan Haﬂmetlu Dilenciler’e benzeyen bir skeçler serisi de 1886-87 aras›nda Ka¤akavarutyan v›nasner› (Adab›n Zararlar›) genel baﬂl›¤› alt›nda
yay›mland›. Çal›ﬂma, baz› insanlar›n di¤erlerinin nezaketini ve iyi niyetini hor görerek bencil isteklerini tatmin etmek için ne denli ileri gidebileceklerini resmederek bize
merkezi bir tema etraf›nda bir dizi çeﬂitleme sunuyordu.
Bir halk ayaklanmas›ndan kuﬂkulanan Sultan II. Abdülhamit, belli kiﬂi ve kurumlar›n eleﬂtirilmesini engellemek üzere bas›n özgürlü¤ünü kald›rmay› gündeme getirdi¤inde Baronyan sansüre alegorik bir biçimde yaklaﬂarak
yasaktan kurtulman›n yollar›n› arad›. Ana karakterlerini
de¤iﬂtirip bunlar› Ermeni folkloru ve mesellerinden aﬂina
olunan kurba¤a, tilki, maymun ve kar›nca gibi hayvanlar
kisvesi alt›nda sunarak milli ve uluslararas› politikalar›
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eleﬂtirmeye devam etti. Bab›âli ile yaﬂad›klar› sorunlar›n
çözümünde Avrupal› güçlere bel ba¤layan kendi döneminin birçok Ermenisinin aksine, bu güçlerin sadece kendi
ç›karlar› için harekete geçti¤inde ›srarc›yd›. Ayn› zamanda
Osmanl› memurlar›n›n ac›mas›zl›¤›n› ve beceriksizli¤ini ifﬂa ederken de sözünü sak›nm›yordu. ‹zmir’de bir grup Ermeni kad›n› Ahmet Paﬂa önderli¤indeki askerler taraf›ndan yasad›ﬂ› bir ﬂekilde evlerinden tahliye edildi¤inde, Baronyan ﬂöyle yazm›ﬂt›:
Bravo soylu Ahmet Paﬂa! Cesaretinizden tüm dünya etkilendi, kad›nlara sald›rmak ve zorla boyun e¤dirmek
ﬂüphesiz ki cesaret gerektirir. Emin olun ki kad›nlara karﬂ› her savaﬂ ilan edildi¤inde siz ordunun baﬂkumandan›
olarak an›lacaks›n›z. Halk›m›z bilhassa ‹stanbul’dan takviye kuvvet istemeden bir grup kad›n›n hakk›ndan gelme
beceriniz nedeniyle size müteﬂekkir olacakt›r.

Khigar’›n yay›n› durdurulduktan sonra Baronyan yine
muhasebecili¤e dönmek zorunda kald›. Ancak endiﬂe ve
yoksunluk içinde, alacakl›lar›n bask›s› alt›nda geçen uzun
y›llar ona büyük zararlar vermiﬂti. ‹stanbul Surp P›rgiç Ermeni Hastanesi’nde tüberküloz hastal›¤›ndan öldü. Hagop
Baronyan, sonunda susturulmuﬂ olsa da, çal›ﬂmalar› okundu¤u ve izlendi¤i müddetçe kahkahalar›n›n yank›s› duyulmaya devam edecektir.
‹ngilizceden çeviren
Ayﬂan Sönmez
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O¤lunun Anlat›m›yla Hagop Baronyan*

1891’de babam› kaybetti¤imde 8 yaﬂ›ndayd›m.
Ortaköy’de oturuyorduk. Ben daha Tarkmançats Ermeni
Okulu’na baﬂlamadan, çok küçükken, babam ço¤u kez
elimden tutar, beni de bürosuna götürürdü.
(...)

Akﬂamlar› babam genellikle eve geç gelir, ﬂen ﬂakrak
içeri girerdi. ‹çmiﬂ olmas› bizim için bir s›r de¤ildi. ‹lk iﬂi
k›z kardeﬂimle uslu durup durmad›¤›m›z› anneme sormak
olurdu. (...) Annem çok uslu durdu¤umuzu, onu üzmedi¤imizi söylerdi; oysa sonsuz yaramazl›klar›m›zla odan›n alt›n› üstüne getirmiﬂ olurduk. Bu güvenceyi al›nca, babam›n yan›na giderdik; o da bizi öpüp severdi.
Yemek masas› ﬂarap veya rak›yla beraber, babam›n sevdi¤i mezelerle çabucak haz›r olurdu. Ben babamla annemin aras›na otururdum hep. Bizimle neﬂelenir, ﬂakalaﬂ›rd›.
Bazen beni de içkisine ortak eder, anama dönerek,
“Satenik, o¤lana da biraz ﬂarap ver” derdi.
“Hagopcan, çocu¤un ci¤erleri yanacak…”
“Az›c›k bir ﬂeyden ne olacak, içsin ki adam olsun,
adam…” derdi.
Yemekten sonra o yaz›p okudu¤unda, biz yatm›ﬂ olurduk. Oturuyor olsak bile onu çal›ﬂ›rken rahats›z etmezdik.
* Hagop Baronyan’›n o¤lu Aﬂod Baronyan’›n aktard›klar›n› yaz›ya
döken: Toros Azadyan. M›ﬂaguyt Azkakragan Darekirk 1848 (Kültür
Etnografik Y›ll›¤› 1948), ‹stanbul: M›ﬂaguyt K›radun, 1947, s. 93-98.
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Kilise müzi¤inin yan› s›ra, ﬂark musikisini de çok severdi, âﬂ›¤›yd›. Bir kanunu vard›, ara s›ra da çalard›. Ço¤u kez
kilise müzi¤i ve vaaz dinlemek için kiliseye giderdi. Bir gün
bir ahbab›yla Galata’daki Surp Lusavoriç Kilisesi’ne gitmiﬂ.
Vaaz› iyi duyamay›nca arkadaﬂ›n›n kula¤›na f›s›ldam›ﬂ: “Bu
vaaz› duymak için telefon ahizesi laz›m!”
Babam ö¤rencili¤inde matematikten nefret etmiﬂken,
de¤me bir muhasebeci olmuﬂtu. Surp P›rgiç Hastanesi’nin
kaleminde de çal›ﬂ›yordu. Her akﬂam Ortaköy’e gelmeden
önce, Galata’daki Fosgolo’nun meyhanesine u¤ramay›
âdet edinmiﬂti. Çok ender olarak eve yaln›z gelirdi. Bizim
evin kap›s›na kadar ona biri eﬂlik ederdi. Ölümünden y›llar sonra, bir gün, Hastane kaleminde birlikte çal›ﬂt›¤›
doktor Bo¤os Varjabedyan’la babam hakk›nda konuﬂurken, “Ona eﬂlik eden bendim” dedi gülerek ve babam hakk›nda ilginç ﬂeyler anlatt›.
O dönemde Hastane kaleminin müdürü Kamig Hünkârbe¤endiyan, Ortaköy’e kadar Baronyan’› izlemesi için
doktor Varjabedyan’› özel olarak görevlendirir. Meyhanede tesadüfen karﬂ›laﬂ›p ölçüyü kaç›rmas›na engel olacakt›r.
(...) Baronyan, al›ﬂkanl›¤› üzere, tramvaya binmez, Ortaköy’e kadar yürümek ister. Onu tramvaya binmeye ikna
edemeyince doktor Varjabedyan da ister istemez beraber
yürüyüverir.
Varjabedyan’›n anlatt›¤›na göre, bir gün Baronyan,
Beﬂiktaﬂ-Ortaköy aras›ndaki kemerin alt›nda oturup dinlenmek ister. O s›rada tramvay›n sesi duyulur, yak›ndan
geçiverecektir. Varjabedyan orada oturman›n tehlikeli oldu¤unu söyleyince, “Biraz öteden geçiversin!” der ve aya¤a kalkar.
Babam genellikle pazar günleri entelektüel dostlar›n›
evinde a¤›rlard›. Bazen içki masas›na da misafir etti¤i olur14

du. Hrant Asadur’un tan›kl›¤›na göre, Baronyan’›n bu yak›n dostlar› aras›nda Andon Amberyan, do¤u notas›na oldukça vâk›f M›g›rdiç Eminyan, matbaac› ve nota yaz›m uzman› Ye¤ya D›ndesyan, komedyen oyuncu [Tavit] T›ryants,
Tadron’da yazan [hukukçu] Kasbar Çeraz vb. vard›r.
(...)

Babam›n ölümünden bir y›l sonra, 1892’de annemi de
kaybettik. Yetim ve öksüz kald›k. Patrikhane bizim ad›m›za
bir kampanya düzenledi, toplanan paradan uzun zaman yararland›k. Tarkmançats okulundan sonra Berberyan okuluna geçtim, orada birkaç sene okuduktan sonra amcam Sahag Baronyan’›n yan›na, Edirne’ye gittim. Amcam bir sigorta ﬂirketinin temsilcili¤ini yap›yordu. Edirne’deki Ermeni okuluna birkaç sene devam ettikten sonra amcam›n iﬂine girdim. Çok ciddi, a¤›rbaﬂl› bir adamd›. Ortaköy’deki
evimizi satt› ve bizi kendi evlatlar› gibi büyüttü. 1906’da
onu kaybettik. K›z kardeﬂim ise 1912’de öldü.
1910’da Surp P›rgiç Hastanesi’nde görev ald›m. K.
Mergeryan’dan sonra hastanenin baﬂkâtipli¤ini üstlenip
1944’e dek bu görevi sürdürdüm.
(...) Bir gün K›nal› Ada’ya gitmiﬂtim. Babam›n da yak›n
dostu olan yazar Hrant Asadur a¤›r hastayd› ve ziyaretçi kabul etmiyordu. Bu durumu bildi¤im halde evlerine gittim.
(...) Beni kabul etti, bir çeyrek saat görüﬂtük. Ç›kmak için
izin istedim, b›rakmad›, beni al›koydu, oturduk, beraber yemek yedik. Ayr›laca¤›m zaman bana babam›n ﬁo¤okort› (Dalkavuk) adl› tiyatro eserinin elyazmalar›n› ve muhasebe konusundaki görüﬂlerinin yaz›l› oldu¤u kâ¤›tlar› verdi. Bu elyazmalar›n› istediler, ben de Yerevan’a gönderdim, Tadron
Mangants (Çocuk Tiyatrosu) külliyat›n› da.
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Fasulyac›yan , Baronyan ’› hat›rl›yor*

Baronyan’› hat›rlad›m. Ne oldu zavall›ya? Ölmeden on beﬂ
gün önce, Köprü’de görmüﬂtüm, eski püskü ﬂeyler vard›
üzerinde. “Ne yap›yorsun?” diye sordum. “Ölmek için yaﬂ›yorum” dedi, “A¤z›nla kuﬂ tutsan boﬂ, bu millete yaranamazs›n. Tiyatro da bir gün pay›n› alacak bu milletten” dedi ve vedalaﬂ›p Ortaköy vapuruna bindi. Ölümünden sonra 100 lira gibi bir mebla¤ toplad›lar. Bari kar›s›na hayredeydi! Ona yard›mda bulunmak istediler. Bana Diﬂçi’yi
[ﬁark Diﬂçisi’ni] oynamam› önerdiler. Daha do¤rusu, ben düﬂündüm onu. E¤er sponsor olunursa, gelirin yüzde 2025’ini vermeyi önerdim. Onlara bunu iletti¤imde gelirin
yar›s›n› al›p, masraflar›n› da üzerime y›kmak istediler. Adiler! Ne zaman bir yard›m konusu olsa, bir okula veya fukaraya yard›mda bulunulacak olunsa –kendilerine pay ç›karacaklar ya– o zaman oyuncular› pohpohlamay›, gazetelerde
yere gö¤e s›¤d›ramamay› bilirler. Sahtekârlar! Can›m s›k›ld› gene geçmiﬂi hat›rlay›p. Kadere boyun e¤ecek, s›k›nt›
içinde yaﬂayacaks›n. Oyuncunun pay›na düﬂen budur iﬂte.
Senin,
Fasulyac›yan.
* Teotig, Amenun Daretsuyts› (Herkesin Y›ll›¤›), ‹stanbul, 1915, s. 269271. Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Tovmas Fasulyac›yan’›n (1843, ‹stanbul - 1903, ‹skenderiye) Abdülhamit rejiminden kaç›p Bulgaristan’a
gitmiﬂ olan ve ‹slimya (Sliven) ﬂehrinde ders vererek hayat›n› sürdür-

meye çal›ﬂan Armenag Hamamc›yan’a yazd›¤› tarihsiz mektuptan. Aydos kasabas› hastanesinde yaz›lm›ﬂt›r. Fasulyac›yan mektupta, tiyatro
oyuncular›n›n kaderi olan ilgisizlikten yak›n›r, toplumun vefas›zl›¤›na
u¤ram›ﬂ çeﬂitli Ermeni sanatç›lardan, onlar›n hazin sonundan bahseder, bu meyanda Baronyan’dan da söz eder.
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Baronyan’dan inciler*

Kendini içmeye veren, kederini bo¤mak için içer.
Ya yüzme bilen kederler için ne demeli?
Borcu turﬂu kurmak borç ödemenin en iyi yoludur.
Borç turﬂusu ise, turﬂular›n en alas›d›r.
Kad›nlar nas›l da on beﬂ dakikada bütün günahlar›n›
papaza anlatmay› becerir, ﬂaﬂar›m.
Yüzünde tebessüm olmayan kad›n güzel de¤ildir,
güzel olmayan ﬂey de kad›n de¤ildir.
Gerçe¤e en çok sayg› duyanlar… sarhoﬂlard›r.
S›rf maden buldum niyetiyle yap›lan evlilikte,
adam düpedüz madeni iﬂletmek için al›r kad›n›,
arazi niyetine; kazar ç›kar›r madeni, bitti mi de,
araziyi terk eder.
Güzellik, hamken istek ve iﬂtahla yenen
ama olgunlaﬂ›r olgunlaﬂmaz çürüyen bir meyvedir.
Güzel ama so¤uk kad›nlar, güzel bir el yaz›s›yla yaz›lm›ﬂ
çekilmez metinlere benzer.

* Teotig, Amenun Daretsuyts› (Herkesin Y›ll›¤›), ‹stanbul, 1908 ve 1909.

ﬁark Diﬂçisi / Hagop Baronyan F: 2
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ﬁARK D‹ﬁÇ‹S‹
ﬁark›l› Komedya – Beﬂ Perde

K‹ﬁ‹LER
TAPARN‹GOS
MARTA
YERANYAG
TOVMAS
SOF‹
MARKAR
LEVON
N‹GO
G‹RAGOS
MARGOS

Diﬂ hekimi, 45 yaﬂ›nda
Onun eﬂi, 60 yaﬂ›nda
K›z›
Tüccar, 70 yaﬂ›nda
Onun eﬂi, 40 yaﬂ›nda
Yeranyag’›n niﬂanl›s›
Yeranyag’›n sevgilisi
Taparnigos’un uﬂa¤›
Tovmas’›n uﬂa¤›
Yoksul iﬂçi
Dans edenler

Olay ‹stanbul’da geçer
I., II., V. perdeler Taparnigos’un, III. perde Tovmas’›n evinde;
IV. perde baloda.
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