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Hagop Ayvaz’ın, sağlığında,
kitabın Ermenice ilk taslağı
üzerinde kalemle yaptığı düzelti ve
eklemelere bir örnek.
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Bu kitap, Hagop Ayvaz’ın 1999-2001 yılları arasında Agos gazetesinde Ermenice
olarak yayımlanan iki yazı dizisinin bir araya getirilip Türkçeye çevrilmesiyle
oluşturulmuştur (1. “Verhişumner” (Hatıralar), 2 Temmuz 1999 - 1 Eylül 2000;
2. “Pemıngernerıs” (Sahne Arkadaşlarım), 15 Eylül 2000 - 8 Haziran 2001).
Yazılar gazetede takip mantığı gözetmeyen bir sıralamayla yayımlanmıştı;
kitap için, portresi verilen sanatçının doğum tarihine göre sıralama yaptık,
doğum tarihine ilişkin bilgiye ulaşamadıklarımızı en sona bıraktık ve her yazının
sonunda gazetedeki yayın tarihini belirttik.
Ayvaz kitabın Ermenicesinin Aras tarafından yayımlanmasını arzu etmiş,
metin dizildikten sonra düzeltileri ve bazı ilave bilgileri, yukarıda görülebileceği
gibi, sayfa üzerine elle işlemişti, o ekleri kitapta köşeli parantezlerle gösterdik;
sonradan ilave ettiğimiz bilgileri ise dipnotla gösterdik.
Kitaptaki görsellerin –6. ve 157. sayfadaki fotoğraflar dışında– tamamı
Hrant Dink Vakfı Hagop Ayvaz Arşivi’nden alınmıştır.
Türkçe yazımda Ömer Asım Aksoy’un Ana Yazım Kılavuzu’nu (Epsilon Yay.)
temel alındı, Necmiye Alpay’ın Türkçe Sorunları Kılavuzu’ndan (Metis Yay.)
yardımcı kaynak olarak yararlanıldı.
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HAGOP AYVAZ
1911-2006
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Yazar, oyuncu, yayıncı. Türkiye’nin en uzun soluklu tiyatro der-

gisi Kulis’i elli yıl boyunca çıkararak sahne sanatlarına büyük hizmette
bulunmuş, farklı kuşaklardan sanatçılar arasında bir köprü görevi üstlenerek 20. yüzyılda İstanbul kültür sanat hayatına damgasını vuranlardan
biri olmuştur.
1911’de İstanbul Langa’da doğdu. Babasının adı Garabed Ayvazyan,
annesinin adı Hıripsime Mayısoğlu’ydu. Kunduracılık yapan babası o
henüz sekiz yaşındayken vefat etti. İlkokula Topkapı Surp Nigoğayos Kilisesi’nin yanındaki, halen faal olan Levon Vartuhyan okulunda başladı.
Daha sonra Taksim’deki Esayan okuluna devam etti. Orada, Bartevyan,
Panosyan, Sultanyan, Gurdikyan Efendiler ve Pıdeyan kız kardeşler gibi
dönemin önde gelen eğitimcilerinden dersler aldı. Ortaokulu bitirdikten sonra mesleğe atıldı. Annesinin ikinci eşi Krikor Bükücüyan’ın yanında, Beyazıt, Çatal Han’da kunduracı çırağı olarak çalışmaya başladı.
Orada, Harutyun Samurkaş adında sayacı bir genç sayesinde Krikor Hagopyan’ın Narlıkapı’daki Şark Tiyatrosu ile tanıştı. 1929’da ilk defa Değirmencinin Kızı operetinde korist ve figüran olarak görev aldı. Daha sonra
aynı sahnede, bu kez Jerfin ve Aram Elmas’ın kumpanyasıyla İki Ahbap
Çavuş oyununda rol aldı. Daha sonra Boğos Savarş Karakaş’ın grubuna
geçtı. Kara Değirmen Cinayeti adlı oyunda Vahram ve kız kardeşi Nektar
Balıkçıyan, ustası Bedros Baltazar ve Jerfin Elmas ile birlikte sahne aldı.
Cumhuriyet’in başlangıcından 1946’ya kadar Ermenice oyun sahnelemek yasak olduğundan o tarihe dek sadece Türkçe oyunlar oynamak
mümkündü ve pek çok Ermeni tiyatrocu da sahne yaşantısını Türkçe
oyunlarla sürdürüyordu. O yıllarda oyunlar genellikle İstanbul’un çeşitli semtlerinde, yazın Büyükdere Hafız Ahmet’in Bahçesi’nde, Talimhane’de Altıntepe Bahçesi’nde, Yenişehir’de Kuşdili Tiyatrosu’nda, Üsküdar’da Beyleroğlu Bahçesi’nde, kışın ise Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda (eski
Fransız Tiyatrosu), Şehzadebaşı Millet Tiyatrosu’nda ve Pangaltı’da İnci
Tiyatrosu’nda sahneleniyordu.
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1936’da Bahçekapı’daki Celal Bey Han’da Faik Gültekin isminde bir
komisyoncunun yanında çalışmaya başladı. O günlerde Antranik Balayan’ın kızı, 1916 doğumlu Arşaluys Balayan’la tanıştı. Arşaluys da küçük
yaşta babasını kaybetmiş, ikinci babası Eğinli Mıgırdiç Manukyan’la yaşıyordu. Hagop ve Arşaluys 1937’de evlendiler, kendilerine dört torun
verecek Garo ve Suzan adında iki çocukları oldu.
1935’te yazar Ara Aginyan aracılığıyla Jamanak gazetesi yöneticileriyle tanıştı ve orada “Domsagner” (Biletler), “Cbur” (Cırcırböceği),
“Mimos” (Pantomimci) takma adlarıyla tiyatro yazıları yazmaya başladı.
Yine 1935’te Afyonkarahisar’da bir buçuk yıl süren askerlik hizmetine
başladı. Daha sonra “Üç Sınıf” denilen uygulama sırasında Hadımköy’de
ikinci kez askere alındı. Son olarak da, İkinci Dünya Savaşı sırasında gayrimüslim erkekler “Yirmi Sınıf” askerliğine alındığında Yozgat’ta istihkam taburuna, sonra da Karaman’a yol yapımına gönderildi. Askerlik
günlerinde çadırlarda mukavvadan yaptığı kuklalarla Karagöz-Hacivat
oynattı. Ardından ordu komutanları için piyesler sahnelemeye başladı.
Tıtumi Vacaraganı-Vardalabumba (Kabak Tüccarı) komedisini Türkçeye çevirip dizgici ve sahne arkadaşı Zareh Arşag’la birlikte sahnelediler.
Pek çok oyunda rol aldı: Arşın Mal Alan, Hamlet, Demirhane Müdürü, Namus İçin, Othello bunlardan bazılarıdır. 1950’den itibaren Esayan
Okulundan Yetişenler Derneği’nde Pokr taderakhump-Küçük Kumpanya adında bir grup kurdu ve yönetmenliğini üstlendi. Burada ilk olarak
Galip Arcan’ın Lütfen Kesmeyiniz oyununu sahneye koyduktan sonra,
Hagop Baronyan’ın Medzabadiv muratsganner-Haşmetli Dilenciler, Krem
Simon’un Hars u gesur-Gelin Kaynana ve Dayı Garabed, Reşat Nuri Güntekin’in Tristan Bernard’dan çevirip uyarladığı Çifte Keramet gibi birçok
Ermenice ve Türkçe oyunu yönetti. Son oyunu kendi yazdığı Son Perde’ydi. Aşod Madatyan bu piyesi Ermeniceye Şaderen megı-Çoklardan Biri
adıyla çevirdi ve oyun birçok kez sahnelendi.
Zareh Arşag ve Galata Billur Sokak’ta birlikte bir matbaa işlettikleri
Nazaret Donikyan 1946’da ona bir mizah dergisi yayımlamayı önerdi,
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böylece Kulis’in temeli atıldı. Babıali ressamlarından Berc Gürten derginin kapağını ve aynı zamanda meşhur karakteri Lutsika Dudu’nun
bir portresini hazırladı. İlk Kulis ikinci hamur kâğıda, 16 sayfa olarak
ve 500 tirajla yayımlandı. Bir müddet sonra Ayvaz dergiyi tek başına
çıkarmaya başladı, tiraj 2500’e ulaştı. Yıllar içinde derginin Cağaloğlu
yokuşunda bir matbaası oldu. 1950’den itibaren Hagop Ayvaz, Ermeni
topluluklarının yaşadığı Suriye, Lübnan, Irak, İran, Yunanistan, Mısır
gibi ülkelere yolculuk ederek dergiye yeni aboneler kazandırdı. Tiyatro,
sinema ve çeşitli sahne sanatlarına geniş yer ayıran, inceleme yazılarının
yanı sıra popüler konulara da yer veren, bol görselli, hareketli tarzıyla
Kulis keyifle okunan ve aranan bir yayına dönüştü, Ayvaz’ın adı onyıllar
içinde dergisiyle özdeşleşti.
Kulis son olarak Aralık 1996’da yayımlandı ve ellinci yılını doldurduktan sonra yayıma son verdi. Artık seksen beş yaşına gelmiş olan
Ayvaz, yazılarına aynı yıl kurulan Agos gazetesinde devam etti. 2006’da
hayatını kaybedene dek bu gazetenin Ermenice ve Türkçe sayfalarında
köşe yazıları ve yazı dizileriyle yer aldı. 2002’de eşi Arşaluys’u kaybetti,
evliliklerinde altmış beş yılı geride bırakmışlardı. 2003 yılında, İstanbul
Ermenilerinin yok olmakta olan günlük Ermenicesini ustalıkla kullanarak dikkat çeken sivri dilli Lutsika Dudu serisinden bir seçki Aras Yayıncılık tarafından basıldı. 1997’de Türkiye Yazarlar Birliği’nin Basın Hizmet
Ödülü’ne, 2005’te ise Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin Onur Ödülü’ne
değer görüldü. Osmanlı ve Türkiye tiyatro hafızası için eşsiz nitelikte
olan binlerce eser, fotoğraf ve görselin bulunduğu çok katmanlı arşivi,
özellikle Sarkis Seropyan ve Barkev Balımyan’ın çabalarıyla koruma altına alındıktan sonra bugün Hrant Dink Vakfı tarafından araştırmacıların kullanımına sunulmuştur. 29 Eylül 2006’da, 95 yaşında hayatını kaybeden Ayvaz, Feriköy Surp Vartanants Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen
törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’nda, sağlığında Erol Sarafyan’a
hazırlattığı mezarda toprağa verildi.

•

Hagop Ayvaz 16 yaşında, kunduracılık yaptığı yıllarda, 1927.
Sonradan sahne arkadaşı olacak Harutyun Samurkaş’la Narlıkapı’daki Şafak Açıkhava
Tiyatrosu’na gidip sanatçı çift Lusi ve Krikor Hagopyan’la tanışmasına iki yıl var.
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GİRİŞ
Alınyazım beni sanki çok küçük yaşlarda sahneye doğru itmişti. Annemin ikinci evliliğinden sonra Topkapı’ya taşındık. On yaşında anca vardım. 1920’li yıllarda çok sayıda Ermeni Topkapı’ya yerleşmişti.* Kimi,
surların altında Çingenelerin tek katlı evlerinin olduğu Çayır tarafında,
kimi de onun karşı istikametindeydi. Kaleden içeri, şimdiki meydanın
sol tarafında ise Ermeni ve Türk aileler ikamet ediyordu; ünlü turşucu
Tateos Efendi’nin dükkânı da buradaydı. O dönemde orada yaşayanların
simaları ve onlarla ilgili olaylar hâlâ hatırımdadır. Kalenin girişinde, küçük bir tepeciğin üstünde semtin karakolu, hemen yanında ise tek katlı
Haygagan Miutyun-Ermeni Derneği vardı. Tiyatroyla ben bu dernekte
tanıştım, Şavarş Boğos Karakaş’ın kumpanyası, Mınakyan’ın repertuvarından Guyr ngariçı-Kör Ressam adlı yürek paralayan dramı sahneliyordu.
Hayret ki, gelecekte de rol arkadaşım olacak bu adamı hâlâ çok iyi hatırlasam da, izlediğim o ilk oyundaki diğer oyuncuların hiçbirini anımsamıyorum. O ilk oyun beni cezbetti ve yıllar sonra tiyatronun hizmetine
girdim. Birçok mahrumiyet ve zorluğa rağmen bundan kesinlikle pişman olmadım, halen de sahnenin hizmetindeyim.
Benim ilkokulum Topkapı’daki Levon Vartuhyan, kilisemse hemen
okulun altındaki tarihi bir yapı olan Surp Nigoğayos’tu. Biz Beyoğlu’na
taşınana kadar bu kiliseye hizmet ettim. Beyoğlu’na yerleşince Esayan
okuluna başladım. Mesrobyan dönemiydi, birçok nitelikli kadın ve erkek öğretmenim oldu, onları hâlâ saygıyla hatırlarım.
İkinci babam da ilki gibi ayakkabıcıydı. Okul ücreti aylık 50 kuruştan
100’e çıkınca beni Esayan’dan aldılar, ödeyemiyorduk. O yıllarda Beyazıt
Caddesi’nde Çatal Han adında muhteşem bir han vardı, odalarında Er*

Birinci Dünya Savaşı bitip 1918’te ateşkes imzalandıktan sonra, tehcir ve katliamlardan
sağ kalabilen Ermenilerin önemli bir kısmı İstanbul’a gelmiş, şehirde taşralı Ermenileri
barındırmak üzere gayanlar, yani kamplar oluşturulmuştu. Topkapı da kente bu şekilde
gelenlerin yerleştiği semtlerden biriydi.
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meni ve Türk ayakkabıcılar birlikte çalışırdı. Babamın yönlendirmesiyle
o meşhur hana girdim. Orada Harutyun Samurkaş’la tanıştım, o da benim gibi sahneyi seviyordu ve Narlıkapı kilisesi yanında kurulan Şafak
Açıkhava Tiyatrosu’nda çalışıyordu. Yıl 1929’du, tiyatronun sahipleri sanatçı çift Krikor ve Lusi Hagopyan’dı (Candaş).
Harutyun Samurkaş, ricam üzerine bir cuma günü beni babamdan
gizli Hagopyanların Narlıkapı’daki Arevelyan taderakhump-Şark Kumpanyası’na götürdü. O sırada Çağatsbanin ağçigı-Değirmencinin Kızı müzikali sahneleniyordu. Hagopyan’ın emriyle beni o gün bir köylü kıyafetiyle sahneye çıkardılar. Oyunun sonunda Lusi Hagopyan beni yanına
çağırıp, “Oğlum! Gençsin, yeteneklisin, eğer devam etmek istersen yarın Şehzadebaşı’na, Millet Tiyatrosu’na gel, biz orada yaşıyoruz, gelecek
oyun için rolünü vereyim” dedi.
Tiyatro maceram işte böyle başladı.

•

Hagop Ayvaz (sağda), kendisini tiyatroya teşvik eden arkadaşı Harutyun Samurkaş’la
Fener Bekçileri oyununda.
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BEDROS BALTAZAR
(1866-1953)
Gerçek sanatçı, efendi aktör
Onu 1929’da Krikor ve Lusi Hagopyan’ın Şark Kumpanyası’na girdiğimde
tanıdım ve öz babammış gibi sevdim.
Sevgi dolu nasihatleriyle bana yıllarca
yol gösterdi ve beni her zaman yüreklendirdi. Çok sevdiğim ama gelecek
vaat etmeyen sahneden beni uzaklaştırmak istedi. Onun gibi bir sahne arkadaşım olduğu için gurur duyuyorum.
Bedros Baltazar, 10 Mart 1866’da
Balat’taki Salmatomruk mahallesinde
doğdu. Karagümrük’teki Ermeni kilisesinin başpapazı olan babası Vırtanes Efendi aynı zamanda öğretmendi.
Baltazar çocukluğunda çok yaramazdı,
yerinde duramazdı. Bu sebepten okula
devam edemedi ve eğitimini tamamlayamadı. Sadece semtin ilkokuluna gitti,
sonra da herhangi bir işte tutunamadı,
birçok işe girip çıktı.
Babası bu sürekli iş değiştirmeler yüzünden çok dertleniyordu, oğlunun geleceğinden umudu neredeyse kesmişti. Küçük Bedros birçok işin
ardından, kardeşi gibi kuyumcu yanında tesviyeci olarak da çalıştı. İçten
gelen sebebi meçhul bir güdü bu çocuğu sürekli huzursuz ediyordu.
Nihayet bir gün bunun ne olduğunu kendisi de idrak etti.
1878’te ölümsüz trajedi oyuncusu Bedros Atamyan, Kafkasya ve
Rusya turnesinden muzaffer bir şekilde döndü ve İstanbul’da Bedros
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Mağakyan’la beraber kendi repertuvarından Hamlet, Othello, Aktör Kean
piyeslerini sahnelemeye başladı. Sanatseverler salonları coşkuyla dolduruyordu. Bir gün o seyircilerin arasında on iki yaşında bir çocuk vardı.
Atamyan’ın sanatı karşısında büyülenmiş, şaşkına dönmüş, bizim Baltazar’dı o. Temsilleri katiyen kaçırmıyordu ve oyuncuların çalışmalarına
katılmak için sürekli fırsat kolluyordu.
Bir gün o fırsat da doğdu. O tarihlerde yayımlanan günlük Hayrenik gazetesinde, tiyatro âşığı gençler arandığına dair Mağakyan imzalı
bir ilan gördü. Mağakyan geçimini sağlamak için sahne hayatının yanı
sıra ayakkabıcılıkla da uğraşıyordu. Baltazar da başkaları gibi ayakkabıcı
dükkânına gitti. Mağakyan gözlüğünün altından gence baktı. Kumral,
gürbüz, cesur ve güzel bir çocuktu. Yüksek sesle okuması ve öğrenmesi
için bir şiir ve çekmecesinden çıkarıp bir rol defteri verdi Baltazar’a. İşte
o gün Baltazar’ın hayatında bir dönüm noktası oldu ve önünde ömrünün sonuna dek yürüyeceği bir yol açıldı.
Emektar sahne arkadaşım ilk kez Kasım 1889’da sahne aldı ve Tepebaşı Tiyatrosu’nda kendisine verilen Hop u geğdzavor-Hop ve Yalancı
oyunundaki Basilius rolünü başarıyla yerine getirdi. Bu ilk temsilinde
bile göze çarpmayı becerdi. Bedros Atamyan onun bu yeteneğini ilk
gördüğünde oyun biter bitmez sahneye fırladı ve onu alnından öpüp
tebrik etti. Baltazar o zaman yirmi üç yaşındaydı. O günden sonra, çok
acı günlere, birçok kez yaşadığı katlanılmaz maddi sıkıntılara rağmen
ölene dek sahneden ayrılmadı.
Baltazar, birçok kumpanyayla turneye çıktı, tüm Anadolu’yu dolaştı.
Arşag Benliyan ve başka gruplarla da Filibe, Üsküp, Selanik gibi şehirlere gitti, rollerini başarıyla yerine getirdi. Sahne arkadaşları Ahmet Fehim, Mardiros Mınakyan, Harutyun Aliksanyan, Felekyan kız kardeşler,
Knar Sıvacıyan, Baydzar, Lusi Karakaş gibilerdi.
Daha sonra Arşag ve Rozali Benliyanların Türk Opereti Kumpanyası’na katıldı ve Arşag Benliyan’ın ölümüne dek (1920) o gruptan ayrılmadı. Bu grupta Baltazar Sultan Beg (Arşın Mal Alan), Bostancıbaşı (Leb-
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lebici Hor Hor Ağa) rollerine can verdi ve onlarla ölümsüzleşti. Ölümüne
dek hiçbir sanatçı onun yeteneğinin yanına yaklaşamadı.
Bu mütevazı ve yetenekli oyuncu bilhassa İstanbul Belediye Başkanı
Rıdvan Paşa’nın oğlu Reşat Rıdvan Bey’in çok sevdiği dostlarından oldu.
Reşat Rıdvan Bey, tiyatro beğenisi ve becerisiyle gruplar kurmuş, oyunlar sahnelemiş ve Bedros Baltazar’a hep önemli roller teslim etmişti.
Reşat Rıdvan Bey Türk tiyatrosunun yeniden düzenlendiği dönemde çok önemli bir rol oynadı. Babasının sertliğine ve engellemelerine
rağmen birçok yetenekli oyuncuya hem maddi hem manevi yardımda
bulundu, bunlardan başlıcası da Baltazar’dı. Baltazar, Türk tiyatrosu için
sarf ettiği hummalı çabanın yanı sıra Ermenice temsil verme fırsatı her
doğduğunda Ermeni tiyatrolarında da sahneye çıktı ve önemli roller
üstlendi. Yetenekli, titiz, değerli bir oyuncuydu. Yeteneği çoğu kez, Türk
gruplarıya birlikte çalışan Avrupalı rejisörler tarafından da takdir edilmiştir. Sayıca çok, birbirinden farklı nice rol üstlenmiş ve her birine yaratıcı ruhundan önemli bir parça katmıştır. Daha ziyade melodramatik
rolleriyle göze çarpmıştır; bunların başlıcaları Kamelyazart ginı-Kamelyalı Kadın’daki Saint Gaudin, Simone ve Marie’deki Gavriel, Fru Fru’daki Santorius, Anmeğ meğavorner-Günahsız Günahkârlar’daki Dudukadın
rolleriydi.
Baltazar operetlerde de büyük başarılar elde etti. Üstlendiği rollere
kendine has bir karakter damgası vurmuş ve hep kendine özgü kalmıştır. Her birini ölümsüzleştirdiği Leblebici Hor Hor Ağa’daki Bostancıbaşı,
Mamzel Nituş-Matmazel Nituş’taki Binbaşı, Arşın Mal Alan’daki Sultan
Beg, Klereti 28 orvan zinvorutyunı-Kleret’in 28 Günlük Askerliği’ndeki Yüzbaşı rolleri benzersizdir.
Bedros Baltazar yetenekli ve adanmış sanatçılığına özel bir nitelik
daha katmıştır. Hile hurdaya gelmeyen dürüst karakteriyle, özellikle de
bir efsane halini almış dünya malına değer vermemesiyle sanatçılarımız arasında özel bir yere sahiptir. Maddiyatçılığın geçer akçe olduğu
yüzyılımızda, bütün arzu ve zevkleri hor görerek bir gönüllü münzevi
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gibi yaşamış, evlenmemiş, bahtına düşen kısıtlı imkânlar içinde parasızlıktan hiç şikâyet etmemiştir. Sanatçılık mutluluğunu zevkle yaşamış,
yüce, asil, şefkatli, hep gülümseyen tabiatıyla nadir bulanan bir kişilik
olmuştur.
1952’de Oksen Şahinyan, İstanbullu
Ermeni sanatçıların desteği, Türk ve Ermeni sanatçıların katılımıyla Beyoğlu
Ses Tiyatrosu’nda onun 63. sanat yılına
yakışır bir jübile düzenledi. Jübileyi
tertip eden heyette Pakarat Tevyan, Krikor Hüdaverdiyan, Dr. Arşavir Dökmeciyan, Keğam Kerti, Adrine Dadıryan,
Dr. Vahram Şirinyan, Avukat Yetvart
Suryan, Vahram Balıkçıyan, Ardaşes Papazyan ve bu satırların yazarı bendeniz
vardı.
Jübilenin performans bölümünde
İstanbul Tiyatrosu’nun kadın ve erkek
sanatçıları, Gençler Temaşa Heyeti,
İrma Toto Felekyan [daha sonra Karaca], Şevkiye May, Vedat Karaokçu, Hikmet Karagözlü, Zareh Arşag vb. vardı.
•
Baltazar jübileden birkaç gün önce
Bedros Baltazar ve Hagop Ayvaz (1929)
rahatsızlandı ve Yedikule Surp Pırgiç
Ermeni Hastanesi mütevelli heyetinin girişimiyle bu cemaat kurumu
tarafından misafir edildi, çok iyi bir bakımdan sonra bedenen iyileşip
sağlıklı ve moralli olarak onuruna düzenlenen jübileye yetişti.
Bu vesileyle tertip heyeti tarafından bir de kitapçık yayımlandı. Kitapçıkta Aşod Madatyan, Behzat Butak, Raşit Rıza, İsmail Galip Arcan,
Mahmut Moralı, Kadri Ögelman, Vahram Balıkçıyan, Krikor Hüdaverdiyan, Adrine Dadıryan ve Oksen Şahinyan onun hakkında methiye ya-
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zıları kaleme aldılar. Jübileden elde edilen geliri, aksi yöndeki tavsiyelere rağmen kendisi almayıp hastaneye bağışladı.
Baltazar’ın son yılları Galata’da bir Rus manastırında* geçti, ihtiyar sanatçı artık orada ikamet ediyordu. Onu sık sık ziyaret ediyor ve
yardımcı olmak istiyordum ama daima redediliyordum. Kardeşlerinin
çocukları da sürekli olarak birlikte yaşamayı teklif ediyorlardı ama o
kimseye yük olmak istemezdi.
1953’te Ermeni hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Görkemli cenazesi Beyoğlu Surp Yerortutyun Kilisesi’nde Türk ve Ermeni sanatçıların katılımıyla gerçekleşti, Şişli Ermeni Mezarlığı’nın sanatçılar kısmına,
önceden sahne arkadaşı Krikor Hagopyan tarafından hazırlanan mezara
gömüldü. Kulis için yurtdışında olduğumdan, ne yazık ki jübilesine katılamamıştım. Bu satırlarımı, bir öz evlat görevi yerine, sahnedeki babam
sayılan Baltazar’a armağan ediyorum.
Babayani nasihatlerinden ve iyi niyetinden sahne hayatım boyunca
yararlandığım Baltazar yüreğimde ebediyen yaşayacak.
6, 13 ve 20 Ekim 2000

*

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Kudüs ve Aynaroz’a hacca giden Rusların konaklaması
için yapılan Karaköy’deki Andreyev (Aya Andrea) Manastırı olmalı.

Sahne Arkadaşlarım / Hagop Ayvaz F: 2

