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Bu kitap, Osmanlı-Türkiye tiyatro tarihinde derin izler bırakmış rejisör, 

yazar ve oyuncu Aşod Madatyan’ın 1943 ve 1944’te İstanbul’da
A. Madat imzasıyla yayımladığı Sahnemizin Değerleri başlıklı eserin

iki cildinin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. 
Çalışma, araştırmacı Nesim Ovadya İzrail’in Madatyan’ın hayatına 

ve tiyatro kariyerine odaklanan Düşler Sahnesinde: Rejisör Aşod Madatyan ve 
Kozmopolitizmden Milliyetçiliğe Türkiye’de Tiyatro 1902-1962

kitabıyla eşzamanlı olarak yayımlandı.
Bu kitapta yer alan portre-eleştiri yazılarının ilk halleri Ermenice 

Jamanak gazetesinde yayımlandığından, araştırmacılara karşılaştırma olanağı 
sağlamak adına, ilgili yazıların gazetede yayımlanma tarihi dipnotlarla gösterildi.

Dönemin ve yazarın dilini olduğu gibi yansıtabilmek adına metne 
mümkün mertebe müdahale edilmedi, ancak yeni nesillerin içeriğe 

nüfuz edebilmesini kolaylaştırmak amacıyla [köşeli ayraç] içinde 
eski kelimelerin günümüzdeki karşılıkları verildi.

Kitabın ilk baskısındaki fotoğraflar görüntü kalitesi açısından 
iyi sonuç vermeyecek halde olduğundan, yerlerine 
farklı kaynaklardan sağlanan yenileri kullanıldı.

 Türkçe yazımda Ömer Asım Aksoy’un Ana Yazım Kılavuzu (Epsilon Yay.) 
temel alındı, Necmiye Alpay’ın Türkçe Sorunları Kılavuzu’ndan (Metis Yay.) 

yardımcı kaynak olarak yararlanıldı.
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AŞOD MADATYAN

Annesi Erzincanlı Şoğagat Peynirciyan, babası Erzurumlu Bedros 
Madatyan’dır. 1882’de Tahran’da doğdu. Erzurum’da yaşayan ailesi, Er-
meniler üzerindeki baskılara dayanamayarak yaşadığı yeri terk etmiş ve 
İran’a göç etmişti. 1886’da eğitimi için annesiyle birlikte İstanbul’a geldi. 
1890-96 arasında Üsküdar’daki Surp Haç Okulu’na devam etti. 1896’da 
Berberyan Okulu’na girdi ve burada 1900’e kadar okudu. Mardiros Mı-
nakyan’ın oyunlarından etkilendi, piyesler yazmaya ve arkadaşlarıyla 
evlerde temsiller vermeye başladı. 1899’da Mınakyan’ın gençleri tiyat-
roya davet etmesi üzerine tiyatro dünyasına adım attı. 1902’de Mınak-
yan yönetiminde ilk defa sahneye çıktı. 1903’te Reşad Rıdvan’ın kurmuş 
olduğu Osmanlı Komedi Kumpanyası’nda roller üstlendi, kısa zaman-
da topluluğun yönetmen yardımcısı oldu. Reşad Rıdvan’ın babası olan 
şehremini Rıdvan Paşa 1904’te Türkçe temsil veren tiyatroları kapatınca 
Mınakyan’ın grubuna döndü. 

1908’de Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle Yenovk Şahen, Şahen Hov-
hannesyan gibi genç oyuncularla bir araya gelerek Azad Tadron’u (Özgür 
Tiyatro) kurdu. Burada hem oyunculuk hem yönetmenlik yaptı. 1909-
1910’da Kafkasya’dan gelen sanatçı Hovhannes Zarifyan’la ve Madam 
Siranuş’la çalıştı. 1912’de dönemin önde gelen oyuncularıyla birlikte 
İzmir’e gitti. 1912-14’te Felekyan Kız Kardeşler’le beraber ve Üsküdar 
Raffi Derneği Tiyatro Topluluğu adına temsiller verdi. 

I. Dünya Savaşı’nın başında asker kaçağı durumundaydı, daha sonra 
yakalandı, örgüt üyesi olmakla suçlandı. Suçsuz bulunsa da Halep’e sür-
gün edildi. Ermeni halkının 1915-16’da yaşadığı dehşetlerden nasibini 
alsa da sağ kalmayı başardı ve bir süre sonra İttihat ve Terakki Cemiye-
ti’nin amatör tiyatro grubunu eğitmeye başladı, Halep’te bu toplulukla 
beş oyun sahneye koydu. 1918’de Mütareke’nin imzalanmasının ardın-
dan amatör oyuncularla Melbome adında bir tiyatro topluluğu kurdu. 



Bu grupla Halep, Adana, Mersin gibi şehirlerde oyunlar sahneledi. O 
sırada İstanbul’da Ermeni sanatçılar İstanbul Ermeni Dramatik Tiyat-
ro Topluluğu’nu kurmuşlardı. Madatyan da İstanbul’a gelerek onlara 
katıldı. Dramatik Topluluğu sahne yönetimini en geniş yetkilerle Ma-
datyan’a teslim etti ve önde gelen sanatçıların varlığıyla işgal altındaki 
İstanbul’da sahnelerin en güçlü kumpanyasına dönüştü. 

Milli Mücadele’nin kazandığı askeri başarılar sonucunda Türk ordu-
sunun Eylül 1922’de İzmir’e girmesinin etkisiyle İstanbul Ermeni Dra-
matik Tiyatro Topluluğu dağıldı. Mütareke’nin canlı sanat ortamında 
pek çok önemli oyunda imzası olan ve tiyatro hareketinin gelişimine 
katkıda bulunan Madatyan pes etmeyip yeni bir grup kurmayı denedi, 
ancak iki temsil verdikten sonra Ermenice oyunlar yasaklandı. Madat-
yan tiyatroyu terk etmedi ve Türkçe temsiller vermeye, operetler sahne-
lemeye başladı. 1925’te Darülbedayi’ye (Şehir Tiyatrosu) rejisör olarak 
kabul edildi ve kurumda iki yıl görev yaptı. 1931’e kadar özel gruplarda 
meslektaşları Karakaş, Balıkcıyan, Baltazar, sonradan eşi olacak Lusi To-
katlı, Aram ve Jerfin Elmas’ın katılımıyla birçok temsiller verdi. 

1931-32’de Raşid Rıza Samako’yla beraber Anadolu ve Yunanistan’a 
gitti. 1933-35’te amatör grupları eğitti. 1935-38’de Halk Opereti’nde re-
jisör oldu. 1939’da amatör Ermeni sanatçılarla kurduğu Stüdyo Tiyat-
rosu 1950’ye kadar varlığını sürdürdü. 1945’te Ermenice oyun oynama 
izni çıkınca ilk temsili bu grup verdi. Bu dönemde Türkçe ve Ermenice 
eserlerin yanı sıra Batı edebiyatından da birçok oyunu sahneye koydu. 
1950’de gittiği Beyrut’ta sahne çalışmalarını dört yıl sürdürdü. Bey-
rut’tan döndükten sonra da ölünceye kadar tiyatroya hizmet etti. 

Rejisör, aktör ve yazar olarak tiyatro tarihimizde özel bir yeri olan 
Madatyan 1943-44’te yayımlanan iki ciltlik Sahnemizin Değerleri kitabıy-
la Türkçe tiyatro ve eleştiri literatürüne önemli bir katkıda bulundu. 

22 Nisan 1965’te İstanbul’da vefat etti. Ressam ve heykeltraş Erol Sa-
rafyan’ın yaptığı büstünün yer aldığı mezarı Şişli Ermeni Mezarlığı’nın 
aydınlara ayrılan özel bölümündedir.          
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SUNUŞ

Nesim Ovadya İzrail

Çoğu tiyatro sanatçısının yaşamöyküsünde ortak paydadır: Gelece-
ğin ünlü aktörü tiyatroyla bir şekilde tanışır, çok etkilenir, aklı tiyatroda 
kalır. Gün gelir, bir temsilde rol alması gereken bir aktör hastalanır. Ge-
leceğin ünlü aktörü, temsilin verileceği açık hava bahçesinin etrafında 
dolaşırken, genci görürler ve çağırıp alelacele sahneye çıkarırlar. Genç, 
sahnenin bir tarafından girip, ortaya geldiğinde iki kelime telaffuz ede-
cek ve öbür tarafından çıkacaktır. İşte geleceğin ünlü aktörü böylece ilk 
kez tiyatro sahnesine çıkar. Devamı gelecektir. 

Benimki de böyle bir hikâye. Yıllar önce, Beyazıt Devlet Kütüphane-
si’nin küçük çekmeceli kitap kataloğunu karıştırırken, önüme kitabın 
bilgilerinin yazılı olduğu bir kart çıktı. Yazarının adı olarak “A. Madat” 
verilmişti. Hiç tanımadığım, duymadığım bir isimdi. Kitabın adı Sahne-
mizin Değerleri’ydi ve bu “sahne”nin tiyatro sahnesi olduğunu anlayarak, 
kitabı kütüphane arşivinden talep ettim. 

Kayınvalidemin tiyatro sanatçısı babası Oksen Şahinyan için bilgi 
toplamaya çalıştığım 2000’li yılların başıydı. Kitap kütüphanenin arşi-
vinden iki cilt olarak geldi; küçük boy ve yazıları hayli silikti. Bir kıs-
mını tanıdığım, bir kısmını tanımadığım Türk ve Ermeni tiyatro sanat-
çıları hakkında ayrıntılı bilgiler vardı, ancak Oksen Şahinyan hakkında 
tek bir not mevcut değildi. Aslında kitabın muhtevasına bakınca, Oksen 
Şahinyan’ın da yer alabileceğini düşündüm ama yoktu. Kütüphanede 
bulunan fotokopi makinesinde kitabın tamamını çoğalttırdım ve böyle-
ce eserin kopyası kitaplığımda yerini aldı.

Daha sonra metni okuduğumda, dilinin biraz eski olduğunu gör-
düm. Sonraki yıllarda, tiyatro ve tiyatro tarihi konusunda bilgilerim 
arttıkça, zaman zaman Sahnemizin Değerleri’ne başvurma ihtiyacı duy-
dum. Başka hiçbir yerde bulunmayan bilgilerin bu kitapta var olduğunu 
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gördükçe eserin değerini giderek daha iyi anladım. A. Madat’ın Aşod 
Madatyan olduğunu ve Osmanlı ve Türkiye tiyatrosu için önemini de 
zamanla keşfettim. 

İran kökenli olması nedeniyle soyadı bazı Ermenice kaynaklarda 
Madatyants olarak da geçen Aşod Madatyan’ın, kitabı A. Madat adıyla 
yayımlamasının nedenini çözmek benim için zor değildi. Ülkemizde 
yaşayan gayrimüslim vatandaşların pek çoğunda var olan, ülke tarihinde 
çeşitli dönemlerde yaşanan şiddetin ve günlük ayrımcılıkların sonucu 
olarak kimliğini toplumun gözlerinden kaçırma, gizleme ve göze bat-
mama isteği, iyi tanıdığım bir haldi. Adını mahkemeye başvurarak de-
ğiştirenler olduğu gibi, toplum içinde takma bir isimle tanınmaya gay-
ret eden pek çok kişi biliyoruz. 

Biz de, bugün bu kitabı yayımlarken, A. Madat’ı Aşod Madatyan ya-
parak özgürleştirmeye karar verdik. 

Sahnemizin Değerleri’nin değerli hikâyesi bundan ibaret değil. Aşod 
Madatyan, Cumhuriyet döneminde, sahnede en uzun süreyle bulunan, 
o nedenle tiyatro sanatına çok önemli hizmetler vermiş bir emektar. Son 
jübilesi 55. sanat yılında, 1957’de yapılmış. Sahne sanatları konusunda 
sanatçıların büyük çoğunluğunun kaderini Aşod Madatyan da paylaş-
mış: Unutulmak. Elinizdeki kitapla eş zamanlı olarak yayımlanan Düşler 
Sahnesinde: Rejisör Aşod Madatyan ve Kozmopolitizmden Milliyetçiliğe Tür-
kiye’de Tiyatro 1902-1962 başlıklı çalışmamla Madatyan’ın günümüzde 
yeniden hatırlanmasını amaçladım. 

Sahnemizin Değerleri kitabı, birincil ya da ikincil arşiv kaynakların-
dan, kitaplardan, kulaktan dolma bilgilerle değil, büyük çoğunluğu, 
Aşod Madatyan’ın yaşayarak, gözlemleyerek oluşturduğu bilgilerle ya-
zılmış bir telif eser. Çünkü Madatyan bu değerli sanatçıların oynadığı 
oyunların rejisörlüğünü yapmış, onları yönetmiş, eğitmiş, onlara dokun-
muş ve onları yetiştirmiştir. Mesela Behzad Butak’ı anlatırken, beraber 
çalıştıkları güzel ve kısa bir zamanda şahit olduğu hakikatten bahseder.
Mahmut Moralı’yı Raşit Rıza’yla çalışırken tanıdığını, Ahmet Muvah-
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hit’le bir gün baş başa konuştuğunu, tiyatrodaki artist localarını ikişer 
kişi kullanmasına rağmen Küçük Kemal’e yer kalmayınca ona elverişli 
bir köşe hazırlayıp yanına aldığını ve bu oda arkadaşlığı sayesinde arala-
rında sanat konuşmaları yapabildiklerini anlatır. Yine, Halide Pişkin ve 
Hüseyin Kemal Gürmen’le Madatyan’ın Halk Opereti’ndeki rejisörlüğü 
sırasında yakından tanışarak beraber çalışma fırsatı buldukları anlaşılır. 

Sahnemizin Değerleri kitabının satır aralarında, sonraki yıllarda hakla-
rında pek çalışma yapılmamış tiyatro sanatçıları hakkında değerli bilgi 
ve yorumların yer aldığı görülecektir. Mesela, Raşit Rıza, Şadi Fikret ve 
Cumhuriyet’ten sonra Ankara’da tiyatroyu başlatan Milli Sahne hak-
kında önemli bilgiler dikkate değerdir. Nurettin Şefkati’nin ilk sahneye 
çıkışında Ermenice bir piyeste rol aldığını ve sahnede Ermenice konuş-
tuğunu, hatta Ermeniceyi Ermeni sanatçılardan daha iyi kullandığını 
Aşod Madatyan’dan öğreniriz. 

Bu arada, birinci cildin sonunda yer alan “Sahnemizin Değerleri 
Hakkında” bölümünde, Refi Cevad Ulunay, Nusref Sefa Coşkun, Hâfi 
Kadri, Burhan Arpad imzalı övgü yazıları da Sahnemizin Değerleri’nin 
bizzat dönemin önde gelen tiyatro insanları tarafından takdir edildiği-
ni gösterir. Bunlara ilaveten, ikinci cildin sonunda Madatyan’ın kaleme 
aldığı “Dostun Nusret Sefa Coşkun’a” başlıklı yazı, Coşkun’un kitabın 
ilk cildine yönelik eleştirilerine yanıt verir. Burada özellikle, “Türk Tiyat-
rosu”nun tarihini 1868’deki ilk Türkçe temsillerle başlatan Coşkun’un 
aksine Madatyan’ın ilk Ermenice temsillerin verildiği 1858’i “memleket 
tiyatrosunun temeli” sayması ve bu konudaki duruşunu net bir şekilde 
savunması dikkat çekicidir. 

Kitap, tiyatrocuların biyografilerinden çok onları tiyatro sanatı açı-
sından değerlendiren eleştiri yazılarından oluşur. Madatyan, çağdaşı 
olduğu kişileri yorumlarken, onları onu kıt bir eleştirmen gözüyle ele 
alır, doğru bildiklerinin ışığında onların eksiklerini söyler. Mesela, aktris 
Siranuş’un Hamlet rolünde sahneye çıkmasını eleştirir. Bir başka örnek-
te, Burhanettin Tepsi için “Türk lisanını öz Türkler ağzından dinlemek 
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sevinci”ni paylaşırken, diğer yandan “Mesleğinde ilerlemek gayretinde 
olmayan, cemiyeti faydalandırmayan bir adamın meslekte kalmaktaki 
ısrarı manasız değil mi” diyebilir. Drama uygun olduğu halde kome-
dide, komediye yatkın olduğu halde dramda ısrar eden oyunculardan 
sözünü esirgemez. Analizlerini ve eleştirilerini açık açık yazar.

Sahnemizin Değerleri’nde adı geçen hemen herkes Mardiros Mınak-
yan’la ilişkilidir. Mınakyan’dan etkilenmeyen kimse yok gibidir ve pek 
çok sanatçı Mınakyan’ın mektebinden yetişmiştir. Madatyan, “Yirmi yıl 
sahne devlerinin yanı başında güneş gibi parlayabilen ve daha sonraki 
otuz sene sürekli olarak, az çok kıymet ifade eden sanatkârların yöne-
ticisi, edebi tiyatromuzun sembolü Mınakyan” diyerek bir gerçeği ifade 
ederken, kendisinin de Mınakyan’ın talebesi olmakla iftihar ettiğini ve 
onun ekolünün takipçisi olduğunu görmek gerekir. Dikkat edilirse, ki-
tapta yer alan sanatçılar sahne yaşamlarına ya Agop Vartovyan’ın, yani 
Güllü Agop’un tiyatrosunda ya da Mınakyan kumpanyasında başlamıştır.   

Aşod Madatyan, Sahnemizin Değerleri’nde Osmanlı dönemi için, 
1908’e kadar Osmanlı tiyatro tarihinin önemli kaynak eseri olarak ka-
bul gören ve 1914 ve 1915’te yayımlanan, 2008’de de Boğos Çalgıcıoğlu 
tarafından Ermeniceden Türkçeye kazandırılan Şarasan’ın (Sarkis Tü-
tüncüyan) Türkiye Ermenileri Sahnesi ve Çalışanları (bgst Yayınları) isimli 
eserini referans almıştır. Hatta iki eser dikkatle incelendiğinde benzer 
bir yapıya sahip oldukları görülecektir. Her ikisi de basit birer biyografi-
ler derlemesi olmayıp, yetkin iki yazarın yorumlarının yer aldığı tiyatro 
denemeleri toplamıdır. 

Sahnemizin Değerleri’nde kısa biyografilerde, İstanbul’da doğan Er-
meni sahne sanatçılarının tiyatroyu Balkan ve Anadolu kentlerine taşı-
dığı, gittikleri her yerde tiyatro kültürünün ilk adımlarını attıkları gö-
rülmektedir. Böylece Madatyan, on yıl kadar Romanya ve Bulgaristan’da 
yaşayan karma halk topluluklarını Türk tiyatrosuna ve Türkçeye bağla-
yan, başta Bursa olmak üzere birçok Anadolu kentine tiyatro sahnesini 
sevdiren Tovmas Fasulyacıyan’a tiyatro tarihimizde gerekli şeref payının 
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verilmesi gerektiğini hatırlatır. Molière ustası Fasulyacıyan’dan sonraki 
dönemde, Türk sahnesinde Molière’in en iyi ve tam temsilcisi olarak 
Behzad Butak’ı işaret ederken de geçmişle yaşadığı gün arasındaki bağ-
lantıları işaret eder. Bu yönüyle ve aslen bütün tiyatro çalışmalarıyla Ma-
datyan zaten tam da Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri arasında bağla-
rı sağlayan önemli halkalardan biridir. 

Son olarak, Aşod Madatyan’ın tiyatro denemelerinden oluşan Sah-
nemizin Değerleri kitabının tiyatro tarihimizdeki yeri özeldir. Tiyatro ve 
kültür tarihimizle ilgili okurun da bu değeri takdir edeceğinden şüphe 
etmiyorum. 

Temmuz 2022





BİRİNCİ KİTAP



Üzülerek yazdığım bu birkaç satırı, 
sanat ve sanatkârın değerini bilmeyenlere ithaf ediyorum.
A. M.
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İÇERİYE GİRERKEN* 

İçerideki yazıların, artistlerimizin sanattaki değeri hakkında tam bir 
tahlil olarak kabul edilmemesi doğru olur. Esasen böyle bir iddiada bu-
lunmadığımı da bildirmek isterim.

Hakiki tiyatro şekline giren tiyatromuzun seksen beş senelik haya-
tında şöhret kazanan simaların geçit resmini yapmak, seri bir bakışla 
onların sanattaki hususiyetleri hakkında bir iki kelime yazarak, göçenle-
rin güzel hatıralarını şükranla anmak ve yaşayanlara taze kuvvetle şevk 
telkin etmek: İşte gayemiz.

Eser adına layık görmediğim bu yazılarımla, geniş bir tahlil eseri vü-
cuda getirmeleri için ehliyetli kalemlere yol açmış olduğumu sanıyor ve 
bundan haz duyuyorum.  

* Jamanak, 28 Kasım 1942.
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