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MEMDUH ŞEVKET ESENDAL’IN
AZERBAYCAN HATIRATINDAN BİR BÖLÜM:
“TENKİT VE TEBLİĞ TİYATROSU”
Latif Taşdemir*-Yavuz Akpınar**
A CHAPTER FROM MEMDUH ŞEVKET ESENDAL’S AZERBAIJAN
MEMOIRS: THEATER OF CRITICISM AND DECLARATION
Edebiyatımızda daha çok hikâye yazarı olarak bilinen Memduh Şevket Esendal
(29 Mart 1883-16 Mayıs 1952), Millî Mücadele yıllarında Ankara Hükümeti’nin ilk
dış temsilciliğinin açıldığı Bakû’da 1920 yılının Ağustos ayından başlayıp, 1924 yılının Mayıs ayına kadar 4 yıl süre ile görev yapmış, Türkiye ile Azerbaycan arasında
manevî köprüler kuran, ilk diplomatlarımızdan biri olmuştur.
Kazım Karabekir Paşa’nın, Bakû’ya bir elçi gönderilmesini teklif etmesinden sonra
Mustafa Kemal Paşa, Memduh Şevket Esendal’ın gönderilmesini uygun görmüştür. Bolşevikler iktidarda olduğu için Bakû’ya gönderilecek temsilcinin aristokrat olmamasına
dikkat edilmiştir. Bu temsilci, o sıralarda dünya ihtilali hayali peşinde koşan Bolşevik
kadrolarıyla başa çıkabilecek kapasitede biri olmalı; Kafkaslarda ve Rusya içlerinde I.
Dünya Savaşı’ndan kalma Türk esirlerin Anadolu’ya getirilmesini sağlamalı; Sovyetlerden temin edilecek silah ve cephane nakliyatını iyi bir şekilde organize edebilmeliydi.1
31 Mart 1924 yılında Ruslar Sovyetler Birliği siyasî yapısını değiştirerek Azerbaycan’ın çoktan beri sözde kalmış olan bağımsızlığına resmen son vermiş, böylece
Bakû temsilciliğimiz kapatılmış ve Memduh Şevket Bey’in görevi de sona ermiştir.
M.Ş. Esendal Bakû’da bulunduğu sırada önemli çalışmalar yapmış Azerbaycan
siyaset ve kültür hayatını yakından izlemiş ve arşivinde bulunan el yazma materyaller*
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den de anlaşılıyor ki oradaki gözlemleri, intibaları hakkında notlar almış, hatta hatıralarını
yazmaya başlamıştır. Torunu Neslihan Esendal, bu el yazma metinlerden “Azerbaycan
Hatıratından: Tebliğ ve Tenkit Tiyatrosu” adlı
17 sayfalık metni yayımlamamız için bize vermişti. Bu metni, daha iyi anlaşılması için bazı
notlar ekleyerek okuyucularımıza sunuyor ve
metinleri yayımlamamız için bize veren Neslihan Esendal ile Şükrü Çağlayan’a gönülden
teşekkür ediyoruz.
Hacıağa Abbasov

Bu gibi metinlerin ortaya çıkartılıp değerlendirilmesinin Azerbaycan-Türkiye fikrî
ve edebî ilişkilerini belirleme açısından çok
önemli olduğunu düşünüyoruz.

Memduh Şevket Esendal’ın notları “Tebliğ ve Tenkit Tiyatrosu” adını taşısa da
Azerbaycan’da bu tiyatro “Tenkit ve Tebliğ Tiyatrosu” olarak adlandırılmaktadır.
Yazarın notlarını, gözlemlerini daha iyi anlayabilmek için bu tiyatro hakkında bazı
açıklamalar yapmak gereğini duyuyoruz.
1920 yılının Haziran ayında Azerbaycan’da bütün tiyatrolar devletleştirilmiş,
mülklerine el konulmuş ve uygun görülen bazı aktörler yeni kurulan devlet tiyatrosunun kadrosuna alınmışlardı. O dönemde Bakû’ya gelen ve basit komediler sahneleyen, Rus oyunculardan ibaret “Letuçaya Mış’” adlı tiyatro topluluğu orada dağıldı.
Bu tiyatronun kadrosundan yararlanılarak “Satir-Agit” adlı bir Rus tiyatrosu oluşturuldu. Bu tiyatro halk arasında Sovyet ideolojisini tebliğ etmede önemli rol oynadı.2
Bu tiyatro örnek alınarak dönemin Maarif Komiseri Dadaş Bünyadov’un emriyle
Azerbaycan Türkleri arasında da böyle bir tiyatronun oluşturulmasına karar verildi.
Tiyatro şubesi müdürü Hacıağa Abbasov’un (Hacağa Abasov) 21 Ağustos 1912
tarihli Kommunist gazetesinde yayımlanan “Azerbaycan Tenkit-Tebliğ Teatrı” adlı
yazısında, “Azerbaycan Halk Maarif Komissarlığı” tiyatro şubesi tarafından, bulvardaki eski Fenomen binasında “26’lar Teatrı” adıyla “Satir-Agit” bir tiyatronun açılacağı duyurulmuş ve “Tiyatronun maksadı inkılap ruhunda facialar, Şark âleminden,
Şark hükümdarlarının hayatından tesirli temaşalar göstermek, sahnede canlı tablolar
ve tarihî eserler temaşaya koymak” şeklinde açıklanmıştır.3
Devlet tiyatrosundan bazı aktörler seçilerek 13 Kasım 1921’de Azerbaycan “Tenkit ve Tebliğ Teatrı” kuruldu. Mirzağa (Mirzağa) Eliyev, Hacıağa Abbasov (Hacağa
2
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Abasov), oyun yazarlarından Celil Memmedeguluzade, Süleymani Sani Ahundov,
Memmed Seid Ordubadi, E. Hagverdiyev (Hakverdili), Abdula Şaik ve başkaları “Tenkit ve Tebliğ Tiyatrosu”nun faaliyetlerinde önemli rol oynadılar. Aktörlük ve “konferansye” görevini üstlenen M. Aliyev, Hacıağa Abbasov’la birlikte tiyatro için birkaç
tane piyes de yazdı. İlk sahnelenen oyun S.S. Ahundov’un Çerh-i Felek adlı iki perdeli,
üç sahneli eseri oldu.4
25 Ağustos 1921 tarihli Kommunist gazetesinde yayımlanan bir haberde bu tiyatro
için kimlerin hangi eserleri yazdığı açıklanmıştır. Bu yazıda M.Ş. Esendal’ın “Tebliğ ve
Tenkit Tiyatrosu”nda söz ettiği Abdulla Şaik’in Yazıya Pozu Yohdur, M.S. Ordubadi’nin
Sabotajnikler [Sabotajcılar] adlı oyunlarının da bulunduğu görülüyor. Gulam Memmedli’nin burada yararlandığımız eserinde 21 Ekim 1921 tarihli Kommunist gazetesine dayanılarak “Tenkid-Tebliğ Tiyatrosu”nun birinci devresinde sahnelenecek oyunlar
açıklanmıştır. Bunlar arasında M.Ş. Esendal’ın yazısında, sahnelendiğini bildirdiği ama
isimlerini vermediği oyunlar arasında E. Babazade’nin Şark, M.S. Ordubadi’nin Son
Dakikalar ve S.S. Ahundov’un Garanlıgdan İşığa Çıhırıg ile Perdelerin Dalınca adlı
eserlerinin olduğu anlaşılıyor. Aynı gazetenin 21 Kasım tarihli sayısında da bu tiyatroda
hangi yazarların hangi eserlerinin oynandığı tekrar açıklanmıştır.5
“Tenkit Tebliğ Tiyatrosu”, Bakû’da 14 Kasım 1921’de perdelerini açar, M.Ş. Esendal da tiyatronun ilk temsiline davet edilenler arasındadır ve yayımladığımız yazısında
da bu ilk temsil gecesini anlatmıştır. Bu ilk temsil hakkında 15 Kasım 1921 tarihli Kommunist gazetesinde Elif. B. imzasıyla yayımlanan yazıdan bir parçayı buraya alıyoruz:
“Dün sahne dünyasında yaratıp şahidi olduğumuz yeni bir âlemi görmeye muvaffak olduk ki sahnedeki bu inkılabı yaratan işçi ve köylü yönetiminin kıymet ve
ehemmiyeti bir kere daha göze çarpıyor
ve herkesi sevindiriyordu.
Resm-i küşadına muvaffak olunan ‘Tenkit
ve Tebliğ Teatrı’ Şark âleminde yeni bir
inkılap yaratmakla beraber, halkın hâdimi,
işçi ve köylünün tabiî bir mektebi olabileceğine herkeste samimi bir itikat uyandırdığı için kıymetli ve ilk defa olarak
sahnemize şimdiye kadar esir bulundurduğu, temiz ve hür yaşamaya kadir kadını
getirip azat iştirak ettirmekle de müstesna
ve harikulâde bir muvaffakiyet göstermiş4
5

Mirzaağa Eliyev

Ceferov, Cefer, Azerbaycan Dram Téatrı (1873-1941), Bakı: Azerbaycan Dövlet Neşriyyatı, 1959, s.
148; Memmedli, Gulam, Azerbaycan Téatrı Salnamesi, II. hisse 1920-1930, Bakı: Yazıçı, 1983, s. 41-42.
Memmedli, Gulam, Azerbaycan Téatrı Salnamesi, II. hisse 1920-1930, Bakı: Yazıçı, 1983, s. 47, 49.
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tir ki bu merdane ve inkılapcıyâne adımı atmakta cesaret gösteren yoldaşlarımızı tebrik
edip alkışlamamak kabil değildir...”6

Bir başka tiyatro tarihinde de “Tenkit-Tebliğ Tiyatrosu” hakkında şu değerlendirme yapılmıştır:
“İçtimaî hayatın taleplerinden doğan bu yeni tiyatro, köhne dünyanın kalıntılarına, vakti
geçmiş kaide-kanunlara karşı mücadele ediyordu. Bu yeni bediî zevkin, yeni ideolojik
talebin neticesinde meydana çıkan inkılap sesli, inkılap nefesli bir tiyatro idi.”7

Tanınmış tiyatro eleştirmeni, araştırmacı Cefer Ceferov da bu tiyatro hakkında
şunları söyler:
“Şarkta ilk küçük formalar tiyatrosu olan Tenkit ve Tebliğ Tiyatrosu, kısa bir müddet
içinde 114 piyes oynadı. Bu piyesler köhne dünyanın çirkinliklerini tenkit ediyor, Sovyet
devletinin bütün açık ve gizli düşmanlarını, ‘müftehorları’ [beleşçileri, asalakları], sabotajcıları, tembelleri vs. ifşa ediyordu.”8

Bu tiyatronun ünlü aktörlerinden ve oyunun akışında önemli rol oynadığını M.Ş.
Esendal’ın notlarından da anladığımız Mirzaağa Aliyev (Mirzağa Eliyev) ise tiyatronun mahiyeti hakkında daha geniş bir değerlendirme yapmıştır:
“Tenkit ve Tebliğ Tiyatrosu inkilabî yenilik tiyatrosu idi. Çoğu zaman oyunlar dekorsuz
oynanıyordu. Salon, aktörlerin teatral bir hâle getirilmiş ‘me’ruzesine’ [tebliğine, nutkuna] kulak veren oditoryuma dönüşüyordu. Aktörler, hazır cevap ve ‘improvizasiyaları’
[doğaçlamalarıyla], şakalarıyla salondan gelen birçok suale cevap vermek zorunda idiler.
O zaman bunun işçi seyirciler için büyük ehemmiyeti ve cazip bir tarafı vardı. Bu yol ile
gündelik hadiseler, cari meseleler hakkında onlara yeni malumat veriliyordu.
Tenkit ve Tebliğ Tiyatrosu’nun nağmesi aktörler tarafından her akşam okunuyordu:
Satir-Agit ayinedir açmağa jalğın gözünü
Görecek bu ayinede herkes özünü.”9
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Azerbaycan Hatıratı:
Tebliğ ve Tenkit Tiyatrosu10
M.Ş. Esendal
Ruslar bir Satiralis11 sahnesi açmışlardı.
Vakıa görmek istedim. Fakat Rusçaya vukufsuzluk hasebiyle istifadenin noksan olacağını
düşünüp ihmal etmiş idim. Fakat Türklerin de
böyle bir tebliğ ve tenkit sahnesi açmaya çalıştıklarını haber alınca derhal bir yer tedariki
kaydına düşüp ilk gecesi için bir davet varakası elde etmeğe muvaffak oldum.
Sahne deniz kenarında bulvarın bir ucundaki eski Fenomen Tiyatrosu’nda hazırlanmış
idi, Bakû’yu bilenlere malumdur, Bolşeviklerin vürudundan sonra, bu dairenin ismi “Yirmi Altı Komiserler”e12 tahvil edilmiş, fakat
bu güne kadar ciddi bir işte kullanılmayıp, tamire muhtaç ve metruk bir hâlde bırakılmıştı.
Bu defa sanayi-i nefise aşinası Azerbaycanlı bir Türk hanımın tavassut ve delaletinde
istifade[ye] Nerimanofça13 emir verdirilmiş,
Maarif Komiserliği icap eden parayı vermiş
ve Azerbaycan’ın işe muktedir müdhike-bazlarından14 Hacıağa Abbasov’un15 da himmetiyle noksanları itmam olunarak umumun istifadesine arz olunmuştur.
Davet varakasında, temaşanın saat yedi10
11
12

13
14
15

Azerbaycan’da “Tenkid-Tebliğ Teatrı” olarak bilinmektedir.
Azerbaycan Türkçesinde “Satir-Agit” tiyatrosu denilmektedir.
“Yirmi Altı Bakı Komissarları”: 25 Nisan 1918’de Bakû’da oluşturulan ekserisi Rus ve Ermeni sosyalistlerden ibaret (sadece ikisi Türk idi) siyasî grup. 1918 yılının Mart ayında Bakû’da Ermenilerin
sebep olduğu katliamdan sonra yönetimi ele geçirdiler. Bakû’nun Türklerin eline geçmesinden sonra
bir gemi ile kaçtıkları Türkmenistan’da kurşuna dizildiler. Sovyet döneminde cenazeleri getirilerek
Bakû’da toprağa verildi, adlarına abide dikildi ve birçok kuruluşa isimleri verildi.
Neriman Nerimanof (1870-1925): Doktor, yazar ve Azerbaycan Sovyet yönetiminin reisi.
Komedi aktörlerinden
Hacıağa Abbasov (Hacağa Abasov): Aktör ve oyun yazarıdır. 1920’de “Tenkit ve Tebliğ Tiyatrosu”nun
yöneticiliğine getirilmişti.
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de başlayacağı ilan olunuyordu. Ben şark ahalisini bilirim. Saat yedide başlamayacağını tahmin edebilirdim. Fakat, birinci defa açıldığını düşünüp belki saate riayet
olunur diye düşünüp tam vaktinde kapıdan girmiş bulundum. Burası teneffüs salonu
hizmetini dahi gören, temiz, aydınlık bir gezinti yeri idi ve bir hayli erkek ve kadın
ayakta konuşuyor
[2]
ve bekleşiyorlardı. Tanıdık kimseyi göremeyip bir lahza etrafıma bakındım. Ve tiyatroya nereden girilebileceğini sormak istedim.
Karşıma Azerbaycanlı bir talebe çıktı:
– Evet biliyoruz davetlisiniz, dedi. Fakat
erken geldiniz, bekleyeceksiniz.
– Fakat saat yedide yazıyordu, dedim
ve davet varakasının üzerindeki adedi tekrarı
muayene ettik. Anlaşılan bu adet yanlış yazılmış olacak:
– Hayır oyun dokuzun yarısında başlayacak dedi.
Dokuzun yarısı yani sekiz buçuk, o halde
gidip tekrar gelinebilir diye düşünürken, bir
tanıdık zuhur etti, selamlaştık, sohbete başladık. Ben hep gidip de tekrar gelmek fikrinde
olduğum halde bir buçuk saati ayakta bu sohbet ile geçirmiş bulunduk.
Bir yandan konuşup bir yandan da gittikçe kalabalığı artan halkı temaşa ediyordum.
Bu gece kimseye bilet satılmamış, bu ufak
gezinti yerini ancak davetliler dolduruyordu. Bunların arasında Azerbaycan’ın adedi
birkaçı geçmeyen muharrirlerine, şairlerine,
doktorlarına, açılmış hanımlarına ve kadim
örtüden ancak bir işaret saklamakta bulunan
kadın ve kızlarına ve sımsıkı örtülü bacılarına,
meşin ceketli, meşin kasketli komünistlerine
tesadüf olunuyordu. Büsbütün örtünüp de ancak çarşaflarının veya başörtülerinin karanlık
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bir köşesinden erkekleri temaşa eden bu bacılar, hepsi bir kenara çekilmiş toplanmışlardı. Ve şayet bir erkek birine hücum edecek olursa ne olurlarsa bir yerde olmak için
toplu bulunuyorlardı. Meşhedîden, hacıdan kimse yoktu. Saat sekiz buçukta kapıları
açıp halkı tiyatroya kabul ettiler. Azerbaycan’ın en be-nâm-opera artistlerinden biri
bana yerimi göstermek lütfunda bulundu.
[3]
Tiyatronun temizliği, intizamı için söylenecek söz yoktur.
Feth [ve] küşat edilecek kırmızı kurdele
perdenin iki kanadını birleştiriyordu. Yukarıda
ismini yazdığım Hacıağa Abbasof elinde bir
tepsi bir makas ile perdenin önüne geldi ve kısa
bir nutuk ile maarif komiseri Dadaş Bünyadzade’yi16 sahnenin küşadına davet etti.
Ben, Dadaş kurdeleyi keser işini bitirir diyordum. Hâlbuki o, uzun bir nutuk irat etmek
istedi. Güzelce düşünülmüş, hatta zihinde uzun
müddet temrin edilmiş bir fikir mevcut olmaz
ise ve hiç değilse velev sözden ibaret olsun bir
laf silsilesi tertip edilmiş bulunmaz ise nutuk
nasıl olur? Dadaş’ın lakırdıları da öyle oldu.
Ne ise bereket versin herkes alışık, alkışlandı
ve sahne küşad olundu.
Artistler, oyun kıyafetleriyle bir ihram
vücuda girmiş duruyorlardı. Enternasyonal
çalındı, arkasından artistler, muzıka ile beraber artistler bir şey okudular, ne olduğunu anlamadım. Güftesinde bir Azerbaycan kelimesi
var ama nedir bilmem. Tekrar perde kapandı
ve perdenin önüne Azerbaycan’ın en maruf aktörlerinden ve komünistlerinden Mirzaağa Aliyef17 geldi ve halka Tebliğ ve Tenkit Tiyatrosu
ne demek olduğu hakkında izahat vermeğe
16
17

Dadaş Bünyadzade (1888-1938): Azerbaycan Bolşeviklerinin ileri gelenlerinden biri.
Mirzaağa Eliyev (1882-1954): Tiyatro oyuncusu. 1921’de Tenkit ve Tebliğ Tiyatrosu’na oyuncu ve
“konferansye” (konseri ilan ve idare eden artist) olarak atamıştı.
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[4]
vermeğe başladı. Ve evvela oynayacak
oyunu anlattıktan sonra, bu oyun oynadıktan
sonra, kendinin tekrar buraya geleceğini ve
oyunu beğenip beğenmediklerini soracağını
beğendiler ise, nelerini, neden dolayı beğendiklerini, beğenmediler ise neresini, niçin beğenmediklerini, herkesin istediği gibi serbestçe, kendi evinde olduğu misillü tenkit edebileceğini ve anlaşılamamış ciheti var ise sorabileceğini, bir diğeri suale cevap vermek ister ise
verebileceğini, anlattı.
Birinci perdenin ünvanı Çarh-ı Felek Tersine De Döner, yazanı Mehmet Said
Ordubadî,18 mevzusu da şundan ibaret: Perde
açılıyor bir yanda biraz yüksek bir yerde boş
bir masa ve sandalyeler görülüyor burası bir
lokantanın hususî bir odası, diğer tarafta beyaz cübbe giymiş ak saçlı bir evliya oturuyor,
yanında da kurumuş ağaç. Karşıda da üstüne
icram ve buruc resm olunmuş çarh-ı felek dönüyor. Ve bu çarh-ı felek böyle döndükçe fakat
ağniyanın zulmünü çekiyorlar, köylüler gelip
“Pir”e ağadan, beyden şikâyette bulunuyorlar.
Hanın birisi bir dul karının ineğini almış, bir
bey de bir köylüyü kırk yıllık evinden ocağından kovmuş. Bir fabrika sahibi bir ameleyi,
grev yaptı diye kapı dışarı etmiş. Hepsi gelip
evliyaya arz-ı hâl edip çare istiyorlar. Bir yanda da bezm-i işret kuruluyor, fabrikacı, bey,
han, karılar, içkiler, oyunlar. Vur patlasın âlemi
sürüyor. Evliya çare arayanlara diyor ki

18

M.Ş. Esendal, eserin adını da yazarını da yanlış yazmıştır; oyunun tam adı “Çerh-i Felek Tersine
Dövran Edir İndi” (Kısaltılmış şekli: Çerh-i Felek)’dir ve yazarı da Süleymani Sani Ahundov’tur.

MEMDUH ŞEVKET ESENDAL’IN AZERBAYCAN HATIRATINDAN BİR BÖLÜM

[5]
gece gündüz dua edin Allah’a yalvarın,
bana hizmetinize, nezirde kusur etmeyin; ta
ki çarh-ı felek tersine dönsün ve siz bu belalardan kurtulasınız. Dua ile insan her dert ve
afetten kurtulur; hatta dua ile bu kuru ağaç çiçeklenir. Fakat sızlanıyorlar, ne güne dek dua
edelim, diyorlar. Evliya hiddetleniyor, onu
sormak olmaz, diyor. Bu esnada sahnenin sağ
tarafına üç-beş kişi zuhur ediyorlar ve halka
diyorlar ki, bu evliya yalan söylüyor. Ne zaman bu çarh-ı feleği tutup tersine çevirir isek
o zaman tersine döner. Yoksa hiçbir zaman
dua ile tersine dönmez ve bu kuru ağaç da çiçek açmaz ve iyi, zümrüt meyveler vermez.
Bu da yalandır, diyorlar. Halk mütereddit,
hayran. Evliya bunları tehdit ediyor, bunları
tekfir ediyor. Onlar da gidip evvela evliyanın
yanındaki kuru ağacı kırıyorlar, sonra halkın
hayret ve tereddüdü içinde dönen çarh-ı feleğe hücum gösteriyorlar. Evvela içlerinden biri
hücum ediyor, çarh-ı felek onu yere çarpıp
eziyor. Sonra hepsi birden hücum edip feleğin
çarkını tersine çeviriyorlar. O anda da evliya
kaçıyor. Mest olup uyumuş hanlar, beyler de
uyanıp, eyvah çarh-ı felek tersine döndü, diyorlar. Çarh-ı feleği tersine çevirenler de yanlarına köylüyü ameleyi alıp gidiyorlar, hanı
beyi kovup kendileri onların yerini alıyorlar.
Oyun bitiyor. Perde kapandıktan sonra: Mirzaağa uzun boyu, nazik endamı, zeki ve sevimli çehresi ile perdenin önünde görünüyor
ve soruyor: – Ee, beğendiniz mi? Beğendiniz
ise niçin?
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Herkes söylemeğe ve tenkide başladı,
ancak oyunun mevzuuna dair söz söyleyen
yok; hepsi aktörleri, fena oynadıklarını,
fena söylediklerini tenkit ediyor. Mirzaağa
cevap vermeğe mecbur oluyor ve bazen cevap veremiyor, çünkü itiraz ve tenkit saçma.
Birkaçına bunu ihtar edebilecek zarafetler
gösterdi, nihayet reis-i hükûmet Neriman’ın
tenkidine de güzel bir cevap verdi. Neriman
diyor ki, bu çarh-ı feleği tersine çevirenler,
onu pek kolay çevirdiler. Hâlbuki bu çarh-ı
felek öyle kolay tersine dönmez; orada biraz
fazla boğuşmak ve uğraşmak lazım idi.
Mirzaağa dedi ki:
– Doktor! Bu akşam Musavat19 ile namaza durdum. Sabahleyin erken uyandım,
müzikle enternasyonel okumağa gittim.
Bu söz handeyi ve alkışı mucip oldu.
Vakıa Azerbaycan inkılâbı rüya görür gibi
olmuş, Rus ordusunun işgali her şeyi halletmiş. Hakikatte de Mirzaağa’nın dediği gibi
akşam “Musavatı” iş başında bırakanlar sabah erken uyandıklarında yerlerinde Bolşevikleri oturuyor görmüş. Cevabın kifayeti
halkı memnun etti.
Mirzaağa ikinci perdeyi izah etti. Tarihî
bir mesel: Eski bir Türk hanzadesi rüyasında
bir kız görüp âşık oluyor, kırda onun hayaliyle gezerken kaza ve kader meleğine tesadüf
ediyor,

19

Musavat Partisi: Komünistlerden önce Azerbaycan parlamentosunda en çok milletvekili bulunduran
parti. Bu sebeple de hükûmet, “Musavat hükumeti” olarak anılıyordu. Burada Musavat hükûmetinin
bir gecede iktidarı bırakıp gittiği ima ediliyor, “enternasyonel” ile de Bolşeviklerin iktidara geldikleri
belirtiliyor.
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ve kendi baht ve ikbalini soruyor. Melek
haber veriyor ki bir dev tarafından esir edilmiş bir çoban kızı ile izdivaç edeceksin. Hanzade taacüp ediyor ve bu akıbetten kurtulmak
istiyor. Kaza ve kader meleği diyor ki: “Yazı
bozu olmaz.”20 Han oğlu hiddet edip meleğe
hakaret ediyor ve kaçıyor. Yolda geç kalıyor
ve bir çoban kulübesine tesadüf ediyor. Çobanın hasta bir kızı varmış. Çobanın adını
soruyor, hasta kıza bakıyor, görüyor ki kendisine kaza ve kader meleğinin haber verdiği
çoban ve kızı budur. O akşam orada kalıyor,
kızı öldürüp kurtulmak istiyor, ancak kızı öldüremiyor, bilakis hançer darbesi kızın deruni
derdini deşiyor, kız şifayab oluyor. Ancak o
esnada bir dev zuhur ediyor, ileride bir Türk
hanzadesinin kayınatası olacağını çoban ve
karısını öldürüp kızı alıp kendi bucağına götürüyor.21 Günün birinde hanzade gezerken
bunlara tesadüf ediyor. Büyük bir mücadeleden sonra devi öldürüp kızı alıyor ve kızın rüyasında gördüğü kız olduğunu görüyor, fakat
onun kim olduğunu öğrenince bir lahza tereddüt edip, sonradan “Yazıya pozu olmaz”mış
kavliyle kızı kabul ediyor. Oyun bitti.
Bu defa Mirzaağa sahnede zuhurunda bir
söz tufanına maruz kalıyor.
Birçok kimseler itiraz ettiler, o sahneden
posta telgraf komiseri Cemil Vezirof çok itirazatta bulundu. Ve iki tablodan ibaret olan bu
parçanın nihayet, millî bir efsaneden ibaret olduğunu ve hiçbir esaslı fikri tebliğ veya tenkit
etmediğini, olsa olsa kaza ve kadere itikat iman-ı muzırrını

20
21

Azerbaycan Türkçesindeki atasözü “Yazıya Pozu Olmaz” şeklindedir.
Metinde cümle bozuktur.
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takviye edebileceğini bunun ise halka
mazarratı olduğunu söyledi. Ve ekseriyet
bunu çocukça buldu. Ve nihayet bu kabil bir
eserin bir tebliğ ve tenkit sahnesinde yeri
olmadığına karar verilir gibi iken Neriman
söz aldı ve eser hakkında pek çabuk hüküm
verildiğini söyledi ve rica ediyorum ki bu
eser hakkında daha düşünülsün, dedi. Kaza
ve kadere iman kolayca cerh olunur bir şey
olmadığını ve insanın yarın ne olacağını bilmediğini ilave etti. Vakit müsait olmadığı cihetle geçildi. Yazıya Pozu Olmaz’ın müellifi
Abdullah Şaik imiş.
Bundan sonra Maarif Komiseri Yoldaş
Bünyadzade’nin yazdığı ufak bir parça oynandı.22 Perde açıldıkta bir zindan odası görünüyor. Eski yatak üstünde iki kişi oturuyor,
bunlar Musavat hükûmeti gününde komünist
mevkufları, biri dışarıdan mektup almış kendini idama mahkûm etmişler. Arkadaşı soruyor, o da idama mahkûm edildiğini söylüyor.
Birbirini teselli ediyorlar, hamiyyet dersi veriyorlar. Ve nihayet bir Mayıs’taki Komünist
bayramını düşünüp, harice bir tebrikname
yazıyorlar. O esnada bir adamları hariçteki
teşkilattan bir mektup getiriyor, bu mektup
Kırmızı Ordu’nun Bakû civarına takarrubunu haber veriyor. Bu habere memnun oluyorlar ve ikisi de uykuya varıyorlar. İdama
mahkûm olan rüya görüp sayıklıyor.

22

Bu eserin adı “Son Dakikalar” veya “Garanlıgdan İşığa Çıhırıg” olabilir.
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Rüyasında müstebitlerin kaçtıklarını
görüyor. O esnada dışarıdan enternasyonal
çalındığını duyuyor. Mahbuseyn uyanıyorlar. İnkılâpçılar ellerinde bayraklar olduğu
hâlde içeri giriyorlar. Mahbus bunlara bir
nutuk irad ediyor. Perde kapanır.
Teneffüs zamanı geldiği cihetle tenkit
diğer sahneye bırakıldı, fakat ikinci defa da
sanki unutuldu kimse lehinde aleyhinde bir
şey söylemedi. Diğer perde oynandı. Bu
perdenin de ünvanı “Sabotajnik”23 muharriri Mehmet Sait Ordubadi. Bolşeviklik gününde Azerbaycan devairinden biri tasvir
olunuyor. Müdür memuriyetiyle kazalardan
birine gidiyor kalemi muavine teslim ediyor. Kalemde bir muavin üç kâtip, iki makine memuresi, birkaç hademe var. Hepsi
bî-taraflardan veya Menşevik Partisi’nden
yahut “Es Er”lerden. Gider gitmez hepsi
havasına vuruyorlar Bir defa kapıda bekleyen erbab-ı mesalihi kabul etmiyorlar ve
hademeye tenbih ediyorlar ki içeride içtima
vardır, desin. Sonra içeride erzak idaresine
bir kâğıt yazıyorlar ki memurlarımızdan birini memuriyetiyle taşraya gönderiyoruz üç
put un, ayakkabı, elbise ve levazım ve saire
üç şişe de konyak verilmeli

23

Sabotajnik (Rusça): Sabotajcı.
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Sonra memurlardan birinin bir adamını da memurine erzak getirmek bahanesiyle
keza bir tarafa yolluyorlar, o da gidip bunların hesabına altın değiştirecek. Arada biri
gelip söylüyor ki altın satın alırken az daha
Çeka’nın memurları tutuyormuş. Hepsi ona
akıl öğretiyorlar. Para tebdil etmek isteyen
parasını bir kadına verecek. O kadın gidip
Para park denilen umumî bahçede oturacak.
Tebdil edecek adam da ayakta muhtekir
arasında dolaşıp pazarlığı bitirecek. Sonra
kadın ile beraber kalkıp tenha sokaklardan
birine girecek orada değiştirecekler. Vakıa
bu Para park buranın borsası hizmetini görüyordu. Yakınlarda men’ olunmuştur.
Sonra bir köylü geliyor onun işine
bakılacak muavin parkta makine memuresiyle görüşüp cilveleşiyor. Köylü bir hayli
bekliyor. Daha sonra köylünün şehre yağ
yumurta getirip sattığını öğreniyor. Bir
daha gelirse kendi evine getirmesini tenbih
ediyor. Kâğıdına bir imza atıyor, karşıki
masaya gönderiyor. Karşıki masada kadın
işe bakacak. O, Türkçe bilmiyor; köylüye
bu muamele ediyor. Nihayet saat iki, hepsi çıkmağa hazırlandıkları esnada içeriye
amele ve çiftçi müfettişliği memuru giriyor.
Muavine birçok kâğıtlar gösteriyor. Kadınım hasta demiş konyak almış, çocuğum
hasta demiş erzak almış, memurîne vereceğiz diye kundura almış, almış. Muavin
Behbut hepsini kalem heyeti Çeka’ya gönderiyor. Perde de kapanıyor.
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Eser bir hayli tenkidâta uğradı. Eser değil hatta hükûmet, hırsızlık, işe bakmamazlık, evet böyle, fakat ne zaman bir kalem
heyeti birden hapse gönderildi, oyun hakikate mugayirdir, dediler. Orada hazır olan
eski dâhiliye komiseri Hamit Sultanof cevap
vermeğe mecbur oldu, altmış beşini kurşuna
dizdiğimize ne diyecekler, dedi.
Burada kalem muavini Menşevik olarak tasvir edilmiş ve bütün kalem heyeti de
muhalif partililerin adamı olarak gösteriliyor. Hâlbuki komünist olanlardan yok mu,
denildi. Ona Mirzaağa cevap verdi:
– Bu parça evvela bu suretle yazılmamış, fakat oynanacak oyunları tedkik eden
“Üçlü” yani üç kişiden mürekkep komisyon,
kabul ettiği cihetle muharrir bu şimdiki şekle çevirmiş. Bu cevap handeyi mucip oldu,
yani aslen memurîn komünistlerden olarak
tasvir edilmiş idi; fakat, hükûmet istemedi
muharrir de isimlerini Menşevik yaptı siz
hakikati zihnen itmam edersiniz, demek istiyor ve söylerken manidar bir surette gülüyordu.
Bundan sonra da “Nur ve Zulmet”
oyunu oynandı. Perde açıldığı vakit bir zulmet. Bu karanlık içinde ancak hayalleri nim
peyda ve hüveyda bir takım kimseler, bunlar Türk, İranlı, Azerbaycanlı, Arap, Hintli,
Çinli şekillerinde tasvir edilmiş gençler ve
kadınlar da var, acayip garip şekiller. Bunların karşısına bir genç çıkıyor, nurdan, bir
âlem-i nuranîden bahsediyor. Onlar istemeyiz diyorlar. Yine bahsediyor, bir takım muallâk, mutantan nutuklar söylüyor,
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Ve nihayet ve nutukların tesiriyle kadınlar ve gençler ayrılıp, nur isteyen adamın
tarafına geçiyorlar, o esnada zulmetlerden
bir şeytan çıkıyor, ihtiyarlara hitap ediyor,
onlar secde ediyorlar; hep birden nur istiyorlar ve nur isteyenlerin günahlarını affetmesini rica ediyorlar. Nur isteyenler affı
kabul etmiyorlar. Nihayet zulmetten çıkan
şeytanları nur isteyenlere musallat ediyor.
Nur isteyenler de kızıl bayrağı açıp mübarezeye girişiyorlar, galip geliyorlar. Eskiler,
hocalar, Çinliler kaçıyor, meydan ötekilere kalıyor. O zaman meydandaki kocaman
taşları, sürüp temizliyorlar ve sahnenin gerisinde, taşların arkasında bir nur zahir oluyor; fakat, tamamen inkişaf etmiyor, onun
da veçhini temizliyorlar, nihayet parlak ve
maî bir nur ile ilm yazısı okunuyor ve birinci levha tamam oluyor.
Bir müddet ortalık karardıktan sonra
sahne nur ile doluyor bir taraftan nur isteyen gençler ve kadınlar ellerinde kırmızı
bayrakla görünüyorlar. Öte taraftan da nazan, hıraman, ter ü taze beş balerin zuhur
ediyor. Burada şunu ilave etmeliyim ki Rusların balete, balerinlere rağbetleri bence her
milletin fevkindedir. Vakıa dilruba balerinleri de vardır.
Muzıka ile beraber, nim-üryan olan bu
hanım kızlar bir kelebek raksı icra ediyorlar. Nur isteyenler de seyrediyor ve muratlarına nail olmuş bulunuyorlar. Perde kapanıyor, Mirzaağa tekrar göründüğü vakit bir
istihzaya ma’ruz kaldı:
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– Nurlu hayata hiç diyecek yoktur,
dediler.
– Nurlu hayat denince biz sahneye bir
lokomotif getireceksiniz sandık, dediler.
– Balet oynayanlar da İslam hanımlarımız mıdır; diye sordular. Çünkü diğerleri
hep İslam hanımları ve kızları idi.
– Müellifi isteriz, bu baleti ne yahşi
düşünmüş, diyenler oldu.
Hulasa oyunda ne karanlık ne de aydınlık tarafını beğenen olmadı. Bundan sonraki
perdede de sahneyi güzelce tertip etmişler,
bir masa, birkaç sandalye koymuşlar, cumhuriyet reisini, sabık dâhiliye komiserini
çağırdılar, aktörlerden Azerbaycan’ın belki de bütün Türk âleminin medar-ı iftiharı
dense seza olacak üç zat, Hacıağa Abbasof,
Mirzaağa Aliyef bir de Darablinski24 ile beş
kişiden mürekkep bir heyet vücuda getirdiler. Bu heyet, yeni Türk sahnesini tebriğe
gelmiş muhtelif heyetler, murahhaslarının
tebrikâtını kabul edecek idi. Maamafih Rus
Satir-Agenti’nin murahhasından başkası
söz söylemek istemedi ve onların yerine
reis-i hükûmet Nerimanof, kendine mahsus
ağır bir tavır ile Şura hükûmetlerinin tenkitten korkmadığını, belki o sayede doğru
yolu daha güzel bulacağına imanı olduğunu
izah yollu birkaç kelime söyledi. Sonra Hacıağa Abbasof da teşekkürü havi bir nutuk
irad etti. Bu akşam irad olunan nutukların
en beliği bu nutuk oluyordu.
Ondan sonra bütün aktör ve aktristler
hep birlikte güzel bir Azerbaycan havası
24

Darablinski: Rıza Necefelioğlu Darablı (1883-1942) olabilir?
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Okuyup oynadılar. Oyun nihayete
erdi. Hepimiz dağıldık.
Ben bugüne kadar böyle bir sahne temaşa etmemiştim. “Tebliğ ve Tenkit Sahnesi” hakkında bir fikrim yoktu. Bunu öğrendim ve bittabiî memnun oldum. Fazla
olarak, biz de henüz zikr-i ifadesine cesaret
edilemeyen şeyleri Azerbaycan’da tatbik
olunuyor görmekten ayrıca mahzuz oldum.
Azerbaycan vaktiyle bu kabil sahneleri besleyip yaşatacak büyük bir istidat
göstermiş olduğuna ve pek fedakâr adamlar yetiştirdiğine hiç şüphe yoktur. Fakat o
zamandan beri bu diyara da sirayet eden
siyasî gaileler bu istidadı sanki susturmuş
gibidir. Azerbaycan muharrirleri eski gösterdikleri feyiz ve istidada yalnız yeni hamle gösteremeyecek olurlar ise, bu Tebliğ ve
Tenkit Tiyatrosu’na halkın rağbetini celp
için her perdesine birer fasıl balet ilave iktiza edecek zannederim.
Bu keyfiyet ve sahneyi diriltmek, fedakârlık gösteren Azerbaycan’ın muhterem
artistleri için acı bir şey ise de hakikattir.
15 Teşrin-i sani, sene 921, Bakû

