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Adolphe Thalasso’ya
Dair
TAHA TOROS

NİSAN ayından Kasım başına kadar 
-kısa bir fasıla olmak üzere- uzunca sü
ren seyahatlerim nedeniyle, basınımız
daki, kültür ve sanat ağırlıklı yazıları 
takip edemedim.

İstanbul’a döndüğüm gün, postadan 
çıkan, Tarih ve Toplum ’un Kasım sa
yısına göz gezdirirken -mevzularına âşi
nâ bulunduğum- üç makale gördüm. 
Bunların ilki, Sayın Semavi Eyice’nin 
Adolphe Thalasso’ya dair araştırması, 
İkincisi Sayın İsmail Arar’ın, Mesut Fâ- 
ni’nin 50 yıl önce yayınlanan, Atatürk 
ile ilgili kitabının, bir tanıtma yazısıydı.

Her iki konu hakkında arşivimde ve 
hafızamda bulunan belge ve bilgiler ışı
ğında ve sıcağı sıcağına, aynı mevzula
ra değinmenin yararlı olacağını düşün
düm. Bu sayıda Thalasso’yu, daha son
raki sayıda da Mesut Fâni’yi ele alaca
ğız.

Bir sanat dostu Adolphe Thalasso

19. asır sonlarıyla 20. asır başların
da güzel sanatlarımızın, hemen her 
branşında, Batıya yönelik yayınlarıyla 
tanınan Adolphe Thalasso’ya, basını
mızda ilk defa, geniş bir biçimde deği
nen kültür adamımız Ahmet Râsim Bey 
oldu.* Ahmet Râsim Bey’in gazeteciliği 
yanında tarihçiliği ve hele musiki ile ül
feti herkesçe mâlûmdur.

Bundan 75 yıl önce, tatlı üslubiyle, 
Adolphe Thalasso’nun hizmetlerini,

gayretlerini belirtirken, bu konuya 80 
yıl önce Deha gazetesinde gördüğü bir 
makale nedeniyle girmiş bulunuyordu. 
Adolphe Thalasso, Türk resim tarihi 
üzerine yaptığı araştırmalarını Paris’te 
“ Sanayi-i Nefise” mecmuasında yayın
lamış ve Deba gazetesi bu yayını olum
lu biçimde okurlarına yansıtmıştı.

Adolphe Thalasso, güzel sanatların 
yalnız resim sahasında değil, musiki ve 
tiyatro branşlarında da bilgili ve yete
nekli bir sanat adamıydı. Gerek Istan-

Zonaro’nun fırçasıyla A.Thalasso

bul’da gerek Paris’teki yayınları bunu 
kanıtlamaktadır.

Adolphe Thalasso’nun, özel arşivi
mizde, birkaç kupürü ile 7 eseri bulu
nuyor. Bunun ikisi şiirle ilgilidir.1 Ken
disi Lamartine hayranı bir şair olarak, 
arkadaşlarınca, nitelendiriliyor. Victor 
Hugo’nun son dönemlerinde, onunla 
dostluk kurduğu biliniyor.2

Adolphe Thalasso’nun asıl şöhreti, 
Fransızca şiirlerinde değil, güzel sanat
lardaki Oryantalistliğindedir. Türk res
mini, karagözü, çağdaş tiyatro ve mü
zikal oyunları Batı dünyasına tanıtmak
ta öncülük etmesindedir. La  Revue Ori
entale, bu hizmetinin güzel bir başlan
gıcıdır. Semavi Eyice, bütün detaylarıy
la, bu ilk dergiyi, dörtbaşı mâmûr bir 
biçimde tanıtmış bulunuyor.

Ömrünün yarısını Fransa’da geçiren 
Thalasso, bu dergideki konulan, daha 
sonra, pek az farklarla, Paris’teki ya
yınlarında tekrarlamıştır. La  Revue 
Théâtrale’m Ağustos 1904 tarihli, 16 
no.lu özel sayısı “ Théâtre Turc” e tah
sis olunmuştur. Tabiatiyle Karagöz baş
ta gelmektedir. Kapaktaki renkli Kara
göz resminden başka, ortasındaki ila
vede, Karagöz oyunundaki tiplerden 
dokuzunun renkli resimleri bulunmak
tadır.

Thalasso, Türk tiyatrosu hakkında- 
ki bu etüdünü, Şark Dilleri Enstitüsü 
Direktörü Barbier de Meynard’a ithaf 
etmiştir.
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Türk tiyatrosunu 3 bölümde ele alan 
Thalasso, Karagöz bahsinde 14 tipik 
karikatür yayınlamıştır.

Thalasso, sıralamasında, Karagözü 
menşeinden 1760 yılına, Orta Oyunu’- 
nu 1790-1869 yılları arasında, çağdaş ti
yatroyu da 1869’dan itibaren incelemiş 
bulunuyor.

Orta Oyunu bölümünün başında 
-ressamlığı ve desinatörlüğü de olan- 
Thalasso, kendi eliyle çizdiği, bir Orta 
Oyunu sahnesinin krokisini koymuştur.

Tiyatro bölümünde, Sultan Abdul- 
mecit ile Sultan Abdulaziz’in ve Beyler
beyi ile Çırağan Saraylarının kabul sa
lonlarının fotoğrafları yeralmaktadır.

Dönemin tiyatro yazarları arasında, 
Namık Kemal’in, Recaîzade Ekrem 
Bey’in, Ahmet Mithat Efendi’nin, Nâ
zım Paşa’nm3, Ebuzziya Tevfik Bey’- 
le Abdülhak Hâmid’in fotoğrafları bu
lunmaktadır. Bunların yazdıkları tiyat
ro eserleri hakkında bilgi verilmektedir. 
Tiyatro eserleri bulunanlar arasında 
Şemseddin Sâmi Bey’in, adı zikredilmiş 
olmakla beraber, fotoğrafı konulma
mıştır.

“ Le Théâtre Musical” bölümünde, 
Atamian ve Dicran Tchouhadjian (Dik- 
ran Çuhacıyan) hakkında bilgiler veril
mekte ve fotoğrafları yeralmaktadır.

Çağdaş tiyatro bölümünde, Türk ak
törleri ve İstanbul tiyatrosu tanıtılmak
tadır. “ Osmanlı Tiyatrosu” ndaki ağır
lık Minakian üzerinde toplanmaktadır.

Adolphe Thalasso’nun uzman oldu
ğu belirgin bir yönü, şarka ait resimlerle 
ilgilidir. Paris’teki iki dönem, uzun ikâ
meti sırasında Figaro gazetesinde La 
Revue Théâtrale ile l'Illustration Théât
rale dergilerinde yoğun çalışmaları ya
nında, Figaro Illustré'de görev almış
tır. Figaro Illustré’ nin Temmuz 1901 ve 
136. özel sayısı olan J.L. Gérome’un ha
zır lanışında Şarka ve İstanbul’a ait re
simlerin seçiminde yardımcı olmuştur.4

Adolphe Thalasso’nun, Paris’in bü
yük mağazalarından Au Bon Marché 
tarafından yayınlanan sanat dergileri
ne de seçtiği tablolar ve verdiği bilgilerle 
katkıda bulunduğu anlaşılıyor.5

Adolphe Thalasso’nun en başarılı 
hizmeti, Türkiye’deki resim sanatı hak
kında yaptığı yayınlardır. Döneminin 
Türk ressamlarıyla, yabancı ressamla
rı Batı dünyasına o tanıtmıştır. Bu ko
nuda türlü yayınlar yapmıştır. Ancak, 
bâzı yayınlarında, eserlerinden örnek
ler verdiği ressamların biyografilerini 
vermemiştir. Mesela T Art Ottoman 'da, 
Türk ressamı olarak Abdulmecit Efen
di’nin yaptığı şehzade Salahaddin Efen
di’nin portresi yeralır. Osman Hamdi

Paul Bourget

Bey’le Halil Paşa’dan genişçe biçimde 
bahsedilerek tablolarından örnekler ve
rilir. Ama başka Türk ressamından söz 
edilmez. O dönemde İstanbul’da görevli 
4’ü İtalyan, l ’i PolonyalI ressamdan ge
nişçe bahsedilir, eserlerinden örnekler 
verilir. Bu 5 ressamdan Zonaro, Saray’
ın ressamıdır. Diğerleri Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde hocadırlar.6 Oysa 
Adolphe Thalasso’nun Constantinop
le adlı eserinde Şevket (Dağ) Bey’in bir 
tablosu yayınlanır. Ama biyografisi 
yoktur. Bu yayının 1908 ekiminde ya
pılması dolayısıyla, en son yayını ola
bileceğinden, Şevket Bey’in ilave edil
diği anlaşılıyor.

Öte yandan Constantinople’da -eski 
yayınlarına ilave olarak- 4 yabancı res
samın tabloları da bulunmaktadır. O 
yıllarda İstanbul’da çalışan Fransız asıl
lı Albert Millerin ikisi renkli, biri açık 
mavi basılmış üç tablosu yeralmaktadır. 
Bu arada Rochegrosse, Philippe Mou- 
rani ve Decamps8’ın eserlerinden ör
nekler verilmektedir.

Adolphe Thalasso’nun kökenine 
gelince:

Bu sanatkâr ve sanat tarihçisi, soy iti
bariyle, Venedik kökenlidir. Aile, vak
tiyle Avusturya-Macaristan tab’asından 
iken Venedik’ten ayrılmışlar, üçe bö
lünmüşler. Bir kısmı Yunanistan’a, bir 
kısmı -o zaman Osmanlı ülkesi içinde 
bulunan- Adalar’a, bir bölümü de İs
tanbul’a gelip yerleşmişler. Kan bakı
mından Italyan, mezhep açısından Ka- 
toliktirler.

İstanbul’a yerleşenler İtalyanlarla, 
Yunanistan’a, Adalar’a yerleşenler yerli 
Rumlarla kaynaşmışlar, kız alıp vermiş
ler.

İstanbul’a yerleşenler varlıklı, kültür 
açısından zengin kişilermiş. Buradaki

İtalyan kolonisi içerisinde saygınlık ya
ratmışlar. Adolphe Thalasso’nun hala
sıyla kızkardeşlerinden biri, İtalyan- 
Rum karışımı kişilerle evlendirilmiş. 
Bunlar, bizim Tatlısu Frengi dediğimiz 
Levantenler arasında yaşamlarını sür
dürmüşler. Levanten genellikle, Batılı
lığa ve alafrangalığa eğilimli olan Hı- 
ristiyanlar için kullanılan bir tâbirdir.

Adolphe Thalasso, İstanbul’da baş
ladığı Fransızcasını Venedik’e gönderi
lerek ilerletmiş. Bu çok kısa sürmüş. 
Asıl öğrenim ve eğitimini Paris’te yap
mış. Sanat kritikçisi olarak hayata atıl
mış. Bohem hayatı içerisinde bir Fran
sız aktriste âşık olmuş.

Sanatkârın yarı hayatı Paris’te, ya
rısı İstanbul’da geçmiş.

Adolphe Thalasso’nun Beyoğlu’nda- 
ki hayatı şa’şaalıdır. Kalburüstü kişiler, 
onun yakın dostlarıdır. Üst düzeydeki 
İtalyanlarla da, tarihî bir lokal olan 
Hayriye Cemiyeti’nde hafta sonlarında 
sohbetlerde bulunmuş. Bu lokale, İs
tanbul’daki Italyan ressamların dördü 
katılmıştır.9

Paris’teki hayatı da, gençlik yılları
nın en verimlisi olarak geçmiştir. Ne var 
ki böylesine sanatkâr bir adamın akı
beti hiç de olumlu değildir. Yoksulluk 
ve perişanlık içerisinde -âdeta, çırpına
rak- ölmüştür.10

1951 yılında İstanbul’daki -tek başı
na yaşayan- yeğeninde güçlü bir hafı
za, fakat pek az doküman vardı. Paris’
teki yeğeninin hasta kızında, pejmürde 
bâzı evrakı ve birkaç matbu eseri var
dı. Her ikisi, Thalasso’nun eserlerinden 
birer kitap verdiler. Istanbul’dakinde, 
Paris’ten gönderilmiş yılbaşı kartpostal
ları ile birkaç gazete kupürü vardı. Pa
ris’teki evrak arasında, Fransız Akade-

Konkordiya Tiyatrosu’rıda da oynayan 
Fransız oyuncu Emilie Lindey.
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Sarah Bernhardt

misi azasından Paul Bourget ile döne
min tanınmış sanat yazarlarından Jac
ques Copeau’nun, Maunet Sully’nin 
bâzı yerleri yırtılmış mektupları vardı. 
Paris’ten İstanbul’a gelen tiyatro kum
panyalarının bir ikisine aracılık ettiği 
anlaşılan yazılar bulunuyordu. Bu ara
da ülkemizi üç defa ziyaret ederek tem
siller veren, Sarah Bernhardt’ın da yır
tık bir kartını bulmuştum.

*

* *

Thalasso makalesi üzerine söyleyece
ğim özet söz, Semavi Eyice gibi, bu tür 
konulara eğilen ve Türk kültürüne hiz
met edenleri tanıtan araştırmacıların 
pek az oluşudur.

Semavi Eyice, makalesinin dipnotla
rında, geniş, faydalı bilgiler vermiş bu
lunuyor. Bunlar arasında, ünlü bir kül
tür adamımız olan Kemal Paşazade Sait 
Bey’in de adı geçmektedir. Yahya Ke
mal’in sohbetlerinde, bir Derya olarak 
sık sık bahsettiği Lastik Sait Bey, 1846 
yılında doğmuştur. Krup fabrikasının 
uzun yıllar mümessilliğini yapan -Yah
ya Kemal’in yakın dostlarından- mer
hum Naim Cemil ile, Paris’teki Profe
sör Güzin Dino, Lastik Sait Bey’in to- 
runlarındandır. □

* Ahmet Rasim, Tarih ve Muharrir, s.86-92. Muh
tar Halit Kütüphanesi, İstanbul, 1329.

1 Résurrection des cours d ’Amour adlı kitabın 35 
nüshası özel kâğıda basılarak numaralanmış. 
Adolphe Thalasso’nun parafı olan 35. nüsha, 
Paris’te ölen kızkardeşinin torunu tarafından, 
bana hediye edilmiştir.
Les epaves adlı şiir kitabı 1882 yılında Paris’te 
yayınlanmıştır. İçerisindeki şiirler Lamartine’e, 
Victor Hugo’ya ve yakın dostlarına ithaf olun
muştur. Bu kitabı, Paris’te bizpazarından almış
tım. Eser, “ Benim çok aziz kardeşim Casimir’e” 
cümlesiyle 29 Şubat 1888 tarihinde Paris’te im
zalanmıştır. Kitabın ithaf edildiği Kasimir’in, bir 
PolonyalI olduğunu sanıyorum.

2 Kitaptaki bir şiirini Victor Hugo’ya ithaf eden 
Thalasso, onu Bd. Montmartre’daki Madrit 
kahvesinde tanımış. Thalasso, Paris’te kaldığı 
uzun yıllarında, tiyatro sanatkârlarının, yazar
larının, eleştiricilerin kahvesi olarak ünlü Rejans 
kahvesine devam etmiş. Arasıra da Victor Hu- 
go’nun sohbet yeri olan Madrid kahvesine git
miş. Yakın zamana kadar bu kahvede Victor 
Hugo’nun masası üzerinde, ondan kalan anı ya
zıları vardı. Belki bugün bile duruyordur.

3 Nazım Paşa (1848-1926), Ziya Paşa’nın Adana 
Valiliğine tayini üzerine, Bâb-ı Âlî’ye müracaat 
ederek:
-Mektupçu olarak, Mehmet Nâzım Efendi, ma
iyetime verilmezse, Adana’ya Vali olarak git
mem! diyen Nazım Paşa’dır. Adana mektupçu
luğu Mersin Mutasarrıflığında, Konya, Halep 
vb. büyük Vilayetlerin valiliğinden sonra Sela
nik Valisi oldu. Mevlevi ve şairdir. Nazım Hik
met adını, dedesi olan bu Nâzım Paşa’dan aldı. 
Burada yeri gelmişken, tüm ansiklopedilerde ya
pılan bir yanlışlığı düzeltmek istiyorum. Hepsin
de, Nâzım Paşa’nın doğum tarihi 1840 olarak 
gösteriliyor. Oysa Nâzım Paşa 1848 yılında doğ
muştur. Bu hata, ansiklopediyen geçinenlerin 
-araştırma zahmetine katlanmadan- birbirlerin
den aktarmaya yönelik tutumlarından kaynak
lanmaktadır.

4 J.L. Gérome’a ait Figaro’nun büyük boydaki 
zarif özel ilavesi -Sultan Abdülhamid’in Paris 
Sefiri- Salih Münir Paşa’nın metrûkâtmın bize 
intikali dolayısıyla, arşivimizde bulunuyor. Bi
lindiği üzere Salih Münir Paşa, Fransız Tarih 
Encümeni azasıydı. Tarihçiliği yanında resimle 
de meşgul olmuştur. Saray Ressamı Zonaro ile, 
O’nun için Paris’te özel yayınlar yapan, Adolp
he Thalasso dostları arasındaydı. Salih Münir 
Paşa, Thalasso’nun Paris’teki yayınlarının teş
vikçisi olmuştur.

5 Büyük mağazaların zaman zaman -reklam
eğilimli- nefis broşürler yayımladığı bilinmekte
dir. Adı geçen Au Bon Marché’nin, İstanbul'
un manzaralarından oluşan Pasini’nin tablola
rını yayınlayan zarif bir kitabı var. Bu broşürde 
yeralan tabloları, Thalasso seçmiş. Bü güzel eseri 
-Paris’te bulunduğum yıllarda, birkaç defa hasta 
döşeğinde ziyaret ettiğim- Thalasso’nun hemşi
resinin torunu vermişti. Eseri kaleme alan, Tha
lasso ile birlikte çalışmış olan Jacques Copeau’- 
dur. .
İstanbul’a ait tabloları yayınlayan Albert Pasi-

Fransız Beyoğlu Tiyatrosu müdürü, oyun
cu Max-Raoult

ni (1820-1899) iki defa ülkemize gelmiştir. En ba
şarılı bir Doğu ressamıdır. Bilindiği üzere, sal
tanat döneminde yabancıların İstanbul’da resim 
yapmaları Padişahın iznine tâbiydi. Paris’teki 
arşivlerde, bâzı Fransız ressamlarının, hariciye 
veya elçilik kanalıyla başvurdukları görülüyor. 
Bizim arşivimiz, bu bakımdan, daha geniş biçim
de bu tür müracaatları belgelemiştir. Başbakan
lık arşivinde 50-55 yıl öncesindeki çalışmalarım 
esnasında Sultan II. Mahmut’dan, 1908 meşru
tiyet yılına kadar, İstanbul’a gelen yabancı res
samların, Padişahın Irade-i Seniye’si alınmak su
retiyle resim yaptıkları anlaşılıyordu. Bu ressam
ların listesini, ileride yayınlamayı düşünüyorum. 
Yukarıda belirttiğim gibi, İtalyan kökenli ressam 
Pasini’nin iki defa ülkemize geldiğini bu vesileyle 
tesbit etmiş bulunuyorum.

6 Valeri, De Mango, Bello, Italyan kökenli res
samlardır. Zarzecki PolonyalIdır. Ancak Saray 
Ressamı Zonaro, bunlara kıyasla güçlü bir fır
çaya sahiptir. Türk gönlüne göre seçtiği manza
ralar, değişik insan portreleri, göz kamaştıran 
kahramanlık sahneleriyle ve yoğun çalışkanlığıy
la zirvede bir sanatkârdır. Zonaro’nun üstün ni
teliğini en iyi bilen yakın dostu şüphesiz Thalas- 
so’dur. Bu açıdan Zonaro için Figaro Illustré’- 
nin Ekim 1907 tarihli 203 no.lu özel sayısını ona 
tahsis etmiştir. Yakın yıllarda, Fausto Zonaro’
nun, dış kaynakların da tetkiki suretiyle çok ge
niş bir biçimde tanıtılması, bizim tarafımızdan 
yapılmıştır:
Hayat Mecmuası 24.8.1967; Türkiyemiz Şubat 
1981-No.33; Milliyet Gazetesi-Tarih ve Kültür 
eki- (Yakın Tarihimiz) s.296-304; Antika Der
gisi Ağustos 1985, No.5; Beymen Mağazası’nın 
Zonaro Sergisi broşürü ve tanıtma notları.

7 Ünlü bir portre ressamıdır. Güzel Sanatlar Aka- 
demisi’ne Fransa’dan profesör olarak getirilmiş
se de, -sağlığı nedeniyle- göreve devam edeme
miştir. İstanbul’da möble üzerine bir atölye aça
rak, Edirnekâri işlerle uğraşmış, bu arada port
reler yaparak geçimini sağlamıştır. Döneminin 
tanınmış kişilerinin portreleri arasında Ali Ke- 
mal’inki, oğlunda muhafaza edilmektedir. Er- 
menilerin kalburüstü ailelerinden Acemyan’la- 
rın bir kızı ile evlenmiştir. Torunları hâlen Mar
silya’da oturuyorlar. İstanbul’un eski ailelerin
de, Albert Mille’in yaptığı portrelerle lake möb- 
leler bulunmaktadır. Atatürk’ün Latife Hanım’- 
la-evlenişinde, çizdiği oturma odası takımı çok 
beğenilerek, İtalya’da yaptırılmıştır. 
Koleksiyonumuzda Mille’in 4 tablosuyla bir kol
tuğu bulunuyor.

8 Fransızların Oryantalist ressamlarından olan 
Gabriel-Alexandre Decamps (1803-1860) ülkemi
ze iki defa gelmiş, uzun süre İzmir ve İstanbul’
da kalmıştır. Büyük Türk dostu Claude Farre- 
re’in Paris’teki evi, Doğu’ya, özellikle İstanbul’a 
ait tablolarla süslenmişti, ölümü ve mirasçısı kâ
tibinin de çocuksuz ölümü üzerine, tüm eşyala
rı, müzayede salonunda satıldı. Ben de açık art
tırmaya girerek ikisi Decamps’ın “ Harem” ad
lı tablosu, biri Şevket Bey tarafından yapılıp Cla- 
udde Farrere’in 1922 Hazirgn’mda İstanbul’a 
gelerek İzmit’te Atatürk’le görüştüğü günlerde, 
yüksek tahsil gençliği tarafından, İstanbul’da 
kendisine armağan edilen Câmi resmini satın al
mıştım. Hâlen resim koleksiyonumuz arasında 
bulunuyor.

9 Beyoğlu’ndaki Hayriye Cemiyeti, Tanzimattan 
sonra İstanbul’da çalışan Italyan işçileri tarafın
dan yapüan bir binadır. Arsası Padişahın bir ira
desiyle tahsis edilmiştir. Başbakanlık arşivinde 
gördüğümüz kayda göre, bu yapı, her türlü ver
giden muaftır. Yıllarca İtalyan kolonisinin par
lak gecelerine sahne olan bina, hâlen ayakta bu
lunuyor.

10 Thalasso’nun Paris’ten İstanbul’a gönderdiği 
kart ve mektuptaki adresleri değişiktir. Uzun sü
re 191, Rue Sainte Honoré’de oturmuş, daha 
sonra, Opera ile tiyatrolara çok yakın olan Rue 
Drouot’ya taşınmıştır.
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