
V



İkinci yirmibeşinci yılını görmek bütün 

sanatseverlerin candan dileğidir.

Halûk Nihat PEPEYİ 
26 Ağustos 1950

BEDİA
ailesi,

hayatı,
sanatı

Y A Z A N : Refik A h m et S E VE N G İL

(Bu yazı 26. Ağustos. 1950 yılında 
25 nci Sanat yılı münasebetiyle kale
me alınarak Jübile Dergisinde ya
yınlanmıştır.)

Kıymetli sahne sanatkârımız Emine Bedia'nın annesi Refika Hanım, babası Şekip Bey'dir. Mısır- 
lızade Şekip Bey, istinaf mahkemesi müddeiumumilerindendir. İstinaf Mahkemesi t, eski adliye 
teşkilâtım ızda bu günkü asliye mahkemeleriyle Yargıtay arasında bir kademe teşkil ederdi. Şekip 
Bey, bu istinaf mahkemelerinde savcılık vazifesini gören eski bir adliyecimizdir.

Bedia Büyükada'da doğdu. Evde mürebbiyesinin nezaretinde yabancı dil olarak Fransızca 
öğreniyordu. Adalarda rupi kom şular çoktur; bunların çocuklarıyla ahbaplık tabii olarak, küçük 
Bedia'nın aynı zamanda Rumca konuşmasına im kân verdi. Küçük Bedia'yı okul yaşına geldikten 
sonra Moda'da Dam de Sion mektebinde talebe olarak görüyoruz. Miniminilik zamanında evde 
mürebbiyelerden öğrenilmeğe başlanan Fransızca, sonraları, Fransız m ektebinde kuvvetleniyor, 
küçük Adalı kom şulardan öğrenilen Rumca, sonraları, hususi merak neticesi Yunanca'yı iyice oku
yup yazmaya kadar ilerletiliyor.



Aile içinde ana babadan öğrenilen Türkçe, 
evvela hususi olarak aile dostu Selim Sırrı Tar- 
can'ın verdiği ev dersleriyle kuvvetleniyor, son
raları Kadıköy'ünde Terakki M ektebi'ndeki ta 
lebeliği, Bedia'nın Türkçe'sini programlı bir 
öğrenim yoluna sokm uştur. Kuvvetli Fransız
ca, genç kızın küçük yaştan itibaren Garp 
kültürü içinde forme olmasına fırsat veriyor
du. Ada kom şularından ve aile dostlarından 
Yahya Kemal, Tahsin Nahit, Yakup Kadri gibi 
edebiyatçıların tesir ve tavsiyeleri genç kızın 
Türkçe'sine yeni bir inkişaf istikameti getirdi. 
Osmanlı İm paratorluğunun Büyük Dünya Har
binden yorgun, bitkin ve sonsuz derecede zarar
lı çıktığı, genç Türkiye Hükümetinin kurulabilı 
mesi için A nadolu'da ihtilâl ve İstiklâl Savaşı-* 
nın başlamış ve devam etm ekte olduğu yıllara 
rasgelir.

1914-1918 Dünya Harbinden önce Türk ka
dınları çalışm a hayatında esaslı surette yer a k 
mıyorlardı. Memleket ölçüsünde iktisadi zaru
retler, bu harbin sonuna doğru Türk kadınını iş 
hayatının çeşitli safhalarında vazife almağa şev
ketti. Bununla beraber kadınlar için cemiyet 
hayatında hemen hemen tek makbul hizmet 
öğretm enlikti. Bu sırada Bedia Şekip Hanımı 
da 1921 yılırida Erenköy Kız Lisesinde Fransız
ca muallimi olarak' çalışm a hayatına girmiş 
görüyoruz.

Bedia Şekip Hanım, pek genç yaşında Mu- 
vahhit Rafet isminde bir aktörle tanıştı. Muvah- 
hit, yüksek memurlar, hariciyeciler, elçiler ye
tiştirm iş olan bir ailenin çocuğudur, zamanın
da iyi işlerden sayılmamasına rağm en sahneye 
intisabı tercih etm iştir. 1908 M eşrutiyetinden 
sonra bir iki sanat teşekkülünde vazife alarak işe 
başlamış, nihayet 1914 ten sonra Darülbedayi 
kurulunca (Bugünkü Şehir T iyatrosu’nun eski 
adı) oraya geçmiş ve m eşhur olmaya başlamı ş- 
tır. Bedia ile Muvahhit 1921 senesinde evlendi
ler. Erenköy Kız Lisesinin genç Fransızca öğ
retmeni, babası Şekip Beyin adını bıraktı, koca
sının adını aldı. Sonraları sahne edebiyatımızda 
senelerce tekrarlanm ış olan bir m eşhur isim bu 
suretle teşekkül e t t i : Bedia Muvahhit.

Hikâyemiz buraya gelince iki noktanın açık
lanmasına lüzum vardır. Birincisi : O tarihlerde 
Türk tiyatrosunda erkek rolleri Türk ve Er
meni s anatkârlar tarafından, kadın rolleri yal
nız Ermeni sanatkârlar tarafından yapılıyordu. 
Sahnemizde hiç Türk kadını yoktu, memleket
te o zaman hakim olan ahlâk telâkkileri, Türk 
kadınının tiyatroda vazife almasını mümkün kıl
mıyordu.

İkincisi, Bedia, Muvahhit, çocukluğunda 
mektep temsillerinde filan vazife alarak sahne
ye çıkm a merakı göstermediğini, tiyatroya kar
şı hususi bir alâkası olmadığını aktris olmak 
gibi bir şeyin de aklından geçmediğini söylü
yor. Muvahhit' le evlenmesi de bu genç adam ak
tör olduğu için değil, sadece Muvahhit olduğu 
içindir.

Memleketin o zamanki umumi vaziyetini kı
saca kaydedelim. Osmanlı İm paratorluğu yıkıl
mıştır, onunla birlikte asırlık telâkkiler, köhne 
bir zihniyet, bir düşünce sistemi de sarsıntı, yı- 
kındı halindedir. A nadolu'da memleketi ya
bancı işgalinden kurtarm ak için silâha sarılmış 
vatanperver Mustafa Kemal'in rehberliği altın
da yeni hükümet, yeni bir idare, yeni bir vatan 
kurmağa ve yeni bir zihniyet getirmeğe çalışı
yorlar. Bütün gözler Mustafa Kemal'dedir. Ana
dolu dağlarında milletçe oynanan facia bir 
ölüm dirim  trajedisidir. İstiklâl Savaşı muvaffak 
oluyor. Memleketin mühim bir kısmını işgâl et
miş olan Yunan Ordusu İzmir kıyılarına kadar 
sürülüp Akdeniz'e dökülüyor. Memleket baştan
başa sevinç ve heyecan içindedir. İstanbu 1 'da- 
ki son Osmanlı padişahı İngiliz Donanmasına sı
ğın ıp  kaçıyor, yabancı devletler orduları İstan
bul'u  boşaltıyorlar.
Maharrir Halide Edip Hanım, A teşten Gömlek 
isimli bir rom an yazmıştır. Bu romanın mev
zuu Anadolu daki İstiklâl Savaşı içinde geçen 
bir aşk faciası. Roman büyük |?ir alâka kazanı
yor. İstanbul da Kemal Film müessesesi, Muh
sin E rtuğrul'un rejisörlüğü ile bu romanı filme 
çekmeğe karar veriyor.

Türkiye'de filmcilik henüz başlangıç senele
ri ndedir. O zamana kadar yapılmış olan filmler
deki kadın rolleri de yine Ermeniler ve bir iki 
Rus kadını tarafından oynanm ıştır.

Bedia babası ve kardeşi ile (1909)
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Türk milliyetçiliği hareketini canlandıran 
bir filmde roller Türk olmayanlar tarafından 
temsil edilemez. Muharrir haklıdır. A teşten 
Gömlek romanındaki Ayşe ve Kezban rolleri 
için iki Türk kızı bulunmasını istiyor.

Rejisör Muhsin Ertuğrul, daha önce birçok 
makaleler neşrederek Türk kadınının sahneye 
çıkması lüzumunu, Türk sahne hareketinin ¿n- 
cak  o za m a n  tam am lanabileceğini ileri 
sürmüştür.

Osmanlı İm paratorluğunun son günlerinde 
İstanbul'da Kadıköy'ünde bir temsilde birkaç 
Türk hanımı sahneye çıkm ak teşebbüsünde bu
lunmuşlar, temsil durdurulm uş, bu hanımlar 
tevkif edilerek umumi ahlâka uygun olmayan 
harekette bulunm ak suçundan mahkemeye ve
rilmişlerdi, fakat artık Osmanlı İm paratorluğu 
yıkılmıştır, eski zihniyette yıkılmış olmalı. 
Türk sahne sanatının istikbali adına bir mühim 
fırsatı, tarihi bir anı kaçırmam ak lâzımdır. 
Türk kadını ancak memleketteki bu umumi se
vinç, heyecan, inkilâp ve yenilik havası ve hain- 
lesi içinde sahneye çıkabilir.

Rejisör Muhsin Ertuğrul, Kemal Film 
stüdyosunda çevireceği A teşten Gömlek filmi 
için bir takım  Türk kadınları aramağa başladı. 
Bu arada rom anın kahramanı Ayşe, aktör Mu- 
vahhit'in  karısı Bedia tarafından temsil edilebi
lirdi. İkinci mühim kadın rolü için  de Münire 
isminde Kız öğretm en okulundan ve Arnavut- 
köyü Amerikan Kolejinden yetişm iş bir başka 
genç hanım bulundu. Münire, Eyüp Beyin kızı
dır. sonraları Muhsin E rtuğrul'un  karısı olacak
tır.

Bedia Muvahid'in sahne hayatı 1922 yılında 
A teşten Gömlek filminde oynadığı Ayşe rolü 
ile başlıyor. Film faciadır, hissidir, millidir, 
sessizdir - ve nihayet nesimedir. Onun içindir ki 
Türk kadınının beyaz perdede vazife alması pek 
yadırganmamış tır. Fakat ne olsa Bedia Muvah- 
hid'in devamlı olarak sahne hayatına atılmak 
gibi bir düşüncesi yoktur. Tekrar evine çekili
yor. Zaten bir de küçük çocuğu vardır. Sina 
adındaki oğlu. Ona da bakmak lâzım..

İstanbul'da Darülbedayi, o zamanlar sık sık 
olduğu gibi yine bir dağılma halindedir. Aktör 
Muvahhit Bey, birkaç kardeşiyle birlikte bir 
trup yapıp Milli Mücadeleden henüz çıkmış 
olan A nadolu'ya gitmek, temsiller vermek 
istiyor, bu işe, yabancı işgalinden henüz kurtul
muş olan İzm ir'den başlamalı. Muvahhit, 
İzm ir'e gidip teşebbüslere girişiyor. Sermaye 
buluyor, angajmanlar alıyor. İstanbul'a döne
rek arkadaşlarını topluyor. Behzat Butak, Mah
mut Morali, RAşit Rıza, rahmetli Şadi bu ara
dadır. Kadın sanatkârlar Ermenidir. Heyet 
İzm ir'e gidiyor Bedia Muvahhit Hanım, sırf 
İzmir'i görmek ve kocasıyla beraber olmak için 
bu seyahate iştirak ediyor. A tatürk İzmir'dedir. 
Muvahhit, Şadi, Raşit, Behzat A tatürk'ü ziyare
te gid yorlar. İzm ir'e niçin geldiklerini anlatı
yorlar ve ertesi günü o zamanki ismiyli Kordon 
Palas, şimdiki adı ile Tayyare Sineması denilen 
binada verecekleri ilk temsile Atatürk'ü davet 
ediyorlar. _k

Büyük Adamın sorduğu sual:
—Temsil heyetinde kimler vardır?
İsimlersayılıyor. Tabii kadın olarak da Şeh- 

per, Anayis, vesaire..
Büyük Adam soruyor:
—Niçin Türk hanınlarına rol vermiyorsu

nuz?
Suküt.. Memleketteki umumi telâkkiler ma

lum.
Atatürk Bedia Hanımın da heyetle birlikte 

gelmiş olduğunu öğrendikten sonra Muvah- 
hid'e dönüyor:

-N için  karınızı sahneye çıkarm ıyorsunuz? 
Ben onu A teşten Gömlek filminde gördüm, pek 
müvaffakiyetliydi.

Heyet, ertesi akşam Kordon Palas Sinema
sında İbnürrefik Ahm et Nuri Beyin "Ceza Ka
nunu" isimli adaptasyonunu oynayacaktı. Baş
rollerden biri olan Sacide için Bedia Muvahhit o 
gçce otelde hazırlandı, çalıştı, ezberledi, prova 
yaptı, bir gece sonra da A tatürk'ün hazır bulun
duğu temsilde Bedia Muvahhit sahneye çıktı.

Devlet Reisinden teşvik görerek tiyatro ha
yâtına giren Bedia Muvahhit, (A teşten Gömlek 
filminin Ayşesi) İzmirbasını için günün en 
mühim ve muvaffakiyetli simasıdır. Takdirler, 
tebrikler, neşriyat ve alkış..

Bu heyetin İzm ir'de, Manisa'da ve umumi
yetle garbi Anadolu şehirlerinde bir zaman de
vam etmiş olan turnesi esnasında Bedia Muvah
hit artık çeşitli piyeslerde başrolleri oynayan 
bir yeni yıldızdır

Bedia M uvahhit babası ve kardeşi ile (1907)



C u m h u riy e t ilân edilmiş, m emlekette 
inkilâp ve yenilik hareketleri hızlanm ıştı.Sahne 
sanatkârlarımız İstanbul'da tiyatro  hayatımıza 
da yeni bir hamle götermek için çalışıyorlardı. 
Muhsin Ertuğrul Şekspir'in O tello'sunu sahne
ye koydu. A teşten Gömlek filminin iki kadın 
sanatkârı Bedia ve Münire 6 Aralık 1923 tari
hinde İstanbul'da bu piyesle sahneye çıkarıldı. 
Muhsin Yago rolündedir. Raşit Rıza O tello'dur, 
Bedia Muvahhit de Dozdemona.

İşte o gün bu gündür sahnemizin büyük ka
zancı Bedia, fasılasız olarak tiyatro  hayatında- 
dır, aynı zamanda fasılasız olarak İstanbul Şe
hir T iyatrosu’nda, birçok arkadaşları zaman za
man bu teşekkülden ayrıldılar, başka heyetlere 
girdiler, yahut başlı başına heyetler kurdular, 
Bedia Darülbedayiden (Şim di Şehir Tiyatrosu) 
hiç ayrılmadı.

X X X
1927 de aktör Muvahhid'in acıklı ölümüyle 

karşılaşıyoruz. Aynı sahnede senelerce birlikte 
oynayan karı kocadan biri çekilm iştir. Bedia 
muztarip, matemli, fakat işinin başındadır.

Bu ölümün üstünden altı yıl geçti. İstanbul 
Şehir T iyatrosu 'nda operetler oynanıyor, Bedi- 
a da bu temsiller de vazifelidir. Konservatuar 
öğretm enlerinden Fredrik von Ştatzer, operet 
sanatkârlarına piyano ve umumiyetle musiki 
dersi veren hocalar arasındadır. Memleketimize 
gelip yerleşm iş olan AvusturyalI sanatkâr, Be
dia ile tiyatroda tanıştı, dört beş ay sonra evlen
diler (Sene 1933). Müzisyen adını değiştirdi, 
Ferdi von Ş ta tzer oldu. Bedia Muvahhid'in adı 
kendiliğinden değişti. Bedia Ş tatzer oldu. Fa
kat değişm eyen birşey vardır, kıymetli sahne 
sanatkârımız, gece gündüz, daima işinin başın- 
dad ır.

Bu ikinci izdivaç, Bedia'yason harp seneleri
ne kadar hemen her yıl kendi otomobilleriyle 
uzun bir Avrupa seyahati yapm ak, dünya tiyat
rolarını yakından görüp takip etm ek, m eşhur 
A v ru p a  sanatkârlarını tanımak fırsat ve 
imkânlarını kazandırmıştır. Bu suretle Balkan
lar, Macaristan, Avusturya, İtalya, Almanya, 
Fransa ve İsviçre'nin birçok şehirlerini tiya tro 
larını gezip gördü. Münih,Salsburg Festivallerin
de bulundu.

X X X
Bedia'nın çocukluğunda ve genç kızlığında 

öğrendiği Fransızca ve Rumca ile o yaşlarında 
aldığı edebi kültürün sonralan onun sanat haya
tında mesut tecelliler doğm asınasebep olduğu
nu söylemiştik. Bedia bu kuvvetli Fransızca ve 
edebiyat merakıyla sahnemize birçok piyesler 
kazandırmıştır, önceleri kocası Muvahhitle, 
sonraları sahne arkadaşı Vazfi Rıza Zobu ile 
birlikte Fransızcadan yaptığı adaptasyonlar 
uzun müddet tiyatrom uzda oynanmıştır.Mu- 
harrir Bedia Muvahhid'in tercüme ve adapte e t
tiği eserlerin sayısı 290 dan fazladır.

Çocukluktan öğrendiği sonraları okuyup 
yazmak suretiyle ilerlettiği Rumca yüzünden de 
sanatkârımız, m em leket dışında ve memleket 
içinde birkaç Yunan heyeti ile birlikte Rumca 
olarak temsiller vererek dikkati çekmiş, muvaf

fakiyet kazanm ıştır. 1931 de Türk Başvekili 
İsmet İnönü Y unanistan'a resmi bir ziyaret yap
mıştı. Türk-Yunan kültür münasebetlerinin art
ması hareketleri bu tarihe rasgelir. Bedia Muvah
hit, o sene Yunan Milli Eğitim Bakanlığı tara
fından A tina'ya çağrıldı, orada Yunanlı sanat
kârlarla birlikte Rumca olarak Otello oynadı. 
Dezdemona'yı Bedia'dan bir kere de A tina'da 
seyrettim .

X X X
Şimdiye kadar Bedia hakkında Türk gazete 

ve dergilerinden çıkm ış olan yazılar sayısız de
nilecek kadar çoktur. Türkiye'nin yenilik ve 
ilerleme hamleleri arasında bir mühim hadise 
olan Bedia'nın sahneye çıkışı memleket dışı 
m atbuatında da akisler yapm ıştır. Fransızca Le 
Cotidion gazetesinin 15 Haziran 1924 tarihli sa
yısında, aynı yıl içinde çıkan İtalyanca La Do- 
menica del Corrier ve Almanca Jllustriete Zei
tung dergilerinde, Macar'ca Me Este mecmuası
nın 23 Temmuz 1925 tarihli sayısında, İstanbul 
Şehir Tiyatrosunun Mısır turnesi münasebetiy
le birçok Kahire gazete ve mecmualarında, 
1931 de ve dahasonraki senelerde bütün Yunan 
basınında sanatkârım ız için yayınlanm ış olan 
takdir dolu yazılar vardır.

X X X
Bedia'nın tiyatro hayatı, 1923 denberi,Tür

kiye Cum huriyeti'nin hayatiyle birlikte ve ikisi 
birden daima muvaffakiyetlere doğru ilerliyor. 
Bu müddet içinde sahnemizde sanatının çeşifli 
ve değişik çehreleriyle daima sevimli ve muvaf
fakiyetli bir artist olarak beğenilip alkışlandı. 
Onu uzun müddet bütünaşk piyeslerinde zarif 
ve hisli genç kadın rollerinde takdirle seyrettik. 
Komedilerde ustalıkla taklitleri ve güzelkompo- 
zis yonları ile başarılar kazandı. Operetlerde da
ima muvaffakiyetli ve sevimli idi. Sahne üstünde 
geçen seneleri kıymetli artistimizin sanatına hu
susi bir olgunluk getirmiştir. Evvelki yıl Muhsin 
E rtuğrul'un jübilesinde temsiledilen Büyük Ba
ba piyesindeki hala rolünde, geçen sene bir Ko
miser Geldi piyesindeki anne'de onu mesleğinin 
şahikalarına doğru yükselen kudretli bir kom 
pozisyon sanatkârı olarak gördük. Bedia'nın bu 
sene serese rpe oynayıp canlandırdığı ve benim 
maalesef İstanbul'da olup da seyredemediğim 
Deli Saraylının birçok kimselerden dinlediğim 
medhü senası hâlâ kulaklarımdadır.

X X X
Bunca yıllık başarılı sanat hayatının sonu, el

bette bundan sonraki muvaffakiyetlerinin de 
başlangıcı olacaktır.



Sayın Bedia Muvahhid'in 25 nci Sanat yılı 
dolayısıyla yayınlanan mecmuada Refik Ahmet 
Sevengil'in satırları bu cümlelerle bitiyor. Cum
huriyet devrenin en ünlü kalemlerinin O'nunla 
ilgili düşüncelerini dile getiren bu mecmuada 
Haluk Nihat Pepeyi şunları yazıyor, "ikinci 
yirmibeşinci yılını görmek bütün sanatseverle
rin candan dileğidir. "

Ne mutlu ki, 4 Ağustos 1973 Cumartesi ge
cesi Bedia Muvahhit'in 50 nci Sanat Yılını kut
layacağız. Hâlâ, tiyatro sezonu açılırken bir rol 
alabilmenin heyecanını duyan ve son üç yıl 
içinde GECİKENLER piyesinde çizdiği 
"Büyükanne" rolüyle, KADINLAR piyesindeki 
Kontes de Lage kompozisyonu ile O'nun sanat 
büyüklüğünü görmeye erişen seyirciler olarak 
öğünüyoruz. Satırlarımızı Kemal Emin Bara 'nın 
şu sözleri ile bitirelim: Araplar "İsim insanlara 
semadan iner” derler, bu mehterem sanatkâr 
hakikaten sahnemizin bir bediasıdır..

Güngör GEZER 
TÜRK TİYATROSU Dergisi 

Yayın Müdürü

ö ğ ren c i Bedia, (1920) T elefon idaresinde. Fahri m em ure.. (Sağdan ikinci)
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Gazetenin adı ve tarihi belli değil.

B E D İ A  M U V A H H t T
MUVAHHtT AİLESİ

(BEDlA MUVAHHtT HANJM KİMDtR)
Kıymetli sanatkârım ızın sahneye sureti intisabı —tki mesut anın tecellisiMuvahhitbey kimdir— 

Muvahhit beyin sahneye intisabı.

Bedia Muvahhit hanım kimdir?
Bedia Muvahhit Hanım, istinaf müddeiumumiyesi Mısırlızade Şekip Beyefendinin kerimeleri 

olup, ailelerinin mevkii içtimaisile mütenasip ciddi bir tahsil ve terbiye görmüştür. Bedia Hanım W  
gün nasıl sahnemizin yegane yıldızı ise, sahneye intisabından mukaddem, dün de Tiyatro meraklıları, 
nın serferazı idi.

Kıymetli Sanatkârım ızın sahneye sureti intisabı:
Muamaileyha; m uhterem  ailesinin tesiri ile sahneye olan merak ve fartı inhimakini ancak temaşa 

giran arasında teskin edebiliyorken Muvahhit Bey ile öteden beri mevcut olan ailevi münasebetleri 
bir gün bir şekli saadet ile çerçevelenmiş ve bu mesut hadise Bedia Hanımı ümitleri peşinde büyük bir 
hayale düşürmüştü. Fakat maalesef m uhterem  ailelerin aynı mütemerrit fikirlerinde sabit kaldıkla
rından bu vadide yükselen ümit kanatları pek çabuk kırıldığı Bedia’yı bu darbe de tesir etmem iş, o 
yine aynı gayenin fedakâr bir arkadaşı kalmış zevcinin sanat ruhuna raptı kalb ile teskini ızdıraba 
çalışmıştı.

İki mesut anın tecellisi;
Türk orduları güzel İzm ir'im izi......m evcudiyetinden ta th ir ettiği günlerin perdasında Muvahhit

Bey düşmanın esareti altında İzmirlilerin senelerce çektikleri azabı unutturm ak gayesile hemen İs
tanbul'dan bir sahne teşkilâtı yapmış itim at ettiği sanat arkadaşlarına bir turne teklifinde bulunarak 
sahnenin yalnız noksan kalan prensipat rollerini ifa edecek o zaman için yegâne kadın Eliza hanıma 
refakat eylemesi teklif olunm uştu. Eliza hanım her nedense bu teklifi kabul etm ediğinden Muvahhit 
Bey çare naçarbu noksan ile ihtiyarı seyahat eyledi.

Bedia Muvahhit Hanım hayatında gaye ve aşkı sanatla m ecd.........devamı kayıptır.



CUMHURİYET KURULMADAN ÖNCE, AZİZ ATATÜRK'ÜN BE- 
DİA MUVAHHİT HANIMIN ŞAHSINDA TANIDIĞI HAK, DAHA 
SONRAKİ İNKILAPLARIMIZIN BİR IŞIĞ I VE İLK ADIMI OLMUŞ
TUR.

SAN'ATI CUMHURİYET TARİHİMİZLE YAŞIT OLAN BU 
BÜYÜK SAN’ATÇIMIZ GEREK SAN'AT GÜCÜYLE VE GEREKSE 
TÜRK TİYATRO EDEBİYATIMIZA KAZANDIRDIĞI 300 DEN FAZ
LA TERCÜME VE TELİF ESERLE ÇAĞDAŞ ÜLKELER SEVİYESİNE 
Y Ü K S E L M E M İZ D E  B A Y R A K TA R LIĞ IN I BUGÜNE KADAR 
SÜRDÜREGELMİŞTİR.

SAHNEDE KALDIKÇA GÜÇLENEN BEDİA MUVAHHİT HANIMA 
DAHA NİCE YILLAR DİLERİM.

FAHRİ ATABEY 
İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI



J.

Paris'te münteşir Kuti Diyen gazetesi yukarıdaki ser levha 
ile, Darülbedayi sanatkârlarından Bedia Muvahhit hanımın 
naklettiğimiz resmini derçetmiş ve altına şu satırları yazmış
tır: (Haremler ve Peçeli Kadınlar Türkiyesi, bütün diğer mem
leketlere benzemeğe başlıyor, İstanbul'a Bedia Muvahhit 
ismini taşıyan bir Türk kadını ilk defa olarak sahneye çıkabil
meye muvaffak olmuş ve "Othello"piyesinde "Desdemona" 
rolünü oynamıştır.)
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Türk tiyatro tarihinin mühim bir 
hâdisesi: ilk defa bir kadın san
atkârımız için jübile yapılıyor.

26 Ağustos 1950

*

Eşi M uvahhit'le  K ır Ç içeğ i p iyesinde (1925)



BEDİA'YA DAİR HATIRALAR, DUYGULAR, DÜŞÜNCELER 

(MUHARRİR İSİMLERİ ALFABE SIRASİLE)

(25. YIL JÜBİLE MECMUASINDAN)

Türk sahnesinin en kıymetli sanatkârlarından biri olan Bedia'yı, henüz çocuk iken tanım ıştım . 
Yanlış anlaşılmasın, ben çocuk iken değil, o çocuk iken tanımıştım . Bu nokta benim için değilse de 
güzide sanatkârımız için mühimdir. Malum ya yaş bahsi, bilhassa kadınlar arasında şakaya gelmez, 
nazik bir mevzudur. Bedia'yı darıltmamak için bu noktayı tasrih etmeyi lüzumlu buluyorum.

M eşrutiyet ilân edildiği zaman, bizim nesillerimizin gençliğini bir sahneye çıkmas hevesi sarmış
tı. Namık Kemal in Vatan yahut Silistire’1 adlı eseri, İstanbul'un o zamanki tiyatrolarında Türk 
gençleri tarafından sık sık oynanıyordu. Bu piyesin kahramanlarından biri olan Çavuş için "A bdul
lah Çavuş ben’im" diyen bir ihtiyar da ortaya ve bazen sahneye çıkmıştı. Rahmetli deniz subayları- 
rmzdan arkadaşım Ferid 'in teşvik ve gayretiyle biz, Kadıköy gençleri de bir araya gelerek Uhuvvet 
Kulübü diye bir kulüp kurm uştuk. Bu kulüp Kuşdili çayırında Kurbağlıdere kenarında, Hazineihas- 
saya ait olan bir gazinoyu tu tm uştu . Sonradan Fenerbahçe Spor Kulübünün merkezi iken yanan bu 
kulüp binasında her gün toplanırdık. Tepebaşı Tiyatrosunda, o zaman genç edipleri tarafından veri
len temsiller, bizi de Kadıköy'ünde aynı şeyi yapmaya teşvik etti. Kuşdili çayırının bir köşesindeki 
salaş tiyatroda, "V atan yahut Silistire"yi oynadık. Merhum Ferit, bu temsile bir de deniz savaşı 
sahnesi ilâve etmişti. Ben de, bir asker olarak figüranlıkla sahneye çıkmış, birkaç el tüfek patlatm ış
tım. Attığımız kurusıkı m artinlerden fırlayan yanık bezler, az kalsın salaşın kulislerini tu tu ştu ruyo r
du. Bu temsil çok muvaffakiyetli olm uştu. Bunun üzerine rahmetli Ferit "V atan uğrunda" isimli bir 
piyes yazdı. Karadeniz de Ruslarla yapılan bir deniz muharebesinden ilham alan bu piyeste başrolü 
yapacak olan arkadaşımızın huysuzluk etmesi, çok heyecanlı bir subay olan Ferit'i sinirlendirmişti. 
Başka bir jönpörm iye aradı ve benim bu rolü oynamam üzerinde şiddetle ısrar etti. Başrolü oynaya
cak cesaretim yoktu. Fakat arkadaşım ın ısrarlarına dayanamayarak bir iki provada bulundum. Çok 
muvaffak ofduğumu söyleyerek tereddüdümü izale etti ve bu piyeste genç bir deniz subayı olarak 
sahneye çıktım . Piyes bir kahramanlık menkıbesi olduğu için, halk tarafından çok beğenildi. "Va
tan uğrunda" muhtelif tiyatrolarda birkaç defa temsil edildi. Alkışlar cesaretimizi arttırdı. Ben de



"Mazlum Şehzade-Sultan Cem1' adında bir piyes yazdım ve (Jem rolünü kendim aldım. Galatasaray'
da jim nastik muallimi kıymetli hocam merhum Faik Bey de, muallim Naci'nin Yavuz Sultan Se- 
lim 'in ağzından yazdığı bir hitabeyi, Yavuz'un kıyafetine girerek gür sesiyle okuduğu zaman, bütün 
tiyatro halkı ayağa kalkarak öyle dinlemişti. Sultan Cem piyesini Kadıköy kışlık tiyatrosunda oyna
dığımız zaman, mektep talebesi küçük kızlar da perde arasında manzumeler okumuşlardı. Bu kızlar
da birer de Fransızca bir manzume okum uştu. Şiiri pek güzel bir telâffuzla, çok serbest ve m ânâlı 
tavırlar ve jestlerle, bir Fransız kızı gibi okum uş, çok alkışlanmıştı. Ben de kendisini tebrik etm iş
tim.

Sultan Cem piyesinin bir sahnesinde, Şehzadenin yabancı gurbet diyarında seviştiği Fransız ba
ronunun kızı Helen (bu rolü ricalarımız üzerine o zaman henüz pek genç olan Eliza Binemeciyan 
yapıyordu) mahbus bulunan Cem'in odasına bir gece karanlığında gizlice pencereden gelir; Şehza
de, beklemediği bu ziyaret karşısında telâş ve heyecanla sorar;

— Helen ruhum  sen misin?
Ben bu cümleyi söylediğim zaman, kulisin kenarında ince müstehzi bir ses geldi:
-  Pasta versem yer misin?
Yüzüm sesin geldiği kulise müteveccihti. Gülmemek için kendimi zor tutarak bu alaycı sözü söyle

yeni görmek istedim. Bir de baktım  ki biraz evvel perde arkasında Fransızca manzumeyi okuyan 
küçük kız değil mi?

İşte o küçük kız, bu günkü güzide sanatkârım ız Bedia idi. Bu yaramaz kız sonradan beni ne vakit 
görse aynı sözü tekrar ederdi.

Bu gün bile Bedia ile ne vakit karşılaşsam, selâm yerine bana,
" —Pasta versem yer misin? " der.
1934 yazında Paris'te büyük mağazalardan birinde dolaşıyor, cam ekânları seyrediyordum. 

Birdenbire arkam dan tatlı bir sesim "Pasta versem yer misin? " dediğini işittim . Dönünce karşımda 
güler yüzü ve senelerce evvel şakacı tebessümü ile Bedia'yı gördüm. Ben de ona M eşrutiyet'in ilk 
yıllarında bir am atör olarak yazdığım ve oynadığım Sultan Cem piyesindeki hitabı biraz değiştire
rek "Bedia ruhum  sen misin? " diye cevap verdim; gülüştük.

Bedia, sonradan büyüyüp çok güzel bir genç kız olup da rahmetli dostum  M uvahhit'le evlendiği 
zaman, bana pek güzel pastalar ikram etti amma, Türk tiyatro  sanatına ve tiyatro sevenlere en kıy
metli ve en nefis ikramı olm uştur. Senelerce evvel omuzlarına dökülmüş lüle lüle saçlarıyla sahneye 
ilk adımını atarak Fransızca bir manzume okum uş olan küçücük kız, bugün, Türk sahnesinin en 
güzide en sevilen en beğenilen sanatkârlarından biri olm uştur.

Onu sahneye ilk çıktığı gün tebrik eden ben, şimdi sahne hayatının 25 ncı yıldönümü münasebe
tiyle yine tebrik etmekle, kendisine saadetler ve başarılar dilemekle bahtiyarım . Bu gün de ben kıy
metli sanatkârım ıza soruyorum :

"—Pasta versem yer misin? "
Abidin DAV'ER 

1950

Dariilbedayiin biricik Bediası, asil âhenktar 
Türk kadınının taklidine imkân olmayan o tatlı 
sesiyle herkesi teshir eden muhterem Bediamı- 
zın jübilesi hayalimde tekrar eski günleri canlan
dırdı. Eski günler dedim fakat o terütaze ses ay
nı teravet ve halâvetile hâlâ sahnemizde yaşa
maktadır.

Bundan sonra da sıhhat, afiyet ve nice mu
vaffakiyetlerle samiaları taltif etmekte devamı
nı candan dilerim.

Müsahip Zade Celâl 
1950
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Bedia'yı ilk defa hangi piyeste gördüğümü hatırlam ıyorum . Fakat yirmi beş yıl evvele doğru gi
den hayalimin gözlerinde, her şeyden evvel, çok zarif çok artist bir kadının bilhassa Marki dö Priyola 
piyesindeki bir jesti canlanıyor. Bedia, sahnenin önünde, bir yaprak hafifliği ile kendini sedire bırak
mıştır. R aşit Rıza, kadın avcısı Marki rolünde ona doğru ilerliyor ve Bedia birden, doğrularak, kibar 
ve hisli bir kadının isyan, şaşkınlık, ihtiras fakat hepsinin üstünde nefsine karşı bir hâkim iyet beliren 
hareketi ile hayır diyor. O roldeki sesini şimdi işitem iyorum . Fakat sonraları bu ses bana, îki Kadın'- 
daki L eylâ'da fedekâr bir kadının elemle titreyen ahengi ile, Harb'deki Yorisaka'da vücudunu saran 
hıçkırıkları ile ve daha sonra Üç Kişi Arasında'ki harikulâde psikolojik nüanslı tonlarıyle tâ  derinler
den akislerini yolluyor. Bilhassa bu ses benim Sönen Kandiller'deki bedbaht bir hayatın elem şiiriyle 
terennüm ediyor. Derken bir sezon değişiyor, bir başka levha açılıyor. Şimdi o Nedim 'deki Mesti- 
naz'dır. Alevlerinde Nedim'i de, Şehlevend'i yakan ve eriten on beş yaşındaki şuh mahluk, ateşten 
m ahluktur. Piyesin son perdesinde son defa beliren gölgesi sanki yeniden dile geliyor ve "Ş im di 
Alevlerimde Şehlevend pervanedir" diyen sıcak baygın sesini kahkahası ile beraber işitir gibi oluyo
rum. Evet, ne hatıralar! Bunun için de Bedia Ş tatzer'i biraz da kendi muhayyilemin çerçevesi içinde 
görürsem sadece ensamimi bir duygumu ve onun büyük sanatına karşı en derin hayranlıklarımı be
lirtm iş olurum.

Bedia yalnız dramda değil, komedilerde, ha ttâ  bu komedilerin tipik Rum ve Ermeni taklidi rolle
rinde de emsalsiz bir sanatkârdır. İtiraf ederim ki, onun en ince psikolojik eserlerden en buf kom edi
lere geçişindeki bu şaşılacak istihale kudretine karşı bir müellif olarak da, bir münelckid olarak da, 
her zaman hayretler içinde kalmışımdır. Öyle bir sanatkâr ki, filân piyeste bizi bütün benliğimizden 
sarsarak ağlatır ve günlerce tesiri altında bırakerken, bir başka piyeste neşe ve kahkahanın en ince 
nüanslarla en ileri saflarına kadar sürüklemesini biliyor. Bu kudret nedir? Bu kudret ondaki zekâ, 
espri, kendine ve m uhutine karşı beslediği çoşkun hayat sevgisi ve bütün bu Tanrı vergilerini taçlan
dıran yüksek sanatıdır. Bir sanat ki tâ  iç ten  geliyor çok derinlerden fışkıran gür. taşkın ve taşkınlığı 
nisbetinde bir tezadın mucizesi berrak bir pınar gibi.. Ve neler getirmiyor, yarabbi! Bir ağlaması, bir 
gülmesi, bir kahkahası, şöyle bir yürümesi ve şöyle bir baş kaldırması, ve hele, sahnede son zaferi 
olan Deli Saraylı'da gördüğümüz gibi, zaman zaman aşk dolu, rüya dolu, şevkat, ihtiras veya kin dolu 
bakışları.. Hepsi ayrı ayrı ne derinlik ne incelik ve ne güzellik.. Bunun için onun yirmi beşinci sanat 
yılını kutlarken pek haklı bir hisle hepimiz kendi milli sanat gururumuzu da kutluyoruz.

O, sanata A teşten Gömlek filmi ile girmişti.O gömlek şimdi onun ruhunu saran sanat ateşidir. Ey 
bu büyük sanata kol açan genç Türk kızları! Bu ablanızın önünde eğilin ve onun sıcaklığında ısının. 
Bu sizin için de zaferli bir sanat hayatının ilk tılsımı ve ilk harareti olabilir.

Halid Fahri OZANSOY 
1950

H ızır A leyhisselâm 'da (1 9 2 9 —1930)



Sahne arkadaşlarından ve sanat adamlarımızdan mürekkep bir heyet Bedia 'ya bir jübile hazırlı
yorlar. Bedia Ştatzer, 26. Ağustos'ta sanat hayatının yirmi yedinci yılını kutlayacak.

Kısa bir kronik çerçevesi içinde, Bedia'nın sanatı üzerinde durmak ne kadar güç. Tiyatro dünya
mızın bu eşsiz yıldızı, yalnız sahneye ilk çıkan Tiirk kadınlarından biri olmak şerefini taşımakla 
kalmıyor; çeyrek yüzyıl içinde sahnemizin en büyük kadiri siması olmak şerefini de (Neyyire Er- 
tuğrulile birlikte) paylaşıyor.

Biz şimdi onda yalnız bir sanat emektarının başarılı gayretlerini alkışlamıyoruz. Peçe altından ve 
kafes arkasından kurtulup içtimai hayatta erkeğinin yanında vazife alan aydın Türk kadınlığının en 
vakur ve en dürüst sembolünü de selâmlıyoruz.

Pek az sanatkâra nasip olan kültürü. Batı diinyasiyle olan yakın temas imkânları, onu, son çeyrek 
yüzyıl içinde, Türk sahnesinin en mütevazi, fakat en verimli b'ir uzvu haline getirmiştir. Rol aldığı 
piyeslerin çoğunda yarattığı orijinal kompozisyonlar onu birinci sınıf komediy enler arasına yükselt
miştir.

Gerek tek başına, gerekse bazı arkadaşlariyle birlikte yapmış olduğu tercüme ve adaptelerdeki 
zerafet ve ustalık da bir yazıcı olarak tiyatromuza yaptığı hizmetin büyüklüğünü gösterir.

Değerli sanatkârımızı bu en sevinçli gününde biz de tebrik eder, sahnemizin yükselmesi uğrunda
ki şerefli faaliyetine daha pek uzun yıllar ayni feragatle devamını gönülden dileriz

H. BOZOK 
(Yedi Tene)

Bedia M uvahhit sahnedeki son k o m pozisyonu  "K ad ın lar"da  (soldan) H üm aşah H içan , Je y a n  M ahfi Tözüm , 
Bedia M uvahhit, Şükriye A tav, Gül Vergon ve Gülistan Güzey.



1922senesinin sonlarında Halide Edip Adı - Var'ın A teşten Gömlek filminde (Ayşe) rolü ile sah
ne mihrabına yönej^n. arkasından bu mabede, Atatürk'ün teşviki ile de kendisini nezredip adayarak 
modern dram, komedi, vodvil ve operetlerde rol alan; komedide olduğu kadar da, temel janrı saya
bileceğim dramda da muvaffakiyetin zirvesine çıkarak hudutlarımız dışında bile haklı bir şöhrete 
ulaşan büyük bir sanatkârımızın 26 Ağustos gecesi sanat hayatına atılışının yirmi beşinci, daha doğ
rusu 27 nci yıldönümünü tesit edeceğiz.

Bu sanatkâr Bedia Ş tatzer'dir. Büyük dram, komedi, operet sanatkârı Bedia.. Bir kelime ile sana
tının her cephesiyle olgun, mükemmel, üstün kaliteli Bedia...

İstinaf müddeiumumisi Mısırlızade Ahmet Şekip Bey'in kızı olan Bedia, Büyükada'da doğdu. İlk 
Türkçe dersini Selim Sırrı Bey’den aldıktan sonra. Nötr Dam de Sion'da okudu. Zaten bildiği Fran- 
sızcasını ilerletti ve 1922 senesinde bir Türk mektebinde bir yıl kadar Fransızca hocalığı yaptı. 
Görgülü bir ailenin iyi okum uş, iyi yetişm iş genç ve güzel bir kızını elbette tek başına bırakmazlardı. 
Aile dostlarından birinin, çocuklukları beraber geçmiş oğlu Muvahhit derhal ona talip oldu ve 1921 
de evlendiler. Muvahhit, Behzat, Vasfi ve Şadi ve Mahmut ile birlikte bir turne için geldikleri İzmir, 
Bedia Muvahhit'in hayatında bir dönüm noktası teşkil etti. Ve Bedia ilk defa olarak, Atatürk'ün 
huzurunda İbnlirrefik Ahmet NuriBeyin"Ceza K anunu”nda sahneye çıktı. Çıkmasiyle de "Fenafis- 
sahne" mertebesine ulaşması bir oldu. Şadi ile birlikte oynadığı "Sekizinci"de de sanat kudret ve 
kabiliyetini bir kere daha mihenge vuran Bedia, İstanbul'a dönüşünde bütün ümit ve cesaretine rağ
men. sahneye çıkm aya pek niyetli görünmüyordu. Lâkin içindeki gizli cevheri sezenler, yakasını 
bırakmayınca, Muhsin Ertuğrul ile beraber O thello'yu oynadı.

Bedia'mn. İstanbul'da bu ilk temsili ile 1923 de başlayan sanat cihadı, günden güne artan bir şevk 
heyecan ve dinamizmle sahnemizde bayrağını dolaştırdı. Birçok piyeslerde genç kadın rollerini en 
içli duyuşlarla bize vermesini bilen, komedilerde ancak biiyük sanatkârlara yaraşan çeşitle taklit ve 
kom pozisyon ustalıkları göstererek hafızalarımızda tatlı hayranlık izleri bırakan; dramlarda beşeri 
duygu ve faciaları hiç de özentiye yapmacılığa düşmeden resimleyen o oldu. Bir yandan da sahne 
edebiyatımıza birçok tercüme ve adepte eserler vererek sanatın bu cephesinde de payına düşeni yap
tı.

1949-1950 tiyatro sezonu, uzun zamandır komedide karar kılmış Bedia'yı, dram sanatkârı ola
rak gördü. Bedia, Priestley'in (Bir Komiser Geldi)sinde bir kom pozisyon sanatkârı hüviyeti ile ne 
kadar muvaffakiyet kazandiyse, F ikret Adil'in adapte ettiği Deli Saraylı'daki (Deli Saraylı)rolünde 
de tam  kaşesile sanatının şahikasına vardı.

1923 denberi girdiği Darülbedayi, İstanbul Şehir Tiyatrosu müessesesinden bir gün olsun ayrıl
mayan, bu suretle, türlü, tahrik fırtınalara ra&men sadakat, azim ve sebat sembolü olarak karşım ıza 
çıkan Bedia Ş tatzer'i bunca yıllık sanat başarılarının ışığı altında asla gözleri ve aklı kamaşmamış, 
binaenaleyh kendini dev aynasında görmek gibi delâlete düşmemiş, mütevazı, köklü, metin, ince 
ruhlu, asil varlığı sanat cezbesiyle tu tuşan  büyük çapta bir karakter artisti olarak alkışlanırken hiç de 
mübalâğaya düşmüyof, ihtimal, söyleyemediğimiz daha birçok şeyleri hatırlıyor ve bütün benliğini 
nezredip adadığı bu sanat mabedinde onVjan üstün muvaffakiyetler bekliyorum. Sağ, var olsun...

İbrahim HOYİ
1950



Garp memleketlerinde tiyatro sanatkârlığı kolay; Allah vergisi olan o ateş içinizde mi? Yolunuz 
açık.. Sanat da sizin, şöhret de sizin, servet de sizin..

Yunanistan’da öyle aktörler tanıdım ki halk onları görünce ayağa kalkıyor, şapka çıkarıp yol 
açıyordu. Atina'nın en büyük binalarından biri olan ve içinde bir tiyatro ile iki sinema bulunan Rex 
bir aktrisin malı.. Başka bir tanınmış aktör bana bu binanın daha büyüğünü yaptırmak için dünya 
ahvalinin biraz düzelmesini beklediğini söylüyordu.

Londra'da hiç bir İngiliz göremedim ki Sir Unvanı bahşedilen Laurence Oliver'nin bir temsilin
den sonra beni ve arkadaşlarımı kulis arasında kabul ettiğini söylediğim zaman gözlerinde garip bir 
ateş parlamasın ve bizleri yarı gıpta, yarı hasedle süzmesin. Stafford müzelerinde en çok gördüğümüz 
şeyler Shakespeare oynayan büyük aktörlerin eldivenleri, bastonları, diğer zati eşyaları oldu. Sana
tın henüz ilk merhalelerinde diyebileceğimiz bir Ingiliz aktörünün bana haftada ancak 40 Sterlin (ya, 
haftada yalnız 300 küsur liracık) kazandığını anlatarak derd yandığını hiç unutmayacağım.

Türkiye'nin ötesinde sahne sanatkârının mevkii bugün böyle olduğu gibi dün de böyle idi. Mazi
nin karanlıklarına karışan uzun yüzyıllar boyunca da böyle olmuştu.

Şimdi biraz da bize gelelim. Çok uzağa gitmeğe lüzum yok, yirmi beş sene evvel bizim cemiyeti
mizin sahne sanatkârını nasıl bir paraya menzilesine indirdiğini hatırlayamayanımız içimizde yok 
gibidir.

Büyük Behzat hâlâ dudakları acı bir tebessüm ile buruşa buruşa anlatır. Birinci Dünya Harbinde 
asker olduğu zaman yüzbaşısı kendisini sigaya çeker;

—Necisin, ne iş yaparsın?
—Aktörüm, efendim!
—Aktör mü? Yani oyuncu mu?
—Evet, oyuncu, yüzbaşım!
—Bir daha bu kelimeyi duy mayayım. Utanmıyor musun? Tez git, abdest al, benim önümde Kur - 

ana el basacak ve bir daha şanoya çıkmayacağına yemin edeceksin!
İşte bir avuç kahraman, bundan 30-40 yıl önce ellerinde sanalın bayrağı, 1 ürk Tiyatrosunu kur

mak üzere yola çıktıkları zaman biz onları bu yüzbaşının gözleriyle görüyorduk. Aç ve çıplakmı 
kalmadılar, tehzil, hatta tahkir mi edilmediler, onları yollarından döndürmek için neler yapmadık.

Ertuğrul Muhsin, Ferah sezonunda bir kış gecesi yalnız iki tek seyirci önünde perdeyi gene sani
yesi saniyesine açtırdığını hikâye eder.

Galib, rahmetli Muvahhit ile oynadığı tercüme piyeste zengin bir kont olan arkadaşının onu 
dinlerken yırtık ayakkabısına daldığını, pabucununaltından ayrılıp uzayan bir kösele parçasını ko- 
parmaküzere eliyle çekiştirmeye başlayınca kendisinin ecel terleri döktüğünü nakleder.

Fakat bu bir avuh ihtilâlci, adedleri ellerimizdeki parmakları geçmeyen bu bir avuç kahraman 
usanmadılar, korkmadılar, yılmadılar, içlerinden biri vurulup devrilince yerini bir başkası aldı ve 
ellerinde taşıdıkları bayrağı toprağa düşürmeden bugüne ulaştırdılar.

İşte Bedia 'ya olan derin saygımız bu bir avuç ihtilâlciden biri oluşundandır.
Milli mücadelede vatanı kurtaran Mehmetçik şüphesiz kahramanlığıyle tanrılaşan bir âbide.. Fa

kat gene Milli Mücadele'nin sırtında cepane taşıyan Ayşe, Fatm a onbaşılarını hatırladığımız zaman 
içimizde bir başka, daha yüksek, daha derin bir his kabarır.

Türk Tiyatrosunun Milli Mücadelesindeki Bedia onbaşıyı biz unutsak da-tarih unutmayacaktır.
Bedia'nın sahne hayatını tetkik ettiğimiz zaman her biiyük sanatkâr gibi onun da nadide bir billur 

parçasına benzediğini her köşesinden ayrı bir ışık saçtığını görüyoruz. Facia sanatkârı, komedi sa
natkârı, operet sanatkârı Bedia.. Genç kız rolleri, doksanlık ihtiyar rolleri oynayan Bedia...

En büyük karakter artisleriyle boy ölçüşebilecek olan Bedia.
İşte Bedia 'ya olan sevgi ve hayranlığımız bu yüzdendir.
Türk Sahnesinin bugünkü birinci kadını biz dostluğu ile iftihar edenlere sorarsanız hayatta da bir 

"Efendi kadın" olmak vasfiyle taçlanır. İri siyah gözlerinde daima istihza kıvılcımları oynaşan dai
ma biraz işin alayında gözüken kadın Bedia'nın yanında bir de alabildiğine ciddi, sözüne güvenilen, 
biraz mağmum, bir hayli içli, vefakâr, dürüst bir efendi Bedia vardır ki bu meziyetlerini sezmek 
mazhariyetine erenler için ona (Efendi Bedia) dememek imkânsızdır.

Jübilesi için hazırlıklar yapılan kıymetli sanatkârın ve sevgili dostun 25 nci sanal yılını kutlamak 
benim tiyatro muharrirliği hayatında duyduğum katmerli sevinçlerden biri oluyor. Çok Yaşasın!

Ceval Fehmi BAŞKUT
1950 Cumhur‘yet
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Şu bir iki gün içerisinde sahne hayatının yirmi beşinci yılını kutlayacağımız Bedia Hanımı ben 
ilk tanıdığım zaman o kısa fistanlı, şirin, ufacık bir kızdı.

Büyükada'nın Cami mahallesinde oturur, bazan babası bazan da annesiyle bize gelirlerdi.
İstinaf mahkemesi âzasından Şekip Bey herkesin saygısını kazanmış. Nazır Abdurrahm an Paşa

nın em niyetine mazhar olmuş dürüst, afif bir hakimdi. Genç evlendiği ve babalık hazzını genç tattığı 
için kızı Bedia ve oğlu Fuadiye çok düşkündü. Tatil günlerinde her ikisini ellerinden tu tar gezdirir, 
sık sık da bize getirirdi.

Daha o vakitler bu on bir, on iki yaşındaki hanım kız zekâsiyle, makul ve zarif konuşmasiyle, hoş 
tavırlariyle, düzgün Fransızcası ve Rumcasıyle rahmetli ebeveynimin nazarı dikkatlerini çekmiş ara
larında mübahase mevzuu olurdu.

Onlar ve biz Ada'yı terkettik ten  sonra uzun zanan birbirimizi göremedik. Günün birinde, sahne- 
mezin birinci sınıf sanatkârlarından iken genç yaşta ölen Muvahhit’in Bedia Hanımla evlendiğini 
sevinçle haber aldım.

Muvahhit pek yakın, vefakâr bir dostum du. Evlerine sık sık gider oldum. Şekip Bey vefat etmişti. 
Haremi hanımefendi, matemini, kızının saadeti ve onun yavrusu minimini Sinaâ’nın varlığı ile avut 
mağa çalışıyordu.

Bu vaziyet, yanılmıyorsam, 1923 yılına kadar devam etti. O tarihte Türk sahnesine henüz tam 
manâsıyla bir Türk kadını çıkmam ış, kadın rollerini hepKınar,Hekimyan, Eliza Binemeciyan hanım
lar ifa edip duruyorlardı. O sırada İzm ir'e gelen Darülbedayi sanatkârlarını Mustafa Kemal Paşa mer
hum huzuruna kabul ederek görüştü. Bedia hanım da kocasiyle o toplantıya gelmişti. Büyük 
inkilâpçının iltifatına nail oldu ve Gazi kendisini teşvik etti. İşte o günden sonra Türk sahnesi Bedia 
gibi yüksek bir sanatkâr kazandı. Bir sanatkâr ki Avrupa'nın en meşhur sahnelerinde 1in almış yıldız
lar değerindedir.

Hesabımca yirmi beşinci değil yirmi yedinci sanat yılını idrâk eden eski ve değerli dostum Bedia 
Hanıma, şimdiye kadar olduğu gibi hep başarılarla dolu uzun ve mesut bir ömür dilerim.

Ercümend Ekrem TALU 
1950 (Son Posta)

♦

A ynoroz K ad ısı'nda  H azım  ve Halide P işkin  ile (1 9 3 1 —1932)



Hayli yıl evvel, bir gece-bir mehtaplı gece- iki üç aile Büyıikada'da idik ve (Ayayorgi) de bulunu
yorduk. Bilirsiniz; bizim göklerimizin en füsunlu sanatkârı aydır. Obazan, bir sema melikesi, bazan 
bir hülya kraliçesi olur. Bazan da ışıktan, rüyadan örülmüş gibi büyülü bir mahluk.. O gece de öyle 
idi. Bütün Marmara 'nın göğsüne efsaneler yazan bir peri halinde tekmil sihirlerini yağdırıyordu. He
pimiz hakikaten mahmurduk. Hayli kalabalıktık ama başımızdan aşağı süzülen sükut ve durgunluk 
ortasında yine hepimiz o sükûnetle hürmetsizlik etmekten korkarmış gibi susuyorduk. Aramızda bir 
füsunlu hilkat daha vardı. Adeta göklerdeki ayın yerdeki küçük hemşiresi gibi bir genç kız.. Giizel, 
zeki, nazik, ince ve iskete kuşunu hatırlatan zarif bir çeviklik içinde idi. Kimdir diye sordum. Bana 
bugün bütün sahnemizin bütün Türkiye sanat âleminin sevgiyle adını andığı isimi söylediler.

İşte artist arkadaşımız (Bedia Statzerjle böyle tanıştım. Seneler geçiyordu. Mukadderat katarı
nın sayısız fecalariyle yüklü hâdisat vagonlarını, usanmadan sürükleyen bir lokomotif halinde!.. Ara
da sırada, hüzünlü bir tesadüf beni bu aziz hemşirenin karşısına çıkardı. Kısa bir mülakat sonunda 
kendisinden ayrılırken bir noktaya çok dikkat ederdim. Gördüğüm ki o her saniye uyanık kabiliyet, 
bir taraftan yepyeni sanat rüyaları görmüş, diğer yandan da nice hayat sıkıntılarını bütün esrariyle 
sezmiştir.

İşte bugün yine onun sayesinde taptaze bir sevinç duyuyorum. Çünkü kendisinin tiyatro hayatı
na verimli, bilgin ve vefakâr intisabı bir çeyrek asrı bulduğunu öğreniyorum!.. Astronomi ile uğra
şanlar pek iyi bilir.. Göklerin mücevherat mahfazası içinde bazan öyleyıl dızlar vardır ki insan âlelâ- 
de bir nazaretmekle onlardan haberdar olamaz. Fakat teleskoplarımızın adesesi kendilerini takip 
edince farkına varırız ki o yıldızlar muazzam ve giranbaha birer incisidirler.. Sayın (Bedia Statzer) 
şimdi bana o âlemleri hatırlatıyor. Şu farkla ki bahsettiğim âlemler, yalnız gökyiizii âlimlerinin bilgi 
defterinde kaldığı halde, sanatkâr arkadaşımız, bugün biitiin Türkiye sanatının (mer'i ufku) üzerinde 
parıldamaktadır. Denilebilir ki seneler ona deste deste tecrübe ile zekâ ve demet demet taze vukuf ve 
enerji takdim etmiştir. Bugün biz de gönüllerimizin tebriklerle dolu olduğunu görmekle bahtiyarız. 
Fakat bu tebrikler yalnız sevgili sanatkârı mı tevcih edilmeli? Bence hayır! seven, takdireden, alkış
layan Türk seyircilerine, Türk sahnesine de borçluyuz. Saniyen (Bedia Statzerje çevirilecek kutluluk 
duygularımıza o duygular kadar teşekkür de ilâve etmek pek yerinde olur. Zira zarif ve kıymetli 
artist, yalnız sanata bağlılığı değil ömrünün yirmi beş yılını o yolda yılmadan, usanmadan sarfetme- 
ği de bilerek hepimize güzel bir numune ve meşk vermiştir. Kendisine istikbal için en gerçek başarı 
sıhhat ve saadet temennileri..

Şehir Tiyatrosu heyetindeki bütün arkadaşlarımız da, meslekdaşlarının kadrini takdirde göster
dikleri, güzel ve necip teşebbüs için, ayni suretle tebriklerimize, şükranlarımıza hak kazanmışlardır. 
Cümlesine sevgiler.. Affedersiniz, itiraf edeyim ki ben şu anda kendimi de kutlamağa lâyik görüyo
rum. Zira ne mutlu bana ki bu kadar yıl sonra aziz (Bedia Statzerje saygılarımı alenen arz için böyle 
mesut bir fırsat buldum.

Fazıl Ahmet AYKAÇ  
1950

BedF'nın Türk sahnesi hizmetinde geçen yirmi beş yılını, daha uzun zaman kendisini orada 
görmek temennisiyle, hepimiz, bütün İstanbul, hattâ bütün memleket el-ele verip yürekten kutlaya
lım.

Çünkü onun şahsında yalnız muvaffak olmuş bir sanatkârı değil, bir sanat davasına inanmış, ona 
bütün hay. tını vakfetmiş, tiyatromuzun yükselmesine canla başla çalışmış ilk idealist büyük Türk 
kadınlarından birini de selâmlıyoruz.

LütfiAY
(Cumhuriyet)

1950

Değerli sanatkârımız Bedia Ş tatzer'in  sahne hayatının yirmi beşinci yıldönümü memleketimizin 
sanat tarihinin mühim bir sayfasını teşkil eder.

Yirmi beş yıl evvel Türk kadınının, sahne hizmetine atılmasına ilk amil olanların başında gelen bu 
kıymetli sanatkâr bu güne kadar büyük azim ve feragat ile çalışarak sanatında muvaffak olmuştur. 
Sahnede daima takdir ve haklı bir sevgi ile karşılanmıştır.

Bu güne kadar olan muvaffakiyetini takdir ile yad eder, bundan sonra da muvaffakkiyetinin deva
mını dilerim.

Dr. Lütfi KIP,DAR 

1950



O thello 'yu  Y unanca ve T ü rk ç e  M aarif vekâletin in  davetlisi olarak A tina 'da  oynad ığ ı sırada (1931) 

Başvekil İnönü ile...

Bedia'yı her andıkça Taksim meydanındaki İstiklâl Anıtını da beraber hatırlarım. Bu tedainin 
sebebi şudur; Hep biliriz ya; Abide dört cephelidir. Dar yüzlerinin her tarafı, en iist planda beyaz 
mermer çerçeveler içinde iki kadın başı ile süslenir. Doğuya bakanı peçeli olup eski esaret ve baskı 
rejimini temsil eder. Batı tarafındaki ise Atatürk inkilâbının getirdiği Türk kadın hürriyetinin sembo
lü olarak yüz, peçesiz ve serbesttir.

İşte, bu ideali Türk Tiyatrosunda temelli ve sürekli olarak sahneye getiren ilk Türk kadını sıfatiyle 
Bedia, hem sanat tarihimizde, hem de içtimai tekamül hayatımızda önemli bir hadise sahibi olduğu 
içintabii bir temayülle bunları birbirine yaklaştırıyor ve yakıştırıyorum. O sıralarda sert ve karanlık 
telâkkilere karşı Bedia'nın bu hamlede gösterdiği şuurlu cesaret cemiyetin takdirine lâyıktır.

Bedia'nın sanat cephesine gelince; Medeni hüviyetini hakkiyle tamamlayan yüksek bir değer ta
şır. Onu sahnede görenler ve dinleyenler, ifade zarafeti ve yarattığı tiplere tabii ve tam intibakta 
gösterdiği kudret ve kabiliyetiyle unutulmazlar sırasına ve seviyesine çoktan çıkarmıştır.

Çeşitli bilgisi, muaşeret inceliği ve terbiyesi süsyabiletesi ona Atatürk 'ün sofrasında bile sayılı bir 
mevki temin etmişti, tik muntazam ve gerçek Türk sahnesi Bedia ile her vakit övünecek bir mazhari
yettedir.

Muhittin ÜSTÜNDAĞ 
1950

19



Önümüzdeki Cumartesi günü akşamı çeşitli cepheleri itibariyle şayanı dikkat ve gurur verici bir 
sanat hadisesi idrak edeceğiz.

Sanata, sanatkâra verdiği değeri şu müstesna hitabe ile belirten, "Efendiler, mebus olabilirsiniz 
vekil olabilirsiniz, hatta Reisicumhur olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız. Hayatlarını büyük bir 
sanata vakfeden bu çocukları sevelim!.." diyen büyük sanatkâr A tatürk'ün işaret ve irşatlariyle 1923 
te İzm ir'de sahneye çıkan değerli Türk kadını Bedia Ş tatzer'in  jübilesi yapılıyor. Bedia bugün haki
katen sahnemizin 'Bedia" sidir. Jübilesi çeşitli bakımlardan kıym et ifade eder.O, ilk defa bu cefa
kâr ve çileli mesleğe intisap ve sahnede Türk kadınının görülmesinin affedilmediği bir devirde çık
mak cesaretini ve fedakârlığını göstermiştir. Avrupa ölçüsünde hüviyetini iktisap ederek tiyatrom u
zu tezyin eylemiştir.

Sanat cephemizin ilk hatlarda dövüşen gönüllülerinden biri, kadın sanatkârlarımızın Afifeden 
sonra İkincisidir. Bedia, yalnız sanat cephesi itibariyle değil kültürü, zekâsı, görgüsü ile kadnlık cami
amızın gerçek değerlerinden biridir. Bu jübileyi, bizde ilk defa bir kadın sanatkârın 25 nci yıldönü
münün kutlanması bakımından da ayrıca kıymetlendirmeliyiz. Bu mazhariyete, bütün genç sanat» 
kârlarımızın erişmelerini, Bedia'nın çalışmalarından ibret almalarını dilerim.

Bana, Bedia'nın bu 25 nci yıldönümünü başka bir noktadan da manalandırmak mümkün olacak 
gibi geliyor. Bir kadın, hayatında 25 yıllık bir devre olduğunu itiraf ediyor. Bu da jübileden az 
mühim bir hadise olmasa gerek.

Nusret Safa COŞKUN 
1950

Cinsinin elçisi olarak Türk kadınının sosyal cesaretini sahnede ilk defa gösteren aktrisi 
düşündüğümüz zaman, daima Afife'çiği hatırlayacağız. Fakat o açılmadan solmuş kültür nurundan 
ve melekeden mahrum, ufarak bir istidattı. Tiyatro tarihine sanatından ziyade cesareti girecektir.

İki yabancı dilin ve ana tarafından aldığı tesirlerin delâletiyle Türk sahnesinde garp espri ve edası
nı ilk şahıslandıran Türk kadınını aradığımız zaman Bedia Ştatzer'den evvel kimse hatırımıza gel
mez. Çocukluğundan beri Avrupa kültür ve muaşeretini ruhunun damarlarına karıştırmış.

Garp, sanatkârlarının zarif ve serbest kımıldama uslubuna sahib bir artist sıfatiyle, o sahnemizin 
ilk Avrupalı Türk kadınıdır, önceleri kimimizin yadırgadığımız, kimimizin de sevimli bulduğumuz 
garip bir aksam vardır. Az açılan birağızın büzülmüş dudakları arasında alt dişlerin arkasına yapışık 
bir halde kalan dilin sahibine mahsus şivesini taklid eden şahsiyet farikası olarak Bedia'nın konuş
masında orjinal izlerini daima az çok muhafaza etti.

Rejisörün anlaşılmaz tercihi veya ihmali ona lâyık olduğu rolü esirgemediği zamanlarda Bedia 
Ştatzer unutulmaz bir Ofelia veya Deli Saraylı hüviyetini alabilmiştir. Kaba ve tuluat azmanı kome
dilerden tiksintisini ustalıkla gizler ve sahnenin düşkün seviyesine uymasını bilir. Şımarık bir genç 
kız veya çaçoroıı kocakarı olmasını isteyen sahne âmirlerini utandırmaz. Fakat bu rolleri isteksizlik
le kabul ettiği ve meleke ile kıvırdığı bellidir. Asıl onu aradığı derinliğe kavuşturan rollerde yaratma
nın sarhoşluğuna yükselmiş bulduk. Türk Tiyatrosuna son yıllarda dadanmış bazı genç hatunların o 
sahte iç çekişleri, yabancı ve yapmacık edaları bizi ürpertirken gözlerimiz hep sahnede Bedia 'yı ara
mıştır.

Onun 25 nci sanat yılını bütün kalbimizle tebrik ederken bundan sonra da kendisine uzun bir 
sahne hayatı ve büyük cevherine daha lâyık rollerde görünme imkânı dileriz.

Peyami SAFA 
(Ulus)

1950



Beni büyük harbin mütareke senesinde Fenerbahçe taraflarında bir nümune mektebine müdür 
göndermişlerdi. Muavinim olan yaşlıca bir muallim:

—Yetişemediniz Müdür Bey, diyordu. Bir hafta evveline kadar Bedia Hanım diye bir Fransızca 
muallimimiz vardı. Bakarsanız parmak kadar bir kız çocuğu.. Fakat o ne zeka, ne iktidar, ne çalış
kanlık! Çocuklarla beraber hepimizi önüne kattı. Şimdi Erenköy Sultanisine aldılar. Fakat 
görürsünüz orada da kalmaz. Çok ilerlere gider.

Ondan bir iki sene sonra buna benzer bir şehadeti Muhsin Ertuğrul'dan dinledim, ikimiz de gep 
gençtik. O Dariilbedayide parlak kariyerine başlamış ve ilk adımda yükselmişti. Ben ilk piyesimi 
tecrübe ediyordum . Sık sık buluşurduk. Konuşmalarımız yalnız tiyatro üzerine idi. Kadıköy'ündeki 
evime geldiği bir gün yine onu konuşturduğum uz sırada o zamanki tiyatronun en büyük derdi olan 
kadın meselesini yine ortaya attım .

—Bizden olmayanlarla tiyatro yapmak hayal gibi görünür bana. Galiba boşuna çalışıyoruz dedim.
Muhsin garip bir kehanetle:
-  Bana öyle geliyor ki Türk kadınını sahneye çıkm aktan men edemeyecekleri zaman yakındır, 

dedi. O olunca mesele kalmayacaktır. H attâ yetişmesini de fazla beklemeyeceğiz. Meselâ ben biraz
dan Bedia diye bir genç kıza uğrayacağım ve kitaplar götüreceğim. Sahneye ilk çıkışında karşımızda 
yetişm iş bir büyük artist göreceğiz.

İki ayrı kanaldan methini işittiğim  muallim ve artist namzedi Bediaların aynı Bedia olduğunu 
birkaç sene sonra Darülbedayi'de öğreniyordum . Türk kadını öteki hürriyetleri yanında sahne 
hürriyetini de kazanınca Bedia-muallim arkadaşım ın tarif ettiği temiz, zeki ve sevimli kız çocuğu 
çehresiyle- Darülbedayi'e geliyor. Ve Muhsin’in dediği gibi hemen hiç acemilik devri geçirmeden 
evinin bahçesine çıkar gibi bir sadelik ve tabiilikle sahneye çıkıyordu.

O parlak bir muallim olabilirdi. Parlak bir kadın doktor, avukat, milletvekili, hasılı birçok meslek
lerin parlak bir çehresi olabilirdi. Fakat kendisini mesleklerin en çetini olan tiyatroya verdi, bütün 
olabileceği şeylerin yalnız rollerini oynam akla iktifa etti. Belki aşıtlarından da daha parlak olarak..

Bedia sahnede ilk Türk kadını değildir. Onun daha karanlık zamanlarında bütün bir cemaatin 
kanunlarına meydan okuyarak sahneye çıkm ış birkaç mağdur ve mazlum kadınımızın hakkını ye
memek lâzımdır. Fakat artistten anlayacağınız m ânâ ile ilk gerçek kadın artistimiz odur. Zekâsı, 
kabiliyeti, tiyatroyu anlayışı ve yüksek olan tiyatro ve edebiyat kültürü ve bilhassa yorulmayan cesa
retiyle bunun için yirmi beş otuz seneden beri bizde çok çetin arızalarla devam etmiş olan bu yolda, 
kadın erkek birçokları döküldükleri halde o daima kendini korumasını bilmiş, hangi dekor ve kuru 
şartlar içinde oynanırsa oynasın rolleri daima gerçek bir sanat değeri taşım ıştır.

Bedia bu yirmi beş sene içinde daima daha ileriye, daha yükseğe gitmiştir. Havasını bulsaydı daha 
da fazla yükselecekti. Fakat sahne, harb gemilerinde olduğu gibi, içinde beraber batılan veya çıkılan 
bir garip kolaborasyon müessesesidir. Artisti de, müellifi de orada kendi kanadiyle değil, etrafında 
bulduğu kanatlarla uçar.

Reşat Nuri GüNTEKlN 
1950
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BİR HATIRA

Sanat alemimizin müstesna bir siması olan artist ruhlu Bedia 'yı bundan epeyce yıl evvel Büyüka- 
da 'da ufak bir çocuk olarak tanıdım. Onlar da bizim gibi o tarihte Ada'da yazlı kışlı oturuyorlardı. 
Bir gün annesi oğlu Fuadi ile kızı Bedia'sını beraber alarak bize misafir gelmişti. Ogün bu çocuğun 
hâl ve tavrı, canlı bakışları benim dikkatimden kaçmadı. Henüz mektep çağına girmiş olan yavruya 
yardım elimi uzatmayı bir vazife edindim ve validesine;

—Müsaade ederseniz Bedia'ya faydalı olmak ve onun fikir ve bedeninin inkişafına hizmet etmek 
istiyorum. Kendisinde büyük bir kabiliyet var, memlekete hayırlı bir evlât olacağını umuyorum de
dim.

Validesi benim bu teklifimden memnun oldu. Haftada üç gün yavrusunu bize göndermeğe muva
fakat etti.

Bedia ile o günden itibaren hoca, talebe gibi değil, aramızdaki büyük yaş farkına rağmen iki arka
daş gibi teşriki mesai ettik. Bazı günler bizim köşkün bahçesinde jimnastik yapıyor, bazan terbiyevi 
mahiyette oyunlar oynuyor, bazan tarihten konuşuyor, bazan İsmail Safa 'dan, Ali Ekrem'den şiir
ler okuyorduk. Hiç unutmam bir gün Ali Ekrem'in "Gül on para" manzumesini kendisine okumuş
tum. Hâlâ bazı beyitleri hatırımdadır.
Gül on para, gül on para 
Kolunda bir güzel sepet 
İçinde gül beş on sıra 
Temiz sevimli bir çocuk 
Diyor:—Malim değil soluk 
Gelin, alın, çabuk çabuk.
Gül on para, gül on para 
Sepet boşaldı da yine 
Deyip durur da maskara:
Gül on para, gül on para.

Bedia beni dikkatle, gözlerini kırpmadan dinledikten sonra şayanı hayret bir kolaylıkla o güzel 
şiiri ezbere okudu ve beni hayretlerde bıraktı.

O günden itibaren sanat âlemimizin bir yıldızı olan Bedia'nın binbir müşkilâtı iktiham ederek 
meslekine şeref veren zeki, dirayetli bir sanatkâr oldu.

Benim o tarihte Bedia'nın en çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir meziyeti de taklitteki muvaf
fakiyeti idi. Yabancı dilleri öğrenmekte büyük bir istidada malikti. Bilhassa Rumcayı bir Rum kadar 
mükemmel konuşurdu. Fransızcası da hiç fenadeğildi. Zannederim oldukça refah içinde yaşayan 
ailesi ona önce bir mürebbiye ile Fransızcayıöğretmişlersonra mektep çağına gelince onu bir Fransız 
müessesesine yazdırmışlardı.

Ada'dan Nişantaşı’na naklettikten sonra Bedia’yı sahnede bir Türk artisti olarak gördüm. Buna 
ne kadar sevindiğimi tarif edemem. İlk işim Bedia'yı bulup bu güzel sanata nasıl intisap ettiğini 
öğrenmek oldu. Bir gün kendisine bu mesleğe nasıl girdiğini sormak istedim, o benden evvel söze 
başladı.

—Söyleyin bakayım hocam, benim aktris oluşumu nasıl buldunuz? Acaba bu işi becerebilecek 
miyim? Sizin kıymetli kritiklerinizi öğrenmek isterim dedi. Hemen cevap verdim.

—Size samimi olarak söylerim ki, sizin bu mesleğe intisabınızı büyük bir takdir ile karşıladım. 
Şimdi anlatayım. Biz çocukken tiyatrodan çıkardığımız mânâ, sahnede insanı ya güldüren veya 
ağlatan hadiselere denirdi. Bu sanatın memleketimizde kıymeti olmadığı için bir takım zavallılar 
kendini bu işe verir, gûya tuhaflık yapıyorum, diye halkı güldürmeğe çalışır, bir takımı da sahnede 
bir hiç için cana kıyar ve kalblerde acı i,ısl.:r yaratmağa uğraşırdı. Komedi denilen tuhaflıkların 
kahramanları Abdürrezzak, Kel Haşan, Kanbur Mehmet, trajedileri ise mümessili Manakyan, Alek- 
sanyan, Binemeciyan adlı Ermenilerdi.

"Aktörlerin çoğunun okuyup yazması yoktu. Meselâ Kel Haşan aktör olmadan evvel mahalle 
aralarında Silivri yoğurdu satarmış, derler.

"Halk, tiyatronun bir nevi talim ve terbiye yurdu olduğunu bilmediğinden oraya ya ağlamak ya 
gülmek için gidiyordu.



"Bir tiyatro artistinin seviyesini içinde yaşadığı muhitin terbiyesi tayin eder. Bir memlekette 
sanat telâkkisi yükseldikçe tiyatroda tabiatiyle bir edebiyat ve kültür vasıtası olur. O zaman halk, bu 
mesleğe heves edenlerin hürmete lâyık birer fikir adamı olduğunu anlar ve onlara lâyık oldukları 
mevkii verir.

Ben de İsveç 'e giderken sahneye çıkan artistleri böyle fena gözle görüyordum. Stockholm şehri
nin bir saray kadar muhteşem operasına ilk gittiğim gün hayretlerde kaldım. Halk bir ibadethaneye 
gider gibi büyük bir terbiye ve alâka ile yerlerine oturmuş, Kral ve ailesi localarına gelmiş, sahne 
elektrik ziyaleriyle nurlar içinde kalmıştı. O gece Karmen'i temsil ediyorlardı. Aktörlerin ve aktrisle
ri haller ta vırları giyimleri sesleri hepsi de birbirinden güzeldi. Hele Primadonna rolünde Madmazel 
Rappe bir sanat harikası idi. Ertesi gün öğrendimki, Madmazel Rappe İsveç ordusu Kurmay Başkanı 
General Rappe 'nin kızı imiş.

İşte Bedia hanım, sizin tiyatromuzda bir aktris oluşunuzu takdirime sebep, temiz bir ailenin evlâ
dı olarak tiyatromuza varlığınızla şeref vermenizden ileri geliyor. Bu meslekteki muvaffakiyetinize 
gelince, siz tiyatroya intisabı bir ideal halinde getirmiş olduğunuzdan onu er geç idealinize uygun bir 
hale getirmeniz mesainizin tabii bir neticesidir. Yolunuza devam ediniz. Çalışınız, sanatınızdaki ma
haretinizle vatandaşlarınıza örnek olunuz.

Selim-Sırrı TARCAN 
1950

☆

C um hurbaşkan ı C elâl Bayar ile (1952)



BEDİA MUVAHHİT 50 YILDA 
500 TİP CANLANDIRDI

Hâmi ALKANER

GÖZLERİNİ yarım asır içinde oynadığı 
500'ün üzerindeki değişik tipleri can

landırdığı sararmış fotoğraflar üzerinde gez
diren Bedia Muvahhit, bir ara bakışlarını çok 
uzaklara çevirerek konuştu:

— "Sahneye çıkmadığını zaman hasta olu
rum. Bitmeyen aşk bu. İçimde hâlâ, (Şu ro
lü oynayayım, bu rolü de) hissi var. Tiyatro 
benim için ikinci bir hayat. Evden çok tiyat
roda bulunan bir insanım. Sıhhatim yerinde 
olduğu sürece sahneyi bırakmam.

Kelimeleri birbiri ardına sıralarken heye
candan yanakları pembeleşen ve koyu siyah 
gözleri daha da parlayan Bedia Muvahhit 
gitmiş yerine I923'te ilk sahneye çıktığı 
"Ceza Kanunu"ndaki "Sacide , Hisse-i Şa
yia 'daki "Faike " hanım gelivermişti.

Müjde p iyesinde (1 9 2 8 —1929)

SEYİRCİYİ
GÖRMEM
— "Her sahneye çıkışımda Bedia'yı terk 

eder ve rolümün kadınını yaşarım. Sahnede 
kaldığım sürece karşımdaki seyirciyi de 
görmem. (Gecikenler)i oynarken sahnede 
ölüyordum. Çocukları, gelini, torunları iste
meyen fakir bir büyükanneyi oynuyordum. 
Kendimi rolüme o kadar kaptırdım ki, bir ara 
(Beni oğlum da gelinim de torunlarım da se
ver ve kimseyi maddi bakımdan ihtiyacım da 
yok. Yapma kendine gel) demeye başladım. 
Ama dedim ve kaptırmıştım oyuna kendimi. 
Sonunda tansiyonum 24'e çıktı. Ölüyor
dum" diyordu yılların sanatçısı...

*D evlet K uşu  piyesinde (1926)



"BİZİ GÖRMEYİNCE
UNUTURLAR"
Sahneye ilk defa Atatürk'ün huzurunda 

çıkmıştı ve yine o büyük insanın "Bedia Ha
nım sahneyi bırakmayacaksın. Anadolu 'nun 
dört bir köşesine giderek Türk kadınının sa
nat gücünü göstereceksin" sözlerini bugün 
gibi hatırlıyordu Bedia Muvahhit.

GÖZLE
HATIRLARLAR
— "Biz tiyatro sanatçıları bir eser bırak

mayız. Seyircimiz bizi gözle hatırlar. Bizi 
göremeyince unuturlar. Ve yine bizler en 
son oynadığımız oyun ile zihinlerde yer ede
riz. "sözlerini söylüyordu sahnelerin hanım
efendisi.

Emekli sahne sanatçısı arkadaşlarına 
maddi bir yardımda bulunamamanın 
üzüntüsü"le azaltabileceğini belirten Bedia 
Muvahhit, yine albümündeki sararmış fotoğ
raflarına dönerken şöyle diyordu:

SAHNEYİ
BIRAKMIYORUM
— "Jübileden sağlanacak geliri, emekli 

sahne sanatçısı arkadaşlarıma verirken, en 
büyük görevimi de yerine getirmiş olacağım. 
Bu jübile sahneyi bırakıyorum anlamında de
ğil, arkadaşlarımla az da olsa bir yardım sağ
lamak içindir. Bundan sonraki rollerimde 
daha başarılı olmaya çalışacağım. Bu hissi, 
ilk sahneye çıkışımdan itibaren duydum."

K adın ve K u m ar Piyesinde (1926)



Tiyatrom uzun değerli sanatkârlarından Bedia Hanımın, sanat hayatının yirmi Deşınci yılı 26 
A ğustos'ta tes'id edilecektir. Allah mübarek etsin.. Sahnemizin bu mühim artisti inşallah daha çok 
seneler tiyatrom uza hizm et eder. Ben Bedia Hanımı sahne hayatına atılmadan evvel h a ttâ  Muvah- 
hit'le izdivacından evvel tanırım.

Zeki, müsteit, iyi tahsil görmüş, münevver bir kızdı. Geçenlerde ona dair yazılan bir röportajda 
dediği gibi tesadüfün şevkiyle de sahneye intisap etm iş değildir.

Merhum zevci bir gün bana;
—Bedia'nm sanata büyük istidadı var, tecrübe kabilinden bazı sahnecikler oynuyoruz, çok muvaf

fak oluyor.
Demişti. O halde onun sanat hayatında bir hazırlanma devresi vardır.
Yine bi röportajda Bedia'nm (sıfat ı mümeyzejsi olarak lehçe taklitlerindeki m uvaffakiyetlileri 

sürülüyor.
Bedia bu mudur?
Yanlış bir zihniyetle -sanki yalnız güldürmek için teşekkül etm iş olan- Komedi kısmında Bedia 

kafese kapanan bir kartala dönmüştü.. Halbuki ona istediği gibi uçm ak ve süzülmek için sonsuz sanat 
semaları lâzımdı. Ne zaman onu Komedi kısmının saçma piyeslerinde biçare bir rolde görsem şairin : 
Gülmüyorsa, emin ol ki, iztıraridir.
Mısraı hatırım a gelir.

Bedia'nm en kuvvetli tarafı (Trajedi)dir. O, buna bir tabiilik vermesini o kadar güzel bilir ki bu 
değeri kaba komik rollerde harcamağı bir nevi vandalizm addedebilirim.

Zaten tiyatroda (Komedi) gülüne (Dram) acıklı diye bir tasnif yoktur. Bu, bizim yüksek rejisörle
rimizin zorla halka telkin eyledikleri yanlışbir düşüncenin mahsûlüdür.

Bedia'yı hayli rollerde gördüm. Fakat "Ç ekov"un "Vişne Bahçeleri"ndeki rolü bende unutulm az 
bir tesir bırakm ıştır. O eserde Behzat Butak'la onu sanat şahikalarının en yüksek zirvesinde gördüm.. 
Burada m innetlerimi tekrardan haz duyuyorum . Bu itibarla sütunlar işgal eden koskoca bir röportaj
da Bedia'nm hakiki sanat hüviyetinin daha ziyade belirtilmesini görmek isterdim. Onun sahnede 
silinmez izler bırakan kuvvetli temsillerinden bahsetmek lâzımdı. Bunu ben de yapm ak isterdim, 
fakat bu sütun buna müsait değildir.

Bedia, Şark zihniyetini, Garp sanatkârlığı çerçevesine sığdıran müstesna bir kabiliyettir. Oyna
yış tarzında bu hususiyeti daima görmüşümdür. Bu bakımdan ona kadın sanatkârlarımızın rakipsiz 
bir melikesi diyebilirim.

Sahne hayatının yirmi beşinci yılında yapılması m utat olan merasimde Bedia'nm taç giymek 
külfetinden azade olduğunu sanıyorum. Zira bu çapta sanatkârların taçları çelenkleri kendindendir.

ULUNAY 
(Yeni Sabah)

, 1950
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Sahnemizin emsalsiz şahsiyeti Bedia'nın 25 nci sanat yıldönümü kutlanacak, hazırlıklar yapılı
yor.

Bedia, sınıf arkadaşım Fuadi Şekib'in hemşiresi olduğu için, kendisini, sahneye intisabından çok 
evvel de tanırdım, ona karşı takdir ve hürmet duyguları beslerdim. Hisli, bilgili, Fransızcayı ve diğer 
ecnebi dillere vakıf, topluluk hayatında temsil kabiliyetin haiz, konuşurken nükteler yapan bir genç 
kızdı. Hülâsa, meselâ, izdivaç ediş şekline göre, diyelim ki, sefire olabilirdi.. "Ne yetişkin Türk ka
dınları varmış..." dedirtebilirdi.

Nitekim, Bedia'nın, izdivaç yölüyle değil, sırf kendi sanat ve kültürü sayesinde bir nevi sefire 
olabildiğini Venizelos'un sağında, bir ziyafette çekilmiş resminde memnunlukla seyretmiştim.

Bedia'nınkine, yalnız sanatkârlık kabiliyeti, bizi, bey nelmilel sahalarda yükseltmek muvaffakiye
ti dememeli.. Onunki bir nevi mücadelecilik, inkilâpçilik, kahramanlıktır. Bedia'nın neslinden evvel 
uzun uzun tekrarlayacak değilim. Ondan önce, bir iki serden geçti heveskâr hemşiremiz, taassubun 
ve resmi güçlüklerin rağmına, "şano"da kendilerini gösterebilmişlerdi. Fakat zaman zaman baskına 
uğrayıp arka kapıdan güç belâ kaçırılmışlar, tfahut karakollarda süründüriilmüşlerdi. Bedia, işte, tam 
o aralık sahne hayatımıza iltihak etmiş, kahramanlardandır. Bu itibarla, sanatkârlığı kadar içtimai 
hüviyeti de tebrike lâyıktır.

Mesele, başlamak değil devam edebilmek nihayetyulaştırmak olduğuna göre, Bedia’nın asıl bu 
vasfı üzerinde duracağım. Sahnenin muhtelif şubelerinde kimseden geri kalmayıp bilhassa mizah 
unsurunun karıştığı kısımlarda eşsiz, menendsiz bir artist olduğunu gösterdi. Esasen hukuki haya
tında da -hatta en o f denecek zamanlarda- mizacındaki kuvvetle kalbur üstüne çıkmasını bilirdi. Bu 
yaman hasletine güvenerek, mesleğinin güçlüklerini daima yendi; fena yazılmış, fena tercüme veya 
adepte edilmiş piyesleri oynarken bile adiliğe düşmeyip bir kolayını buldu, sıyrıldı, işin içinden 
zekâsıyla, zevkiyle kültürüyle, görgüsüyle, fıtri zarafetiyle çıkmanın yolunu buldu.

Garplıların "Dame", bizlerin "Hanımefendi"dediğimiz payesini muhafaza ederek, Bedia, millet
çe iftihar edeceğimiz bir sanat kadınıdır. Kendisinden genç nesillerin alacakları dersler de vardır.

Geçen seneler zarfında Muhsin Ertuğrul bir kampanya açmıştı, genç artistler yetiştirmek istiyor
du. Endamı ve çehresi güzel, hassa alayının süvari bölüğüne girmeğe lâyık delikanlılar yazıldı.

Sayın rejisör:
-  Adetleri yirmiyi buldu! diye bana müjdelemişti. (Şimdi kaçı baki? ) meraktayım.
Sormuştum:
—Yalnız erkek mi? Kaç kız geldi?
—Bir tane de kız var galiba.. Bakalım..
Bedia'nın zuhur ettiği devirle kıyas edilsin. Mekteplerin çokluğu, takibatın yokluğu, sinemanın 

inkişafı sayesinde bu mesleğin vaadediciliği, gençlerimizin artist kartpostallarını biriktire biriktire 
sanata kıymet vermeğe alışmaları.. Fakat Bedia'nın mabadı olan bir iki tanınmış sayın kadın istida 
dından sonra, sahnemizde yıldızlar parlamıyor. Bunun için de sahnemiz vebeyaz perdemiz sönüktür.

Bedia 'yı şahsen tebrik eder, ellerini hürmetle öperim. İnşallah ellinci sanat yılı da kutlanır. Fakat 
onun bir de bedbahtlığı var, burası muhakkak, manevi zürriyeti fazla değildir, kız çocukları, kız 
torunları dizim dizim değildir. O da muhakkak ki buna bizler gibi üzülüyordur.

Vâ—Nu
(Akşam)
1950



Bedia Hanımın sahne hayatına girişinin 25 nci yıldönümü vesilesiyle istenilen yazıyı hazırlaman 
için masamın başına geçtiğim  şu anda, kafamın içinde Osmanlı cemiyetinin taassupve gerilik dünya
sına ait bütün bir hayaller ve hatıralar alayı yürüyüşe kalktı.

Kadını sadece bir dişi mahluk sayan ve ona cem iyette hiç bir hak ve vazife payı ayırmayan o 
devirlerde ana dilimizin en güzel konuşm a örneğini bize vermesi gerekensah neye ilk defa bir Türk 
kızının çıkması, bugünün gençlerine pek tabii gibi görünen bu hadise, o zaman için büyük cür'etli bir 
ınkilâp hamlesiydi.

Bedia Hanım. Türk kadınının sahne üzerindeki hakkını ilk fetheden bir cemiyet kahramanı olmak 
sıfatiyle sanat tarihimizde kapladığı şöhretle de bu yıldönümünün manasını ve değerini büsbütün 
yükseltmektedir.

Bedia Hanım, sahne hayatının bütün sıkıntılarına, zorluklarına sabırla, imanla katlanarak bu 25 
yılın çilesini ruhundaki sanat şevkini ve heyecanını daima taze, gergin atılgan tutmasını bilmiş olan 
bir örnek sanatkârım ızda.

Ona, bu mutlu gününde bize yıllardır bahşettiği yüksek sanat hazları için minnetlerimizi sunalım 
ve kendisine daima "H erdem taze" kalmasını dileyelim.

Vedat Nedim T öR  
1950

Bedia'cığım,
Yıllar geçiyor.. Sen, bu geçen yıllar içinde nelere, nelere şahit olmadın? Atatürk'ün Türk 

toplum una ve Türk kadınına açtığı yeni yolda, sahne hayatına ilk adımı atan kadın olmak şerefi 
seni ölümsüzleştirdi.

Ben ki, Türk sahnesinde, kadın artist olarak yalnız Ermeni kadınlarını görmeye 
alışmış ve onların kendilerine özgü şiveleriyle konuştukları "Türkçe"yi normal sahne dili olarak 
dinlemiş bir "Pir-i Fâni"-yim , ancak, ben ve benim gibi 75-lerini doldurmuş olanlar, senin Türk 
sahnesine kazandırdığın güzel ve arı İstanbul şivesinin ne büyük bir devrin anlamını tasıdıeını 
bilebilirler.

Sen, ayrıca benim piyeslerimi oynamış kadın artist olarak da sonsuz şükranlarımın 
konuşusun. Benim 75. doğum yıldönümiim münasebetiyle arkadaşların hazırladıkları broşürde 
senin yazdığın şu satırları hayatımın en büyük ve en tatlı anıları arasında saklıyorum:

'Muvahhidin ve benim en eski arkadaşımız, kardeşimiz, dostumuz. Çok severek 
oynadığım rollerimden biri olan "Üç Kişi Arasında" piyesinin değerli muharriri sana nice uzun 
ömürler mutluluklar dilerim. Hatırlar mısın, "üç Kişi Arasında" ki piyesle beraber CARLTON 
isimli bir perdelik komedini Muvahhit'le oynamıştım. Muvahhid öldü, aynı piyesi bir kaç ay sonra 
başka bir arkadaşla oynamaya mecbur oldum. Oyun bitip perde kapanınca, beni tebrike geldin, 
ben ağlıyordum, sen de boynuma sarılıp benim gibi ağladın. İşte, bu candan hareketini hiç bir 
zaman unutmam.. Bir daha gençleşmek mümkün olsa, o rollerimi seve seve tekrar oynardım.

Sanatın gençlik suyunu içm iş olan sana daha uzun ve sağlıklı yıllar dilerim, canım 
kardeşim  sevgili Bediacığım.

Vedat Nedim Tor 
Temmuz 1973



Son resim lerinden biri. Bedia M uvahhit, "K ad ın lar” piyesini hazırlayan Ş eh ir T iyatro ları sanatçılarıy la.

îfc  *  îfc

Pek aziz Bedia Şekip;
Size genç kızlık adınızla hitabetmemi hoş göriin. Zira, sahnemizin yıldızı olmaktan çok önce siz 

bizim gençlik ufkumuzda pırıldamaya başlayan bir zarafet füsun ve zekâ yıldızı idiniz. Sizi, ilk tanı
dığım zamanlar heniiz çocukluk devrenizi yeni yeni aşmakta bulunduğunuz halde edebiyata, güzel 
sanatlara derin alâkanızla zevkinizdeki olgunluk ve incelikle hepimizi hayran ediyordunuz. Bunun 
içindir ki, yıllar geçip de sizi Tiirk sahnesinin en muvaffakiyetli kadın artistlerinden biri olarak 
gördüğüm vakit hiç de hayrete düşmedim, yalnız sizin yüksek kıymetlerinizi "Pııblic"den evvel bilip 
takdir etmenin ve kendimi eski dostlarınız arasıda saymanın iftiharını duymakla kaldım.

Bu satırları bana yazdırmağa sebep olan mesut hadise vesilesiyle en samimi tebriklerimi takdime 
müsaadenizi dilerim.

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU 

1950
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' 'DA R ÜLBEDA Yİ 'NİN BE Dİ A 'SI''

RAHMETLİ Komik-i Şehir komşumuz Fahri Gülünç ustamızdan öğrendiğimizce, Karagöz 
kesip, kukla yapıp, şem'a yakıp perde kurup mahallenin çocuklarını başıma topladığım günlerdi. 
Fatihli, Maltalı, Sarıgüzelli Yenibahçeli o güzelim günler. Ekmek karneli, basma ve kaput bezi 
kuponlu, karartmak ikinci dünya savaşı günleri...

YA BABAMIN Nizamettin Nazif'i izlediği gazetelerden birinde, ya da ağabeyimin lacivert 
takım elbisesinin yeleğini uzun bir pazarlık sonucu, yüz seksen kuruşa satarak gittiği Şehir 
Tiyatromuzun dergilerinden birinde, bir karikatür gördüm. Yanılmıyorsam ya Cemal Nadir'in, ya 
da Ratip Tahir'in imzasını taşıyan bir karikatür... 1930 Fransız filmlerinin unutulmaz yıldızlarını 
andıran, kesik siyah saçlı bir güzel kadın portresi ve altında şu yazı: "Darülbedayi'nin Bedia'sT.

HADİ bakalım, çıkabilirsen çık işin içinden.... Darülbedayi sık sık duyduğumuz bir 
sözcük. Rahmetli babamla, ağabeyimin dillerinden düşmez. Düşmesine düşmez ya. "Darülbedayi" 
ne demek? Hele "Darülbedayi'nin Bedia'sı" ne anlama gelir acep? Yedi kişilik ailenin, biriken 
çamaşırlarını sabahın beşinden beri yıkayıp, iki su şartladıktan sonra, akşamın beşine doğru 
çivitlemeye başlayan yorgun anacığımın yanına sokulup karikatürü gösterdim ve: "-Anne, 
'Darülbedayi'nin Bedia'sT demek, ne demek?" diye sordum. Şimdilerde kendisini yataklara 
düşüren, Jtalp yetersizliğinin nerden geldiğini bir türlü anlayamayan anam cevapladı:

"-Herhalde Bedia Muvahhit demektir oğlum. Hadi sen şimdi bi koşu Kadir bakkala git de, 
iki çivit daha al. Ama 'Öküzbaş' olsun unutma... "

ÇİVİTLERİ aldım. Anama verdim. Sonra elimde karikatür, kapının eşiğine oturup babamı 
beklemeye koyuldum sabırla. Defterdarlıkta kayıt memuru rahmetli babam, sokağımızın 
yokuşunda görününce koşarak yanına vardım. Babam, ölümünde bile güzel ellerini yüzümde 
gezdirip, beni sevdikten sonra sırası budur deyip sordum:

"-Baba 'Darülbedayi'nin Bedia'sı' ne demek? "
Babam aldı gazeteyi, karikatüre baktı uzun uzun. Sonra yüzünü aydınlık bir tebessüm 

kapladı ve açıkladı:
Bak oğlum, sanat, güzellik ve zerafet bakımından değeri erişilmez olan bir şeye 'Bedia' 

denir. Bedia aynı zamanda Türk tiyatrosunun ilk kadın sanatkârlarından birinin ismidir. 
Darülbedayi ise, İstanbul Şehir Tiyatrosunun eski adı... Karikatürü çizen, yani karikatürist şöyle 
demek istiyor: 'Bedia.. Muvahhit isimli bu sanatkâr hanımefendi Şehir Tiyatromuzun, yani 
bedia ların toplandığı yerin sanat, güzellik ve zerafet bakımından değeri erişilmez bir timsalidir'. 
Doğrusu çok yerinde ve güzel bir benzetme.. İnşallah bir gün, Şehir Tiyatrosuna gideriz birlikte.. 
Bedia hanımı görüp, tanıyınca bunu daha iyi anlarsın".

O BİRGÜN geldi. Önce babamla Bedia hanımı gördüm, tanıdım. Sonra ağabeyimle izledik 
tam otuz yıl. "Bedia"yı öğrendim. "Darülbedayi'nin Bedia'sT'nın bilincine vardım, ömrümüz 
elverdi. Bedia'nın 50. Sanat Kutlamasına ulaştık. Ne mutlu bize. Bedia'ya Bedia'dan önceki 
Bedia'ların ölümsüz anılarına selâm olsun.

Çetin A. ÖZ KIRIM
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Bedia M uvahhit ” G eciken ler"de (1971)
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B EDİA I
50 yılda rol aldığı eserler

1923 YILI 
Ceza Kanunu 
Hisse-i Şayia 
Rakibe 
Sekizinci
Bir Donanma Gecesi
Amcabey
İzmir
Taş Parçası
Sevmek Hakkı
Sevda Hanım Zevcem
Kaynanam
Gönül
Dokuzuncu
Kasırga
Karaman Kahvesi 
Köy Hekimi 
Sivri Sinekler 
Nur Baba Köşkü 
Fırıldak 
İstanbul Havası 
İzmirli Kız 
Ortak
Hanımlar Terzihanesi 
Bir Gece Faciası 
Kırkından Sonra 
Cehennem 
Othello 
Vefaen Ferağ 
Humma 
Maşuk Efendi 
Kin Yarası 
Mahallenin Horozu

1 9 2 4 -1 9 2 5  YILI
Cehennem
Azarya
Yorgaki Dandini

1925 -1926 YILI 
A hrette Bir Gün 
A ktör Kin 
İstanbul Havası 
Sırat Köprüsü 
Devlet Kuşu 
Hıntır Hoşnutyan 
Harp
Harman Sonu 
Sönen Kandiller 
Cehennem 
Kör Düğüm 
Hamlet
Üç kişi Arasında

1927 -1928 YILI 
Tokat Yiyen Soytarı 
Mürai
Hile ve Sevgi 
Tezer
Fevkalasriler 
Babasının oğlu 
Hortlaklar 
Hamlet
1 9 2 8 -  1929 YILI 
Deyyus
Karanlığın Kudreti 
Bekârlar 
Müjde 
Zifaf Marşı 
Yapma Adamlar 
Dişi Aşk 
Teyze hanım 
On İkinci Gece 
Aynoroz Kadısı 
Nedim
Matmazel Julie

1 9 2 9 -  1930 YILI 
Meri Dügenin Davası 
Reisin Karısı 
Zehirli Kucak
kumarbaz 
Yumurcak 
Hızır Aleyhisselâm 
Yahudi
Fazilet Kuklası 
Matmazel Jüli 
Evdeki Pazar

1929 -1930 YILI 
Bir Kitap 
Hayvan Fikri Yedi 
Tersine Akan Nehir 
Kafes Arkasında 
Kokotlar Mektebi 
Kadın Polis Olursa 
Onlardan Biri 
Mürai

1 9 3 0 -  1931 YILI 
Süt Kardeşler 
Topaz - Suzy 
Deli - Nermin
Melo - Romen Belkrura 
Bir Kavuk Devrildi - Şehnaz 
Venedik Taciri - Zesika

Bir Baba - Mis Klodel 
Geçti Borun Pazarı - Rezan 
Rüya İçinde Rüya - Leylâ 
Yaşayan Kadavra - Liza-Maşe 
Gölge - Leza
Sevda Politikası - Süheyla
Müddeiumumi M ircel-Sm it
Fermanhdeli Hazretleri-Nuru Felek
Kızkardeşim ve Ben - Prenses Huşyar
Yasin Hoca - Hacer
Süt Kardeşler-Pakize
Teyze Hanım-Belma
Gölge-Leza
Maskaralar - Abla
Velinin Çocuğu -Cezva
Namussuzlar - Madam De Foruari
Kalbin sesi - Leylâ
Doktor İhsan - Nergis
Mukaddes Alev - Stella
Yanardağ - Vera-Nerana
Şarlatan - Morlu Kadın
Maya - Bella
Eninde Sonunda - Nevin
Yalova Türküsü - Sevim
Müşkül İtiraf - Gerda Binert
Kafatası
Stella
Saatçi
Mum Söndü
Namus
Onlar Ermiş Muradına 
Pazartesi Perşembe 
Blöf
Bir Ölü Evi 
Üç Saat
Kadın Erkekleşince 
Sarı Zeybek Veli 
Büyük İkramiye 
Güneş Batarken

1933-1934  YILI
Gül ve GönülLüküs Hayat
Bekârlar
Köksüzler
Üvey Baba
Arılar
O Gece
Bir Çiçek İki Böcek 
Volpan
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1934-1935 YILI 1942-1943 YILI 1953-1954 YILI
Cürüm ve Ceza Asrileşen Baba Dostum Harvey
Yarasa Kızlar Eğleniyor Makine
Bu Bir Rüyadır Ceza Kanunu
Deli-Dolu 1943-1944 YILI Melek Hanımın Kıskançlığı
Madam Şan-Jen Sözünün Eri
Müfettiş Mum Söndü 1954-1955
K âşif Hoca Ayarsızlar Kibarlık Budalası
Yalancılar

1944-1945 YILI
Geçti Borun Pazarı

1935-1936 YILI 1955-1956 YILI
Ölçüye Ölçü Meraklı Kadınlar Yelpaze
Saz-Caz Asrileşen Baba İşte Buna Talih Derler
Hülleci Düğün Gecesi
Mırnav Yukarı Köşk 1956-1957 YILI
Geciken Ceza Milyoner Damat Bir Melek Geçti
Tosun Hacı Kaptan George Washington Bu Evde Kalmıştı 

Ben Çağırmadım
1936-1937 YILI 1945-1946 YILI 1958-1959 YILI
Dudakların Müfettiş Dünya Malı Dünyada Kalır
Maskara Söylemeli mi
Leylâ-Mecnun Dev Aynası 1959-1960 YILI
Aşk Mektebi Küçük Şehir Bir Ziyaret
Aman Hanım Sus Hava Parası
Sürtük Yaramaz Çocuk
Bahar Temizliği 1946-1947 YILI
Ayak Takımı arasında Dedikoducular 1960-1961 YILI
Büyük Hala Ceza Kanunu Bey Baba
Ceza Kanunu Koca Bebek

Mürai 1961-1962 YILI
1937-1938 YILI Kurt Kocayınca Yeşil Kurbağa
İntikam  Maçı Şeytan Tohumu
Bilmece İpekçi Merhum 1962-1963 YILI
Satılık-Kiralık Kaş Yapayım Derken Sekiz Kadın
Çifte Keramet Üvey Kardeşler

1963-1964 YILI
1938-1939 YILI 1948-1949 YILI
Dama Çıkmış Bir Güzel Paydos Küçük ŞehirOğlumuz Olan oldu
Bir Misafir Geldi 1965-1966 YILIYüz karası 1949-1950 YILI 

Büyük Baba
Chaillot'4aki Deli

1939-1940 YILI Bir Komiser Geldi 1966-1967 YILIAmcalar Eğleniyor Tebeşir Dairesi Nuhun Gemisi
Herkes Kendi Yerine 
1940-1941 YILI

Deli Saraylı Hisse-i Şayia

Dadı 1950-1951 YILI 1968-1969 YILI
Paşa Hazretleri İhtiras Tranvayı Daha Bitmeyecek mi?Kiralık Odalar Sana Rey Veriyorum
1941-1942 YILI Yürü Ya Kulum 1969-1970 YILI
Kibarlık Budalası Gecikenler
Kördöğüşü 1951-1952 YILI 1970-1971 YILI
Saadet Yuvası 
Oyun İçinde Oyun

Bir Kavuk Devrildi Kadınlar

Boks Şam piyonu 1952-1953 YILI
Ökse ve Sükse Ahududu
Bir Muhasip Aranıyor 
Sözün Kısası

Hisse-i Şayia

3.4



(1950 yılındaki jübile 
mecmuasından alınmıştır.)

BİR HATIRA
Bediacığım;
Yirmibeşinci sanat yıldönümünde, bizde 

şimdiye kadar hiç bir sanatkâra nasip olmayan 
bir saadet idrak ettiğin için en candan tebrikle
rimi sunarım. Çünkü seni, Türkiye'nin Birinci 
Cumhur Başkanı sahneye çıkardı, üçüncü Cum
hur Başkanının aziz elinden tac giyiyorsun. Bu 
m azhariyet senin hakkın Bedia. Fakat bu çok 
değerli hatıranın san 'at tarihimize yazılması şe
refini, bu m es'ut vesile ile, bana da sen kazandı
rıyorsun, sağ ol.

6 Ağustos 1923 de temsil vermek üzere 
İzmir'e hareket etm iştik. Orada, Muvahhid ve 
Şadi merhum larla ben, hem tazimlerimizi sun
mak, hem de temsillerimize davet etmek üzere 
Güzelyalı'daki (o zamanki Kokaryalı) Uşaki 
zâde Muammer Beyin köşkünde ikam et buyu
ran Büyük H âlâskâr Gazi Mustafa Kemal Paşa 
hazretlerine gitm iştik. Bizi, küçük bir odada as
keri üniformasiyle havanın çok sıcak olmasına 
rağmen bütün düğmeleri ilikli olarak ve çok 
büyük bir nezaketle kabul buyuran Gazi Hazret
leri oturm am ız için üçümüze de ayrı ayrı yer 
göstermek lütfunda bulunduktan sonra kendile
ri de geçip masalarının başına oturdular. İlk 
sözleri:

—Safa geldiniz çocuklar, İzmir çok sıcak de
ğil mi? oldu.

Ben:
—İstanbul da sıcak Paşa Hazretleri, diyecek 

oldum, kendileri derin bir hasretle:
—İstanbul başka. İstanbul'da şim didört 

mevsimi bir arada bulmak mümkündür. Boğaza 
gider oldukça serin bir hava, Adaya geçer ılık 
bir meltem, Çamlıca’ya çıkar tatlı bir rüzgâr, 
şehirde de daha başka türlü bir hararet bulabilir
siniz.Burası öyle mi ya..İşte en serin yeri böyle, 
diye ilâve ettiler.

Sözü İstanbuldaki tiyatro hareketlerine 
intikal ettirerek mütareke içinde sahnemizin 
kaydettiği bazı hamleleri,enterasan tiyatro ha
diselerini günü gününe takip etmiş bir meslek- 
daş yakınlık ve vukufu ile ele aldılar:

-Kadronuzda kimler var? diye sordular. 
Kadromuzdaki sanatkârların listesini verdik. 
Bizi dinledikten sonra,Türk dilinin azınlıklar 
ağzında acıklı bir durum a düştüğünden, Türk 
kadınını tiyatro  sanatından mahrum bırakmak 
gibi büyük bir hatânın devamına bâdem a müsa
ade etmememiz gerektiğinden bahsederek:

-Türk kadını sahneye çıkmalı.Bu,sahnemiz 
için elzemdir,buyurdular. Bunu fırsat bildim. 
SENtN de yanımızda olduğunu açıkladım.

-ONU burada hemen sahneye çıkaracağız, 
ben de gelip orada bulunacağım,emrini verdi.

Bedia sen,sanat mücadelesinin en değerli ku
mandasını en büyük askerden o gün almış ol
dun. Ve üç gün sonra yani 14 Ağustos 1923 de 
sahneye ayak bastın. Ama dur,daha bitmedi.

Gazinin nezdinde bir müddet daha oturduk. 
Bu mealdeki konuşm alardan bir hayli üzüntüye 
kapılan Şadi merhum derin derin düşünmeğe 
varmıştı. Onun bu halini gözünden kaçırmayan 
Gazi hemen imdadına yetişm ek büyüklüğünü de 
göstererek:

-Şadi bey,bundan sonra şimali mi takip ede
ceksiniz? sualini irad buyurdular. Fakat Şadi 
bu suale bir türlü cevap veremiyordu. Ona 
"Evet" desene diye başımla beyhude işaret 
edip durdum. Şadi hiç oralı olmuyordu. Neden 
sonra öksürüklerle karışık birşeyler mırıldandı, 
ama ne söylediğini maalesef hiç birimiz anlama
dı.

Veda ederken Gazi,bizi büyük bir nezaketle 
teşyi ediyor,kuvvet ve cesaret veren değerli na
sihatlerini esirgemiyordu.

Dışarı çıkar çıkmaz Şadi'ye çattım :
-Yahu o kadar "Evet" de diye başımı salla

dım,bir türlü anlamadın.
-Ya şimal dediği yer Hindistan ise,sonra ben 

ne yapardım,be birader? demez mi.
Doğrusu buna diyecek yoktu...Çünkü haki

kati söylemek lâzımsa o anda hiç birimizin şar
kı,şimali tayin edecek halimiz kalmamıştı.

Nice mesud ve başarılı yıllar dilerim Bedia- 
cığım.

Behzad Butak

1950



Hisse-i Ş ay ia 'd a  Şaziye Moral ve K em al Tözem  ile (1966 — 1967)



Büyük Ata sağ olsaydı seni Türk sahnesine 
hediye ettiğine kimbilir ne kadar memnun olur
du. Büyük Tanrı, o yattıkça sana uzun ve mu
vaffakiyetli ömür versin iki gözüm.

Raşit Rıza 
1950

Bedia
1923 de sahneye ilk çıktığım  gece piyesin 

ikinci perdesini oynadığımız esnada polis per
deyi kapattı ve Türk kızlarının sahneye çıkam a
yacağını söyledi. Bu yetm iyorm uş gibi bizi de 
karakola davet etti, yani zorla götürdüler. 
Şimdi o 4 Türk kızından bir ben kaldım. Birkaç 
gün sonra iş mahkemeye intikal etti. İşte o sıra
da Bedia da kocası M uvahhit’le beraber turneye 
gitmiş ve İzm ir'de Atatürk'ün teşvikiyle sahne
ye çıkmış. Bize bunu haber verdiler. Mahkeme
de müdafaa kozum uz bu idi. İşte o gün sahne 
önderimiz olan Bedia'ya karşı içimde derin bir 
sevgi duydum. Bugüne kadar da sarsılmadan 
aynı sevgi devam etti ve edecektir de. Şimdi 
onun 50 nci yılını kutlayabildiğim  için bahti
yarım.

Şaziye Moral

Sağ olup da ilk Türk sahne kadınının jübilesi
ni görmek, benim gibi yaşını başını almış 
yürümüş bir sahne adamını ne kadar bahtiyar e t
ti ise bu kadının Bedia Ş tatzer olduğuna da o 
kadar seviniyorum.

Yaşar Nezihi Özsoy 
1950

Bedia Hanım, bizim için hâlâ "Hanım"sıfa- 
tiyle anılan bu, hemen hemen ilk Türk kadın sa
natkârı, cidden hanımlığı ve kadınlığı sanatiyle 
başa baş yürüten sanatkârlarımızın başında ge
lenidir.

Kendisiyle ilk olarak, 1934 te YARASA 
operetinde oynamıştım. Daha o zaman, sahne
de kendisinden çok yenilere nasıl yardım ettiği
ni, onlarla oynarken nasıl cesaret verip oyunla
rına yardım ettiğini bizzat gördüm.

Onu yakından tanıyıp da hayran olmamak 
kabil değildir. O her şeyi, ama her şeyi sanat
kârlığı, kadınlığı, hanımlığı, neşeyi ve becerik
liliği her şeyi kendisinde toplamış..

Onun jübilesine yetişmek ve kendisiyle dai
ma beraber çalışmayı Allah her sanatkâra nasip 
etsin..

Sanatla zevki bir arada yürüten Bedia'nm, 
inşallah, 50'nci sahne hayatını tes'it etmek de 
kısmet olur.

Necdet Mahvi Ay rai 
1950

Bedia abla;
Türk sahnesinde ilk taklidi sen yaptın, ilk ka

rakter rolü sen oynadın ve ilk kadın rejisör ol
mak şerefine sen eriştin. Bu gece de ilk kadın 
sanatkârımızın jübilesini kutlamak zevkini hem 
bize, hem kendine tattırdığın için ne kadar 
övünsen yeridir.

Candan tebrik eder, daha çok başarılar dile
rim.

Kadri Ögelman 
1950
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Vakit öğle sonrası... Köprü mahşer... Bu 
m ahşer ortasında, çevresindeki insanlardan ha
bersiz sanki bir rüya bulutunda uçmada.

Deniz mavisi, damalı, yanar döner tafta çar
şafı içinde, ipince, hayal gibi bir şey. Rüzgâr; 
yine o hayalden farksız, uçuk, mavi tiilpeçesini 
savurdukça abanoz saçları güneşte yakamozla- 
nıyor ve tâ  içine kadar siyah, derinliğine 
simsiyah, güney iklimlerine yakışır bir mahmur
lukla süzgün, uzun kirpiklerle harelenmiş gözle
ri, telâşlı ürkek bakışlarla sağı solu kollayarak 
küçük adımlarına yol açıyor...

Bir gün Namık İsmail'in atölyesinde gözüm, 
bir portreye takıldı. Geniş alnını çevreleyen 
saçlar, bu sefer çarşafın baskısından kurtu l
muş. Yüz, tuvalden fırlayıp çıkacak kadar canlı. 
Köprüdeki hayal, burada bütün varlığı renge, 
m ânaya bürünmüş olarak karşım da kımıldamı
yor ama nefes alıyor.

Bu portreyi görmeyeli epey oluyor. Sanmam 
ki eski tazeliğini korum uş olsun. Zaman; bu 
tabloya da damgasını vurm uştur. Bu tablonun 
sahibine gelince; onu yakından tan ıyorum : E- 
zeli Doryan Grey gibi...

Bir insanı insan eden yarattığı iş ve eserle bu 
ezeli kadın Doryan Grey de bu toplum  içinde 
meslek diye seçtiği tiyatroda ölmez tipler ya
rattı.

Vedat Tör'ün "Üç Kişi Arasında” piyesi: 
bütün dinamizmini onun dile, harekete getirdiği 
o ihtiras kasırgaları içinde kıvranak kızıl fistan
lı, mefisto ruhuna bürünmüş kadına borçludur.

Çepek'in Robot'larında, makinelikten çıkıp 
tam bir (insan-dişi) olabilen, sinir ve ruh zenbe- 
rekleri işlemeye başlayınca madeni sesine, aş
kın sar'ası, doluveren, "Tokat yiyen Soytarı" 
da bir ufuk çizgisi kadar narin, benim Nobel 
mükâfatını kazanan Fernand Crommelinek'ten 
tercüme ettiğim , Deyyus piyesinin Stella'sında 
erkeğinin, "O benim canlı Stradivaryüsüm” 
diye övdüğü içli, masum fettan, vefasız, 
Strindberg'in madmazel Yuli'sinden küstah, şı
marık, aristokrat bozuntusu genç kız...

Bütün kadın hayalleri, kendi hayatlarını ya
şamış, hâtıralarımızda uyuyan varlıklarhalinde, 
onunla karşılıklı oynadığımız yıllar içinden te 
ker teker çıkıyor, bu satırları yazarken masanın 
üzerinde sıralanıyor..

Yıllar öncesi, bir öğle sonu Köprüde 
gördüğüm o hayal benzeri kadınla, (Soytarı)yı, 
(Robotlar)ı (Deyyus)u (Madmazel Yuli)yi ve 
şimdi adlarını unuttuğum  daha bir çoklarını, 
aynı yaratma sancıları çekerek birlikte oyna
dık.

Belki de o: Sanatkâr muhayyilesinin, belli 
bellisiz çizgilerle yaratıp kitap sahifelerine salı
verdiği, canlanmak için sihirli bir sesin hafifçe 
dokunmasını bekleyerek çile dolduran insanla 
hayalet karışığı oyun kahram anları"na geceleri 
Namık'ın portresinden çıkarak günlük azapları
nı, saadet ve sefaletlerini yaşattık tan  sonra tek 
rar çerçevesine dönüyordu.

Bu sanı, bende uzun zaman sürüp gitti.
Bugün o! Sanatın örsünde ve ateşinde pişe

rek daha çok gelişmiş, bizimle atbaşı, bizden 
önden yürümekte...

Geleneksiz, m ektepleşm em iş, daima (ye
ni )nin ve (daha güzel)in peşinde bir sağduyu
nun antenlerini kullanarak çalışan bu sanat
kâr; hangimizin repertuvarında bize kendi he
yecanının ıspazmozunu aşılamamıştır?

Bugün, tiyatro  edebiyatımızda sözü edilen 
hangi eser vardır ki onun şahsiyeti bu eserle 
birlikte anılmasın?

Az sanatkâr, hayatı boyunca "Deli Saraylı" 
daki ileri terkibe ulaşabilir.

Bu yazıyı, ona haber vermeden yazdım. 
Onun sanatına denk bir yazı çıkarmak biraz ha
zırlık ve emek ister.

Çeyrek asırlık gerçek tiyatro  çalışmalarımı
zın tarihi kaleme alınırken ona ayrılacak sahife- 
le r , b iz im  kısır, övgülerimizin boyunda, 
ölçüsünde olmayacaktır.

Bedia; bizim meslekte, satıhta, tek cephede 
kalmamak kudretini göstermiş, erkeklerimize 
parmak ısırtacak sayılı üstatlardandır.

Ercümend Behzad Lâv
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Bedia M uvahhit Hisse-i Ş ay ia 'd a  Şaziye Moral ile (1 9 6 6 —1967)

Bediş;
Erişilmez sanatına ve hilkatine hayranım,ayrıca beni büyük dostluğuna layık gördüğün için şeref 

duyuyorum.
Ellinci yılın kutlu olsun.Bin yaşa Büyük Bedia.

Nevin Akkaya



BEDÎA İSİMLİ KAHRAMAN KADIN İÇİN
Evet, Bedia'yı ne zaman hatırlasam, Fransızların m eşhur Jeanne d'are (Jan dark)ını da beraber 

hatırlarım . Çünkü bizim o mütevazi biricik büyük sanatkârımız Bedia da bizim sanat âlemimizin bir 
Jandark ıdır. O nun ilk mesleği olan muallimliği bırakıp sahneye çıkması, cesaret ve fedakârlık bakı
mından, elindeki toprak belleme âletini bırakıp silâha sarılması gibi yüksek ve idealistçe yapılan bir 
harekettir. O sahneye çıktığı zaman bir takım mutaasıp insanlar ortalıkta kol geziyordu! Fakat 
bizim kızımız (Ebedi Başbuğumuz Atatürk'ün işaretiyle), başına neler gelebileceğini hiç düşünme
den sanat sahnesine çıkıvermişti. Bu, ondan sonra sahneye çıkan kadın sanatkârlarımız için bir cesa
ret ve feragât örneği olm uştur. Bedia Muvahhit adı bizim mütevazi Tiyatro tarihimiz için altın harf
lerle yazılmış bir sayfadır.

O nun için ne yapılsa, ne kadar yazılsa azdır. Ben onunla bir çok eserde beraber oynamıştım. 
Bugün bu rollerin hepsini hayâlim de canlandırdım ve sonsuz bir zevk ve hüsran içinde kaldıpı.. Ne 
mutlu bana...

İ. Galip ARCAN
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C um hurbaşkan ı Sayın F ahri K O R U TÜ R K  ve eş in i "5 0 . sanat y ılı k u tlam ası"n a  davet eden B edia M uvahhit, Ş eh ir 
T iya tro ları Müdürü D edeoğlu  ve G enel Sanat Y önetm en i Vasfi R ıza Z obu  ile z iyaretleri sırasında...
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Ellinci Sanat yılını kutladığım ız kıymetli sanatkâr Bedia M uvahhit’in tüm sanat hayatı muvaffa
kiyetler içinde geçmiş ve sayısız eserde unutulm az karakterler çizmiştir.

Daha uzun yıllar alkışlayacağız kendisini.
Jübilesinin hasılatını Emekli Sahne Sanatçıları Derneği'ne bırakma kadirşinaslığım gösteren 

Büyük Sanatkârı takdirle alkışlarım.

Basri DEDEOGLU 
Şehir Tiyatroları Müdürü.

*  •  •  •

Bedia,
25 yıl, başarılı sanat hayatında kadın sanat

kârlarımızın ender eriştikleri bir muvaffakiyet 
gösterdin. Beraberce geçirdiğimiz uzun sanat 
seneleri içinde de candan bir arkadaştın.

İnşallah ellinci seneni de böyle hep birlikte 
kutlarız.

Refik Kemal Arduman 

1950

*  *  *  *

Bedia Hanım;
Bütün değerli kalemlerin sanat kudretimizi 

övdüğü şu günde fikir beyan etmek bana düş
mez. Yalnız; yirmi yedi yıldır sahnede çalıştı
ğımız halde, sanki dün gelmiş sanat ateşi ve aşkı 
burnunda bir heveskâr enerjisiyle yılmadan, 
usanmadan çalıştığınızı gördükçe, daha onbe- 
şinci yılımdaki bezgin halimden utanır da, size 
daima gıpta ile bakarım. Allah sahneye olan bu 
aşkınızı ve şevkinizi eksik etmesin, bize ne güzel 
bir örnek oluyor; hepimizi nasıl da hıza getiri
yor!..

Bu mutlu gününüzde size sonsuz sağlık, saa
det ve tükenmez neşeler dilerim.

Reşid Baran 

1950

• * • *

Bedia!
50 nci sanat yılını kutladığını duyduğum zaman hem şaştım hem de sevindim Sen hâlâ Türk 

sahnesinin rakipsiz tek yıldızısın seninle ne kadar iftihar etsek azdır. Allah sana sıhhat ve afin et ver
sin, inşallah 60 ncı yılını da beraber kutlarız.

REFİK KEMAL 
5.7.1973

t

•  •  *  »
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Bedia Muvahhit denince akla başardarla dolu 50 ydlık bir sanat abidesi gelir. Bedia 
Muvahhit denince, akla sahneye çıkan Türk kadınlarının alemdarı gelir Bedia Muvahhit denince 
şanlı şerefli daha neler neler gelir. Bütün bunlar ne yazmakla ne okumakla tükenir. Ama benim 
kuşağımın, bugün 40-50 arasındaki kuşağın Bedia Muvahhit timsalleşmişler için bunların da 
ötesinde anıları vardır.

Lise ve üniversite çağlarımda Tepebaşı'ndaki Dram ve Komedi tiyatrolarına gidişimizi 
düşünüyorum da... Sanki oralar tiyatro değil bir mabeddi. İşte bu mabedin ilahi değerlerinden 
biri de Bedia Muvahhit'di. O'nu sahnede görür alkışlar, hayran kalırdık. Ama sahne dışında 
görmeyi tasavvur bile edemezdim. Ve bir gün O'na boğazda bir lokantada rastladım. Yanındaki 
masada yemek yiyordu. O'nun da bizler gibi yanında arkadaşları vardı. Tabii ki farkımıza bile 
varmadı. Ama bizim için tabut göklerden inişi gibiydi. Yıllar geçti Tanrı tanışmamızı mümkün 
kıldı. İşte o zaman sahne dışında da sahneden de ulu bir Bedia Muvahhit olduğuna tanık oldum. 
O'nunla konuşmayı bile tasavvur edemezken O'nun için bir kaç satır karalayabilmem mümkün 
oldu. Dilerim ki 75 ve daha ileri sanat yıllarında da Bedia Muvahhit için kırık dökük bir kaç satır 
yazabileyim.

Oktay Milor 
Dünya Gazetesi Sanat Yazarı.

*

Bedia, sanatkâr olarak bu memlekette şahsiyetini ifade etm iştir. Bu sahada ben O 'na bir 
şey ekleyemem. O 'nun bir hususiyetini tebarüz ettirm ek isterim. A ta’nın kadın hakları 
inkilâbının ilk tatbik sahası, Bedia'yı sahneye çıkarmakla olm uştur. Ondan sonradır ki 1933-34 
te Meclis'ten Türk kadının seçme ve seçilme hakkı doğarken Bedia'yı bunun temelinde görmek 
lâzımdır. Bence, bu inkılabın Bedia yaşayan bir abidesidir.

i z z e t  a k o s m a n

#



ELLİ YIL YAŞAMAK
Bir mesleğin öncüsü olmak ve o meslekte elli 

yıl, hep önde, hep sevilen kalmak. Doruğuna 
ermek tiyatro sanatının. Kendine saygılı, 
çevresine saygılı olmak. Elli yıl böylesine 
yaşamak Bedia olarak.

Atatürk'ten bugüne gelmek ve gelecek yıllara 
uzanmak onunla. Senin bu mutlu gününü 
yaşadım;

Ne mutlu bana.
Saygılarımla.

Mücap Ofluoğlu

ÇOK SEVGİLİ BEDİŞCİĞİM.

Büyük önder ATATÜRK'ün emri ile sahneye ilk adım doğuştan san 'atkâr ruhu taşıyan bütün 
Türk kızlarına cesaret verdi. Türk Tiyatrosu Türk kadınına senin önderliğinde kavuştu. 50 sanat 
yılını kutlarken Tanrı’dan daha nice sanat yıllarını candan kutlaman için sıhhatler, başarılar vermesi
ni dilerim.

Nezahat TANYERİ

Bedia Ha m fendi,
Sizi ilk gördüğüm zaman heyecandan titremiştim. Yıllar yıllar öncesi. Şimdiyse ömrünüzü verdi

ğiniz sahnede sizinle beraber olabilme mutluluğunu tatmış dostunuz olarak bu kez de 
titriyorum. sevinçten

Türk Tiyatrosunu sizsiz düşünemiyorum.
Saygıyla ellerinizi öperim.

İSMET A Y
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Hisse-i Ş ay ia 'd a  A tacan Arseven ve Sevil C andan Teksoy ile. (1 9 6 6 —1967)
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SAĞOLSUN..
Bedia Muvahhit gibi, -daha ilk gününden bugüne kadar eriştiği şöhreti kimseye unutturm adan 

sürüp götüren bir sanatçı hakkında bilinmedik bir şey kalmadığı için bana da hayatı hakkında izahat 
vermek ihtiyacı kalmaz artık .

Benden altı buçuk sene sonra Darülbedayi’ye gelen Bedia, bu "Bedialar Evi"nin kapısından bir 
aktris olarak girebilmek için, İzm ir'de bulunan muzaffer kumandan ve Devlet Reisi Mustafa Kemal 
Paşa'ya dahalet edip iznini almak zorundaydı.

Darülbedayi-i Osmani: Osmanlı Devleti'nin payitahtı olan İstanbul'un tiyatrosu idi. O 'nu idare 
edenler şehrin biraz dersini - Taşra - sayarlar ve Darülbedayi-i Osmani'yi İstanbul şehri hudutları 
dışarsına turneye göndermezlerdi.

Türkün en büyük zaferinin bayrağı İzm ir’e çekilm işti. Ama edebi ve idari heyetimizin görüş ve 
düşüncesiyle İzmir dahi -Taşra- idi.. Ve sanatçıların bütün isteklerine rağmen, tekrar ele geçirilmiş o 
güzel şehre turne yapmamıza izin vermediler.

Müslüman sanatçıların "Müslüman Türk kadını sahne sanatçısı -hayali: Ancak böyle bir turnede 
Gazi'nin "PEKİ" demesiyle hakikat olabilirdi.

Kimseyi d in le m e d en d ir heyet halinde İzm ir'e doğru yola çıktığım ız zaman aktör Muvahhit Re- 
fet'in "Yem zevcesi” Bedia Muvahhit Hanım da "Namzet Sahne Sanatçısı" olarak aramıza katılm ış
tı. Bir ümitti bunu yaptıran.. Ya, Mustafa Kemal Paşa da "Hayır" derse.. İstanbul'da geçen hadiseler 
kafamızda yeretm ıştı. Fedakâr kadın Afife Jale Şeyhülislâm 'a, Dahiliye Nazırı'na Polis Müdürü’ne 
meydan okurcasına Darülbedayi'nin Kadıköy'de verdiği bir gece temsilinde sahneye çıkmış tevkif 
edilmiş, karakola tıkılmış mahkemeye çıkarılmış. Bütün gayretlere rağmen zamanın üdebas. şuarası 
O nu taassubun elinden alamamıştı. Eee; Mustafa Kemal Paşa'n.ninançlarındanhaberim iz var mıy
dı? A nadolu'da içkiyi yasaklayan, m ekteplerden resim derslerinin kalkmasına göz yuman bu Pasa'- 
nın dimağında nelerin yeşerdiğini biliyor muyduk? Ya O da "Hayır çıkam az" derse ?

Bu korku ile İzm ir'de O 'nun huzuruna gittiler. Bizimkilerin izin almak için gözaçmalar.na vakit 
kalmadan.. O, Müslüman Türk Ka m m sahneye ç,karm ayı daha İstanbul'da tiyatro baskınlar, 
sahne üstünde kadın sanatçı tevkif, hadiselerini gazetelerde okuduğu zamanlarda programına koy
m uştu. Bizimkiler Leb demeden O, "Leblebi"yi anlamış.. Murahhaslar,m,z "izin isteyem em işlef' 
ki, Paşa da Bedıa Muvahhit m sahneye çıkması ıçın izin vermiş olsun. O doğrudan doğruya Bedia

XXX

dir"

Bedia /..
Biliyorsun, Gazi demiş ki Muvahhit ile Behzat'a "Türk kadını Tiirh .U' K Kaaını ıurn sahnesinin aranın bir çıçeğı-

Nadide bir çiçek olarak İzmir'de sanat gülistanına Atatürk seni kendi e u - j -
Tohu^ ları. nl.SaÇtm].,B “gür\\Tür* sahnelerini kaplayan bütün müslüman T ü lk a d ın Z ısenden alınan aşı ile yetişip çoğaldılar...Sağol...

Vasfi Rıza ZOBU
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Hisse-¡ Ş ay ia 'd a  Vasfi R ıza Zobu ve Sevil C andan ile (1966 — 1967)
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Bu dergi Tiirk Tiyatrosu” dergisi 
yönetmeni Güngör GEZER 
tarafından HÜRRİYET tesislerinde 
hazırlanmış, Yörük matbaasında 
basılmıştır.

(4 Ağustos 1973)
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Altılı Ganyan 

Altılı Ganyan 

Altılı Ganyan 

Altılı Ganyan
At yarışlarına renk katan 
bir oynn türüdür

5 Liraya  
O nbin ler...

E llib in ier...
Yüzbin Lira lar...

Ancak Altılı Ganyan oyunu ile 
Yüzbinler elde edilebilir

Altılı Ganyan oynayınız 
Sizde servet sahibi olunuz
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Yakıt Nakliyat ve Tic.
Ltd. Sit.

*

Her türlü  Kara ve Deniz
Nakliyatı

Büyükdere Cad. 64/5 gayrettepe İst.

Tel. 46 50 23 

Telex, 231 İst.



sıcaktan
bunalmadan

yaşayın...
EVLER, BÜROLAR, OTELLER, HASTANELER, 

OKULLAR, MAĞAZALAR, GAZİNOLAR 
VE BENZERİ YERLER İÇİN 

GEREKLİ HAVA SOĞUTUCU HİZMETİNİZDE!
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ARÇELİK KLİMA CİHAZI
•  içerdeki sıcak havayı 
istenilen derecede otomatik 
olarak soğutur
•  Odadaki nem fazlasını alarak 
insanın bunalmasını önler, 
şevkle çalışmasını ve serinle
yerek rahat etmesini sağlar
•  Sürekli olarak odanın 
havasını tazeler
© Cam açmaya ihtiyaç olma
dığından daha sakin ve daha 
temiz bir yaşama ortamı sağlar
•  Güzel görünüşü ile 
odanın dekorunu tamamlar

MONTAJ,
SERVİS

TEŞKİLÂTIMIZ
TARAFINDAN

PARASIZ
YAPILIR

A R O E L I I C
klima cihaza
SERİN h a v a ... t e m i z  h a v a

Genel Satıcıları: BEKO TİCARET A. Ş ., T el.ı 49 00 39 - BURLA BİRADERLER ve Şsı., T e l.: 45 52 00



Türkiye'nin En Önde 
M iüi Denizcilik Kuruluşu
•  S IT K I  K O Ç M A N - S E L Â H A T T İ N  G Ö K T U Ğ

K O Ç T U Ğ  D E N İZ C İL İK  İŞ L E T M E S İ D O N A T M A  İŞ T İR A K İ  
U M U M Î V E K İL İ  V E  G E N E L  İŞ L E T İC İS İ

9  A M E R IC A N  E X P O R T  L IN E S , IN C. N E W - Y O R K  
T Ü R K İY E  G E N E L  A C E N T E S İ

©  PHS. V A N  O M M E R E N  N.V. R O T T E R D A M  
T Ü R K İY E  G E N E L  A C E N T E S İ

Her türlü denizcilik, gemi işletmeciliği, kiralama, ulaştırma, 
yükleme ve boşaltma, sevkiyat, ambarlama, gümrükleme, 
transit v.s. işleriniz için hizmetinizdedir.

/

• • • GENEL MÜDÜRLÜK
B a nka la r  Caddes i,  B o z k u r t  Han K a t  4, Karaköy, İs tanbu l
SANTRAL: 4 4 4 6 1 5 - 4 5 7 6 0 3  Telex: 22522.3 .4  P «  884

44  54 53 45 3 4 5 7
45  32 39 45 5017  
49 94 19

Mesai saatleri haricinde :
5 5 2 7 6 7 -  36 18 90  - 3 6 1 8 6 9 - 3 7 3 9 2 6 - 5 8 2 5 2 1 - 5 8 1 9 3 2  6 3 6 4 7 1

Ankara Bûreıu

KOÇTUĞ DENİZCİLİK VE 
TİCARET A J. 

ANKARA BOROSU 
MEŞRUTİYET CADDESİ. 5/5 
YENİŞEHİR . ANKARA 
Tel 12 İT  46 
Telgrel: KOÇTUĞ ANKARA 
Tele» : 42322

lım ir Şubeli

KOÇTUĞ DENİZCİLİK VE 
TİCARET A Ş.

İZMİR ŞUBESİ 
GAZİ BULVARI 85 
İZMİR
Tel: 32 5 0 6 -3 2  888 
Telgref: KOÇTUĞ İZMİR 
Tele* : 52258

llkenıierun Şubeli

KOÇTUĞ DENİZCİLİK VE 
TİCARET A Ş.

İSKENDERUN ŞUBESİ 
Atatürk Bulvarı 65/3 
İSKENDERUN 
Tel: 26 73 31 73

L t * ' ;  ™  İSKEN0ERUN W | » l :  KOÇTUĞ MERSİN

Mersin Bürosu

KOÇTUĞ DENİZCİLİK VE 
TİCARET A Ş.

MERSİN BOROSU 
Uıa, Caddesi 53/1 
MERSİN 
Tel: 14 44
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| T e l: 465023 Mecidiyeköy İstanbul
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Şişe ve Cam Fabrikaları
Y urt H izm etinde
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BOSFOR
Yurt iç i ve yurt dışı
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Yurdumuzda, günün modasını 
kadın, erkek ve çocuk giyiminde 

kumaşta
giyimle ilgili aksesuarda 

Vakko yansıtır.

Moda Vakko’dur
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paranızın... istikbalinizin emniyeti
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Paksan
Kireci, inşaatta sürat, 

kolaylık, tasarruf
PAKSAN - Paketlenmiş

9

kireç sanayii A.Ş.
M erkez : Büyükdere cad. T M T  Han 

Gayrettepe İstanbul
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Fabrika : Adapazarı
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T E L . : 1873 - 3132
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DYO ve DYOSAD,
TÜRKİYEDE BOYA 
ENDÜSTRİSİNİN KURUCUSU VE 
ÜSTÜN KALİTENİN ÖNDERİDİR... 
Ortadoğu ve Balkanların en büyük 
ve en modern boya isletmeleri 
denince akla hemen DYO ve 
DYOSAD gelir.

Türkiyede, gerçek anlamda 
boya endüstrisini kuran ve geliştiren 
DYO ve DYOSAD olmuştur.

DYO ve DYOSAD. buzdolabı, 
çamaşır makinesi, otobüs, kamyon, 
otomobil, motosiklet, bisiklet ve • 
diğer bütün endüstri kollarının 
ihtiyacına cevap vermektedir.

Ayrıca inşaat boyalarımız ve 
diğer yardımcı malzemeler, 
amatör ve profesyonel boya 
meraklıları tarafından büyük rağbet 
görmekte ve tam biı basan ile 
kullanılmaktadır.

Türkiyede ilk defa DYOSAD 
tarafından imal edilen SADOLINS 
matbaa mürekkepleri de kaliteli 
çeşitleri ile çok kısa zamanda 

Türk Basın Endüstrisinin 
takdir ve teveccühünü kazanmış 
bulunmaktadır.

İngiltere ve Türkiyede 
dalma birinciliği kazanan meşhur 
HARRIS boya fırçaları da 
bir DYO mamulüdür.

d i ğ a s a d

boyu, vernik ve reç ine  fuhrlkulurt (İzm ir) sen te tik , selülozlu boyu ve vern ik  fabrikaları (İzm ir)
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1933 yılında toplam  52 yolcu  
1973yılında ise  yalnız b ir u ça kta  345  yolcu

T Ü R K  H A V A  Y O L L A R I

//

Ömürlerini
Türk Sanatına vakfetmiş 
kıymetli sanatçılarımızın 

bundan sonraki günlerinin de 
sıhhat ve mutluluk içinde 

geçmesini dileriz.

ı

BORUSANBORU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL
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A K B A N K

KÜLTÜR ve SANAT HİZMETLERİNDE 
ÖNCÜ BANKA

A K B A N K

MEMLEKETİMİZİN SANAT ve KÜLTÜR 
KALKINMASINDA DA

• Çeşitli Sanat Yayınları
• Ak İktisat Ansiklopedisi
• Yaratıcı Gücü Teşvik 

Yarışmaları
• Köylü Kadınlararası 

Elişleri Yarışması
• Müzik Ödülleri
• Uluslararası Yunus Emre 

Semineri
• Çocuk Tiyatrosu



PROFILO
Yüksek kaliteli im alâtı ile 

Ç®Ş 111 i s a h a la rd a  yurt h izm etinde
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Enerji nakil hatları için pilon imalâtı 

Fabrika konstrüksiyonları Petrol tankları imalâtı 

Portatif evler, dem ir ve alüm inyum  doğrama idleri d d f l  Karoseri imalâtı

1Deniz üstü, altı ve iskele inşaatı Karavan imalâtı

Q ]  Buzdolabı, 0  çamaşır makinesi ve elektrikli ev aletleri imalât ve montajı

PROFİLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2. Taşocağı Sok. 26-28 , Mecidiyeköy, İstanbul, Tel: 46 51 20, Telg: Profilode, P.K. 98 Beyoğlu

ELEK TRİK Lİ E V  A L E T L E R İ

G U L O K
e l e k t r i k  s a n a y i i  a n o n i m  ş i r k e t i  

f a b r i k a l a r ı n d a  i m a l  e d i l m e k t e d i r

EDISON
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi


