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Önsöz

Bat› tiyatrosu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, tiyatromuzun k›sa ama inifl ve ç›k›fllarla
dolu, yo¤un bir tarihi oldu¤u görülür. Bat› tiyatrosunun 3000 y›l› aflk›n sürede ka-
tetti¤i süreçleri, tiyatromuz 150 y›lda katetmek zorunda kalm›flt›r. Bu nedenle sü-
rekli bir dinamizm içinde geliflmifltir.

Kuflkusuz, geleneksel tiyatromuzun tarihi çok daha eskilere dayan›yor. Tiyatro
tarihimiz üzerine bir kitap yazarken geleneksel tiyatromuzun d›flar›da b›rak›lmas›
düflünülemezdi. Zaten Bat› tiyatrosunun kaynaklar› da geleneksel tiyatromuzla
benzerlikler gösteriyor. Tiyatrobilimi, kukla, karagözü de kapsayan gölge oyunu,
köy seyirlik oyunlar›, ortaoyunu, meddah gibi genifl bir yelpazeye yay›lan bütün
tiyatro dallar›n›n, dram sanat›n›n en eski temsilcisi olan tiyatro flemsiyesi alt›nda
toplanmas›n› olanakl› k›l›yor. Bunun için, modern kuramlar›n ›fl›¤›nda dram sana-
t›na ve tiyatro sanat›na yeniden bakmak, bu çerçeveyi oluflturan kurallar› irdele-
mek gerekti. Bu nedenle de ilk ünitemizi bu alandaki yeni bilgilere ve yeni bak›fl
aç›lar›na ay›rd›k. Yaln›z tiyatronun de¤il, tiyatroyu da kapsayan dram sanat›n›n
çerçevesini ve iç iflleyifl kurallar›n› inceleyerek, tiyatro alan›nda da bir çerçeve
oluflturmaya ve bir tan›ma ulaflmaya çal›flt›k. 

Sonraki iki üniteyi ise, k›rsaldan kente do¤ru bir aç›l›mla, geleneksel tiyatro-
muza ay›rd›k. Yaln›z kendi yazarlar›m›z ve seyircilerimiz için de¤il, dünya tiyatro-
su için de de¤erli bir hazine olan geleneksel tiyatromuzun temellerini saptamak
ve ça¤›m›z›n tiyatrosu için tafl›d›¤› önemi anlatmak, irdelemek istedik. 

Sonraki ünitelerde ise, her ünite için önceden belirlenmifl olan bir sistemle ha-
reket ettik. Tiyatro tarihimizde belirleyici olmufl olan, her siyasal-ekonomik-top-
lumsal dönemi o dönemin tiyatrosu ile birlikte ele ald›k. Popüler ve kitlesel bir
sanat olan tiyatronun tarih boyunca hayatla, içinde yer ald›¤› siyasal ve toplumsal
dönemle yo¤un ba¤lar› olagelmifltir. Bu durum, bizim tiyatro tarihimiz için de ge-
çerlidir. Her dönemin konular›, temalar› ve oyun kiflilerinin yaz›l›p sahnelenme-
sinde, o dönemin siyasal, toplumsal durumu belirleyici olmufltur. Tiyatro oyunla-
r›nda da bunun izdüflümlerini görmek flafl›rt›c› olmasa gerek. Bu kitapla birlikte,
siyasal, toplumsal tarih ve sanat tarihi kitaplar›n›n paralel olarak okunmas› destek-
leyici olacakt›r. 

Her ünitenin sonunda, o dönemin tiyatro elefltirisine de yer verdik. Çünkü
elefltiri tiyatro etkinli¤inin önemli bir parças›d›r. Her dönemin tiyatro anlay›fl› bir
bak›ma o dönemin elefltirisinde gizlidir. Elefltirmenler yaln›z kendi düflüncelerini
de¤il, bir aç›dan toplumun da düflüncelerini, be¤enilerini ve tepkilerini dile geti-
rirler. Tarih içinde, elefltirinin evrimi tiyatronun evriminin de bir göstergesidir. 

Türk Dili Bölümünün seçimlik dersi olan Türk Tiyatrosu’nun a¤›rl›kl› olarak, ti-
yatronun edebiyat yan›n› oluflturan tiyatro yazarlar› ve metinleriyle ele ald›k. Bu-
nunla birlikte, dönemin önemli tiyatro olaylar›na ve de¤iflimlerine de de¤indik. 

Her dönemden, gerek tiyatro oyunlar›ndan gerekse elefltiri metinlerinden seç-
ti¤imiz “okuma parça”lar›n›n ö¤rencilerimize ›fl›k tutmas›n› diliyoruz.

Editörler
Prof.Dr. Hasan ERKEK

Prof.Dr. Müzeyyen BUTTANRI
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Tiyatronun içinde yer ald›¤› dram sanat›n›n etkinli¤ini ve yayg›nl›¤›n› tart›flabi-
lecek,
Dram sanat›n›n baflka alanlarda nas›l kullan›ld›¤›n› aç›klayabilecek,
Tiyatro sanat›n›n kökeni hakk›ndaki temel bilgileri sunabilecek,
Dram sanat›n›n anlat› sanat› ile olan iliflkisini kurabilecek,
Dram sanat› ile anlat› sanat›n›n ortak ö¤eleri nas›l kullanarak farkl›laflt›klar›n›
gösterebilecek,
Dram sanat› içinde yer alan tiyatronunun niteliklerini ve temel özelliklerini
aç›klayabileceksiniz. 

‹çindekiler

• Oyun
• Dram
• E¤itimde Drama, Yarat›c› Drama
• Anlat›
• Yaz›nsal Anlat›

• Dramatik Anlat›
• Kifli
• Uzam
• Zaman
• Edim, eylem

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N

N
N
N
N

N

Türk Tiyatrosu Dram Sanat› ve
Tiyatro Sanat›

• G‹R‹fi
• DRAM SANATININ YAYGINLI⁄I
• ARAÇ OLARAK YAYGIN OLAN

DRAM 
• DRAM SANATININ KAYNA⁄I VE

TEMEL N‹TEL‹KLER‹
• DRAM SANATININ TEMEL‹ ANLATI

1
TÜRK T‹YATROSU



G‹R‹fi

Tiyatro Nedir?
Tiyatromuzu enine boyuna irdelemeye, onu bütün özellikleriyle ve tarihiyle tan›-
maya, kavramaya giriflmeden önce, köklü bir sanat olarak tiyatronun niteli¤ini,
özelliklerini irdelemek, onu yak›ndan tan›mak gerekir.

Tiyatronun temelinde oyun vard›r. Oyun oynamak, Aristoteles’in de ikibinbefl-
yüz y›l önce, Poetika adl› yap›t›nda vurgulad›¤› gibi, do¤ufltan gelen bir özelli¤i-
mizdir. Bir baflka özelli¤imiz ise, oyun karfl›s›nda, hofllanma duygusuna sahip ol-
mam›zd›r. (Aristoteles, 1987; 16) Oyun yaln›z tiyatronun de¤il, tiyatroyla akrabal›k
ba¤› bulunan, opera, bale, sinema gibi baflka sanatlar›n da temelini oluflturmakta-
d›r. Bu nedenle, tiyatroyu tan›mak ve tan›mlamak için, ona daha genifl bir aç›dan
bakmam›z, tiyatronun da içinde yer ald›¤› dram sanat›n› yak›ndan tan›mam›z, ad›m
ad›m giderek tiyatroyu berraklaflt›rmam›z gerekir. 

Dram sanat›n›n bir tan›m›n› yapmak kolay de¤ildir. Dram sanat›n›n tan›m›n›
yapman›n, bu sanat üzerinde baz› genellemelere gitmenin ve baz› özel belirle-
meler yapman›n güçlüklerinden biri de dram sanat›n›n kendisinden kaynaklan-
maktad›r.

Her fleyden önce dram sanat› çok yayg›n bir sanatt›r. Bu yayg›nl›k tiyatrodan si-
nemaya, operadan baleye, çizgi filmden radyo oyununa, kukla oyunundan drama-
tik danslara, videokliplerden dramatik reklamlara kadar uzanmaktad›r. ‹çinde yer
ald›¤› araçlara göre (televizyon, radyo, sahne, perde vb.) farkl›l›klar tafl›maktad›r. 

Öte yandan, dram sanat›n›n tarihi bin y›llara varmaktad›r. Bu tarih, Homo Sapi-
ens (düflünür insan), Homo Faber (araç yapan insan) olarak tan›mlanman›n yan›
s›ra, J. Huizinga taraf›ndan Homo Ludens (oyun oynayan insan, oyuncu insan) ola-
rak da tarif edilen insan›n dünya üzerindeki serüveni kadar eskidir. Tarih içinde
çok büyük evrimler geçirmifltir. En çok de¤iflime u¤rayan sanatlardan biridir. Bu
da onu kolay tan›mam›z› ve tan›mlamam›z› güçlefltiren önemli bir etkendir. 

Dram sanat›n› çetrefil k›lan bir baflka özelli¤i ise, ayn› kalan özelliklerine ra¤-
men ülkeden ülkeye, kültürden kültüre göre farkl›l›klar göstermesidir. Bunda dram
sanat›n›n seyircisiyle bütünleflen, ancak seyirciyle bulufltu¤unda var’olan bir sanat
olmas› da rol oynamaktad›r. Roma Dönemindeki mimler de dram olarak tan›mlan-
makta, ‹ran’daki Ta’ziyeler de. Her ikisiyle birlikte baflka ülkelerdeki dram biçim-
lerinin ortak yanlar›n› bulup ç›karmak pek de kolay de¤ildir. 

Dram Sanat› ve 
Tiyatro Sanat›

Tiyatroyu tan›mak,
tan›mlamak için,
kökenindeki oyun olugusuna
e¤ilmek gerekir. 

Arthur Miller



Yayg›nl›k kazand›¤› türler (tragedya, komedya, dram, vodvil, fars,...) aras›nda
her zaman kal›n olmayan s›n›r çizgileri de dram sanat›n› kolay tan›mlamam›z› ve
onun hakk›nda rahat konuflmam›z› zorlaflt›rmaktad›r. Bununla birlikte, her türde,
dram sanat›n›n de¤iflmeyen özellikleri de bulunmaktad›r. Ayr›ca türlerin de belli
özellikleri vard›r. Bu temelleri bilmek ayr›nt›larda bo¤ulmam›z› engelleyecektir. 

E¤itimde (Yarat›c› Drama), ö¤retimde (tarih, yabanc› dil ö¤retiminde), t›pta
(psikodrama), iletiflim araçlar›nda (radyo ve televizyondaki programlar içinde dra-
matizasyonlar halinde), politikada (meydanlarda yap›lan propaganda amaçl› dra-
matizasyonlarda) ve baflka alanlarda dram sanat› etkin bir araç olarak kullan›lmaya
bafllam›flt›r. Bu kadar çok alanda yayg›n olarak kullan›lmakla birlikte, ortak yanlar,
her kullan›mda belli iç iflleyifl kurallar› olsa gerek. Bunlar›n saptan›p ortaya ç›kar›l-
mas› dram sanat›na oldu¤u kadar bu alanlarda çal›flanlara da katk› sunacakt›r. 

Bu yolda karfl›m›za ç›kan bir baflka güçlük de, dram sanat›n›n baflka sanatlarla
olan iliflkisdir. Dram sanat›, ortaya ç›k›fl›ndan beri, hep fliir, dans, destan, öykü, ro-
man, resim, müzik vb sanatlarla yak›n bir iliflki içinde olagelmifltir. Bu sanat›n öte-
ki sanatlarla hangi ba¤lar içinde bulundu¤unun, hangi özelliklerinin kendisinin
has özellikleri oldu¤unun, hangilerinin baflka sanatlardan al›nd›¤›n›n ve hangileri-
nin ortak oldu¤unun irdelenmesi onu daha iyi tan›mam›za katk›da bulunacakt›r. 

DRAM SANATININ YAYGINLI⁄I
17. yüzy›la kadar, dram sanat›n›n iki temel biçimi egemendi. Bunlardan biri tiyat-
ro, öteki ise dramatik danst›. Her ikisinin de kendi içinde çeflitleri, farkl› görünüm-
leri vard›. Görünümleri (mimden köy seyirlik oyunlar›na kadar uzanan), ülkeden
ülkeye kültürden kültüre de¤ifliklikler gösteriyordu.

Dram sanat› tarihi içinde, üçüncü olarak ortaya ç›kan dramatik sanat dal› ope-
rad›r. ‹lk opera, 1594’te, ‹talya’da yaz›lm›fl ve sahnelenmifltir. “Dafne” ad›n› tafl›yan
bu operan›n librettosu Ottavio Rimuccini ve Giulio Geccini taraf›ndan yaz›lm›fl,
müzi¤i ise Jacopo Peri taraf›ndan bestelenmifltir. “Dafne” ad›n› tafl›yan ilk opera
yap›t›nda diyaloglar ve koro parçalar›, sadece diyalo¤un dramatik etkisini artt›r-
mak amac›yla, müzik eflli¤inde ezgili ve resitatif (anlat›sal) olarak söyleniyordu.

Balenin ortaya ç›k›fl› çok eskilere, hatta ‹.Ö. 5. yüzy›la kadar dayand›r›l›yor ve Ro-
ma dönemindeki pandomimde, öykü anlatmas›ndan dolay› balenin atas› say›labile-
cek bir danstan sözediliyorsa da, modern anlamda balenin do¤uflu, Jean Georges
Noverre’in, 1760 y›l›nda yay›mlad›¤›, öykü anlat›m›na dayanan dans› içeren, “Let-
ters on the Dance and Ballet” eserine dayand›r›lmaktad›r. (Brockett, 2000; 144)

Yüz y›l› henüz yeni aflm›fl olan, k›sa tarihine ra¤men, dram sanat›n›n önemli ve
etkili temsilcilerinden biri de sinemad›r. Sinema, 1895 y›l›nda, Lumière’in ilk bel-
gesel filmleriyle bafllar. Daha sonra, 1897’de, George Meliès ile sürer. (Vincenti,
1993; 22) Günümüzde, dev bir sektör haline gelen sineman›n önemli bir bölümü-
nü öykülü, kurmaca filmler oluflturmakta, böylece sinema, dram sanat› içinde
önemli bir yer tutmaktad›r. Çizgi filmleri, belgeseller içinde yer alan dramatik bö-
lümleri de bu kapsamda de¤elendirmek gerekir. 

Oyunculu ve devinimli kamerayla yap›lan sinemaya, çizgiler, nesneler ve hare-
ketsiz kamerayla yap›lan canland›rma sinemas› eklenmifltir. Kim taraf›ndan yap›l-
d›¤› belli olmayan ilk canland›rma filminin 1900 y›l›nda yap›ld›¤› belirtilmektedir.
(Hünerli, 2005; 12, 13)

Sineman›n keflfinden sonra, dram sanat› aç›s›ndan önemli olan bir araç daha
bulundu. Bu da televizyondu. Televizyonda ilk drama yay›mlama giriflimi 11 Eylül
1928’de, Amerika’da gerçeklefltirildi. BBC’nin, 30 Mart 1930’da bafllatt›¤› deneme
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yay›nlar›n›n ard›ndan, ilk drama yay›n› ayn› y›l›n Temmuz ay›nda, Pirandello’nun
“A¤z› Çiçekli Adam” la oldu. (Mutlu, 1991; 85)

Televizyon, yay›mlad›¤› anlat›sal sinema filmleri, çizgi filmler, operalar, baleler
ve tiyatro oyunlar›n›n yan› s›ra, televizyon oyunlar›, televizyon dizileri, dramatik
reklamlar ve dramatik videokliplerle dram sanat›n›n biçim ve araç de¤ifltirerek ge-
liflmesine katk›da bulunmakla kalmad›, ayn› zamanda bu sanat›n genifl kitlelere
ulaflmas›n› sa¤layarak yayg›nl›k kazanmas›na da yard›mc› oldu.

Dram sanat›n›n özgün bir biçimi de radyoda yap›lan dramatik etkinliklerdir.
“Radyo Tiyatrosu”, diziler halinde yay›nlanan (TRT’deki Arkas› Yar›n, Çocuk Bah-
çesi gibi yay›nlar) yap›tlar, dramatik skeçler, radyoda yap›lan dram sanat› görü-
nümleridir. 

Günümüzde, video, bilgisayar ve internet a¤› da dram sanat›n›n yayg›nlaflmas›-
na ve daha yo¤un olarak kullan›lmas›na katk›da bulunmakta, dram sanat›ndan ya-
rarlanmaktad›r. Videonun kay›t ve sunum olanaklar› ve bilgisayarlardaki interaktif
oyunlar›yla dram sanat› daha genifl kitlelere ulaflt›r›lmaktad›r. 

Dram sanat› yaln›z bu alanlarda de¤il, baflka sanatsal, kültürel, dinsel ya da e¤i-
timsel alanlarda da yayg›n olarak kullan›lm›fl ve kullan›lmaya devam etmektedir. 

ARAÇ OLARAK YAYGIN OLAN DRAM 
Dram›n sanat biçimi d›fl›nda da kullan›lmas› yeni de¤ildir. Bafllang›c›ndan günümü-
ze kadar, pek çok alanda dram, yöntem olarak da etkili bir biçimde kullan›lm›flt›r. 

H›ristiyanl›¤›n ortaya ç›k›fl›yla birlikte dram sanat›n›n o dönemdeki temsilcisi
olan tiyatro önce yasaklanm›fl, sonra dram›n etkili bir yöntem oldu¤u keflfedilmifl,
dinsel öykülerin dramatize edilerek, okuma yazma bilmeyen halka, dinin etkili
olarak anlat›lmas›nda kullan›lm›flt›r. ‹ncil’deki öykülerle ‹sa’n›n yaflam›n› ele alan
“mysterium”lar (yalvaç oyunu) canland›r›l›yordu. Baz› vaazlarsa canl› tablolarla
gösteriliyordu.

Öte yandan, 16.yüzy›ldan bafllayarak, günlük hayat içinde, noel törenlerinde ve
karnavallarda, dramatik özellikteki flakalar›n yap›ld›¤›n›, oyunlar›n oynand›¤›n›
kaynaklardan ö¤reniyoruz. Dram›n bu dönemde, Latince ö¤renmede ya da konufl-
ma al›flt›rmalar›nda da kullan›ld›¤›n› art›k biliyoruz. 

Dram›n, sanat biçimi olarak genifl bir yelpazede kendine yer bulmas›, anlat›m-
daki somutlu¤u, insanlar› kolay etkilemesi ve etkilerinin uzun süreli olmas› ona,
günümüzde de, baflka alanlarda baflvurulmas›n› gerektirmifltir. Dram›n, sanat biçi-
mi d›fl›nda, yöntem olarak, özellikle yarat›c›l›kta, sa¤›lt›mda (psikodrama), e¤itim-
de ve ö¤retimde kullan›lmas› sonucunu do¤urmufltur. Dram›n kullan›ld›¤› bu alan-
larda, onun kullan›l›fl yöntemleri giderek birer disiplin halini alm›fl, bu ilgi dram›
yayg›nlaflt›rd›¤› gibi, dolayl› olarak dram sanat›n› da etkilemeye bafllam›flt›r. 

Ö¤retimde Drama
Dramda her fleyin somut olarak sunulmas›, böylece, benzerlik, ayr›m ve çeliflkile-
rin daha çarp›c› olarak ortaya konmas›, daha kolay al›mlanmas› ve görsel belle¤in
daha güçlü olmas›, günümüzde de, e¤itimcileri-ö¤reticileri, dram› ö¤retimde kul-
lanmaya itmifltir. 

Mikroplar›n nas›l vücuda girip hastal›k yapt›¤›ndan, dünyan›n günefl sistemi
içindeki yerine, atomun yap›s›ndan, suyun kald›rma kuvvetine kadar birçok ders-
teki bilgi, dramatize edilerek aktar›labilmekte, böylece daha kolay ve etkili bir bi-
çimde ö¤retilmektedir. Bunun için yap›lacak fley, öncelikle, amaçlar do¤rultusun-
da dramatik bir anlat› oluflturmak ve bu dramatik anlat›n›n profesyonel oyuncular
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taraf›ndan ya da ö¤renciler taraf›ndan canland›r›lmas›n› sa¤lamakt›r. Yine dil ö¤re-
timi gibi birçok alanda, dram teknikleri kullan›labilir. Biraz iddial› gibi görünse de,
dram bilgisi ve yetisi geliflmifl uzmanlar taraf›ndan her fley dramatize edilebilir. 

Radyo ve televizyonlarda yer verilen çeflitli ö¤retim programlar›n›n dramatik
bölümleri, bu programlar›n sadece daha etkili olmalar›na katk›da bulunmakla kal-
mamakta, ayn› zamanda daha zevkli izlenmesini de sa¤lanmaktad›r. 

Bütün bunlar›n sonucunda dram bir ö¤retim tekni¤i olarak da giderek vazge-
çilmez olmaya bafllam›flt›r. Bu yöntemin ö¤retimde etkin ve yayg›n bir biçimde
kullan›lmas›, ö¤retimin, daha az enerji, daha az zaman kullan›larak, daha etkin bir
biçimde gerçeklefltirilmesini, ö¤renilen bilgilerinse daha uzun süre korunmas›n› ve
kullan›lmas›n› sa¤layacakt›r. 

E¤itimde Drama; Yarat›c› Drama 
Dram›n e¤itimde kullan›lmas› a¤›rl›kl› olarak, ‹ngiltere, A.B.D. ve Almanya kay-
nakl›d›r. Ülkemizde, e¤itimde dram›n kullan›lmaya bafllanmas›nda bu ülkelerdeki
kullan›m› yol gösterici olmufltur. ‹ngiltere’de bu yönlü kullan›ma “E¤itimde Dra-
ma” (Drama in Education), A.B.D.’deki kullan›m›na “Yarat›c› Drama” (Creative
Drama) ve Almanya’daki kullan›m›na ise, “Oyun ve Etkileflim” (Spiel und ‹nterak-
tion) denmektedir (San, s. 3). Türkçede, drama sözcü¤ü olmad›¤› halde, “Yarat›c›
Drama” terimi giderek öne ç›kmakta ve yerleflmektedir. “Yarat›c› Oyun” terimi an-
lam ve kapsam aç›s›ndan daha uygun gibi görünmekle birlikte, kullan›m›nda ve
yayg›nlaflt›r›lmas›nda geç kal›nm›flt›r. 

Dram›n, yarat›c›l›kta, kendini ve toplumu tan›mada, içinde yaflad›¤› toplumla ara-
s›ndaki iliflkiyi saptamada, birey olarak ait oldu¤u toplumla aras›ndaki dengeyi kur-
mada, ileflitiflim kurma ve kurdu¤u iletiflimi güçlendirmede, yarat›c›l›kta, tutum, dav-
ran›fl edinmede ve onlar› de¤ifltirmede, kullan›lmas›na yarat›c› drama denmektedir.

“Yarat›c› Drama” olarak adland›r›lan bu disiplin ve yöntemle, bir grup içinde
yer alan kiflilerin duygu, düflünce, tutum, davran›fl ve sorunlar›, dramatize edilerek
irdelenmektedir. Dram, bir yöntem olarak kullan›larak, duygu ve düflüncelerin da-
ha iyi ifade edilmesine, tutum ve davran›fllar›n anlafl›lmas›na ya da de¤iflikli¤e u¤-
rat›lmas›na, sorunlar›n saptanmas›na ve yarat›c› çözümlerin aran›p bulunmas›na
katk›da bulunmaktad›r. 

“Drama Lideri” öncülü¤ünde, grup üyelerinin yaflant›lar›ndan anlat›lar (öyküler)
saptan›p dramatize edilebildi¤i gibi, baz› nesne, durum ve sorunlar üzerine de yeni
anlat›lar kurulup onlar da dramatize edilebilmektedir. Bir yöntem olarak dram›n
kendisi, bu öykülerle birlikte sorunlar›n ortaya konmas›na, onlar›n irdelenip anlafl›l-
mas›na ve çözüm yollar›n›n aran›p bulunmas›na bizzat katk›da bulunmaktad›r.

Dram sanat›n›n hayat›n›zdaki yerini düflünerek, gündelik hayatta hangi s›kl›kta dram sa-
nat› ürünleriyle karfl›laflt›¤›n›z› belirtiniz.

DRAM SANATININ KAYNA⁄I VE TEMEL N‹TEL‹KLER‹
Dram sanat›n›n genel niteliklerini saptamaya, yak›n oldu¤u öteki sanatlarla arala-
r›ndaki ayr›mlar› belirlemeye giriflmeden önce, kökenine bakmak zorunday›z. 

Dram sanat›, bütün öteki sanatlarda oldu¤u gibi, bir sanat olarak ortaya ç›kma-
m›flt›r. Ne bu amaç ve bilinçle yap›lm›flt›r ne de bu bak›fl aç›s›yla al›mlanm›flt›r. Ter-
sine, zorunlu bir gereksinmeden do¤mufltur (fiener, 2003; 7).

Dram sanat›n›n a¤›rl›kl› olarak “büyüden”, büyü amaçl› ritüellerden ve mitos-
lardan do¤du¤u egemen bir görüfl olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
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‹lkel dönemdeki insan›n araç yapmaya bafllamas›ndan ve hayat›n› yapt›¤› araç-
larla kolaylaflt›rmas›ndan sonra, do¤ay› ve dünyay› de¤ifltirebilece¤i fikrine ulaflt›-
¤› belirtilmektedir. ‹lkel insan, bunu da büyü yoluyla yapabilece¤ine inan›yordu
(Brocett, 2000; 15) 

Bilimin, teknolojinin geliflmedi¤i ilkel dönemlerde, ilkel insan, dünyay› ve ha-
yat› düflgücüyle anlamland›r›yor, büyü yoluyla de¤ifltirece¤ine, dönüfltürece¤ine
inan›yordu. Büyünün, o dönemde, biliminkine benzer bir ifllevi vard›. T›pk› bili-
min ifllevi gibi, büyünün ifllevi de insan›n güdülerine, gereksinimlerine, u¤rafllar›-
na yak›ndan ba¤l›yd›. Pratik amaçlar için kullan›l›yordu. 

Dram sanat›n›n kökeni de, büyü amac›yla yap›lan, simgesel sözlere ve simge-
sel eylemlere dayan›yor, bunlar da mitoslarda ve ritüellerde karfl›l›k buluyordu.
Dram sanat›n›n kökenini oluflturan mitoslar ve ritüeller, pratik bir nedenle, tanr›la-
ra yönelik olarak ve hayat› kolaylaflt›rmak için oluflturulyordu. 

Mitoslar, simgesel sözlerdi. ‹lkel insanlar›n kurduklar› anlat›lar, uydurduklar›
gerçek d›fl› öykülerle dünyay› anlamaya, anlamland›rmaya, anlatmaya ve dönüfl-
türmeye çal›fl›yorlard›. 

Anadolu ritüelleri ve mitoslar› üzerine araflt›rmalar›yla tan›nan Metin And, “bu
bolluk törenleri ifllevseldi, amaçlar› do¤an›n canland›rmas› içindi” demektedir
(And, 1985; 10.)

Dram sanat›n›n kökenini oluflturacak olan kaynaklardan biri de ritüellerdir. Ri-
tüeller de, t›pk› mitoslar gibi ve onlarla birlikte, simgesel eylemlerdi. Baflka bir de-
yiflle büyünün eyleme dökülmesiydi. 

Nesnel bilginin, modern bilimin geliflmedi¤i ça¤larda insanlar, yans›lama özel-
liklerini çok yönlü kullanmaktan baflka çare bulam›yorlard›. Bununla birlikte, ya-
p›lan ritüel danslar› büsbütün ifllevsiz de¤ildi. ‹lkel dönemdeki insanlar, olmas›n›
arzu ettikleri iflleri ve olaylar›, kafalar›nda daha iyi tasarl›yor ve bir çeflit planlama
yap›yorlard›. Bunun yan› s›ra, yapt›klar› büyüden dolay› yapacaklar› ifllere daha
çok inan›yor, ifllerine dört elle sar›l›yor, sonuçlar da arzu ettikleri düzeyde, olum-
lu gerçeklefliyordu.

Drama sanat›n›n temel özelliklerinden biri olan bu yans›lamalar›n yan› s›ra, ki-
flilefltirme, kimlik de¤ifltirme ve role girme de bu ritüeller s›ras›nda gelifliyordu.

Sanat›n kökeninde, çal›flman›n da yatt›¤›n›, dram, fliir, türkü sanatlar›n›n ortaya
ç›k›fl›nda ve geliflmesinde, birlikte ifl yapman›n, kollektif çal›flman›n da etkili oldu-
¤unu biliyoruz. Örne¤in birlikte ifl yaparken, birlikte davranma ya da birlikte du-
raklama amac›yla ve kendili¤inden nakarat ya da heyamolalar›n ortaya ç›kt›¤› be-
lirtilmektedir. (Thomson, 1976; 59). Öte yandan, fliirdeki ritmin ve ezginin ortaya
ç›kmas›nda çal›flman›n etkili oldu¤unu biliyoruz. 

Nesnel ve bilimsel bilginin geliflmesiyle, büyünün etkisi azald›. Üretim araçlar›-
n›n geliflmesi ve do¤a yasalar›n›n anlafl›lmaya bafllamas›yla da büyü yerini daha bi-
linçli üretime b›rakmaya bafllad›. Büyü törenlerinin, ritüelin ve mitosun sanatsal bir
biçime dönüflmesi de bu döneme denk düfler. Öteki sanatlar› oldu¤u gibi dram sa-
nat›n› bu geliflmelerin etkiledi¤i söylenebilir. Çünkü bunlar ard›l bir s›rayla de¤il,
iç içe oluflup geliflmifltir.

Dram sanat›n›n ortaya ç›kmas› simgesel söz olan mitosun ve simgesel eylem
olan ritüelin de¤iflime u¤ramas›yla biçimlendi. Zaten, ritüeller, sanat amaçl› yap›l-
mam›fl olsa da, biçim olarak dramatikti. 

Ayn› fley mitoslar için de geçerliydi. Sanatsal bir ifllevle de¤il, pratik bir ifllevle
oluflturulmufl olan mitoslarda da fark›nda olmadan sanatsal bir nitelik vard›. Dili fli-
irseldi. Anlat›s›nda kurmaca egemendi. Daha sonra epik fliir, roman ve öykü bura-
dan do¤up geliflecekti.
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Metin And, dram›n kökeninde bulunan söz ve eylem birlikteli¤ine iflaret ettik-
ten sonra “ifllevsel ritüellerle, kal›c›, eskimez mithos’un birbirine geçiflmesi dram›
yaratm›flt›r” (And, 2003; 52). demekte, Anadolu’da varl›¤› süren ritüeller ve mitos-
larla bu görüflü desteklemektedir

Tarih içinde, ritüel ve mitosun içiçe geçmesiyle oluflmufl olan dram büyüsel
özelli¤inden yavafl yavafl s›yr›ld› ya da bu büyüsellik ve yan›lsama bilinçli olarak
ve fark›nda olarak yarat›lmaya ve al›mlanmaya baflland›. 

Bu geliflmelerden sonra, büyü amaçl› yap›lan ritüellerden ve mitoslardan do¤an
dram, biçimini korumakla birlikte, içerik olarak daha dünyasal konular› ele alma-
ya ve sanatsal bir nitelik kazanmaya bafllad›. Onu hem yapanlar (sanatç›lar) sanat
bilinciyle ve amac›yla yapmaya, hem de al›c›lar sanatsal bir bilinçle al›mlamaya
bafllad›lar. Sanat giderek, pratik ifllevinden uzaklafl›p, sanatsallaflmaya, bu yönüyle
kurumsallaflmaya bafllad›.

Dram sanat›n›n ileri sürülen kaynaklar›ndan biri de do¤ufltan gelen öykü anla-
t›c›l›¤›d›r. Öykü anlat›c›l›¤›, insan›n do¤ufltan getirdi¤i bir özellik olarak belirtil-
mekte, dram›n temeline yans›lamal› öykü anlat›c›l›¤› konmaktad›r. Mitosun drama-
tize edilmesinden çok da uzak olmayan bu görüfl, asl›nda öteki görüflleri destekler
niteliktedir. 

Dile getirme arzusunun ve iletiflim iste¤inin de yans›t›ld›¤› öykü anlat›c›l›¤›n›n,
dram sanat›n›n geliflmesinde etkili oldu¤u belirtilmektedir. Toplay›c›l›k ve avc›l›k-
la geçinen ilkel dönemdeki insan, avlanmaya gitmeden, büyü amac›yla yapt›¤›
yans›lama eylemiyle, av›n› nas›l avlayaca¤›n› tasarl›yor ve bunda etkili oluyordu.
Döndükten sonra ise, ait oldu¤u kabile üyelerine, av›n› nas›l avlad›¤›n›, yine yan-
s›lama yoluyla dile getiriyordu. Ayn› zamanda iyi bir iletiflimin arac› olan ve sanat
amaçl› olmayan bu yans›lama oyunlar›n›n da dram›n ortaya ç›k›fl›nda etkili oldu¤u
san›lmaktad›r. 

Bu kaynaklara ek olarak, dram› yaratan etkenler aras›nda, ilkel insan›n hayat›-
n›n vazgeçilmez ö¤eleri aras›nda yer alan müzik ve dans›n, ç›kar›lan çarp›c›, ürkü-
tücü seslerin, törenler s›ras›nda tak›lan maskelerin, rengarenk boyanmalar›n dra-
m›n ortaya ç›kmas›nda ve gelifliminde etkili oldu¤unu da saymak gerekir. 

Öyle anlafl›l›yor ki, ileri sürülen bu kaynaklar›n yaln›z birisi ya da ikisi de¤il,
hepsi dram sanat›n›n ortaya ç›k›fl›nda ve geliflmesinde etkili olmufltur. Çünkü dram
sanat›n›n en eski ve en güçlü temsilsici olan tiyatro, sözkonusu biliminsanlar›n›n
ileri sürdü¤ü kaynaklarda yer alan, kiflilefltirme, öykü anlatma, dile getirme ve d›-
flavurma, müzik, dans, kostüm, maskeler, oyuncular gibi bütün ö¤eleri bar›nd›r-
makta, bunlar› çok yönlü olarak kullanmaktad›r. Öte yandan, insan hem dünyay›
mitos ve ritüellerle anlam›fl ve onu dönüfltürmek için yine mitosu ve ritüeli kullan-
m›fl olabilece¤i gibi, anlat› oluflturma ve oynama içgüdüsü de bunun önemli bir ya-
n›n› oluflturmufl olabilir. Bilimin ve üretim tekni¤inin geliflmesiyle, mitos, ritüel ve
öykü anlat›c›l›¤›n›n dinsel ve törensel ifllevini yitirip sanatsal bir nitelik kazanm›fl
olabilece¤i de bilime ve akla ayk›r› düflmemektedir. 

Böylece, dram sanat›n›n kayna¤›nda, sözle ifade edilen anlat› (mitos) ile eylem-
le ifade edilen anlat› (ritüel) öne ç›kmaktad›r. Bu ana temel, dram sanat›n› irdele-
memizde bize yol gösterici olacakt›r. 

DRAM SANATININ TEMEL‹ ANLATI
Yukar›da da dile getirdi¤imiz gibi, mitos ve ritüellerin temelinde anlat› bulunmak-
tad›r. “Mitos”un (mutos) Yunanca “anlat›” anlam›na geldi¤i belirtilmektedir. Mitos
ve ritüelden do¤up gelen birçok sanat›n harc›nda gizli ya da aç›k biçimde anlat›
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bulunmakta ve bu sanatlara tipik özelliklerini vermektedir. Sözkonusu sanatlar,
öykü, roman, masal, tiyatro, opera, bale, an›, radyo oyunu, televizyon dizileri, an-
lat›sal sinema (belgesel olmayan) filmleri, destan, epik fliir, çizgi film, kukla oyu-
nu, gölge oyunu vb. olarak s›ralanabilecek büyük bir evren oluflturmaktad›rlar.
Anlat›ya dayanan bu sanatlar› gruplay›p irdelemeye ve ayr›flt›rmaya giriflmeden ön-
ce, anlat› üzerinde durmak, onu enine boyuna irdelemek bir zorunluluk gibi gö-
rünmektedir. 

Anlat›
Anlat› konusu çok genifl ve karmafl›k bir konu oldu¤undan, onu çözümlemek, de-
¤erlendirmek ve dolay›s›yla gelifltirmek için kurulan, anlat›bilim ad›nda bir bilim
dal› bile vard›r. 

Öncelikle anlat›n›n genifl anlam› üzerinde durmak, onu genel olarak ele almak
gerekmektedir. 

Anlat›lar say›lamayacak kadar çok say›da ve çeflitliliktedir. Birçok sanat dal›
içinde, farkl› sunum biçimleri ve türleriyle karfl›m›za ç›kmaktad›rlar. 

Anlat›n›n tarihi, insanl›k tarihi kadar eski, varl›¤› ise insanlar›n bulundu¤u her
yerde bulunacak kadar yayg›nd›r. “Anlat› bütün zamanlarda, bütün yerlerde, bütün
toplumlarda vard›r. Anlat› insanl›k tarihinin kendisiyle bafllar; dünyan›n hiçbir yerin-
de anlat›s› olmayan bir halk yoktur, hiçbir zaman da olmam›flt›r.” (Bartes, 2005; 101)

Temelinde anlat› yatan sanatlar› ve onlar›n anlat› ile olan iliflkilerini irdeleme-
den önce, genel olarak anlat›, anlat› ö¤eleri ve bunlar›n iliflkileri üzerinde durmak
yararl› olacakt›r.

Bununla birlikte, bir anlat› oluflmas› için bulunmas› gerekli hatta zorunlu olan
dört temel ö¤eye ihtiyaç duyulmaktad›r. Bunlar, kifli, uzam, zaman (Yücel, 1993;
17) ve eylemlerdir. 

Bununla birlikte, bu dört temel ö¤enin yan yana gelmesi her zaman bir anlat›
oluflturmaya yetmemektedir. Örne¤in, bir foto¤rafta (sinema perdesi ve tiyatro
sahnesi de olabilir) duran bir kifli (diyelim bir adam), belli bir uzam ve zaman için-
de yer ald›¤› halde bir anlat› oluflturmaya yetmeyecektir. Bu ö¤elerle oluflmufl du-
ruma denk gelen cümle “adam duruyor” ya da “adam durmufltu” olacakt›r. Buna
uzam ve zaman eklersek, “adam sabah bahçede durmufltu” olacakt›r. Bu da anlat›
oluflturmaya yetmeyecektir. Çünkü bir anlat› de¤il ancak bir fliir dizesi ya da bir ha-
ber olabilecek bilgiyi içermektedir.

Bu dört temel ö¤e kifli, uzam, zaman ve eylemlerin, bir anlat› oluflturmak üze-
re nas›l kullan›ld›¤›n› ve hangi ifllevleri yerine getirdi¤ini daha yak›ndan görmemiz
ve tan›mam›z gerekir. 

Kifli
Kifliler bütün anlat›lar›n vazgeçilmez ö¤eleridir. Bir anlat› en az “bir kifli”ye ihtiyaç
duymaktad›r. Bazen bu kifliler birden fazla, bir grup, hatta, savafl anlat›lar›nda ol-
du¤u gibi, bir orduyu oluflturan bütün askerler olabilmektedir. 

Anlat›larda, kifliler etkin ya da edilgin olabilmekte, anlat›daki eylemleri, edim-
leri gerçeklefltirebilmekte ya da gerçeklefltirilen eylemlere, edimlere maruz kal-
maktad›r. 

Kifliler, tarihten al›nan, an›larda yer alan, haberlerdeki eylemleri gerçeklefltiren
ya da onlara maruz kalan gerçek kifliler (Marat-Sade’daki de Sade, tarih anlat›s›n-
daki Barbaros ya da Bir Dinozor’un An›lar›’ndaki kifliler) olabildi¤i gibi kurma-
ca kifliler de olabilmektedirler. Bazen bu kurmaca kifliler, gerçek kiflilerden daha
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etkili, kal›c› ve ünlü olabilmektedirler. Bay Puntila ve Ufla¤› Matti’deki Bay Pun-
tila, Oblomov’daki Oblomov, Madam Bovary’deki Madam Bovary, Cyrano de
Bergerac’taki Cyrano bunlardan baz›lar›d›r. 

Bazen, hayvanlar ya da nesneler, hatta rüzgar, ya¤mur gibi baz› do¤a olaylar›
da kiflilefltirilmekte, bu hayvanlar, nesneler ya da do¤a olaylar› da t›pk› insanlar gi-
bi düflünmekte, davranmakta ve eylemler gerçeklefltirmektedirler. Orwell’in Hay-
van Çiftli¤i, La Fontaine’in masallar› ya da Beydeba’n›n Kelile ve Dimne’sinde-
ki kahramanlar buna örnek olarak verilebilir. 

Tiyatrodan operaya, çizgi filmden romana, masaldan televizyon dizisine kadar
her anlat›n›n kiflileri baflka bir deyiflle, edenleri, eyleyenleri ya da olup bitenlere
maruz kalanlar› mutlaka vard›r.

Uzam
Anlat›n›n temel ö¤elerinden biri de uzamd›r. Uzam sözcü¤ü, eylemlerin geçti¤i ye-
ri belirtmektedir. Uzam eylemlerin geçti¤i çöl, okyanus, ay gibi genifl alanlar› be-
lirtece¤i gibi, bahçe, balkon, salon gibi dar alanlar› da belirtebilir. 

Gerek hayattaki gerekse sanat yap›tlar›ndaki kiflileri ve olaylar› mutlaka bir
uzam içinde hayal ederiz, kafam›zdaki imgeleri bir uzam›n içinde yer al›r. 

Uzamlar da gerçek uzamlar olabilece¤i gibi (an›, günlük, tarih anlat›lar›nda ol-
du¤u gibi), sanat yap›tlar›nda gerçe¤in taklidi uzamlar da olabilmektedir. Sinema,
opera ve tiyatroda yarat›lan dekorlar buna örnek olarak verilebilir. Baz› sanat ya-
p›tlar›nda tamamen kurmaca uzamlara yer verilmektedir. Özellikle bilim-kurgu tü-
ründeki öyküler, romanlar, oyunlar ve filmler buna örnek olarak verilebilir. Bu tür
yap›tlarda uzam, bir gezegen, bir uzay gemisi vb. olabilmektedir. 

Zaman
Anlat›da kiflinin yapt›¤› ya da maruz kald›¤› eylemler ve edimler belli bir uzamda
gerçekleflti¤i gibi belli bir zaman› da gerektirir. 

Zaman ölçen araçlar›n bulunmad›¤› ortamlarda, zaman›n geçifli uzam›n de¤ifli-
minden (bitki örtüsünün de¤iflmesi, yap›lar›n eskimesi vb.) anlafl›l›r. Zaman önce-
siz ve sonras›z olarak sürekli bir ak›fl içinde oldu¤undan, her eylem ve edim belli
bir zaman diliminde gerçekleflecektir. 

Belki de bu nedenle, Herakleitos, ayn› ›rmakta iki kez y›kanamayaca¤›n› dile
getirmifltir.

Lirik fliir, heykel, foto¤raf gibi baz› sanatlar›n zamanla do¤rudan iliflkisi yok gi-
bidir. Oysa anlat› sanat›, zaman ö¤esi olmaks›z›n var’olamaz. Aç›k ya da gizli (za-
man kiplerinde belirtilerek) bir biçimde, do¤rudan ya da dolayl› olarak (örne¤in si-
nemada uzam arac›l›¤›yla) “zaman” la bir iliflki içinde oluflur ve öyle al›mlan›r. 

Zaman, anlat›da karfl›m›za her boyutuyla (süre, süreç, vakit, an) ç›kar. Bunun-
la birlikte, anlat›y› karakterize etmede zaman›n süre/süreç boyutuyla öne ç›kt›¤›
görülmektedir. Bir sonraki bölümcükte üzerinde duraca¤›m›z gibi, bir anlat›n›n
oluflabilmesi için en az iki eylem ya da edime ihtiyaç duyulmaktad›r. Bir eylem ya
da edim bir “an”da olurken, ard›l ya da ba¤›nt›l› iki eylem ve edim ise en az iki
“an” dolay›s›yla bir “süre” / “süreç” gerektirmektedir. Anlat›, bir A noktas›ndan B
noktas›na hareketi ve de¤iflimi içerdi¤inden zaman da A noktas›ndan B noktas›na
de¤iflimi içerecektir.

Zaman (süre) ile anlat›n›n bir baflka ö¤esi olan eylemler aras›ndaki iliflkinin da-
ha iyi ayd›nlat›lmas› için anlat›daki eylemlere yak›ndan bakmam›z gerekir. 
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Eylemler
Anlat›n›n, belki de ilk akla gelen özelli¤i eylemler, olaylar ya da edimler içeriyor
olmas›d›r. Bir anlat› oluflabilmesi için, önem s›ras›na konmaks›z›n, yukar›da say›-
lan üç ö¤enin yan› s›ra, eylemlere ve edimlere ihtiyaç duyulmaktad›r. 

Yukar›da da de¤indi¤imiz gibi, bir anlat›n›n oluflabilmesi için, bir tek edim ya
da eylem yeterli olmamaktad›r. Örne¤in, “adam kap›y› açt›” ya da “cam k›r›ld›” de-
mek ya da bir karikatür karesi içinde bir çocu¤un düflmekte oldu¤unu görmek tek
bafl›na anlat› oluflturmaya yetmemektedir. Bu eylem ve edimlerin görsel karfl›l›¤›
bir foto¤raf ya da resim karesi olabilecektir. Bir anlat› oluflturamayacak olan bu ey-
lem ve edimler birer haber olabilir ancak, birer anlat› de¤il. 

Bir anlat› kurabilmek için en az iki eylem ya da edim gerekmektedir. Bununla
birlikte, birbiriyle ba¤›nt›s›z olan iki eylem ya da edim de anlat› oluflturmaya yet-
memektedir. Örne¤in, “dün ya¤mur ya¤d›” ve “ormanda yang›n ç›kt›” olaylar› ara-
s›nda herhangi bir ba¤›nt› olmad›¤›ndan bir anlat› oluflmayacakt›r. 

Anlat› içinde yer alan eylem ve edimler için özellikle ard›ll›k iliflkisi vurgulan-
maktad›r. Bu, eylem ve edimler aras›ndaki tek ba¤›nt›l›k iliflkisi olmasa da, en çok
göze çarpan iliflki biçimidir. 

“Sigara izmariti ormana at›ld›”, “ormanda yang›n ç›kt›” demek minimal düzey-
de bir anlat› oluflturacakt›r. Benzer biçimde, “ya¤mur ya¤d›”, “›rmak taflt›” ya da
“Adam kap›y› açt›”, “‹çeri girdi”, “Bir koltu¤a oturdu” demek de birer anlat› olufltu-
racakt›r. Kuflkusuz, bir anlat› oluflturmaya yetecek eylem ve edimler bir tek cümle
içinde de belirtilebilir. Örne¤in, “adam kap›y› açt›, içeri girdi ve bir koltu¤a otur-
du” bir tek cümle oldu¤u halde bir anlat› oluflturabilmektedir. Zaten, anlat› ve tüm-
ce aras›nda yap›sal olarak da benzerlikler vard›r. 

Öte yandan, olaylar ve edimler, sözel olarak aktar›ld›¤› gibi, sinema ya da rad-
yo arac›l›¤›yla da yarat›l›p aktar›labilir. Araçlar›n de¤iflimi anlat› niteli¤ini bozma-
maktad›r. Sinemada bir cümlenin karfl›l›¤› olarak plan belirtilmektedir. Radyoda di-
yaloglar, müzik, efekt gibi etmenlerle eylemler aktar›lmaktad›r. 

Anlat›n›n bu genel yap›s› üzerinde durduktan sonra, daha dar anlamdaki anla-
t›lara ve onlar›n yap›lar›na geçebiliriz.

Genifl bir yelpazeyi kaplayan, öykü, roman, f›kra, masal, an›, destan, epik fliir
(lirik fliir de¤il), tiyatro, opera, bale, kukla oyunu, gölge oyunu, anlat›sal sinema fil-
mi, televizyon dizisi, radyo oyunu, skeç vb. oluflturdu¤u büyük evren, temelinde
yatan “anlat›”n›n ve anlat› ö¤elerinin farkl› kullan›mlar›yla farkl›laflmakta, benzer-
liklerinden ve farkl›l›klar›ndan dolay› gruplanabilmektedir. Böylece karfl›m›za iki
büyük grup ç›kmaktad›r. Bunlar: Yaz›nsal (Edebi) Anlat› ve Dramatik Anlat›d›r
(Dram Sanat›).

Birbiriyle iliflkilendirebilece¤iniz anlat›n›n dört temel ö¤esine denk gelebilecek biçimde,
dört ö¤e seçiniz. Bu ö¤elerle bir mini anlat› oluflturunuz.

Yaz›nsal (Edebi) Anlat›
Bu grupta yer alan sanatlar, temeli anlat›ya, anlat›n›n en eski hali olan mitosa
ve epik fliire dayanmaktad›r. Mitolojik öykü, masal, destan eski biçimleridir.
Zamanla, ayn› temel üzerine, öykü, roman, an›, günce gibi yeni biçimleri orta-
ya ç›km›flt›r.
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Bir anlat› oluflturabilmek
için, birbiriyle ba¤›nt›l›
(ard›ll›k, mant›k vb. bir
ba¤la) en az iki eylem ya da
edime ihtiyaç
duyulmaktad›r. 
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Dramatik Anlat› (Dram Sanat›)
Bu grubun kökeni de, daha önce belirtildi¤i gibi, anlat›n›n en eski hali olan mitos
ve ritüele dayanmaktad›r. Tiyatro ve dramatik dans en eski biçimleridir. Daha son-
ra, opera, bale, sinema, televizyon dramalar›, radyo oyunlar› vb. ortaya ç›km›fl, ala-
n› giderek genifllemifltir. 

Bu ana gruplar alt›nda yer alan sanatlarsa, içinde yer ald›klar› araçlara, uzun-
luklar›na, sunulma biçimlerine vb. göre, özgünlük kazanmakta, daha da spesifik
sanatlara dönüflmektedirler. 

Cal›flmamaz›n temel konusu olan dram sanat›n›n özelliklerini ortaya koymak ve
bu alanda küçük bir atlas oluflturabilmek için bu iki ana grubu enine boyuna irde-
lememiz gerekmektedir. 

Yaz›nsal Anlat›
Yaz›nsal anlat› içinde yer alan, öykü, roman, masal, destan, an›, günce, epik fliir,
f›kra,... göreceli olarak daha kolay gruplanabilen sanat dallar›d›r. Bu gruplama, da-
ha çok sözel dilden hareket edilerek yap›lmaktad›r. Üst bafll›¤›na yaz›n (edebiyat)
yaz›lmaktad›r. Oysa, lirik fliir, deneme gibi türler de yaz›n sanat› içinde yer almak-
la birlikte, anlat› de¤ildirler. Benzer bir biçimde, tiyatroda ve sinemada, hatta ope-
rada da sözel dil yer alabilmektedir. Ama bu sanatlar da yaz›nsal anlat› flemsiyesi
alt›nda yer almamaktad›r. O halde, yaz›nsal anlat› için baflka ortak özellikler olsa
gerek. 

Yaz›nsal anlat› da, t›pk› genifl anlamdaki anlat› gibi, yine kifli, uzam, zaman ve
eylemleri içermektedir. Kendine özgülü¤ü, sözel dil içermenin yan› s›ra bu ö¤ele-
ri kullanma biçiminden do¤maktad›r.

Anlat›n›n bu görünümündeki ö¤eleri ve ö¤elerin kullan›m› bir ba¤›nt› içinde
belirtecek olursak karfl›m›za flöyle bir flema ç›kar. 

Bu ö¤eleri ve onlar›n yaz›nsal anlat›daki kullan›mlar›n› tek tek yak›ndan ince-
lemek gerekir.

Yaz›nsal Anlat›da Kifli
Anlat›c›, bir yazar olabilece¤i gibi, bir masalc› dede, bir radyo spikeri vb. olabilir.
Kifliler de¤il anlat›c› (ya da radoyda oldu¤u gibi anlat›c›n›n sesi) yan›m›zdad›r. Ki-
flileri onun sözel dili (sözlü ya da yaz›l›) arac›l›¤›yla al›mlar›z. Aktarma dolayl›d›r. 

Yaz›nsal anlat›larda, kifliler biz al›c›lar (okurlar, dinleyiciler) için “baflkalar›”d›r.
Anlat› arac›l›¤›yla “baflka kifliler”in serüvenlerini al›mlam›fl oluruz. Kifliler bizim için
“o” ya da “onlar”d›r. Bize, genellikle, “o”, “onlar” biçiminde aktar›l›rlar.

Anlat›c›, anlat› kiflilerini isimlerinin yan› s›ra, tekil ya da ço¤ul olmalar›na göre
kifli zamirleriyle ve ünvanlar›yla aktar›r. “Ozan geldi”, “o adam uzaklaflt›”, “onlar›n
bafl›ndan neler geçmifl, neler”, “kral o günden sonra hiç konuflmam›fl” örneklerin-
de oldu¤u gibi. 

K‹fi‹ O, ONLAR (BAfiKALARI)

UZAM ORASI (BAfiKA B‹R YER)

ZAMAN O ZAMAN (BAfiKA B‹R ZAMAN, GEÇM‹fi ZAMAN)

EYLEMLER SÖZEL D‹LLE AKTARMA (ANLATICI)
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Yaz›nsal anlat› içinde yer
alan eylem ve edimleri
gerçeklefltiren ya da onlara
maruz kalan kiflileri, o
anlat›y› al›mlarken görmeyiz.
O kifliler, ya da
kiflilefltirilmifl olan nesneler
ve hayvanlar, bir anlat›c›
taraf›ndan biz okurlara,
al›c›lara aktar›l›r.

Sevda fiener



Baz› anlat›lar (an›, günce ve yaz›nsal düfllerde), birinci tekil flah›s olan “ben”
üzerinden de anlatabilir. Örne¤in, “akflam oluyor, eve geliyorum, evde yoksun, ka-
p›y› k›r›p içeri giriyorum” gibi bir anlat› da olabilir. Bununla birlikte, kuramsal ve
mant›ksal olarak, “o”, “onlar” özelli¤i bozulmufl olmaz. Çünkü, anlat›c›n›n sözünü
etti¤i “ben”i eski “ben”idir. fiimdiki, flu andaki “ben”i ile aras›na zamansal bir uzak-
l›k girmifltir. Art›k “o” olmufltur eski “ben”i. Ondan söz etmektedir. “Ben” dese de
asl›nda “o”ndan söz edildi¤inin ay›rd›ndad›r okur ya da dinleyici. 

Baz› anlat›larda ise (öykü ve romanlarda) yazar, anlat› içinde bir anlat›c› yarat-
m›flt›r. Gerçek anlat›c› yazar oldu¤u halde kurmaca bir içanlat›c› oluflturulmufltur.
Burada da an› ve güncedekine göre ifller kiflileri. Öte yandan, gerçek anlat›c›n›n
yazar oldu¤unu bildi¤imizden, anlat› kiflileri kendili¤inden “o”, “onlar” kimli¤ine
bürünürler.

Yaz›nsal Anlat›da Uzam
Yaz›nsal anlat›da, okurlar ya da dinleyiciler olan bizler için uzam “baflka bir yer”dir.
Anlat›da geçen uzam yan›m›zda de¤ildir, bizden uzaktad›r. Yan›m›zda olan anlat›-
c›d›r. 

Uzam›n uzakl›¤› dil arac›l›¤›yla vurgulan›r. Yer zarflar›, iflaret s›fatlar› bu konu-
da yard›mc› olur. “D›flar›da”, “o da¤›n ard›nda”, “ulaflt›klar› çölde” gibi belirlemeler
uzam›n uzakl›¤›n› belirtir, söz arac›l›¤›yla o uzamlar› yan›m›za getirirler. 

Öykü, masal, roman, f›kra gibi yaz›nsal anlat›larda, uzam “oras›” genellemesi
içinde aktar›l›r. Baz› anlat›larda (özellikle an› ve güncelerde) uzam için “oras›” ye-
rine “buras›” belirlemesi kullan›lsa da, kuramsal olarak “oras›” anlam› tafl›d›¤›n› bi-
liriz. “Ben bu evde do¤dum” dedi¤inde “bu ev”in art›k “o ev” oldu¤unu biliriz.
Çünkü her fley gibi uzam da de¤iflir. Bu de¤iflim her an gerçekleflmektedir. Bu ne-
denle “buras›” dedigimiz andan hemen sonra “buras›” “oras›” olmufltur bile. 

Bu tür anlat›larda da, gerçek uzamlar (öykü ya da roman bildi¤imiz bir kentin
bildik caddelerinde, sokaklar›nda geçebilir) kullan›ld›¤› gibi, hayali, kurmaca
uzamlara da yer verilebilir. 

Yaz›nsal Anlat›da Zaman
Bu çeflit anlat›larda, eylemler ve edimler geçmifle yerlefltirilerek ve sözel olarak ak-
tar›l›r. Olaylar geçmiflte, “baflka bir zaman”da olup bitmifltir. Anlat›c› onu “flimdi”
bize sözcüklerle, sözel dil arac›l›¤›yla iletmektedir.

Yaz›nsal anlat›daki geçmifl, masallarda, mitoslarda ya da dünyan›n oluflumuna
iliflkin rivayetlerde oldu¤u gibi, binlerce ya da milyonlarca y›l öncesine dayanabi-
lir ya da “k›sa bir süre önce”de olabilir. Cahit Külebi, “flimdi bir rüzgâr geçti bura-
dan/ Kofltum ama yetiflemedim” derken de bir anlat› oluflturmakta, rüzgârla az ön-
ce olup biten serüvenini bize sözel dil arac›l›¤›yla aktarmaktad›r. 

Yaz›nsal anlat›lar (öykü, roman) bilim-kurgu türünde olsa ve gelecekte geçse
bile, o anlat› yine de geçmiflte olup bitmifl gibi dile getirilir. Örne¤in, içindeki olay-
lar› yüz y›l sonra geçecek olan bir bilim-kurgu roman›nda “uzay gemisinin kapta-
n› geminin kap›s›n› açt›” denir de “açacak” denmez. 

Yaz›nsal anlat›lar, bazen genifl zamanda ya da flimdiki zamanda da dile getiri-
lebilmektedir. Ancak bu biçimsel olarak bir “flimdiki zaman”d›r. Gerçekte okurlar
ya da dinleyiciler olarak, anlat›da geçen eylem ve edimlerin “geçmifl zamanda”
olup bitti¤inin ay›rd›nday›zd›r anlat›y› al›mlarken. 

Olaylar geçmifle yerlefltirilip anlat›ld›¤›ndan, kullan›lan zaman kipleri de, “geç-
mifl zaman” kipleridir. Türkçede geçmifl kipleri bildirme biçiminde, geçmifl zaman
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Yaz›nsal anlat›da, uzam da
bize bir anlat›c› taraf›ndan
sözcükler (sözel dil)
arac›l›¤›yla aktar›l›r.

Zaman›n yaz›nsal anlat›daki
en çarp›c› özelli¤i karfl›m›za
“geçmifl zaman” olarak
ç›kmas›d›r. 
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geniflçe bir zamansal alan kaplar. Anlatan›n gördüklerine, duyduklar›na, emin olup
olmama durumuna, kesin kanaatine vb. göre bir anlat›m oluflur. (Banguo¤lu; 1974,
s. 485) Genellikle belirli geçmifl zaman (di’li geçmifl zaman) ya da belirsiz geçmifl
zaman (mifl’li geçmifl zaman) kipleri kullan›l›r. Kullan›lan bileflik zamanlarsa, hika-
ye bileflik zaman› ile rivayet bileflik zaman›d›r. (Hengirmen; 1995; 218) 

Yaz›nsal Anlat›da Eylemler
Yaz›nsal anlat›da, baflka bir uzamda, geçmifl zamanda ve baflkalar›n›n bafl›ndan ge-
çen olaylar bir anlat›c› taraf›ndan bize aktar›l›r.

Yan›m›zdaki anlat›c›, anlat› içinde olup bitenleri, kiflilerin kalk›flt›¤›, baflard›¤›
ya da baflaramad›¤›, sonuçland›rd›¤› ya da sonuçland›ramad›¤›, kahraman› oldu¤u
ve/ya da maruz kald›¤› eylem ve edimleri bize anlat›r.

Anlat›c›, anlat›daki eylemleri bize aktar›rken, bazen baz› bilgileri gizleyerek
merak duygumuzu artt›r›r, bazen betimlemelerle anlat›y› duraklat›r ve gerilimi as-
k›da tutar, bazen baz› boflluklar b›rakarak hayal gücümüzü harekete geçirir ve bi-
zi anlat›ya daha çok katar. Anlat›yla olan bütün ba¤›m›z›, iletiflimimizi anlat›c› sa¤-
lar. Anlat›y› bize o aktar›r. Biz al›c›lar (okurlar ya da dinleyiciler olarak) anlat›daki
herhangi bir eyleme (olaya) ya da edime tan›k olmay›z.

Dramatik Anlat› (Dram Sanat›)
Dramatik anlat›, birbirinden kopart›lm›fl, farkl› kurumlar içine al›nm›fl, birbiriyle
iliflkisiz gibi duran, “dramatik sanatlar”›n temelidir. Temellerinde bulunan “anla-
t›”n›n benzer bir biçimde kullan›m› bu sanatlar› birbirleriyle olan derin akrabal›k
iliflkisini ortaya koymaktad›r. Bu sanatlar›, tiyatro, opera, anlat›sal-kurmaca sinema
filmi, televizyon dizisi, radyo oyunu, kukla oyunu, gölge oyunu, mim, çizgi film,
skeçler, baz› dramatik reklamlar, baz› videoklipler,... oluflturmaktad›r. Hepsinin te-
melinde “anlat›” vard›r ve anlat›lardaki temel ö¤eler bu sanatlarda afla¤›da aç›kla-
yaca¤›m›z biçimde kullan›lmakt›r. 

Öte yandan, daha önce de belirtti¤imiz gibi, dram sanat›n› araç olarak kullanan
baz› alanlar da, dramatik anlat›ya baflvurmaktad›rlar. Öncesinde anlat›s› yoksa ön-
ce bir anlat› oluflturulmakta, sonra bu anlat› dramatik anlat›ya dönüfltürülmektedir
(dramatizasyon). Yukar›da da belirtit¤imiz gibi, bunlar aras›nda, yarat›c› drama /
ö¤retimde drama çal›flmalar›, psikodrama, her türlü dramatizasyon, radyo ve tele-
vizyon programlar› içinde yer alan dramatik bölümler, resmi törenler s›ras›nda ya-
p›lan canland›rmalar (temsili savafl, zafer vb.) hep dram sanat›n› araç olarak kul-
lanmakta, dramatik anlat›ya dayanmaktad›r.

Dramatik anlat›daki temel ö¤eleri ve onlar›n temel kullan›mlar›n› bir ba¤›nt›
içinde aç›klamaya çal›flt›¤›m›zda karfl›m›za flu iliflkiler flemas› ç›kmaktad›r. 

ANLATI DRAMAT‹K ANLATI

K‹fi‹LER SEN-BEN 

UZAM BURASI

ZAMAN fi‹MD‹, fiU ANDA

EYLEMLER CANLANDIRMA (TEMS‹L)
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Yaz›nsal anlat›da anlat›c›n›n
(yazar›n da) tek anlat›m
arac›, sözcükler, sözcüklerin
kullan›ld›¤› sözel dildir. 



Dramatik Anlat›da Kifliler
Dramatik anlat›da kifliler bize “sen-ben” iliflkisi içinde aktar›l›rlar. Bu genel belirle-
me, “biz-siz”, “sen-biz”, “ben-siz” iliflkisi ve iletiflimini de içerir. Bu, beraberinde, az
ya da çok, taraflar›, dayan›flmalar›, çat›flmalar› ve mücadeleri getirmektedir.

Dramatik anlat›n›n da anlat›c›lar› vard›r kuflkusuz. Oyun yazar›, senarist, oyun
ya da film yönetmeni, sahne tasar›mc›s› vb. dramatik anlat›n›n anlat›c›lar› aras›nda
yer al›r. Ama bunlar gizlenmifllerdir. Sanat al›c›lar› bu anlat›c›lar› görmezler. Onla-
r›n anlatt›klar› kiflileri, sahnede, perdede do¤rudan görürler ya da radyo oyunun-
da oldu¤u gibi kulaklar›yla al›mlarlar. 

Kuflkusuz, sahnede ya da perdede gördükleri ya da radyo dalgas›yla kulaklar›-
na ulaflan kifliler gerçek kifliler degildir. Onlar›n taklididirler. O kifliler, baz› oyun-
cular (sinema, tiyatro ve radyoda), baz› nesneler, kuklalar, gölgeler ya da çizgiler
(çizgi filmlerde oldu¤u gibi) temsil edilmektedir.

Taklit etme, bundan sonra üzerinde duraca¤›m›z öteki ö¤eler gibi, kifliler için
de geçerlidir. “M›fl gibi” olarak da adland›r›labilecek olan bu özellik, gerçe¤i de¤il,
onun yerine geçebilecek olan ö¤eleri dile getirir. Dramatik olarak dile getirilen o
anlat›daki kiflileri de, “o kiflilermifl” gibi izler, dinler, al›mlar›z. Oysa gördü¤ümüz
ya da tan›k oldu¤umuz, perdede, sahnede ya da radyo mikrofonunda, sanatsal bir
amaçla yeniden yarat›lm›fl olan taklit kiflilerdir. 

Aristoteles’in, “tragedya, eylemin taklidi oldu¤una göre eylemde bulunan kifli-
leri taklit edecektir” (Aristoteles; 1987; 25) belirlemesi, bütün dram sanat› için ge-
nellenebilir niteliktedir. 

Dramatik anlat› sözel dile de sahipse (her zaman olmak zorunda de¤ildir, t›pk›
mim sanat›nda oldu¤u gibi), söz diyalog ya da monolog, flark›, mektup vb. biçim-
lerde karfl›m›za ç›kar. Sözün karfl›m›za ç›kan bir baflka biçimi de, baflka bir çal›fl-
mam›z›n konusu olan anlat›lard›r. Bunlar, öykü, masal, mitos, dinsel anlat›, rüya,
haber, an›, düfl vb anlat›larlard›r (Erkek, 2001).

Dramatik anlat›da, dil, sözce olarak karfl›m›za ç›kar. Yani, yaln›z her yazar›n
sözceleminden de¤il, kurmaca da olsa, her oyun kiflisinin sözceleminden söz ede-
biliriz. 

Sözce, kiflinin, “ben”den ve “flimdiki zaman”dan hareket ederek sözle d›fla vur-
du¤u anlaml› bütündür. Bu bir sözcükten oluflabilece¤i (Gir! Ç›k! Bekle! Geliyo-
rum.) gibi bir tümceden de (“Sen flimdi kalk›p gidiyorsun. Git / Gözlerin durur mu
onlar da gidiyorlar. Gitsinler. / Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin”, “Üflü-
yorum kapama gözlerini”) oluflabilir. 

Konuflucunun, “flimdiki zaman”da “ben” üzerinden üretti¤i sözcelem, aç›k ya
da gizli bir biçimde “sen”i ya da “siz”i varsayar. 

Oyun kiflileri “sen-ben” iliflkisi içinde ve dile kendilerini katarak onu kullan›r-
lar. Söz, dram sanat›n›n olmazsa olmaz koflulu de¤ildir, bununla birlikte, söz var-
sa, genellikle diyalog (söyleflim) biçiminde olmaktad›r. Diyalog yap›s› , “sen-ben”
iliflkisini ortaya koymaktad›r. Ama baz› dramatik metinlerde, diyalo¤un yan› s›ra
(ya da diyalog olmaks›z›n) çeflitli monologlara da yer verilmektedir. Ancak, “ben”
üzerinden üretilen bu monologlar da gizli bir “sen”i varsaymaktad›r. Hatta, iç-ko-
nuflma biçimindeki monologlarda bile gizli bir “sen”den söz edilmektedir. Benve-
niste’e göre, sözcelemden gelen bu iç konuflmalar, iç dil ile oluflturulmufl, bir “ko-
nuflucu-ben” ile bir “dinleyici-ben” aras›nda içselleflmifl bir söyleflim (diyalog) olufl-
turmaktad›r. 
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Taklit etme, temsil etme,
(mimesis), yans›lama dram
sanat›n›n en önemli
özelliklerinden biridir.



Dramatik Anlat›da Uzam
Olaylar nerede geçmifl olursa olsun, onlar› “burada”, yan›bafl›m›zda geçiyormufl gi-
bi al›mlar›z. Ya da biz olaylar›n geçti¤i uzamdaym›fl›z gibi hissederiz kendimizi.
Öyle bir yan›lsama içine gireriz. Kiflilerde oldu¤u gibi uzamda da “m›fl gibi” duru-
mu ortaya ç›kar. 

Dramatik anlat›da, olaylar›n geçmifl oldu¤u uzam, yeniden yarat›l›r. Bu yeniden
yaratma, dekor, ›fl›k, nesneler arac›l›¤›yla (tiyatro, bale, sinemada), baz› efektler
(radyo oyununda) ya da resimler (kukla oyunu, çizgi filmde) arac›l›¤›yla yarat›l›r.

Dramatik anlat›da eylem ve edimlerin “burada” geçiyormufl izlenimi yaratmas›,
al›c›lar› (seyircileri, dinleyicileri) böyle bir yan›lsama (illüzyon) içine sokmas›, bu
sanat›n içinde yer ald›¤› araçlara (tiyatro, sinema, televizyon, radyo) ve sanatç›la-
r›n amaçlar›na göre farkl›laflabilecektir. 

Dramatik Anlat›da Zaman
Dramatik anlat›da zaman, genel olarak, “flimdi, flu anda” özelli¤iyle karfl›m›za ç›-
kar. Bu anlat›larda (oyunda, filmde, videoklipte vb.) geçen kiflilerin gerçeklefltir-
dikleri ya da maruz kald›klar› eylemler, ister geçmiflte olup bitmifl, ister gelecekte
geçecek olsun, biz onlar› “flu anda” gerçeklefliyormufl duygusuyla izleriz. Kuflku-
suz olup bitenler “flimdi”, “flu anda” olup bitmiyordur. “M›fl gibi” durumu zaman
için de ortaya ç›kmaktad›r. “fiimdiki zaman” yeniden yarat›lmaktad›r. 

Emile Benveniste’e göre, insan›n zamanla olan deneyimi dille ortaya ç›kar. Dil-
sel zaman›n öze¤i (merkezi) ise “flimdiki zaman”a dayan›r. “Dilsel flimdiki zaman
dildeki zamansal karfl›tl›klar›n temelini oluflturur” (Benveniste, 1995; 133). Zama-
n›n öteki kipleri “flimdiki zaman”a göre düzenlenmifltir. “Bu flimdiki zaman insan
her konufltu¤unda her kez yeniden yarat›l›r; çünkü sözcü¤ün tam anlam›yla, yeni,
henüz yaflanmam›fl bir and›r.” (Benveniste, 1995; 133).

Ayn› kuramc›ya göre, dil zaman› zorunlu olarak bir eksene göre düzenlenmek
zorundad›r ve bu eksen söylem edimidir. (Benveniste, 1995; 134).

Bu çeflit anlat›larda, (sahne oyunu, radyo oyunu, bale, sinema ya da televizyon
filmi,...) olup bitenler sunumdan önce ya da sonra olup bitmifl olsa da, biz onlar›
sunum s›ras›nda gerçeklefliyormufl gibi seyrederiz. Böylece, geçmifl ya da gelcek
zaman, taklit edilir ve sanki “flu an”m›fl gibi yeniden yarat›l›r.

Burada, daha önce üzerinde durdu¤umuz, sözcelemin de flimdiki zamanda ger-
çekleflti¤ini an›msamak gerekir. Benveniste, “flimdiki zaman ulam› sözcelemden,
zaman ulam› da flimdiki zamandan oluflur” demektedir. (Benveniste, 1995; 141).

Schiller, dram sanat› içinde de¤erlendirebilece¤imiz bir mim sanatç›s›n›n ele al-
d›¤› olay› bütünüyle bir flimdiki zaman ba¤lam›nda ifllemesi gerekti¤ini belirtmek-
tedir. (Aktaran Brecht, 1993; 74).

Goethe ve Schiller’in, mektuplaflmalar›ndaki tart›flmalar›nda, “dramatik olan”›n
sonsuz “flimdiki zaman”› yaratt›¤› vurgulanmaktad›r. (Esslin, 1996; 23).

Martin Esslin, dram sanat›n›n analizini yaparken, gerçek ya da hayali olaylar›n
seyirci önünde yeniden yarat›lmas›ndan ve seyirciye sanki o an oluyormufl duygu-
su vermesinden söz etmektedir. (Esslin, 1996; 25).

Keir Elam, dramatik bir sanat olan tiyatronun “sen-ben” iliflkisi ve “buradal›k”
özelliklerinin yan› s›ra, “flimdi” özelli¤ini belirtmektedir. (Elam, 1991; 139).

Bütün bu görüfller, bize, farkl› dramatik araçlar içinde yer alan dram sanat›n›n
zaman› “flimdiki zaman” olarak kulland›¤›n› kan›tlamaktad›r.
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Uzam›n dramatik anlat›daki
karakteristik görünümü,
“burada”l›kt›r. 

Dram sanat›n›n zaman› da
söylem üzerine kurulan
“flimdiki zaman”d›r. 

Wolfgang Amadeus
Mozart



Dramatik Anlat›da Eylemler
Her dramatik yap›t ayn› zamanda bir anlat›d›r. Her anlat› ise olaylar içerir. Dolay›-
s›yla, dramatik anlat› da, yaz›nsal anlat› gibi eylemler ve edimler içerir. Aristoteles
“tragedyan›n temeli ve ayn› zamanda ruhu öyküdür (mythos)” (Aristoteles, 1987;
25) derken Brecht “her fley öyküye ba¤l›d›r, öykü teatral gösterinin yü¤e¤idir”
(Brecht, 1993; 91) demekte, her iki kuramc› da tiyatroda oldu¤u gibi bütün öteki
dramatik türlerde de anlat›n›n önemini vurgulamaktad›rlar. 

Ancak, dramatik anlat›, bu eylem ve edimlerin sunumunu (aktar›m›n›) yaz›nsal
anlat›dakinden farkl› bir biçimde yapar. Dramatik anlat›da eylem ve edimleri ak-
tarman›n yolu “canland›rma”, yans›lama, bir baflka deyiflle taklittir (mimesis).

Geçmifl zamanda olup bitmifl ya da gelecek zamanda geçecek olan (örne¤in,
bilim-kurgu filmlerinde) olaylar (eylem ve edimler), “flimdiki zaman”da, “burada”
ve “sen-ben” iliflkisi içinde yeniden yarat›lmaktad›r. 

Kuflkusuz, dramatik anlat›da olup bitenler onlar›n sunuldu¤u anda olup bitiyor
de¤ildir. Ama dram sanat›, seyirciyi öyle bir yan›lsama içine sokmaktad›r. T›pk›, ki-
fliler, uzam ve zaman gibi eylemler de taklit edilmektedir. Dram sanat› içinde yer
alan olaylar gerçek de¤il, bütün sanatlarda oldu¤u gibi kurmacad›r. 

Aristoteles, dram sanat›n›n Antik Yunan Tiyatrosundaki bask›n türü olan tra-
gedya için “öyküsü olmayan (eyleme dayanmayan) tragedya olamaz” (Aristoteles,
1987; 24) diyerek eylemin önemini vurgulam›flt›r. 

Eylem ve edimlerin canland›r›lmas›, dramatik anlat›n›n içinde yer ald›¤› araca
göre farkl›l›klar tafl›maktad›r. Tiyatro, opera ve bale bunu sahnede, kendi isterleri-
ne uygun bir biçimde (gerçekçi, stilize, müzik eflli¤inde, dansla vb.), sinema per-
dede, televizyon ekranda (çekim ölçekleri, kamera hareketleriyle vb.), radyo mik-
rofonda (ses ve efektleriyle) bu canland›rmay› yapar. Araçlar› farkl› olmakla birlik-
te, sunumlar› benzerdir. Bu bak›mlardan da yaz›nsal anlat›dan ayr›l›r ve dramatik
sanatlar ad›n› al›rlar.

Ünitenin sonunda, Güngör Dilmen’in Dede Korkut’un ayn› adl› hikayesinden
hareket ederek yazd›¤› Deli Dumrul oyununda, dramatik anlat›n›n (Dram Sanat›)
sayd›¤›m›z özelliklerini görebilir, parçay› bu bilgiler ›fl›¤›nda inceleyebilirsiniz. 

Bu bilgilerin sonucunda dram sanat› için flöyle bir tan›ma ulaflabiliriz:
Dram Sanat›: Kifli, uzam, zaman ve eylemler içeren anlat›lar›n, “sen-ben” ilifl-

kisi içinde, “flimdi” ve “burada”l›k duygusu yaratacak biçimde, içinde yer ald›¤›
araca göre farkl› biçimlerde yans›lanarak oluflan, tiyatro, opera, bale, kurmaca si-
nema filmi, kukla oyunu, radyo oyunu, gölge oyunu gibi sanatlar› içeren sanat›n
genel ad›d›r.

Bu bilgilerin ›fl›¤›nda, yaz›nsal anlat› ile dramatik anlat›, sahip olduklar› temel
ö¤elerin kullan›m farkl›l›klar›ndan dolay› flöyle bir karfl›tl›k ba¤›nt›s› içinde yan ya-
na gelmektedirler. 

Dram sanat› flemsiyesi alt›nda yer alan sanatlar›n ise, bu temel üzerinden, içinde
yer ald›klar› araca göre farkl› tan›mlar›n› yapmak mümkündür. Bunlardan, bu çal›fl-
mada üzerinde yo¤un olarak durdu¤umuz tiyatronun tan›m›n› söyle yapabiliriz. 

Tiyatro: Kifli, uzam, zaman ve eylemler içeren anlat›lar›n, “sen-ben” iliflkisi
içinde, “flimdi” ve “burada”l›k duygusu yaratacak biçimde, sahnede ya da sahne
yerine geçecek bir alanda, oyuncu, kukla, gölge veya çeflitli nesneler kullan›larak,
yans›lama yoluyla oluflan, seyircisiyle bulufltu¤unda varolan ve her buluflmada ye-
niden yarat›lan sanata tiyatro denir. 

171.  Ünite  -  Dram Sanat ›  ve  T iyatro  Sanat ›

Gerçek olan hayatt›r.
Dramatik anlat› olarak
nitelendirdi¤imiz dram
sanat› hayattakine benzer
bir yan›lsama içine
girmemizi sa¤lar. 

William Shakespeare



Anlat›s› ayn› olan ve yaz›nsal anlat› sanat› içinde yer alan yap›tlarla (öykü, roman, destan
vb.) dram sanat› içinde yer alan yap›tlar› (tiyatro oyunu, sinema filmi, opera vb) bulmaya
çal›fl›n›z. Bulduklar›n›z›, kifli, uzam, zaman ve eylemleri iflleyiflleri bak›m›ndan karfl›laflt›-
r›n›z. Vard›¤›n›z sonuçlar› bu ünitede ö¤rendi¤iniz bilgiler ›fl›¤›nda de¤erlendiriniz.

Yapt›¤›m›z bu genel de¤erlendirmeyle, tiyatro sanat›n› irdeledikten sonra, flim-
di, tiyatromuzu daha yak›ndan tan›maya bafllayabiliriz. Bunun için de öncelikle ge-
leneksel tiyatromuzdan bafllayaca¤›z.

ANLATI YAZINSAL ANLATI DRAMAT‹K ANLATI

K‹fi‹LER O, ONLAR SEN-BEN 

UZAM ORASI BURASI

ZAMAN GEÇM‹fi ZAMAN fi‹MD‹, fiU ANDA

EYLEMLER SÖZEL AKTARMA CANLANDIRMA
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191.  Ünite  -  Dram Sanat ›  ve  T iyatro  Sanat ›

Tiyatronun içinde yer ald›¤› dram sanat›n›n et-

kinli¤ini ve yayg›nl›¤›n› tart›flabilmek.

Oyun oynamak insan›n do¤ufltan getirdi¤i bir
özelliktir. Tiyatro oyunun sanatlaflm›fl halidir. Ti-
yatronun ne oldu¤unu daha iyi kavramak için,
onun da içinde yer ald›¤› dram sanat›n› iyi tan›-
mak gerekir. 
Dram sanat›n›n içinde, tiyatronun yan› s›ra, kur-
maca sinema, opera, bale, her türlü dramatik
dans, kukla, gölge oyunu, çizgi film, radyo oyu-
nu, televizyon dizileri, baz› videoklipler, televiz-
yon ve radyo skeçleri, baz› dramatik reklam film-
leri,... yer al›r. Dram›n en eski ve köklü biçimi ti-
yatro ve dramatik dans iken, tarih içinde, opera,
bale, sinema gibi sanatlarla geliflerek etkin ve
yayg›n bir sanat haline geldi.

Dram sanat›n›n baflka alanlarda nas›l kullan›l-

d›¤›n› aç›klayabilmek.

Çok etkili bir sanat oldu¤u anlafl›lan dram, yaln›z
sanat olarak de¤il, çeflitli alanlarda araç olarak da
kullan›lmaya baflland›. Ö¤retimde (yabanc› dil,
matematik vb derslerin ö¤retiminde), e¤itimde
(güven kazanmada, çocuklarda yarat›c›l›¤› gelifl-
tirmede vb), grup iletifliminde ve gelifliminde (ki-
flilerin geçmifl öykülerinin, duygu ve düflüncele-
rinin dramatize edilmesiyle) ve psikodramada
(kiflilerin psikolojik sorunlar›n›n ve öykülerinin
bir uzman öncülü¤ünde dramatize edilmesiyle)
dram bir araç olarak da yayg›n bir kullan›m ala-
n›na kavufltu.

Tiyatro sanat›n›n kökeni hakk›ndaki temel bilgi-

leri sunabilmek.

Dram Sanat›n›n kökeni birbirlerinden kopar›la-
mayacak olan befl temel nedene dayand›r›lmak-
tad›r. Bunlar, büyü, çal›flma, iletiflim, öykü anla-
t›c›l›¤›-oyun oynama içgüdüsü, tart›ml› dans ve
müziktir. Genel olarak, büyüden, simgesel sözler
olan mitoslardan ve simgesel eylemler olan ritü-
ellerden do¤mufl olan dram, bilimin ve teknoloji-
nin geliflmesi sonucunda daha dünyasal konular›
almaya, toplumsal öykülere e¤ilmeye bafllad›.

Dram sanat›n›n anlat› sanat› ile olan iliflkisini

kurabilmek.

Dram sanat›n›n temeli “anlat›”ya dayanmaktad›r.
Anlat›, dram sanat›n›n yan› s›ra, yaz›nsal anlat›-
n›n da (öykü, roman, masal, f›kra vb.) kökenini
ve iskeletini oluflturmaktad›r. Anlat›, anlaml› ve
ba¤lant›l› bir dizi olay›n temsilidir. 
“Anlat›”n›n dört temel ö¤esi bulunmaktad›r. Bun-
lar, kifli, uzam, zaman ve eylemdir. Kifli, bir insan
olabilece¤i gibi, bir hayvan ya da kiflilefltirilmifl
bir nesne ya da kavram olabilir. Uzam, edim ve
eylemlerin geçti¤i yeri tan›mlar. Zaman, anlat›da-
ki edim ve eylemlerin içinde gerçekleflti¤i zama-
n› kapsar. Edim ve eylemler ise, anlat›da olup bi-
tenlerdir. Bir anlat›da, birbiriyle ba¤lant›l› en az
iki edim ve eylem bulunmak zorundad›r.

Dram sanat› ile yaz›nsal anlat› sanat›n›n or-

tak ö¤eleri nas›l kullanarak farkl›laflt›¤›n› gös-

terebilmek

Anlat›, yaz›nsal anlat› ve dramatik anlat› (dram
sanat›) olmak üzere iki farkl› alanda varl›k gös-
termektedir. Bu farkl›l›k, anlat›daki kifli, uzam,
zaman ve eylemlerin farkl› kullan›m›yla oluflmak-
tad›r. 
Yaz›nsal anlat›n›n tek anlat›m arac›, sözcüklerdir
(kelimeler). Bu alanda yer alan sanatlar (öykü,
roman, f›kra, epik fliir) kiflileri, bir anlat›c›n›n (ya-
zar›n ya da baflka bir anlat›c›n›n) a¤z›ndan, daha
çok “o, onlar” diye aktarmaktad›r. Uzam, yine
anlat›c›n›n tasviriyle (betimlemesi) ortaya kon-
makta, karfl›m›za, baflka bir yer, “oras›” olarak
ç›kmaktad›r. Yaz›nsal anlat›da zaman ise daha
çok geçmifl zaman kipleriyle belirtilmektedir. Di-
le getirilen eylemler/olaylar, geçmifle yerlefltirile-
rek aktar›lmaktad›r. Bu aktarmada, olaylar›n olup
bitmifl oldu¤u anlat›mla vurgulanmaktad›r. Ya-
z›nsal anlat› içinde yer alan edim ve eylemlerin-
se aktarma arac› yine sözcüklerdir. Ne olup bitti-
¤i, olaylar aras›ndaki neden-sonuç ba¤› sözcük-
lerle al›mlay›c›ya (okura) aktar›lmaktad›r. Dra-
matik anlat›da ise, her fley, çeflitli araçlarla (oyun-
cu, kukla, gölge, çizgi, ses vb.) canland›r›lmakta-
d›r. Al›mlay›c›lar, anlat› içinde yer alan kiflilere
gözle (tiyatro ve sinemada oldu¤u gibi) ya da
kulakla (radyo oyununda oldu¤u) gibi tan›k ol-
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maktad›r. Anlat›c› (yazar, yönetmen) kendini giz-
lemektedir. Kifliler, “sen-ben” iliflkisi içinde, da-
yan›flmalar›, çat›flmalar›, mücadeleleriyle karfl›-
m›za ç›kmaktad›r. Bu kifliler bizim yan›m›zday-
m›fl ya da biz onlar›n yan›ndaym›fl›z gibi bir il-
lüzyon (yan›lsama) yaratmaktad›rlar. Uzam, bu
kez “buras›”na dönüflmektedir. Zamansa, “flimdi-
ki zaman” haliyle karfl›m›za ç›kmaktad›r. Sanat
yap›t›nda konu edilen olaylar, ister geçmiflte, is-
ter gelecekte geçmifl olsun, hep “flu anda” olup
bitiyormufl illüzyonu yaratmaktad›r. Eylemlerse,
canland›rma yoluyla aktar›lmaktad›r. Bu canlan-
d›rma, tiyatro, sinema, opera ve balede oyuncu,
çizgi filmde çizgi, kukla oyununda kukla, gölge
oyununda gölge, radyo oyununda ses yoluyla
yap›lmakta, bunu çeflitli ses ve görüntü efektleri
desteklemektedir. Bu canland›rma, sanatsal bir
taklit olarak gerçeklefltirilrmektedir. Al›mlay›c›da
“m›fl gibi” illüzyonu yarat›lmaktad›r. 
Tiyatro, dram sanat›n›n en eski, en köklü alan›-
d›r. Özetlede¤imiz kifli, uzam, zaman ve eylem
ö¤elerini, farkl› türler (tragedya, komedya, me-
lodram vb.) ve farkl› anlat›m araçlar›yla (oyuncu,
kukla, gölge, dans vb.) büyük çeflitlilik içinde
kullanmaktad›r. Tiyatronun varolabilmesi seyir-
cisine ba¤l›d›r. Tiyatro oyunu seyircisiyle bulufl-
tu¤u anda var’olur.

Dram sanat› içinde yer alan tiyatronunun nite-

liklerini ve temel özelliklerini aç›klayabilmek.

K›saca, anlat›lar›n, “sen-ben” iliflkisi içinde, “flim-
di” ve “burada”l›k duygusu yaratacak biçimde,
sahnede ya da sahne yerine geçecek bir alanda,
oyuncu, kukla, gölge veya çeflitli nesneler kulla-
n›larak, yans›lama yoluyla oluflan, seyircisiyle bu-
lufltu¤unda varolan ve her buluflmada yeniden
yarat›lan sanata tiyatro denir. 
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211.  Ünite  -  Dram Sanat ›  ve  T iyatro  Sanat ›

1. Afla¤›dakilerden hangisi dram sanat›n› kolay tan›ma-
m›z› ve de¤erlendirmemizi zorlaflt›ran etkenlerden biri
de¤ildir?

a. Çok uzun bir tarihe sahip olmas›
b. Genifl bir etkinlik alan›na sahip olmas›
c. Birçok araçta kullan›l›yor olmas›
d. Farkl› türlerde karfl›m›za ç›k›yor olmas›
e. Bu alanda bilimsel kitaplar yaz›lm›fl olmas›

2. Dram sanat›na yer veren sanat ve araçlar›n ortaya ç›-
k›fl›n›n tarihsel olarak do¤ru s›ralanmas› afla¤›dakiler-
den hangisidir? 

a. Tiyatro-Opera-Bale-Sinema-Televizyon
b. Bale-Tiyatro-Opera-Sinema-Televizyon
c. Opera-Bale-Tiyatro-Sinema-Televizyon
d. Tiyatro-Bale-Opera-Televziyon-Sinema
e. Tiyatro-Sinema-Opera-Bale-Televizyon

3. Afla¤›dakilerden hangisi dram sanat›n›n ortaya ç›k-
mas›nda etkili olmam›flt›r? 

a. Büyü
b. Çal›flma
c. Depremler
d. ‹letiflim
e Öykü anlat›c›l›¤› ve oyun oynama içgüdüsü

4. K›saca “simgesel sözler” olarak tan›mlanabilecek
olan tür afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Ritüel
b. F›kra
c. An›
d. Roman
e. Mitos

5. Afla¤›dakilerden hangisi “anlat›”n›n temel ö¤elerin-
den biri de¤ildir?

a. Kifli
b. Uzam
c. Zaman
d. Eylemler
e. Çat›flma

6. Afla¤›dakilerden hangisi yaz›nsal (edebi) anlat› için-
de yer almaz?

a. Öykü
b Deneme
c. Roman
d. An›
e. F›kra

7. Afla¤›dakilerden hangisi dram sanat› içinde yer

almaz?
a. Kukla oyunu
b. Çizgi film
c. Opera
d. Tiyatro
e. Belgesel sinema

8. Afla¤›dakilerden hangisi yaz›nsal anlat›n›n özellikle-
rinden biri de¤ildir?

a. Kiflileri “o, onlar” olarak aktarmas›
b. “Uzam”›, “oras›” olarak aktarmas›
c. “Zaman”› geçmifl zaman olarak aktarmas›
d. Eylemleri, sözcükler (kelimeler) arac›l›¤›yla ak-

tarmas›
e. Eylemleri canland›rma yoluyla aktarmas›

9. Afla¤›dakilerden hangisi dramatik anlat›n›n (dram
sanat›) özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Kiflileri “sen-ben” iliflkisi içinde aktarmas›
b. “Uzam”› “buras›” olarak aktarmas›
c. Zaman’› geçmifl zaman olarak aktarmas›
d. “Zaman”› “flimdiki zaman”, “flu an” olarak aktar-

mas› 
e. Eylemleri canland›rma yoluyla aktarmas›

10. Afla¤›dakilerden hangisi olmazsa tiyatro yaz›lmaz?
a. Kifliler
b. Uzam
c. Zaman
d. Eylem ve edimler
e. Merak duygusu

Kendimizi S›nayal›m
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Deli Dumrul, Güngör Dilmen

“DUMRUL- Bekledi¤iniz köprüyü kurdum iflte.
B‹R KÖYLÜ- Bekledi¤imiz köprüyü mü?
DUMRUL- Sa¤lam sa¤lam karfl›ya geçersiniz flimdi.
(Uzaktaki köylülere ba¤›r›r) 
Gelin erenler böyle gelin.
Sak›n ola, Dumrul’un köprüsü dururken
baflka yerden geçmeyin.
(D›flar› koflar, bir iki köylüyü zorla çevirip getirir.) 
I.KÖYLÜ- Niye bizi yolumuzdan çeviriryorsun, yi¤idim?
DUMRUL- Köprüden geçeceksiniz.
II.KÖYLÜ- Niye geçecekmifliz köprüden?
DUMRUL- A a, sordu¤u fleye bak. Köprüden niye ge-
çilir?
III.KÖYLÜ- Arada çay, ›rmak vard›r, o zaman geçilir
köprüden. 
DUMRUL- Köprüyü buldular, çay ›rmak ararlar. 
IV.KÖYLÜ- Biri olmazsa öbürü neye yarar? 
DUMRUL- Bre bu benim köprüm köprü de¤il midir? 
II.KÖYLÜ- Köprü olmas›na köprü ama.
DUMRUL- Ama? 
IV.KÖYLÜ- Geçilmezse de olur. 
DUMRUL- Nas›l geçersiniz karfl› k›y›ya? 
IV.KÖYLÜ- Dümdüz yürüyüp. 
DUMRUL- Köylü akl› iflte. 
IV.KÖYLÜ- Köylü akl› möylü akl›. 
DUMRUL- Köprüme güvenmiyorsunuz demek?
III.KÖYLÜ- Güvenip güvenmeme sorunu de¤il. 
DUMRUL- Tehlikelidir diyorsun. 
III.KÖYLÜ- Gereksiz diyorum yaln›zca.
DUMRUL- Köprünün ayaklar› göçer, sulara kaynar bo-
¤ulurum diyorsun. 
II.KÖYLÜ- Bo¤ulma tehlikesi hiç yok. 
DUMRUL- ‹steyen geçer, istemeyen geçmez. 
I.KÖYLÜ- De¤il mi ya. 
DUMRUL- Geçenler otuz akça, geçmeyenler tam k›rk
akça.
I.KÖYLÜ- fiimdi aya¤›m›z suya erdi.
DUMRUL- Ne demek yani?
I.KÖYLÜ- Bizi haraca kesiyorsun.”

Kaynak: Dilmen, 1982, s. 13-14.

1. e Çünkü, bu alanda yaz›lm›fl bilimsel kitaplar
dram sanat›n› tan›mam›z› zorlaflt›rmaz, tam ter-
sine kolayl›flt›r›r. e seçene¤i d›fl›ndaki seçenek-
lerde ise, dram sanat›n› tan›mam›z› zorlaflt›ran
etkenler s›ralanm›flt›r. Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse,
ünitenizin ilk befl bafll›¤› alt›nda yaz›l› olan bil-
gileri bir kez daha okuyarak bilginizi pekifltire-
bilirsiniz. 

2. a Do¤ru seçenek a olacakt›r. Yan›t›n›z do¤ru de-
¤ilse, ünitenizin Dram Sanat›n›n Kayna¤› bafll›-
¤› alt›nda yaz›lm›fl bilgileri bir kez daha okuyu-
nuz. Dramatik dans ve tiyatrodan sonra, opera,
bale, sinema ve televizyonun ortaya ç›k›fl›n›n
s›ras›n› hat›rlayacaks›n›z. 

3. c Dram sanat›n›n ortaya ç›k›fl›nda, depremler d›-
fl›nda s›ralanan etkenlerin belirleyici olmufltur.
Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Dram Sanat›n›n Kay-
na¤› ve Temel Nitelikleri” bafll›¤› alt›ndaki bilgi-
leri yeniden gözden geçiriniz. 

4. e Mitosun simgesel sözlerden olufltu¤unu, gerçek
olmad›¤›n›, ünitenizin “Dram Sanat›n›n Kayna¤›
ve Temel Nitelikleri” bafll›kl› bölümünü okuya-
rak hat›rlayabilirsiniz. 

5. e ‹lk dört seçene¤in anlat› oluflturmada vazgeçil-
mez ö¤elerdir. “Çat›flma” ise bir anlat› olufltur-
mada vazgeçilmez de¤ildir. Çat›flma içermeden
de bir anlat› oluflturulabilir. Yan›t›n›z do¤ru de-
¤ilse “Dram Sanat›n Temeli: Anlat›” bafll›¤› alt›n-
da yaz›lm›fl bölümcü¤ü okuyarak bu konudaki
bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. 

6. b Deneme, yaz›nsal (edebi) anlat› içinde yer al-
mamamaktad›r. Öteki seçeneklerde s›ralanan,
öykü, roman, an› ve f›kra ise, içerdikleri kifli,
uzam, zaman ve eylemlerden ve bu ö¤eleri kul-
lan›m biçimlerinden dolay› yaz›nsal anlat› için-
de de¤erlendirilirler. Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse,
“Yaz›nsal Anlat›” bölümcü¤ünü bir kez daha
okuyarak bilgilerinizi sa¤lamlaflt›rabilirsiniz.

7. e Çünkü belgesel sinema, bir öykü, öykü ö¤eleri
içermek ve o öyküyü dramatik olarak dile getir-
mek zorunda de¤ildir. Kukla tiyatrosu, çizgi
film, opera ve tiyatro ise, öyküsü olan, o öykü-
lerin dramatik bir biçimde dile getirildi¤i sanat-
lard›r. Yan›t do¤ru de¤ilse, Dramatik Anlat›
(Dram Sanat›) bölümcü¤ünü bir kez daha oku-
yarak bilgilerinizi pekifltiriniz. 

Okuma Parças› Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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8. e Çünkü yaz›nsal anlat› eylemleri canland›rma
yoluyla de¤il, sözcükleri kullanarak aktar›r.
Öteki fl›klarda dile getirilen anlat›m biçimleri
ise yaz›nsal anlat›ya özgüdür. Yan›t›n›z do¤ru
de¤ilse, ünitenizin yaz›nsal anlat› bölümcü¤ü-
nü bir kez daha okuyarak bilgilerinizi hat›rla-
yabilirsiniz. 

9. c Çünkü, zaman› geçmifl zaman olarak aktarmak,
dramatik anlat›n›n yani dram sanat›n›n de¤il,
Yansal Anlat›’n›n özelliklerindendir. Yan›t›n›z
do¤ru de¤ilse, dramatik anlat› (dram sanat›) bö-
lümcü¤ünü bir kez daha okuyarak bilgilerinizi
destekleyiniz.

10. e Çünkü, ilk dört seçenekte yer alan ö¤eler, te-
meli anlat›ya dayanan tiyatronun özellikleriy-
ken, merak duygusu tiyatronun vazgeçilmez
özelliklerinden biri de¤ildir. Merak duygusu
uyand›ran baz› oyunlar daha baflar›l› olurken,
merak duygusu uyand›rmayan oyunlar›n da ba-
flar›l› oldu¤u görülmüfltür. K›sacas› merak duy-
gusu uyand›rmas› olabilir ama vazgeçilmez bir
özellik de¤ildir. Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, Dra-
matik Anlat› (Dram Sanat›) bölümcü¤ü ile tiyat-
ro tan›mlar›n› yeniden okuyunuz. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1 

Dram sanat› o kadar yayg›nd›r ki, hemen hepimiz gün-
delik hayat›m›zda, s›kl›kla dram sanat›yla karfl›lafl›yoruz.
Onun etki gücünden etkileniyoruz. Bilgisayarlar›m›zda-
ki interaktif oyunlar dram sanat›n›n yeni bir yans›mas›-
d›r. Herhangi bir arkad›fl›m›z›n, bir olay› anlat›rken, bizi
ikna etmek ya da e¤lendirmek için drama baflvurdu¤u-
nu görürüz. Benzer bir biçimde, ö¤retmenlerimiz, aktar-
d›klar› konular› kavramam›z için s›kl›kla o konuyu az ya
da çok, dramatize ederler. Tiyatroya, sinemaya gider-
sek, bu san›t›n güçlü temsillerini izleriz. Bir dans göste-
risi izledi¤imizde, gösterinin en dikkat çeken bölümleri-
nin yine dramatik bölümleri oldu¤unu gözlemleriz. Te-
levizyondan izledi¤imiz, televizyon dizileri yine dram
sanat›n›n televizyondaki en yayg›n ürünleri. Radyo din-
lersek, dram sanat›n›n ürünleri olan radyo oyunlar›na,
çeflitli programlar aras›na yerlefltirilmifl dramatik skeçle-
re rastlar›z. Televizyondan yay›mlanan flark› videoklip-
lerinin ço¤unun dram sanat›ndan yararland›klar›n› görü-
rüz. Radyo ya da televizyondan yay›mlanan reklamlar›n,
etki gücünden dolay›, giderek daha çok dram sanat›na
yaslanmaya bafllad›klar›na tan›k oluruz.

S›ra Sizde 2

Seçece¤iniz ö¤eler, en az bir kifli, en az bir uzam, bir
süreci belirtecek bir zaman dilimi yani en az ard›l iki
an, iki eylem ya da edimden oluflmal›d›r. Seçece¤iniz,
kifli ya da kifliler, bir uzamda, birden çok eylem ya da
edimi a ve b noktas› belli olan bir zaman dilimi içinde
gerçeklefltirmeliler. “Her sabah oldu¤u gibi, o sabah da,
Zeynep dersli¤in kap›s›n› açt›. Içeri girdi. Yürüyüp ders-
likteki yerine oturdu” ya da “o gece, kamyonla otobü-
sün köprüde çarp›flmas›yla büyük bir gürültü koptu.
K›sa bir süre sonra kamyonda yang›n meydana geldi.
Etraf ç›¤l›klarla inliyordu” ya da “ömrü her gün o daire-
ye gidip gelerek, evraklar› düzenleyerek geçti” mini an-
lat› örnekleridir. Bu örneklere benzer anlat›lar olufltur-
man›z, bu konuyu kavrad›¤›n›z anlam›na gelecektir.

S›ra Sizde 3

Sanat tarihi içinde, benzer olmakla birlikte, yaz›nsal an-
lat› ve dramatik anlat› içinde yer alan çok say›da anlat›
bulunmaktad›r. Özellikle tiyatro tarihinin bafllang›ç dö-
nemlerinde, yaz›nsal anlat› içinde kabul edilen çok sa-
y›da mitolojik ve tarihsel anlat›n›n oyun olarak yaz›ld›-
¤›n› biliyoruz. Bunlardan biri “Okuma Parças›” olarak
da seçti¤imiz Güngör Dilmen’in Deli Dumrul oyunu-
dur. Orhan Asena, G›lgam›fl destan›ndan, Tanr›lar ve

‹nsanlar-G›lgam›fl adl› oyunu yazm›flt›r. Osman fia-
hin’in Beyaz Öküz adl› öyküsünden, Erden K›ral Ayna

adl› filmi, Refik Halid Karay’›n Yat›k Emine adl› öykü-
sünden, Ömer Kavur Yat›k Emine adl› filmi yapm›flt›r. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Köylerde geliflen köy seyirlik oyunlar›m›z›n önemini, kapsam›n› ve kaynak-
lar›n› aç›klayabilecek,
Neden dramatik oldu¤unu, nas›l kümelendi¤ini ve bu kümelerin içindeki
örnekleri eylem dizgeleriyle analiz edebilecek,
Ortak motifleri, simgeleri ve bunlar›n nas›l kullan›ld›¤›n› ifade edebilecek,
Yönetici-Oyuncu ve Seyircinin nas›l bir nitelik gösterdi¤ini aç›klayabilecek,
Oyun Alan› ve Donan›m Araçlar›n› ö¤renerek Aç›k Biçim-Göstermeci Tiyat-
ro anlay›fl› ve Kat›l›mc› Tiyatro aç›s›ndan bu geleneksel türümüzü de¤erlen-
direbileceksiniz.

‹çindekiler

• Seyirlikler
• Ritüeller
• Motifler

• Yönetici-Oyuncu
• Seyirci
• Oyun Alan› ve Donan›m

Anahtar Kavramlar
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• KÖYLERDE GEL‹fiEN SEY‹RL‹K
OYUNLARIMIZIN ÖNEM‹

• OYUNLAR TÖRENLER VE
KAYNAKLARI

• NEDEN DRAMAT‹K, KÜMELENMES‹
VE ÖRNEKLER

• ORTAK MOT‹FLER VE S‹MGELER
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• OYUN ALANI VE DONANIM

ARAÇLARI
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TÜRK T‹YATROSU

Köylerde Geliflen
Tiyatro Gelene¤imiz



KÖY SEY‹RL‹K OYUNLARIMIZIN ÖNEM‹ 
Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu birikimine katk›da bulunan tiyatro gelene¤i-
mizden birisi Anadolu’da köylerde geliflmifl Köy Seyirlik Oyunlar› ya da Dramatik
Köylü Oyunlar›’d›r. Kayna¤›n› Anadolu köylüsünün Oyun Ç›kartma ya da Oyun
Yapma gelene¤inden alan ve ritüellerden beslenen bu oyunlar, pek çok özelli¤iy-
le, evrensel ve yenilikçi tiyatral aray›fllarla buluflmaktad›r. 

fiark› ve dans›n kullan›m›, güldürme ve e¤lendirme gibi özelliklerinin yan›nda,
kayna¤›n› dinsel törenlerden almas› nedeniyle ciddi ve sayg›n bir niteli¤e sahip ol-
malar› köy seyirlik oyunlar›m›z› incelenmeye de¤er k›lmaktad›r.

OYUNLAR, TÖRENLER VE KAYNAKLARI
Anadolu halk›n›n yüzy›llardan günümüze kadar gelen kültürel iklimini yans›tan
Köy Seyirlik Oyunlar›, köylünün do¤ayla ve toprakla iliflkisine ba¤l› olarak, kendi
için önem tafl›yan belli zamanlarda yans›lad›¤› oyunlard›r. (Karada¤, 1978: 9) Se-
yirlik oyunlar köy halk›n›n salt e¤lence arac› de¤ildir. Bu oyunlar köylünün sorun-
lar›ndan, tasalar›ndan, kayg›lar›ndan, sevinçlerinden, üretim çabalar›ndan, törele-
rinden ve törenlerinden ayr›lamaz (Boratav, 1997: 224). Ekin zaman›, hasat mevsi-
mi, k›tl›k, kurakl›k zamanlar›, dü¤ün bayram zamanlar›, hayvanlar›n çiftleflme dö-
nemleri, mevsim dönümleri gibi önemli zamanlarda köylünün bir araya gelip bir-
likte yans›lad›¤› oyunlard›r. 

Oyunlar›n bafllang›çta büyüsel ve görevsel olmas› bu oyunlar›n kayna¤›n› ritü-
ellere dek götürmektedir. Ritüeller de gönüllü ve topluca gerçeklefltirilen törenler-
dir. ‹lkel ça¤lardan günümüze, insan›n gündelik yaflam›n›n d›fl›na ç›karak, insana
özgü duygular›n› (korkular›n›, dileklerini, beklentilerini, ac›lar›n›, sevinçlerini) bel-
li bir zaman ve mekânda, belirli kurallar içinde birlikte paylaflt›¤› uygulamalard›r.
(Tekerek, 2006: 56...62)

Törensel ve büyüsel kökenli köy seyirlik oyunlar›nda simgesel olarak varolan
Eski Y›l ile Yeni Y›l, Yaz ile K›fl, Ak ile Kara, Ölüm ile Do¤um (Dirilme) aras›nda-
ki çat›flma, mevsimlik törenlerde ve ritüellerde de temel ve ortak çat›flmay› olufltu-
rur. ‹nanç sisteminin de kökenini oluflturan bu törenler, Mezopotamya’dan M›s›r’a,
Hititler’den Aztekler’e, Antik Yunan’dan Roma’ya tüm kültürlerde kendili¤inden ve
topluca uygulanagelen, kal›plaflm›fl yapt›r›mlard›r. Ortak ana dizge, iki has›m ara-
s›nda bir savafl ve sonunda önceden belli olan taraf›n kazanmas› ya da kazanan›n
bir gelinle, kutsal bir evlenmeyle birleflmesidir. Böylece ard›ndan gelecek dirilifl-
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Seyirlik oyunlar›m›z›n, sözden
çok flark›ya, dansa ve bedensel
anlat›ma dayal› olmas› onun
evrensel özelli¤idir (Yüksel,
1990: 323-330). Dramatik
Köylü Oyunlar› olarak da
isimlendirilen bu oyunlar›
çekim merkezi haline getiren
önemli bir yan› da, seyircinin,
yans›lanan olaya kat›l›m› ve
paylafl›m›d›r (Karada¤, 1978:
46) Oyunlar›n, büyü törenleri
ve ritüellerden izler tafl›makla
birlikte günlük yaflamla da
ba¤›n› koparmamas› ve
özündeki esnekli¤in
dondurulmufl biçim kal›plar›n›
k›racak nitelikte olmas› bu
oyunlar› gevflek dokulu
yapmaktad›r (fiener, 1975: 6). 

Köy halk›n›n yaflam›yla
öylesine iç içedir ki bu oyunlar,
nedenini somut olarak bilmese
de, atadan-dededen öyle
gördü¤ü için oynar köylü.
Do¤aya katk›da bulunmak,
do¤an›n dirilifline ve ölümüne
kat›lmak için, bolluk bereket
dilemek için oynar. Dolay›s›yla
her yans›lanan oyunun belli bir
amac› vard›r ve oyunlar
görevseldir. Ayn› zamanda bu
oyunlar bafllang›çta büyüsel
kökenlidir. Kuflaktan kufla¤a
bugüne gelmifl ve süreç içinde
e¤lence amac› da görevselli¤e
eklenmifltir. 

‹nsano¤lu do¤adaki de¤iflimi,
düzeni, topra¤›n bereketini,
ürünlerin canlan›fl›n›, ölüflünü,
hayvanlar›n ço¤almas›n›,
kendi üremesini ve ölümünü
gözlemlemifl, do¤an›n
döngüsel bir düzeni oldu¤unu
keflfetmifl, bu bulufluna da
kutsall›k atfederek büyüsel
törenler düzenlemifltir. Büyüyle
olacaklar› etkileyebilece¤ini
düflünmüfltür. Ritüel ad›
verilen bu törenler animizmden
totemizme, mitolojiye, çok
tanr›l› dinlerden, tek tanr›l›
dinlere, do¤an›n ve topra¤›n
düzeniyle iç içe geçerek
insano¤lunun törenlerine ve
oyunlar›na yans›m›flt›r.
(Karada¤, 1978: 11)



ço¤alma-bolluk-berekete inanma ve bu inanc› törenlerle kutlama ve kutsama, bü-
yü kökenli oyunlar›n genel motifleridir. (And, 1962: 5) Çok tanr›l› dinlerde ve mi-
tolojide Kybele-Attis, ‹sis Osiris, Astarte-Adonis, Zeus-Semele bu birleflme örnekle-
rindendir. 

‹badet ile Köy Seyirlik Oyunlar› aras›ndaki iliflkiden de söz etmek gerekir. Çün-
kü ibadetin kurallar›yla seyirlik oyunlar›n kurallar› aras›nda pek çok benzerlik var-
d›r. Örne¤in;

• Nas›l ki ibadeti yönetecek bir din adam›n›n bulunmas› flartsa, köy seyirlik
oyunlar›n› yönetecek bir bilge kifli ya da yetenekli bir kiflinin varl›¤› flartt›r.

• Her ikisinde de gerek yönetenlerin, gerek kat›l›mc›lar›n bir ön haz›rl›k yap-
mas› gerekir.

• ‹badet törenlerinin belli kat› kurallar› oldu¤u gibi, köy seyirlik oyunlar›n›n
belli kal›plar› ve çat›lar› vard›r. Susulacak ve gülünecek yerler bellidir.

• ‹badet için belli yerler gerekti¤i gibi, seyirlik oyunlar için de kendine has -
köy meydanlar›, damlar, ev önleri gibi- yerler gereklidir.

• ‹badet nas›l belli zamanlarda yap›l›yorsa, köy seyirlik oyunlar› da belli za-
manlarda yans›lan›r.

• Her ikisinde de kurban ada¤›-hediye sunmak gerekir. Seyirliklerden Saya
Gezme ve K›fl Yar›s› oyunlar›nda oldu¤u gibi.

• ‹badet törenlerinde de, seyirlik oyunlarda da müzik ve dans ortak anlat›m
araçlar›ndand›r. 

Köy Seyirlik oyunlar›m›z ve geleneksel törenlerimizin öz ve biçim aç›s›ndan tiyatromuzun
özgünleflmesi ve zenginleflmesi yolunda önemli bir kaynak oldu¤una dair geçmiflte ne gibi
görüfller sunulmufltur? Sizce bu görüfller tiyatromuzun özgünleflmesinde ve yayg›nlaflma-
s›nda etkili olmufl mudur?

NEDEN DRAMAT‹K? KÜMELENMES‹ VE ÖRNEKLER
Halkbilim ve tiyatro alan›nda geçmiflte araflt›rma ve inceleme yapan folklor ve ti-
yatro uzmanlar› genellikle köy seyirlik oyunlar›n› temalar›na, konular›na, amaçla-
r›na ve ifllevlerine göre s›n›fland›rm›flt›r. (Tecer, 1975: 7-8, Elçin, 1977: 37-61, And,
1974: 256) Bu belirlemeleri de göz önüne alarak Köy Seyirlik Oyunlar› ifllevlerine
göre flöyle kümelendirilebilir:

A. Belli Günlerde Oynanan Törensel ve Büyüsel Oyunlar:
1. Hayvanc›l›kla geçinen yörelerde koyunlar›n çiftleflmesi için yap›lan Koç Ka-

t›m› ve Saya Gezme: Hayvanc›l›kla geçinen yörelerde yans›lanan Koç Kat›m›, s›cak
bölgelerde ço¤unlukla Eylül-Ekim, so¤uk bölgelerde Kas›m aylar›nda yap›l›r. Ör-
ne¤in; Van-T›mar yöresinde, Koç Kat›m›’nda koçlar süslenir, boynuna ceviz, leble-
bi gibi fleyler tak›l›r. Köylüler koçlar› önlerine kat›p meraya giderler. Hep birlikte
yemek yenilir. Çoban yiyecekleri al›r. Törenle koçu koyuna katarlar. Koç siyah ko-
yuna giderse k›fl kara geçecek, ala koyuna giderse iyi geçecek demektir (Karada¤,
1978: 20). Saya Gezme ya da Saya Bayram› da, koç kat›m›ndan yaklafl›k yüz gün
sonra, yani kuzunun ana rahminde tüylendi¤i zaman ve elli gün sonra do¤umun-
da yap›l›r. Bu bayram›n bir di¤er ad› da Çoban Bayram›’d›r. Saya sözcük itibariy-
le koyun-çoban iliflkisi içinde yer alan, ama her biri bu iliflki içinde baflka fleyleri
ifade eden bir sözcüktür (And, 1962: 38). Tecer’in Dini Temsiller ad› alt›nda ince-
ledi¤i, bir çeflitlemesi de Karada¤’›n araflt›rmas›nda yer alan Saya Bayram›’nda oy-
nanan oyunlardan biri Elaz›¤ yöresinde oynanan Dede Oyunu’dur (Tecer, 1975: 7-
8). Bu yörede döllenmenin yüzüncü günü yap›lan flenliklerde yans›lanan bu oyun-
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Köy seyirlik oyunlar›yla
ibadet aras›ndaki benzer
özellikler ve kurallar göz
önüne al›nd›¤›nda,
Anadolu’daki inanç sistemi
ve geleneksel kültür
uygulamalar›ndan olan Cem
Törenleri, Ahîlik Toplant›lar›
ve Yaren Sohbetleri de köy
seyirlik gelene¤imiz içinde
de¤erlendirilebilir.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

1

Köy Seyirlik Oyunlar›’na
Dramatik Köylü Oyunlar› da
denilmektedir. Burada
dramatikten kastedilen, en
az kendinden baflka bir
kiflili¤i, bir olguyu, bir
yarat›¤› canland›rma, giyim-
kuflam, maske, makyaj ile
kendine yeni bir kiflilik
verme, bu seyirlikler
söyleflmeli oyunlar oldu¤u
için, bu söyleflmenin belli bir
eylem ve konuyu gelifltirmesi
gibi özelliklerdir. Baflka bir
deyiflle köy seyirlik oyunlar›
ya da dramatik köy oyunlar›
denilince, bir baflkas›n›
canland›rma-taklit-
yans›lama ve dolay›s›yla düfl
gücü-imgelem-tasavvur’un
kullan›lmas›n› ve bu taklidin
çeflitli anlat›m araçlar›
yard›m›yla söz ve eyleme
dönüflmesini, bu sürecin de
bir seyirci toplulu¤uyla
paylafl›lmas›n› anlamak
gerekir (And, 1974: 118-
119, Tekerek, 2008: 35)



da Çoban (beyaz sakall› bir ihtiyar) seyircilerin önünde oturan Muhtar’dan ifl ister.
Ücret konusunda pazarl›k yaparlar. Çoban iki evlidir. Muhtar’dan bir de ev ister.
Muhtar evi bulur. Çoban kar›lar›n› getirir, onlar› Muhtar’a emanet eder ve sürüyü
otlatmaya gider. Sürü de seyircidir. Seyirciler kad›nlardan birini, Fato’yu kaç›r›r.
Çoban döndü¤ünde telafllan›r, bir yandan a¤larken, bir yandan da köpek gibi kok-
layarak Fato’yu arar. Fato kaç›r›ld›¤› yerden oyun alan›na gelir. Muhtar, Fato’nun
köyde bir afl›¤› oldu¤u ve ona kaçt›¤› yalan›n› uydurur. Çoban inanmaz ve Muh-
tar’a k›zarak ücretini ister. Bu arada köyde dü¤ün oldu¤unu anlar. Çalg›c›lardan,
dü¤ünün flerefine bir çiftetelli çalmas›n› ister. Hep birlikte oynarlar. Oyunun so-
nunda Çoban (Dede) ölür. Kad›nlar bafl›nda feryat ederler. Seyircilerden biri Hoca
k›l›¤›nda gelir ve ölünün bafl›nda dua okur. Çoban dirilir. Ard›ndan Fato ölür. Bu
kez Çoban a¤›t yakar. Seyirci flakayla tak›larak, onun bir kad›nla da idare edebile-
ce¤ine dair lâf atar. Hoca yine dua okur. Fato tekrar dirilir. Kimi yörelerde ölüyü
diriltmek için a¤za yemifl verildi¤i ya da su döküldü¤ü de olur. Oyun havas› eflli-
¤inde herkes dans eder. Halay çekerek ve maniler söyleyerek ev ev dolafl›r ve yi-
yecek toplarlar. Toplanan yiyecekler hep birlikte nefle içinde yenir. 

2. Tar›mla geçinen yörelerde ürünün bereketli olmas› için yap›lan Hasat Önü,
Hasat Sonu oyunlar›: Tar›mla geçinen yörelerde ürünün bereketli olmas› ad›na ya-
p›lan törensel ve büyüsel kökenli bu oyunlar Tar›msal Oyunlar bafll›¤› alt›nda da in-
celenebilir. Kimi yörelerde ilk tohumu tarlas›na atan köylü ›slat›l›r, ürünü bereketli
olsun diye. Baz› yörelerde de tüm köylü tarlan›n kenar›nda toplan›r, yafll›lar dua
okur, kad›nlar bir gün önceden, içinde lop yumurta olan özel ekmekler haz›rlar. Tar-
lan›n sürülece¤i gün yar›fllar, e¤lenceler düzenlenir, tarlas›n› süren köylüye toprak
f›rlat›l›r. Ni¤de-Aksaray yöresinde oynanan Ekin Kurtarma Oyunu bu tür uygulama-
lardan biridir. S›¤›r Gütme ve Ekin Kurtarma adl› iki bölümden oluflan bu oyunu al-
t› kifli yans›lar. Birinci bölümde, Çoban önüne katt›¤› s›¤›rlar› (seyircilerden alt›-yedi
kifli de s›¤›rlar› yans›lar) otlat›r, kar›s› yeme¤ini getirir. Çoban bu iflten b›kt›¤›n›, art›k
›rgatl›k yapaca¤›n› söyler. A¤a’ya gider, onun yan›nda orakç› olur. ‹ki orakç›yla eki-
ni kurtar›r. A¤a’n›n önüne oraklar›n› atarak bahflifl ve flölen isterler. A¤a’n›n istekle-
rini kabul etmesi üzerine ekin kurtarma duas›n› söylerler. Baz› yörelerde bu¤day pî-
ri olan Hac› Bektafl da zikredilir duada. ( Karada¤, 1995: 68, And, 1974: 227). 

Hasat sonu bolluk-bereket için yap›lan oyunlardan biri de Cemal Oyunu’dur.
Tekirda¤ yöresinde Cemal Oyunu’nun bolluk bereket için oynand›¤›, oyun hangi
evin önünde oynan›rsa, o y›l o evde bolluk bereket olaca¤›na inan›ld›¤› belirtilir.
(Karada¤, 1978: 81-74, Artun, 1993: 99)

3. Do¤aya s›k› s›k›ya ba¤l› olan yörelerde do¤a ile yandafl ve bar›fl›k olmak için
oynanan Günefli Karfl›lama, Bahar› Karfl›lama (H›d›rellez-Nevruz), Ya¤mur Ya¤-
d›rma, K›fl Yar›s›, Yeni Y›l için oynanan oyunlar: ‹çinde ölüp-dirilme ve ak-kara ça-
t›flmas›n›n oldu¤u bu oyunlardan biri Sivas yöresinde oynanan Baca Pilav› Oyu-
nu’dur. Günefli karfl›lamak için k›fl yar›s›nda oynan›r. Yiyecek toplamak yine esas-
t›r. Soma yöresinde oynanan benzeri bir oyunda da geceleri delikanl›lar ev ev do-
laflarak, bacalardan sepet sark›t›r. Ev sahibinin sepete koydu¤u yiyecekler toplan›r
ve topluca yenir. (And, 1962: 43) 

fiubat’›n ikinci yar›s›nda oynanan ve bir bahar›-günefli karfl›lama oyunu olan
Çi¤dem Bayram› ya da Çi¤dem Oyunu, bir baflka yeni mevsimi, günefli karfl›lama
oyunu olan ve 6 May›s’ta kutlanan, H›z›r ve ‹lyas Peygamber’in bulufltu¤u gün ola-
rak rivayet edilen H›d›rellez oyunlar› da Anadolu’da pek çok yerde kutlanan seyir-
lik oyunlardand›r.
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B. E¤lenmek, Vakit Geçirmek için Ç›kart›lan Oyunlar:
1. Büyüsel-Törensel ‹zler Tafl›yan Oyunlar: Zamanla amac› e¤lenceye dönüflen

pek çok oyunun kayna¤› da büyüsel ve törenseldir. Koflullar de¤ifltikçe büyünün
ifllevi azalm›fl, oyunlara komik ve güncel, yeni tipler eklenmifl, dü¤ünlerde, bay-
ramlarda ve özel günlerde vakit geçirmek üzere oynanan oyunlara dönüflmüfltür
bunlar. Bu örneklerden biri Karada¤’›n Sivas yöresinden derledi¤i Mad›mak Oyu-
nu’dur. Oyun iki k›z kardefl aras›nda geçen k›sa bir at›flmayla bafllar. Zekine ve
Medine tarlaya mad›mak toplamaya giderler. Bir yandan da koca arzu etmektedir-
ler. Türkü söyleyerek ve dans ederek mad›mak toplamaya bafllarlar. Üçüncü bir
oyun kiflisi de, bir kenarda, bacaklar›n›n aras›na, bafl›na mendil ba¤lanm›fl, erkek-
lik organ›na benzer bir sopay› s›k›flt›rm›fl yatmaktad›r. K›zlardan biri, sopay› görün-
ce, deve aya¤› gibi bir mad›mak buldu¤unu söyler ve sopan›n üzerine oturur. Di-
¤eri de oturur. Yerde yatan oyuncuya hangisini alaca¤›n› sorarlar. O da her ikisini
de alabilece¤ini söyler. K›zlar, ikisini birden nas›l geçindirece¤ini söyleyerek yer-
de yatan oyuncuyu pataklarlar. Oyuncu bay›l›r. K›zlar a¤›zlar›ndaki suyu oyuncu-
ya püskürtürler. Oyuncu dirilir. Hep birlikte oynayarak ve türkü söyleyerek oyunu
bitirirler.

2. Günlük yaflam› konu alan özgün oyunlar: Köylünün yaflama koflullar› de¤ifl-
tikçe, do¤aya karfl› büyü yapma ihtiyac› azalm›fl, böylece seyirlik oyunlar›n amac›
da de¤iflmifltir. Amaç art›k do¤a ile bar›fl›k olma de¤ildir. Çünkü köylü do¤ay› bü-
yü ile etkileyemeyece¤inin bilincindedir ama ayn› al›flkanl›¤›, oyun ç›kartma al›fl-
kanl›¤›n›, e¤lence amaçl› da olsa sürdürmek ister. Günlük yaflam› konu alan özgün
oyunlar, köylünün yaflam›n› kolaylaflt›rmak için yans›lad›¤› bu tür oyunlardand›r.
Örne¤in: Tunceli yöresinde saptanm›fl Köylü fiehirde adl› oyunda, bir köylünün
kentteki akrabalar›n›n yan›na gitmesi, ifl aramas›, yans›lan›r.

Törenler: Her ne kadar köy seyirlik oyunlar›n›n çat›s›n› oluflturan dramatik ça-
t›flmay› içinde bar›nd›rmasa da, belirli takvimlerde, belli kal›p ve kurallarla tekrar-
lan›yor olmas›, ön haz›rl›kla birlikte ayr›lm›fl, özel bir alanda yap›l›yor olmas›, top-
luca, inançla ve gönülden gerçeklefltirlmesi, tören giysileriyle, aksesuvarlar›yla
özel araç ve gereçlerle yap›lmas›, mistik bir atmosfer tafl›mas›, simge ve gösterge-
lerle yüklü olmas›, müzik ve danslarla bezenmifl olmas› ve kat›lan toplulu¤u yeni-
lemesi ve güçlendirmesi, çok eski inanç sistemlerinden kal›nt›lar tafl›mas› gibi pek
çok özelli¤iyle Cem Törenleri, Ahîlik Törenleri ve Yaren Sohbetleri de belli günler-
de oynanan büyüsel ve törensel oyunlar bafll›¤› alt›nda de¤erlendirilmektedir (And,
1974: 217).

KÖY SEY‹RL‹K OYUNLARINDA ORTAK MOT‹FLER VE
S‹MGELER
Ak-kara çat›flmas›n› simgeleyen en tipik kiflilefltirmeler Arap ile Dede ve onlar›n
aras›ndaki çat›flmad›r. K›fl yar›s›nda bolluk getirmesi için yap›lan Arap Oyunu (ya
da Dede Oyunu) örne¤inde; Arap yüzü ve görünür yerleri isle karart›lm›fl, Dede
ise, yüzü una bulanm›fl ak sakall› ihtiyard›r. Arap’›n ihtiyar› öldürmesinin ard›ndan,
Dede’nin su, yemifl ya da parayla yeniden diriltilmesi, ak olan›n bu mücadeleden
galibiyetle ç›kmas›na olan inanç ve umuttan kaynaklan›r. Ak dirilince bolluk bere-
ket gelecektir, bu yüzden dirilifl türkü, dans eflli¤inde coflkuyla kutlan›r.

K›z kaç›rma ö¤esi asl›nda ölüp dirilme ve toplu yeme ile bir bütün oldu¤undan,
bu ö¤eleri di¤erleri ile birlikte de¤erlendirmenin büyük yarar› vard›r. Do¤an›n can-
lanmas›, otlar›n yeflermesi, tohumun tarlaya at›lmas› mevsimlerin dönüflümüne ko-
fluttur. Bu dirilme, canlanma, ard›ndan sevinci, coflkuyu ve toplu yemeyi getirmek-
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Belirli günlerde oynanan
büyüsel kökenli köy seyirlik
oyunlar› ve büyüsel izler
tafl›yan e¤lence amaçl›
oyunlar, hayat›n döngüsüne
kat›lmak ve bu döngüyü
kutlamak ve kutsamak
ad›na köy halk› taraf›ndan
yans›land›¤› için, oyunlarda
eylemi oluflturan temel motif
Eski-Yeni, Ak-Kara, Ölüp-
Dirilme çat›flmas›d›r.
Çat›flan bu güçler simgesel
olarak kiflilefltirilir
oyunlarda. Bir mücadele
sonucunda eski kovulur, yeni
karfl›lan›r ve bolluk-bereket
getirmesi ad›na kutsan›r.

Eylem dizgesini oluflturan
önemli bir motif de ak-kara
çat›flmas›ndan türeyen ölüp-
dirilme ve k›z kaç›rma
motifidir. K›z kaç›rma
seyirciler taraf›ndan
sevinçle yap›lan bir olayd›r.
Çiftleflme, dolay›s›yla
bereket ve ço¤alma
motifidir, tohumun topra¤a
at›lmas› gibi. 



tedir. Bu yemek kutlama için yap›l›r. Eski M›s›r bu¤day tanr›s› Osiris’in toprakla
birleflmesi sonucunda bolluk olmas›, Mezopotamya tanr›s› Tammuz’un ‹fltar’la bir-
leflmesinden bitkilerin yeflermesi, ‹fltar’dan ayr›l›nca her türlü üremenin ve yefler-
menin durmas›, hasat tanr›ças› Demeter’in k›z› Persephone’nin kaç›r›l›fl› ve izinle
y›l›n üç ay› yeryüzüne ç›kmas› ve bu ç›k›flla do¤an›n tekrar dirilmesi, belirli gün-
lerde oynanan seyirlik oyunlardaki k›z kaç›rma, ölüp dirilme ve toplu yeme motif-
lerinin ne anlama geldi¤ini de aç›klamaktad›r. (Karada¤, 1978: 39)

Bahar› karfl›lama törenlerinden H›d›rellez’le ilgili oyunlarda da en önemli motif
ölüp dirilme’dir. Çünkü inanca göre H›z›r ve ‹lyas peygamberlerin buluflma günün-
de do¤a zaten tüm canl›l›¤› ve yeflilli¤iyle bayrama durmufltur. Bir bak›ma yeniden
dirilifltir bu. Dolay›s›yla bu yeniden dirilifle ortak olur köylü. Örne¤in Su Kesi¤i
Oyunu’nda, Arap’›n suyun önünü açmas› sonucunda Gelin’le Damat’›n bo¤ulma-
s› ve a¤›zlar›na su damlat›larak diriltilmesi, bu diriliflin coflkuyla kutlanmas›, H›d›-
rellez’de do¤an›n yeniden canlan›fl›n›n kutlanmas› ve kutsanmas›d›r.

Cem törenleri ve yaren sohbetlerinde de, topluca yemifl-yiyecek getirme, tören
ortas›nda topluca yeme ortak motiftir. Kurban›n ya da lokman›n topluca yenilme-
si, yiyece¤i kutsall›k mertebesine yükseltti¤i gibi, bolluk bereketi de simgeler. 

Ölüp dirilme motifinde, dirilmeyi sa¤layan su, Anadolu inanç sisteminde kült
haline gelmifl bir motiftir. Suyun ar›t›c›, temizleyici niteli¤i, hayat›n kayna¤› olma-
s›, günefl ve toprakla birlikte temel unsur olarak bolluk bereket getirmesi onu kült
haline getirmifltir. Ölüyü diriltmek için suyun yan›nda bu¤day, nohut, dar› gibi bol-
luk bereketi simgeleyen tah›llar da kullan›l›r. Cem törenlerinde, ahilik törenlerinde
ve yaren sohbetlerinde de su kutsay›c› ve ar›t›c› bir motiftir.

Oyunlarda genellikle bu tiyatrosall›k, oyun kurucu olan yöneticinin, hangi oyu-
nun yans›lanaca¤›n› ifade eden sözleriyle somutlafl›r ve ard›ndan oyunun yans›lan-
mas›yla sürer. Bu motifin bir teknik olarak kullan›lmas›yla, zaman zaman, seyirci-
nin kat›l›m›yla ve türkü-danslarla kesintiye u¤rat›larak, yap›lan›n bir oyun oldu¤u
sürekli an›msat›l›r.

Köy seyirlik oyunlar›nda motif olarak kullan›lan bir baflka ö¤e de, bolluk bere-
keti ve üremeyi simgeleyen çiftleflme ve müstehcenliktir. Güncel oyunlarda top-
lumsal ve cinsel bask›ya karfl› hicvedici bir motif olarak kullan›lan çiftleflme, sevifl-
me ve phallus, asl›nda do¤an›n bir parças› olan insan›n üreme, ço¤alma itkisini de
simgeler. Mad›mak Oyunu’nda iki k›z kardeflin, önce mad›mak sand›klar› yere
uzanm›fl oyuncuyla birleflmeleri bu örneklerden yaln›zca biridir.

Hayvan k›l›¤›na girme ya da hayvan› yans›lama da hayvanc›l›kla ve çobanl›k-
la iç içe yaflayan köylünün oyunlar›nda kulland›¤› ana motiflerden biridir. Eski
inanç sistemlerinden günümüze insanlar›n ve özellikle oyuncular›n türlü malze-
meyle yüzlerini boyamalar›, maske takmalar› ve k›l›k k›yafet de¤ifltirmeleri fikri,
avc›l›k, dini merasimler ve halk flenlikleriyle ilgili olarak zaman›m›za kadar gelmifl-
tir (Elçin, 1977: 77) Hayvan k›l›¤›na girme, hayvan totemiyle olan ba¤› göstermek-
tedir. Ritüel kökenli oyunlarda ters kürk giyme koyun ve keçiyi simgelemektedir
(Artun, 1993: 27). Bu yüzden seyirlik oyunlarda hayvanlar›n olmas› ve bu hayvan-
lar›n oyuncular taraf›ndan yans›lanmas› yayg›n bir motiftir. Deve, at, eflek, tilki, ay›,
kedi, köpek, koyun, keçi, öküz, horoz gibi köy hayat›n›n içinde olan hayvanlar
oyunlara da yans›r.

Örne¤in; Elaz›¤ yöresinde oynanan ve bir saya oyunu olan Dede Oyunu’nda
seyircilerin sürü yerine konmas›, insan›n sandalye yerine kullan›lmas›, çoban›n
köpek gibi koklayarak kad›n› aramas›, kad›n› yans›layan erkekler, erke¤i yans›-
layan kad›nlar, Hoca’n›n k›zlara sark›nt›l›k etmesi, ölünün ard›ndan yak›lan a¤›t-
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Yiyecek toplama ve topluca
yeme, gerek köy seyirlik
oyunlar›nda, gerekse di¤er
geleneksel ve dinsel
törenlerde yer alan önemli
motiflerdendir. Özellikle
do¤an›n canlanmas›, bolluk
bereket getirmesi için
oynanan bütün oyunlarda
dirilmeyi kutlamak için
maniler, türküler eflli¤inde
ev ev dolaflarak yiyecek
toplama ve toplanan
yiyeceklerle topluca yemek
yap›p yeme motifleri vard›r. 

Köy seyirlik oyunlar›,
köylünün, Oyun Yapma, Oyun
Ç›kartma gelene¤inin bir
ifadesi oldu¤u için, oyun
içinde oyun, oyunlar›n
hemen tamam›nda
kullan›lan bir ortak motifdir.
Tiyatrosall›k-Oyunsuluk ve
bunun kurgusal yans›mas›
oyun içinde oyun, seyirci-
oyuncu organik ba¤›na
hizmet eden bir unsur
oldu¤u gibi, özdeflleflmeyi
engelleyen, yans›lananlar›n
bir oyun, bir tiyatro
oldu¤unu ve varsay›msal bir
de¤er tafl›d›¤›n› an›msatan
bir motiftir. 

Güldürü tüm köy seyirlik
oyunlar›nda vazgeçilmez bir
motiftir. Büyüsel kökenli
kimi oyunlar›n, dinsel
inançlar›n, özellikle
‹slâmiyet’in etkisinde kalan
ya¤mur ya¤d›rmak, kurakl›k-
k›tl›¤› bertaraf etmek ve ekin
kurtarma gibi bolluk bereket
gelmesi dile¤iyle yap›lan
oyunlar›n d›fl›nda pek çok
oyunda s›kl›kla kullan›l›r. 



lar›n komik biçimde yap›lmas›, Mad›mak Oyunu’nda k›zlar›n diyaloglar›, yerde
yatan oyuncuyu deve aya¤› gibi mad›maka benzetmeleri gibi pek çok güldürü
ö¤esi kullan›l›r.

Dua, mani ve tekerlemelerle, türkü ve danslar, tüm oyunlarda ve törenlerde
kullan›lan motiflerdendir. Söylenen türküler, gerek giriflte, gerek aralarda ve bitifl-
te kullan›lan danslar, oyunlar, halaylar köy seyirlik oyunlar›n›n ve törenlerin zen-
ginliklerindendir. Danslar ve türküler, oyun hangi yörede ç›kart›l›yorsa o yöreye
ait türküler ve danslardan oluflur. Topluca oynanan halaylar, danslar, bolluk bere-
ket gelece¤ine dair inanc›n bir yans›mas› olarak, hem büyüsel bir motif, hem de
topluca e¤lenme ö¤esi olarak oyunlarda ifllevsel olarak kullan›l›r. Hasat sonunda
oynanan oyunlarda, Ya¤mur Duas›, Ekin Kurtarma Oyunu ve benzeri oyunlarda
ve törenlerde ortak motiflerden biri de Dua’d›r. Dua okuma, köylünün üstesinden
gelemedi¤i durumlarda Tanr›’ya yakarmas› ve böylece bolluk-bereket gelece¤ine
dair inanc›d›r. Dua (hay›rl›), gülbank, hûtbe, salâvat, tevhîd, tekbîr cem törenlerin-
de, ahi ve yaren toplant›lar›nda da, töreni ve kat›lanlar› kutsayan, dayan›flmay›
güçlendiren motiflerdendir. 

Cem törenleri bafltan sona simgesel eylemlerle ve anlamlarla yüklü, Alevîlik,
Bat›nîlik, fiamanîlik ve Bektaflîlik’in edep ve erkân’›yla, Allah-Muhammed-Ali yo-
luyla ilgili pek çok olay›, durumu, kifliyi ve moral de¤eri kapsad›¤› için bir o kadar
da yapt›r›m ve simgesel kurallar silsilesiyle doludur. Cem’de kullan›lan her malze-
me kutsald›r ve simgesel bir de¤eri vard›r (Eröz, 1990: 88-89). Ahilik Törenleri ve
Yaren Sohbetlerinde de benzeri motifleri bulmak mümkündür. Simgesel kiflilefltir-
meler, simgesel araç-gereçler, oyun içinde oyun motifi, toplu kat›l›m, adak, flark›-
türkü ve danslar, topluca yeme gibi.

Sizce köy seyirlik oyunlar›nda oyun içinde oyun, toplu kat›l›m, çiftleflme-müstehcenlik, hay-
van k›l›¤›na girme, simgesellik, dua, müzik ve dans gibi ö¤eler neden ortak motiflerdir?

YÖNET‹C‹, OYUNCU, SEY‹RC‹
Her köy seyirlik oyununun ön haz›rl›¤›ndan yans›land›¤› güne kadar, yans›lama s›-
ras›nda ve sonras›nda bir sorumlusu-yöneticisi oldu¤u gibi cem, ahi törenlerinde
ve yaren sohbetlerinde de toplant›lar›n düzenlenmesinden düzenine dek belli so-
rumluluklar› olan görevlileri vard›r. Seyirlik oyunlarda yönetici oyun öncesi ve
oyun s›ras›nda bütünüyle oyun düzeninden sorumludur. Bu alanda yap›lan arafl-
t›rmalar ›fl›¤›nda “yönetici” nin farkl› yörelerde farkl› isimlerle an›ld›¤› saptanm›flt›r.
Delikanl›bafl›, Yarenbafl›, Meydanc›, Köse, C›d›ro¤lu, K›z›layak, Peyk veya Yi¤itba-
fl›, Delil, Mukallit, Oyunbabas›, Oyuna¤as›, Oyuncubafl›, Kumpo, K›zlara¤as›, Ön-
cü, Reis, Elebafl›, Dü¤ün Kâhyas›, Oyun Kâhyas› gibi.

Köy seyirlik oyuncular›n›n oyuncular› tam bir gönüllü oyuncudur. Gerek gele-
ne¤in etkisiyle, gerekse gönlüyle, isteyerek yapar bu ifli. Oyunlar, kutsal törenler-
den kaynakland›¤› için, özellikle bu türden oyunlarda büyük bir inanç ve coflkuy-
la yapar iflini. Oyunlar gelene¤in etkisiyle do¤maca oynan›r. Bir oyuncunun, oyun
yans›l›yor diye, köyde yaflayan di¤er köylülerden bir fark› yoktur. O da di¤erleri
gibi günlük ifllerini yapar. E¤lence amac›yla ç›kart›lan oyunlarda ise, oyunculuk
daha farkl›d›r. Daha çok beceri, daha çok k›vrakl›k ve pratik gerektirir. Çünkü bu
oyunlar›n amac› seyirciyi e¤lendirmek, hoflça vakit geçirmesini sa¤lamakt›r. Oyun-
lar do¤açlama oynand›¤› için ciddi bir hüner gerektirdi¤i gibi, seyredenle organik
ba¤› kurmak, onunla diyalog kurmak, seyirciyi oyuna ›s›nd›rmak, kat›l›m›n› sa¤la-
mak da onun görevidir. Oyuncu ayn› zamanda söz ve hareket komi¤ini ç›kartabi-
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lecek ve seyirciyi e¤lendirebilecek k›vrakl›¤a da sahip olmal›d›r. Bu anlamda seyir-
lik oyunlar›n oyuncusu tam bir yarat›c› oyuncudur. Aç›k Biçim- Göstermeci Tiyat-
ro’nun ya da Kat›l›mc› Tiyatro’nun yarat›c› ve k›vrak oyuncusu gibi. Köy seyirlik
oyunlar›n›n büyük bir bölümü bolluk-bereket getirmesi amac›yla oynand›¤› için
üreme-ço¤alma motifi, dolay›s›yla müstehcenlik s›kça kullan›lan bir motiftir. Bu
yüzden bu tür oyunlarda, kad›nlar rollerini kendi aralar›nda erkek k›l›¤›na girerek,
erkekler de kendi aralar›nda kad›n k›l›¤›na girerek oynarlar. Topluca seyredilen ve
toplu kat›l›m›n esas oldu¤u oyunlarda da, erkekler kad›n k›l›¤›na girerek kad›n rol-
lerini yans›larlar. Köylü bunu gayet do¤al karfl›lar. Çünkü o oyuncu, kad›n› oyna-
makla asl›nda bollu¤u-bereketi yans›l›yordur.

Günümüz modern tiyatrosunun yeni yönelifllerinden olan Kat›l›mc› Tiyatro aç›-
s›ndan bu duruma yaklafl›ld›¤›nda, köy seyirlik oyunlar›n›n seyircisi, tam bir kat›-
l›mc› ve dinamik bir seyircidir, denilebilir. Gerekti¤i yerde oyuna ve oyunculara
müdahale eder, at›fl›r, tart›fl›r, flakalafl›r. Söylefliye kat›l›r, öneride bulunur. Oyun
alanlar› ve oyun yerleri de bu türden bir ba¤ kurmaya ve seyirciyi dinamik hale ge-
tirmeye uygundur. Meydan›n, bahçenin, genifl bir odan›n elverdi¤i ölçüde çepe-
çevre oyun alan›n› kuflat›r seyirci. Ancak ‹slâmiyet’in bask›n etkisinin söz konusu
oldu¤u yerlerde oyunlar› kad›nla erke¤in bir arada izlemesi uygun görülmez. 

OYUN ALANI VE DONANIM ARAÇLARI
Köy seyirlik oyunlar›nda özel bir ›fl›kland›rma sistemine de gereksinim duyulmaz.
Gündüz gün ›fl›¤›, gece ay ›fl›¤› ya da bofl alanda yak›lan bir atefl, lüks lambalar›,
günümüzde normal ayd›nlatma ›fl›¤› yeterlidir. Oyunlar, köylünün kendi olanak-
lar›yla oynan›r, bu yüzden dekor yoktur. Zaten oyunlar›n içeri¤ine bak›ld›¤›nda
da dekor gerektirecek oyunlar olmad›¤› görülür. Oyunun oynand›¤› alan bu an-
lamda do¤al dekor olarak var say›labilir. Soyutlama düflüncesinin estetik bir ö¤e-
si olan varsay›m, imgelem ya da tasavvur gücü, köy seyirlik oyunlar›nda da do¤al
olarak varolan bir yaklafl›md›r. E¤lence amaçl› oyunlarda, kimi zaman oyuncu
bizzat anlatarak da tarif edebilir çevreyi. Bazen de, özellikle kapal› yerlerde oyna-
nan oyunlarda, evin do¤al düzeni, kap›s›, penceresi oyunun mekân› gibi kullan›-
l›r. Stilizasyon ve soyutlama gerek kostümlerde, gerekse aksesuvarlarda bolca
kullan›l›r. Oyuncunun üzerine ald›¤› kara post karay›, eskiyi, ak post ak›, yeniyi
simgeler. Hac›’y› yans›layan bir oyuncu bafl›na bir sar›k takar, eline de ipe dizil-
mifl patateslerle yap›lm›fl bir tesbih al›r. Erkekler Gelin’i yans›larken entari, flalvar
gibi kostümler giyer, bafl›na da örtü ba¤lar. B›y›klar›n› kesmez, ayakkab›lar›n› ç›-
kartmazlar. Bu halleriyle, ayn› zamanda komik bir unsur olarak, seyirciyi güldü-
rürler de. Kad›nlar da, kendi aralar›nda oynad›klar› oyunlarda erkek k›l›¤›na girer-
ler. Bu de¤iflim için bir kasket, bir ceket yeterlidir. Hayvan taklitlerinde de, örne-
¤in; köpek, tilki için bir kuyruk, koyun ya da ay› olmak için birer post yeterlidir.
Eflk›ya ya da da¤ adam› oldu¤unu belirtmek için ceketi ters giymek, jandarma,
bekçi, hac›, kad› gibi kiflileri canland›rmak için birer kasket ya da flapka, doktor
için ipten yap›lm›fl bir steteskop, onlar›n kimliklerini en iyi ifade edebilecek birer
simgedir. Hayvan taklitlerinde önemli olan, oyuncunun hayvan› tavr›yla, hareket-
leriyle ve sesiyle taklit etmesidir. 

Aksesuvar da köy seyirlik oyunlar›nda kullan›lan önemli bir unsurdur. Oyun-
larda gerçek, yalanc› ve canl› olmak üzere üç türden aksesuvar kullan›l›r. Gerçek
olanlar, b›çak, keser, kahve fincan›, çekiç gibi oyunda gerekli olan malzemenin
kendisidir. E¤er asl›n› kullanmaya gerek yoksa ya da bulunamam›flsa, yerine bir
baflka fley kullan›l›r ve seyirci onu gerçekmifl gibi varsayar. Tüfek yerine sopa, nar-
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Köy seyirlik oyunlar› kayna¤›
itibariyle, toplu kat›l›m ve
toplu kutlama-kutsama’n›n
esas al›nd›¤› oyunlardan
olufltu¤u için, köy yaflam›n›n
vazgeçilmez bir parças›d›r.
Dolay›s›yla Oyuncu-Seyirci
organik ba¤› do¤al bir
özelli¤idir. 

Köy seyirlik oyunlar›m›z›n en
dikkate de¤er yanlar›ndan
biri oyunlar›n bofl olan her
alanda yans›lanabilmesidir.
Bu bofl alan, bir tarla
olabilir, ekili olmayan bir
toprak parças› olabilir,
evlerin damlar› ya da
avlular› olabilir, su kenar›,
dü¤ün meydan›, büyük bir
oda olabilir. Önemli olan
oyun alan›n›n çevresine
seyirci alabilecek kapasitede
olmas›d›r. Çünkü zaten
gerekli olan, seyircinin
oyunla özdeflleflmesi de¤il,
oyunu paylaflmas›, oyuna
katk›da bulunmas›, dahas›
kimi zaman içinde yer alarak
oyuna kat›lmas›d›r.



gile yerine ayakkab›, kalem yerine sopa ya da i¤ne, para yerine ka¤›t, f›rça yerine
süpürge kullan›lmas› gibi. Bunlara yalanc› aksesuvarlar denilebilir. Canl› aksesu-
varlar da, oyuncularla yans›lananlard›r. ‹skemle-sandalye yerine oyuncu, de¤irmen
tafl› yerine birbirinin omuzlar›ndan tutmufl dört oyuncu, tafl yerine hareketsiz du-
ran bir oyuncu, duvar yerine birbirine iyice kenetlenmifl oyuncular gibi daha pek
çok örnek say›labilir. Oyuncular›n yans›lad›¤› canl› aksesuvarlar, ayn› zamanda
güldürü ö¤esi olarak da kullan›l›r. De¤irmen tafl›n›n ayar›n› yapmak için oyuncu-
lar›n ayaklar›na-bacaklar›na vurulan sopa, iskemle olan oyuncunun üzerindeki
oyuncuyu ikide bir düflürmesi, ceketi s›rt›nda iken kollar›na de¤nek geçirmek su-
retiyle yap›lan körü¤ü yans›layan oyuncunun a¤z›na aniden çamur sürmek, elleri
kollar› ba¤l› bal kovan› olan oyuncuyu tartaklamak, tafl olan oyunculara i¤ne ba-
t›rmak gibi. Ses etmenleri oyun an›nda oyuncular taraf›ndan canl› yap›l›r. A¤aç ke-
siyorsa, balta ya da testerenin sesini ya da ar› v›z›ldamas›n› veya rüzgâr sesini
oyuncu a¤z›yla yans›lar. Görüldü¤ü üzere, Aç›k Biçim-Göstermeci Tiyatro’nun kul-
land›¤› yöntemler köy seyirlik oyunlar›nda da kullan›lmaktad›r.

Köy Seyirlik oyunlar›m›z özellikleri itibariyle Aç›k Biçim-Göstermeci tiyatro anlay›fl› için-
de yer al›yor ve tiyatromuzun gelifliminde bu kadar önemli yer tutuyorsa, tiyatromuzda bu
tarzda hangi uygulamalar yap›lm›fl, ürünler verilmifltir? Örnek verebilir misiniz?
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Köylerde geliflen köy seyirlik oyunlar›m›z›n öne-

mini aç›klayabilmek.

Do¤an›n döngüsüne kat›l›m› simgeleyen büyüsel
törenlerden beslenen ve Anadolu köylüsünün
Oyun Ç›kartma gelene¤inin bir yans›mas› olan
Köy Seyirlik Oyunlar› pek çok özelli¤iyle Cum-
huriyet Dönemi Türk Tiyatrosu’na katk›da bu-
lundu¤u gibi, günümüz dünya tiyatrosu alan›nda
pek çok yeni anlay›flla ortak özelliklere de sahip-
tir. Ritüel kökenli bu oyunlarda toplu kat›l›m esas
oldu¤u için seyirci-oyuncu organik ba¤› vard›r.
Sözden daha çok beden dilinin a¤›rl›kta oldu¤u
bu oyunlar içerdikleri ortak motiflerle ve tiyatro-
sall›¤›yla evrensel olanla buluflmaktad›r. Büyüsel
ve törensel izler tafl›d›¤› için ayn› zamanda say-
g›nl›k da uyand›ran köy seyirlik oyunlar›n› tan›-
mak, incelemek ve onun ça¤c›l tiyatroyla ortak
noktalar›n› de¤erlendirebilmek tiyatromuzun ge-
lece¤i aç›s›ndan da önemlidir. Köy Seyirlik Oyun-
lar› Anadolu köylüsünün do¤a ve toprakla iliflki-
siyle ba¤lant›l› olarak ortaya ç›km›fl, atadan-dede-
den miras kalm›fl oyunlard›r. Toprakla içli d›fll› olan
köylü mevsimlerin döngüsüne, iklimin seyrine,
topra¤›n bereketine göre kendi yaflam›nda bir ta-
k›m de¤iflikler oldu¤unu fark etmifl, do¤an›n bek-
lentilerine karfl›l›k vermesi, bolluk-bereket getir-
mesi dile¤iyle seyirlik oyunlar oynam›flt›r. Mevsim-
lerin dönümüne ba¤l› olarak ekin ekme mevsimi,
hasat zamanlar›, hayvanlar›n çiftleflme dönemi ve
özel günlerinde oyunlarla topluca do¤an›n canla-
n›fl›na ve ölümüne efllik etmifltir. Bütün bu süreç
ve özellikler, köy seyirlik oyunlar›n›n kaynaklar›n›
ritüellere dek götürmektedir. Ritüel de, insan›n do-
¤an›n düzenini keflfedip, ona katk›da bulunmak
ya da do¤adaki döngüye ortak olmak ad›na uygu-
lad›¤›, içinde dans-maske ve büyünün de oldu¤u
kutsal törenlerdir. Eski inanç sistemlerinde, çok
tanr›l› ve tek tanr›l› dinlerde de simgesel olarak var
olan, iki hasm›n mücadelesine dayanan Ak-Kara,
Yaz-K›fl, Ölüm-Do¤um (Dirilme), Eski-Yeni çat›fl-
mas› ve ard›ndan galibiyetin topluca kutlanmas›
ve kutsanmas›, bütün bu sürecin gönüllü ve gö-
revsellikle gerçeklefltirilmesi ritüellerle köy seyirlik
oyunlar›n› buluflturmaktad›r.

Neden dramatik oldu¤unu, nas›l kümelendi¤ini

ve bu kümelerin içindeki örnekleri eylem dizgele-

riyle analiz edebilmek.

Köy Seyirlik Oyunlar› dramatik köylü oyunlar›
ad›yla da bilinir. Dramatikten kastedilen, bir bafl-
kas›n› canland›rma-taklit-yans›lama, dolay›s›yla
düflgücü-imgelem-tasavvur’un kullan›lmas› ve bu
taklidin çeflitli anlat›m araçlar› yard›m›yla söz ve
eyleme dönüflmesi, bu sürecin de bir seyirci top-
lulu¤uyla paylafl›lmas›d›r. Köy seyirlik oyunlar›-
m›z ya da dramatik köylü oyunlar›m›z bu özel-
liklere sahip oldu¤u için dramatiktir. Köy seyirlik
oyunlar› konusunda bugüne dek halk bilimi ve
tiyatro uzmanlar›nca çeflitli araflt›rmalar yap›lm›fl
ve bu araflt›rmalar sonucunda belli kümelemeler
yap›lm›flt›r. Bütün bu araflt›rmalar ›fl›¤›nda köy
seyirlik oyunlar›; A. Belli günlerde oynanan bü-
yüsel ve törensel nitelikli oyunlar, B. E¤lenmek
ve vakit geçirmek amac›yla oynanan oyunlar, ol-
mak üzere iki ana kümeye ayr›labilir. Belli kural-
lar dahilinde belirli zamanlarda uygulanan Cem
törenleri, Ahîlik törenleri ve Yaren sohbetleri de
köy seyirlik oyunlar› bafll›¤› alt›nda de¤erlendir-
mek gerekir. Bu törenler de toplu kat›l›m›n esas
al›nd›¤›, belli yerlerde, belli kal›plarla tekrarla-
nan gönüllü etkinliklerdir.

Ortak motifleri, simgeleri ve bunlar›n nas›l kul-

lan›ld›¤›n› ifade edebilmek.

Köy seyirlik oyunlar›nda eylemi oluflturan ortak
motiflerden biri Eski-Yeni, Ak-Kara, Ölüp-Diril-
me’dir. Çat›flan bu güçler simgesel olarak ak ya
da kara olarak simgesel olarak kiflilefltirilir. ‹ki ha-
s›m aras›ndaki bu mücadelenin sonunda biri ka-
zan›r, böylece eski kovulur ve yeni karfl›lan›r.
Ölüp-dirilme ve k›z kaç›rma motifi s›kça kullan›-
lan di¤er motiflerdendir. Yiyecek toplama ve top-

luca yeme, gerek köy seyirlik oyunlar›nda gerek-
se di¤er geleneksel ve dinsel törenlerde yer alan
önemli motiflerdendir. Oyun içinde oyun motifi,
seyirci-oyuncu organik ba¤›na hizmet eden bir
unsur oldu¤u gibi, özdeflleflmeyi engelleyen, yan-
s›lananlar›n bir oyun, bir tiyatro oldu¤unu ve var-
say›msal bir de¤er tafl›d›¤›n› an›msatan bir motif-
dir. Köy seyirlik oyunlar›nda motif olarak kullan›-
lan bir baflka ö¤e de, bolluk bereketi ve üremeyi
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simgeleyen çiftleflme ve müstehcenliktir. Hayvan

k›l›¤›na girme ya da hayvan› yans›lama da mo-
tiflerden bir di¤eridir. Güldürü tüm köy seyirlik
oyunlar›nda vazgeçilmez bir motiftir. Dua, mani

ve tekerlemelerle, türkü ve danslar, tüm oyunlar-
da ve törenlerde kullan›lan motiflerdendir. 

Yönetici-Oyuncu ve Seyircinin nas›l bir nitelik

gösterdi¤ini aç›klayabilmek.

T›pk› ritüellerde, törenlerde, ibadette oldu¤u gi-
bi köy seyirlik oyunlar›nda da bir yönetici vard›r.
Bu yöneticiler farkl› yörelerde farkl› isimlerle an›-
l›rlar. Köy seyirlik oyuncular›n›n oyuncular› tam
bir gönüllü oyuncudur. O da di¤er köylüler gibi
günlük ifllerini yapar, oyun zaman› da rolünü
yans›lar. E¤lence amac›yla ç›kart›lan oyunlarda
ise, oyunculuk daha farkl›d›r. Oyuncu ayn› za-
manda söz ve hareket komi¤ini ç›kartabilecek ve
seyirciyi e¤lendirebilecek k›vrakl›¤a da sahip ol-
mal›d›r. Köy seyirlik oyunlar›n›n büyük bir bölü-
mü bolluk-bereket getirmesi amac›yla oynanan
büyü kökenli oyunlar oldu¤u için üreme-ço¤al-
ma motifi, dolay›s›yla müstehcenlik s›kça kulla-
n›lan bir motiftir. Bu yüzden kad›nlar›n kendi
aralar›nda erkek k›l›¤›na girerek, erkeklerin ken-
di aralar›nda kad›n k›l›¤›na girerek yans›lad›klar›
pek çok oyun vard›r. Ancak belli günlerde, bol-
luk bereket getirmesi amac›yla yap›lan oyunlar-
da, gerek e¤lence amaçl› oyunlarda toplu kat›l›m
esast›r. Topluca seyredilen ve toplu kat›l›m›n esas
oldu¤u oyunlarda da, erkekler kad›n k›l›¤›na gi-
rerek kad›n rollerini yans›larlar. Köy seyirlik
oyunlar› kayna¤› itibariyle, toplu kat›l›m ve top-
lu kutlama-kutsama’n›n esas al›nd›¤› oyunlardan
olufltu¤u için, köylünün yaflam›n›n vazgeçilmez
bir parças›d›r. Dolay›s›yla oyuncu-seyirci organik
ba¤› do¤al bir özelli¤idir.

Oyun Alan› ve Donan›m Araçlar›n› ö¤renerek

Aç›k Biçim-Göstermeci Tiyatro anlay›fl› ve Kat›-

l›mc› Tiyatro aç›s›ndan bu geleneksel türümüzü

de¤erlendirebilmek.

Köy seyirlik oyunlar›m›z›n en dikkate de¤er yan-
lar›ndan biri, oyunlar›n bofl olan her alanda yan-
s›lanabilmesidir. Bofl bir tarla, dam, avlu, su ke-
nar›, dü¤ün meydan› ya da büyük bir oda gibi
her alanda yans›lanabilir. Özel bir ›fl›kland›rma
sistemine de gereksinim duyulmaz. Köylünün
kendi olanaklar›yla oynad›¤› ve tiyatro esteti¤i
aç›s›ndan Göstermeci ve Aç›k biçim oldu¤u için
oyunlarda dekor kullan›lmaz. Zaten oyunlar›n
içeri¤ine bak›ld›¤›nda da dekor gerektirecek
oyunlar olmad›¤› görülür. Simgesellik ve stili-
zasyon gerek kostümlerde, gerekse aksesuvar-
larda bolca kullan›l›r. Bütün bu özelliklerden yo-
la ç›k›ld›¤›nda köy seyirlik oyunlar› Aç›k Biçim-
Göstermeci Tiyatro ya da Kat›l›mc› Tiyatro için-
de de¤erlendirilebilir.

4
N
A M A Ç

5
N
A M A Ç



372.  Ünite  -  Köy lerde Gel iflen T iyatro  Gelene¤imiz

1. Köy Seyirlik Oyunlar›n›n kayna¤› afla¤›dakilerden
hangisine dayand›r›labilir?

a. fiark›-hikâye
b. Ortaoyunu-Destan
c. Ritüel-‹badet
d. Türkü-Gazel
e. Din-Söylence

2. Kurallar ve kal›plar aç›s›ndan Köy Seyirlik Oyunlar›
bafll›¤› alt›nda de¤erlendirilebilecek di¤er toplant›lara
ne ad verilir?

a. Söylefli
b. Dü¤ün törenleri
c. Karnavallar
d. Yar›flmalar
e. Cem, Ahîlik ve Yaren Toplant›lar›

3. Köylü, neden köy seyirlik oyunlar›n› oynar?
a. Profesyonel oldu¤u için
b. Atadan-dededen kalan bir gelenek oldu¤u için
c. E¤itim için
d. Belli bir nedeni yoktur.
e. Yasalar gere¤i

4. Afla¤›dakilerden hangileri köy seyirliklerde s›kl›kla
ifllenen motiflerdendir?

a. Ak-Kara, Ölüp-Dirilme, K›z Kaç›rma
b. Tan›mamazl›ktan Gelme
c. Ortakl›k
d. Mirasyedilik
e. ‹roni

5. Koç Kat›m› ve Saya Gezme oyunlar› hangi küme al-
t›nda toplanabilir?

a. Belli günlerde oynanan törensel ve büyüsel
oyunlar

b. E¤lence amaçl› oyunlar
c. Vakit geçirmek için oynanan oyunlar
d. Günlük yaflam› konu alan özgün oyunlar
e. Bir kümeye ait de¤ildir.

6. Seyirlik oyunlarda ve Cem Törenlerinde ortak olan
motif afla¤›dakilerden hangisidir?

a. ‹krâr getirme
b. Yang›n
c. ‹fl arama
d. Yiyecek toplama ve topluca yeme
e. Perde kullanma

7. Köy Seyirlik Oyunlar› gerek oyun tekni¤i, gerek
oyunculuk aç›s›ndan ne tür bir tiyatro anlay›fl›yla ben-
zerlikler gösterir?

a. Absürd Tiyatro
b. Aç›k Biçim-Göstermeci-Epik Tiyatro
c. Benzetmeci Tiyatro
d. Kapal› Biçim
e. Fantastik Tiyatro

8. Köy seyirlik oyunlar› ne tür oyun yerlerinde yans›lan›r?
a. Kutu Sahnede
b. Çerçeve Sahnede
c. Kapal› Salonda
d. Meydan, tarla, dam, avlu, büyükçe oda gibi bofl

olan her alanda
e. Oda Tiyatrosunda

9. Köy seyirlik oyunlarda dekor nas›l kullan›l›r?
a. Ayr›nt›l› bir dekor yap›l›r.
b. Gerçekçi bir dekor yap›l›r.
c. Oyun alan› do¤al dekordur.
d. Düflsel bir dekor yap›l›r.
e. Bir ev dekoru yap›l›r.

10. Köy seyirlik oyunlar›n›n oyuncular› hakk›nda afla¤›-
dakilerden hangisi söylenebilir?

a. Gelenekten geldi¤i için köylünün içinden gelen
gönüllü ve hünerli oyunculard›r.

b. Profesyonel oyunculard›r.
c. Para kazanmak için oynayan oyunculard›r.
d. E¤itim görmüfl oyunculard›r.
e. Zorla oyuncu olmufllard›r.

Kendimizi S›nayal›m
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Misafir, Bilgesi Erenus
“ (...)
YAREN OSMAN:
-Nereye lan gavvat o¤lu gavvat?
MUSA:
(Cakal› yürür.) Kopratif kurmaya.
Kofltu¤um öküz beyaz
Allaha ettim niyaz
Kurban olay›m Allah da
Bir gurbet de bana yaz
(Çavufl Muhtar’›n donat›m›n› Yaren Hüseyin’e verir.
Tesbih, çay, fincan, vb. Musa karfl›s›na oturur onun.)
YAREN HÜSEY‹N(MUHTAR):
Len o¤lum cahil cahil konuflma. Turflu mu bu kopratif
dedi¤in, kolay›ndan kurulacak öyle. ‹flin ucu dönüp
dolafl›p paraya dayanmakta gene. Afla¤› köye ne bak›-
yon sen. Onlar›n varidat› vard›r. Tarlalar› bizimkine ben-
zemez, sulu. Kalk›nma Kopratifi diyerekten hadi levha-
y› ast›k kap›ya diyelim. Girifl masraf› olaraktan on bin
gayme bast›racak kaç adam var aran›zda.
MUSA:
-On bin gayme ha. (fiaflk›n) Yi¤itbafl›m böyle bir fley-
den söz etmediydi.
YAREN HÜSEY‹N(MUHTAR):
Girifl harc› taksit taksit edeyece¤in para da caba. Ay ay
binidi, binidi gayri. (Musa umutsuz kalkar.)
Yalan m›y›m Yaflar
Mahkeme do¤ru söyler
Karakolda flaflar
Hey gidi yi¤itbafl›, oca¤›n bata.
(Çavufl ev düzenini haz›r etmifltir. Köy evinin oyuncu-
lar›na donat›mlar›n› verir. Yemeniler, önlük vb. Bir yas-
t›¤› çocuk gibi sarmalayarak Yaren Ali’ye uzat›r. Musa
ve Yaren Ali d›fl›nda aile sofra bafl›ndad›r, gergin.)
YAREN BAHR‹ (ANA):
- Neden gelmezlenir bunlar.
MUSA:
- Yiyesimiz yoktur, afiyet olsun.
YAREN BAHR‹ (ANA):
-Z›kk›m›n pekini yiyin. Çocu¤u salayd›n›z ya bari. (Ya-
ren Ali kuca¤›ndaki yast›¤› p›flp›fllar.
YAREN OSMAN(RÜSTEM A.):
-Kimseyi k›rm›z› götlü mumla ça¤›racak de¤iliz. Aha
sofra ortada.
YAREN BAHR‹ (ANA):
- Yiyecek o¤lumun bafl›n›... kendi bafl›n› yiyesi...
YAREN AL‹:
- (Elfide gibi sessizce a¤lar.) Gayri çekesi yan›m kalmad›.
Kurban olam Musa, götür beni buralardan gayri. Anan,
a¤abeyin, gelinler... hepsi de birliktir. Yesek kabahat, ye-
mesek, otursak, kalksak kabahat. (P›flp›fllar) Kamer o¤lan

da, ben de kara çal› olduk batar›z gözlerine. Gayri bir ay-
r› dam gerek bize. (Musa sigara yakar, y›lg›n.)
MUSA:
- Of of. Of ki of...
YAREN OSMAN(RÜSTEM A.):
- Ne istiyon sen len? Bela m›?...
YAREN BAHR‹ (ANA):
- O çoktan bulmufltur belas›n›... Yediiii, yediii baflca¤›z›n›.
YAREN AL‹ (ELF‹DE):
- Ben kadar tafl düfle bafl›n›za.
YAREN BAHR‹ (ANA):
- (Uzan›r vurur) Aha y›lan dilli. Dölünü de kendine ben-
zetecek bu gidiflle.
YAREN AL‹ (ELF‹DE):
- (Sar›l›r yast›¤a) Dölüme kurban olun hepiniz.
YAREN HÜSEY‹N(B. GEL‹N):
- Utanm›yon mu k›z. (Vurur) Kocam›fl kar›ya.
YAREN AL‹ (ELF‹DE):
-Kocam›fll›¤›n› bilsin o da.
ÇAVUfi (KÜÇÜK GEL‹N):
- Aha rezil konufluyor hâlâ. (Vurur)
MUSA:
- (Kendi kendine söylenir) V›zzzzz.
YAREN AL‹ (ELF‹DE):
- (Yast›¤› b›rak›r f›rlat›r) Benim elim armut toplam›yor ya...
(Kad›nlar saç saça bafl bafla kavgaya giriflir.)
MUSA:
- (Ac›l›) V›zzzz.
YAREN OSMAN(RÜSTEM):
- Kesin lan kaltaklar. Do¤ru düzgün oturun hepiniz
de!...(Kad›nlar sindikleri köfleden kinle bakarlar birbir-
lerine)
MUSA:
- Görüyorsun a¤abey, olmuyor iflte.
YAREN OSMAN (RÜSTEM): 
- Olaca¤› neymifl bakal›m sen hele onu söyle.
MUSA:
- Hissemin karfl›l›¤›n› verin, ben ç›kay›m aran›zdan. 
(Yi¤itbafl› küçük a¤abey edas›nda yana kayk›larak yel-
lenir.)
Y‹⁄‹TBAfiI:
- Al buyur hisseni. Yetmez ise bir daha. 
(B.Gelin’le K. Gelin güler.)
YAREN OSMAN (RÜSTEM):
- Beri bakas›n Musa. Ben sa¤ iken bu toprak bölünme-
yecek. Ama az ama çok. Emme k›raç, emme de¤il. Bö-
lünmeyecek!
(...) “

Kaynak: Erenus, Bilge (2004), “Misafir”, ‹stanbul, Mitos
Boyut Yay›nlar›.
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1. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Oyunlar, Tö-
renler ve Kaynaklar›” bölümünü tekrar incele-
yin. Ritüellerle, ibadet ve köy seyirlik oyunlar›
aras›nda pek çok benzerlikler oldu¤unu göre-
ceksiniz. O halde do¤ru yan›t: Ritüel- ‹badet
olmal›d›r. 

2. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Neden Dra-
matik? Seyirlik Oyunlar›n Kümelenmesi ve Ör-
nekler” bölümünü tekrar gözden geçirin. Belli
kurallar, belli zamanlar dahilinde tekrar edil-
mesi, özel bir alanda yap›l›yor olmas›, topluca
ve gönüllü yap›lmas› gibi pek çok özelli¤in-
den ötürü Cem, Ahîlik ve Yaren toplant›lar› da
Köy Seyirlik Oyunlar› içinde de¤erlendirilebi-
lir. Öyleyse do¤ru yan›t: Cem, Ahîlik ve Yaren
Toplant›lar›’d›r.

3. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Yönetici,
Oyuncu, Seyirci” bölümünü tekrar gözden geçi-
rin. Her ne kadar bir yöneticisi olsa da, bu oyun-
lar atadan-dededen miras kald›¤› için asl›nda
esas yönetici gelenektir. O halde do¤ru yan›t:
Atadan-Dededen kalan bir gelenek oldu¤u için
olmal›d›r.

4. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “ Köy Seyirlik
Oyunlar›nda Ortak Motifler ve Simgeler” bölü-
mümüne tekrar dönün ve o bölümü inceleyin.
Do¤ru yan›t: Ak-Kara, Ölüp-Dirilme, K›z Kaç›r-
ma olacakt›r.

5. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Neden Dra-
matik? Seyirlik Oyunlar›n Kümelenmesi ve Ör-
nekler” bölümünü bir daha inceleyin. Görecek-
siniz ki Do¤ru yan›t: Belli günlerde oynanan tö-
rensel ve büyüsel oyunlar’d›r.

6. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Köy Seyirlik
Oyunlar›nda Ortak Motifler ve Simgeler” bölü-
münü tekrar inceleyin. ‹nceledi¤inizde göre-
ceksiniz ki do¤ru yan›t: Yiyecek toplama ve top-
luca yeme olacakt›r.

7. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Yönetici,
Oyuncu, Seyirci, Oyun Alan› ve Donan›m
Araçlar›” bölümlerini tekrar inceleyin. Gerek
oyuncu-seyirci iliflkisi, gerekse oyunculuk ve
dekor-kostüm anlay›fl› aç›s›ndan Aç›k Biçim-
Göstermeci Tiyatro anlay›fl›yla benzer özel-
likler tafl›d›¤›n› göreceksiniz. Öyleyse do¤ru
yan›t: Aç›k Biçim-Göstermeci-Epik Tiyat-
ro’dur.

8. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Oyun Alan›
ve Donan›m Araçlar›” bölümüne yeniden dö-
nün. Orada seyirlik oyunlar›n meydan, tarla,
dam, avlu, büyükçe oda gibi bofl alanlarda yan-
s›lanabildi¤ini göreceksiniz. Öyleyse do¤ru ya-
n›t: meydan, tarla, dam, avlu, büyükçe oda gibi
bofl olan her alanda, olmal›d›r.

9. c E¤er yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Oyun
Alan› ve Donan›m Araçlar›” bölümüne bir daha
göz at›n. Görecekseniz ki, oyun alan› do¤al de-
kor olarak kullan›l›r. O halde do¤ru yan›t: Oyun
alan› do¤al dekordur, olacakt›r. 

10. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Yönetici,
Oyuncu, Seyirci” bölümünü yeniden inceleyin.
Orada göreceksiniz ki, köy seyirlik oyunlar›n›n
oyuncular› gönüllü, amatör ve de hüner sahibi
oyunculard›r. Öyleyse do¤ru yan›t: Gelenekten
geldi¤i için köylünün içinden gelen gönüllü ve
hünerli oyunculard›r, olmal›d›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Uzun y›llar klasik Bat› tarz› tiyatronun etkisiyle flekille-
nen tiyatro yaflam›m›zda bir o kadar da alternatif ve
karfl›t görüfller sunulmufl, tiyatromuzun rengini, dilini
ve deyiflini kazanmas›nda geleneksel kaynaklar›n öne-
mi çeflitli tiyatro uzmanlar›nca vurgulanm›flt›r. Ritüel
kökenli dramatik köylü oyunlar›, cem törenleri, yaren
sohbetleri gibi köylerde geliflen bu toplant› ve oyunla-
r›n zengin bir kaynak oldu¤u dile getirilmifltir. ‹smay›l
Hakk› Baltac›o¤lu, Abidin Dino, Ahmet Kutsi Tecer,
fiükrü Elçin, Pertev Naili Boratav, Metin And, Sevda fie-
ner, Özdemir Nutku, Ayflegül Yüksel, Nurhan Karada¤
gibi tiyatro uzmanlar› gerek düflünceleri, gerek uygula-
malar›yla bu görüflü savunanlardand›r. Aktörü merkeze
koyan ve tiyatronun bütün ö¤elerinin bu merkeze hiz-
met etmesi gere¤inden yola ç›karak Öz Tiyatro kuram›-
n› gelifltiren Baltac›o¤lu, tiyatromuzun oluflumunda te-
mel kaynaklar›: Çocuk Oyunlar›, Hayat Sahneleri, Hita-
bet Sanat›, Anadolu köylü temsilleri, Karagöz, Ortaoyu-
nu, Tulûat Tiyatrosu, Namaz Ayini, Mevlevi Ayini flek-
linde s›ralar. Ahmet Kutsi Tecer, henüz 1940’l› y›llarda,
Türk dram›n› flekillendirecek dramatik ö¤elerin, köy
temsillerinde gürül gürül ça¤layan bir kaynak fleklinde
var oldu¤unu belirterek, lakayt ve hodgâm flehir mü-
nevverlerinin bu kayna¤›, ya çocuk temsilleriyle kar›fl-
t›rd›klar›n› ya da kent sahnelerinin birer taklidi olarak
gördüklerini ifade ederek yap›lan yanl›fl› vurgular. Abi-
din Dino yeni Türk Tiyatrosunun, ancak halk kaynakla-
r›ndan beslenerek flekillenece¤ini, jestin samimiyetinin
halkta aranmas› gerekti¤ini belirtir. Dino ve Baltac›o¤-
lu’nun görüflleri ve uygulamalar› birbirine benzer. Böy-
le bir çal›flman›n plan› 1. Teorik tart›flmalar (Tiyatro-
nun, aktörün, tiyatronun ö¤eleri üzerine) 2. Provalar
(Konunun topluca oluflturulmas›, do¤açlama oynanma-
s› ve de¤erlendirme) 3. Köyde Temsil (Köylü temsilleri-
ni görmek ve araflt›rmak, do¤açlamayla ç›kart›lan oyun-
lar›n köylülerle birlikte yine do¤açlama oynanmas›) flek-
linde ç›kart›labilir. Bu plan çerçevesinde Halkevleri dö-
neminde (1932-1951) kuramsal ve uygulamal› pek çok
çal›flma gerçeklefltirilir. fiükrü Elçin de Anadolu temafla
sanat›ndan söz ederek, köy seyirliklerin ritüel köken-
den gelmesi itibariyle pek çok kültürle ortak noktalar›
oldu¤unu ifade eder ve gelecekte köy seyirlik oyunlar›-
n›n Türk Tiyatrosunun oluflumunda önemli bir ç›k›fl
noktas› oldu¤unu vurgular. Metin And, halk kültürünü
unutman›n, Anadolu köylüsünün oyun ç›kartma gele-
ne¤inin bir ifadesi olan seyirlik oyunlar› unutman›n ve

unutturman›n ne gibi risklere gebe oldu¤unun alt›n› çi-
zer. Nurhan Karada¤ köy seyirlik oyunlar›n›n önemin-
den yola ç›karak yetmiflli y›llardan itibaren yo¤unlafla-
rak teorik birikimini, Ankara Deneme Sahnesi, A.Ü.
DTCF-Tiyatro Bölümü’nde yapt›¤› uygulamalarla pekifl-
tirir. Bütün bu çal›flmalarda amaç Türk Tiyatrosunun
dünya tiyatrosu içinde özgün kimli¤iyle yer almas›n›
sa¤lamaya yöneliktir. Bu birikimin tiyatromuza sa¤lad›-
¤› katk›, renk ve zenginlik elbette yads›namaz. Nitekim
altm›fll› y›llardan bafllayarak oyun yazarl›¤› alan›nda da
köy seyirliklerin yap›sal özelliklerinden yararlanarak
özgün oyunlar yaz›lmaya ve oynanmaya bafllan›r.

S›ra Sizde 2

Çünkü köy seyirlik oyunlar› törensel, ritüel kökenli
oyunlard›r. Ritüeller, gönüllü ve topluca gerçeklefltiri-
len törenlerdir. ‹lkel ça¤lardan günümüze, insan›n do-
¤an›n ve mevsimlerin döngüsüne koflut olarak günde-
lik yaflam›n d›fl›na ç›karak, insana özgü duygular›n›,
belli bir zaman ve mekânda, belirli kurallar içinde bir-
likte paylaflt›¤› törenlerdir. ‹nsano¤lu büyüyle ve tören-
lerle olanlar› ve olacaklar› etkileyebilece¤ini düflünmüfl-
tür. Bu çerçevede ritüellerle köy seyirlik oyunlar› ara-
s›nda pek çok ortak nokta vard›r. Topluca ve gönüllü
yap›lmas›, yaz-k›fl, ak-kara, ölüm-do¤um gibi simgesel
çat›flmalar› içermesi, görevsel olmas› gibi ortak özellik-
ler köy seyirlik oyunlar›nda da var olan özelliklerdir.
Örne¤in oyun içinde oyun motifi Aç›k Biçim-Gösterme-
ci Tiyatroda da s›kl›kla kullan›lan Tiyatrosall›k-Oyunsu-
lu¤a hizmet eden bir kurgulama tekni¤idir. Bu teknikle
oyun alan›nda yans›lan›n bir oyun oldu¤u sürekli seyir-
ciye an›msat›l›r. Müstehcenlik-Çiftleflme do¤an›n ço¤al-
mas›na koflut olarak yap›lan ritüellerden seyirlik oyun-
lara yans›yan bir motiftir. Ço¤alarak do¤an›n yenilene-
ce¤ine iliflkin inançtan kaynaklanan bu motif aç›k sa-
ç›kl›k, üreme ya da çiftleflme fleklinde aç›¤a ç›kar. Üre-
tim biçimi topra¤a ve do¤aya ba¤l› olan yörelerde hay-
vanlar do¤an›n bir parças› oldu¤u gibi, insan hayat›n›n
vazgeçilmez canl›lar›ndand›r. Bu nedenle seyirlik oyun-
larda hayvan› yans›lama s›kl›kla kullan›lan bir motiftir.
Ak ve karan›n simgesel kullan›m› do¤al hayat›n ölüm
ve yaflam gibi iki temel unsurunu simgeler. Do¤an›n
sürekli de¤iflerek yinelenen döngüsü içinde tüm canl›-
lar›n do¤umu, geliflmesi, ço¤almas› ve ölmesi ya da es-
kimekte olan›n yerine yeni olan›n geçmesi ve insan›n
bu döngüsel kurgunun fark›nda olmas› köy seyirlik
oyunlarda simgesel bir anlat›ma dönüflmüfltür. Dua et-
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me yine bu döngüsel kurgunun beklendi¤i gibi sürme-
si ad›na ortaya ç›kan inanç sistemleri ve tap›nma-ibade-
tin bir simgesel ifadesidir. Dolay›s›yla ritüel kökenli köy
seyirlik oyunlar›nda da kullan›lan bir motiftir. Müzik ve
dans insan›n var oluflundan bu yana duygular›n›, bek-
lentilerini, düflüncelerini, isteklerini kulland›¤› simgesel
ifade biçimlerinden biridir. Büyü kökenli törenlerle do¤-
rudan ilintili olan köy seyirlik oyunlar›nda da olmazsa
olmaz bir motif olarak kullan›lmas› do¤ald›r. Toplu ka-
t›l›m, seyirci-oyuncu organik ba¤› zaten görevsel tören-
lerde de gönüllü yap›lan bir eylemdir. Köy seyirlik oyun-
lar›nda da hayat›n bir parças› olan oyun yapma, oyun
ç›kartma gelene¤inin zorunlu bir yans›mas›d›r. Bütün
bu ortak motiflerin kullan›m› sonucunda ortaya ç›kan
anlat›m tekni¤i köy seyirlik oyunlar›n› ayn› zamanda
Aç›k Biçim-Göstermeci Tiyatro tarz›na da yaklaflt›rmak-
tad›r. Ayr›ca, bir yandan Antonin Artaud’dan bafllayarak
Jerzy Grotowski, Peter Brook, Eugenio Barba’n›n ritüel-
lerden beslenen, bir yandan da Meyerhold’dan bafllaya-
rak, günümüzde Ezilenlerin Tiyatrosu-Forum Tiyatro
uygulamalar›yla bilinen Augusto Boal’in politik kay-
naklardan beslenen deneysel çal›flmalar›yla aray›fl için-
de olan günümüz dünya tiyatrosuna katk›da bulunabi-
lecek niteliklere sahiptir.

S›ra Sizde 3

Aç›k Biçim-Göstermeci tiyatro tarz›na sahip olmas›, söz-
den çok müzi¤e, dans ve bedensel anlat›ma dayal› ol-
mas›, sözsüz göstergeler-simgeler yoluyla evrensel ça¤-
r›fl›m alanlar› yaratmas› gibi özellikleriyle tiyatromuzun
kimlik kazanma sürecine katk›s› olan köy seyirlik oyun-
lardan esinlenilerek yarat›lan ve üretilen ça¤dafl Türk ti-
yarosundan örnekler kuflkusuz vard›r. Bu örneklerden
baz›lar›; Prof. Dr. Nurhan Karada¤’›n denetiminde ve
yönetiminde gerçeklefltirilmifl A.Ü. DTCF-Tiyatro Bölü-
mü’ndeki uygulamalard›r. Örne¤in; Yeflim Müderriso¤-
lu’nun araflt›rmas› ve kaleminden ç›km›fl Çank›r› Ya-

ren Sohbeti, Belgin Aygün’ün araflt›rmas› ve kalemin-
den Kardefllik Töreni-Samah, Yaz›ba¤› köylüleri do¤-
maca oyunlar›ndan Mehmet Esin’in araflt›rmas›yla olufl-
turulmufl Yaz›ba¤›’nda fienlik, üç y›ll›k bir araflt›rma-
n›n sonucunda Nihat Asyal›’n›n kaleminden ç›km›fl Yu-

nus Diye Göründüm gibi. Ayr›ca ülkemizde altm›fll›
y›llarda bafllayan özgürleflme rüzgârlar›n›n ard› s›ra olu-
flan birikimin ›fl›¤›nda oyun yazarl›¤› alan›nda da tören-
ler ve köy seyirlik uygulamalar›ndan beslenen yap›tlar
üretilmifltir. Ankara Deneme Sahnesi uygulamalar›ndan,
Yaflar Kemal’in Yer Demir Gök Bak›r adl› roman›ndan
Nihat Asyal› taraf›ndan oyunlaflt›r›lan Uzun Dere, yine

bir Ankara Deneme Sahnesi ekip çal›flmas› ürünü Mu-

sa’n›n A¤açlar›’ndan Ünal Akp›nar taraf›ndan yeniden
yaz›lan Bozk›r Dirli¤i, Erdo¤an Aytekin’den Ebekaya,
yine Ankara Deneme Sahnesi araflt›rmalar›ndan olufltu-
rulmufl Al Gülüm, Tütün, Nurhan Karada¤’›n, Ankara
Deneme Sahnesi ekip çal›flmas›yla oluflturulan Ticaret

Oyunu’ndan gelifltirdi¤i Gerçek Kavga, Mehmet Esin,
Muharrem Aral ve Nurhan Karada¤’›n ekip çal›flmas›yla
derlenen Köyde Oyun, Haflmet Zeybek’ten Dü¤ün ya
da Davul, Ömer Polat’dan Alada¤l› M›ho, Oktay Ara-
y›c›’dan Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi, Mehmet
Akan’dan Hikâye-i Mahmut Bedreddin, Bilgesu Ere-
nus’tan Misafir ve Hasan Erkek’ten Kutsal Döngü ad-
l› oyunlar› bu tür örneklerdendir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Geleneksel Tiyatromuzun önemi üzerinde tart›flacak,
Kentlerde geliflen Karagöz, Ortaoyunu ve Meddah gelene¤imizin ne oldu¤u-
nu özetleyebilecek,
Kaynaklar›n› ve nas›l geliflti¤ini aç›klayabilecek,
Kiflilerin genel özelliklerini ve kiflilefltirmenin nas›l yap›ld›¤›n› de¤erlendire-
bilecek,
Her üç türde gevflek doku-parçal› yap› özelliklerini tafl›yan bölümleri
ay›rt edebilecek,
Müzik ve dans›n nas›l kullan›ld›¤›n› ifade edebilecek,
Oyun düzeni aç›s›ndan türleri inceleyecek Aç›k Biçim-Göstermeci Tiyatro
anlay›fl› aç›s›ndan bu türleri de¤erlendirebileceksiniz.
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GELENEKSEL T‹YATROMUZUN ÖNEM‹
Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu’nun belle¤ini oluflturan kaynaklardan biri de
kentlerde geliflen Meddah, Karagöz, Ortaoyunudur. Meddah, Karagöz ve Ortaoyu-
nu Osmanl› Dönemi’nde Bursa, Edirne, ‹stanbul gibi baflkentlerde geliflmifl popü-
ler türlerimizdendir. 

KARAGÖZ - ORTAOYUNU - MEDDAH VE KAYNAKLARI
Gölge Oyunu’nun ç›k›fl› konusunda çeflitli tezler ileri sürülmektedir. Bunlardan bi-
rincisi, gölge oyununun Cava’dan, di¤eri de Hindistan’dan ç›kt›¤›na dairdir. (And,
1969: 107-108). Bir baflka görüfl ise, Çin’den ç›km›fl olabilece¤i yönündedir. (Ger-
çek, 1942: 45). Karagöz’ün ise, Cava ve Hindistan’dan Çingene oynat›c›lar arac›l›-
¤›yla Anadolu’ya geldi¤i ileri sürülür. Bir baflka görüfle göre de; Türk ak›nlar›n›n is-
tikametini izleyerek Do¤u’dan Bat›’ya gelmifltir. (Siyavuflgil, 1938: 10)

Karagöz hakk›ndaki en güçlü tez, bu gölge oyununun, Yavuz Sultan Selim’in
hükümdarl›¤› döneminde Osmanl› Türkiyesi’ne girdi¤ine iliflkindir. Yavuz Sultan
Selim’in, M›s›r seferinde (1517) ast›rd›¤› Memlûk Sultan› II. Tumanbay’›n as›l›fl sah-
nesini gölge oyunuyla gösteren oyuncuyu çok be¤endi¤i, o¤lunun da görmesi için
‹stanbul’a getirdi¤i belirtilir. Ayr›ca çeflitli vesilelerle M›s›r’dan gölge oyuncular› ge-
tirildi¤inden söz edilir. Karagöz’ün, 17. yüzy›lda son ve kesin biçimini ald›¤› belir-
tilir. (And, 1969: 112-113-120-121). 

Karagöz’ün ve Hacivat’›n gerçekten yaflam›fl oldu¤una dair çeflitli söylentiler de
vard›r. Bunlardan biri; Sultan Orhan döneminde, di¤eri de Y›ld›r›m Beyaz›t döne-
minde Hacivat’›n duvarc›, Karagöz’ün demirci olarak çal›flt›¤›na iliflkindir ((Siya-
vuflgil, 1941: 32...34, Sevilen,1969: 20). Bursa’da yapt›r›lan bir cami inflaat› s›ras›n-
da yapt›klar› tart›flmalar ve flakalarla iflçileri oyalamakta, bu yüzden de cami yap›-
m› gecikmektedir. Cami yap›m›n›n gecikti¤ini duyan Sultan ikisinin de öldürülme-
sini buyurur. Öldürülürler, ancak daha sonra Sultan çok üzülür. fieyh Küflterî isim-
li bir gölge oyuncusu, onlar›n sûretlerini yaparak Sultan›n karfl›s›nda oynat›r. (Se-
vilen, 1969: 20) 

Ortaoyunu’nun Kanuni Sultan Süleyman döneminde, ak›l hastanesindeki hasta-
lar› oyalamak için ç›km›fl bir gösteri oldu¤una dair bir söylenti vard›r. (And, 1969:
178). 17. yüzy›lda padiflahlar›n çeflitli vesilelerle düzenledikleri flenliklerde çeflitli
seyirlik oyunlardan, bu arada oyun kollar›n›n temsil ettikleri konulu güldürülerden
de söz edilir (Nutku, 1995: 35). Ortaoyunu’nun son halini, II. Mahmut döneminde

Kentlerde Geliflen 
Tiyatro Gelene¤imiz 

Karagöz - Ortaoyunu -
Meddah

Tiyatrosal Tiyatro ya da
Göstermeci Tiyatro
anlay›fl›yla, ça¤c›l
aray›fllarla ayn› kavflakta
buluflabilen bu geleneksel
türler, geçmiflte
tiyatromuzun gerek
kuramsal, gerek uygulamal›
alanlar›nda yararlan›lan,
günümüz ve gelecekte de
yararlan›lmas› gereken
temel tiyatral
kaynaklar›m›zdand›r.
Dolay›s›yla bu türleri
incelemek, eski ve yeni
özelliklerini belirleyerek
güncellemek tiyatromuzun
gelece¤ine de katk›da
bulunacakt›r.

Karagöz bir gölge oyunudur.
Bir hayal perdesinde
Osmanl› ‹mparatorlu¤u
çat›s› alt›nda yaflayan farkl›
kültürlerden çeflitli
tasvirlerin Karagöz
Oynat›c›s› (Hayalbaz)
arac›l›¤›yla oynat›lmas›d›r. 



ald›¤› varsay›l›r. Ortaoyunu’nun orta sözcü¤ünden yola ç›k›larak, ‹spanya’dan Ya-
hudilerin getirdi¤i auto oyunlar› ve yeniçeri ortalar› aras›nda iliflki kurulur. (And,
1969: 179- 181). Metin And bütün bu varsay›mlar› sentezleyerek, en yak›n anlam›y-
la Ortaoyunu’nun “orta yerde oynanan oyun” olarak kabul edilmesi gerekti¤ini
belirtir (And, 1969: 194). 

Hikâye anlatma sanat›n›n Osmanl› Dönemi’ndeki yans›mas› olan Meddah ve
Meddahl›k gelene¤i ise yine Bursa, Edirne, ‹stanbul gibi baflkentlerde yayg›nlafl-
m›flt›r (Nutku, 1995: 99). Osmanl›’da Meddah isminin 17. yüzy›ldan itibaren kulla-
n›lmaya bafllad›¤› belirtilir. 

Ancak içinde, çok kiflili olaylar›n, çeflitli kiflisel iliflkilerin dramatik bir yolda
canland›r›lmas›, yani taklidi bar›nd›rmas›, senaryolar›n orada bulunan seyirci-din-
leyiciye göre ve birden içe do¤uflla gelifltirilmesi, meddah› hikâyecilerden ay›r›p
Oyuncu konumuna getirmektedir (Nutku, 1995: 112). 

Sonuç olarak, daha çok Osmanl›’ya baflkentlik yapm›fl kentlerde geliflen Med-
dah, Karagöz ve Ortaoyunu, bir imparatorluk merkezi oldu¤u gibi bir kültür mer-
kezi de olan ‹stanbul’da yo¤unlukla yaflanm›fl olan durum ve olaylar›n, dolay›s›y-
la içerik olarak da, bu kentte yaflayan farkl› dil, din, ›rk, kültür, s›n›f özelliklerine
sahip katmanlar›n simgeleri olan tiplerin iliflkilerinin ifllendi¤i türlerdir. 

K‹fi‹LER‹N GENEL ÖZELL‹KLER‹ VE K‹fi‹LEfiT‹RME
Karagöz, Ortaoyunu ve Meddah senaryolar›nda kiflilefltirme tip boyutundad›r. 

Eksen tipler ve di¤er tiplerin özellikleri flöyle aç›mlanabilir:
Karagöz-Kavuklu: Karagöz tiplemesinin kaynaklar› ve geliflimi konusunda da

bir çok tez ileri sürülmüfltür. Karagöz’ün Sultan Orhan ya da, Alâeddin-i Selçukî
döneminde yaflad›¤›na dair çeflitli söylentilerden yola ç›k›larak, Karagöz, ‹ran’da
yerleflen Türk gruplar›na ait güldürü oyunlar›n›n baflkiflisi olan Keçel Pehlivan’la
iliflkilendirilir. (Siyavuflgil, 1938: 10). Bizans Mimuslar›ndaki Sanio tiplemesiyle de
benzerlikler kurulur. (And, 1969: 309). Karagöz’ün çingene oldu¤una dair varsa-
y›mlar da vard›r (Çelebi, 1314:654-655). 

Bütün bu varsay›mlara karfl›n, ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu, kültürel bilinçte var
olan kamusal varl›k düflüncesinden yola ç›karak Karagöz’ün de Türk bilincinde ya-
flayan kamusal bir varl›k oldu¤unu ve dolay›s›yla öz be öz Türk oldu¤unu ifade
eder (Baltac›o¤lu, 1969: 621-622). K›sacas› Anadolu halk›n›n ta kendisidir Karagöz.
Bir yandan yoksuldur, saft›r, aç›k sözlüdür, kurnaz ve f›rsatç›d›r. Bilir de bilmez-
den gelir, bilmez de bilir görünür. ‹flsizdir ama ifl bulmak için çaba da göstermez.
Bu özellikleri nedeniyle apartlarla (seyirciye yönelifl) seyirciyle iliflkiyi o kurar.

Piflekâr’a yaklafl›m›, Karagöz’ün Hacivat’a olan yaklafl›m› kadar ac›mas›z ve per-
vas›z de¤ilse de, daha tatl›-sert olan Kavuklu’da bu apartlar Oyun Bozma’ya dönü-
flür. Kavuklu da Karagöz gibi aç›k sözlüdür ve dolays›z konuflmay› sever. Kavuklu
da Karagöz gibi bir halk adam›d›r. Bu özelli¤i, patavats›zl›k ve kurallar› dikkate al-
mama biçiminde yans›r. 

Hacivat-Piflekâr: Hacivat’›n da t›pk› Karagöz gibi gerçek bir kifli olup olmad›¤›
konusunda tart›flmalar vard›r. Yine de Hacivat’›n da kurgusal-yapay bir kifli oldu-
¤u görüflü daha bask›nd›r (Köprülü, 1932, And, 1969: 124). Karagöz ne kadar halk-
sa, Hacivat da o kadar yar› ayd›n diye nitelenebilecek bir tiptir. Çünkü ço¤unluk-
la düflündü¤ü gibi de¤il de, al›flt›¤› gibi konuflan bir tiptir. E¤itim görmüfltür ve gör-
gü kurallar›n› bilir. Bu yüzden Arapça ve Farsça sözcüklerle örülü tumturakl› bir
dille konuflur. Bir yandan düflünceli, uygar, nazik ve iyimser, öte yandan piflkin ve
uzlaflmac›d›r. Bu yönleriyle hem yönetici s›n›f›n özelli¤ini bir dereceye kadar tafl›-
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Ortaoyunu da Karagöz gibi
‹stanbul’da geliflmifl ve
yayg›nlaflm›fl türlerden
biridir. Ortaoyunu için, hayâl
oyununun perdeden yere
inerek üçüncü boyut
kazanm›fl halidir denilebilir.
(Gerçek, 1942: 111). Araç ve
yöntem aç›s›ndan
Karagöz’den ayr›lan
Ortaoyunu konu ve oyun
kiflileri aç›s›ndan benzer
özellikler tafl›r. Ortaoyunu
perdede de¤il, seyircinin
çepeçevre kuflatt›¤› bir
meydanda, canl› oyuncularla
oynanan do¤maca (irticâli-
tulûatl›) bir oyundur. Bu
oyun, belli bir durumun ya
da olay›n çevresinde
örülmüfl çalg›, flark›, dans,
taklit ve konuflmalardan
oluflmufltur (Kudret, 1973: 1).

Yaln›zca hikâye anlatanlar
(Halk Hikâyecileri), yaln›zca
taklit yapanlar (Mukallid),
hem hikâye anlatan hem
taklit yapanlar (Meddahlar)
diye de ayr›labilen hikâye
anlatma gelene¤inin
Osmanl›’daki bir sentezidir
Meddahl›k.

Meddah hikâyelerinde eksen
tip ço¤unlukla genç erkek
kahramand›r. Mal-mülk
sahibi, zengin, esnaf
çocuklar›d›r bunlar. Kimi
zaman romantik, kimi
zaman da hovarda tiplerdir.
S›f›r› tükettiklerinde de bir
baba dostu ya da yafll› bir
erkek araya girer ve onu
mutlu sona ulaflt›rarak
Bedesten’de tekrar dükkân
sahibi yapar. Karagöz ve
Ortaoyunu’ndaki tiplefltirme
ise oyun kiflilerinin
belirginlefltirilmifl
özelliklerinden, kulland›klar›
dile, giyim-kuflamdan
tasvirdeki araç-gereçlere,
al›flkanl›klar›na ve
tav›rlar›na, yürüyüfllerine
kadar yans›r. Çünkü Karagöz
ve Ortaoyunu’nun en önemli
özelli¤i ve amac› bir
imparatorluk toplulu¤u
içindeki çeflitli etnik
gruplar›n aralar›ndaki
anlaflma güçlü¤ü ve bunun
yaratt›¤› gerilim ve güldürü
ö¤esidir (And, 1969: 278). 



makta, hem de geleneksel Osmanl› tavr›n› getirerek, görmüfl geçirmifl, yani “Es-
ki”yi simgelemektedir (Sokollu, 1979: 101). 

Piflekâr da, Hacivat’›n Ortaoyunu’ndaki karfl›l›¤›d›r. O da kurulu düzenden ve
kurallardan yanad›r. Oyunun sorumlulu¤u ve yönetimi de ona aittir. Bu yüzden de
Kavuklu’nun “Oyun Bozma” numaras›yla karfl› karfl›ya kal›r. Hacivat gibi görmüfl
geçirmifl bir mahalle büyü¤ü havas›ndad›r. Mal-mülk sahiplerinin ve iflsizlerin bafl-
vurdu¤u bir kiflidir. F›rsatlar› de¤erlendirmeyi bilir. ‹çten pazarl›kl› ve içe dönük bir
yap›s› vard›r (Sokollu, 1979: 165).

Kad›nlar (Zenneler ve Gacolar): Meddah, Karagöz ve Ortaoyunlar›ndaki bütün
kad›nlar olumsuz, ahlâk kurallar›na pek ald›r›fl etmeyen, yosmal›klar› ve uygunsuz-
luklar›yla nam salm›fl kad›nlard›r. Kimi zaman hafif meflrep, aflüfte, kimi zaman eve
erkek alan yosma, kimi zaman zen-dost (sevici), olarak çizilmifllerdir. Ço¤unlukla
bafltan ç›kar›c›d›rlar. Kad›nlar›n böyle çizilmesinin nedeni; bir bak›ma tutucu ve ah-
lâkç› geçinen bir toplum örtüsünün alt›nda yatan ç›plak gerçe¤i göstermektir. 

‹stanbul A¤z› (Çelebi, Tiryaki, Beberuhi): Çelebi, belli bir ifli olmayan, züppe
tiplerdendir. Onun iflsizli¤i ve bofl gezmesi kendi tercihidir. Atadan kalma mal
mülkle geçinir, yan›nda para tafl›maz. Mülkleri iflletmekten bile âcizdir. Günlerini
özel zevkleriyle de geçirdi¤i olur. Bilgili, kültürlü ve görgülü geçinir. Bu yüzden
dili de Arapça, Farsça sözcüklerle doludur. Gönül ve sevda ifllerinin baflat kahra-
man›d›r. Hoppa Bey, Züppe Bey, Zampara Bey, fi›k, Zater Bey, Fatin, Razakk›zâ-
de, Razakk›zâde Tarç›n Bey gibi çeflitli isimlerde görülür.

Tiryaki de boflta gezen bir tiptir. Afyon yutup pineklemekle ömrünü geçirir.
Konuflmalar›n en can al›c› noktas›nda uyuklamaya bafllar. Hoppa, tembel, ters ve
duygusuz bir tiptir. Nokra Çelebi ismini kullan›r.

Beberuhi, cüceli¤inden ötürü özürlü tiplere de girebilir. Geveze, yaygarac› bir
tiptir. Ayn› zamanda grotesk bir tiptir de. Bir tuhaf yarat›kt›r. Toplumsal konumu
belirsizdir. Çirkinlik ve ola¤and›fl›l›kla, gerçek olan› buluflturan uydurma bir kifli-
dir. T›pk› Kavuklu arkas›n› oluflturan Kambur ve Cüce gibi. Oyunlarda Alt›kulaç ya
da, Piflbop ismini ald›¤› da olur. 

Kabaday›lar (Sarhofllar, Külhanbeyleri, Zeybek ve Efe): Bu tipler oyunlardaki
çat›flmalar› birden bire sonland›ran ve tüm karmafl›kl›¤› çözümleyen tiplerdir. Zor-
bal›klar›yla, güçleriyle düzeni sa¤layan kiflilerdir. Hayal perdesine ya da meydana
nara atarak, böylece ortal›¤a korku salarak gelirler. Külhanbeyleri ço¤u kez tulum-
bac› ya da külhandan sorumlu olan kiflidir. Yere tükürür, b›y›k burar, fesini yana
e¤er. Yan yan ve yalpa vurarak yürür. Anadolu çeflitlemeleri ise Zeybek ve Efe’dir.
Bir elinde kama, di¤er elinde flarap kab› ile gelir. Oyunlarda; Tuzsuz Deli Bekir,
Mand›ral› Deli Tuzsuz, Bekri Veli, Tekb›y›k, Sakall› Deli gibi isimler kullan›r.

Anadolulu Tipler: Bunlar Türk (Kayserili, Bolulu, Kastamonulu, Karamanl›,
E¤inli), Lâz (Karadenizli) ve Kürt’tür. H›rbo diye de bilinen Türk tipinin, Bolulu ah-
ç›, yufkac›, kaday›fç›, yo¤urtçu, koç bak›c›s›, ayakkab› tamircisi, gözlemeci, Kasta-
monulu oduncu, Kayserili esnaf, Karamanl› ve E¤inli gibi çeflitlemeleri vard›r. Bön
ve intikalsizdir. Oldukça iri-k›y›m bir fizik yap›s› vard›r. Oyunlarda Himmet A¤a ya
da Himmet Day›, Tosun A¤a, Veli Day›, Mehmet Usta, Dursun A¤a isimleriyle de
görülür. Kurnaz, piflkin ve aç›kgöz esnaf tipini simgeleyen Kayserili, ço¤unlukla
bakkal, ya¤c›, kavaf, nakkafl ya da past›rmac›d›r. May›so¤lu ismiyle de görülür.
E¤inli genellikle kasapt›r. Karamanl› ise, Karaman hanedan›ndan Hac› Yorgi o¤lu
Bodosaki’dir. Lâz geveze bir tiptir. Çok çabuk ve soluksuz konuflur. Çabuk k›zar
ve çabuk yat›fl›r. Ço¤unlukla gemicidir. Hallaç, tütüncü, kalayc› oldu¤u da olur.
Oyunlardaki ismi Hemflinli Hayreddin ya da Çopur Memifl’tir. Ço¤unlukla Har-
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put’tan gelme Do¤u Anadolulu bir tip olan Kürt’ün öne ç›kart›lan özelli¤i ise saf ve
sakin bir kifli olmas›d›r. Çabuk öfkelenmez. Hamall›k, ahç› yamakl›¤› ve bekçilik
gibi ifller yapar. Oyunlarda Hasso ya da Memo ismini kullan›r. 

Z›mnî (Müslüman Olmayan) Tipler: Osmanl› uyru¤unda yaflayan az›nl›klara
mensup tiplerdir. Yahudi’ye Cûd da denilir. Oyunlarda tefeci ve sarraf olarak gö-
rülür. Yahudi tipinin en önemli özelli¤i hesapç›, pazarl›kç› ve kurnaz olmas›d›r. Bu
özelliklerinden ötürü korkak ve yaygarac›d›r da. Azarya, Buhuraçi, Zaharya, Mi-
flon, Samuel Efendi gibi isimlerle de an›l›r. Çingeneceden gelme Balama ad›yla da
an›lan Frenk ve Rum, doktorluk, eczac›l›k, meyhanecilik, terzilik ya da tacirlik gi-
bi ifllerle u¤rafl›r. Konuflmalar›na ‹talyanca ve Rumca sözcükler katar. Nikolaki,
Apostol, Gerkidis, H›ristaki, Niko gibi isimler de kullan›r. Onnik, Udî, Ohannes
A¤a ya da Sarkis gibi isimlerle de görünen Ermeni tipi güzel sanatlara düflkün, gör-
müfl geçirmifl bir kiflidir. Baflkalar›n› küçümseyen bir tavr› vard›r. Bazan konaklar-
da Ayvazl›k yapar, kimi zaman da la¤›mc›, kuyumcu ya da tuhafiyecidir.

Anadolu D›fl›ndan Gelen Tipler (Acem, Arnavut, Arap, Rumelili (Muhacir), Ta-
tar, Çingene vs.): Acem, ‹ran ya da Azerbaycan’dan gelen varl›kl› bir tiptir. Cabbar
A¤a, Gaffar A¤a, Hüseyin Kehvarî, Tebrîzi, Antikac› Mirza, Ali Ekber A¤a kimlikle-
riyle de görünür. Hep yüksekten atar. Lâf kalabal›¤› yapar, palavrac›d›r. Arap iki
türlüdür; Ak Arap ve zenci (Kara Arap). Ak Arap ço¤unlukla Hac› Fettah, Ebul-Ha-
san, Hac› fiamandra, Hac› F›flf›fl gibi isimlerle bilinir. Zenci ya da Kara Arap ise
Mercan A¤a ismini kullan›r. ‹ntikalsiz ve aptald›r. Halay›k, uflak ya da lâla olur. Ba-
zan babalar› tutar. Halay›k oldu¤unda ad› fietaret Bac› olur. 

Arnavut safl›k derecesinde dürüsttür. Cahildir de. Say› saymay› dahi bilmez.
Öte yandan dik bafll›d›r, çabuk öfkelenir. Kabaday›l›k taslar. Celepcilik, ci¤ercilik,
koruculuk, bahç›vanl›k, bozac›l›k gibi ifller yapar. Recep, fiaban, Ramazan gibi ay
isimleri kulland›¤› gibi Ali Kettan, Bayram, Zeynel A¤a gibi isimler de kullan›r. Mu-
hacir ya da Rumelili ise ço¤unlukla Çatalca’dan gelip yerleflmifl göçmendir. Pehli-
vanl›¤›yla övünür. ‹stanbullulara muhallebici der. M›z›kç›d›r. Tatar az rastlanan bir
tiptir Çingene tipi de hem Karagöz’de, hem Ortaoyunu’nda s›kça rastlanan renkli
bir tiptir.

Ana Kad›n ve Bok Ana gibi olumsuz ve uygunsuz tipler de vard›r. Ayr›ca Kö-
çekler, Çengiler, Kantocular, Hokkabazlar, Canbazlar, Curcunabazlardan oluflan
E¤lendirici Tipler, “Tahir ile Zühre”, “Leyla ile Mecnun”, “Ferhat ile fiirin” gibi oyu-
nun bafl kiflileri olan ama, genel olarak Geçici denilebilecek tipler, Karagöz’ün ve
Hacivat’›n o¤ullar›, Demeli, Dedi¤i Gibi, Tavtatikütüpati gibi Uydurma tipler, Ma-
hallenin ‹mam›, Kenetçi, Sünnetçi, Abdi Bey, Pehlivanlar, Kilci, Nat›r, Çerkes, Ha-
lay›k gibi ikincil kifliler de vard›r. Kimi oyunlarda; Gürcü Mehmet Reflit Pafla, To-
pal Hüsrev Pafla, K›br›sl› Mehmet Pafla, K›zlar A¤as› ve Yeniçeri A¤as› gibi kifliler
de perdeye ç›kart›ld›¤› gibi Avrupal›lar›n dahi, geçici tipler olarak perdeye getiril-
di¤i söylenir (And, 1967: 273...278, And, 1969: 305). Bu tiplerin d›fl›nda, ola¤anüs-
tü özellikleri olan fantastik ve grotesk tipler de vard›r. Ola¤anüstü tipler diye nite-
lendirilebilecek bu tipler; Büyücüler, Cinler, Câzûlar gibi. Konuflan bitki ve hay-
vanlar da bu gruba sokulabilir. Deniz K›z›, Canavar, Y›lan, Kavak gibi.

Halk› ve yeniyi temsil eden Karagöz-Kavuklu tiplemesi göz önüne al›nd›¤›nda bir Anadolu
masal› olan Kelo¤lan tiplemesiyle iliflki kurulabilir mi? Karagöz ve Ortaoyunu’ndaki çat›flan
temel tiplerin özellikleri göz önüne al›nd›¤›nda güldürü nereden kaynaklan›yor olabilir?
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GEVfiEK DOKU - PARÇALI YAPI

Bölümler
Her üç tür de do¤maca-metinsiz oynand›¤› için oyunlar belli kanavalardan

oluflur. Bütün olarak dört bölümden oluflan Karagöz, Ortaoyunu ve Meddah ka-
navalar›, kendi içlerinde yer de¤ifltirilebildi¤i, uzat›l›p k›salt›labildi¤i için tüm bö-
lümlerin gevflek bir dokusu vard›r. Bu tutumun nedeni de, Osmanl› toplum portre-
sini bir e¤lence havas› içinde sergileme düflüncesidir. Bir vesileyle tipler ard› ar-
d›na tekrar, s›ralanma ve di¤er motifler arac›l›¤›yla oyun alan›na ve hayal perde-
sine ç›kart›l›r. Fas›llar, tipler ve motifler arac›l›¤›yla geliflti¤i için iç aksiyon ve ya-
n›lsamac› tiyatrodaki neden-sonuç ba¤› ve seyircinin dikkatini finalde toplayan
düz bir çizgide geliflen olay dizisi yoktur. Fas›llar dairesel bir flema çizer, yani bafl-
lad›¤› gibi biter.

Girifl (Mukaddime): Karagöz’de, önce müzik eflli¤inde bofl perdede gösterme-
lik yer al›r. Kimi kez konuyla ilintili, kimi kez de konuyla hiç ilintisi olmayan so-
yutlamaya dayal› çeflitli resimlerden oluflur bu göstermelikler. Bir dalyan, saks›da
bir limon a¤ac›, vak vak a¤ac›, yaflam a¤ac› gibi (And, 1969: 156). Nârekenin c›r-
lak sesiyle Hacivat’›n görüntüsü perdeye düfler ve oyun bafllar. Hacivat bir sema-
i söyler ve ard›ndan Hay Hak! diyerek Tanr›’n›n ad›n› zikretmesinden sonra “Per-
de Gazeli”ne bafllar. Perde gazeli bittikten sonra Hacivat; kafiyeli bir üslupla yalva-
r›p secdeye kapan›r ve kendine bir arkadafl arar. Yar bana bir e¤lence! nidalar›yla
teganniye bafllar. Ço¤unlukla Hacivat’›n gürültüsünden rahats›z olan Karagöz, öf-
keyle karfl› yandan (seyirciye göre sa¤dan) perdeye iner ve Hacivat’la dövüflürler.
Ortaoyunu’nun girifl bölümünde ise perde gazelleri kalkm›fl, yerini müzik ve dans
alm›flt›r. Curcuna denilen bu bölüme, Kavuklu ve Piflekâr da dahil olmak üzere
bütün oyuncular kat›l›r, müzik eflli¤inde dans edilir. Ancak zamanla curcuna kalk-
m›fl, yerini do¤rudan Piflekâr havas›na b›rakm›flt›r. Piflekâr, Piflekâr havas› eflli¤in-
de meydana gelir. Temennâ edip, zurnac› ve seyirciyle konuflarak oyunu bafllat›r.

Söyleflme (Muhavere): Ço¤unlukla Hacivat ile Karagöz ve Piflekâr ile Kavuklu
aras›nda geçer. Olay dizisinden ar›nm›fl, söz a¤›rl›kl› yanl›fl ve ters anlamalar, cinas,
mecaz ve kinaye gibi nüktelerden oluflan, k›sacas› dilin kullan›m›ndan gelen gül-
dürü ö¤elerinin bolca kullan›ld›¤› bir bölümdür. Muhavereler, birkaç geçifl muha-
veresi d›fl›nda, ço¤unlukla fas›llardan ba¤›ms›z bölümlerdir. Cevdet Kudret, yap›-
lan araflt›rmalara göre muhavere konular›n›n say›s›n›n 60 kadar oldu¤unu belirt-
mektedir (Kudret, 1992: 20). Muhavereler flartlara göre de¤ifltirilebilir. Muhavere-
nin sonunda Hacivat gider. Karagöz de ço¤unlukla; “Ulan sen gidersin de beni pa-
muk ipli¤iyle mi ba¤l›yorlar. Ben de gideyim idgâha, dolaba, dilber seyrine! Baka-
l›m âyîne-i devrân ne sûret gösterir!” cümle kal›b›yla perdeden gider (Kudret,
1992: 542...554). Ortaoyunu’ndaki Muhavere bölümü ise, Arzbâr ve Tekerle-
me’den oluflur. Arzbârda ço¤unlukla Tan›mama ya da Tan›mazdan Gelme Motifi
kullan›l›r. Piflekâr’la Kavuklu karfl› karfl›ya gelir. Bir müddet konuflurlar. Piflekâr
tan›fl olduklar›n› anlatmaya çabalar. Kavuklu her defas›nda tan›mamazl›ktan
gelir. Yanl›fl anlamalar ve mecaz ve cinaslarla geliflen bu söyleflmede, t›pk› Kara-
göz’de oldu¤u gibi oyunun eksen tipleri Piflekâr ve Kavuklu’yu tan›r seyirci. Ka-
vuklu’nun anlatt›¤› “Düfl”, muhaverenin tekerleme bölümünü oluflturur. Böylece
gerçekten fantaziye, gerçek d›fl› boyuta kay›l›r. 

Fas›l: Fas›l oyunun kendisidir. Görünürde yinelemelerden oluflan bir olay dizi-
si varm›fl gibi görünse de, esas olan çeflitli tiplerin bir tak›m motifler arac›l›¤›yla
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Merak ve geciktirim
duygusunu tetikleyerek
özdeflleyimi hedeflemesine
ra¤men anlat›m araçlar› ve
yöntem aç›s›ndan meddahl›k
gelene¤imizle birlikte
Ortaoyunu ve Karagöz
türleri, gevflek doku-parçal›
yap›ya sahip olmas›, müzik
ve dans› kullanmas›, bir
e¤lence atmosferi içinde
sunulmas›, her yerde
oynanabilmesi, tip
boyutundaki kiflilefltirmesi,
söz ve hareket güldürüsünü
kullanmas›, d›flsal
oyunculuk yöntemi ya da
tav›r oyunculu¤una
dayanmas› ve tiyatro-oyun
oldu¤unu her an seyirciye
an›msatmas›, oyuncular›n
seyirciyle ayn› düzeyde
olmas› ve organik ba¤
kurmas›, en aza indirgenmifl
dekor anlay›fl›na sahip
olmas›, itibarî-varsay›msal
de¤er tafl›mas› ve bütün bu
nedenlerle klasik tiyatro
anlay›fl›n›n amaçlad›¤›
özdeflleflmenin tersine
yabanc›laflt›rmaya dayanan
bir anlay›flla sergilenmesi
gibi özellikleriyle dünya
tiyatro tarihinde önemli iki
anlat›m tarz›ndan Aç›k
Biçim-Göstermeci Tiyatro
tarz›n›n pek çok özelli¤iyle
bir kavflakta buluflur.

Karagöz ve Ortaoyunu
metinleri genel olarak dört
bölümden oluflur: 1. Girifl
(Mukaddime) 2. Söyleflme-
(Muhavere) -Ortaoyunu’nda
Arzbâr ve Tekerleme diye
ikiye ayr›l›r- 3. Fas›l (Ana
Oyun) 4. Bitifl.



perdeye ya da oyun yerine ç›karak bir durumu sergilemesidir. Karagöz oyunlar›-
n›n gösteri zaman› ço¤unlukla Ramazan-Oruç ay› oldu¤u için, Arife ve Kadir gece-
lerinin d›fl›nda 28 günü kapsayacak biçimde, 28 fas›ldan oluflan bir klasik oyun da-
¤arc›¤› oldu¤u söylenmektedir (Kudret, 1992: 22). Ortaoyunu’nun fas›l da¤arc›¤›
da ço¤unlukla Karagöz oyunlar›ndan, ya oldu¤u gibi, ya da ufak tefek de¤ifliklik-
ler, yer de¤ifltirmeler, eklemeler-ç›kartmalar yap›lmas› suretiyle oluflturulmufltur. 

Fas›llar, konular›n› ço¤unlukla günlük yaflamdan, tarihten ve masallardan al›r-
lar. Fas›llar tarihsel perspektif içinde üçe ayr›labilir: a) - En eski oyunlar (Kâr-› Ka-
dîm) b) - Meflrutiyet Dönemi oyunlar› (Nev-îcad Oyunlar) c) - Cumhuriyet sonras›
modern Karagöz Oyunlar› (And, 1969: 248). Kâr-› Kadîm oyunlar aras›nda; Abdal
Bekçi, A¤al›k, Bahçe, Bal›k, Büyük Evlenme, Canbazlar, Câzûlar, Çeflme, Ferhad
ile fiirin, Hamam, Kanl› Kavak, Kanl› Nigâr, Kay›k, K›rg›nlar, Mand›ra, Meyhane,
Orman, Ödüllü, Sal›ncak, Sünnet, Tahmis, Ters Evlenme, T›marhane, Yalova Safâ-
s› gibi oyunlar vard›r. 

Gevflek Doku-Parçal› Yap›, yaln›zca bölümlemelerle de¤il oyunlarda kullan›lan
ortak motiflerle de sa¤lan›r. Bu motifler ayn› zamanda oyunlar›n ana amac›n› olufl-
turan güldürüye de hizmet eder. Bir durumun de¤iflik kiflilerle tekrarlanmas› ola-
rak özetlenebilen Tekrar Motifi, perde ya da meydanda çeflitli tiplerin çeflitli vesi-
lelerle ard› ard›na görünmesi diye ifade edilebilecek S›ralanma Motifi, kiflilerin
hayvan ya da baflka bir insan k›l›¤›na girmesi ya da bir eflyaya benzetilmesi veya
yar› hayvan yar› insan k›l›¤›nda görünmesi fleklinde ifllenen Kiflilerin De¤iflimi Mo-
tifi, bir gerçe¤in ö¤renilmesi için çeflitli kiflilere sorulmas›n› içeren Soruflturma Mo-
tifi, Karagöz-Kavuklu ile Hacivat-Piflekâr’›n bir ifl ortakl›¤› kurmas›na dayanan Or-
takl›k Motifi, bir amaca ulaflmak için geçilen aflamalar› içeren Yar›flma Motifi, bir
türde di¤er türlere de yer vermeyi içeren Oyun ‹çinde Oyun Motifi, ‹flaretlerle Ko-
nuflma Motifi, Taklit Motifi, ‹flten Al›koyma Motifi, Yang›n Motifi, ‹fl ya da Ev Ara-
ma Motifi, Gözetleme Motifi, Evlenme Motifi, Sevgilileri Birbirine Kavuflturma Mo-
tifi, Büyücülük-Bak›c›l›k Motifi, Delirme Motifi, Tan›mama Motifi gibi pek çok
motif kullan›l›r (And, 1969: 253-254). 

Bitifl: Bitifl bölümü, Karagöz’de de, Ortaoyunu’nda da birbirine benzeyen ve
oyunu bitiren k›sa süreli bir bölümdür. Karagöz, yanl›fllar için ba¤›fllanma diler ve
gelecek oyunun ad›n› bildirir. Ortaoyunu’nun bitifl bölümü de Karagöz’e benzer.
Piflekâr oyunun bitti¤ini iletir seyirciye, kusurlar›ndan ötürü özür diler, gelecek
oyunun ad›n› bildirir. Temenna ederek seyircileri selamlar. Di¤er oyuncularla bir-
likte, zurnan›n bitifl havas› eflli¤inde meydan› boflalt›r.

Meddah hikâyesini anlat›rken dört parçadan oluflan bir bölümleme kullan›r: Gi-
rifl (Bafllang›ç), Aç›klama (Serim), Hikâye, Bitifl. Girifl (Bafllang›ç): Meddah Hak
dostum hak! sözcü¤üyle, Tanr›’n›n ad›n› zikrederek, ya söz kal›plar›ndan oluflan
kafiyeli bir dörtlükle ya da bir tekerleme ile girifl yapar (Nutku, 1997: 99, And,
1969: 70). Bazan da; “Edeyim meclise bir k›ssa beyan. K›ssadan hisse ala ârif olan”
(And, 1969: 73) diyerek hikâyenin ö¤renek yan›n› belirtir. Aç›klama (Serim): Bu
bölüm olay›n geçti¤i dönem, yer, kifliler ve bu kiflilerin toplumsal ve ekonomik du-
rumlar›n›n sergilendi¤i, kimi zaman da padiflaha övgünün yer ald›¤› bölümdür.
Olay›n ve kiflilerin gerçek de¤il kurgu oldu¤unu belirtmek için; “isim isme, kisib
kisbe, semt semte benzer, geçmifl zaman söylenir, yalan gerçek vakit geçer” cümle
kal›b› söylenir (And, 1969: 73). Hikâye: Meddah senaryolar›, halk hikâyelerinden
halk masallar›na kadar uzanan genifl bir yelpaze içinde yer alan anlat›lard›r. Ancak
meddah hikâyelerini halk hikâyelerinden ay›ran en önemli fark Meddah hikâyele-
rinin “gerçekçili¤i”dir (Boratav, 1988: 101). Boratav, Köprülü, Kunofl ve Paulus’un
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Fas›llardaki ortak tema;
ço¤unlukla yoksulluk,
iflsizlik, cehalet ve ahlak
yozlaflmas›d›r. Karagöz ve
Ortaoyunu fas›llar›nda
ço¤unlukla zenneler ve yan
tipler aras›nda yasak
iliflkiler de konu olarak
ifllenir. Yönelifl bak›m›ndan,
Karagöz fas›llar›n›
Ortaoyunu fas›llar›ndan
ay›ran en önemli yan da,
toplumsal içerikli güncel
gerçe¤in yerini yüzeysel
olarak ifllenen insan
iliflkilerinin sergilendi¤i
yaflant›n›n dinginli¤inin
alm›fl olmas›d›r. 

Meddah hikâyelerinde her ne
kadar bütünlüklü, bafl›,
ortas› ve sonu olan bir
hikâye anlat›lsa da, olay
dokusu gevflektir. Meddah
anlat›s›n› sürdürürken,
dinleyicinin koflullar›na göre,
kimi zaman bir f›kra ya da
yemek tarifleriyle, kimi
zaman da yan hikâyelerle,
bazan da semt tasvirleri ve
semtlerde olan
de¤iflikliklerle anlat›m›n›
renklendirir ve zenginlefltirir.
Ancak bu yöntem, Karagöz
ve Ortaoyunu’nda oldu¤u
gibi Tiyatrosall›k’a de¤il,
merak ve geciktirimi
güçlendirerek “Özdeflleyim”
e hizmet eder.



hikâye kaynaklar› s›n›fland›rmalar›n› da içine alan geniflçe bir s›n›flama yapan Ö.
Nutku, Meddah’›n hikâye kaynaklar›n›; Halk aras›nda yaflanm›fl önemli olaylar,
Meddah’›n bizzat duydu¤u, gördü¤ü, yaflad›¤› bir olay, dinsel ya da din d›fl› olay-
lar› kapsayan kayna¤›n› tarihten alan olaylar ve yer yer masal›ms› hikâyeler, des-
tanlar ve menkîbeler, klasikleflmifl masal ve hikâyeler, romanlardan esinlenerek
yarat›lan öyküler, taklitlerin bir araya getirmesiyle Meddah’›n bizzat derledi¤i hi-
kâyeler, Karagöz metinlerinden esinlenilerek oluflturulan hikâyeler ve atasözleri-
mizden yararlan›larak derlenen hikâyeler, diye s›ralar (Nutku, 1997: 80-81-82).
Bitifl: Hikâye bittikten sonra Meddah sorumlulu¤u hikâyenin kayna¤›na b›rakarak,
“k›ssadan hisse”yi ya da “ö¤renek”i belirtir. Ço¤unlukla da; “...Her ne kadar sürç-
î lisan ettikse affola! ‹nflallah gelecek hafta daha güzel bir hikâye söyleriz” kal›b›y-
la anlat›s›n› tamamlar (Boratav, 1997: 186). 

Karagöz, Ortaoyunu ve Meddah türlerimizin hangi özellikleri Aç›k Biçim-Göstermeci Ti-
yatro’yla bulufluyor olabilir? Yap› aç›s›ndan Absürt (Saçma) Tiyatro ve Brecht’in Epik-Diya-
lektik Tiyatrosu ile benzerlikleri var m›d›r?

MÜZ‹K VE DANS
Karagöz ve Ortaoyunu’nda müzi¤in ifllevleri flöyle ifade edilebilir: Aksiyonu kese-
rek oyun gerçe¤inden yaflam gerçe¤ine dönülmesini sa¤lar. Oyunu, verdi¤i zevk-
ten ve hofllanma duygusundan ötürü zenginlefltiren bir estetik ö¤edir. Oyundaki
taklitlerin yaflam›na ve tavr›na iliflkin ipuçlar› verir. Çünkü her oyun kiflisinin ken-
di özelli¤ini yans›tan - Türk Mûsîkisinden ‹stanbul türkülerine ve halk türkülerine
kadar uzanan- bir açk› flark›s› ya da türküsü vard›r.

Karagöz tek kiflilik bir oynat›c›n›n hünerine dayanan bir gölge oyunu oldu¤u
için, müzik ve dans da onun flark› söyleme ve oynatabilme becerisine ba¤l›d›r. Ka-
ragöz’de kullan›lan üç ilkel çalg› vard›r: Nâreke denilen ve c›rlak bir ses ç›karan bir
kam›fl, Dayren denilen bir def, Hatem denilen bir zil. Def de, Karagöz’ün yard›m-
c›lar›ndan Dayrezan taraf›ndan çal›n›r. (Siyavuflgil, 1938: 17).

Karagöz’de oldu¤u gibi, Ortaoyunu’nda müzik, meydana girecek olan her tipin
atmosferine uygun, o tipi bütünleyecek bir araç olarak kullan›l›r. Ortaoyunu’nda
meydan›n bir kenar›nda, oyun boyunca yer alan ve seyircinin gözü önünde müzik
icra eden çalg› tak›m› zurna, kudüm ve çifte nakkaare denilen çifte dümbelekten
oluflur. Piflekâr, çalg› tak›m›n›n çald›¤› Piflekâr havas› ile oyun yerine gelir. Sonra
tipler s›ras›yla, müzik ve danslar›yla teker teker meydana gelirler. T›pk› Karagöz’de
oldu¤u gibi Ortaoyunu’nda da e¤itim görmüfller ve ‹stanbullular flark› eflli¤inde,
Anadolulular yörelerinin türküleriyle antre yaparlar. 

Meddah da anlat›s›nda müzikten yararlan›r. Amac› hikâyelerini müzikle renk-
lendirmek ve etkiyi güçlendirmektir. Yeri geldi¤inde çalg› olarak saz, rebap, ud gi-
bi çalg›lar kullan›r.

OYUN DÜZEN‹ 
Tasvir ad› verilen Karagöz figürleri ço¤unlukla deve derisinden yap›l›r. Dana, s›¤›r,
manda derisinden yap›ld›¤› gibi, ›fl›k geçirten pürtüklü Ali Kurna kâ¤›d›ndan da ya-
p›ld›¤› olur. Tasvirleri, ya bir tasvir ustas›, ya da Karagözcü’nün kendisi yapar. Ka-
ragözcüler ortalama befl kifliden oluflur. Görüntüleri oynatan Hayalî-Hayalbâz de-
nilen usta, Ç›rak ve ç›ra¤a yard›m eden Sand›kkâr denilen bir kifli ve türküleri
okuyan Yardak ile Dayrezen denilen def çalan kimse. Görüntülerin üzerine yan-
s›t›ld›¤› perdenin kenarlar› çiçekli bezden, üzerine görüntü düflürülen yer ise, be-
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Müzik ve dans özellikle
Karagöz ve Ortaoyunu’nun
en vazgeçilmez ö¤eleridir.
Her fley bir e¤lence havas›
içinde sunuldu¤undan,
müzik ve dans da bu
e¤lence havas›n›
güçlendiren ve renklendiren
birer ö¤e olarak kullan›l›r.
Müzik ve dans yoluyla, Aç›k
Biçim-Göstermeci
Tiyatronun da özelli¤i olan
seyirciyi e¤lendirme ve ilgiyi
uygun biçimde bölme ilkesi
gerek bölüm geçifllerinde,
gerek tiplerin girifllerinde
flark›-türkü ve halk danslar›
biçiminde Karagöz ve
Ortaoyunu’nda uygulan›r
(And, 1970: 30). 

Karagöz, Ortaoyunu ve
Meddah gelene¤imizde oyun
düzeni Aç›k Biçim-
Göstermeci Tiyatro üslubuna
uygundur. Soyutlamaya
dayal›, stilize eflyalar,
tiyatrosall›¤a hizmet eden
malzemeler anlat›m araçlar›
olarak kullan›l›r.



yaz mermerflahi ya da patiskadand›r. Perdenin arkas›nda ve taban›nda, üzerinde
meflaleler, sonralar› fiem’a denilen mumlar konulan Destgâh denilen raflar vard›r.
Görüntülerin ba¤l› bulundu¤u yaklafl›k 60 cm. uzunlu¤undaki sopalar oynatma s›-
ras›nda yatay ve perdeyle dik aç› oluflturacak biçimde tutulur. Bu de¤nekleri kul-
lanmaya El Peflrevi denilir. Oyun bafllamadan önce, seyirciyi oyuna haz›rlayan, ko-
nuyla ilintili ya da ilintisiz perdeye düflürülen resimlere Göstermelik denir. Göster-
melik nârekenin c›rlak sesiyle kalkar ve semai eflli¤inde Hacivat seyirciye göre sol-
dan perdeye gelir. Perde gazeli ve teganniden sonra Karagöz de sa¤dan gelir ve
muhavere bafllar. Tasvirlerde, Karagöz’de k›rm›z›, Hacivat’da yeflil renk bask›nd›r.

Ortaoyunu her yerde oynanabilen, mobilize bir oyun oldu¤u için, oyun düzeni
de ona göre biçimlenmifltir. Ortaoyunu’nun oynand›¤› yerler, yaz aylar›nda, halk›n
tercih etti¤i mesire yerleri, k›fl aylar›nda hanlar, Osmanl› flenliklerinde, flenlik ala-
n›nda belirlenmifl uygun yerlerdir. Özellikle Ramazan aylar›nda, ‹stanbul’un temâflâ
yaflam›n›n merkezi Direkleraras› da Ortaoyunu mekânlar›ndan biridir. Oyun alan›-
n›n tamam›na Merg-i Temâflâ-Temafla Çay›r› denilir. Oyun yeri ise Palanga ismini
al›r. Ortalama otuz arfl›n geniflli¤inde, yirmi arfl›n derinli¤inde (arfl›n: yaklafl›k 68
cm.), kimi zaman yuvarlak ya da yumurtams›, kimi zaman da dört köfle biçiminde-
dir. Seyirciyle oyun alan› yere çak›lm›fl kaz›klara ip dolaflt›rmak suretiyle ayr›lm›flt›r.
Seyirciler meydan›n çevresinde oturur. Dekor iki paravandan ibarettir. Biri ço¤un-
lukla ev yerine kullan›lan Yeni dünya, di¤eri de Kavuklu’nun ifl yapt›¤› dükkân›
simgeleyen küçük paravand›r. Yeni dünya yaklafl›k 1.5 m. yüksekli¤inde, iki, üç ya
da dört kanatl› olabilen, ortas› aç›k, üstü ve alt› kafesli bir paravand›r. ‹ki paravan-
la günün her saati, dünyan›n her yeri, istenilen mekân ve zaman gösterilebilir. 

Ortaoyunu’nda de¤iflmeyen tek aksesuvar Pastav ya da fiakfiak denilen Pifle-
kâr’›n elinde tuttu¤u çift kollu, silkelendi¤i zaman ses ç›kartan bir araçt›r. Medda-
h›n çevgân denilen sopas› gibi flakflak da, Piflekâr’›n oyunun kurucusu oldu¤unu
belirtti¤i gibi, oyunu yönetmek, yürüyüflü ve yönelifli imlemek, oyunculara ifllerini
bildirmek, seyircileri uyarmak, ses etmenleri yerine kullanmak gibi ifllevlerinin ya-
n›nda, vurdu¤u yeri ac›tmad›¤› için bir güldürme yöntemi olarak da kullan›l›r. Her
oyunun konusuyla ilgili ufak tefek araç-gereçler, kiflilerin ellerinde tuttu¤u aksesu-
varlar kullan›ld›¤› da olur. Ortaoyunu’nda özel bir sahne ayd›nlatmas› kullan›lmaz.
Gündüz oynand›¤›nda gün ›fl›¤›ndan, gece meflale ya da cam fener, son dönemin-
de lüks lambalar›ndan yararlan›l›r (Türkmen: 38). 

Meddahlar›n hikâye motiflerinden biri kahvehane yaflam› oldu¤u gibi, gösteri
yerleri de, önce Bursa’n›n, sonra ‹stanbul’un o renkli kahvehaneleridir. Meddah
ço¤unlukla bir yükselti üzerinde, d›flar›dakilerin de duymas› için, aç›k bir pencere-
nin yak›n›nda oturarak hikâyesini söyler. Meddah anlat›m›n›n temelini “taklit”
oluflturdu¤u için, çeflitli tipleri taklit ederken kulland›¤› iki arac› vard›r. Biri boynu-
na dolad›¤› mendili Makreme, di¤eri de anlat› düzenini kurmak için kulland›¤›
De¤nek’tir. Meddah de¤ne¤i ayn› zamanda ses ve görüntü etmeni olarak da kulla-
n›r. Kimi zaman saz, süpürge ya da tüfek, kimi zaman da kap› sesi, ayak sesi vb.
ne dönüflür de¤nek. Makreme ve de¤ne¤in, meddahl›¤›n Arap kayna¤›ndan gelen
simgesel anlamlar› da vard›r. Makremeye ‹slam kültüründe fiedde denir. ‹slam di-
nine haz›r olma sembolü tu¤ ve süngünün kaynaflmas›ndan meddah›n de¤ne¤ine
gelindi¤i söylenir. (Nutku, 1997: 51, Lytko, 1995: 34).

Ülkemiz tiyatro tarihinde, tiyatromuzun özgünleflme sürecinde kentlerde geliflen Meddah,
Karagöz ve Ortaoyunu’ndan gerek öz, gerek biçim aç›s›ndan yararlan›larak uygulamalar
yap›lm›fl m›d›r? Ne gibi örnekler verebilirsiniz?
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Geleneksel Tiyatromuzun önemi üzerinde tart›-

flabilmek

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu’nun belle¤i-
ni oluflturan kaynaklardan biri de kentlerde geli-
flen Meddah, Karagöz, Ortaoyunu’dur. Meddah,
Karagöz ve Ortaoyunu, Osmanl› Dönemi’nde
Bursa, Edirne, ‹stanbul gibi baflkentlerde gelifl-
mifl, halk taraf›ndan sevilen geleneksel türleri-
mizdendir. Geleneksel tiyatral kaynaklar›m›z›
oluflturan bu türler, dünya tiyatro tarihinde kla-
sik tiyatroya alternatif olarak gelifltirilen aray›fl
çabalar›ndan olan Aç›k Biçim-Göstermeci Tiyat-
ro’yla pek çok noktada kesiflmektedir. Tiyatrosal
tiyatro diye de nitelenebilecek Meddah, Karagöz
ve Ortaoyunu gibi türleri içine alan ve kentlerde
geliflen bu oyunlarda var olan kal›c› ve eskime-
yen özelliklerden yararlanmak tiyatromuzun öz-
günleflmesinde önemli bir yol olmufltur. Dolay›-
s›yla kent tiyatro gelene¤imizi oluflturan bu tür-
leri bilmek, tiyatro gelece¤imizin biçimlenmesi-
ne de katk›da bulunacakt›r.

Kentlerde geliflen Karagöz, Ortaoyunu ve Med-

dah gelene¤imizin ne oldu¤unu özetlemek

Karagöz-Ortaoyunu-Meddah Osmanl›’ya bafl-
kentlik yapm›fl Bursa, Edirne ve ‹stanbul’da ge-
liflmifl ve yayg›nl›k kazanm›fl geleneksel türleri-
mizdendir. Karagöz bir Karagöz Oynat›c›s›’n›n,
çubuklara tak›lm›fl çeflitli tipleri simgeleyen tas-
virleri, arkas›ndan ›fl›k verilerek, hayal perdesi
denilen perde üzerinde oynatt›¤› bir gölge oyu-
nudur. 17. yüzy›lda son halini ald›¤› ileri sürülen
Karagöz, imparatorluk çat›s› alt›nda yaflayan çe-
flitli toplumsal s›n›flar› ve kültürleri simgeleyen
tiplerin iliflkilerinin perdeye yans›t›ld›¤› bir gele-
neksel gösteridir. Ortaoyunu, canl› oyuncularla,
Palanga denilen ortada bir oyun alan›nda sergi-
lenir. Meddah ise, en yal›n ifadesiyle hikâye an-
latma sanat›d›r. Güncel olan› içerdi¤i ve medda-
h›n hüneriyle orant›l› olarak taklitlerle renklendi-
rildi¤i için tek oyuncunun gösterisine dayanan
bir geleneksel türdür. 

Kaynaklar› ve geliflim sürecini aç›klayabilmek

Karagöz Osmanl› Dönemi’nde ortaya ç›km›fl, se-
vilen bir gölge oyunudur. Gölge Oyunu’nun ise
Cava’dan, Hindistan’dan ya da Çin’den ç›kt›¤›na
dair görüfller vard›r. Bir gölge oyunu olan Kara-
göz’ün ortaya ç›k›fl› konusunda da pek çok tez
ileri sürülmüfltür. Bütün bu tezlerden en a¤›rl›kl›
olan› Yavuz Sultan Selim döneminde M›s›r’dan
‹stanbul’a getirildi¤ine dairdir. Ortaoyunu’nun
geliflimi konusunda orta sözcü¤ünden yola ç›k›-
larak da çeflitli görüfller ve tezler ileri sürülür. Bir
görüfle göre yeniçeri ortalar›ndan ç›kt›¤› için bu
oyuna Ortaoyunu denilmektedir. Bütün bu gö-
rüfller sentezlendi¤inde Ortaoyununun ortada oy-
nanan oyun anlam›na geldi¤i söylenebilir. Med-
dah için ise yine farkl› kültürlerde ortaya ç›kan
hikâye anlatma sanat›n›n Osmanl›’daki sentezi
diye bir yorum yap›labilir. 17. yüzy›l Osmanl›s›n-
da bu ad› alan Meddah ve Meddahl›k gelene¤i-
miz, anlat› s›ras›nda seyircide özdeflleyim yaratt›-
¤› için di¤er türlerden ayr›l›r.

Kiflilerin genel özelliklerini ve kiflilefltirmenin na-

s›l yap›ld›¤›n› aç›klayabilmek

Gerek Karagöz ve Ortaoyunu’nda, gerekse Med-
dah hikâyelerinde kifliler genellemesine, kal›p-
laflm›fl, statik özeliklere sahip kiflilerdir. Dolay›-
s›yla kiflilefltirme tip boyutundad›r. Her bir tip,
Osmanl› toplumundaki farkl› kültürleri ve s›n›fla-
r› temsil eden toplumsal tav›rlar›yla perdede ve
oyun alan›nda ya da hikâyede yerini alan tipler-
dir. Bu tiplerin t›pk› Aç›k Biçim-Göstermeci Ti-
yatro üslubunda oldu¤u gibi toplumsal gestusla-
r› vard›r. Örne¤in Karagöz-Kavuklu Anadolu hal-
k›n› ya da yeni olan› simgeleyen saf, cahil ayn›
zamanda f›rsatç› ve kurnaz bir tiptir. Hacivat-Pi-
flekâr ise devletten yana, e¤itim görmüfl ama çok
bilmifl, yukardan bakan bir tiptir. ‹stanbul’daki
ve ‹stanbul d›fl›ndaki Anadolulu di¤er tipler de,
kendi kültürlerinin renklerini ve tav›rlar›n› tafl›-
yan kiflilerdir. 

Özet
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Her üç türde Gevflek Doku-Parçal› Yap› özellikle-

rini tafl›yan bölümleri ay›rt edebilmek

Her üç tür de do¤maca-metinsiz oynand›¤› için
oyunlar belli kanavalardan ve bölümlerden olu-
flur. Bütün olarak dört bölümden oluflan Kara-
göz, Ortaoyunu ve Meddah kanavalar›nda bö-
lümler kendi içinde yer de¤ifltirebildi¤i, uzat›l›p
k›salt›labildi¤i gibi ana bölümü oluflturan fas›lla-
r›n da gevflek bir dokusu vard›r. Karagöz ve Or-
taoyunu metinleri genel olarak dört bölümden
oluflur: Girifl (Mukaddime), Söyleflme-(Muhave-
re) -Ortaoyunu’nda Arzbâr ve Tekerleme diye
ikiye ayr›l›r-, Fas›l (Ana Oyun), Bitifl. Fas›l ana
oyundur. Ortak temalar›, ço¤unlukla yoksulluk,
iflsizlik, cehalet ve ahlak yozlaflmas›d›r. Karagöz
ve Ortaoyunu fas›llar›nda ço¤unlukla zenneler
ve yan tipler aras›nda yasak iliflkiler vard›r. Med-
dah ise hikâyesini anlat›rken dört parçadan olu-
flan bir bölümleme kullan›r: Girifl (Bafllang›ç),
Aç›klama (Serim), Hikâye, Bitifl. Meddah hikâye-
lerinin, halk hikâyelerinden halk masallar›na ka-
dar uzanan genifl bir yelpazesi vard›r. 

Müzik ve dans›n nas›l kullan›ld›¤›n› ifade ede-

bilmek

Müzik ve dans özellikle Karagöz ve Ortaoyu-
nu’nun en vazgeçilmez ö¤eleridir. Her fley bir
e¤lence havas› içinde sunuldu¤undan, müzik ve
dans da bu e¤lence havas›n› güçlendiren ve renk-
lendiren birer ö¤e olarak kullan›lm›flt›r. Karagöz
ve Ortaoyunu’nda müzi¤in ifllevi flöyle ifade edi-
lebilir: Aksiyonu keserek oyun gerçe¤inden ya-
flam gerçe¤ine dönülmesini sa¤lar. Oyunu, ver-
di¤i zevkten ve hofllanma duygusundan ötürü
zenginlefltiren bir estetik ö¤edir. Oyundaki tak-
litlerin yaflam›na ve tavr›na iliflkin ipuçlar› verir.
Her oyun kiflisinin özelli¤ini yans›tan - Türk Mû-
sîkisinden ‹stanbul türkülerine ve halk türküleri-
ne kadar uzanan- bir açk› flark›s› ya da türküsü
vard›r.

Oyun Düzeni aç›s›ndan türleri inceleyecek Aç›k

Biçim-Göstermeci Tiyatro anlay›fl› aç›s›ndan bu

türleri de¤erlendirebilmek

Meddah sanat› daha çok kahvehanelerde sunu-
lan bir gösteri oldu¤u için seyirci-dinleyicilerle iç
içe olan bir türdür. Meddah’›n taklitli anlat›m›n-
da kulland›¤› iki arac› vard›r: De¤ne¤i ve makre-
me denilen peflkiri ya da mendili. Meddah bu iki
arac› farkl› tipleri yans›larken çeflitli formlarda
kullan›r. Karagöz, Karagöz oynat›c›s›n›n hüneri-
ne ba¤l› olarak çeflitli tipleri yans›layan tasvirle-
rin el peflrevi diye isimlendirilen sopalarla perde
arkas›ndan oynat›lmas›d›r. Tüm flark›, türkü, ses
ve görüntü etmenlerini Hayalbâz (Karagöz Oy-
nat›c›s›) tek bafl›na yapar. Ç›rak, ç›ra¤a yard›mc›
olan Sand›kkâr, Yardak ve Dayrezan denilen def
çalan kimse de yard›mc›lar›d›r. Ortaoyunu Pa-
langa denilen bir oyun alan›nda Karagöz senar-
yolar›n›n canl› oyuncularla sunulmas›d›r. En aza
indirgenmifl çok amaçl› dekor anlay›fl›yla oyun
alan› oluflturulur. Yeri geldi¤inde farkl› mekânla-
r› da yans›tan paravan biçiminde Yeni Dünya ve
daha ufak paravan Dükkân sonsuz bir olurluk
alan› sunar. Temafla Çay›r› denilen oyun alan›n›n
tamam›n›n ortas›nda Palanga denilen daha kü-
çük bir oyun alan›yla seyirci iplerle ayr›l›r. Mesi-
re yerleri, bahçeler, hanlar, flenlik alanlar› Orta-
oyunlar›n›n mekânlar›d›r. Ortaoyunu’nda de¤ifl-
meyen tek aksesuvar Pastav ya da fiakflak’t›r. 
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1. Meddah için afla¤›dakilerden hangisi söylenebilir?
a. Yaln›zca hikâye anlatma sanat›d›r.
b. Taklit sanat›d›r.
c. Oyunculuk hüneridir.
d. Saz eflli¤inde türkü söylemedir.
e. Hikâye anlat›m›yla taklitin iç içe oldu¤u gele-

neksel bir türümüzdür.

2. Meddah’› di¤er türlerden ay›ran önemli özelli¤i afla¤›-
dakilerden hangisidir?

a. Merak ve geciktirim duygusu uyand›rarak öz-
deflleyime dayanmas›

b. Parçal› yap›ya sahip olmas›
c. Tasvirlerden yararlanmas›
d. Canl› oyuncuyla sunulmas›
e. Osmanl› sanat› olmas›

3. Karagöz’de perdeye yans›t›lan görüntülere ne ad
verilir?

a. Resim
b. Karikatür
c. Kukla
d. Tasvir
e. Gölge

4. Afla¤›dakilerden hangi çift Ortaoyunu’nun eksen tip-
lerini oluflturur?

a. Karagöz-Hacivat
b. ‹bifl-Usta
c. Beberuhi-‹bifl
d. Zenne-Çelebi
e. Kavuklu-Piflekâr

5. Arzbar ve Tekerleme bölümleri hangi türün muha-
vere-söylefli bölümünü oluflturur?

a. Karagöz
b. Hacivat
c. Ortaoyunu
d. Meddah
e. Gölge Oyunu

6. Ortaoyunu’nun sergilendi¤i oyun alan›na ne isim
verilir?

a. Sahne
b. Oyun yeri
c. Palanga
d. Avlu
e. Çay›r

7. Makreme nedir?
a. Piflekâr’›n pastav›
b. Karagözcünün defi
c. Kostüm sand›¤›
d. Meddah›n de¤ne¤i
e. Meddah›n mendili-peflkiri

8. Nâreke nedir?
a. Karagöz’de kullan›lan c›rlak sesli düdük
b. Def
c. Klarnet
d. Dayrezan
e. Ba¤lama

9. El Peflrevi nedir?
a. Kavuklu’nun yürüyüfl ritmi
b. Sazendelerin çald›¤› müzik
c. fiark› girifli
d. Karagöz oynat›c›s›n›n tasvirleri çubuklarla oy-

natmas›
e. Göstermeli¤e efllik eden ritm

10. Afla¤›daki Karagöz-Ortaoyunu bölüm s›ralamalar›n-
dan hangisi do¤rudur?

a. Muhavere, Mukkadime, Fas›l, Bitifl
b. Bafl, Orta, Son
c. Girifl, Geliflme, Sonuç
d. Fas›l, Mukaddime, Muhavere, Bitifl
e. Mukaddime, Muhavere, Fas›l, Bitifl

Kendimizi S›nayal›m
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“SUNUfi: -(Sahne iflçisi girer, üzerinde “Adalet mülkün
temelidir”, “Cumhuriyetimiz imtiyazs›z ve s›n›fs›z bir re-
jimdir”, “Do¤ruluk en büyük fazilettir” özdeyiflleri yaz›-
l› bulunan mukavva levhalar asar. Ç›kar. Ramazan d›-
fl›ndaki bütün oyuncular curcunayla sahneye dolar. Ali
Cemali Abdülcemali polis düdü¤ünü çalarak hepsini
susturur. Seyirciye:)
AL‹-CEMAL‹ ABDÜLCEMAL‹: - Cümleten sefa gelmifl
ahali
Nafile Dünya bugünkü oyunumuzun ad›
Bendeniz, polis memuru Ali Cemali Abdülcemali.
Bizler, ne kör rehberleriniz
Ne de körler yurdunda ayna satmak isteriz.
Oyunumuz gösterir hali,
Niyetimiz geçmiflten k›ssa getirmek,
Kurcalamak baz› yerleflik yarg›lar›
K›ssa hisse içindir elbette
Hüner de¤il midir görmede,
A¤ac› tohumda, bafla¤› tanede.
Sadece nükte için san›lmas›n sözümüz, 
Gerçekleri kotar›r fikriyle bak özümüz.
‹flimiz de¤il kifliyle u¤raflmak,
Ama var aram›zda biri,
Temsil eder çok fleyleri;
Halleri var, güleni a¤lat›r can;
Halleri var, a¤layan güler kurban;
Kimdir derseniz: Baflkomiser Ramazan;
Bir alem adam ki yâran...
RAMAZAN: (Girer) Kes. Ne palavra at›yorsun?
AL‹-CEMAL‹ ABDÜLCEMAL‹: - Büyüklü¤ünüzü anlat›-
yordum.
RAMAZAN: - Lüzum mu var? (Seyirciyi gösterir.) Bura-
n›n ahalisi de beni tan›r. Bizim hizmet etmedi¤imiz va-
tan parças› m› kald›? (Sahnedekilere döner.) Nedir bu
kalabal›k? Herkes s›ras› ile gelsin.
F. E.MÜFETT‹fi‹: - Ben fahri görevimi yaparak size bir
sarhofl getirdim. (Sarhofl h›klar, sallan›r.) Bak›n dut gi-
bi. (Sarhoflu sarsar.)
SARHOfi : - Silkeleme dökülürüm.
RAMAZAN: - Ne yapt›?
F. E.MÜFETT‹fi‹: - fiey yapt›. (Ramazan’›n kula¤›na bir
fleyler f›s›ldar.)
RAMAZAN: - Öyleyse suçludur.
SARHOfi : - Ben suçsuzum.

RAMAZAN: - ‹çki de içmifl zaten. Götürün z›rtapozu.
(Ak›l hastas› sarhoflu ç›kar›r.)

‹NSAF: - O z›rtapoz (Halil’i göstererek) bu u¤ursuz, öbü-
rü para canl›s›; helal süt emmifli nereden bulaca¤›z?
RAMAZAN: - Sen ne ar›yorsun hatun?
‹NSAF: - Koca.
RAMAZAN: - Son bahar› da bafl›na vurmufl.
‹NSAF: - Kendime de¤il, k›z›ma. (Halil’i göstererek) Bu-
nun o¤lu (Gülsün’ü göstererek) k›z›mla evlenecekti,
cayd›.
HAL‹L: - (Ramazan’a) Yalan beyim, benim o¤lum k›z
gibi çocuktur.
RAMAZAN: - Burda çöpçatanl›k yapt›¤›m›z› kim söyledi
size?
GÜLSÜN : - Ama evlenelim diye mektup yazd› bana.
RAMAZAN: - (Gülsün’e) Han›mefendi beni niçin anla-
m›yorsunuz?
‹NSAF: - Sen bizi dinlesene bir.
RAMAZAN: - Hadi hadi s›ran›za...
(...)
RAMAZAN: - fiu hale bak, içimize kadar s›zm›fllar.
AL‹: - Nereye tayin olmuflsunuz?
RAMAZAN: - ‹stanbul’a. Cihangir Baflkomiserli¤ine.
AL‹: - Turistik tarifeli bir tayin. (Ramazan’›n öfkeli bak›-
fl› karfl›s›nda toparlan›r.) ‹yi yani.
RAMAZAN: - Memlekette ad›m basmad›¤›m›z yer kal-
mad› ki. Tur tamamlad›k. Cihangir’le ikinci tura geçtik.
Yirmi sene öncesinden biliyorum oray›. Belal›d›r. (Öz-
deyifllerini koltu¤unun alt›na al›p ç›karken kap›da du-
rur, sakin.) Bak Ali, gençsin, yolun bafl›ndas›n daha. Ne
olursa olsun do¤ruluktan flaflma. Cumhuriyetin ve dev-
rimlerin hedeflerini kavram›fl olanlar, onlar› her zaman
korumaya muktedirdirler. Bunu akl›ndan ç›karma... (...)
AL‹: - (Öne gelir, Ramazan’› yans›layarak) Takaca¤›m o
tenekeleri kuyru¤una, dedi, dedi, tenekeleri kendi kuy-
ru¤una takt›. (Bir andan sonra) Geleli ay olmam›flt› da-
ha. Bir solukland› o kadar. Adil olmal›ym›fl dünya. Had-
dini bil babal›k.

DÜZENE ÇAPRAZ DEY‹fiLER

Kimin palas›n› kime sall›yorsun?
(Ali flark› söyler)

Okuma Parças›
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KUZU KEND‹N‹ KURT SANINCA

Sen bir garip komsersin
Bu afra tafra niye?
Kanun kanundur diye
Her önüne gelene
Nas›l tatbik edersin?
Adam kaç›n kur’as›?
Ankara’da arkas›
‹sviçre’de paras›
Da¤ aflar arabas›
Yerindedir safas›
(...)
Kanun kanundur elbet.
Kanundan baflka nedir
Siyasetle hükmetmek...
Hele flunu bir Fikret
Koltuklar› kapan kim
Kanunlar› yapan kim
Kim?
AL‹-CEMAL‹ ABDÜLCEMAL‹: -(...) Gene fazilet, ahlâk
kanun diyerek Do¤ru sand›¤› yoldan, Bütün bütün ç›k-
maza m› girecek, Görelim. Ve... (Makyaj›n› de¤ifltirir.)
CEMAL‹: -Ve ahali, Buras› Cihangir Karakolu Bendeniz
polis memuru Cemali. (...) “

Aray›c›, Oktay (1996), Bütün Oyunlar› 1, 

“Nafile Dünya”, 2.b. ‹stanbul, Mitos Boyut Yay›nlar›.

1. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Karagöz-Orta-
oyunu-Meddah ve Kaynaklar›” bölümünü yeni-
den gözden geçirin. Meddah’› di¤er hikâye an-
lat›c›lar›ndan ay›ran en önemli özelli¤i Med-
dah’›n bir oyuncu gibi hikâyeyi taklitlerle süsle-
yerek anlatmas›d›r. O halde do¤ru yan›t: Hikâ-
ye anlat›m›yla taklitin iç içe oldu¤u geleneksel
bir türümüzdür, olmal›d›r.

2. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Gevflek Do-
ku-Parçal› Yap›” bölümünü yeniden inceleyi-
niz. Meddah anlat›s›n› sürdürürken anlat›s›n›
kesintiye u¤rat›r ancak bu yöntem, “Özdeflle-
yim” e hizmet eder. Öyleyse do¤ru yan›t: Merak
ve geciktirim duygusu uyand›rarak özdeflleyi-
me dayanmas›, olacakt›r.

3. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Oyun Düze-
ni” bölümünü yeniden gözden geçirin. Ço¤un-
lukla deve derisinden yap›lan Karagöz oyunu
figürlerine Tasvir denilir. O halde do¤ru yan›t:
Tasvir’dir.

4. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Kifliler ve Ki-
flilefltirme” bölümümünü tekrar gözden geçirin.
Ortaoyunu’nun da eksen tiplerinin Kavuklu ve
Piflekâr oldu¤unu göreceksiniz. Öyleyse do¤ru
yan›t: Kavuklu-Piflekâr olacakt›r.

5. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Bölümleme
(Gevflek Doku-Parçal› Yap›)” bölümünü bir da-
ha inceleyin. Göreceksiniz ki do¤ru yan›t: Orta-
oyunu’dur.

6. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Oyun Düze-
ni”bölümünü tekrar inceleyin. ‹nceledi¤inizde
göreceksiniz ki do¤ru yan›t: Palanga’d›r.

7. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Oyun Düze-
ni” bölümünü yeniden gözden geçirin. Med-
dah’›n hikâye anlat›rken kulland›¤› iki arac› var-
d›r. Biri de¤ne¤i, di¤eri de makreme denilen
mendili ya da peflkiridir. Öyleyse do¤ru yan›t:
Mendil-peflkir, olacakt›r.

8. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Müzik ve Dans”
bölümüne yeniden dönün. Do¤ru yan›t: Kara-
göz’de kullan›lan c›rlak sesli düdük, olmal›d›r.

9. d E¤er yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Oyun Dü-
zeni” bölümüne bir daha göz at›n. Karagöz Oy-
nat›c›s› bir çubu¤a ya da sopaya tutturulmufl
tasvirleri oynatmas›na El Peflrevi denir. O halde
do¤ru yan›t: El Peflrevi, olacakt›r.

10. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ünitenin “Bölümleme
(Gevflek Doku-Parçal› Yap›)” bölümünü yeniden
inceleyin. Orada göreceksiniz ki, her üç türde de
dört bölüm vard›r. Öyleyse do¤ru yan›t: Mukad-
dime-Muhavere-Fas›l-Bitifl fleklinde oland›r. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Karagöz-Kavuklu tiplemesinin özellikleri göz önüne
al›nd›¤›nda elbette Kelo¤lan masallar›ndaki eksen tiple
pek çok benzerlikler kurulabilir. Asl›nda Karagöz-Ka-
vuklu biraz Kelo¤lan, biraz Nasrettin Hoca, biraz da
Bektaflî’dir. Olumlu ve olumsuz özellikleriyle tam bir
halk adam›d›r. Özellikle Kelo¤lan tiplemesi aras›ndaki
benzerlik ilginçtir. Kelo¤lan da bir kamusal varl›kt›r. O
da t›pk› Karagöz gibi yoksul ve keldir. Gerekti¤inde en
pervas›z yöntemleri dahi beceriklice kullan›r. Böylece
avam tabakadan geliflni, çirkinli¤ini ve kelli¤ini unuttu-
rur. Nas›l ki Karagöz, seyirci aç›s›ndan, bazan yalanc›l›-
¤› ya da f›rsatç›l›¤›yla ideal bir ölçek de¤ilse Kelo¤lan
da öyledir. Yeri geldi¤inde kötülük yapmaktan çekin-
mez. Kimi zaman kat› yürekli ve kaba bir tiptir. Kelo¤-
lan’›n bu özellikleriyle Anadolu halk› aras›nda bir öz-
defllik kurulabilir. Onun kiflili¤inde, korku nedir bil-
mez, gözyafl› tan›maz, hayat›n silleleri alt›nda ezile ezi-
le yetiflmifl nitelikler, çevrelerini geniflletir, böylece söz-
de kentlileflmifl köylülerimizin piflkinli¤i Kelo¤lan arac›-
l›¤›yla vurgulan›r. T›pk› televizyon kanallar›nda b›kma-
dan tekrar tekrar zevkle izlenen Kemal Sunal’›n canlan-
d›rd›¤› fiaban tiplemesi gibi. ‹flte Karagöz de Anadolu
halk›n›n masal kahraman› Kelo¤lan’›n kent yaflam›nda-
ki yans›mas›d›r. Masallarda Kelo¤lan ne ise hayal per-
desinde Karagöz odur. Karagöz’ün bu halk adam› özel-
li¤i yap›sal aç›dan Karagöz oyunlar›nda “Apart”lara dö-
nüflür. Halka yak›nlaflmak, s›rr›n› paylaflmak iste¤i, do¤-
rudan seyirciye yönelme fleklinde görülür. Ortaoyu-
nu’ndaki Kavuklu’da bu apartlar “Oyun Bozma-Yuttur-
macay› Bozma”ya dönüflür. Ayn› zamanda bir güldür-
me yöntemi olarak da kullan›lan Oyun Bozma, her fle-
yin bir oyun oldu¤unu an›msatan ve böylece özdefllefl-
meye engel olan bir yabanc›laflt›rma tekni¤idir. Piflekâr
varolmayan namusu, dirli¤i, iyi niyeti varsayar. Varol-
mayan evi ev, yürünmeyen yolu yürünmüfl, geçmemifl
zaman› geçmifl kabul eder. Ancak her defas›nda Kavuk-
lu bu oyunu bozar. Piflekâr ev yerine kullan›lan Yeni
Dünya’n›n gerçekten bir ev oldu¤una, di¤er paravan›n
da dükkân oldu¤una Kavuklu’yu inand›rmak için türlü
diller döker. Ama Kavuklu her defas›nda bunlar›n bir
varsay›m, bir yutturmaca, bir oyun oldu¤unu seyirciye
an›msat›r. Güldürü ise Karagöz-Kavuklu ile Hacivat-Pi-
flekâr’›n çat›flmas›ndan, yani halk ile ayd›n geçinenin,
ya da düzenden yana olanla halk aras›ndaki çat›flma-
dan aç›¤a ç›kar. Güldürü aç›s›ndan geleneksel türlere
yaklafl›ld›¤›nda Karagöz ve Ortaoyunu ile Bizans Mi-
muslar›, Attelan Farslar› ve Comedia dell’Arte güldürü-

leri aras›nda pek çok benzerlikler oldu¤u söylenebilir.
Gülme arac›l›¤›yla halk ya da kifli bask›ya, gülme öz-
gürlü¤ünün k›s›tlanmas›na karfl› bir baflkald›r›y›, bir öç
duygusunu aç›¤a ç›kar›r. Baflka bir deyiflle gülme eyle-
miyle halk›n bilinç alt›nda yasaklanm›fl, bask› alt›nda
tutulmufl statik enerjisi aç›¤a ç›kar›l›r ya da bilince geti-
rilir. Karagöz ve Ortaoyunu’nda da güldürü iki karfl›t ti-
pin ve Karagöz’ün di¤er tiplerle çat›flmas›ndan ortaya
ç›kar. Dilden kaynaklanan güldürü ve hareketten kay-
naklanan güldürü biçiminde tan›mlayabilece¤imiz bu
güldürme yöntemleri sonucunda Karagöz, halk› simge-
leyen bir tip olarak Hacivat baflta olmak üzere karfl›tla-
r›ndan h›nc›n› al›r.

S›ra Sizde 2

Do¤ulu ve Bat›l› toplumlar›n evreni ve dünyay› anla-
malar›ndaki farkl›l›k düflünsel ve estetik alanda yeni
aray›fllara ve sentezlere neden olmufl ve klasik sanat›n
Özdeflleyim-Einfühling anlay›fl›na karfl› modern sanat›n
varyasyonlar›ndan biri olan Soyutlama-Abstraktion de-
nilen farkl› bir estetik kavram getirmifltir. Bu esteti¤in ti-
yatro alan›ndaki yans›malar› epik, parçal› yap› ya da
karfl› Aristocu dram diye de ifade edilebilecek Aç›k Bi-
çim-Göstermeci Tiyatro Anlay›fl› bafll›¤› alt›nda toplan›r.
Bu tür tiyatroda özdeflleflmenin tersine oyun alan›nda
gösterilen her fleyin bir oyun, bir tiyatro oldu¤u her an
çeflitli yabanc›laflt›rma-uzaklaflt›rma yöntemleriyle se-
yirciye sezdirilir. Amaç kiflinin düflünmesini-yorum yap-
mas›n› engelleyen özdeflleflmeyi k›rmakt›r. Oyunculuk,
müzik, dans, dekor, kostüm, ›fl›k ve tiyatronun tüm an-
lat›m araçlar› her fleyin bir oyun oldu¤u düflüncesine
hizmet eder. Absürt (Saçma) Tiyatro’da, sunulan gerçe-
¤in özündeki uyumsuzluktan kaynaklanan bu anlay›fl;
duygusal iletiflimin ortadan kald›r›lmas›, seyircinin al›-
fl›k olmad›¤› biçimlerle flafl›rtma ve buna uygun dil ve
tav›r özelliklerinin gelifltirilmesi biçiminde görülür.
Brecht’in Epik-Diyalektik Tiyatrosu’nda ise, dünyay› ve
insan› yeniden yorumlama ve insan iliflkilerinin alt›nda
yatan nedenselli¤i kavrayarak yeni bir dünyay› yaratma
düflüncesinden hareketle yine Aç›k Biçim-Göstermeci
Tiyatro’nun anlat›m teknikleri kullan›l›r. Özetle bu an-
lat›m tekni¤i; Metinde Yabanc›laflt›rma (Episodik Yap›-
Gevflek Doku/Parçal› Yap›), Sahnelemede Yabanc›lafl-
t›rma (Ö¤elerin ya da Anlat›m araçlar›n›n birbirine ya-
banc›laflt›r›lmas›), Oyunculukta Yabanc›laflt›rma (Ges-
tus-Tav›r oyunculu¤unun öne ç›kmas›) olmak üzere
farkl› üç düzlemde, özdeflleflmeyi k›ran yabanc›laflt›rma
tekniklerinin kullan›lmas› fleklinde yans›r. Tiyatrosall›k-

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Oyunsuluk Brecht’in de kulland›¤› önemli bir tekniktir.
Dekor, oyuncu, ayd›nlatma araçlar›, maskeler, çalg›lar,
duvarlar her fley aç›ktad›r. Gösterilen bir oyundur, bir
tiyatrodur. Seyirciyle sürekli ba¤ kurularak, onun uya-
n›k olmas› ve oyunu yorumlamas›, kavramas› beklenir.
Aç›k Biçim-Göstermeci Tiyatro olarak isimlendirilen bu
tekni¤in pek çok özelli¤ini, -oyunculuktan, anlat›m
araçlar›na, anlat›m araçlar›ndan oyun alan›na, oyun ala-
n›ndan seyirciye dek- kentlerde geliflen Meddah, Kara-
göz ve Ortaoyunu’nda da bulmak olas›d›r. Çünkü her
üç türde de neden-sonuç ba¤›yla s›k› bir biçimde do-
kunmufl bir olay dizisi yoktur. Zaten do¤maca-metinsiz
oyunlard›r bunlar. Senaryolar yaln›zca yol gösterici ka-
navalar, taslaklard›r. Seyircinin ve oyuncunun iç ve d›fl
koflullar›na göre uzar, k›sal›r, yer de¤ifltirebilir. Özdefl-
leflmeye olanak sa¤lamayan, tasavvuru seyredene ve-
ren yalans›z, samimi bir tiyatro anlay›fl› vard›r her üç
türde de. Meddahl›kta meddah›n anlat›m ve canland›r-
ma hüneriyle, Karagöz’de perdeye düflürülen tasvirler-
le, Ortaoyunu’nda Oyun Bozma ve Tiyatrosall›kla seyir-
ciye sonsuz bir olurluk alan› sunulur. Müzik ve danslar-
la, çeflitli bölüm ve motiflerle, tiplemeler arac›l›¤›yla bir
Osmanl› panoramas› gösterilir seyirciye. Bir e¤lence at-
mosferi içinde ve güldürüyle de bu uzak aç› destekle-
nir. Kahve, mesire yerleri, sokak ya da meydanlarda,
yani her yerde oynanabilen bu türler ayn› zamanda
oyuncu ve seyirci aras›nda ayn› anlat›m araçlar›yla or-
ganik ba¤ da kurar.

S›ra Sizde 3

Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndan bafllayarak, özellikle Hal-
kevleri döneminde (1932-1951) ve tiyatromuzun en par-
lak dönemi olan de¤erlendirilen Altm›fll› y›llarda, dün-
yadaki özgürlük rüzgârlar›n›n ve yeni anayasan›n da et-
kisiyle halk›n yaratt›¤› ve bugüne getirdi¤i geleneksel
kaynaklar yeniden de¤erlendirilmifl ve yeni-kal›c›-ça¤-
c›l özelliklerinden tiyatromuzun özgünleflmesi ve yay-
g›nlaflmas› yolunda yararlan›lm›fl ve bu do¤rultuda ör-
nekler verilmifltir. Bu örnekler genel olarak de¤erlendi-
rildi¤inde iki ana bafll›kta toplanabilir:
1. Gelene¤e En Yak›n Örnekler: Geleneksel metinlerin
öz ve biçim aç›s›ndan yeniden de¤erlendirilerek gün-
cellendi¤i oyunlar. Sad›k fiendil’in Kanl› Nigâr ve Ye-

di Kocal› Hürmüz oyunlar› gibi. Bir baflka yaklafl›m da
ça¤dafl ve güncel olan içeri¤i yans›t›rken geleneksel bi-
çimden yararlanma biçiminde olmufl, yeni ve güncel
özler halk tiyatrosu gelene¤imizin biçim kal›plar›yla ör-
nekler sunulmufltur. ‹smay›l H. Baltac›o¤lu’nun Kara-

göz Ankara’da, Oktay R›fat’›n Çatal Matal Oyunu,

Genç Oyuncular’›n Vatandafl Oyunu, Turgut Özka-
man’›n Karagöz’ün Dönüflü, Aziz Nesin’in Üç Kara-

göz Oyunu, Mehmet Akan’›n Ham Hum fiarolop

oyunlar› gibi. 
2. Yeni ve Özgün bir Sentez Oluflturma Çabalar›: Alt-
m›fll› y›llardan bafllayarak yo¤unlaflan bu uygulamalar›n
ortaya ç›kmas›n› geleneksel kaynaklar etkiledi¤i gibi,
yurt d›fl›ndaki öncü anlay›fllar ve aray›fllar da etkilemifl-
tir. Türk Tiyatrosu’nun ulusal kimli¤ini, deyiflini ve tav-
r›n› kazanma sürecinde dikkate de¤er çabalardan olan
bu oyunlardan baz›lar›, Ahmed Kutsi Tecer’in Köfleba-

fl›, Sabahattin Kudret Aksal’›n Kahvede fienlik Var,

Oktay R›fat’›n Bir Tak›m ‹nsanlar, Haldun Taner’in
Keflanl› Ali Destan›, Gözlerimi Kapar›m Vazifemi

Yapar›m, Efle¤in Gölgesi, Zilli Zarife, Turgut Özak-
man’›n Sar›p›nar 1914, Fehim Pafla Kona¤›, Resim-

li Osmanl› Tarihi, Bir fiehnaz Oyun, Oktay Aray›-
c›’n›n Seferi Ramazan Bey’in Nafile Dünyas›, Ru-

muz Goncagül, Sermet Ça¤an’›n Ayak Bacak Fabri-

kas›, Vas›f Öngören’in Asiye Nas›l Kurtulur, Oyun

nas›l Oynanmal›, Zengin Mutfa¤›, Ferhan fiensoy’un
fiahlar› da Vururlar, Erhan Gökgücü’nün Ramazan

ile Cülide, Refik Erduran’›n Ay› Masal›, Memet Bay-
dur’un Kamyon, Yang›n Yerinde Orkideler, Kutu

Kutu gibi oyunlard›r. Di¤er örneklerle de günümüzde
de sürmektedir bu süreç. Baz›lar›n› ismiyle belirtti¤imiz
bu oyunlarda geleneksel türlerden kaynaklanan ortak
özellikler flöyle s›ralanabilir: -Konu olarak, ya tarihsel
bir olaydan, ya varsay›msal-masals› bir kaynaktan ya da
gelenseksel bir kanavadan yararlan›larak göndermeler-
le güncel gerçekler vurgulan›r. - Halk güldürülerinde
ortak olan dil, durum ve hareket kaynakl› güldürme
yöntemleriyle bir toplum panoramas› sunulur. Böylece
düzenin aksayan yönleri elefltirilir. - Geleneksele anla-
t›m zenginli¤i katan grotesk (flafl›rt›c›-ürkütücü-ola¤a-
nüstü), fantezi (düflsel) ve ironinin (beklenenle gerçek-
leflen aras›ndaki ayk›r›l›k) s›n›rs›z olanaklar› elefltiri yo-
lunda kullan›l›r. - Aç›k Biçim-Göstermeci Tiyatro’nun
da bir anlat›m tekni¤i olan Tiyatrosall›k ba¤lam›nda:
Episodlardan oluflan gevflek dokulu, parçal› dairesel bir
yap›, zaman ve mekânda s›çramalar, kimi zaman Med-
dah-Karagöz-Ortaoyunu’nda da kullan›lan parçal› yap›-
y› oluflturan çeflitli motiflerden yararlanma, Anlat›c› ve
müzik-dans›n e¤lendirici ve yorumlay›c› deste¤iyle bir-
birine ba¤lanan episodlar, karikatürize edilmifl kal›n
çizgili tip boyutunda kiflilefltirme, oyun düzeninde en
aza indirgenmifl ve gösterilenin bir oyun oldu¤u düflün-
cesine hizmet eden bir oyun düzeni ve bütün bu tekni-
¤in zorunlu sonucu seyirci-oyuncu organik ba¤›.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Tanzimat Döneminin siyasal ve toplumsal ortam›n› irdeleyebilecek,
Tanzimat Döneminin tiyatro ortam›n› analiz edebilecek,
Dünya tiyatrosundaki tiyatro hareketlerinin ve etkilerinin Tanzimat tiyatrosu-
na yans›mas›n› izleyebilecek,
Tanzimat Döneminin oyun yazarlar›n› yak›ndan tan›yacak,
Tanzimat Döneminin tiyatro elefltirisinin e¤ilimini aç›klayabileceksiniz.
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TÜRK T‹YATROSU



G‹R‹fi
Bat›l›laflmada giriflim padiflahlardan gelmifltir. Ayr›ca, tiyatroya karfl› kökten dinci
çevrelerden gelebilecek tepki yine Padiflah-Hâlife’nin tiyatroya gösterdi¤i yak›n il-
gi ile yok olmufltur. Asl›nda gerici güçlerin III. Selim’e oldu¤u gibi, gerekti¤inde
padiflah› taht›ndan indirip can›na bile k›yabilecekleri görülmüfltür. ‹flte III. Selim’in,
II. Mahmut’un, özellikle Abdülmecit’in, bir aç›dan Abdulaziz’in ve II. Abduülha-
mit’in tiyatroya gösterdikleri ilgi karfl›s›nda gerici güçler seslerini k›smak zorunda
kalm›fllard›r. Bu durum da tiyatronun yaflamas› için bir güvence olmufltur.

Saray da bafltan beri geleneksel tiyatromuz ve çeflitli gösteriler için uygun bir
ortamd›. Genel flenliklerde, seyirlik oyunlara büyük ölçüde önem verildi¤i gibi, sa-
ray içinde de bu oyunlar›n e¤itimi ve gösterileri düzenlenmifltir. Bunun gibi sûr-i
humayûn denilen flenliklerde, Bat› kökenli gösterilere yer verilmifl, örne¤in, 1675
y›l›nda, IV. Mehmet’in düzenlettirdi¤i sünnet ve evlenme flenli¤inde Venedik’ten
bir opera toplulu¤u bile getirtilmek istenmifltir. III. Selim ça¤›nda biri sarayda, öte-
ki d›flarda iki geçici tiyatro binas› yap›lm›flt›r. D›flarda yap›lan ahflap tiyatro binas›
Beyo¤lu’nda infla edilmifltir.

II. Mahmut’un kütüphanesindeki tiyatro yap›tlar›n›n çoklu¤u, onun tiyatroya
olan yak›n ilgisini gösterir. O y›llarda Fransa’da yay›mlanan bir dergiye göre,
1836’da saray kütüphanesinde 500 tiyatro oyunu metni bulunmaktayd›. Bunun 40’›
tragedya, 50’si dram, 30’u komedya ve 280’i vodvildi.

Abdülmecit, 1859’da, Dolmabahçe Saray›’nda kal›c› bir tiyatro yapt›rm›flt›r. Bu
tiyatro sonradan yanm›flt›r. II. Abdülhamit, Y›ld›z Saray›’nda, bugüne kadar gelen
ve restorasyonu yap›lan kal›c› tiyatro binas›n› yapt›rm›flt›r. Abdülmecit ve Abdülha-
mit’in yerli yabanc› topluluklar› genellikle saraylar›na ça¤›rt›p onlar›n sarayda tem-
siller vermelerini tercih ettiklerini anlar›z. As›l önemlisi, saray›n kendi sanatç›lar›y-
la düzenledi¤i Türkçe temsillerdir. ‹lk Türkçe oyun olarak benimsenen ‹brahim fii-
nasi Efendi’nin fiair Evlenmesi komedyas›, yazar›na, Dolmabahçe Saray›’nda oy-
nanmak üzere ›smarlanm›flt›r.

Sarayda oldu¤u gibi, devlet adamlar› da konaklar›nda Bat› tiyatro yap›tlar›na ve
müzi¤ine önem veriyorlard›. Örne¤in, Abdülhâmit’in Hassa Ordusu Birinci F›rka
komutan› Mehmet Saadettin Pafla, Çemberlitafl’taki kona¤›nda büyük bir tiyatro sa-
lonu yapt›rm›flt›. Bu tiyatroda Ahmet Fehim Efendi, M›nakyan, Holas gibi d›flarda
çal›flan profesyonel oyuncular temsiller vermifllerdir. Arsalar›na tiyatro yapt›ranlara
bile rastlar›z. Buna bir örnek Abdülhâmit’in bafl mabeyncisi Arif Bey, fiehzadeba-

Tanzimat’ta Tiyatro

II. Mahmut’un pariflahl›¤›
döneminde tiyatroya ilginin
artt›¤› görülür. Özellikle,
1828’de, ünlü besteci
Gaetano Donizetti’nin
müzisyen kardefli Giuseppe
Donizetti’nin, bir Muzika-i
Humayûn bir de bando
kurmak üzere Istanbul’a
ça¤r›lm›fl olmas› tiyatro
bak›m›ndan önemli bir
ad›md›r; çünkü Muzika-i
Humayûn ayn› zamanda
saray tiyatrosunun
çal›flmalar›n›
kolaylaflt›rm›flt›r.

Tanzimat’ta, tiyatronun
geliflmesi ve
yayg›nlaflmas›nda rol
oynayan baflka bir kaynak
da, saray›n ilgisinin yan›
s›ra, yüksek mevkilerde
bulunan devlet görevlileri,
elçiler ve bas›nd›r.



fl›’nda, Talat Pafla’n›n arsas›na bir tiyatro yapt›rtm›flt›. Bu örnekler ço¤alt›labilir.
Özellikle, sadrazaml›k görevinde bulunmufl olan Âli Pafla, tiyatronun geliflmesinde
büyük pay sahibi olmufltur. Âli Pafla’n›n tiyatroyu iyi tan›mas›nda onun elçilik ya-
p›p Avrupa tiyatrosunu bilmesi rol oynam›flt›r.

Tanzimat’ta tiyatronun geliflmesinde bir de elçiliklerin pay› büyüktür. Avrupa
ülkelerini temsil eden elçilikler s›k s›k kendi ülkelerinden topluluklar getirtip bun-
lara temsiller verdirmifller ve bu temsillere Türk seyirciler de kat›lm›fllard›r. Elçilik-
ler, do¤al olarak kendi ülkelerinin tiyatro topluluklar›n›n gelmesi için destek ver-
mifllerdir. Özellikle, Frans›z Elçili¤i bu konuda çok yo¤un çal›flm›flt›r.

‹stanbul’daki Yahudi ve H›ristiyan yurttafllar›n da (Museviler, Rumlar ve Erme-
niler Levantenlerin - Türkçe deyimiyle tatl›su frenklerinin -, tiyatroya olan ilgileri
ve sevgileri, bu dönemde Tanzimat tiyatrosunun geliflmesine katk› sa¤lam›flt›r. 

S‹YASAL VE TOPLUMSAL ORTAM
Bat›ya aç›lma ve bir reforma gitme düflüncesi daha, onsekizinci yüzy›l›n ilk yar›s›n-
da, “Lâle Devri”nde do¤mufltu. III. Selim’in (1761-1808) bafllat›p baz› alanlarda II.
Mahmut (1785-1839) taraf›ndan sürdürülen reformlar, devletin yönetim sisteminde
uzun süredir büyük bir engel olarak görülen orduda da yap›ld›.

Sanat alan›nda da bat› etkisi, daha önce, “Lâle Devri”nde bafllad›. III. Ahmet
(1673-1736) döneminde, Barok ve Rokoko üslûplar› Türk sanat›na girdi. 1730’da
tahta ç›kan I. Mahmut’un (1696-1754) saltanat› s›ras›nda bat›dan mimarlar, ressam-
lar ça¤r›ld› ve Istanbul’un çeflitli yerlerinde bat›l› biçimler yer almaya bafllad›. On-
dokuzuncu yüzy›lda ise, bu alanda temelden bir de¤ifliklik ortaya ç›kt›. Tiyatro ala-
n›nda bat› etkisi, ondokuzuncu yüzy›ldan itibaren duyulmaya baflland›. Bir önceki
yüzy›lda, halk›n bildi¤i meddahl›k, kukla ve gölge oyunu, orta oyunu ve k›rsal
alanlarda seyirlik oyunlar› kapsayan geleneksel gösteri türleriydi. Gerçi, Istan-
bul’da çeflitli elçiliklerde ve ‹zmir’de konsolosluklarda bat›l› yazarlar›n oyunlar› oy-
nan›yordu. Onyedinci yüzy›l›n sonlar›nda Frans›z elçili¤inde Corneille, Molière ve
Montfleury gibi yazarlar›n yap›tlar›n›n oynand›¤› biliniyor. Onyedinci yüzy›l›n ikin-
ci yar›s›nda, IV. Mehmet’in (1642-1693) saltanat› s›ras›nda, sadrazam Köprülü Faz›l
Ahmet pafla, padiflah›n›n o¤lunun sünnet dü¤ünü için 1675’te flenli¤e Venedik’ten
bir opera toplulu¤u getirtmek istemifl, ama dekor ve giysilerin tafl›nmas› ve hava
koflullar› yüzünden bu çaba gerçekleflememiflti. Eldeki kay›tlara göre, Türkiye’ye
ilk opera, kendi de bir besteci ve müzisyen olan III.Selim’in saltanat› s›ras›nda gir-
di. 1797 y›l›nda, Padiflah›n, Topkap› Saray›’n›n fievk›yye Köflkü’nde yabanc› opera
ve dans topluluklar› seyretti¤i anlafl›l›yor. Bir yabanc›ya göre, bat› anlam›nda tiyat-
ro çal›flmalar› III. Selim’in tahta ç›k›fl›n›n ilk y›l›ndan itibaren Türkiye’ye girmiflti.
Ancak bunlar yaln›zca saray içinde, kapal› bir çevrede gerçeklefltirilmifl etkinlikler-
di; halk›n bunlardan haberi yoktu. Halk›n bat› anlam›nda tiyatroyu tan›mas› ve ona
al›flmas› ondokuzuncu yüzy›l içinde oldu.

Osmanl› ‹mparatorlu¤unda, Bat› Tiyatrosu ile tan›flmada bu kadar geç kal›nmas›n› neye
ba¤l›yorsunuz? 

DÖNEM‹N T‹YATRO ORTAMI
Yabanc› topluluklar›n, saray d›fl›nda, halka da temsiller vermesi, bat› anlam›nda ti-
yatro k›p›rt›s›n› ilk Levanten ve Ermeni vatandafllar üzerinde gösterdi. Levantenler
içinde en eskileri ‹talyanlard›: “Henüz Avrupa’da bile klasik bale bilinmedi¤i y›l-
larda, 1524’te, Istanbul’daki ‹talyan az›nl›¤› klasik bale temsili düzenlemifl, bu
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Ondokuzuncu yüzy›lda,
büyük kan kayb›na u¤rayan
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
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temsili Türkler seyretti¤i gibi temsile Türk dansç›lar da kat›lm›flt›”. 1820 y›l›ndan iti-
baren, zengin Ermeniler, bat›ya özenerek evlerinde oyunlar oynamaya bafllad›lar.

1824 ile 1828 y›llar› aras›nda, II. Mahmut, bir saray orkestras› kurmay› baflard›.
Bu orkestan›n bafl›na önce, o s›rada Türkiye’de bulunan Mankel ad›nda bir yaban-
c› atand›. Saray orkestras›nda Halil, Necib Osman, Ât›f, ‹brahim, fiemsi, ‹skender,
Aynîzâde Kemal, Galip, Merkezzâde Nuri, Bursal› Ferhat ve Halil Edip adl› gençler
bulunuyordu. Mankel’in k›sa süren ö¤retmenli¤inden sonra II. Mahmut, o zaman
Istanbul’da Sardunya K›rall›¤› elçisi olarak bulunan Marquie Groppols arac›l›¤›yla
bir ‹talyan müzik ustas›n›n getirilmesi girifliminde bulundu. Ünlü opera bestecisi
Gaetano Donizetti’nin kardefli Giuseppe Donizetti (1790-1851) bu giriflim sonucu
1828 y›l›n›n Eylül ay›nda, otuzdokuz yafl›ndayken, Istanbul’a geldi. Saray orkestra-
s›n› gelifltirdi¤i için “Donizetti Pafla” olarak tarihe geçen bu müzisyen, daha sonra
Angelo Mariani (1821-1873) adl› o dönemin ünlü bir orkestra flefini 1848’de Türki-
ye’ye getirdi; Mariani, Donizetti’nin ölümüne kadar, üç y›l Türkiye’de kald›. Doni-
zetti’nin Türkiye’ye gelifli opera oynatma çabalar›n› eskisine oranla h›zland›rd›. Ni-
tekim on y›l kadar sonra, 1839’da, Abdülmecit (1823-1861) tahta geçince bat› tiyat-
rosunun birçok türleri gibi, opera da Istanbul’da yayg›nlaflmaya bafllad›.

AVRUPA T‹YATROSUNUN ETK‹LER‹
Sultan Abdülmecit, 1846 y›l›n›n bafl›nda, Dolmabahçe Saray›’ndaki orkestra üyele-
rinden baz› gençlerin müzikli tiyatro oyunlar› da oynamak üzere görevlendirilme-
sini Donizetti’den istedi. Donizetti, ayn› y›l›n Ocak ay›nda ‹talya’n›n Bergamo ka-
sabas›ndaki dostu Dolgi’ye bir mektup yazd› ve padiflah›n iste¤inden önemle sö-
zetti. Bu mektupta acemi oyuncular›n oynayabilecekleri kolay ve basit metinler ve
partisyonlar istedi. Bu giriflim sonucu, çok genç yaflta ölen ‹talyan besteci Vincen-
zo Bellini’nin (1801-1835) La Somnambula (Uyurgezer K›z, 1831) adl› operas›n›n
yaln›zca bir bölümü sarayda oynand›. Bu amatör gençlerin temsilleri kapal› bir se-
yirci toplulu¤una verildi¤inden ve bu gençler tiyatro etkinli¤ini as›l görevlerine ek
olarak yapt›klar›ndan tiyatro tarihimiz içinde ilk Türk tiyatro sanatç›lar› olma nite-
li¤inden uzakt›lar. 

Abdülmecit, halk›n gitti¤i tiyatrolara da giden tarihimizdeki ilk padiflaht›r. Tiyat-
royu seven bu hükümdar, ilk saray tiyatrosunun yap›m›n› 1858 y›l›nda bafllatt›; ve
bu tiyatro bir y›l sonra, 1859’da, ilk Türk tiyatro yap›t› say›lan ‹brahim fiinasi’nin
(1826-1871) fiair Evlenmesi’nin oynand›¤› y›l aç›ld›. Bu küçük saray tiyatrosunun
300 kiflilik bir seyirci salonu, üç kat üzerinde yükselen otuz locas› vard›. Bu tiyat-
ro Avrupa’dan ça¤r›lan bir toplulu¤un opera gösterisiyle aç›ld›. Ne yaz›k ki, bu ilk
saray tiyatrosu Sultan Abdülâziz’in (1830-1876) saltanat› s›ras›nda 1863’te yand›.

Türkiye’de ikinci saray tiyatrosu, 1889’da II. Abdülhamit (1842-1918) taraf›ndan
Y›ld›z Saray› alan› içinde yapt›r›ld›. Padiflah locas›n›n ikinci katta, tam sahnenin
karfl›s›nda bulundu¤u bu minik tiyatro, hareme bir köprü ile ba¤l›yd›. Sa¤da padi-
flah›n locas›yla ayn› düzeyde bir aç›k balkon, bu balkonla padiflah locas› aras›nda
kafesli bir yer vard›. 1908’e kadar sürekli kullan›lan ve 1987’de restorasyonu ta-
mamlan›p halka aç›larak temsiller verilen bu tiyatro’da, Güllü Agop, Abdürrezak
gibi sanatç›lar da temsiller verdiler.

Özellikle, Abdülmecit’in tiyatroya olan ilgisi, yaln›zca sarayda de¤il, halk ara-
s›nda da tiyatronun yayg›nlaflmas›na neden oldu. Abdülhamit de bir ölçüde bu il-
ginin sürmesini sa¤lad›.

fiinasi’nin, fiair Evlenmesi’ni Dolmabahçe Saray Tiyatrosu için yazd›¤› genel
bir kan›d›r. Ayn› y›l, yâni 1859’da, Türk tiyatro tarihi aç›s›ndan baflka önemli bir
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olay, ilk kez yabanc› bir oyunun S›rabyon Hekimyan taraf›ndan “‹talyan dilinden
tatl›l›klar saçan Osmanl› diline” çevrilerek 1858’de Beyo¤lu’ndaki Naum Tiyatro-
sunda oynanmas›d›r. Riyakâr ve Müseyyip (Yalanc› ve ‹hmalci) ad›yla dilimize
uyarlanan bu oyun kapal› bir tiyatroda Türkçe oynanan bat›l› anlamda ilk temsil-
dir. Oyuncular›n›n tümü de Osmanl›ca konuflan Ermeni vatandafllard›r. Müslüman
oyuncular bunu izleyen y›llarda ikifler üçer sahneye ç›km›fllard›r. Ancak bu yüzy›l-
da, genel olarak tiyatro ve tiyatro yaz›n› üzerine epeyce yaz› yaz›lm›fl olmas›na kar-
fl›n, oyunculuk sanat› üzerinde hiç durulmam›fl, bu alanda hiçbir deneme yap›lma-
m›fl; usta ç›rak iliflkisiyle ö¤renilen oyunculuk bat› tiyatrosunu taklit etmekle yetin-
mifltir. 

Bat›l›laflma taraftar› olan Abdülmecit ve Mustafa Reflit Pafla’n›n çabas› ile 1839’da
Tanzimat Ferman›, baz› iyi noktalar› da kapsamakla beraber, kay›ts›z flarts›z bütün
kap›lar›n› bat›ya açt›. Abdülmecit, yeniliklerin bütün halk›n aras›nda yay›lmas›n› is-
tiyordu. Bunun için günlük yaflamda önce biçimsel görünüfllerin de¤ifltirilmesi ifli-
ne giriflildi. 1840’tan itibaren piyano ‹stanbul’a girdi, piyano konserleri ve dersleri
verilmeye, ‹talyan opera besteleri çal›nmaya, giyim kuflamda de¤ifliklik yap›lmaya,
yabanc› dil ö¤renimine önem verilmeye baflland›. Reformlar› yapan hükümetin ye-
nilik iste¤i içtendi, ama bu yaln›zca biçimsel düzeyde kald›.

Bütün bu yenilikler aras›nda, Bat› anlam›nda bir tiyatronun da hiç olmazsa ‹m-
paratorlu¤un baflkentine gelmesi do¤ald›. Tiyatro geldi ve daha çok H›ristiyan hal-
k›n oturdu¤u Beyo¤lu’nda o güne dek görülmemifl bir tiyatro eylemi ortaya ç›kt›.
XIX. yüzy›l›n ilk yar›s›nda, Giustiniani ad›nda bir Venedikli taraf›ndan, ‹talyan mi-
marl›k üslubuna uygun bir tiyatro binas› yap›ld›. ‘Frans›z Tiyatrosu’ ad›n› alan bu
tiyatroyu Osmanl› hükümeti ve çeflitli elçilikler destekledi. Bu tiyatroya, elçilikler
kanal›yla Frans›z ve ‹talyan topluluklar› gelmeye bafllad›.

1842’den itibaren çeflitli yabanc› yap›tlar Türkçeye çevrilmeye baflland›. Bunla-
r›n ilki Belisario idi. A. Ubicini, Türkiye Mektuplar›’nda bu olaydan flöyle söz
ediyor: “[‹stanbul’da] en çok belirtmeye de¤er buldu¤um fley›ler aras›nda (...) Pe-
ra’da 1842’de oynanan ama üzerinde yazar›n›n ad› bulunmayan Bélisaire adl›
bir dram›n çevirisidir. Hiç kuflku yok ki, bu oyun Türklerde dramatik türün ilk de-
nemesidir. Bu tarihten sonra ve özellikle ‹stanbul’da oturdu¤um s›rada Sultan’›n
özel buyru¤uyla Moliére’in çeflitli komedyalar› bu arada Le Bourgeois Gentil-
homme’u [Kibarl›k Budalas›] ile Le Malade Imaginaire’i [Hastal›k Hastas›] Türk-
çeye çevrildi ve Ç›ra¤an Saray›’nda Haflmetli’nin huzurunda oynand›.”

Belisario adl› lirik tiyatro oyununun oynanmas›ndan sonra birçok müzikli
oyunun Türkçeye çevrildi¤i görülür. Bu yap›t›n oynanmas›ndan iki y›l sonra da
(1844) t›p ö¤renimi yapan Abdülhak Hâmit’in babas› Hayrullah Efendi, Hikâye-i
‹brahim Pafla ve ‹brahim-i Gülfleni ad›n› verdi¤i bir opera metni yazd›. Ayr›ca,
Padiflah taraf›ndan da bir opera yazd›r›larak sarayda oynat›lm›flt›r, ama bu yap›t›n
libretto yazar›n›n ad› bilinmemektedir. Bütün bunlar gösteriyor ki Tanzimat’›n ilk
y›llar›nda tiyatro alan›nda en çok tutulan tür opera ve operetlerdi.

Bütün bunlar olurken, Türklerin geleneksel oyunlar›, Meddah, Kukla, Karagöz
ve Ortaoyunu gösterileri daha çok Ramazan aylar›nda yo¤unlaflarak oynanmaktay-
d›. Ne yaz›k ki, bir yandan bat› anlam›nda tiyatro gelifltirilirken, geleneksel kaynak-
lar›n da gelifltirilmesi düflünülmemifl, Türklerin eski tiyatrosuna s›rt çevrilmifltir. An-
cak yabanc› dil bilen bir az›nl›k d›fl›ndaki halkta, bat› anlam›nda tiyatroya al›flama-
d›¤› için, geleneksel oyunlar› yaflatacak bir potansiyel vard›; daha sonra bu güç de
için için zay›flad› ve geleneksel kaynaklar yeni bir senteze ve geliflmeye sokulma-
dan yozlaflmaya terkedildi. XX. yüzy›l›n bafllar›nda can çekiflme evresine girdi.
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DÖNEM‹N OYUN YAZARLARI

‹lk Türk Komedyas› - fiair Evlenmesi
Frans›z tiyatrosunu yerinde gören ve Bat› tiyatrosunu yak›ndan tan›yan fiinasi, da-
ha önce belirtilen bat› ve do¤u özelliklerini uzlaflt›rarak bir oyun yazmas› onun bu
alanda bir örnek ortaya ç›kartmak istemesine ba¤lanabilir. Bu oyundan sonra tiyat-
roya baflka yap›t vermeyen fiinasi’nin, daha ortada bir tiyatro yaz›n› yokken, bu
alanda baflar›l› olmas› dikkate de¤er bir olayd›r.

fiair Evlenmesi, eski dönemlerdeki görmeden evlenme anlay›fl›n›n sakatl›¤›n›
gösteren bir komedyas›yd›. fiinasi, bu oyununda, yanl›fl evlenme töresini tafllarken,
oyunun çeflitli özellikler gösteren kiflileriyle de genellemesine bir toplum elefltirisi-
ne yöneliyordu. Bu kiflilerle din tefecilerini, bilgisizli¤i, suya sabuna dokunmayan
kiflileri, kiflili¤i olmayan, y›¤›n psikolojisi içinde hareket eden ve her fleye bafl sal-
layan bir halk›, kad›nlar›n bir ‘mal’ olarak al›n›p verilme durumunu gösteriyordu.

fiinasi’nin önce iki bölüm olarak yazd›¤› bu komedyan›n, sonradan ilk bö-
lümü kald›r›lm›fl ve oyun yaln›z bu ikinci bölümüyle oynanm›flt›; bugün de
böyle oynanmaktad›r. Baz› küçük kusurlar› olmas›na karfl›n, tek bölüm içinde,
önemli sorunlar› özetleyen bu yap›t, fiinasi’nin düflüncesine uygun bir biçimde
hem yerli özellikleri, hem de Bat› tiyatrosunun niteliklerini kaps›yordu. Oyu-
nun sahne bölümlemesi, kiflilerin giriflleri ç›k›fllar› ve olaylar›n süreklili¤i bat›
tiyatrosunun niteliklerini getirirken, oyundaki tipler, komedyan›n göstermeci
biçimde yaz›lm›fl olmas›, psikoloji yerine genellemelere yönelifl, cinasl› sözler,
flive taklitleri, tekerlemeyi and›ran konuflmalar da geleneksel tiyatromuzun
özelliklerini tafl›yordu.

fiinasi’nin bu oyunu yazd›ktan sonra tiyatro yap›t› yazma e¤ilimi duymad›¤›n›
belirttik. Ondan sonra da komedyalar›n ortaya ç›kmas› için on y›l›n üstünde bek-
lemek gerekti. Bunun bir nedeni, Gedikpafla Tiyatrosu’nda Türkçe gösterilerin ve-
rilmesine ancak 1868’de bafllanm›fl olufluydu.

AKIMLAR
Romantizm: Avrupa’da Romantizmin ilk evresi 1830’a kadar, ikinci evresi
ise1870’lere kadar uzan›r. Böylece, bir yandan positivist düflünceler yay›l›r ve ger-
çekçi anlay›flta bir ak›m güçlenirken, öbür yanda Romantizm çeflitli yazarlarla ya-
flam›n› sürdürmekteydi.

Tarihimiz içinde, tiyatro yaz›n›n›n ilk kez ortaya ç›kt›¤› Tanzimat döneminde,
fiinasi’nin fiair Evlenmesi’nden sonra uzun bir süre geçti¤ini aç›klam›flt›k. Oyun
yazma çabas› 1866’dan sonra bafllam›fl, 1872’den sonra da h›zlanm›flt›r.

Bat›’y› izlemeye bafllayan Türk yazarlar›, her ne kadar d›flarda yaz›lan oyunla-
r›n gerisinden gelmekteyseler de anlay›fl ve özellik aç›s›ndan pek de geride say›l-
mazlard›; çünkü Nam›k Kemal Romantik dramlar›n› yazarken Tolstoy, Romantik
anlay›fltaki Çar Boris’ini bitirmiflti. Bu ak›m›n ikinci evresinin en büyük temsilcisi
Richard Wagner ise, Parcifal’i Ebuzziya Tevfik’in Ecel-i Kaza’s›ndan on y›l son-
ra ortaya ç›kard›.

Avrupa’da yüz y›la yak›n süren Romantizm, bizde daha k›sa süreli oldu ve yi-
ne Bat›’n›n etkisiyle Romantizm’in yan›s›ra, Realizmi benimseyen anlay›flta oyunlar
yaz›lmaya baflland›. Bat›y› çok yak›ndan izleyen yazarlam›z vard›; ancak Tanzimat
dönemi, yine de ‹kinci Meflrutiyet’le karfl›laflt›r›l›nca kapal›, kendine özgü sorunla-
r› olan bir dönemdi. Onun için, positivizm yönelimi yayg›n de¤ildi. Darwin, Ber-
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nard, Zola yoluyla Gerçekçilik Türkiye’ye girdi. Arka arkaya denilebilecek biçim-
de yazarlam›z› etki alt›na alan Romantizm ve k›sa bir süre sonra da Gerçekçilik, ya-
zarlar›m›z› da zorlad›. T›pk› Bat›’da oldu¤u gibi, bizde de Romantizm’le Gerçekçi-
lik aras›ndaki geçifl döneminde içli (sentimental) oyunlara yer verildi.

‹lk Manzum Tragedya Denemeleri
‹lk örnekler Ali Haydar Bey’in (1836-1914) üç bölümlük Sergüzefl-i Perviz (1866)
ve iki bölümlük ‹kinci Ersas’t› (1866). Ali Haydar Bey, tragedya türünü “fliirimi-
ze bir trajedi yolu” açmak için yazd›. Her ikisi de manzumdu bu yap›tlar›n. Bu
oyunlar daha çok fliire yeni bir yön vermek için yaz›ld›¤›ndan dramatik geliflimi
sa¤layacak ekonomik bir aksiyon’dan yoksundu. Ayr›ca, Romantizm’in etkisiyle
yer ve zaman birliklerine uyulmam›flt›. Bu oyunlar›n en büyük kusuru, kiflilerin
iliflkilerinden ortaya ç›kan trajik unsuru ön plana ç›kartamam›fl olufluydu.

‹lk denemeler aras›nda, Ye¤enzade Hüseyin Faz›l’›n ikinci bölümü kaybolmufl
olan Ahenk (1872) adl› tragedyas› da manzumdu. Oyun âfl›k bir gencin düfltü¤ü
durumu ele al›yordu. Baflka bir deneme, Mustafa Hilmi’nin Bahtiyar ya da Son
Gürlü¤ü (1874) ad›ndaki dört bölümlük mesnevi biçimindeki tragedyas›yd›. Bu
oyunda s›n›f fark›ndan ortaya ç›kan trajik bir durum gösteriliyordu.

Romantik Tragedya: Abdülhak Hâmit
Abdülhak Hâmit, Türkiye’deki Romantik yaz›n ak›m›n›n en önemli temsilcilerinden
biriydi. Manzumla yazd›¤› tragedyalar›nda özellikle Frans›z yazarlar›n›n etkisi alt›n-
dayd›. Onun ilk tragedyas› olan Nesteren (1877) Corneille’in Le Cid adl› tragedyas›-
na benziyordu. Ancak bu iki tragedyan›n bitiflleri de¤iflikti. Le Cid’de Rodrigue ile
Chiméne birbirlerine az çok yaklafl›rlarken, Nesteren kendini zehirliyor, Hüsrev ise
onun ard›ndan kendini hançerliyordu. Bu bitifl de Romeo ile Juliet tragedyas›n›n so-
nunu hat›rlat›yordu.

Hâmit, klasik yazarlar›n titizlikle üzerinde durduklar› kurallarla ilgilenmedi. Da¤›-
n›k bir biçimi olan oyunlar›na egemen olan özellik duygu ve coflkunluktu. Onun Na-
zife’si (1878) k›smen ve Tezer’i (1880) ise daha çok Racine’nin Bérénice’ine benzi-
yordu. Her ikisi de aflk tragedyalar›yd›. Nazife’de sevgi tek yanl› (seven yaln›zca Fer-
dinand’d›), Tezer’de ise karfl›l›kl›yd›. Bu oyunda, trajik ak›m seviflmeye engel olan
olaylar ortaya ç›kt›ktan sonra bafll›yordu. Onun 1880’de yazd›¤› Eflber’de yine Raci-
ne ve Corneille’in etkisi vard›.

Ozan›n 1880’de yazd›¤› Zeynep bir dönüflümü getirdi; bu oyunda o insan yafla-
m›n›n mistik ve ola¤anüstü güçlerini aray›fl içine girdi. Bu oyunda ‘zaman’ kavram›n›
tamamen ortadan kald›ran yazar, bir masal havas› içinde egzotik ö¤eler ve romantik
entrikalar kulland›. Bu yap›tta Shakespeare’in genifl hayal gücünün daha dar bir yan-
s›mas› vard›. Hâmit, ‹lhan (1913), Turhan (1916) ve daha sonra Hakan’la (1935) ye-
ni bir kayna¤a yöneldi. Bu Orta Asya ve XVI. yüzy›l dünyas›n› ele al›yordu. O döne-
min Türk yöneticilerini ele ald›¤› bu oyunlar, onun efsaneleflmifl Türk kaynaklar›na
dönüflüyle belirgin bir Romantik anlay›fl›n sonucuydu. Ancak, o, bu arada, tek olay
ve konu birli¤ine Abdüllahü’s Sagir (1912) adl› tragedyas› ile dönerek, tam anlam›y-
la olmasa bile, klasik tragedya denemesi yapt›. Ozan, ayn› y›l içinde Sardanapal’i ile
Asur tarihine yöneldi. Bu yap›tta da bir Byron etkisinden söz edilebilir.

Liberté’de (1913) saray politikas›na sald›ran ozan allegorik kifliler kulland›. Bu
oyunun bir devam› gibi görünen Yadigâr-› Harb’de (1916) ise yine güncel konula-
r› iflledi. Ancak Hâmit’in oyunlar›n›n tümü -belki Finten d›fl›nda- tiyatro aç›s›ndan ölü
do¤mufl yap›tlard›.
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Racine’in Klasisizminden
etkilenen, ama Corneille’in
özgürlü¤ünü, Shakespeare
ile Schiller’in coflkunlu¤unu
gösteren Abdülhak Hâmit
(1852-1937), on iki tragedya
yazd›.



Do¤al olarak, Hâmit’in etkisi alt›nda kal›p tragedyalara yönelen yazarlar da var-
d›. Bunlar aras›nda ‹bnürreflat Ali Ferruh (1865-1904), Huflenk (1885) adl› oyunuy-
la, Abdülhalim Memduh (1868-1905), Bedriye (1888) ad›n› verdi¤i tragedyas›yla
yer al›yordu. ‹lki befl bölümlülk bir yap›tt› ve zorba bir hükümdar karfl›s›nda na-
mus kavram› ele al›n›yordu. ‹kincisi, üç bölümlüktü ve birbirini seven iki insan
karfl›s›na engel ç›kartman›n bofllu¤unu ve buruklu¤unu savunuyordu.

Fantazi Oyunlar
Güllü Agop Tiyatrosu’nun oyuncular›ndan Ahmet Necip’in (1833-1898) yazd›¤› ‹d-
bar ve ‹kbal (1874) masal havas›nda geliflen, sahne yatk›nl›¤› olan ilgi çekici bir
oyundu. Bu oyunu yazarken sanatç›n›n Gozzi’nin Turandot adl› oyunundan esin-
lendi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu oyunda da kendisiyle evlenmek isteyen adaylara üç so-
ru soran, bilemeyince de onlar› öldürten, çok güzel bir prenses ve sonunda onun
sorular›n› bilen yak›fl›kl› bir delikanl› vard›. Masal türünün göz al›c› ve renkli sah-
neleri ile geliflen bu oyun, XIX. yüzy›l oyun yazarl›¤›m›z içinde kendine özgü bir
yer tutuyordu.

Abdülhak Hâmit’in ayn› y›l içinde yazd›¤› Macera-y› Aflk, ayn› masal havas›
içinde ‘yer’ ve ‘zaman’ birli¤i düflünülmeden, oldukça da¤›n›k bir biçimde ortaya
ç›kart›lm›flt›. Kaderci bir görüflü olan bu oyunda, dörtlü bir aflk yer al›yordu. Bu ya-
p›tta da, yazar›n bir özelli¤i olan dolant›lara rastlan›yordu.

Tarihsel olaylara ve efsanelere yar› yar›ya bir masal havas› içinde yaklaflan ve
yazar› (ya da çevirmeni) bilinmeyen Ester (1873) adl› oyun da bu bölümde ele al›-
nabilir. Bu yap›t Tevrat’tan, Asur ve ‹srail tarihlerinden al›nan olaylarla gelifliyor-
du. Putperest inançla Musevili¤in çat›flmas› yoluyla ortaya ç›kan ölümleri önlemek
için kendini feda etmeye haz›r bir kad›n kahraman›n (Ester) yönelifli bu oyunun te-
melini kuruyordu.

Tarihsel Oyunlar
Tarihsel oyunla ilgilenenlerin bafl›nda Nam›k Kemal (1840-1888) geliyordu. Onun
1876’da yazd›¤› Celâleddin Harzemflah’› yazmas›n›n amac›, ‹slaml›¤›n evrensel
yanlar›na ve geliflmesi gerekti¤ine inand›¤› için, bir ‹slam birli¤inin kurulmas›yd›.
Nam›k Kemal, bu olmad›kça ça¤dafl uygarl›k aflamas›na eriflilemeyece¤i inanc›n-
dayd›. Bu yap›tta, yazar, tarihsel olaylara ba¤l› kald›. Ayn› y›l içinde Hasan Bedre-
din (1851-1915) ile fiemsettin Sami (1850-1904) birlikte Ebulûlâ yahut Mürüvvet
(1876) ad›n› verdikleri, befl bölümlük bir tarihsel oyun yazd›lar. Bu oyunda Ham-
let etkisi belirgindi. fiemsettin Sami ayr›ca Gâve (1877) ve Seydi Yahya (1878) ad-
l› iki tarihsel oyun yazd›. Bunlardan ilkinin konusu ‹ran tarihinden, baz› de¤ifliklik-
lerle fiehname’den al›nm›flt›. Hükümdarla halk›n aras›n› açan siyasal hareketleri ifl-
liyordu. Bu oyun da Romantizmin etkisi alt›nda yaz›lm›fl bir yap›tt›; öyle ki haya-
letler, mezarl›k sahneleri, zehirler ve beklenilmedik rastlant›larla oyunun dekoru
melodramatik bir romantizmi gösteriyordu. Yazar›n ikinci oyunu olan Seydi Yah-
ya, o dönem için bir yenilik getiriyordu: Antik Yunan tragedyas›n›n korosu bu ya-
p›tta yer al›yordu. Koro onbefl, yirmi kifliden kuruluydu ve t›pk› Antik Yunan tra-
gedyas›nda oldu¤u gibi oyunun kahraman› olan Seydi Yahya ile konufluyordu.

Bu türün kapsad›¤› öteki oyunlar Aleksand›r ‹stamatyadi adl› bir yazar›n Gazi
Osman’› (1878), Sami Paflazâde Sezai’nin (1858-1936) fiîr’i (1880), Abdülhak Hâ-
mit’in Tar›k yahut Endülüs Fethi (1880) ve Ahmet Mithat Efendi’nin (1844-1912)
Siyavufl yahut Fürs-i Kadimde Bir Facia (1885) adl› yap›tlar›yd›.
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Romantik Dramlar: Nam›k Kemal
Nam›k Kemal’in bu alanda yazd›¤› ilk oyun önce Raz-› Dil olarak yaz›p sansür
edilebilir kaygusuyla ad›n› de¤ifltirdi¤i Gülnihal’di (1873). Bu oyun, Romantik ak›-
m›n bafll›ca temas› olan özgürlük düflüncesini iflliyordu. Müstebit bir sancak beyi-
nin zorbal›¤›n›, ac›mas›zl›¤›n› ve bunlara karfl› giriflilen u¤rafl› ve savafl› ele alan
oyunun Haydutlar’a ve biraz da Hernani’ye benzeyen bir yan› vard›r. Baz› sah-
neler ise Racine’nin Britannicus’unu and›r›yordu. Nam›k Kemal’in en ünlü yap›t›
Vatan yahut Silistre’ydi (1873). Oynand›¤›nda halktaki birikimi tafl›ran ve seyir-
ciyi coflturan ve bu yüzden yazar›n›n, baz› arkadafllar›yla birlikte ‹stanbul’dan sü-
rülmesine sebep olan bu oyun, bir küçük devrim havas› yaratt›¤›ndan, yabanc› ül-
keler taraf›ndan da oynand›ktan hemen sonra incelenmeye baflland›. Dramatik aç›-
dan pek baflar›l› olmayan ve bugün birçok noktalardan yeni bir de¤erlendirmeye
götürülmesi gereken bu yap›t›n o dönemde yapt›¤› etki çok büyüktü. Nam›k Ke-
mal’in, bu yönüyle romantik dram türü içine sokabilece¤imiz, Akif Bey’i (1874)
ayn› havada yaz›lm›fl bir kahramanl›k oyunuydu. Yazar, bu oyunu Magosa zinda-
n›nda yazm›flt›. Onun bu diriler mezar›nda yazd›¤› baflka bir oyunu da Kara Be-
lâ’yd› (1876). Ancak 1908’de ‹kinci Meflrutiyet’ten sonra bast›r›lan bu yap›t, bun-
dan öncekiler kadar önemli de¤ildi. Erkekli¤i giderilmifl san›larak saraya al›nan bir
harema¤as›n›n Padiflah’›n k›z›n› kirletmesi bu oyunda söz konusu ediliyordu.

Bu alanda oyun vermifl olanlardan biri de Ebuzziya Tevfik’ti (1849-1913). Onun
Ecel-i Kaza (1872) entrikayla geliflen ve kan davas› karfl›s›nda oldu¤unu gösteren
bir yap›tt›. Dönemi içinde çok baflar›l› bulunmufl olan bu oyunun insan iliflkileri ol-
dukça yüzeyde gelifliyordu. Bunlardan baflka Mehmet R›fat’›n (1851-1907) Ya Ga-
zi Ya fiehit (1873) ve Mehmet Saadettin’in Tuna yahut Zafer (1874) vatan sev-
gisini dile getirmeye çal›flan oyunlard›. Ahmet Mithat Efendi’nin yabanc› bir ülke-
de konusunu geçirdi¤i ve yabanc› adlar kulland›¤› Ahz-› Sar (1875) adl› oyunu
birçok korku ve heyecan sahnelerini kaps›yordu. M. Asaf adl› bir yazar›n Neda-
metle Ölüm (1892) ve yazar› belli olmayan Keflf-i Esrar (1891) melodramatik
ö¤eleri a¤›r basan Romantik oyunlar›n pek önemli olmayan örnekleriydi.

Bu kesimi bitirmeden Abdülhak Hâmit’in Duhter-i Hindu’suna (1876) ve Fin-
ten’e (1916) k›saca de¤inelim. Bu oyunlar›nda, ozan, bizim için yabanc› olan ülke-
lerin yaflay›fl ve düflüncesini getiriyordu. Kiflilerin psikolojik durumlar›yla ilgilenen
Hâmit’in bu psikolojiyi daha baflar›l› bir yolda Finten’de verdi¤i görülür.

Melodram
XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda yaz›lan melodramlar kiflisel ve toplumsal konular› ifl-
leyen oyunlard›. Bunlar, yine romantik bir anlay›fl içinde s›n›f farklar›n›n kalkma-
s›n›, özgürlük düflüncesini, sorumluluk, namus, ahlâk, fedakârl›k kavramlar›n›, ka-
d›nlar›n kad›nl›¤›n› bilmesi, vb. iflliyorlard›. Alman Kotzebue’nun popüler ve yü-
zeyde olan ve toplum içindeki çeflitli sorunlara yönelen tutumu ve özellikle
Pixérécourt’un melodram anlay›fl› bu tür oyunlara yönelen yazarlar› etkilemiflti.

Dönemde ilk yaz›lan melodramlardan biri Salim adl› bir yazar›n Sözde Se-
bat’›yd› (1870-1). Masal havas›nda ve befl bölümlüktü. Recaizâde Ekrem’in (1847-
1913) Afife Anjelik’i Frans›z melodramlar›n›n etkisi alt›nda yaz›lm›fl, dört bölüm-
lük bir oyundu. Oyun yabanc› bir ülkede ve yabanc› kifliler aras›nda geçiyordu.
Yazar, bu melodramda namus düflüncesinin savunmas›n› yap›yor, namuslu olan›n
ergeç bunun ödülünü alaca¤›n› belirtiyordu.

70 Türk T iyatrosu

Özellikle, Schiller, Byron,
Manzoni ve Hugo gibi
yazarlar›n etkisiyle ortaya
ç›kan romantik dramlar›n
flampiyonu Nam›k Kemal’di.
O, daha çok Schiller ile
Hugo’nun tavr›na uygun bir
yazard›.



Ahmet Mithat Efendi’nin Hükm-i Dil (1874) adl› melodram›, s›n›f farklar›ndan
do¤an dramatik bir durumu gösteriyordu. Ancak bu s›n›f fark›n› belirtme yine ro-
mantik bir aflk›n geliflmesi içinde iflleniyordu. Bu oyunda bir zengin k›z› ile bahç›-
van›n aflk› ele al›n›yordu. Oyunun sonu, inand›r›c› olmaktan uzakt›: Gençler öz-
gürlü¤ü Amerika’da bulacaklar›na inand›klar›ndan oraya do¤ru yola ç›karlarken
perde kapan›yordu.

Abdülhalim Memduh’un 1876’da yazd›¤›, romantik tragedya olarak tan›d›¤›m›z
Ümitsiz Mülâkat’› yar› tarih yar› masal havas› içinde, inand›r›c› olmayan olayla-
r›n ard arda dizildi¤i bir melodramd›.

Bu tür oyunlarla en çok ilgilenenler Hasan Bedreddin ve Mehmet R›fat’t›. Bu iki
yazar›n birlikte yazd›klar› Delile yahut Kanl› ‹ntikam (1876) befl bölümlük olup
kar›fl›k bir olaylar dizisi ile geliflen ve pek de inand›r›c› olmayan bir öç alma moti-
fi ile süslenen bir oyundu. Yine ayn› yazarlar›n Kölemenler (1876), Kölemen Bey-
lerinin birbiriyle yar›flmas› üzerine kuruluydu. Uzun, da¤›n›k bir geliflimi olan, s›k
s›k ilgiyi koparan bu oyunun ele ald›¤› konu asl›nda ilgi çekiciydi; siyasal çat›flma-
lar› gösteren bu oyunda ç›karc›lar, sevenler, davas›na inanm›fllar gibi, çeflitli özel-
likte temsilciler yer al›yordu. Yine bu iki yazar›n Fakire (1877) adl› dört bölümlük
oyunu bir köle k›z›n çilesini dile getirmeye çal›fl›yordu. Bu oyunda namusunu sa-
vunan bir genç k›z›n öyküsü anlat›l›yordu. Mehmet R›fat’›n tek bafl›na yazd›¤› Pak-
damen (1875) ise Afife Anjelik’in hemen hemen bir efliydi. Hasan Bedreddin ile
Mehmet R›fat’›n baflka bir melodram› da Ahmet Yetim yahut Netice-i Sadakat
(1880) idi. Bu üç bölümlük oyunun konusu Arap ülkelerinde geçiyordu.

O dönemde çok say›da yaz›lan melodramlar aras›nda Hüsamettin’in Fitne-i
fiükrü (1874), H.A.B. imzas›yla yaz›lan Çifte Avc›lar (1876), Mehmet bin Musta-
fa’n›n Hasret Kavuflturan (1877), Kadri adl› bir yazar›n Hasretle Vuslat (1880),
A. Cemalettin’in Maskeli Adam (1886), Ya¤c›zâde Nuri’nin Hilekâr Kar› (1884),
Ahmet Fahri Mustafa’n›n ‹bret yahut Talihli Familya (1885), Müdessir imzal› bir
yazar›n Ormanda Vuslat (1889), Ahmet Muhtar’›n Teflvik-i Vicdan (1889), Mus-
tafa Sadi’nin Encam-› Cefa (1891) adl› oyunlar› say›labilir.

Tanzimat yazarlar›n›n yaflam› ve insanlar› daha kesin çizgilerle ortaya ç›kard›¤›
oyunlar› XIX. yüzy›l›n sonlar›nda yaz›ld›. Bu oyunlar, Bat› ile Do¤u anlay›fllar›n›n
aras›nda, havada kalm›fll›¤› ve flaflk›nl›¤›n, bazen de k›zg›nl›¤›n ortaya ç›kard›¤› ya-
p›tlard›. Bu oyunlarda belli bir huzursuzluk sezilir. Toplumsal düzen içindeki töre-
leri, gelenekleri, evlilik kurumunu, aile sorununu, e¤itim, s›n›f fark›n›, Do¤u-Bat›
kavramlar›n›, ahlak anlay›fl›n› ele alan bu oyunlar belirli bir gerçekçi tutumu yan-
s›t›r. Ancak bu gerçekçilik, Avrupa’daki pozitivist yönelimin do¤urdu¤u, ça¤dafl
anlay›fltan çok, o dönemdeki yaflama flartlar›n›n ortaya ç›kard›¤› huzursuzlu¤un,
bir de o dönemdeki Avrupa yazarlar›n›n etki yapmalar›n›n bir sonucudur.

‹çli Gerçekçilik
Gerçekçi tutumda oyunlarda romantik anlay›flta yaz›lm›fl yap›tlar aras›nda bir köp-
rü sayabilece¤imiz, daha çok ola¤an seyirciye yönelen ve o seyircinin duygular›n›
g›c›klayan oyunlar› ‘‹çli Gerçekçilik’ deyimiyle de¤erlendirebilirz. Bu oyunlar›n ya-
zarlar›, konular›n› halk›n güncel yaflam›ndan al›yorlard›. Bu öbekte ele ald›¤›m›z
oyunlar›n ‘içli’ yan›, halk›n duyarl›l›¤›ndan yararlanarak onlar›n ac›ma duygular›na
yönelmeleri, ‘gerçekçi’ özelli¤i ise halk›n sorunlar›n› ifllerken sa¤duyunun ve ger-
çeklerin d›fl›na ç›kmamalar›yd›. Bir noktada bu öbekteki oyunlar› Avrupa’daki
‘sentimental realism’i vurgulayan oyunlar›n bir yans›mas› olarak kabul edebiliriz.
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biçimde dile getiriyordu.



Bu dönemde yaz›lan içli oyunlar›n say›s› bir hayli kabar›kt›r. Yaz›ld›klar› döne-
mi yans›tan bu oyunlar, Tanzimat insanlar›n›n, bu insanlar›n yaflamlar›n›n kesin bir
görünüflünü getirir? Biz bu kesimde yaln›zca o dönem için daha önemli sayd›¤›m›z
oyunlar›n bir özetini verece¤iz.

Bu öbek içinde de¤erlendirdi¤imiz ilk oyun Nam›k Kemal’in Zavall› Çocuk
(1873) üç bölümdü ve iki gencin sevgisinden do¤an bir çat›flmayla gelifliyordu. Bu-
rada ödenecek bir borç yüzünden baflkas› ile evlenme zorunlulu¤u konunun ac›
yan›n› vurguluyordu. Recaizâde Ekrem’in ayn› y›l yazd›¤› Vuslat, yine iki gencin
sevgisini ele al›yordu. Burada aç›klanmayan bir sevgi ba¤› ve ayr›l›ktan dolay› ve-
rem olup ölme vard›. Mehmet R›fat’›n Görenek adl› oyunu yukardakilerle ayn› y›l-
da yaz›lm›fl ve yine bu oyunlar gibi üç bölümdü. Kad›nlar›n görenek diye yapt›k-
lar› gereksiz masraf› elefltiriyor ve bir aileyi tek bafl›na geçindirmeye çal›flan erke-
¤in durumunu sergiliyordu. Bu oyun da boflanma ile sonuçlan›yordu. Çocuk yetifl-
tirmeye ve e¤itmeye gere¤i kadar önem vermeyen ana babalar› ele alan Kara Ta-
lih (1874), Salih adl› bir yazar›nd›. Ayr›ca cahil kalm›fl bir gencin hayata at›lmas›y-
la ortaya ç›kan baflar›s›zl›klar› da gösteriyordu bu oyun. Kumara düflkünlük, Meh-
met Nuri’nin Nasihat yahut Kumar Belâs›’nda (1875), o¤lu öldürülen baban›n
öç alma iste¤i ‹zzet adl› bir yazar›n üç bölümlük Katiller yahut Ahz-› ‹ntikam
(1888) adl› yap›t›nda dile getiriliyordu.

Hasan Bedreddin’in dört bölümlük Iskat-› Cenin (1874) birbirini seven iki
gencin sevgi ba¤›na karfl›n birleflememelerini ve yanl›fl evlilik düflüncesini ortaya
at›yordu. Bu oyunda, genç k›z ailesinin zoruyla bir akrabas›yla evlendirilmek iste-
niyordu. Mehmet Sadi’nin Afet-i Cehil yahut ‹nhimak-i Sefahat (1875) ise mi-
rasyedi bir gencin bilgisizli¤ini gösteriyordu. Bu genç, oyunun sonunda piflmanl›k
duyup kendini tabancayla öldürüyordu.

Kocas›n› önce aldatan, sonra da zehirleyen kötü ana M. Ziya’n›n Eden Bulur
(1882) adl› dört bölümlük içli oyununda gösteriliyordu. Öbür yanda, yafll› bir zen-
gin adam›n genç cariyeye olan aflk› Tedbirsizlik adl› oyununda vurgulan›yordu.
Ahmet Mithat Efendi’nin befl bölümlük Eyvah’› (1886) iki kar›s›n› da çok seven bir
adam›n iç çat›flmas›n› iflliyordu.

Abdülhak Hâmit de ‘içli oyun’ türüyle ilgilendi. Onun her ikisini de 1875 y›l›n-
da yazd›¤› iki oyunu vard›: Sabr-ü Sebat ve ‹çli K›z. Her iki oyunda iki gencin
sevgisini tema olarak al›yordu. Ancak iki pafla amcas›n›n k›z›yla evlenmek isteme-
di¤i için evden kovulan bir delikanl›y›, ikincisi de üvey ana taraf›ndan engel olu-
nan bir romantik sevgiyi iflliyordu.

Bu tür oyunlarla ilgilenenlerden biri de Ahmet Muhtar’d›. Onun Mihnet yahut
‹ftirak-› Aflk (1885) yine iki gencin sevgisini ve toplum bask›s› yüzünden birlefle-
melerini ve zehir içerek kendilerini öldürmelerini ele al›yordu. Mesture-i Aflk’ta
(1885) yine ayn› tema iflleniyordu. Ancak bu oyunda Ahmet Muhtar olaylar›n geli-
flimini de¤ifltirmifltir; baflkas›n› seven bir genç k›z, gerdek gecesi, onu verdikleri er-
ke¤e zehir içirir. Bu oyun da ölümle bitmektedir.

Entrika Komedyas›
Bu komedya türünün antik Roma mimus’undan bu yana kadar gelen uzun bir ge-
lene¤i vard›r. Komik ö¤enin, ustal›kla birbirine ba¤lanm›fl durumlardan, hareket-
lerden sa¤land›¤› entrika (dolant›) komedyas› Scribe’in ‘iyi kurulu oyun’ tekni¤i ile
daha da geliflti. Yüzeyde geliflen bu türün psikolojik ya da ahlaksal bir kaygusu
yoktu. fiair Evlenmesi’nden sonra ilk komedya on iki y›l sonra yaz›ld›.
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Âli Bey’in (1844-1899) Misafiri ‹stiskal (1871) vurdumduymaz, iç karartan bir
tiple bu tipin konuk olarak kald›¤› eve verdi¤i huzursuzlu¤u ele al›yordu. Scribe’in
‘iyi kurulu oyun’ tekni¤inde izlenen ters anlamalar, quo pro quo (kifliler ayr› ayr›
fleylerden söz ederlerken, ayn› fleyden konufltuklar›n› sanmalar›) sahneler, çarp›fl-
malar, itiflmeler bu oyunda komik ö¤eyi ortaya ç›karan özelliklerdi. Âli Bey’in tek
bölümlük uyarlamas› olan Kokona Yat›yor (1871) ayn› özellikte bir komedyayd›.
Burada komflunun o¤luyla ve evin beyiyle oynafll›k eden bir hizmetçinin, âfl›¤›na
giden madam› eve dönünceye kadar uyuyormufl gibi göstermesinden do¤an bir
durum komi¤i vard›. Yazar›n iki bölümlük Geveze Berber’i (1873) ilk oyunda ol-
du¤u gibi, rahats›z edici tipleri iflliyordu. Bu oyunda tafllamas›n› toplum içindeki
kendini bilmezlere yönelmifl olan yazar›n Moliére ile Frans›z burjuva komedya ya-
zarlar›n›n etkisinde kald›¤› izlenir.

Âli Bey’in ilk komedyas›n› yazd›¤› s›rada Hamdi Bey’in “Ben” imzas›yla yay›n-
lad›¤› ‹ki Karpuz Bir Koltu¤a S›¤maz (1871), sa¤lam tekni¤i olan bir oyundu.
Oyunun bafl kiflisi ö¤renci Apik ayn› anda iki kad›nla iliflki kuran ve o arada koca-
lar›yla da dostlu¤u ilerleten bir tipti. Apik, ö¤renci arkadafllar› aras›nda safl›¤› bili-
nen Haçik’i de bu iliflkilere ortak ediyor ve oyunun sonunda kabak zavall› Haçik’in
bafl›nda patl›yordu. Hamdi Bey’in tiplerini Ermeniler aras›ndan seçmesinin nedeni,
o dönemde Türkçe oyunlar› da Ermeni oyuncular›n oynamas›yd›. Bu Ermeni sa-
natç›lar, Teodor Kasap’›n ve Nam›k Kemal’in de belirtti¤i gibi, Türkçe’yi yanl›fl ko-
nufluyorlard›. Hamdi Bey, bu durumu göz önüne alarak Ermeniler aras›nda geçen
bir komedya yazarak iki yanl› bir güldürü konusu elde etmifl oldu.

1874 y›l›nda, iki entrika komedyas›n›n yaz›lm›fl oldu¤unu izleriz. Bunlardan bi-
ri Fuat Bey ad›nda birinin Ahmak Herif Hasis Kar›, öteki de yazar› bilinmeyen
Kendi Düflen A¤lamaz’d›. Bunlar›n ilkinde doktorluk taslayan flarlatanlarla onla-
ra kanan cahil insanlarla alay ediliyordu. ‹kincisi ise, sevdi¤i k›z›n verdi¤i ak›lla, k›-
z›n avukat olan babas›ndan k›z kaç›rman›n bir aç›dan suç say›lmayaca¤› üzerine
senet alan bir delikanl›n›n avukat›n k›z›n› kaç›rmas›n› konu ediyordu. Yine yazar›
bilinmeyen bir komedya da Belâ-y› Muhabbet’ti (1875). Bu oyunun ötekilere
olan ayr›cal›¤›, yüzeyde de olsa iflveren-iflçi iliflkisini ele almas›yd›.

1876’da yaz›lm›fl iki entrika komedyas›, Ali R›za’n›n M›zrak Çuvala S›¤maz
bir aldatmacay› konu yap›yor, Mehmet Behçet’in Fakir Lokantan›n Fakir Ufla-
¤› küçük bir lokantan›n garsonu Dimitri’nin hizmetçi Mari’ye olan sevgisini ve
bundan do¤an gülünç sahneleri iflliyordu.

A. Cemil’in Eskici Kas›m’› (1885) komflu k›zlar›yla bafl› dertte olan saf bir kun-
durac› ç›ra¤›n› konu yap›yordu. Bu oyunda k›zlar›n oyun önerisini reddetmeyen
ç›ra¤›n ustas›yla bafl›n›n derde girmesi gösteriliyordu. Kelo¤lan masallar›n› hat›rla-
tan bu oyun, ayn› zamanda Ortaoyunu’nun Gözlemeci metnine çok benzer.

Bunlardan baflka, 1873 ile 1876 y›llar› aras›nda Hayal gazetesinde yazar ad› ve-
rilmeden yay›mlanan k›sa komedyalar da vard›. Ancak entrika komedyas› türünü
bitirmeden, töre komedyas› özelliklerini de kapsayan Recaizâde Ekrem’in Çok Bi-
len Çok Yan›l›r (1875?) adl› oyununa da k›saca de¤inmek gerekir. Bu dört ‘fas›l’l›k
uzun entrika komedyas›nda k›skançl›k ve kötülük duygular› gülünç sahnelerle ve-
riliyor ve ahlak yönünden bu duygular yeriliyordu.

Töre ve Karakter Komedyas›
Hareketlerin, durumlar›n, yani d›fl›n komi¤ini iflleyen entrika komedyas›na karfl›-
l›k töre ve karakter komedyas› insan yaflam›yla ilgili olan konular› psikolojiye yö-
nelerek, onlar›n hareketlerini gösterirken, kiflisel yorumlar›n› yaparak gösterir.
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Bu türün en büyük temsilcisi hiç kuflkusuz Molière’dir. Bu tür oyunlar birey ve
toplum tafllamas›na, zaman zaman da elefltirisine yönelir. Tanzimat’ta yaz›lan bu
tür komedyalar›n yine Tanzimat’ta yaz›lan entrika komedyalar›na üstünlü¤ü ger-
çek bir gözlemin ürünü olmalar› ve entrika komedyas›ndaki hayali bir dünyay›
göstermemeleridir.

Mustafa Nuri’nin (1843-1906) Zamane fi›klar› (1874) adl› oyunu hazmedil-
meden kabul edilen ve biçimsel olarak aktar›lan Bat›l› özellikleri tafll›yordu. Bu
oyunda, befl paras›z olduklar› halde, çok paralar› varm›fl gibi giyinen ve Avrupa-
l› olmaya özenen züppe gençler elefltiriliyordu. Yazar› bilinmeyen Kar› Koca
Muarazas› (1875) kad›n›n giyim kuflam derdinden ç›kan ve sonu iyi biten bir
komedyayd›. Ahmet Hamdi’nin Sanki Aflk (1883) yine ‘alafranga’ olmaya özen-
tili bir hayat› yeriyordu.

Ahmet Mithat Efendi’nin Aç›kbafl’› (1875) ve Çengi’si (1877) geleneklerimiz
içinde bulunan yanl›fl al›flkanl›klar›n ve yanl›fl törelerin tafllanmas›yd›. Bunlar›n il-
ki dört bölümlük, ikincisi üç bölümlüktü. E¤itim sorununa da de¤inen Ahmet Mit-
hat Efendi, bu komedyalar›nda oldukça baflar›l› kifliler ortaya ç›kartm›flt›. Yine ay-
n› çizgide, yanl›fl anlay›fl ve törelerle ilgilenen baflka bir komedya da S. Vehbi’nin
Haflim Bey (1886) adl› oyunuydu.

Bu dönemde, daha çok kiflisel nitelikler üzerinde duran, karakter komedyalar›
da vard›. Pintilik, iki yüzlülük gibi insansal kusurlar› ele alan bu oyunlar›n biri Ha-
san Bedreddin ile Mehmet R›fat’›n birlikte yazd›klar› pinti bir faizciyi ele alan Ne-
damet’ti (1876). Cimrili¤in vurguland›¤› oyunlar aras›nda fiemsi Bey’in Kendim
Ettim, Kendim Buldum (1875) ve Ömer Faik’in Kar› Koca Uygun adl› komed-
yalar› da dikkate de¤er.

Feraizcizâde Mehmet fiâkir, duru bir Türkçe ve sa¤lam bir teknikle yazan Meh-
met fiakir’in ilk oyunlar›ndan biri Evhami’ydi (1885). Bu oyun her ne kadar Mo-
lière’in Hastal›k Hastas›’n› and›r›yorduysa da, kifliler, olay›n geçti¤i çevre ve du-
rumlar yerli özellikleri tafl›yordu. Onun yine ayn› y›l içinde yazd›¤› ‹cab-› Gurur
yahut ‹nkilâb-› Muhabbet karmafl›k bir olay dizisiyle dokunmufltu. Mirasla zen-
gin olan bir gencin burnunun büyümesi onu gerçekten seven k›z› b›rak›p para
düflkünü bir k›z› seçmesi, ama sonunda onu kurtaran›n yine gerçekten onu seven
k›z oldu¤unu gösteren bir komedyayd›. Mehmet fiakir’in 1886 y›l›nda yazd›¤› K›rk
Yalan Köse ve onun devam› olan Yalan Tükendi adl› oyunlar› yine karmafl›k
olaylarla geliflen ve baflar›l› oyun kiflileriyle renklenen bir özelli¤i vard›.

Bu yazar›n en baflar›l› oyunlar› ‹natç› yahut Çöpçatan ve Teehhül yahut ‹lk
Göz A¤r›s›’yd› (1886). Bunlar›n ilki Molière’in Scapin’in Dolaplar›’ndan esinle-
nerek yaz›lm›flt›. ‹kincisi ise befl bölümlük bir komedyayd›. Bu oyunun bafl kiflisi
Akile Dudu ad›nda bir çöpçatand›. Mehmet fiakir’in Akile Dudu’su, onun kiflileri
renklendirmekteki ustal›¤›n› gösteren baflka bir örnektir. Bursa’da bir bas›mevine
sahip olan ve bütün kitaplar›n› burada bast›rm›fl olan Feraizcizâde Mehmet fia-
kir’in, Ahmet Vefik Pafla’n›n tiyatrosunda Molière uyarlamalar›n› görmüfl olmas› ya-
bana at›lmayacak bir olas›l›kt›r. Onun oyunlar›nda bir Molière etkisi vard›r; ama o
aktarma yoluna gitmemifl, kendine özgü, yöresel komedyalar yazm›flt›r.

Bat› tiyatrosu ile geç tan›fl›lm›fl olmas›na ra¤men, bu dönemde bu kadar çok say›da ve çe-
flitlilikte tiyatro oyunu ortaya ç›km›fl olmas›n› neye ba¤l›yorsunuz?
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Bu tür komedyan›n en
önemli yazar› Feraizcizâde
Mehmet fiâkir’di (1853-
1911). Bu yazar› ilk kez
topluma tan›tan ve
de¤erlendiren Metin And’d›r.
Feraizcizâde’nin alt› ilgi
çekici komedyas› vard›. Bu
yazarda, yukar›da belirtilen
yazarlarda oldu¤u gibi
Molière etkisi olmas›na
karfl›n, daha yerel, daha
kendine özgü nitelikler
bulunuyordu.
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Dönemin Tiyatro Elefltirisi
Tiyatro üzerinde ilk yaz› Ceride-i Havadis’te, 1841 y›l›nda, Bosko Tiyatrosunda
oynanan oyunlar üzerinde yay›nlanan bir incelemeydi. Gerçi daha XVIII. yüzy›l-
da Avrupa’da tiyatro gören elçilerimiz bu sanat dal›ndan söz etmifllerdi. Ancak ti-
yatronun ne oldu¤unu aç›klayan ilk yaz› Ceride-i Havadis’te ç›kan sözü edilen
yaz›yd›. Bu yaz›da tiyatronun, insanlar›n gereksinimi olan yemek, içmek kadar
önemli oldu¤u üzerinde duruluyor ve tiyatronun k›sa bir tarihçesi veriliyordu. Bu
arada sahne ile seyirci yeri, oyun türleri, oyuncular› da anlatan bu yaz›, Bosko Ti-
yatrosu ile bir bafllang›ç yap›ld›¤›n›, Avrupa aflamas›nda olmamakla beraber, tiyat-
ronun Türkiye’de gittikçe geliflece¤inden kuflku duyulmad›¤›n› belirtiyordu.

‹brahim fiinasi, Agâh Efendi ile birlikte ç›kard›¤› o dönemin üçüncü gazetesi
olan Tercüman-› Ahval’de, Meflrutiyet yanl›s› yaz›lar›yla ilgi çekiyordu. Devlete
asker ve vergi veren, devletin buyru¤unu yerine getiren ulus, buna karfl›l›k dev-
letin iyi mi yoksa kötü mü yönetildi¤ini denetlemeli, düflüncelerini söz ya da ya-
z›yla söyleme hakk›n› edinmeliydi. Onun yenilikçi yan› da sa¤l›kl› bir yönelifl
gösteriyordu. Genel oldu¤u kadar, sanat alan›nda da “Asya’n›n akl-› pîrânesi ile
Avrupa’n›n bikr-i fikrini imtizaç ettirmek”, yani Asya’n›n denemeler yapm›fl yafl-
l› akl› ile Avrupa’n›n henüz bozulmam›fl düflüncesini uzlaflt›rmak düflünesini be-
nimsiyordu. fiinasi böylece körü körüne bir Avrupa aktarmac›l›¤›na karfl› oldu¤u-
nu gösteriyordu. Nitekim, bu sentez düflüncesini o, fiair Evlenmesi adl› oyu-
nunda gerçeklefltirmiflti.

Tiyatro alan›na büyük ilgi gösteren ve bu konuda önemli yaz›lar yazan Tan-
zimat’›n iki ilgi çekici yazar› Teodor Kasap ile Nam›k Kemal’di. Bu yenileflme ha-
reketi içinde, özellikle Teodor Kasap’›n tutumu günümüze de ›fl›k tutacak kadar
önemliydi. 21 Kas›m 1872 tarihli Diyojen gazetesinde kendi döneminin üzerin-
de flöyle duruyordu bu yazar: “(...) Bir kere flu ‘Osmanl› Tiyatrosu’ denilen ma-
halli düflünelim. Bir kere olsun gidelim, görelim. Oynan›lan oyunlara bakal›m.
Frans›z ahlak ve etvar› üzerine yaz›lm›fl, Türkçe bilmez bir Ermeni taraf›ndan
tercüme edilmifl bir oyun. (...) Tiyatro denilen fley, âdeta bir mekteb-i ahlâkt›r ve
oynan›lan oyunlar ise Tehzîb-i ahlâk için verilen derslerdir ki, Frans›z ahlâk›n›
tashih için yap›lm›fl bir oyun ise, hiçbir vakit Türk ahlâk ve etvar›n› tashihe me-
dâr olamaz, belki ifsâd eder.” Görülüyor ki Teodor Kasap bir ülkenin tiyatrosu
için iki noktay› önemli bulmaktayd›: ‘tav›r’ ve ‘ahlak’. Tiyatronun uygarl›k kadar
gerekli oldu¤unu belirten yazar, uygarl›¤›n bir ülkeye d›flardan girmedi¤ini an-
cak o ülkenin içinden ç›kt›¤›n› baflka yaz›s›nda belirtirken tiyatronun da d›flardan
gelmedi¤ini, bir o ülkenin kendi özelliklerinden ç›kt›¤›n› savunuyordu: “(...) ‹n-
giltere’den almaya ve bizim için tiyatro ne Yunan’dan, ne Roma’dan, ne Fran-
sa’dan, ne onlara tatbik etmeye hacet yoktur. Gerek tatbik ve taklit suretiyle ol-
sun ve gerek min-el-kâdim mevcut bulunsun, halk›m›zda tiyatro fikri ve elimiz-
de bir de tiyatro var ki ismine ‘zuhuri’ [Ortaoyunu toplulu¤u] diyoruz. ‹mdi, ‘zu-
huri’ denilen tiyatro terakkiyât-› zamâneye [zaman›n geliflmesine] nisbetle geri
kalm›fl da flimdi ihtiyac›m›za gayr-› kâf› [yetersiz] bulunmufl ise, bunu bugünkü
ihtiyâcât›m›za kâfî olabilecek dereceye îsâl etmeliyiz, yâni ‘zuhuri’yi flimdi oy-
nanmakta olan avlulardan veyahut ah›r gibi yerlerden ç›kar›p Gedikpafla Tiyat-
rosu gibi muntazam yere götürmeliyiz.” Bunlar› 7 Aral›k 1872 tarihli Diyojen ga-
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zetesinde yazan Teodor Kasap, ayn› gazetenin 21 Kas›m tarihli say›s›nda Ayvaz-
yan’›n Ortaoyunu’nu küçümsemesini yeriyor ve flöyle diyordu: “Senin bugün is-
tihzâ etti¤in ‘orta oyunu’ yar›n ›slah edildi¤inde as›l Osmanl› tiyatrosu olacak-
t›r. Güllü Agop’un tiyatrosuna ise Ermeni, Frans›z, ‹ngiliz, ‹talyan tiyatrosu de-
nilir, fakat ‘Osmanl› Tiyatrosu’ denilemez. Çünkü içinde Osmanl›l›¤a müteallik
hiçbir fley yok.”

Teodor Kasap’›n bu düflüncelerine Haflmet imzas›n› atan bir yazar, Hadîka
gazetesinin 16 Aral›k 1872 tarihli say›s›nda karfl› ç›kt›: “Kasap Efendi, medeniyet
bir memleketin içinden ç›kar iddias›nda bulundu¤undan, tiyatronun da hâriç-
ten gelmeyece¤ini söylemifl. Biz, tiyatro eski Yunanl›lar›n, Romal›lar›n ahlâk ve
terbiye âdât›na muvâf›k olarak ihtirâ edilmifl bir fleydir. Avrupa’da ise onlara
taklit ile bafllam›flt›r.”

Bu tart›flmaya daha sonra, “Tiyatrodan Bahseden Arkadafllara” bafll›kl› yaz›s›y-
la, 9 Ocak 1873 tarihli Hadîka’da Nam›k Kemal de kar›flt›. Haflmet’in yan›n› tu-
tan yazar flöyle diyordu: “(...) Fikrimce tiyatro eshasen öyle marifet veya ahlâk
mektebi de¤il, âdetâ bir e¤lencedir. Fakat fikr-i beflerin [insani düflüncenin] icât
etti¤i e¤lencelerin cümlesine müreccah [tümünü kapsayan] ve cümlesinden faide-
lidir. E¤lencede ibret-bahfll›ktan büyük ne faide tasavvur olunabilir? (...) Ahlâkça
tiyatronun hizmetini gazetelerden, kitaplardan ziyade sayarlar. Ben de bu iti-
kaada mâilim [e¤ilimliyim]. (...) Edebiyat›n vatan› yoktur. Bir fikir e¤er sahih
[do¤ru] ise bir lisanda edece¤i tesiri di¤er lisanda da tamamiyle icra eder.” Nam›k
Kemal, bu yaz›s›ndan birkaç ay sonra, Vatan Yahut Silistre’nin ‘Osmanl› Tiyat-
rosu’nda oynanmas›ndan bir gün önce, Tiyatro bafll›kl› uzun yaz›s›nda, Teodor
Kasap’›n ad›n› anmadan tiyatronun bir ahlak okulu oldu¤u düflüncesine kat›ld›,
ama onun geleneksel Türk tiyatrosu için söyledi¤i sözlere karfl› durdu. Bu yaz›-
s›nda, tiyatroyu edebiyat›n en büyük dal› say›fl› o dönem için yeni bir düflüncedir.

Nam›k Kemal’in tiyatro üzerine yaz›lar› say›ca azd›, ama bunlarda ileri sürdü-
¤ü düflünceler önemliydi. “Kitap yaln›zlar›n dostu, tiyatro toplulu¤un arkadafl›-
d›r. Kitab› göz, tiyatroyu vicdan görür,” Hugo’nun etkisi alt›ndayd›. Hugo’nun,
1827 y›l›nda, Cromwell oyunun önsözünde belirtti¤i düflüncelerin Nam›k Ke-
mal’in tiyatro anlay›fl›n› etkiledi¤i anlafl›l›yor. Tiyatronun Ortaoyunu olmad›¤›n›,
çünkü tiyatronun bazen a¤lat›p bazen de güldürdü¤ünü, oysa Ortaoyunu’nun
yaln›zca kaba sözlerle güldürdü¤ünü belirten yazar, Hugo’nun tiyatro tan›mla-
mas›na benzer bir aç›klama yap›yordu. Nam›k Kemal’in 1884’te Celâleddin
Harzemflah’›n önsözünde klasik kurallara karfl› durmas› ve Romantizm anlay›-
fl›n› övmesinde Hugo’nun, sonra da Dumas fils’in etkisi görülebilir. Nam›k Ke-
mal’in bu önsözündeki düflünceleri, de¤iflik bir biçim içinde sunulmas›na karfl›n,
t›pat›p bu yazarlar›n ileri sürdükleri düflüncelere uygundu. Yine onun tiyatroyu
“ibret verici” bir e¤lence olarak görmesinde, ayn› dönemde Frans›z tiyatrosunu
etkileyen Francisque Sarcey’in 1876’da yazm›fl oldu¤u “Tiyatro Esteti¤i Üzerinde
Deneme” adl› uzun incelemesinin büyük katk›s› vard›. Sarcey, “Dram›n, yafla-
m›n bir taklidi oldu¤unu söylemek yetmez. Daha kesin bir tan›mlama ile, dram
sanat›n›n evrensel, yöresel ya da sürekli ve geçici törelerin bir toplam› oldu¤u
söylenebilir”, diyordu. Nam›k Kemal, 1872’nin sonunda Hadîka gazetesine yaz-
d›¤› yaz›s›nda flöyle diyordu: “Tiyatro nedir? Bir taklittir. Neyi taklit eder? ‹nsan
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hayat›n›n hadiselerini. (...) Bunun içindir ki, örf ve âdetler üzerine tiyatronun
yapm›fl oldu¤u hizmetler, kitaplar›n ve gazetelerin yapm›fl oldu¤u hizmetlerden
daha yüksek say›l›r.” Nam›k Kemal, bu yaz›s›nda törelere önem verdi¤ini göste-
riyordu; oysa töreleri yans›tan ve Teodor Kasap’›n ‘etvar’, yani tav›r olarak belirt-
ti¤i yöresel özelli¤i dikkate alm›yordu.

Öbür yanda, Ziya Pafla hakl› olarak bat› dünyas›n›n bilinmesi gerekti¤ini söy-
lerken, “taklit yoluna gidip asl›n› unutma,” diye önemli bir noktaya da de¤ini-
yordu. 1874 y›l›nda yazd›¤› Harâbât’›nda her ulusun kendi özellikleri oldu¤u-
nu, yabanc› kültürlerin bilinmesi gerekti¤ini, ama bu kültürlerden senteze gidile-
rek yararlan›lmas›n› öngörüyordu. Ziya Pafla, Bat› tiyatrosundan ve oyunlardan
söz ederken de bunlar›n tümünün kamu ahlak› yönünden yararl› olduklar›n› san-
man›n yanl›fl oldu¤unu belirtiyor ve “yüzde biri maksada uygun, doksan doku-
zu ayk›r›d›r”, diyerek dolayl› yoldan her ele geçen metni Türkçeye çevirme tu-
tumunun karfl›s›nda oldu¤unu gösteriyordu.

Tanzimat Döneminde tiyatro alan›ndaki elefltirel yaklafl›m›, tiyatromuzun bugünkü du-
rumunu göz önüne alarak, isabetli ve ifllevsel olup olmad›¤›n› de¤erlendiriniz. 
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Tanzimat döneminin siyasal ortam›n› irdelemek

Ondokuzuncu yüzy›la gelindi¤inde, Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u her alanda büyük güç kaybetmiflti.
Yüzünü bat›ya dönmek, bilim ve teknolojide iler-
leyen Avrupa’y› yak›ndan tan›mak, hiç de¤ilse
bu bak›mlardan örnek almak istiyordu. Bu yön-
de, Onsekizinci yüzy›ldan bafllayarak çeflitli re-
form hareketlerine giriflti. III. Selim ve II.Mahmut
Dönemlerinde, reformlar öncelikle orduda yap›l-
d›. Sanat alan›ndaki yenilikler Lale Devrinde ya-
p›lmaya bafllanm›flt›. I.Mahmut Döneminde ise,
bat›dan mimarlar, ressamlar ça¤r›ld› ve Istan-
bul’un çeflitli yerlerinde bat›l› biçimler yer alma-
ya bafllad›.

Tanzimat döneminin tiyatro ortam›n› analiz

edebilmek

Ondokuzuncu yüzy›l›n bafllar›nda, halk›n gece
yaflam› hemen hemen yoktu. Müslüman halk an-
cak Ramazanda, bayramlarda ve padiflah flenlik-
lerinde soka¤a ç›kar ve çeflitli yerlerde oyun sey-
rederdi. Oysa h›ristiyan halk yeni aç›lan tiyatro-
lara, d›flardan gelen yabanc› topluluklar›n temsil-
lerine gidiyordu. Yabanc› topluluklar›n, saray d›-
fl›nda, halka da temsiller vermesi, bat› anlam›nda
tiyatro k›p›rt›s›n› ilk Levanten ve Ermeni vatan-
dafllar üzerinde gösterdi.

Dünya tiyatrosundaki tiyatro hareketlerinin ve etki-

lerinin Tanzimat tiyatrosuna yans›mas›n› izlemek

Onsekizinci yüzy›la gelindi¤inde, bask›n olan
ak›m Romantizmdi. Romantizmin etkileri ondo-
kuzuncu yüzy›lda da devam etti. Bu ak›m›n Tan-
zimat Dönemi yazarlar› üzerinde de etkisi büyük
oldu. Ancak Racine, Molière, Shakespeare gibi
klasiklerin de etkileri oldu¤u görülmektedir. Bu
dönem yazarlar›n›n yazd›klar› oyunlar aras›nda,
manzum tragedyalar, romantik tragedyalar, fan-
tezi oyunlar, tarihsel oyunlar, romantik dramlar,
melodramlar, içli gerçekçi oyunlar, entrika ko-
medyalar›, töre ve karakter komedyalar› en çok
öne ç›kanlard›r. Schiller, Byron, Manzoni ve Hu-
go gibi yazarlar›n bask›n etkileri oldu¤u gözlem-
lenir. Ad› geçen yazarlar›n oyunlar›na denk gele-
bilecek, ancak Osmanl› toplumunu da yans›ta-
cak oyunlar yazma yoluna gittikleri görülür.

Tanzimat döneminin oyun yazarlar›n› yak›n-

dan tan›mak

Bat›l› anlamda, ilk Türk oyunu ‹brahim fiinasi’nin
yazd›¤› ve 1859’da oynanan “fiair Evlenmesi”dir.
‹brahim fiinasi’den sonra, birçok yazar farkl›
ak›mlar›n ve e¤ilimlerin etkisi alt›nda birçok oyun
yazd›. Bu yazarlar›n bafll›calar›, Abdülhak  Hâ-
mit, Nam›k Kemal, Ebuzziya Tevfik, Ali Haydar
Bey, Ahmet Necip, fiemsettin Sami, Sami Paflazâ-
de Sezai, Ahmet Mithat Efendi, Recaizâde Ekrem,
Abdülhalim Memduh, Hasan Bedreddin, Meh-
met R›fat, Mehmet Nuri, M. Ziya, Ahmet Muhtar,
Âli Bey, Fuat Bey, Ali R›za, Mehmet Behçet, A.
Cemil, Mustafa Nuri, fiemsi Bey ve Feraizcizâde
Mehmet fiâkir’dir. Tanzimat döneminde, oyun
yazma tekni¤i pek bilinmedi¤i için, flairler ve ya-
zarlar ne kadar önemli olurlarsa olsunlar, Avrupa
tiyatrosunu, özellikle ‹ngiliz, Alman, Frans›z ti-
yatro yazarlar›n› örnek olarak alm›fllard›r. Örnek
olarak al›rken taklide gitmemifller, ama kendi öz-
gün yap›tlar›n› yarat›rken hep Avrupa tiyatrosu-
nu göz önünde tutmufllard›r. Nam›k Kemal’in ya-
p›tlar›nda Victor Hugo ve Schiller büyük rol oy-
nam›flt›r. Abdülhak Hâmit’in tragedyalar› ise Cor-
neille, Racine ve zaman zaman Shakespeare gibi
büyük yazarlar›n etkisinde yaz›lm›flt›r. Komedya
konusunda da Molière en önde gelen örnek ol-
mufltur. Bu arada fiinasi ve Teodor Kasap gibi
yazarlar daha çok bir Do¤u-Bat› sentezi üzerinde
›srarla durmufllard›r.

Tanzimat döneminin tiyatro elefltirisinin e¤ili-

mini aç›klayabilmek

Dönemin tiyatro elefltirisi, tiyatronun ne olup ol-
mad›¤›, ifllevinin ya da ifllevlerinin neler oldu¤u,
bat›-do¤u tiyatrosu ikilemi üzerine odaklan›yor-
du. Tiyatronun ifllevinin ahlak m›, yoksa e¤len-
ce mi oldu¤u tart›fl›l›yor, flayet e¤lence ise e¤-
lencenin niteli¤i üzerinde duruluyordu. Bu dö-
nem yazarlar›n›n ayn› zamanda elefltiri de yaz-
d›klar›, yazd›klar› bu elefltirilerde, tiyatronun vaz-
geçilmezli¤i vurgulan›rken, özgün bir tiyatro
oluflturma konusunda tart›flmalar bafllat›ld›¤› da
görülüyordu. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Molière’den uyarlamalar
yapm›flt›r?

a. Ahmet Mithat Efendi
b. Ahmet Muhtar
c. Ahmet Vefik Pafla
d. Ahmet Rasim
e. Ahmet Necip Efendi

2. Afla¤›dakilerden hangisi Moliere’den etkilenmifl, ama
uyarlama yapmam›flt›r?

a. Âli Bey
b. Recaizâde Ekrem
c. A. Cemil
d. Mustafa Nuri
e. Feraizcizâde Mehmet fiâkir

3. Afla¤›daki yazarlardan hangisi melodramatik oyun
yazmam›flt›r?

a. Hasan Bedreddin
b. Mehmet Rifat
c. Ahmet Muhtar
d. ‹brahim fiinasi
e. Ahmet Mithat Efendi

4. Abdulhak Hâmit’in Nesteren adl› oyunu afla¤›daki
türlerden hangisiyle de¤erlendirilebilir?

a. Entrika komedyas›
b. Romantik Tragedya
c. ‹çli Gerçekçilik
d. Tarihsel Dram
e. Romantik Dram

5. Nam›k Kemal tiyatro konusunda afla¤›daki yazarlar-
dan hangisiyle tart›flmaya girmifltir?

a. Ahmet Mithat Efendi
b. Teodor Kasap
c. ‹brahim fiinasi
d. Mustafa Nuri
e. Recaizâde Ekrem

6. Bat›ya aç›lma hareketi ilk önce hangi padiflah tara-
f›ndan bafllat›lm›flt›r?

a. II. Mahmut
b. Abdülmecit
c. II. Abdülhamit
d. III. Selim
e. III. Ahmet

7. Afla¤›daki oyunlardan hangisi Töre ve Karakter ko-
medyas›d›r?

a. Aç›kbafl
b. Misafiri ‹stiskal
c. Kendi Düflen A¤lamaz
d. Eskici Kas›m
e. Geveze Berber

8. Türkiye’deki ikinci saray tiyatrosu afla¤›dakilerin
hangisindedir?

a. Dolmabahçe Saray›’nda
b. Ç›ra¤an Saray›’nda
c. Y›ld›z Saray›’nda
d. Topkap› Saray›’nda
e. Hiçbiri

9. Saray Orkestras› ilk kez hangi padiflah döneminde
kurulmufltur?

a. II. Abdülhamit
b. Abdülaziz
c. Abdülmecit
d. II. Mahmut
e. III. Selim

10. Nam›k Kemal’in sürülmesine neden olan oyunu afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. Vatan Yahut Silistre
b. ‹kinci Ersas
c. Abdüllahüs Sagir
d. Hakan
e. Gülnihal

Kendimizi S›nayal›m
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“Tiyatrodan Bahseden Arkadafllara
Güllü Agop Efendi’nin tiyatrosuna ait neflriyat› gördüm.
Tiyatroyu ne kadar sevdi¤imi ve ona dair olan âsâr ile
ne kadar tevaggul etti¤imi ta’rif iktizâ etmez. Binâena-
leyh müsaadenizle ben de bahse kar›flmak istiyorum.
Fakat söze oyuncular›n flapka ve fes giymelerine veyâ
isimlerine Efendi, Monsieur, Madame, Mademoiselle,
Han›m, Han›m K›z denilmesinden bafllayamayaca¤›m.
‹’tikâd›mca bunlar›n tiyatroya tealluk eder yeri ve hele
iki enemmiyetli gazetede bir kaç ekibin fikrini ve kale-
mini iflgal etme¤e hiç de¤eri yoktur.
Kendimi öyle hakem menziline koyup da filân flu sö-
zünde filân dab u kavlinde isâbet veyâ hatâ etmifl gibi
muhâkemât ile bahsi hallekme¤e kalk›flmak dahî mak-
sad ve salâhiyetimin hâricindedir. Yaln›z tiyatroya ve
bizim tiyatroya dâir olan fikrimi hulâsaten beyân etmek
istiyorum, ihtimâl ki bir dereceye kadar izâh›na hizmet
edebilir.
Fkremce tiyatro esâsen öyle ma’rifet veyâ ahlâk mekte-
bi de¤il, âdeta bir e¤lencedir, hattâ bir tak›m hazing fâ-
cialar da tiyatrolar› e¤lencelikten ç›karamaz.
Bilmem ki, hayr-ül-mâ-kiriyn [Düzenliyenleyenlerin en
hay›rl›s›: Tanr›] insan› ne garip bir imtihâna u¤ratm›fl! En
ziyâde safâ-bahfl olmak lâz›m gelen fleyler gönüllere en
büyük hüzünler irâs ediyor! Gönüllere en büyük hüzün-
ler irâs eden fleyler de en ziyâde safha-bahfl oluyor.
Bir güzel gurup veyâ tulû gözönüne al›ns›n da düflü-
nülsün böyle bir temâflâdan gözleri eflk-I teessürle dol-
maz veyâhûd eflk-i teessürle dolu gözlerini böyle bir te-
mâflâdan çevirir bir sahib-i kalb var m›d›r?
‹nsan dünyada bir güzel temâflâs› kadar ne ile e¤lene-
bilir? Dünyada insana bir güzel temâflâs› kadar hüzm
irâs edecek ne bulunur?
Bir gönül aflk›n-zât›ndan de¤il hatta hüznünde buldu¤u
lezzeti baflkas›nda bulabilir mi? Aflk›n-zâti de¤il hatta-
aksa-y-ül-gayân[isteklerin en sonu] olan visali kadar bir
kalbi mahzun edecek ne vard›r?
Yine tekrar ederim. Tiyatro e¤lencedir. Fakat fikrimce
beflerin icâd etti¤i e¤lencelerin cümlesine müraccah ve
cümlesinde fâidelidir.
Ma’lûm ki cümlesine müreccaht›r dedi¤im benim zevki-
me müteallik bir fliydir. O halde tabiatiyle davâm› isbât
edemem. Fakat isbât ile u¤raflma¤a ihtiyac da yoktur.
Çünkü Mademoiselle Fint [?] hazretlerini dinlemek veyâ
görmek için bafltan aya¤a göz kulak kesilmifl bir adam›
‘Flamme’ den ç›kar›p da Güllü Agob’a götürmek için
de¤ildir.

Fakat ‘e¤lencelerin çümlesinden müfiddir’ davâs›n› zan-
n›mca isbât edebilirim. Meydana koyufluma nazaran is-
bât ihtiyac›nda bulundu¤um ise umûr-› ma’lûmedendir.
– Tiyatro nedir?
– Âdeta taklid.
– Neyi taklid ediyor?
– Ahvâl-i befleri. 
fiu dört ibârecik tiyatronun en fâideli bir e¤lence oldu-
¤unu meydana ç›karma¤a kâfidir zannederim. E¤lence-
de ibret-bahfll›ktan büyük ne fãide tasavvur olunabilir?
Evet,’iflde e¤lence bulunur. Fakat e¤lencede ifl bulun-
maz.’ fiuras›da var ki insane her ifl ile e¤elenebilir. An-
cak her insane ifl ile e¤lenemez.
Binâenaleyh cem’iyet-i beflere fâideli e¤lenceler de lâ-
z›m görünür.
Tiyatro ise, cism ü can bulmufl bir hayâl-i flâir-ânedir.
Gûya ki insan› elinden tutar, görüllerin hayâ perdeleri-
ni birer birer açarak en gizli köflelerini gezdirir. Temâflâ
edenler ahlâk-› befleri kaffe-i maâli ve deniyyât ile göz-
lerinin önünde tecessüm etmifl görürler. Vicdân›n en
kuvvetli hissi ve en mükemmel mürebbisi olan meftû-
niyet ve nefret derhâl heyecân eder. Bu heyecân ise,
kalbin en rikkatli veyâ en mühflerih oldu¤u bir zamana
tesâdüf etti¤i için tabiatiyle te’siri ziyâde olur. Onun
içindir ki ahlâkça tiyatronun hizmetini gazetelerden, ki-
taplardan ziyâde sayarlar. Ben de bu i’tikâda mâilim.
Çünkü tiyatrolar kadar gazette ve kitab önünde gözya-
fl› döküldü¤ünü görmedim. Riyâ gibi, hased gibi bir
seyyienin oyuncular kadar hakîm ve edîb elinde terzîli-
ne ihtimal tasavvur edemem.
Hatta bir derece fâidelidir ki Avrupaca âsâr-› medeniy-
yetin en büyük sâiklerinden addolunmufltur. ‹ngilte-
re’nin Cromwell vakâyi’ine yard›m eden esbâb›n en bü-
yüklerinden biri de Shakespeare’in Kayser [Julius Cae-
sar] trajedisidir. 
Fransa’da papaslarla zâde-gâna Molière’in komedileri
belki Voltaire’in kuvve-i kaleminden ziyâde zarar et-
mifltir. Fransa inkilâb-› azîminde halk›n gösterdi¤i vatan
ve hürriyet meftûniyyet-i fedâkâr-ânesinin gönüllerde
husûlüne Corneille’in âsâr-› merd-ânesi kadar belki hiç
bir fley hizmet etmemifltir. Goethe’nin, Schiller’in oyun-
lar›ndan Almanya’n›n ahlâk›nca hâs›l olan tesîrât› ta’dât
etmek lâz›m gelse bir büyük cild kitaba s›¤maz.
Biz daha flimdi bir tiyatro peydâ ettik. Bi-t-tabî daha
flimdiden mükemmel olmas›n› isteyemeyiz.
Çünkü birflelin bidâyetinde kemâl beklemek analar›n
âlim çocuk do¤urmas›na intizâr kab›l›ndan olur. Fakat

Okuma Parças›
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noksan›n›n az olmas›n› ve hiç olmazsa gittikçe azalmas›-
n› itemekde hakk›m›z meydand›r. Zirâ kusûr olur ki ace-
milik dahî ma’zûr tutulamaz. ‹’tikad›mca telâffuzda olan
fenal›k tiyatroda mevcûd olan nekâyisin âzam› say›l›r.
Çünkü tiyatronun lisâna hizmet menfaatini iskât ettik-
den baflka flu telâffuz bir 
dereceye kadar maskaral›ktan kurtulabilmek kabil ola-
mayaca¤› için infiâlât-› 
nefsâniyyeye bütün bütün mânidir.
Oyunlar ekser Avrupa lisânlar›ndan terceme olunmak
bahsine gelince bu bir kabâhat ise mes’ûliyeti tiyatroya
de¤il ashâb-› kaleme aitdir. Maa-mafih tiyatro terceme-
sinde o kadar büyük bir zarar da göremiyorum. Tiyat-
roda envâi cinâyât›n taklidi görülür. Fakat ashâb-› teflrî’
bunda sû-i emsâl kâfidir. Edebiyâts›zl›k yolunu edebi-
yât içinde arama¤a kimse olamaz zannederim.
Edebiyât›n vatan› yoktur. Bir fikr e¤er sâhih ise, bir li-
sândan edece¤i te’sîri di¤er lisânda da tamamiyle icra
eder. ‹ngiltere, Almanya flâirlerinin bu kadaraâsâr› Fran-
s›zcaya nakl olunmufl, tiyatrolarda oynan›yor. Yaln›z
tercemeden dolay› kuvve-i belâgat azal›yor.Tiyatroca
olan letâfet ve te’sîrine hiç halel gelmiyor.
Hakikat insan, aflk ve ismeti u¤runa fedâ-y› cân eder bir
k›z veyâhûd zürefâ beynine düflmüfl bir câhil-i cesûr
görünce milliyet ve k›yafet mi düflünür? Düflünse bile o
mütâlaan›n tes’îrât-› kalbiyesince ne hükmü olur?
fiâyan-› dikkat bir fley daha var. Tiyatro edebiyât›n en
güç cihetidir. Bir derecede ki an binden mütecâviz mü-
ellife mâlik olan Fransa’da güzel tiyatro yazar on edîb
yoktur. Ya edebiyât›m›z›n hâline nazharan bizde kaç ti-
yatro müellifi bulunabilecek?
Hususiyle Avrupa’da bir oyun yüz kerreye kadar oyna-
n›r iken Istanbul’da ancak üç befl kerre seyr olundu-
¤unda Güllü Agob Efendi’nin tiyatrosu Fransa’n›n en
büyük tiyatrosundan ziyâde te’lifâta ihtiyec gösterir. O
kadar eser nerede bulunacak?
Fransa’da tiyatronun muallim-i evveli addolunan Cor-
neill, ‹spanyolca’dan ve Almanya edebiyât›n›n mûcidle-
rinden olan Goethe, Frans›zca’dan oyun tercüme etti¤i-
ni düflündükçe bizim oyunlar s›rf bizim âsârdan olsun
deme¤e dilim varm›yor.
Tiyatromuz için benim arzu etti¤im madde flimdilik
oyuncular›n ›slah-› lisân›yle tiyatro yazan müellif-i kirâ-
m›n ›st›lâh-perverli¤inden biraz feragât buyurmalar›d›r.
Evvelleri ›st›lâh paralamak yaln›z yaz›ya münhas›n tutu-
larak muhâveratda mûcib-i istihzâ addolunur.
fiimdi yaz› bu kadar sâdeleflip dururken muhâveratda
zincirleme râb›talar, mütetâbi’ izâfetler isti’mâline bafl-
larsak hakikaten garib olur.

Herkes[in] tiyatroda arad›¤› lisân-› vicdân de¤il midir?
Yoksa öyle Van a¤z›, Nergist i¤lâkât› hiç çekilmez.”
(Nam›k Kemal, Hadika gazetesi, 9 Ocak 1873.)

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. c Molière’den uyarlamalar yapan kifli Ahmet Ve-

fik Pafla’d›r. Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Ak›mlar”
bölünümü tekrar okuyun. 

2. e Do¤ru yan›t Feraizcizâde Mehmet fiâkir olacak-
t›r. Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, ak›mlar bölümünü
tekrar okuyun. 

3. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Ak›mlar” bölümünü
bir kez daha okuyun. 

4. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Ak›mlar” bölümünü
yeniden okuyun

5. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Dönemin Tiyatro Elefl-
tirisi” bölümünü tekrar okuyun.

6. d Do¤ru yan›t III.Selim olacakt›r. Yan›t›n›z do¤ru
de¤ilse, Siyasal ve Toplumsal Ortam bölümünü
tekrar okuyunuz. 

7. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Töre ve Karakter Ko-
medyas›” bölümcü¤ünü bir kez daha gözden
geçirin.

8. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Girifl”, “Siyasal ve Top-
lumsal Ortam”, “Dönemin Tiyatro Ortam›” bö-
lümlerini yeniden okuyun. 

9. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Girifl”, “Siyasal ve Top-
lumsal Ortam”, “Dönemin Tiyatro Ortam›” bö-
lümlerini bir kez daha gözden geçirin. 

10. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Romantik Dramlar”
bölümcü¤ünü yeniden okuyun.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Osmanl› ‹mparatorlu¤u büyük ve güçlü bir imparatorluk-
tu. H›ristiyan Avrupa karfl›s›nda yüzy›llarca hep güçlü ve
gururlu bir imparatorluk olarak kald›. Ancak daha çok as-
keri güce odaklanm›flt›. Son y›llar›nda askeri alanda ald›¤›
baflar›s›zl›klar›n ard›ndan, Avrupa’ya bak›p kendini göz-
den geçirme gere¤i duydu. Avrupa’n›n bilim, kültür, tek-
noloji alan›nda ilerlemifl oldu¤unu fark etti. Askeri alan
baflta olmak üzere birçok alanda reformlar yapmaya bafl-
lad›. Bat› kültürü ve Bat› tiyatrosuyla bu dönemde içli d›fl-
l› olunmaya bafllad›. M.Ö. 500-600’lü y›llarda kurumsallafl-
maya bafllayan Bat› Tiyatrosunun Osmanl› ‹mparatorlu¤u
taraf›ndan ancak onsekizinci ve ondokuzuncu yüzy›llarda
daha çok tan›nmaya ve kurumsal olarak var’olmaya bafl-
lanm›fl olmas› çarp›c›d›r.
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S›ra Sizde 2

Tanzimat Dönemi, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun bat›ya
aç›lmas› konusunda ilk sistematik giriflimi olmufltur.
Frans›z Devrimi imparatorluk içinde yer alan baflka ulus-
lar gibi, Türkleri etkilemifltir. Entellektüel kesim Fran-
s›zca ö¤renmeye, Fransa’y› daha s›k ziyaret etmeye bafl-
lam›fl, bat› edebiyat›n›n ve tiyatrosunun klasikleriyle
daha yo¤un iliflki kurulmufltur. Bu klasiklerin içerdi¤i
benzer konular Osmanl› toplumunda da bulunmufl, ay-
n› teknikle denemelere giriflilmifltir. Bu kültürel ve sa-
natsal karfl›laflman›n yo¤un etkisiyle bu kadar çok ve
çeflitlilikte eser ortaya ç›km›flt›r. 

S›ra Sizde 3

Tanzimat Döneminde ortaya ç›kan tiyatro elefltirisi yak-
lafl›m›, tiyatromuzun bütün geliflimi boyunca devam et-
mifltir. Bat› tiyatrosu karfl›s›nda nas›l bir tutum almam›z
gerekti¤i, Bat› tiyatrosu gelene¤ini d›fllamadan, onu tan›-
yarak, bize ait bir tiyatronun nas›l ortaya ç›kabilece¤i ko-
nusu s›cak bir tart›flma konusu olarak hep canl› kalm›fl-
t›r. Bugün, art›k özgün tiyatromuzdan söz etmek müm-
kün oldu¤u halde bu tart›flma çeflitli boyutlar›yla devam
ediyor. Benzer bir tart›flma da tiyatronun ifllevi konusun-
dad›r. O dönemde, yo¤un olarak elefltiri konusu olan ti-
yatronun ifllevi de, zaman içinde de¤ifliklikler geçirse de,
farkl› boyutlarda tart›fl›lmaya devam etmektedir. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Meflrutiyet döneminin siyasal ortam›n› analiz edebilecek,
Meflrutiyet döneminin toplumsal ortam›n› aç›klayabilecek,
Meflrutiyet döneminin tiyatro ortam›n› tan›mlayabilecek,
Dünya tiyatrosundaki tiyatro hareketlerinin ve etkilerinin Meflrutiyet tiyatro-
suna yans›mas›n› de¤erlendirecek,
Dönemin oyun yazarlar›n›, öne ç›kan konular› ve konulara yaklafl›mlar› irde-
leyebileceksiniz.
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Meflrutiyet
Tiyatrosu



G‹R‹fi
Meflrutiyet Tiyatrosu Dönemi bafllang›c›, Meflrutiyet’in ilan tarihi olan 23 Temmuz
1908’dir. ‘Hürriyet ‹lân›’ ad› verilen bu tarihte, yurt içinde ve d›fl›ndaki hürriyet sa-
vafl›n›n sonucu al›nm›fl, 1876 Anayasa’s› yeniden yürürlü¤e girmifl, Abdülhamit ve
istibdat yönetimi sona ermifl, yeni padiflah Mehmet Reflat’›n emriyle meclis aç›lm›fl,
genel seçimlere gidilece¤i kabul edilmifltir. ‹stibdat yönetiminin yerine yeni ve da-
ha özgür bir yönetimin gelmesi demek olan bu dönemin bafllang›c›n›, ayn› zaman-
da Meflrutiyet Tiyatrosu’nun bafllang›c› olarak da kabul edebiliriz. Bafllang›ç tarihi
kesin olmakla birlikte, Meflrutiyet Dönemi Tiyatrosu’nun son buldu¤u tarih üzerin-
de görüfl ayr›l›klar› vard›r. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmas› (30 Ekim 1919), ‹t-
tihat ve Terakki Partisi’nin son kongresi (5 Kas›m 1918), ‹zmir’in iflgali (15 May›s
1919), Istanbul’un iflgali (16 Mart 1920). En makul tarih, Ankara’da Büyük Millet
Meclisi’nin kuruldu¤u 23 Nisan 1920 tarihi gibi görünse de, Cumhuriyetin ilân›
olan 29 Ekim 1923, Meflrutiyet Dönemi Tiyatrosu’nun son buldu¤u ve Cumhuriyet
Dönemi Tiyatrosu’nun bafllad›¤› tarihtir.

DÖNEM‹N S‹YAS‹ ORTAMI
Osmanli ‹mparatorlu¤u’nun h›zla oluflan parçalanmas›nda yaln›zca Abdülhamit
suçlu de¤ildi; çünkü art›k her fley Avrupa emperyalizminin baflkentlerinde karara
ba¤lan›yor, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na da boyun e¤mek düflüyordu.

‹mparatorlu¤un ana topraklar›na da emperyalizmin hortumlar› uzanm›flt›. Ma-
denler yabanc› flirketler taraf›ndan iflletiliyor, demiryollar› gibi önemli ulafl›m yol-
lar› yine yabanc› flirketler taraf›ndan (kilometre bafl›na para al›nd›¤›ndan) olabildi-
¤i kadar döndürülüp dolaflt›r›larak bir kentten öbürüne ba¤lan›yor, hatta özellikle
ilerideki herhangi bir askeri harekât› engelleyecek biçimde infla ediliyordu. 

DÖNEM‹N TOPLUMSAL ORTAMI
Bu çöküntü içinde II. Abdülhamit, her çeflit özgürlü¤ü k›s›tlayacak önlemlerle ‹m-
paratorlu¤un ölümünü biraz olsun geciktirmeye çal›fl›yordu. 

Tulûat topluluklar›n›n sansürden zarar görecek metinleri yoktu. Öte yanda,
ozanlar›n, yazarlar›n o dönemin havas› içinde, do¤al olarak toplumsal, siyasal ve
ekonomik sorunlara de¤inen yap›tlar› susturuluyordu. Böylece, ‘‹stibdat’ dönemin-
de, oyun yazarl›¤› felce u¤rad›. 

Meflrutiyet Tiyatrosu

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
büyük bir bölümü II.
Abdülhamit’in uzun süren
padiflahl›¤› s›ras›nda elden
ç›kt›. Batum, Kars ve
Ardahan Ruslar›n eline
geçti. K›br›s’tan sonra
M›s›r’a yerleflen, Sudan’›
alan ve Kuveyt üzerinde fiili
egemenlik kuran ‹ngilizlerin
yan›s›ra, Fransa Tunus’a el
koydu. Avusturya Bosna
Hersek’i kendi yönetimi
alt›na al›rken, S›rbistan,
Karada¤, Romanya ve
Bulgaristan da
ba¤›ms›zl›klar›n›
kazanm›fllard›. Teselya
Yunanistan’a verilmifl,
‹ngiltere’nin zoruyla Osmanl›
askeri Girit’ten ç›kar›lm›flt›.
Balkan savafl›na de¤in elde
kalan Makedonya ise genifl
ölçüde yabanc› devletlerin
denetimi alt›na girmiflti.

Bas›n ve yay›n alan›nda a¤›r
yasaklamalar oldu¤u kadar,
tiyatro da s›k› bir sansürün
bask›s› alt›nda k›vran›p
duruyordu. Gerçi padiflah›n
saray›nda temsiller veriliyor,
yabanc› topluluklar›n
Beyo¤lu taraf›nda
oynamalar›na kar›fl›lm›yor ve
bofl güldürülerle sansürden
kurtulabilen tulûat
topluluklar›na ses
ç›kart›lm›yordu, ama metne
dayanan tiyatro oyunlar›n›n
tümü sansürden geçiyordu.



Buna karfl›n, Kahire’de, Paris’te, Berlin’de baz› Türk yazarlar›n›n oyunlar› bas›-
l›yor, bunlar›n birkaç› önemsiz yabanc› topluluklar taraf›ndan sahnelenip oynan›-
yordu. Sansür kurumunun bafl›nda bulunanlar ise yetkisiz ve bilgisiz kiflilerdi. Pa-
diflah, Y›ld›z saray›nda oturdu¤u için ‘y›ld›z’ ve padiflah›n burnu biraz büyükçe ol-
du¤undan ‘burun’ sözcüklerinin bile curnal edildi¤i bu dönemde, sansürün bafl›n-
dakiler metindeki en masum sözcükler üzerinde bile duruyor ve metinde de¤iflik-
likler yap›p oyunu tan›nmaz bir duruma getiriyorlard›. 

Bunlardan baflka, tiyatroya karfl›, halk›n yüzy›llardan beri süregelen önyarg›la-
r›, göreneklerin etkisiyle edindikleri yanl›fl düflünceler vard›. Do¤al olarak, bunda
derme çatma tiyatrolar›n ve asl›nda oyunculuktan nasibini almam›fl kiflilerin de ro-
lü olmufltu. Tiyatroya kötü bir fleymifl gibi bak›l›yordu. Müslüman kad›n›n b›rak›n
sahneye ç›kmas›n›, tiyatro seyretmesini bile günah sayan bir toplumda zaten ger-
çek tiyatronun yeflermesini önleyecek güçlü etkenler vard›. Yazarlar kendi toplum-
lar›n› elefltirebilmek için konuyu yabanc› ülkelerde geçirtiyorlar, kiflilerini yabanc›
adlar alt›nda konuflturuyorlard›. Müslüman kad›n gibi, erkek seyircilerin durumu
da pek iç aç›c› de¤ildi. Daha çok Ramazan’da, o da yaln›zca e¤lenmek amac›yla
tulûat topluluklar›n›n oynad›klar› oyunlara gidenler de, belli önyarg›larla k›s›tl› bir
düflünceye sahiptiler. 

1884 y›l›nda Gedikpafla Tiyatrosu’nun y›k›lmas›ndan, 1908 y›l›nda ‹kinci Mefl-
rutiyet’in ilân›na de¤in tiyatronun Tanzimat’ta gösterdi¤i k›p›rt›, ‘‹stibdat’ rejimiyle
tamamen bo¤ulmufltu. Bu 24 y›ll›k sürede tiyatro edebiyat› kadar, eylemi de he-
men hemen ortadan silinmiflti. Tiyatronun yeniden canlanmas› ‹kinci Meflrutiyet ile
bafllad›. Bu kez bo¤ulmufllu¤un nedeniyle buna tepki olarak onlarca topluluk ku-
ruldu, yüzlerce tiyatro oyunu yaz›ld›. Do¤al olarak, ilk yaz›lan oyunlar ‹stibdat sü-
recini elefltiren ve yeren yap›tlar oldu.

Sanki ‘Kanun-› Esasi’ gökten indirilmifl, bir anda her fleyi düzeltecek bir t›ls›m-
d›. Oysa ki ne toprak reformu düflünülmüfl, ne üretim iliflkileri ele al›nm›fl ne de
yabanc› ülkelerin Türkiye üzerinde öne sürdükleri hak iddialar›na dikkat edilmifl-
ti. K›sa bir süre sonra Kapitülasyonlar›n kalkmad›¤›, sömürü düzeninin son bulma-
d›¤›, düfllerin gerçekleflmedi¤i görüldü ve afl›r› iyimserli¤in ard›ndan flaflk›nl›k, düfl
k›r›kl›¤› ve karamsarl›k geldi.

Bunun çeflitli redenleri vard›. Do¤al olarak, en baflta, yüzde sekseni toprakla
u¤raflan bir halk›n temel sorunlar›n›n çözümlenmemifl oluflu geliyordu. Do¤al kay-
naklar› Türkiye taraf›ndan iflletilmemesi, d›fl borçlanmalar, kapitülasyonlar, ticaret
ve sanayi kesiminin yabanc› firmalar›n elinde bulunmas›, e¤itim sisteminin refor-
ma götürülmemesi, kültür sorunlar›n›n çözümlenmeyifli, ayd›nlar›n uyurgezerli¤i,
yöneticilerin deneyimsizlikleri ve yeteneksizli¤i, Bat›y› körü körüne taklit, Türkiye
toplumunun yap›s›na uygun yeniliklere gidilmeyifli, ülkenin hayati sorunlar›n›n bir
yana b›rak›l›p parti çekiflmelerinin, kiflisel çat›flmalar›n artmas›, planlaman›n olma-
y›fl›, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun h›zla toprak kayb›ndan ileri gelen bir umutsuzluk
ve afla¤›l›k duygusu gibi çeflitli sorunlar ülkeyi sürekli bir anarflinin içine atm›fl ve
böylece, önceleri geliflmeymifl gibi görünen durumlar›n asl›nda birçok çeliflkiyi or-
taya ç›kard›¤› görülmüfltür.

Meflrutiyet dönemi tiyatrosundan, günümüz tiyatrosu için ç›kar›lacak sonuçlar ne olabilir? 

DÖNEM‹N T‹YATRO ORTAMI
Oyunlar›n ço¤unda düflünceden çok olaylar›n s›ralanmas› yer al›yordu. Bu dönem-
de, yazarlar, toplum sorunlar›na Tanzimat dönemindekinden daha yürekli bir tu-
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1908’de Meflrutiyet’in
ilân›yla her yeri büyük bir
coflkunluk kaplad›. Herkes
kara günlerin son
buldu¤unu, özgürlü¤ün
gelece¤ini, sorunlar›n
çözümlenece¤ini hayk›r›p
duruyordu. Meflrutiyet’i
ortaya ç›karan iyi niyetli,
ama temelini tabana
dayam›fl olan ayd›nlar ise,
‘Kanun-› Esasi’ [Anayasa]
ile her fleyin yerli yerine
oturaca¤›na inan›yorlard›. 
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tumla e¤ilmekteydiler. Meflrutiyet’in coflkulu havas› içinde, ‹stibdat’›n kötülükleri
ve Meflrutiyet’in bu kötülükleri ortadan kald›raca¤› yönelimi genel bir tutumdu.
Bunun için de, oyunlar›n kahramanlar› Jön Türkler, subaylar, sürgüne gönderilen
ayd›nlard›.

Ço¤u melodramatik e¤ilimde olan bu oyunlar›n yüzlercesi, özellikle yaz›ld›kla-
r› dönemi yans›tmalar› yönünden ilginçtir. Yine bu dönemde, Sigmund Freud’un
düflüncelerinin bütün dünyay› etkiledi¤i gibi, Meflrutiyet yazarlar›n›n bir k›sm›n› da
etkilemifl ve baz› yazarlar psikolojik oyunlar yazma e¤ilimine girmifllerdir. Ayr›ca,
birçok flairin manzum oyunlar yazd›klar›n› da izleriz.

Belediye Meclisi bu giriflim için 3000 alt›n lira ödenek ay›rd› (o dönemdeki pa-
ra de¤erine göre 55,000 Alman Mark› kadar). 

André Antoine, 28 Haziran 1914 günü Istanbul’a geldi ve çal›flmalar bafllad›.
Buna göre, Antoine genel sanat yönetmeni, Reflat R›dvan Bey onun yard›mc›s› ve
Gösteri Kolu Baflkan›, Ali R›fat Bey Müzik Bölümü Baflkan› oldu. Müzik Bölümü
iki dala ayr›lm›flt›: Bat› Müzi¤i ve Türk Müzi¤i. Türk Müzi¤i dal›ndaki e¤itmenler
Zekâizâde Ahmet, Rauf Yekta, Cemil Bey, Leon Hanc›yan, Dr. Suphi, fievket Ge-
vay, Zeki Bey, Ahmet Kadir Kemali, Saadettin Bey, Haf›z Yusuf, Ismail Hakk› Bey-
lerdi. Bat› müzi¤i e¤itmenliklerine ise Viktor Radeglia, Jean Avolio, Albert Braun,
Furlani, Paul Lange, Aram Sinanyan, Halo Selvelli, C. Carihioponlo, Mescemes ve
Silvio Kensi getirildi. 

Tiyatro Bölümü’nün e¤itmenleri, Mardiros M›nakyan, Burhanettin Tepsi (k›sa
bir süre kald›), Ahmet Fehim, R›za Tevfik, fiahap R›za, Salih Fuat, Arif Hikmet, Ke-
mal Emin (Bara), Sad›k Bey ve Mösyö Rioti idi. Yard›mc› e¤itmenli¤e seçilenler ise
Muhsin Ertu¤rul, Halit Fahri (Ozansoy), Celâl Tahsin ve Hakk› Tahsin’di.

Darülbedayi Tiyatro Bölümü’nün yedi temel dersi vard›: Bunlar, 1- K›raat, telâf-
fuz, tecvit (okuma, söyleyifl, tonlama); 2- ‹nflat, takrir, aruz (ezber okuma, anlat›m,
uyakl› konuflma); 3- Tarih, edebiyat ve edebiyat tarihi; 4- Hâile (tragedya); 5-
Dram; 6-Mudhike (komedya); 7- Raks (dans), adab-› muâfleret (görgü), eskrim,
ifl’mizaz (mimik) idi. Darülbedayi’nin yönetim ifllerinin bafl›nda, Abdullah Cevdet,
Mehmet Rauf, Tahsin Nahit, Emin Bülent ve Ahmet Hâflim bulunuyordu. Mâli ifl-
lerle Kemal ve As›m Beyler u¤raflacaklard›.

7 Temmuz 1914 tarihinde gazetelere verilen ilânla ö¤renci kayd›na baflland›.
Kuruma 197 kifli baflvurdu. ‹lk elemede 63 kifli baflar› gösterdi. 197 kiflinin, 1’den
8’e kadar olan aday numaralar›n› müslüman olmayan kad›nlar, 9’dan sonras›n› da
erkekler paylafl›yorlard›. 

Erkeklerin ilk aday› 9 numarayla Muhsin Ertu¤rul’du. Burhanettin’in aday nu-
maras› 11, Onnik Binemeciyan’›nki 70, Peyami Sefa’n›nki ise 73’tü. Hamlet’ten bir
parça ile s›nava giren ve ilk elemede iyi bir notla kazananlar›n biri Muhsin Ertu¤-
rul oldu. Antoine, sanatç›y› daha önce fiehzâdebafl›’ndaki Ferah Sahnesi’nde sey-
retmifl ve ona özel ilgi göstermiflti. Bu s›navda baflar›l› olanlar aras›nda Behzat Hâ-
ki (Butak), Celâl Sahir, Emin Beli¤ (Belli), Ahmet Muvahhit, ‹. Galip (Arcan), Fik-
ret fiâdi, Raflit R›za (Samako), Eliza Binemeciyan, Peyami Safa, Ali Naci (Karacan),
Hâlit Fahri (Ozansoy) bulunuyordu. S›navlara baflvuran kad›nlar›n tümü de H›ris-
tiyan’d›: Bunlar, Eliza Binemeciyan, Sara Mannik, Mari Mineyan, ‹da Rosa, Beatris
ve Adriyen’di. O s›rada, Istanbul’da otuz kadar profesyonel kad›n sanatç› vard› ve
bunlar›n tümü de Ermeni kökenliydi.

S›navlar bittikten sonra, Darülbedayi-i Osmanî çal›flmaya bafll›yacakt› ki, I.
Dünya Savafl› ç›kt› ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u Fransa karfl›s›nda yer al›nca, Antoi-
ne da çaresiz kald›, çal›flmalar›n› sonuçland›ramadan ve bir ay› birkaç gün geçen
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Meflrutiyet’in ilân›yla eli
kalem tutan herkes tiyatro
oyunu yazmaya bafllad›. Bu,
bask›dan sonra ortaya ç›kan
bir patlamayd›. Bu
oyunlarda ilk olarak
‘‹stibdat’›n kötülü¤ü
vurguland›. Bu tür oyunlarda
halk›n, hafiyelerin curnal›yla
nas›l haks›zl›klara u¤rad›¤›,
ocaklar›n nas›l
söndürüldü¤ü, zindanlarda
halka nas›l iflkence edildi¤i
gösteriliyordu. Bu oyunlar,
genellikle, ‘kurtar›c›
Meflrutiyet’in gelifliyle son
buluyordu. 

Bu dönemin en önemli
olaylar›ndan biri, tiyatro
tarihimizde ilk kez bir tiyatro
okulunun kurulmas›d›r.
Birinci Dünya Savafl›’n›n
arifesinde, 1914 y›l›nda,
Istanbul Belediye Baflkan›
Cemil [Topuzlu] Pafla bir
tiyatro okulu kurulmas› için
kollar› s›vam›fl ve Ali Ekrem
Bey’in önerisiyle Dâr-ül
Bedayi [Güzellikler Evi] ad›
verilen bu okula, o s›rada
dünya çap›nda üne
kavuflmufl olan Frans›z
tiyatro adam› André
Antoine’› davet etmifltir.

Hâlit Fahri Ozansoy

Muhsin Ertu¤rul



eme¤ini yar›da keserek Istanbul ‘dan ayr›lmak zorunda kald›. Antoine’›n gitmesin-
den bir iki ay sonra Reflat R›dvan, Darülbedayi düflüncesinin unutulmamas› için,
bas›nda ve dolay›s›yla halkta yank› yapacak bir aç›l›fl töreni düzenledi. 1914 y›l›n›n
Kas›m ay› içinde düzenlenen bu aç›l›fl töreninde konuflmalar yap›ld›, fliirler okun-
du, klasik Türk ve Avrupa müzi¤inden örnekler sunuldu. Reflat R›dvan Bey’in aç›-
l›fl konuflmas›ndan sonra, Ali R›fat Bey bir konuflma yapt› ve “dört befl y›l çal›flmay-
la bir operan›n do¤aca¤›n›” belirtti. Darülaceze müzik toplulu¤u Zâti Bey’in yöne-
timinde küçük parçalar› kapsayan bir konser verdi. Burhanettin Cafer (Onat) fliir
okudu. Bütün bunlar parlak bir biçimde yap›l›rken, fiehzadebafl›’nda Darülbade-
yi’yi alaya alan bir revü oynan›yordu.

Bir ara kapanma tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalan kurum, o s›rada Belediye Bafl-
kan› olan ‹smet (Canpolat) Bey’in bir yönetmelik haz›rlanmas›n› istemesiyle yeni-
den canland›. Bunun için bir kurul seçildi ve Salâh Cimcoz, ‹bnürrefik Ahmet Nu-
ri, Cenap fiahabettin, Hüseyin Suat çal›flmaya bafllad›lar. Sonradan Beyo¤lu Beledi-
ye Müdürü Savni Bey ile Kad›köy Belediye Müdürü Celâl Eset (Arseven) Bey bu
kurula kat›ld›lar. Böylece, 1914 y›l›n›n Kas›m ay› içinde bafllayan çal›flmalar, 1915
y›l›n›n Ocak ay›nda tamamland›. Yönetmelik 37 maddeyi kaps›yordu. 

1. Madde’de Darülbedayi’nin kuruluflu yer al›yordu; buna göre, Tiyatro Bölümü
bir okulla bir sahneden kuruluydu. Kuramsal derslerin yan›s›ra, uygulamalar da
yap›lacakt›. Kuruluflun amac› üç temel noktada toplan›yordu: Sanatç› yetifltirmek,
oyun yazar›n›n yetiflmesini desteklemek ve halk›n tiyatro zevkini ve kültürünü art-
t›rmak.

3. Madde, yönetim kurulunun karakterini aç›kl›yordu; yedi üyesi olan kurul bu
görevi ‘fahri’ (ücretsiz) olarak yapacakt›. Bu meddeye göre, seçilen ilk yönetim ku-
rul üyeleri ‹smail Cenâni (teflrifat genel müdürü), Salâh Cimcoz, Celâl Esat, ‹bnür-
refik Ahmet Nuri, Hüseyin Suat, Savni ve Vahit Beylerdi. Ancak Vahit Bey’in göre-
vi kabul etmemesi üzerine, yerine Istanbul emniyet müdürü Bedri Bey atand›.

10. Madde’de oyun Edebi Heyeti (Okuma kurulu) belirleniyordu: Yönetim Ku-
rulu üyeleri yan›s›ra, tiyatro ve edebiyat alan›nda tan›nm›fl yedi kiflinin seçilmesiy-
le bu kurul, 14 kifli oluyordu. ‹lk Okuma Kurulu’na Abdülhâk Hâmit, Hâlit Ziya,
Cenap fiehabettin, ‹zzet Melih, Müfit Ratip, Münir Nigâr, Hüseyin Rahmi seçildi.
Ancak Abdülhâk Hâmit ile Hüseyin Rahmi üyelikleri kabul etmediler.

14. Madde ‘telif haklar›’na iliflkindi: Bu maddeye göre, yerli oyunlara genel gi-
fle gelirinin %10’u, uyarlanan yap›tlara % 7 ve çevirilere % 5 verilecekti. Ayr›ca,
oyunlar›n ilk oynan›fl›ndan sonraki bask› ve yay›m hakk› da yazar›n ya da çevir-
menin olacakt›. Bu yönetmeli¤in yan›s›ra bir de içtüzük haz›rland›. Bu içtüzü¤ün
10. Maddesinde temsil bölümüne al›nacak kimseler üzerinde duruluyordu. Bunlar
18 yafl›ndan afla¤› ve 35’ten yukar› olmayacaklard›. Fizik yap›lar› ve sa¤l›k durum-
lar› iyi olacak, engelli olmayacaklard›. Dilleri fliveye sapmayacakt›. Türkçe yaz›p
okuyabilecekler, 20 yafl›ndan afla¤› olanlar ana babalar›n›n r›zas›n› alacaklard›.

Yönetmenlik haz›rland›ktan sonra, sahne çal›flmalar› bafllad›. ‹lk gösteri 13
Ocak 1915 gecesi düzenlendi. Bu gösteride Victor Hugo’nun Ruy Blas adl› oyu-
nundan bir parça, Ahmet Fehim denetiminde Emin Beli¤ taraf›ndan gülünç bir mo-
nolog, M›nakyan denetiminde Alt› Aydan Beri adl› k›sa bir komedya oynand›.
Bundan sonra yine M›nakyan denetiminde çeflitli parçalar haz›rland›. Darülbeda-
yi’nin ilk profesyonel temsili, 20 Ocak 1916 gecesi Hüseyin Suat’›n Emile Fab-
re’dan uyarlad›¤› Çürük Temel (La Maison d’Argile) adl› oyunu halka aç›ld›.

Darülbedayi’nin bu ilk temsilinden Cumhuriyet’in ilân›na kadar olan dönemi
kar›fl›kl›klar ve s›k›nt›lar içinde geçti. Bu ilk on y›ll›k süreci ‘Bocalama Dönemi’
olarak sapt›yoruz.
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Musahipzade Celal

Cenap fiahabettin

Victor Hugo



20 May›s 1916’da sahneye ç›kar›lan, ‹bnürrefik Ahmet Nuri’nin Daniel Ric-
he’den uyarlad›¤› Hisse-i fiâyia (La Pretexte) ilk oyunun baflar›s›n›n üstüne ç›kt›.
Bu oyunun oynan›fl nedeni, önce para s›k›nt›s›na düflmüfl olan Darülbedayi’nin se-
yircisini ‘garantilemek’ti. Halk›n tulûat topluluklar›nda oynanan basit, kal›n çizgili
güldürülere koflmas› ve Ahmet Nuri’nin bu vodvili Türkiye halk mizah›na oturtmufl
olmas› ile gelir sa¤lama yolu aranm›flt›. Bu giriflim yanl›fl ç›kmad› ve Istanbul seyir-
cisi bu oyuna büyük ilgi gösterdi.

Darülbedayi’nin ilk oynad›¤› yerli oyun Halit Fahri’nin manzum olarak yazd›¤›
Baykufl’u oldu (2 Mart 1917). Oyunu Muhsin Ertu¤rul sahneledi ve Yafll› Köylü’yü
oynad›. Ayfle’yi Eliza Binemeciyan, Mehmet’i Muvahhit, Yolcu’yu Raflit R›za, Köy-
lü’yü ‹. Galip, Nine’yi Adriyen ve Perilerin Melikesi’ni de Sara Mannik canland›rd›-
lar. Perilerin dans› için Garden Bar dansç›lar›n›n birkaç› tutuldu. Dans›n müzi¤ini
Mösyö Hege besteledi ve sahne tasar›m›n› Isola Bella ad›nda bir ‹talyan ressam
yapt›. Seyirci oyunu çok tuttu. 

Ancak kurum içindeki huzursuzluk bitece¤ine artm›flt›. Bunun nedenlerinin ba-
fl›nda mali s›k›nt›, adam kay›rma ve disiplinsizlik geliyordu. Yönetim Kurulu ile sa-
natç›lar aras›nda s›k s›k çat›flmalar oluyordu. Bu çat›flmalar›n sonunda Darülbeda-
yi’nin iki önemli sanatç›s› (Muhsin Ertu¤rul ve Fikret Sâdi) kurumdan ç›kar›ld›lar.
Askerden dönen Behzat Hâki kadroya girerken, Muhsin Ertu¤rul yine Almanya’ya
gitti. Döndü¤ünde ‘Edebi Tiyatro Heyeti’ toplulu¤unu kurarak ‹bsen’in Hortlak-
lar’›n›, Ahmet Nuri’nin Sivrisinekler’ini sahneledi. O s›rada, sanatç›y› Darülbeda-
yi’ye kabul etmifl olan yönetim kurulu, Hortlaklar’› kendi hesab›na oynatt› diye
M. Ertu¤rul’u ikinci kez kurum kadrosundan ç›kard›.

K›sa bir süre sonra, d›flarda baflar›l› ifller yapan ve ayd›n seyircileri kazanan
Muhsin Ertu¤rul’un eksikli¤i hissedildi ama sanatç› Darülbedayi’ye tekrar girmek
için baz› koflullar ileri sürüyor ve disiplin için yönetim kurulunun keyfi hareket et-
memesini söylüyordu. Sanatç›, 1919 y›l›n›n fiubat ay›nda tekrar Darülbedayi’ye girdi.

Bu s›rada kurum, tiyatro okulu kimli¤ini yitirmiflti. Yaln›zca oyunlar oynayan
bir toplulu¤a dönüflmüfltü. Bunun için ilk yönetmelik de kendili¤inden ortadan
kalkm›fl bulunuyordu. ‹kinci yönetmelik 31 Mart 1920’de kabul edildi. Bu yönet-
melikle yönetim ve okuma kurullar› birlefltirildi. Oyunlar›n seçimi bu 14 üyesi bu-
lunan kurul taraf›ndan yap›lacakt›. Bu s›rada M. Ertu¤rul tekrar yurt d›fl›na gitti, Al-
manya ve ‹sveç’te ünlü yönetmenlerin yan›nda çal›flt›. 1921’de Istanbul’a döndü-
¤ünde 150 lira ayl›kla kurumun baflyönetmenli¤ine atand›. M. Ertu¤rul’un Darülbe-
dayi’ye girmesi üzerine, daha önceden kurumdan ayr›l›p kendi topluluklar›n› kur-
mufl olan Muvahhit, ‹. Galip, Behzat Hâki ve Raflit R›za da kuruma döndüler. Böy-
lece kurum yeniden canland›. Ancak sanatç›lar yönetimin kendilerine verilmesini
istiyorlard›. Aralar›ndan üç kifli seçilerek yönetim kurulunu ortaya ç›karmal›, oku-
ma kurulu da yine sanatç›lar aras›ndan seçilecek alt› kifliye verilmeliydi. Yönetim
kurulu, sanatç›lar›n bu önerisine sert tepki gösterdi ve kararlar›nda direnen M. Er-
tu¤rul, ‹. Galip, Behzat Hâki, Emin Beli¤, Ercüment Behzat (Lav) ve Onnik Bine-
meciyan gibi sanatç›lar Darülbedayi’den ç›kar›ld›lar.

Bu durumda Muhsin Ertu¤rul Almanya’ya gitti ve orada sinema yönetmeni ola-
rak filmler çevirdi. Darülbedayi’den ç›kar›lan di¤er sanatç›lar ‘Yeni Sahne’ toplulu-
¤unu kurdular. Bu topluluk bir dönem dayanabildi. 1922 y›l›n›n sonunda M. Ertu¤-
rul Almanya’dan döndü. Kurum d›fl›nda kalan Darülbedayi sanatç›lar› ‘Türk Tiyat-
rosu Toplulu¤u’nu kurdular. Muhsin Ertu¤rul ise Bahçekap›’da bir büro açarak si-
nema ile u¤raflmaya bafllad›. Ancak Darülbedayi’de kar›fl›kl›k, önemli sanatç›lar›n
ç›kmas›yla bu kez sanat yönünden de bir düflüfl gösterdi. Anlaflmazl›k üzerine ‹b-
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Meflrutiyet döneminde
sahneye ilk ç›kan Müslüman
k›z Afife (Jale) olmufltur.
Afife, ilk kez Hüseyin Suat’›n
Yamalar oyununda,
Kad›köy’deki Apollon
Tiyatrosu’nda (bugün
yerinde Reks Sinemas›
bulunmaktad›r) sahneye
ç›kt›.

Henrik ‹bsen



nürrefik Ahmet Nuri yönetim kurulundan çekilerek Kad›köy’de ‘Yeni Tiyatro’ top-
lulu¤unu kurdu.

‹lk oyunundan bir süre sonra Tatl› S›r’da da sahneye ç›kan Afife, polis bask›-
n›na u¤rad›, zor belâ tiyatrodan kaç›r›ld›. Yine Odal›k’ta oynarken emniyet güçle-
ri tiyatroyu sarm›fl ve Afife yine zorlukla arka kap›dan kaç›r›lm›flt›r. fiubat 1921’de
‹çiflleri Bakanl›¤› Müslüman kad›nlar›n sahneye ç›kmas›n› yasaklad›. Afife, Darül-
bedayi’den ç›kt›ktan sonra Burhanettin Toplulu¤u’na girmifl, Cumhuriyet’ten sonra
da Fikret fiâdi’nin ‘Milli Sahne’si ile Anadolu turnelerine ç›km›flt›r. Afife, Burhanet-
tin Toplulu¤u’nda Seniye (sonradan Tepsi) ad›nda bir k›z› sahneye ç›kard›¤› gibi,
Anadolu’da Mebrure ve Leman adl› k›z› da sahneye özendirmifltir. Ayr›ca, ‹zmit’te
Huriye ve Hikmet, Trabzon’da Ruhat adl› k›zlar›n sahneye ç›kmalar›na önayak ol-
mufltur. Müslüman k›zlar›n sahneye ç›kmas›, Atatürk’ün direktifiyle Cumhuriyet’in
ilân›ndan sonra gerçekleflmifltir. Cumhuriyetten sonra sahneye ilk ç›kan Müslüman
k›z 1923’te ‹zmir’de, Bedia Muvahhit olmufltur.

AVRUPA T‹YATROSUNDAK‹ T‹YATRO 
HAREKETLER‹N‹N ETK‹LER‹
Önce Balkan Savafl›, sonra I. Dünya Savafl›’n›n keflmekefli içinde, Türk yazarlar›n›n
ço¤u Avrupa tiyatrosunda olanbitenden habersizdiler. Ama yabanc› dil bilen kü-
çük bir kesim, Avrupa tiyatrosunu izliyor ve oyunlar›nda bu e¤ilimleri taklit ediyor-
lard›. On dokuzuncu yüzy›l›n sonunda ve yirminci yüzy›l›n bafllar›nda baz› Avru-
pal› do¤alc› (naturalist) yazarlar›n simgecili¤e, tepkicili¤e ve dincili¤e kaçt›¤› izle-
nir. Toplumculu¤a yönelme çabas› içine girenlerden biri Emile Zola’yd› (1840-
1903). Öte yanda, do¤alc›lar›n en büyük savunucular›ndan biri olan Hippolyte Tai-
ne (1828-1893), Paris’teki ‘Komün Hareketi’ (1870) karfl›s›nda dehflete kap›larak
H›ristiyan sanat›n›n koruyucu mele¤i olmufltu. Norveçli Ibsen ile Alman Haupt-
mann simgecili¤e do¤ru yol ald›lar. Paul Bourget (1852-1935), duygusall›k içinde
dinin lofllu¤una s›¤›nmay› seçti. ‹sveçli Strindberg, kiflisel saplant›lar ve dünyas›n›n
karabasanlar› içinde buldu ac›s›n›n çaresini. Do¤alc› yazarlar›n çeflitli kaç›fl yollar›
denemelerinin çeflitli toplumsal nedenleri vard›. Bu nedenlerden biri do¤alc› yön-
temin özelli¤inde bulunuyordu. Ayr›ca, 1789’daki Frans›z Devrimi ard›ndan gelen
1830, 1848 ayaklanmalar› ve 1870’teki Komün Hareketi, sanatç›lar› bambaflka bir
dünyan›n efli¤inde flaflk›na çevirmiflti. Baz› yazarlar bu de¤iflen dünyaya karfl› bü-
yük bir korku ve irkilti içindeydiler; kimi de de¤iflen dünya ile kendi aras›nda bir
uyum sa¤lama yoluna gitmiflti.

Komün Hareketi ile uzun bir süredir egemenli¤ini sürdüren orta s›n›f, yeni bir
s›n›f›n solu¤unu ensesinde hissetmiflti. Yazarlar ve sanatç›lar ikiye ayr›ld›: Bu hare-
kete tepki gösterenler ve buna kat›lanlar. Tutunacak dallar› olmayan ve iki taraf›n
ortas›nda kalanlar ise de¤er tan›mazl›¤›n ç›kmaz soka¤›nda buldular kendilerini.
Do¤alc›l›k özelli¤i gere¤i sonuçsuz kalmaya mahkûmdu; çünkü do¤alc› yazarlar,
toplumu geçmiflle gelecek aras›nda bir çat›flma olarak de¤il, de¤iflmez bir yaflam
olarak kabul etmifllerdi. Do¤alc›lar toplumu belirli bir an olarak saptam›fl, geliflim
çerçevesi içinde incelememiflti. Onlar, kapitalist-burjuva dünyas›n›n kirlerini, baya-
¤›l›klar›n› aç›kl›yor, ama daha derine inip düzenin de¤iflebilirli¤ini irdelemiyordu.

Toplumsal ve siyasal de¤ifliklikler yazarlar›n ve sanatç›lar›n bir bölümünü çeflit-
li yönlere kaç›rd›. Kimi yabanc›laflman›n içinde kendini gerçeklefltirme çabas›na
yöneldi; kimi simgelere s›¤›nd›, kimi de ressam Cezanne gibi insanlar› ortadan kal-
d›rd› ve evreni yaln›zca bofl bir do¤a olarak gördü; bunun için de yap›tlar› giderek
insans›zlaflt›. Bir bölümü parçalanmay› seçti ve eridi gitti; baflka bir bölümü de sü-
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rekli olarak toplumdan kaçt›. De¤iflen dünyaya uyma çabas›na girenlerse bilimsel
esteti¤i temel ald›lar.

‹flte XX. yüzy›l sanat› da bu çeflitli yönelifllerin çat›flmas› ve uzlaflmas› ile ortaya
ç›kt›. Bu yüzy›l› kas›p kavuran ve çok fleyin de¤iflimini getiren iki büyük dünya sa-
vafl› da bu yönelifllerde büyük birer etken oldu. Yüy›llar boyunca geliflen tiyatro
ise iki temel e¤ilimini sürdürdü: Gerçekçilik ve Karfl›t Gerçekçilik ... ‹lki, do¤alc›l›-
¤a, yeni (elefltirel) gerçekçili¤e ve toplumcu gerçekçili¤e do¤ru bilimsel bir geliflim
gösterdi. Simgecili¤i, d›flavurumculu¤u, gerçeküstücülü¤ü, gelecekçili¤i, konstrük-
tivizmi ve benzerlerini kapsayan ikinci e¤ilim ise bireyci yönelifllerin yata¤› oldu.
Yirminci yüzy›l tiyatrosunda, zaman zaman bu iki e¤ilimin birbirini kapsad›¤› da
olmufltur. Üçüncü bir e¤ilim de¤ildi bu; yaln›zca modern tiyatro geliflimindeki iki
temel e¤ilimin yer yer birbirinin içine girmesiydi. ‹kinci Dünya Savafl› ile birlikte
bir senteze do¤ru geliflti¤i izlendi. 

Avusturyal› Sigmund Freud’un psikanaliz ve bilinç alt› üzerine gelifltirdi¤i düflü-
celer, Avrupa’daki oyun yazarlar› kadar, baz› Türk oyun yazarlar›n› da etkilemiflti.
Örne¤in, Tahsin Nahit ve Hasan Bedreddin oyunlar›nda psikolojik ö¤eye önem
verdiler. Ayr›ca, simgecilik Meflrutiyet’teki birçok yazar›n e¤ilimlerini ortaya ç›kar-
m›flt›. Bunlardan biri Halit Fahri’nin manzum olarak yazd›¤› Baykufl’tu. 

Bu etki sanki bir tekel biçimini alm›flt›. O dönem Frans›z tiyatrosu ise özellikle
tezli oyunlar ve fikirler tiyatrosuna yönelmiflti. Yazarlar bu oyunlar› Istanbul’a ge-
len Frans›z topluluklar›ndan tan›yorlar ya da dil bilenler bunlar› daha çok Türkiye
toplumuna uyarl›yarak çeviriyorlard›. Bu yazarlar aras›nda en çok Henri Kistemae-
kers, Victor Fabre, Paul Hervieux, Henri Laveden oynan›yordu. Bu yazarlar›n, top-
lumun o dönemdeki duygular›na uygun olan oyunlar› seçiliyordu. Örne¤in, Bur-
hanettin Bey Toplulu¤u 1921’de H. Lavedan’›n yurtseverlik konusundaki Servir
adl› oyununu Vazife-i Vataniye ad›yla temsil etmifltir. Yine bunun gibi, bir yurt-
severlik oyunu olan, Gaston Leroux ile Lucien Camille’in birlikte yazd›klar› Alsa-
ce, Mahmut Yesari’nin uyarlamas›yla ‹zmir ad›yla, ‹zmir’in Ba¤›ms›zl›k Savafl›’nda-
ki durumuna uydurularak Darülbedayi taraf›ndan 1922 y›l›nda oynanm›flt›r. H.
Kistmaekers’in La Flambeé’si, Muhsin Ertu¤rul taraf›ndan Uçurum ad›yla uyar-
lanm›fl, 1917’de Darülbedayi taraf›ndan oynanm›flt›r. Siyasal temalar da o dönemde
revaçtayd›. Binemeciyan Toplulu¤u da¤arc›¤›nda yer alan Sirkat Meselesi, Bir
Buhran ve F›rka Münâzaas› adl› oyunlar, siyasal temas› olan yerli yap›tlard›.

Bu süreçte baz› ayd›nlar böyle ikinci s›n›f yazarlar›n pek de¤eri olmayan oyun-
lar› yerine Avrupa’n›n klasiklerinin oynanmas›ndan yanayd›lar. Nitekim Avrupa ya-
zarlar›n›n baflyp›tlar›, klasik repertuvar›n büyük oyunlar› da Istanbul’da oynanm›fl-
t›r. Giderek Rus klasik oyunlar› da oynanmaya baflland›. Bunlar›n içinde Istanbul
seyircisinin en çok tan›d›¤› Leo Tolstoy oldu. Tiyatrolar, Meflrutiyet’in ilk y›llar›n-
da, daha çok güncel konularla ve geçmifl dönemin hesaplaflmas›yla u¤rafl›yordu.
Daha sonra savafl ve sansür temalar› tiyatro repertuvarlar›nda yer ald›. Norveçli ‹b-
sen ile Belçikal› simgeci yazarlardan Maeterlinck Meflrutiyet’in sonlar›na do¤ru ta-
n›nmaya bafllad›. Yakup Kadri Karaosmano¤lu’nun Nirvana ve Veda adlar›ndaki
birer perdelik iki oyununda ‹bsen etkisi oldu¤u söylenebilir. Öte yanda Halit Fahri
Ozansoy’un manzum Baykufl adl› oyunu, Maeterlinck’in L’Interieur’ünü hat›rlat›r.
Zaten Maeterlinck’in bu oyunu da ‹çerde bafll›¤› alt›nda çevrilmifl bulunuyordu.

DÖNEM‹N OYUN YAZARLARI
Ço¤u melodramatik e¤ilimde olan bu oyunlar›n yüzlercesi içinde, yaz›ld›klar› dö-
nemin özelliklerini yans›tmalar› bak›m›ndan ilgi çekici olanlar›ndan baz› örnekler
verelim. 

915.  Ünite  -  Meflrut iyet  T iyatrosu

Etkisi görülen Avrupa
yazarlar› aras›nda özellikle
Molière, Goldoni, Corneille,
Racine, Shakespeare,
Alexander Dumas fils, Victor
Hugo Pixérecourt, Schiller,
‹bsen, Labiche ve çeflitli
melodram yazarlar›yd›.
Meflrutiyet Döneminde
Avrupa tiyatrosunun etkisi
daha çok Frans›z
tiyatrosundan geliyordu.

Yakup Kadri
Karaosmano¤lu



a) Çeflitli E¤ilimde Oyunlar
Özgürlü¤ü vurgulayan otuza yak›n oyun içinde, Hüseyin Kâmi’nin Sabah-›

Hürriyet (1908) yap›s› acemice olan, Jön Türkler’i, ‹ttihat ve Terakki’cileri ele alan
befl bölümlük bir oyundu. Her bölüm yeni bir kesiti gösteriyor ve bu befl bölüm
organik bir biçimde birbirine ba¤lanm›yordu.

Siyasal-hukuksal düzeni ele alan, dönemi için ilginç olan Ahmet Bahri’nin Gasb
ve Nedâmet ve Nedâmet yine ‹hanet (1909) otuzbefl tabloya bölünmüfltü. Oyun,
çeflitli episodlar içinde belgelere dayanarak gelifliyordu. Oyunda, sarayda çevrilen
entrikalar ve yöneticilerin korkular›, kayg›lar› dile getiriliyordu. Belgesel olmamak-
la birlikte, özgürlük için savaflan önemli kiflileri yans›tan ve siyasal-hukuksal düze-
ni gösteren bir bölümü Mithat Pafla ve Nam›k Kemal ile ilgiliydi. Araflt›rmac› Metin
And, 1908 y›l›nda, Osmanl› Dram Kumpanyas›’n›n oynam›fl oldu¤u Mithat Pafla
yahut Aleksinaç Muharebesi (1908), Agopyan Toplulu¤u taraf›ndan oynanan
Mithat Pafla (1909) ve Hasan Efendi Toplulu¤u’nun oynad›¤› Mithat Pafla (1911)
adl› oyunlar› saymaktad›r. Öte yanda, M. Sezâi’nin Mithat Pafla yahut Hükm-i
‹dâm (1912) konuyu belgelere dayanarak iflleyen bir oyundu. Mithat Cemal’in Ke-
mal (1912) ad›n› verdi¤i dört bölümlük, uzun tiradlar› kapsayan, yer yer dural bir
görünüfl alan yap›t› ise özgürlü¤ün baflka bir temsilcisi olan Nam›k Kemal’i göste-
riyordu.

Hüseyin Suat’›n ilk oyunu olan fiehbâl yahut ‹stibdat›n Son Perdesi (1908)
Abdülhamit’in ünlü hafiyesi Fehim Pafla’n›n kötülüklerini ele almaktayd›. Bu ünlü
hafiyeyi iflleyen bir baflka oyun Mehmet Burhanettin’in Fehim Pafla (1912) adl›
yap›t›yd›. Ayn› hafiyeyi Fehime Nüzhet’in yazd›¤› Bir Zâlimin Encam›’nda (1908)
görürüz. Bu oyunda hafiyelik temas›n› da bast›ran içli bir aflk öyküsü vard›r. ‹bnül-
cemal Ahmet Tevfik, ‹stibdat›n Son Günü yahut Zavall› Valide’de (1910) hafi-
yelik ve adalet sisteminin bozuklu¤u üzerinde durur. Hafiyelerin kötülüklerini gös-
teren bir baflka oyun da Yusuf Niyazi Ebu Kemal’in Mülevves yahut Bir Ca-
sus’un Akibeti’dir.

II. Abdülhamit de oyunlar›n konular›nda s›k s›k yer alm›flt›r. Doktor Kâmil im-
zas›yla yazan biri, Canl› Cenaze yahut Y›ld›z’›n Telâfllar› (1909) adl› oyununda
Abdühamit’e karfl› birleflenleri ve padiflah› gösterir. Abdülhamit’i ele alan bir bafl-
ka yap›t, Abdülhalim Memduh ile Refik Nevzat’›n birlikte yazd›klar› Abdülhamit
ve Genç bir Harem A¤as› (1911) adl› oyundur. Bu padiflah yine Vassaf Kadri’nin
Y›ld›z Facialar›’nda (1911) Jön Türkler’e yap›lan iflkenceler, hafiyeler ve saray
entrikalar› aras›nda incelenir.

Halil Rüfltü’nün 10 Temmuz 1324 (1908) adl› oyununda Meflrutiyet’in ilân› için
Rumeli’de çal›flan subaylar› ele al›r. Oldukça içli bir oyun olan, Hasan Nazmi’nin
Genç Zâbit yahut ‹stibdât Zulümleri (1910) adl› yap›t›, Hilmi ad›nda bir genç
subay›n hafiyelerin zulmüne u¤ray›p Yemen’e sürülmesini ifller. Selânikli Hilmi,
Menfiler yahut Felâket-i ‹stibdât (1911) ad›n› verdi¤i oyununda yine ‹stibdat’a
karfl› sürgüne gönderilenlerin yaflant›lar›n› gösterir. Jön Türklerin çal›flmalar› ile ‹s-
tibdat’ta devleti yönetenleri karfl›laflt›ran Hasan Nadir’in Devr-i Sâb›kta Vükelâ
(1910), yine Jön Türkler ile gizli polisin iflkencelerini ele alan Ahmet Hilmi’nin ‹s-
tibdât’›n Vahfletleri yahut bir Fedãinin Ölümü (1909), yurt d›fl›ndaki Jön Türk-
ler’in çal›flmalar›n› iflleyen Sâid Hikmet’in Mâzi ve Âti (1909) gibi yap›tlar›n›n ya-
n› s›ra, Aka Gündüz’ün ilk oyunu say›lan ve tamam› yay›mlanmayan Aflk ve ‹stib-
dât (1909), özgürlük mücadelesine paralel geliflen bir aflk konusunu da içerir.

Cenap fiehabettin’in Yalan’› (1914) bu konuda yaz›lan oyunlar›n en çok temsil
edilenidir. Yazar›n flâirli¤inden gelen baz› afl›r› duygulu sahnelere karfl›n, o döne-
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Bu dönemde, s›k ifllenen
temalardan biri, ‹stibdat
sürecinin hafiyeli¤i ve
curnalc›l›¤›yd›. 

Bu dönemde çok tutulan
oyunlar aras›nda, Jön
Türkler’i ve özgürlük için
savaflan askerleri iflleyen
yap›tlar vard›r.

31 Mart Olay›, bu dönemdeki
yazarlar› yak›ndan
ilgilendiren bir konudur. Bu
konuda çok say›da oyun
yaz›lm›flt›r.

Aka Gündüz



min seyircisi taraf›ndan tutulmufltur. Ahmet Cevat [Emre], Y›ld›z’›n Sonu (1909)
ad›n› verdi¤i oyununda 31 Mart Olay›’n› inceler. Yazar, gerçek olaylara ve kiflilere
yer vermifltir. Mehmet ‹hsan’›n H›rs-› Saltanat yahut ‹ntikam-› Meflrû-u Millet
adl› oyunu 31 Mart Olay›’n›, Abdülhamit’in bu ayaklan›fl› düzenleyeflini ele al›r.
Bunun için de oyun 30 Mart günü, saray›n meflveret odas›nda geçer. Abdülhamit’in
gizlice para verifli, ayaklanma baflar›l› olursa Dervifl Vahdeti’nin fleyhülislâm olaca-
¤› sözü ilk bölümde aç›klan›r. Baflka bir sahnede de Jön Türkler’i ve genç subay-
lar› gösterir. Oyunun sonunda Abdülhamit’e Mithat Pafla ile Nam›k Kemal’in haya-
letleri görünür; hayaletler, padiflaha, paras›n› halka b›rakmas›n› söylerler. 

Do¤al olarak bu dönemde siyasal elefltiriyi getiren yap›tlar da yaz›lm›flt›r. Saffet
Nezihi’nin ‹zah ve ‹stihzah’› (1910) meclis soruflturmas› karfl›s›nda iki bakan›,
Garibeler’i (1908) ise halk›n meclis soruflturmas›n›n iyi yürütmedikleri için millet-
vekillerinden hesap sormas›n› ele al›r. Bu iki oyun konu olarak birbirini tamamlar
niteliktedir.

Kentlerdeki sömürü düzenini tema olarak alan Saffetî Ziyâ’n›n Haralambos
Cankiyadis (1912) o döremin bafll›ca töre oyunlar›ndan biridir. Köylerdeki sömü-
rü düzeni Mehmet Sâdullah’›n Köylü Mürflidi (1913) adl› oyununda dile getirilir.
Tefecilik ve yobazl›k konular›n›n ifllendi¤i bu oyunda gerçekte vaorlan bir köyle,
olmas› gereken köy ar›s›nda bir karfl›laflt›rma yap›l›r.

Salâh Cimcoz ile Celâl Esat’›n Selim-i Sâlis’i (1910), çeflitli dönemlerde tekrar
tekrar oynanan bir oyun olarak dikkat çeker. Oyunda III. Selim’in bat›l›laflma ve
ilericilik e¤ilimi ve buna karfl› gösterilen tepki dile getirilir. Ayn› padiflah üzerine
bu dönemde yaz›lan oyunlardan biri de Ali Haydar Emir’in Sultan Selim-i Sâlis’tir
(1909). Konu, Kabakç› Mustafa ayaklanmas›ndan önceki ayaklanmalardan bafllar,
II. Mahmut’un tahta geçmesine kadar olan olaylar› ayr›nt›l› bir biçimde ifller. A. Fa-
ik’in fiâhingiray adl› oyununda, bir hükümdar›n bat›l›laflma için giriflti¤i çaba ve
buna karfl› ç›kan çevre ele al›n›r. Oyun, K›r›m tarihinden bir olay› konu eder.

Ziya Gökalp’›n çevresinde toplanan Türkçüler, çeflitli dergilerde ve Türk Oca¤›
gibi kurumlarla düflücelerini yaymaya çal›fl›yorlard›. Bu e¤ilimin tiyatro alan›ndaki
ilk ürünleri 1913 ile 1920 y›llar› aras›nda, I. Dünya Savafl› ile Ba¤›ms›zl›k Savafl› s›-
ras›nda yaz›ld›. Ziya Gökalp, Alparslan, Malazgirt Muharebesi (1913) ad›n›
verdi¤i iki bölümlük k›sa bir oyun yazm›flt›r. Alparslan ile Romanos aras›ndaki sa-
vafl› ve Romanos’un yenilgisini gösteren bu oyunda Türklerin erdemleri yabanc›-
larla karfl›laflt›r›l›r. Ayn› y›l içinde yay›mlanan Mehmet Nâfi’nin Kamer Sultan’› ve
Celâl Esat’›n Büyük Yar›n’› Cengiz Han zaman›ndaki Türklere iliflkin oyunlard›r.
Aka Gündüz’ün Muhterem Katil (1914) ad›n› verdi¤i oyunu ise Kafkasya’da Ka-
zaklara karfl› dövüflen Türkler ile romantik tek yanl› bir aflk iliflkisini ifller. Yine bu
e¤ilimi yans›tan, Aka Gündüz’ün yazd›¤› Yar›m Türkler (1919) Türk özelliklerini
yitirmifl, yozlaflm›fl Türkleri konu eder.

Çeflitli gazetelerle halka yönelen, ama yayg›nlaflma oran› düflük olan Sosyalizm
düflüncesi içinde de sahne yap›tlar›na yer verilmifltir. Bu düflüncede olanlar›n
önemli bir bölümü romantik bir baflkald›r›y› sürdürüyor, sorunlara bilimsel olarak
e¤ilmek yerine duygusal bir tutumla yöneliyordu. Bu özellik sahne için yaz›lan ya-
p›tlarda izlenir. M›nakyan Kumpanyas›’n›n Kad›köy’de oynad›¤› Sosyalizm yahut
Âmir mi, Hâmi mi? (1911) böyle duygusal yanlar› yo¤un bir denemeydi. ‘Amele
Hayat›na ait 5 Perdelik Piyes’ diye tan›t›lan Sosyalist yahut Hak Çal›flan›nd›r
(1920), içerik ve biçim aç›s›ndan yine zay›f bir oyundur. Bu oyunlar içinde nisbe-
ten biraz daha ilginç olan Ömer Hilmi’nin alegorik kifliler kullanarak yazd›¤› Hak
ve Kuvvet (1923) adl› oyunudur.
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Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
ancak bat›lalaflma ile
kurtulaca¤›na inananlar, bu
konuda oyunlar yazm›fllard›r.

O dönemde, say›s›z oyun
yaz›lmas›na neden olan
e¤iimlerden biri
Türkçülük’tür.



O dönemde tiyatroda populizmi temsil eden yazar Tunal› Hilmi’ydi. Bu yazar,
Memifl Çavufl ad›n› verdi¤i kahraman› ile çeflitli oyunlar yazm›flt›r: Dertli Memifl
Çavufl (1910), Istanbul fienliklerini Görmeye Gelmifl Bir Köylü, Memifl Ça-
vufl (1921), Büyük Millet Meclise Âzalar› Memifl Çavufl Sayvan›nda (1923) gi-
bi daha birkaç oyunuyla Tunal› Hilmi köylünün yurt yönetimine kat›lmas›n› savu-
nurken nazma baflvurmufltur. Gerek teknik gerekse içerik yönünden bu oyunlar
sahne üzerinde oynanmaya uygun de¤ildir.

Girit’in elden ç›k›fl›, Trablus savafl›, Balkanlardaki baflkald›r›lar, I. Dünya ve Ba-
¤›ms›zl›k savafllar› çok say›da tarihsel oyunun yaz›lmas›na neden oldu. ‹bnürrefik
Ahmet Nuri’nin Ferda’s› (1914), Manast›rl› Hasib’in Rumeli’si (1915), Necmettin
Sâhir’in Kafkas Yolu (1915), Hüseyin Kâz›m’›n Büyük ‹mân’› (1916) gibi daha
birçok oyun, Türklerin I. Dünya Savafl›’ndaki kahramanl›klar›n› dile getirir. Savafl-
taki morali artt›rmak için yaz›lan birçok yap›t aras›nda Abdülhâk Hâmit’in, ço¤u
bölümleri nesir olan, Yâdigâr-› Harb’› (1919) sahne üzerinde oynanabilmesi ola-
naks›z bir yap›tt›r.

Mithat Cemal’in Çanakkale savunmas›na iliflkin Yirmi Sekiz Kânunuevvel
(1918) adl› oyunu yurtseverlik duygular›na yer vermekle birlikte, zay›f ve kusurlu
oldu¤undan sahne üzerinde etkisi olmayacak bir oyundur. Baflka bir manzum
oyun Faik Âli’nin [Ozansoy] Payitaht›n Kap›s›nda (1918) yurt sevgisini vurgu-
lar. Muhyiddin Mekkî’nin Vatan Daha Güzel’inde (1914) bir kahraman›n Arda-
han Kalesi’ni ele geçirifli ve bu kahraman›n bütün ailesinin de gönüllü olarak sa-
vafl cephesinde topland›klar› anlat›l›r.

Ba¤›ms›zl›k Savafl› üzerine say›s›z oyun yaz›lm›flt›r. Bunlar aras›nda Sâlih Ze-
ki’nin Öldürülen Söz - Öldürülemeyen Aflk (1920) Türk köylüsünün nas›l savafl-
tan savafla sürüklendi¤ini vurgular. A. R›za’n›n ‹zmir’e Do¤ru; ‹zmir’de Do¤an
fieref ((1922) yine ayn› konuyu ifller. Oyunda, ‹zmir’in gözünü budaktan sak›nma-
yan Valisi Nurettin Pafla ve arkadafllar›n›n çal›flmalar› gösterilir.

b) Meflrutiyet’in Bellibafll› Yazarlar›
Bu dönemde çok say›da yazar görmekle birlikte, ön s›ray› alm›fl ve Cumhuriyet

döneminde de oyun yazmay› sürdürmüfl, belli edebî ve tiyatro de¤erleri olan ya-
zarlar› görürüz. O dönem içinde, oldukça baflar›l› oyunlar yazm›fl ve Cumhuriyet
döneminde de olgunlaflm›fl oyun yazarlar› olarak görünen bu kiflilere k›saca de¤in-
mek gerekir. Bu yazarlardan bir kesimi de Cumhuriyet’ten sonra oyun yazmam›fl-
lard›r.

‘Servet-i Fünûn’ yazarlar› aras›nda tiyatroya en çok yap›t vermifl olan Hüseyin
Suat’t›r (1868-1948). Bu yazar›n, dönemin ilk e¤ilimine uyarak yazd›¤› ‹stibdat Dö-
neminin kötülüklerini gösteren befl bölümlük oyunu fiehbâl’den sonra, ikinci
önemli yap›t› Yamalar’d›r (1919). Oyunda, yabanc› bir kad›nla evlenmenin sak›n-
calar› savunulur. Yazar›n tek bölümlük Hülle (1910), Çifteli Mikroplar (oynan›-
fl› 1920) ve manzum olarak yazd›¤› Ahrette Bir Gün (oynan›fl› 1925), Ana Kar-
n›nda Son Gece adl› oyunlar›n›n yan›s›ra, uyarlama olup olmad›¤› kesin olarak bi-
linmeyen Sanat Vesikalar› (oynan›fl› 1920) ve Harman Sonu gibi oyunlar› da
vard›r. Onun Cenap fiehabettin ile birlikte yazd›¤› Küçük Beyler (oynan›fl› 1920)
adl› oyunu Darülbedayi’de temsil edilmifltir. Frans›zca’dan oldukça baflar›l› çeviri-
ler de yapm›fl olan Hüseyin Suat’›n baz› oyunlar›n›n bu dildeki oyunlar›n uyarla-
malar› olabilece¤i düflünülmektedir. Görenekleri ve aile kavram›n› ele alan bu ya-
zar bilinen çeflitli uyarlamalar› ile de o dönemin en s›k sahneye ç›kar›lan yazarla-
r›ndan biri olmufltur.
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Yine ‘Servet-i Fünûn’culardan Cenap fiehabettin (1870-1934) de tiyatroyla ilgi-
lenmifltir. Onun Merdud Aile adl› üç bölümlük melodram› ve H. Suat ile birlikte
yazd›¤› Küçük Beyler adl› vodvili tiyatro de¤erlendirmesi açs›ndan önemli de¤il-
dir. Yazar›n o dönem için önemli oyunlar› Yalan (1914) ve Körebe’dir (1917). Ya-
lan’›n baflkiflisi Ahmet’tir. Ahmet’in o¤lu Selim, 31 Mart Olay›’na kat›lm›fl, bu yüz-
den de idam edilmifltir. Afl›r› üzüntüye düflen kocas› Ahmet’in dikkatini baflka bir
yöne çekmek isteyen kar›s› Hacer, Selim’in zaten evlilik d›fl› bir iliflkiden do¤du¤u
yalan›n› atar. Ahmet, Hacer’i bo¤arak öldürür ve daha sonra bunun bir yalan oldu-
¤unu ö¤renerek ç›ld›r›r. Yazar›n Körebe adl› güldürüsü ise görücü usulü ile evlen-
menin saçmal›¤›n› ve o dönemdeki gençli¤in düflünce ve davran›fllar›n› veren, tö-
re komedyas›na yak›nl›¤› olan bir oyundur.

‘Servet-i Fünûn’ yazarlar›ndan biri olan, Nam›k Kemal’in o¤lu Ali Ekrem (1867-
1937), tiyatro alan›na dört bölümlük Baria (1908) ile üç bölümlük Sukut (1919)
ile girmifltir. Yazar›n tek bölümlük Mama Dad›m Dar›l›r (1919) ile Köse Danifl
ve Kumpanyas› adl› bir müzikal güldürü yazd›¤› da bilinmektedir. Baria, s›n›f
atlama, böbürlenme ve gösterifl duygular› yüzünden çocuklar›n› mutlu olamaya-
caklar› kiflilerle evlendirme çabas›nda olan ana babalar› ele al›r. Sukut’ta day›s›n›n
genç kar›s›yla cinsel iliflki kuran bir gencin h›rs ve tutkular› yüzünden, day›s›n›n ölü-
müne, yengesi ve kendisinin de suçlu olarak tutuklanmas›na yol açt›¤› gösterilir.

‘Edebiyat-› Cedide’ yazarlar› aras›nda daha çok romanlar›yla ünlenmifl Mehmet
Rauf (1875-1931), Pençe (1911), Cidâl (1911), Sansar (1914) ve Ceriha (Yara-
1927) adl› oyunlar›yla an›l›r. Tek bölümlük Diken (1911) adl› güldürüsü ve man-
zum olarak yazd›¤› Dilenci’si de bunlara eklenebilir. M. Rauf yabanc› oyunlar çe-
virmifl ve bazen de bunlardan uyarlamalar yapm›flt›r. Sansar’da do¤al e¤ilimlerden
ç›kan cinsel tutku ile toplum düzeninin korudu¤u evlilik aras›ndaki çat›flma gös-
terilir. Pençe’de ise, yine evlilik ve evlilik d›fl› iliflkinin çat›flmas› yer al›r. Cidâl’de,
yine evli kad›n-erkek iliflkisinin, evlilik d›fl› kad›n-erkek iliflkinli¤e üstünlü¤ü vur-
gulan›r.

Öte yanda, Hüseyin Rahmi [Gürp›nar] (1864-1943) tiyatro oyunlar›n› daha çok
Cumhuriyet Dönemi’nde yazm›flt›r. Ancak onun “okunmak için yaz›ld›¤›” belirtilen
oyunu Hazan Bülbülü (1916) uzun tiradlar› ve sahne tekni¤ine ayk›r› biçimi ile
oynanmaya elveriflli de¤ildir. Oyunda, ailelerin k›zlar› üzerindeki bask›lar› ve ana
baban›n k›zlar›n› kendi ç›karlar› için evlendirmeleri elefltirilir.

‘Fecr-i Âti’ ç›¤›r› içindeki yazarlardan, çok genç yaflta ölen fiehabettin Süleyman
(1885-1921) ile Tahsin Nahit (1888-1919) ilgi çekici oyunlar yazm›fllard›r. fiehabet-
tin Süleyman, F›rt›na (1910), Ç›kmaz Sokak (1913) ve K›r›k Mahfaza (1913)
oyunlar›yla tan›n›r. ‹lk oyunda kuflaklar aras›ndaki fikir ayr›l›¤› ilginç bir aç›dan
gösterilir; Bat› kültürünün hem eski hem de genç kuflak taraf›ndan yanl›fl anlafl›l-
m›fl oluflu, eski kufla¤›n bât›l inançlara, kendilerini yenilemeden, körü körüne ba¤-
lanm›fll›¤› bu oyunun düflünce aç›s›n› içerir. Ç›kmaz Sokak, yazar›n kendi döne-
mine göre cesur bir ç›k›fl›d›r; oyunda kad›nlar›n eflcinsel iliflkisi ifllenir. fiehabettin
Süleyman, K›r›k Mahfaza’da düflünce aç›s›ndan yine dikkate de¤er bir yönelimi
getirir; sanata yabanc› bir çevrede, genç flairleri, de¤erli tafllar› dökülmekte olan bi-
rer k›r›k mahfazaya benzetir. Yazar, yak›n dostu Tahsin Nahit ile birlikte çok tutu-
lan Kösem Sultan’› (1912) yazm›fl ve yine ayn› flair arkadafl› ile Ben... Baflka
(1913) adl› tek bölümlük güldürüyü ortaya ç›karm›flt›r. Çevirileri ve uyarlamalar›
olan Tahsin Nahit, iki sölümlük Firar (1910) ve tek bölümlük Hicranlar (1908)
adl› oyunlar›n yan›s›ra, fiehabettin Süleyman ile yukarda gösterilen oyunlar› ve
Ruhsan Nevvare ile Jön Türk (1909) adl› oyunu yazm›flt›r. Her iki yazar da dö-
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nemlerinin ilerisindedir. Her iki yazarda da, psikolojiye verdikleri önem aç›s›ndan
Freud etkisi hissedilir. Ne yaz›k ki Tahsin Nahit çok genç yaflta hayata veda etmifltir.

‘Fecr-i Âti’ yazarlar›ndan, yine çok genç yaflta ölen Müfit Ratip (1887-1920) ti-
yatroya önce oyuncu olarak kat›lm›flt›r. Refik Hâlit [Karay] ile birlikte Kanije Mü-
dafaas› ve Tiryaki Hasan Pafla (1910) adl› k›sa oyunu kaleme alm›flt›r. Yine
ayn› ç›¤›r›n yazarlar›ndan ‹zzet Melih [Devrim] (1887-1966) tiyatroyla yak›ndan il-
gilenmifl, ama Türkçe oyun yazmam›flt›r. Frans›zca yazd›¤› Leyla adl› oyunu ya-
banc› ülkelerde ilgi görmüfltür. ‘Fecr-i Âti’ye girip sonra bu guruptan ayr›lan Yakup
Kadri [Karaosmano¤lu] (1889-1974) daha çok Cumhuriyet dönemi yazar› olmakla
birlikte Meflrutiyet Dönemi’nde Veda (1909) adl› tek bölümlük bir oyun yazm›flt›r.
Oyun, yabanc› bir kad›n› deli gibi sevdi¤i için onu evine kapayan, ama kad›n›n bir
aile kurmak üzere ayr›lmas›yla can›na k›yan bir genci konu olarak al›r.

‘Milli Edebiyat’ ç›¤›r› içinde yer alan Hâlit Fahri [Ozansoy] (1891-1971), bu dö-
nemde Baykufl (1916), Ölüm Perileri (1918) ve ‹lk fiair (1923) adl› oyunlar› yaz-
m›flt›r. Tiyatro yazarl›¤›n› daha çok Cumhuriyet döneminde sürdürmüfltür.

Yusuf Ziya [Ortaç] (1896 -1967), düflmüfl bir kad›n u¤runa feda edilen yi¤it bir
erke¤i fliirli bir atmosfer içinde iflleyen oldukça statik bir manzum oyun olan Bin-
naz (1918) ile tiyatro yaflam›na girmifltir. Kördü¤üm (1919) ile toplumun hor gör-
dü¤ü düflmüfl bir kad›n›n aflkla ve erdemli yanlar›n›n ortaya ç›kart›lmas›yla yücel-
tilmesini dile getirir. Ondokuz oyun yazm›fl olan Yusuf Ziya’n›n Name’si ya da
sonraki ad›yla Eski Mektup’u görücü yoluyla evlenmenin gülünçlü¤ünü vurgula-
yan bir oyundur.

Otuzalt› yafl›nda ölen öykücü Ömer Seyfettin (1884-1920), oyun yazmakla pek
ilgilenmemifltir. Onun bir bölümlük fiaka (1908) adl› oyunu Donanma Cemiyeti
Toplulu¤u taraf›ndan temsil edilmifltir. Bu dönemde yazar›n bir de ‹htiyar Olsam
da (1918) adl› bir oyun denemesi vard›r. Bu oyun, Darülbedayi’ye verilmifl, ama
oynanmam›flt›r. Yazar›n bu oyunu, ölümünden sonra, 1928/29 tiyatro döneminde,
Mahçupluk ‹mtihan› ad›yla Darülbedayi’de sahnelenmifltir. Halide Adip [Ad›var]
(1884-1964) bu dönemde Kenan Çobanlar› (1916) adl› müzikli bir oyun yazm›fl,
müzi¤i Vedi Sabra bestelemifltir.

Tiyatro ile yak›ndan ilgilenen, modern Türkiye tiyatrosuna özellikle bu dönem-
de yazd›¤› yaz›larla büyük katk› sa¤layan Reflat Nuri [Güntekin] (1892-1956), bu
dönemde dört de oyun yazd›. Hançer (1920) kocas›n›n k›s›rl›¤› yüzünden, bir ka-
d›n›n baflka birinden çocuk sahibi olmas›n› ve bunun erkek olmas›n› isteyen aile
babas› taraf›ndan kabulünü ele alan, o dönem için ilgi çekici bir yap›tt›r. Eski Rü-
ya’da (1922) birbirlerini seven iki gencin ayr›lmalar›, k›z›n baflka biriyle evlenme-
si, ama y›llar sonra karfl›laflt›klar›nda yine iliflki kurmalar› ifllenir. Oyunun sonun-
da, kad›n, ailesini y›kmamak için evine döner ve ‘eski rüya’y› unutmaya çal›fl›r.
Tafl Parças› (1910) da ihanete karfl›n, aile düzeninin bozulmad›¤›, melodramatik
e¤ilimli bir oyundur. Gönül (1923), yazar›n bu dönemde yazd›¤› son yap›t›d›r. Re-
flat Nuri, olgunluk dönemi oyunlar›n› Cumhuriyet döneminde yazm›flt›r.

Bu dönemin verimli oyun yazarlar›ndan biri ‹bnürrefik Ahmet Nuri [Sekizinci]
dir (1874-1935), öbürü de Musâhipzâde Celâl’dir (1868-1959). Her iki yazar da
Cumhuriyet döneminde birçok oyun yazm›flt›r. Kendi oyunu olan Alemdar’da
(1914) sahneye ç›kan Ahmet Nuri, Bu dönemde, Sivrisinekler (1921), Aflk-› Atik,
Cereme, Dengi Dengine, Tevdîd-i Nikâh, F›rsat Yoksulu, Gücü Gücü Yetene,
Kad›n Tertibi, Aç›k Bono, Banka Müdürü, Büyük Yemin, Çürük Merdiven,
Eski Âdetler, Gerdaniye Buselik, Harika, ‹ki Atefl Aras›nda, Madde-i Asliye,
Münaf›kl›k, Ahlâktan Bir Yaprak, ‹ki Bebek, ‹zdivaç Projesi, Kuduz, Mü-
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nevver’in Hasbihâli, Türâbizâdeler, Üç Misli, Yeni Dünya ve Gerda gibi çok
say›da oyun yazm›flt›r. Ahmet Nuri’nin baflar›l› uyarlamalar› da vard›r. Daha çok ka-
l›n çizgili güldürüye, bazen de töre komedyas›na yak›n biçimlere yönelen yazar, Mu-
sâhipzâde Celâl ile birlikte bu dönemin en baflta gelen oyun yazarlar›ndan biridir.

En önemli oyunlar›n› Cumhuriyet döneminde yazan ve bu dönemde Türk K›-
z› (1910) ile tiyatro yazarl¤›na bafllayan Musâhipzâde Celâl, Köprülüler’de (1912)
tarihsel olaylara s›k› s›k›ya ba¤lanm›fl, onun için de bu ciddi yönelimli oyununda
pek baflar›l› olamam›flt›r. Öte yanda Istanbul Efendisi’nde (1913) tarihsel olayla-
ra daha az ba¤lanarak bir toplum tafllamas›na gitmifl ve ilk büyük baflar›s›n› elde
etmifltir. Yazar›n Lâle Devri (1914) bir önceki oyun gibi, müzikli bir yap›tt›r. Ya-
zar bu oyununda, saray içinde geçen bir konuyu ifller. Macun Hokkas› (1916),
yine bir atmosfer oyunu olarak görülür: Burada babas› taraf›ndan vesâyeti evin
hizmetlisine b›rak›lan bir genç k›z›n bafl›ndan geçenler sözkonusu edilir. Yedekçi
(1919) ile birlikte yazar›n toplum sorunlar›na daha tutarl› bir biçimde bakt›¤›n› gö-
rüyoruz: Oyunda, aln›n›n teri ile ekmek paras›n› kazanan bir emekçinin namuslu
kiflili¤i ile zamanlar›n› saçmasapan e¤lencelerle, hiçbir fley yapmadan geçiren var-
l›kl› kiflilerin yaflamlar› karfl›laflt›r›l›r. Kafl›kç›lar (1920) ise daha çok ahilik törele-
rini, özellikle kafl›kç›lar›n pefltamal kuflanmas›n› ve bu vesile ile yap›lan e¤lencele-
ri gösteren bir oyundur. Atl› Ases’te (1921) bofl olan önemli devlet makamlar›na
genelevde yap›lan pazarl›kla atama ifllemi yap›l›r. Demirbafl fiarl (1921) tarihsel
olaylar›n paralelinde bir aflk öyküsünü ele al›r. ‹taat ‹lâm›’nda (1923), yobaz,
bencil ve k›skanç bir kocan›n genç kar›s›na eziyet etmesi görülür. Yazar›n 1923 ya
da 1924’te yazd›¤› söylenen Moda Ç›lg›nlar› ad›nda bir oyunu varsay›lmas›na
karfl›n, bu oyuun metnine rastlanmam›flt›r.

Tanzimat dönemi tiyatrosu ile Meflrutiyet dönemi tiyatrosu karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ortaya na-
s›l bir fark ç›kar? Meflrutiyet tiyatrosunun karakteristik yanlar› nelerdir? 

DÖNEM‹N T‹YATRO ELEfiT‹R‹S‹
Mehmet Rauf bir yaz›s›nda o dönemin seyircisi üzerine flunlar› belirtiyor:

“Tiyatroya karfl› halk›m›z üç k›sma ayr›labilir: Birinci k›s›m, so¤uk k›fl geceleri
yahut yaz›n s›cak ve uzun günleri bu k›r›k dökük binalara girip bu derme çatma
oyunlar›, bozuk lisanl› aktörlerle seyir etme¤e tahammül edemeyeceklerini bir id-
dia-y› hodpesendane ile söyleyen gûya k›sm-› münevverdir; di¤er k›sm› Abdiî’nin,
Hasan’›n hokkabazl›klar›na;Peruz’un Eleni’nin kantolar›na, rakslar›na daha meclûp
olduklar›ndan anlamak ihtimalleri olmayan bu oyunlar› ihmal eden ekseriyet-i azi-
medir; tiyatro ve e¤lenmek ihtiyac› hisseden halk›n içinde bunlar ç›kt›ktan sonra
mektep flakirdân› ile, gayet cüz’i ehl-i merak kal›r ki, bunlar da on befl, yirmi kifli-
den mürekkep bir kumpanyay› hiçbir vakit doyuramaz.” (“M›nakyan Efendi,” Ser-
vetifünûn dergisi, say›: 1096, 17 May›s 1328.)

Mehmet Rauf, tiyatro topluluklar›n›n çoklu¤undan yak›n›r, ancak hepsi bir ara-
ya getirilse tek bir topluluk ortaya ç›kabilece¤ini, oyuncular›n böyle amip gibi ço-
¤alan çeflitli topluluklara da¤›lmalar› karfl›s›nda seyirci say›s›n›n yetmedi¤ini, me-
rakl› olanlar›n ise ilgisini yitirdiklerini belirtir. (“Bizde Tiyatroculuk,” Servetifünûn
dergisi, say›: 1097, 21 May›s 1328 [1912].) Celâl Sâhir, toplumun kültürünün henüz
tiyatroyu anlayacak düzeyde olmad›¤›n› bunun ise bir yanda iyi oyunlar oynat-
makla, bir yandan da elefltirmenlerin yol göstermesiyle devam edebilece¤ini söy-
ler. (“Temâflâya Dair. Temâflâgiran ve Münekkitler,” Servetifünûn dergisi, say›:
949, 30 Temmuz 1325 [1909].) Dönemin ilginç yazarlar›ndan fiehabettin Süleyman
ise, bir yaz›s›nda, tiyatronun bizde neden geliflmedi¤ini flu sat›rlarla aç›klar:
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Meflrutiyet döneminde çeflitli
dergilerde tiyatro üzerine
elefltiriler ve yaz›lar
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“(...) Bu bizde hayat-› içtimaiyenin [toplumsal yaflam›n) mefkudiyyetinden [yok-
lu¤undan] ileri geliyor. Osmanl› diyar›nda müflterek tahassüsat [duygulanmalar] ile
müflterek ezvâk [tav›r] ile, müflterek bir kalb ile ayn› fley karfl›s›nda ayn› zaman da-
hilinde ç›rp›nma hassas› pek azd›r. (...) Bizde hayat-› içtimaiyye yoktur, çünkü biz-
de hayat-› aile [aile yaflam›] mefkuddur [yoktur]; çünkü bizde hayat-› aile metin
esaslar üzerine merbut [ba¤l›] de¤ildir, çünkü bizde hiss-i infisâd [fesatl›k duygusu]
her fleye galibtir. Bir yerde toplan›p ayn› nazariyat ve hissiyet ile mütehass›s olmak
zevki bize verilmemifltir. Hayat-› temâflâiyyeyi ise yaflatan zevk-i içtimaiyedir. Her-
hangi bir millet ki müflteret evzâk ve heyecanla düflkündür, onda bu sâike-i sanat
[sanata sevkeden durum] ilerlemifl, büyük harikalar izhâr etmifltir.” (“Bizde Temâ-
flâ,” Büyük Duygu dergisi, say›: 15, 7 A¤ustos 1329 [1913].)

Bu dönemin el ilanlar›na, gazetelerdeki programlara bak›l›rsa, tiyatro oyunlar›-
n›n yan›s›ra, tiyatrolarda Hürriyet, Meflrutiyet marfllar› çal›n›yor, anayasa, siyasal
durum, devrimin anlam›, önemi üzerine söylevler çekiliyor, bu arada tiyatro üzeri-
ne de konferanlar veriliyor, konuflmalar yap›l›yordu. Böylece, bu konferanslarla ve
konuflmalar yoluyla seyircinin yetifltirilebilece¤i san›l›yordu. Tiyatro topluluklar›,
hiç de¤ilse seyircinin gürültü yapmamas›, yüzeyde görgü sahibi olmas› için el ilân-
lar›nda, oyun broflürlerinde seyirciyi uyar›yordu. Örne¤in, Donanma Cemiyeti
Temsiliyesi’nin el ilânlar›nda, koyu renk, temiz bir k›l›kta tiyatroya gelinmesini,
temsil süresince konuflulmamas›n›, tiyatro oynarken f›nd›k, f›st›k yenilmemesini,
girip ç›karken gürültü edilmemesini, tiyatro içinde, locada ceketlerin ç›kar›lmama-
s›n›, k›sacas› tiyatroda seyircinin gözetece¤i görgü kurallar›n› bildiriyordu.

Dönemin tiyatro anlay›fl›n› yans›tan yaz›lar da yaz›l›yordu. Geçen yüzy›lda ol-
du¤u gibi bu dönemde de tiyatroyu topluma gerekli ve halk›n e¤itimi için zorun-
lu bir araç olarak görüyorlard›. Buna bir örnek verelim: Mevlânzâde R›fat, “Tiyat-
ro” bafll›kl› yaz›s›nda flöyle yaz›yordu:

“Biz tiyatrolar› pek fena bir surette telâkki ediyoruz. Tiyatro deyince, bir e¤len-
ce yeri hat›ra geliyor. Orada bir sanatkâr de¤il, birkaç aflifte k›z› bir naz›r-› ihtiras
ve flehvetle seyir etmek ve edilen mâlâyâni [bofl ve yarars›z] hareketleri, çirkin fley-
leri görerek gülmek ... ‹flte bizim tiyatro denen fleyden anlad›¤›m›z. Ahalimiz terbi-
ye-i içtimâiyeye malik olmad›¤›ndan hep bu gibi faidesi olmayan sahnelere tevec-
cüh gösteriyor ve tiyatrocular›m›z da ahalinin s›rf bu temâyülünden istifade etmek
için usul-i sakîminde [yanl›fl usulünde] ›srar ve onu bir kat daha tezyid ediyor [art-
t›r›yor]. ... ‹flte bu hâlin tekerürü ü tezâüfü [tekrar› ve iki kat› olmas›] tiyatrolar›m›-
z› bir ahlâks›zl›k oca¤› flekline ifra¤ etmifltir [dönüfltürmüfltür]. Buradaki, bu çirkin
ve milleti ahlâks›z yapan cereyandaki hâli ben hem ahalide hem de tiyatrocular›-
m›zda bulurum. Tiyatrocular eski hâllerine devam ettikleri müddetçe as›l ihtiyac›
kâfil [kefil olacak] bir hâle gelinceye kadar onlar› ikâz ve irflâd etmelidirler [uyar-
mal› ve do¤ru yolu göstermelidirler]. ... Bu milleti ahlâkî tehzîb [temizleme], fikri
maâli [derin düflünceler] velhas›l bütün ruhî ihtiyaçlar› temin ile rah-› terakkiye [ge-
liflme yoluna] isâl edecek [ulaflt›racak] en büyük, en birinci, en müessir [etkili] va-
s›ta tiyatrodur. Evet, insanlar›n ahvâl-ruhiyeleri üzerine tiyatrolar kadar hiç bir fley
tesir edemez. Bir çok âlimler, bir çok kitaplar, makaleler yazarlar, bir çok konfe-
ranslar verirler, insanlar›n ta’liyesi [yükselmesi] için u¤rafl›rlar. Fakat bu kadar ve-
sait o insanlar üzerinde tiyatro sahnesinde ciddî bir surette tertîb edilen bir piyes
kadar tesir edemez. Tiyatro büyük bir mukaddes dershanedir... Bir milletin tiyatro-
lar› mekteplerinin mütemimleridir [tamamlay›c›s›d›r].” (“Tiyatro,” Tiyatro ve Te-
mâflâ Mecmuas›, say›: 2, 1 fiubat 1329 [1913].)
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Halka tiyatronun ne
oldu¤unu anlatmak,
ö¤retmek için ilk bafllarda
temsiller müsamere
biçiminde veriliyordu.



Bu konuda Ahmet Mithat Efendi de flöyle yaz›yordu:
“Tiyatroya her milletin ihtiyac› vard›r. Bizim ihtiyac›m›z ise her milletten ziyâ-

dedir. Milel-i sâire [baflka uluslar] için tiyatro en kibarane, en lâtif bir e¤lence ise
bizim için adeta bir mekteb hükmündedir. ‹hsâs-› medeniye ve insaniyemiz [uygar-
l›k ve insanl›k duyarl›l›¤›] tamam inbisata [aç›lmaya] bafllad›¤› bir zamanda kâbus-
i istibdât [istibdat karabasan›] bizi ezmifl idi. Bu ihsas-› mübarekeyi [kutsal hisseyi]
yeniden inbisata bafllatacak fleylerin en mühimlerinden birisi tiyatrodur. Bir mille-
tin terakkiyât-› zihniyesi [zihinsel geliflimi], hissiyesi [duygular›] edebiyat sâyesinde
hâs›l olacak ise tiyatro edebiyat›n âdeta canlanmas› demektir. Bir edebin mahsûl-i
irfân› [kültür ürünü] yaln›z sahâif-i matbua [bas›n sayfalar›] üzerinde kal›rsa tesirât›
matlubesi [aran›lan etkileri] tamamiyle husûle gelmez. O mahsûl-i irfân tiyatro için
yaz›l›r ve onun saha-i temâflâs›nda [gösteri alan›nda] sanatkârlar vas›tas›yla cidden
canlan›rsa o zaman tesirât-› matlubesi tamamiyle husûle gelir. Hangi zemin vard›r
ki saha-i temâflhaya konulamaz? ... Öyle bir surette ki bir tarih yahut bir roman su-
retinde yaz›lacak olsa ahalinin yüzde birinin rehin-i ikân› [ödünç bilgi] olam›yaca-
¤› derkâr [belli] olup saha-i temâflâ üzerinde ise, bunun on misli zevât›n ezhân›na
[haf›zas›na] yerleflebilir. (“Musavver Tiyatro Mecmuas› Müdürlü¤üne,”Musavver Ti-
yatro, say›: 1, 1328 [1908].)

Ço¤u elefltiride bir flikâyet havas› vard› ve iyi örnek için de Avrupa tiyatrosu,
özellikle de Frans›z tiyatrosu gösteriliyordu. O dönemdeki birçok de¤erli yazar
içinde, tiyatroyu en iyi tan›yanlardan biri de Reflat Nuri’ydi (Güntekin : 1889-1956).
O, tiyatronun yaln›zca kuramsal yan› üzerinde de¤il, ayn› zamanda oyunculuk ve
uygulama alan›nda da elefltiriler ve makaleler yazm›flt›r. (Toplu yaz›lar› için bkz.
Kemal Yavuz, Reflat Nuri Güntekin’in Tiyatro ile ‹lgili Makaleleri, Kültür Ba-
kanl›¤› Yay›nlar›, Istanbul 1976.)

Meflrutiyet Tiyatrosunun tiyatromuz ve tiyatro tarihimiz aç›s›ndan önemi nedir? 
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Bu dönemde yaz›lan
elefltiriler genellikle
tiyatronun yararl› bir fley
oldu¤unu belirtirken,
seyircileri de¤eri olan
oyunlara gitmeleri için
uyar›yordu.
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Meflrutiyet döneminin siyasal ortam›n› analiz

edebilecek

Bitifl tarihi tart›flmal› olmakla birlikte, 1908-1923
y›llar›, Meflrutiyet Dönemi olarak ele al›nabilir.
Bu döneme gelindi¤inde, hürriyet savafl›n›n so-
nucu al›nm›fl, 1876 Anayasa’s› yeniden yürürlü¤e
girmifl, Abdülhamit ve ‹stibdat yönetimi sona er-
mifl, yeni padiflah Mehmet Reflat’›n emriyle mec-
lis aç›lm›fl, genel seçimlere gidilece¤i kabul edil-
mifltir.

Meflrutiyet döneminin toplumsal ortam›n› aç›k-

layabilecek

Meflrutiyetin ilan›yla toplumda büyük bir coflku
egemen olmaya bafllad›. Toplumda büyük bir
iyimserlik havas› vard›. Bir anayasa ile her fleyin
çözülece¤ine inan›l›yordu. Ancak k›sa süre son-
ra hayal k›r›kl›klar› yaflanmaya bafllad›. Toplu-
mun temel sorunlar› bir türlü çözülemiyor, ülke-
nin y›k›mdan nas›l kurtar›laca¤› bulunam›yordu.
D›fl borçlanma art›yor, toprak reformu gerçeklefl-
tirilemiyor, kapitülasyonlar devam ediyor, yeni-
likler yap›lam›yordu. Kurtulufl için çeflitli reçete-
ler üretiliyor, ama bunlar›n hiçbiri yürürlü¤e so-
kulam›yordu. 

Meflrutiyet döneminin tiyatro ortam›n› tan›mla-

yabilecek

Bu dönem yazarlar›n›n, toplum sorunlar›n›, Tan-
zimat Dönemi yazarlar›na göre daha yüreklice
ele al›p iflledikleri yazd›klar› oyunlardan anlafl›l-
maktad›r. Tiyatroya ilgi artm›flt›. Ancak bununla
birlikte köklü bir tiyatro kültürünün olufltu¤unu
söylemek güçtür. Dönemin elefltirisi de bunu or-
taya koymaktad›r. 
Bu dönemin en önemli tiyatro kazan›m›, ünlü
Frans›z yönetmen André Antoine’›n davet edilip
Istanbul’da Darülbedayi’nin kurulmufl olmas›d›r.
Bu kurumun yoluna devam etmesi sanc›l› olsa da,
tiyatromuza çok fley katt›¤› kesindir. Cumhuriyet
döneminde tiyatromuza yön verecek birçok ya-
zar, yönetmen, oyuncu bu kurumdan yetiflmifltir.

Dünya tiyatrosundaki tiyatro hareketlerinin ve

etkilerinin Meflrutiyet tiyatrosuna yans›mas›n›

de¤erlendirmek,

Bu dönemde, tiyatromuzun üzerinde, Avrupa’da-
ki bütün tiyatro hareketlerinin yans›malar›n› bul-
mak mümkündü. Öncelikle, ‹bsen, Strindberg gi-
bi gerçekçi yazarlar›n yans›malar›n›n bask›n ol-
duklar›n› söylemek gerekir. Ancak, karfl›t ger-
çekçi e¤ilimlerden sembolizmin etkisi de gözle-
niyordu. Bir baflka etki de, Freud’un bilinçalt›
araflt›rmalar›n›n sonucunda ortaya ç›km›fl olan
psikilojik etkiydi. Az da olsa, bu do¤rultuda da
oyunlar yaz›ld›. Meflrutiyet Dönemi yazarlar›n›
etkileyen yazarlar aras›nda, Molière, Goldoni,
Corneille, Racine, Shakespeare, Alexander Du-
mas fils, Victor Hugo, Pixérecourt, Schiller ve ba-
z› melodram yazarlar› baflta geliyordu. 

Dönemin oyun yazarlar›n›, öne ç›kan konular›

ve konulara yaklafl›mlar› irdeleyebilmek

Meflrutiyetin ilan› ile yarat›lan özgürlük ortam› ti-
yatroyu da çok etkiledi. Birçok yazar, tiyatro
oyunlar› yazmaya bafllad›. Ço¤u melodramlar›
and›ran bu oyunlarda, bask› ve jurnalcilik yerili-
yor, jön Türkler’in ve ayd›nlar›n ülkeyi kurtar-
mak için yapt›klar› fedakarl›klar yüceltiliyor, on-
lara yap›lan sürgün ve iflkenceler dile getiriliyor-
du. Bir yandan geleneksel tuluat tiyatrosu öte
yandan bat› tarz› tiyatro ve bat› yazarlar›ndan ya-
p›lan uyarlamalar zengin bir çeflitlilik sunuyordu.
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1. 23 Temmuz 1908 tarihinde bafllayan Meflrutiyet sü-
reci hangi tarihte son bulmufltur?

a. 5 Kas›m 1918
b. 16 May›s 1920
c. 30 Ekim 1919
d. 29 Ekim 1923
e. 23 Nisan 1920

2. Istanbul Efendisi adl› müzikli oyun afla¤›daki yazar-
lar›n hangisine aittir?

a. Reflat Nuri
b. Halit Fahri
c. Musahipzåde Celâl
d. Ahmet Rasim
e. Mehmet Rauf

3. Darülbedayi’nin kuruluflu için Avrupa’dan hangi ti-
yatro adam› ça¤r›lm›flt›r?

a. Carl Ebert
b. André Antoine
c. Jacques Copeau
d. Charles Dullin
e. Suzanne Després

4. Darülbedayi sanatç›lar›n›n kuruluflta oynad›klar› ilk
oyun afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Hisse-i fiâyia
b. Çürük Temel
c. Baykufl
d. Sivrisinekler
e. Yamalar

5. Meflrutiyet sürecinde, çok genç yaflta ölen flair-yazar
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Hüseyin Suat
b. ‹brürrefik Ahmet Nuri
c. Ömer Seyfettin
d. Ali Ekrem
e. Tahsin Nahit

6. ‹stibdat dönemini, hafiyeli¤i ve curnalc›l›¤› ele alan
oyun afla¤›dakilerden hangisidir?

a. 10 Temmuz 1324
b. Sabah-› Hürriyet
c. Yalan
d. Garibeler
e. Bir Zâlimin Encâm›

7. Mehmet Rauf’un Pençe adl› oyunda ele al›nan konu
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. ‹stisdat ve zulmü
b. Evlilik ve evlilik d›fl› iliflkileri
c. Hafiyelik ve curnalc›l›¤›
d. ‹ttihat-Terakki’yi
e. Hürriyeti

8. Tiyatro elefltirisinde, bizde topplumsal yaflam›n olma-
y›fl›ndan flikâyet eden yaza afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Mehmet Rauf
b. Mevlanzâde R›fat
c. Ahmet Mithat
d. fiehabettin Süleyman
e. Müfit Ratip

9. O süreçte, “amip gibi ço¤alan” tiyatro topluluklar›n-
dan söz eden yazar afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Hüseyin Suat
b. Hâlit Fahri
c. Mehmet Rauf
d. Yusuf Ziya
e. Ahmet Cevat

10. Meflrutiyet yazarlar› oyunlar›nda, üzerinde en çok

durulan tema afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Siyaset ve toplum
b. Bask› ve sansür
c. Aile
d. ‹ttihat-Terakki
e. Aflk

Kendimizi S›nayal›m
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“Zaman›n Ruhu ve Tiyatro - 2

Zamane vukûat›yla en do¤rudan do¤ruya temasta bu-
lunan tiyatro eserleri, ‘revü’lerdir. Bunlar bir nevî dedi-
kodu eserleridir ki vaktin en marûf [ünlü] simâlar›n›, ef-
kâr-› umumiyeyi [kamu oyunu] en ziyade iflgal eden
mühim hâdiseleri sahneye koyarlar. Vakalar ve çehreler
karikatür usuluyle tasvir edilir [betimlenir]. Vakan›n
muntazam ve mant›kî bir tertibi [düzeni] yoktur. Bu
eserlede derin bir seciye [karakter] çizgisine, ciddi ve
a¤›r bir tehassüse [duygulan›ma] tesâdüf edilmez. Çeh-
reler ve vakalar musiki ve tuhafl›k fantazi ve dekor için-
de adetâ bir geçit resmi yapar. ‘Revü’ zevki zamana ait
dedikodular› böyle e¤lenceli bir flekilde tasvir edilmifl
görmekten ve biraz da musikiden terekküb eder [orta-
ya ç›kar]. ‘Revü’ muharrirleri vakalar ve çehreler için-
den efkâr-› umumiyede en çok infial [gücenme] ve mem-
nuniyetsizlik uyand›rm›fl olanlar› seçerler; ta ki halk on-
lar› sahnede tehzil [alay edilmifl] edilmifl görerek gizli
bir intikam hazz› duysun.
Bizim orta oyunlar›n›n ‘revü’ye benzeyen pek çok ci-
hetleri vard›r. Meselâ, Arap, Acem, Rum, Laz gibi fleyler
vakan›n yürümesine hiç yard›m etmeden, hiç bir müs-
takil [bafll›bafl›na] vazife görmeden s›ra ile müflteri, sat›-
c›, pehlivan, afl›k ilh. silsileri halinde birer birer sahne-
den geçerler ki bu bir ‘revü’ prosedesidir [ifllemidir]. fiu
farklar ile ki revüler ekseriya muayyen [belli] flah›slar›
ald›¤› halde ortaoyunu umumî ‘millet’tipleri al›r; revü-
lerde flah›slar piyes ile beraber de¤iflti¤i halde ortaoyu-
nunda ‘tip’ler dâima bir [ayn›] kal›r.
‘Revü’lerin orta oyununa benzeyen bir baflka noktas›
da tulûat ile oyanayan orta oyunu aktörlerinin zamane
vukuât›na göre, idâre-i libân etmeleri [çekip çevirmele-
ri], ayn› mevzuu dâima bir dereceye kadar de¤ifltirerek
oynamalar›d›r. Ortaoyuncular› yeri geldikçe tabir-i mah-
sus ile ‘tafl› gedi¤ine koymaktan,’ telmihler [iki anlaml›
konuflma], imâlar, ta’rizlerle [tafllamalarla] zamane vu-
kuat›n› tenkid etmek ve bâz› mühim ricâle [mevki sahi-
bi kiflilere] çatmaktan geri durmazlard›.
Temâflân›n bu iki nevi aras›ndaki bir baflka müflâhebet
de Türk mizâh›n›n hususiyetlerinden olan ‘tekerle-
me’lerden her ikisinde de vâsi mikyasta istifade edilme-
sidir. Avrupa’daki fleklinde ‘revü’ yazabilecek muharrir-
lerimiz yetiflirse nükteperdazl›k ve tekerleme gibi mi-
zah tarzlar›m›z› tatbik ederek bu san’ata millî bir flekil
verebilirler.
Revünün ömrü bir mevsimi nâdiren geçer. Geçse de
kurumufl çiçek, konserve meyve gibi tam rengini, ko-

kusunu ve tâzeli¤ini muhafaza edemez; çünki malze-
mesini günün vukuât›ndan al›r; vukuât ise dâima de¤i-
flen bir fleydir. Revü muharriri gazete muhariri gibi vu-
kuât› ve zamane ruhiyât›n› ad›m ad›m takib eder. Mese-
lâ men-i ihtikâra [vurgunculu¤u önlemeye] ait yosuz-
luklar m› efkâr-› umumiyeyi iflgâl ediyor? Derhal onlar›,
muayyen flah›slar›, mütevâtir [söylentiye dayanan] va-
kalar›yla sahneye al›r. Yeni zenginler mi halk›n gözüne
bat›yor? Onlar› çöpe dizer, ipe asar. Meselâ bugün biz-
de bir tiyatro hayat› ve bezgin dudaklar›m›zda gülebil-
mek kabiliyeti olsayd› en güzel revü mevzular› paflala-
r›n firar›, Almanlar›n avdeti falan gibi vakalar olurdu.
Memleketimiz revüyü hemen hiç tan›mam›fl gibidir. Ara
s›ra kocaman duvar ilanlar›nda görülen revüler gâyet
san’ats›z, âmiyâne [baya¤›] ve ibtidâi [ilkel] fleylerdir.
Yaln›z bir alt› sene evvel oynanm›fl ‘Nasreddin Hoca’ is-
mindeki bir revü nisbeten zarars›zd›r. Bir de gâliba ‘Dâ-
rülbedâyi’de Tiyatro ‹mtihan›’isminde bir revü vard›r ki
eski Dârülbedâyi idâresinin de¤iflmesinde bir nevî ‘dar-
be-i hükümet’ rolü ifâ etti¤ini söylerler.
(Zaman gazetesi, say› 128, 22 Teflrinisâni 1334 [22 Ka-

s›m 1918].)

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, girifl bölümünü bir kez

daha okuyunuz. 
2. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Dönemin Oyun Ya-

zarlar›” bölümünü bir kez daha okuyunuz. 
3. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Dönemin Tiyatro Or-

tam›” bölümünü gözden geçiriniz. 
4. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Dönemin Tiyatro Or-

tam›” bölümünü gözden geçiriniz.
5. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Dönemin Oyun Ya-

zarlar›” bölümünü bir kez daha okuyunuz. 
6. e Yan›t›nz do¤ru de¤ilse, “Dönemin Oyun Yazar-

lar›” bölümünü bir kez daha okuyunuz. 
7. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Dönemin Oyun Ya-

zarlar›” bölümünü bir kez daha okuyunuz. 
8. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Dönemin Tiyatro Elefl-

tirisi” bölümünü bir kez daha gözden geçiriniz. 
9. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Dönemin Tiyatro Elefl-

tirisi” bölümünü bir kez daha gözden geçiriniz. 
10. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Dönemin Oyun Ya-

zarlar›” bölümünü bir kez daha okuyunuz.

Okuma Parças›



1035.  Ünite  -  Meflrut iyet  T iyatrosu

S›ra Sizde 1

Meflrutiyet süreci, asl›nda 15 y›ll›k k›sa bir dönemi kap-
samakla birlikte, çal›flmalar oldukça yo¤un ve nicelik
aç›s›ndan çok kabar›kt›r. Ayr›ca, günümüz aç›s›ndan da
uyar›c› ve ayd›nlat›c› bir dönemdir. Bu dönemi, gerek
sahne gerek oyunculuk gerekse dramatik edebiyat aç›-
s›ndan incelerken, ayn› zamanda, bu dönemin, tiyatro-
da yans›s›n› buldu¤u ölçüde, siyasal ve kültürel tarihi
üzerinde de bir fikir edinebiliriz. Bu dönemde, tiyatro
ile toplum aras›ndaki ba¤lar çok güçlenmifltir. ‹kisi ara-
s›ndaki iliflki ve etkileflim dinamiktir. Aray›fllar çeflitlilik
tafl›maktad›r. 

S›ra Sizde 2

Bu sürecin oyunlar›, Tanzimat tiyatrosuna göre, yer ad-
lar›, sahne tasar›m›, sahneler ve insanlar›yla kendi za-
man›na daha s›k› ba¤l›d›r. Tanzimat Tiyatrosu’nda olay-
lar›n geçti¤i mekân Istanbul çevresinden d›flar› pek ç›k-
maz. Oysa Meflrutiyet Tiyatrosu’nda bu mekân geniflle-
mifl, Rumeli ve Anadolu’ya yay›lm›fl, köylere kadar uzan-
m›flt›r. Bir aç›dan, tiyatronun yaln›zca Istanbul’un de¤il,
bütün Türkiye’nin sorunlar›na uzanmas› gerekti¤i bilin-
ci yerleflmeye bafllam›flt›r. Oyunlardaki konular da daha
cesurca ele al›nm›flt›r. Kültürler aras›nda bocalayan, ye-
rini arayan bir toplumu kurtarmak için çeflitli reçeteler
haz›rlanan bir dönemde teknik ve öz yönünden kusur-
suz, yetkin yap›tlar›n yaz›lamam›fl olmas› do¤ald›r. Bu-
nunla birlikte, bu yap›tlar›n önemli yan›, onlar›n Meflru-
tiyet sürecinde Türkiye toplumunun gerçekleri, yap›s›
üzerinde bilgi vermesi ve belge niteli¤inde olmas›d›r.
Bu bilgilerin bafl›nda, siyasal ve toplumsal sorunlara,
bir baflka deyiflle, kamusal düzene a¤›rl›k verilmifl ol-
mas› da, yine toplumun sanc›lar›ndan ve toplumun da-
ha iyi çal›fl›r bir duruma gelmesinin istenmesinden orta-
ya ç›km›flt›r. ‹flte bu istek, estetik ve biçim kayg›s›n› top-
lum yarar›na feda etmek sonucunu do¤urmufltur. An-
cak bu süreçteki tiyatro elefltirisinde ve tiyatro sanat›
üzerinde düflünenlerin yaz›lar›nda büyük geliflme gö-
rülmüfl, onlar bu yap›tlardaki eksiklik ve aksakl›klar›
sa¤l›kl› bir biçimde gösterebilmifllerdir. 

S›ra Sizde 3 

Meflrutiyet denilen bu süreçte, genelde ve özellikle ti-
yatro aç›s›ndan üç temel özelli¤i vard›r. Bunlar›n bafl›n-
da Meflrutiyet’in eski ile Cumhuriyet Türkiyesi aras›nda
bir köprü olmas›d›r. Eski de¤erler ve kurumlar tart›fl›l-
m›fl, bunlar›n yerini alacak yeni de¤er ve kurumlar sap-

tanmaya çal›fl›lm›flt›r. Tiyatroda da sorunlar su yüzüne
ç›km›fl, bunlar›n neler oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Cumhuriyet
tiyatrosunun bir çok özelliklerinin temeli bu süreç için-
de at›lm›flt›r. ‹kinci özelli¤i, siyasal ve toplumsal alanda
izlenen say› bollu¤udur. ‘Hürriyet’in ‹lân›’ ile padiflah›n
tab’alar›n›n art›k yurttafl oldu¤u bilincine var›lmas›yla
yurt yönetiminde söz sahibi olmak isteyenlerin, siyaset
yapanlar›n say›s›n› birden ço¤altm›flt›r. Bu da, gazetele-
rin, dergilerin, derneklerin, siyasal partilerin say›s›n›
artt›rm›flt›r. Ayn› bolluk tiyatroda da kendini göstermifl,
yaz›lan oyunlar›n, kurulan k›sa ömürlü topluluklar›n
say›s› bir hayli fazlalaflm›flt›r. Üçüncü önemli özellik, bu
say› bollu¤unun do¤al bir sonucu olarak herkes ‘bu
ulus nas›l kurtar›labilir?’ sorusunun yan›t›n› aramaya
bafllam›flt›r. Bunun sonucu olarak da, tiyatroda hukuki,
siyasal ve toplumsal sorunlar, estetik ve biçim kayg›la-
r›n›n önüne geçmifltir. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
1923-1946 döneminin bafll›ca toplumsal, siyasî durumunu betimleyebilecek, 
Atatürk’ün Türk tiyatrosu için düflündüklerini, yapt›klar›n› örneklendirebilecek,
Cumhuriyetimiz, Atatürk ilke ve ink›lâplar›n›n yerleflmesinde tiyatronun kat-
k›lar›n› tart›flabilecek, 
Bu dönemde tiyatromuzun kurumsallaflmas› ad›na yap›lan çal›flmalar› örnek-
lerle aç›klayabilecek,
Halkevleri tiyatro çal›flmalar› ile Köy Enstitülerinin tiyatromuzun geliflip yer-
leflmesinde katk›lar›n› tart›flabilecek, 
Atatürk dönemi tiyatromuzun bafll›ca temsilcilerini, yaz›lan tiyatro eserlerimi-
zin konular› hakk›nda de¤erlendirmeler yapabileceksiniz.

‹çindekiler

• Atatürk ve Tiyatro, 
• Tiyatroda Okullaflma, 
• Devlet Tiyatrolar›, 
• Halkevleri Tiyatro Çal›flmalar›, 
• Konservatuar, 

• Devlet Tiyatrolar› Kanunu, 
• Muhsin Ertu¤rul, 
• Bedia Muvahhit, 
• Carl Ebert.
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DÖNEM‹N S‹YASÎ ORTAMI
Osmanl› Devleti, 1914’te girdi¤i I. Dünya Savafl› sonunda Mondros Mütarekesi’ni
(30 Ekim 1918) imzalamak zorunda kalm›flt›r. Mondros Mütarekesi sonucunda bü-
yük güçler, Türkiye’nin gelece¤i konusunda tart›flmalar›n› sürdürürken, Türk mil-
leti kendi gelece¤ini belirlemek amac›yla Mustafa Kemal’in önderli¤inde Millî Mü-
cadele’yi bafllatm›fl, de¤iflik cephelerde topraklar› savunmak için Türk halk› teflki-
lâtlanmaya bafllam›flt›r. Türk ordusunun baflar›l› hareketi sonunda önce Ermeniler-
le 3 Aral›k 1920’de Gümrü Bar›fl Antlaflmas› imzalan›r. Müttefik devletlerle ‹stanbul
aras›nda Sevr Antlaflmas› için görüflmeler bafllam›flt›r. Ankara Hükümeti bu antlafl-
may› reddedebilmesi ve iflgale karfl› koyabilmesi için Sovyet Rusya’n›n deste¤ine
ihtiyac› oldu¤undan 16 Mart 1921’de Ruslarla bir dostluk antlaflmas› imzalar. ‹tilâf
Devletleri aras›ndaki görüfl ayr›l›¤›n› ortaya ç›karan Londra Konferans›, Yunanl›la-
ra karfl› kazan›lan ‹nönü Savafllar› ile Sakarya Meydan Muharebesi sonunda Fran-
s›zlarla yap›lan antlaflma (20 Ekim 1921) sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti ile Fransa aras›nda da savafl resmen biter. ‹talya daha evvel Anadolu’dan
çekilmifl, Yunanistan ve ‹ngiltere de Büyük Zafer ile hezimete u¤rat›lm›flt›r. Lozan
Bar›fl Antlaflmas› ile Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti, milletleraras› münasebetler-
deki tarihî yerini alm›flt›r. Ancak Lozan’›n b›rakt›¤› baz› meseleler vard›r. Bunlar›n
çözülmesi gerekmektedir. 

‹ngiltere ile Musul meselesi, 5 Haziran 1926’da yap›lan antlaflma ile sonuçlan›r.
Türkiye, bugünkü Türkiye-Irak s›n›r›n› çizmifl ve Musul, Irak s›n›rlar› içerisinde kal-
m›flt›r. Bu antlaflmadan memnun olan Rusya, Türkiye ile 17 Aral›k 1925’te Paris’te
Dostluk ve Sald›rmazl›k Pakt› imzalar. Fransa ile Lozan’dan arta kalan Osmanl›
borçlar› meselesi, Türkiye-Suriye s›n›r›n›n tespiti meselesi ise 18 fiubat 1926’da ya-
p›lan antlaflma ile çözüme ulaflt›r›l›r. Türkiye- Fransa aras›ndaki anlaflmazl›klar 13
Haziran 1928’de imzalanan antlaflmalarla sonuçlan›r. Haziran 1929’da yap›lan ant-
laflma ile Frans›zlar demiryolunu Türkiye’ye teslim ederler. 

Türkiye-Yunanistan aras›nda Türkiye’de kalan Rumlarla, Yunanistan’da kalan
Müslüman-Türklerin de¤iflimi meselesi bir sözleflme ile karara ba¤lan›r. Bu sulh
durumu 1954’e kadar devam edecektir. 

Türkiye-‹talya aras›nda Lozan’dan sonra siyasî münasebetler 1928’e kadar iyi
de¤ildir. Çünkü Mussolini, Roma ‹mparatorlu¤u’nu canland›rmak için sömürgeci-
lik ve yay›lma politikas›na bir canl›l›k vermeye çal›flmakta ve bu da Türkiye’de en-
diflelere neden olmaktayd›. Sonunda 30 May›s 1928’de bir Tarafs›zl›k Ve Uzlaflma
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Antlaflmas› imzaland›. Buna göre taraflar birbirlerine yönelik siyasî ve de ekono-
mik antlaflma ve ittifaka kat›lmayacaklar ve taraflardan biri sald›r›ya u¤rarsa di¤eri
tarafs›z kalacakt›r. 

Türkiye’nin Lozan’dan sonra Sovyetlerle de iliflkileri, komünizm meselesi, Tür-
kiye’nin Bat› ile iliflkileri ile ticarî konularda baz› olumsuzluklar nedeniyle sars›nt›-
lar yaflar. Bunun bafll›ca nedenleri, Rusya’n›n Türkiye’yi nüfusu alt›na alma çabala-
r›, d›fl ticaretimizi Bat› ile yapmam›zd›r. Sonunda 17 Aral›k 1925’te Türk-Sovyet
Dostluk ve Sald›rmazl›k Antlaflmas› imzalan›r. Bu antlaflma 1945 Mart’›na kadar de-
vam etmifltir. 

Yine bu y›llarda Do¤ulu devletlerle de iyi iliflkiler kurulmaya çal›fl›lm›flt›r. Afga-
nistan ile 1928 May›s›nda, ‹ran ile 22 Nisan 1926’da antlaflmalara var›lm›fl, Türkiye-
‹ran s›n›r› 23 Ocak 1932’de kesin bir karara ba¤lanm›flt›r. Bu tarihten sonra Türki-
ye ile ‹ran aras›nda iyi bir dostluk ve samimî bir iliflki kurulmufltur. Ortado¤u’nun
Arap memleketleriyle münasebetlerinde ise bir geliflme söz konusu olmam›flt›r. 

Türkiye’nin 1931’e kadar d›fl ülkelerle iliflkisi görülece¤i gibi yeni bir devletin
oluflmas› s›ras›nda ç›kan sorunlar› çözmesi ile ilgilidir. Y›llarca süren savafllardan
yeni ç›km›fl Türkiye, Musul meselesi gibi önemli sorunlar›n halli s›ras›nda yeni bir
savafl› göze alamam›flt›r. Çünkü içeride çözüm bekleyen pek çok ekonomik ve
sosyal meseleler ile karfl› karfl›ya kalm›flt›. Bu tarihten sonra Avrupa yeni bir buh-
ran›n içine girer. Ancak Türkiye “Yurtta sulh, cihanda sulh” politikas›na ba¤l› kal-
m›flt›r. Bar›fl›n korunmas› ve sald›rganlara karfl› tedbir al›nmas›nda Bat›l›larla iflbir-
li¤ine önem vermifltir. 1932 fiubat›nda toplanan Silâhs›zlanma Konferans›’nda Rus-
ya’n›n teklif etti¤i tam silâhs›zlanma görüflüne tam destek veren tek ülke olmufltur.
Türkiye’nin milletleraras› iflbirli¤ine ve kolektif bar›fl faaliyetlerine kat›lmas›nda
Sovyetler önemli bir rol oynar. 1932’de Türkiye, Milletler Cemiyeti’ne üye olur.
Balkan devletleriyle yap›lan ikili antlaflmalar sonunda 9 fiubat 1934’te Balkan An-
tant› imzalan›r. Buna göre taraflar s›n›rlar›n› karfl›l›kl› olarak garanti ve birbirlerine
dan›flmadan, herhangi bir Balkan devletiyle birlikte bir siyasal harekette bulunma-
may› taahhüt eder. 1939’un olaylar› Balkan Antant›’n› parçalayacakt›r. 

‹talya-Habefl aras›ndaki savafl›n do¤urdu¤u buhran ile Bat›l›larla s›k› iflbirli¤ine
giren Türkiye’nin ‹ngilizlerle iliflkisi, önemli bir geliflme kaydeder. ‹talya’n›n Akde-
niz’de do¤urdu¤u tehlike nedeniyle ortaya ç›kan Akdeniz Pakt› ile Türkiye, güven-
li¤in korunmas› bak›m›ndan ‹ngiltere’ye ba¤lanm›fl olur. Bu yak›nlaflma nedeniyle
Türkiye-‹ngiltere aras›nda 1939’da bir ittifak oluflur. ‹talya ile Türkiye aras›nda 2
Ocak 1937’de yap›lan antlaflma, Akdeniz bölgesindeki topraklar›n milli egemenli-
¤i bak›m›ndan mevcut durumu de¤ifltirmemeyi taahhüt eden bir anlaflmad›r.

Türkiye 1935’ten sonra Lozan Konferans›’nda konulan Bo¤azlar›n silâhs›zland›-
r›lmas› hükümlerinin kald›r›lmas› için teflebbüse geçer. 1923 Bo¤azlar Sözleflme-
si’ni de¤ifltirecek konferans, 22 Haziran 1936’da ‹sviçre’de Montreux’de toplan›r.
Yeni Bo¤azlar Sözleflmesi 20 Temmuz 1936’da imzalan›r. Bu sözleflme ile Türki-
ye’nin Bo¤azlar üzerindeki egemenli¤i tam olarak kurulmufl olur. Karadeniz dev-
letleri lehine de baz› de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Karadeniz’de k›y›s› olmayan devlet-
lerin Karadeniz’e geçirebilecekleri ve bu denizde bulundurabilecekleri savafl gemi-
lerinin cinsi, büyüklü¤ü ve toplam tonaj› s›n›rland›r›lm›flt›r. ‹talya bu sözleflmeye
1938 May›s›nda kat›lm›flt›r. 

Ortado¤u’ya yönelen ‹talya tehlikesi karfl›s›nda ‹ran, Irak ve Türkiye aras›nda 8
Temmuz 1937’de Tahran’da Saadabad Pakt› ad›n› alan antlaflma imzalan›r. Böylece
Türkiye, Balkan Antant› ve Saadabad Pakt› ile bat› ve do¤usunda bir güvenlik sistemi
kurmufl ve kendisi için önemli bu iki bölgede bar›fl politikas›n› kuvvetlendirmifltir. 
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Türkiye’nin Fransa ile yapt›¤› antlaflmada Hatay, Suriye’de kalm›flt›. Yap›lan se-
çimler sonunda k›rk milletvekilli Hatay Meclisi, 2 Eylül 1938’de ilk toplant›s›n› yap-
t›. Ba¤›ms›z Hatay Cumhuriyeti kuruldu. Hatayl›lar›n Türkiye Cumhuriyeti’ne kat›l-
ma istekleri 23 Haziran 1939’da Fransa’n›n da kabulü ile gerçekleflti. Buna karfl›l›k
Türkiye, Suriye’nin ba¤›ms›zl›k ve toprak bütünlü¤üne sayg› gösterecekti. 

Türkiye I. Dünya Savafl›’nda Almanya’n›n yan›nda yer alm›flt›. Daha sonra iyi
iliflkiler sürdüyse de 1937’de bu iliflkilerde bir so¤ukluk görüldü. Çünkü Almanla-
r›n Balkanlardaki faaliyetleri Balkan Antant›’n› zay›flatm›fl, Romanya’da Nazi e¤ili-
mi Türkiye’yi endiflelendirmiflti. Almanya, Türkiye’yi Bat›l›lardan ay›r›p Berlin-Ro-
ma Mihverine çekmek istemiflti. Böylece Almanya, Sovyetlere karfl› Bo¤azlarda ve
Anadolu’da üstün bir duruma geçece¤i için Türkiye’yi bir s›çrama tahtas› olarak
kullanacak, ‹ngiliz ve Frans›z sömürgecili¤inin dayanaklar›ndan olan Ortado¤u’da
nüfuz sa¤lamak kolaylaflacakt›. Ancak Almanya, Türkiye’ye karfl› gerçeklefltirmek
istedi¤i politikas›nda baflar›l› olamad›. Almanya’n›n 1939 Mart›nda Çekoslavakya’y›
ele geçirmesi üzerine Alman tehlikesi Türkiye’yi ciddi biçimde endiflelendirdi. 

DÖNEM‹N TOPLUMSAL ORTAMI
Ba¤›ms›zl›k Savafl›m›z, ülkenin tüm siyasal, toplumsal yap›s›n› de¤ifltirmede etkin
bir araç olmufltur. Uzun savafllar sonunda 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni
ça¤dafllaflt›rmak için Atatürk, çal›flmalara bafllam›flt›r. Onun amac›, yar›n›n Türkiye-
sini infla etmekti. 

Lozan Bar›fl görüflmelerinden sonra yeni devletin merkezi, emniyet aç›s›ndan
Ankara olmufltu. Yeni devlet bütün kurumlar›yla flekillenmeye bafllad›. Atatürk,
Türk toplumunu kökünden de¤ifltirmek istiyordu. Ortaça¤ yap›s› bir toplum siste-
mini kald›rarak Bat› uygarl›¤›na dayanan yeni, ça¤dafl bir düzen getirmek düflünce-
sindeydi. “Türk milletinin yarat›l›fl›na en uygun idare Cumhuriyet idaresidir.” diyen
Atatürk, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilân etti. Savafl meydanlar›nda kazan›lan ba-
flar›y› ekonomi, e¤itim, teknik, sosyal, sa¤l›k ve kültürel alanda da kazanmak isti-
yordu. ‹stiklâl Harbi bitmiflti ama Atatürk önce iktisadî alanda bir savafl bafllatt›.
Mevcut bütün imkânlar›n› üretimi art›rmak için seferber etti. fiah›s devletinden mil-
lî bir devlete geçilerek saltanattan sonra hilâfet kald›r›ld›.(15 Nisan 1923) Çok parti-
li döneme geçifl için denemeler yap›ld›. Bu arada ink›lâplara karfl› baz› tepkiler bafl
göstermeye bafllam›flt›: Do¤uda fieyh Sait ‹syan›, ‹zmir’de Mustafa Kemal’e karfl› ba-
flar›s›z bir suikast giriflimi ve 23 Aral›k 1930’da Menemen’de Atatürk ink›lâb›na kar-
fl› bir ayaklanma ve Aste¤men Kubilay’›n flehit edilmesi olaylar› vb. 

Atatürk Osmanl›’n›n dine dayanan hukuk kurallar›n› istemedi¤inden, hukuk in-
k›lâb›na giriflti. ‹sviçre Medenî Kanunu kabul edildi. ‹talyan Ceza Kanunu, ‹sviçre
Ticaret Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Almanya Ceza Muhakeme-
leri Kanunu, Deniz Ticareti Kanunu, ‹cra ‹flas Kanunu vb. kabul edildi. Yeni ada-
let sistemimize uygun hukukçular› yetifltirmek için 1925’te Ankara Hukuk Okulu
aç›ld›. Hukuk ink›lâb›yla Türkiye Cumhuriyeti, ba¤›ms›z ve egemen bir devletin en
do¤al hakk› olan yarg› gücünü de güvence alt›na alm›fl oldu. Anayasa’da de¤iflik-
likler yap›ld›. 1924 Anayasas›, 1961 Anayasas›’na kadar sürmüfltür. 

Atatürk daha sonra e¤itim ve ö¤retim meselelerine el att›. Çünkü e¤itim bir mil-
letin kalk›nmas›nda en önemli amildi ve Cumhuriyet’i koruyacak ve sürdürecek
yeni nesillere ihtiyaç vard›. E¤itim sistemimizi birtak›m temel ilkelere oturttu. Tev-
hidi Tedrisat Kanunu, yeni harf ink›lâb› (1 Kas›m 1928), karma e¤itim, ilkokullar›n
mecburi ve paras›z olmas›, mesleki ve teknik okullar›n›n, ö¤retmen okullar›n›n
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Türkiye de¤iflik ülkelerle
yapt›¤› antlaflmalara sad›k
kalarak hiçbir devletten
yana tutum sergilememifl,
1939’da bafllayan ve bütün
dünyay› saran II. Dünya
Savafl›’ndan uzak durmay›
baflarm›flt›r. Ancak savafl
sonras› de¤iflen dünya
düzeninde Türkiye, yeni
oluflumlardan uzak kalm›fl
ve yeni sorunlar bafl
göstermifltir.



aç›lmas›, üniversitelerde yasal düzenlemelere gidilmesi gerçekleflti. Ankara Yüksek
Ziraat Mektebi (1930), Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi(9 Ocak 1936) kuruldu. Bu-
nu di¤er fakülte ve yüksek okullar takip etti. 1944’te ‹stanbul Yüksek Mühendis
Okulu, ‹stanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüfltürüldü. Böylece bu dönemde yük-
sek okullar›n say›s›nda art›fl oldu. 

Atatürk, kültür alan›ndaki geliflmelere de giriflti. Amac›, Türkler aras›nda tam
bir kültür, tarih ve dil birli¤i yaratmakt›. Dünya kamuoyunda Türkler aleyhinde
yap›lan yanl›fl ve kas›tl› politikalara karfl› birtak›m önlemler ald›. Eski tarih e¤itimi
ve ö¤retimi yerine, millî tarihin esas al›nmas›n› istedi. Türklerin kültür ve mede-
niyeti araflt›r›lacak, böylece dünya, Türklerin flerefli bir geçmifle sahip oldu¤unu
ö¤renecek yeni yetiflen Türk çocuklar› da atalar›n›n flanl› tarihinden haberdar ola-
cak, onlarla övüneceklerdi. Di¤er Türklerle olan ortak tarihimiz ve kültürümüz or-
taya ç›kacakt›. Atatürk, Bat›l›lar›n bize vatan olarak çok gördükleri Anadolu’nun
eski tarihinin araflt›r›lmas›n› da istedi. Türklerin Avrupa zihniyetine göre sar› ›rka
ve ikinci s›n›f bir insan tipine dâhil oldu¤u görüflüne karfl› gelerek bu alanda arafl-
t›rmalar yap›lmas›n› da emretti. 28 Nisan 1930’da Türk Ocaklar› Kurultay›’nda
Türk Tarih Kurumu’nun çekirde¤i olan Türk Oca¤› Türk Tarihi Tetkik Heyeti ku-
ruldu ve hemen ifle bafllayan heyet, “Türk Tarihinin Ana Hatlar›” adl› eserini
haz›rlad›. Bu eser, “Tarih tezi” olarak an›lm›flt›r. 15 Nisan 1931’de Türk Oca¤›
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin kapanmas› sonucu heyet üyeleri, 15 Nisan 1931’de
Türk Tarih Tetkik Cemiyeti’ni kurdular. Bu kurum, 1935’te Türk Tarih Kurumu’na
dönüflecektir. 10 May›s 1931’de yap›lan CHP’nin büyük kongresi sonunda Türk
Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Halkevleri’nin aç›lmas› gerçekleflir. Türk ‹n-
k›lâp Tarihi derslerinin yüksek okul ve üniversitelere ders olarak konulmas› da bu
çal›flmalar sonunda olmufltur. Türk dilinin lay›k oldu¤u yere ulaflabilmesi için de
12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ni kurduran Atatürk, Türk dilinin
bütün meselelerinin ele al›nmas›n› istedi. Derleme çal›flmalar› yurdun her köfle-
sinde yap›ld›. ‹stanbul Türkçesinde bulunmayan kelimeler tespit edildi ve 1933’te
bütün bu veriler Tarama Dergisi’nde yay›nland›. Tasfiyecilik, ›l›ml› özlefltirmecilik
ve Günefl-Dil Teorileri devresi sonras›, “yaflayan Türkçe’ye dönüfl” gerçeklefl-
mifltir. Atatürk, Türk dünyas› ile ortak dil birli¤ini gerçeklefltirmeye hizmet olma-
s› bak›m›ndan Orta Asya Türklerinin Latin harflerini kabul etmesi üzerine 1928’de
Latin harflerini kabul etmifltir. 

Atatürk, güzel sanatlar alan›nda da çal›flmalarda bulunur. Türkiye Cumhuriyeti
ça¤dafl uygarl›¤a ulaflma yolunda büyük ink›lâplar gerçeklefltirirken sanata ve sa-
natç›ya ayr› bir de¤er vermifltir. Atatürk, güzel sanatlardaki baflar›n›n bütün ink›lâp-
lar›n baflar›s›n›n delili oldu¤unu düflünmüfltür. Sanata ve sanatç›ya önem veren
Atatürk ve Cumhuriyet Türkiyesi, sanat› devletin görevleri aras›na alm›fl, geliflmesi
için bütün yollar› açm›flt›r. Bu y›llarda Gazi E¤itim Enstitüsü Resim Bölümü aç›lm›fl,
1926’da Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i fiahane, Güzel Sanatlar Akademisi’ne dönüfltü-
rülmüfl, resim-heykel ö¤renimi için Avrupa’ya ö¤renci gönderilmifltir. Resim ve
Heykel Müzesi aç›lm›fl, gezici sergiler düzenlenmifl, Atatürk heykelleri yar›flmalar›
yap›lm›fl, böylece resim ve heykel alan›nda toplumun bak›fl aç›s›n›n de¤ifltirilmesi
sa¤lanm›fl, di¤er olumlu geliflmelere ortam haz›rlanm›flt›r. Sahne sanatlar› alan›nda
da bu dönemde önemli geliflmeler olmufltur. 29 Ekim 1938’de Ankara radyosu hiz-
mete girmifl, 1946’ya kadar önemli geliflmeler göstermifltir. 

Sosyal alanda yap›lan bafll›ca ink›lâplar ise flapka ink›lâb› ve k›l›k k›yafet de¤i-
flimi, tekke ve zaviyelerin kapat›lmas›, milletleraras› takvim ve yeni rakamlar›n ka-
bulü ve ölçülerde de¤ifliklik, soyad› kanununun kabulü ve eski unvanlar›n kald›-

108 Türk T iyatrosu

Bu dönemde Türkiye
Cumhuriyeti’nde bütün
kurumlar de¤iflmifl,
Cumhuriyet döneminde
Bat›l›laflma hareketi, millî
kimlik kazanma ve
medenileflme yolunda
gerekli bir ad›m olarak
de¤erlendirilmifltir. Bu
dönemdeki Bat›l›laflma,
önceki dönemlerdeki gibi
sadece teknik aç›dan de¤il,
kurumlar› ve kurumlar›
do¤uran felsefî düflünceleri,
de¤erleriyle bir bütün olarak
tan›ma ve uygulamalarda
bu organik bütünlü¤ün
dikkate al›nmas›
hedeflenmifltir.
Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndaki
ça¤dafllaflma yolunda
yap›lan yenilikler ile
kurumlar yan›nda zihniyet
olarak da halk›m›z›n
de¤iflmesini isteyen Atatürk,
devrimlerini teker teker
yaflama geçirmifltir. Latin
harflerinin kabulü ile okuma
yazma oran› artm›fl,
kad›nlara eflit haklar vermifl,
Osmanl›dan farkl› yeni bir
Türk kimli¤i ve Türk ulusu
yaratma amac›n›
gerçeklefltirmifltir. Yak›n
geçmiflle ba¤lar›n kopar›l›p
Ortaasya’daki köklere kadar
uzanmak ve yeni bir tarih
bilinci oluflturmak ve dili
sadelefltirmek için çaba
göstermifltir. Türk Dili ve
Türk Tarihi konusunda
yap›lan kurultaylar ile yeni
hedefler belirlenmifl, Atatürk
ilke ve ink›lâplar› baz›
engelleyici güçlerle
karfl›laflsa da halk›n büyük
ço¤unlu¤u taraf›ndan kabul
görmüfltür.



r›lmas›, millî bayramlar ve tatil günlerinin kabulü vb. Yine Cumhuriyetin temel il-
keleri olan Cumhuriyetçilik, halkç›l›k, devletçilik, ink›lâpç›l›k, laiklik, milliyetçilik
gibi ilkelerin esaslar› tespit edilmifltir. 

K›saca bu dönemde yeni devlet her fleyi ile Bat›l› olacakt›. Bunun için önce ilke-
ler konmufl, sonra da modern toplumun gereksinimleri olan ink›lâplara bafllanm›flt›r. 

1923-1946 YILLARINDA T‹YATRO SANATIMIZ
Cumhuriyet döneminde yap›lan köklü de¤iflmeler, ülkenin sanat anlay›fl›nda da
kendini göstermifltir. 1923 y›l›, Türk siyasî ve toplumsal hayat›nda oldu¤u kadar sa-
nat hayat›nda da bir dönüm noktas›d›r. Atatürk’e göre; edebiyat, resim, heykel,
müzik, tiyatro, mimari gibi bütün güzel sanatlar›, kültürün oluflumu içinde ele al-
mak ve de¤erlendirmek gerekir.

19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ve 20. yüzy›l›n bafllar›nda sahne sanatlar›m›zda gö-
rülen canl›l›k, Millî Mücadele’nin verdi¤i s›k›nt›lar ile bir hayli durgunlaflt›ysa da
Cumhuriyet döneminde tiyatromuz yeni bir at›l›m gerçeklefltirir ve geliflmeler ça¤-
dafllaflma çerçevesinde yap›l›r. Genç Türkiye’nin kurucular› bu yeni anlay›fllar› be-
nimseyip tiyatromuzu kurumsallaflt›rm›flt›r. 

Atatürk, Genç Türkiye’nin yeni insan›n› yetifltirmek üzere, ça¤dafl bir kültür ya-
ratmaya giriflmifltir. Bu kültür, ça¤dafl uygarl›k olacakt›r. Çünkü Atatürk’ün Bat›l›-
laflma program›, her fleyi ile Avrupal› olmay› hedeflemifltir.

Bat›’n›n yüksek yaflam düzeyine eriflmeyi, hatta onu geçmeyi amaç edinen Ata-
türk döneminde en öncelikli mesele, Bat› medeniyetine yaklaflmak, ona benze-
mekti. Çünkü ona göre medeniyete girmeyi arzu eden her millet Bat›’ya yönelmifl-
ti. O halde medenileflmek Bat›’ya yönelmekle olacakt›. Atatürk’e göre hiçbir uygar-
l›k, tek bir dinin, tek bir ulusun eseri de¤ildi ve egemen uygarl›k tekti. Bu da Bat›
uygarl›¤›yd›.

‹nsan› yaratan kültürü de¤ifltirip yenileyebilmek için Atatürk, geçmiflle ilgimizi
kesmeye çal›fl›rken evrensel uygarl›¤› besleyen kaynaklar› da bulmaya çal›fl›yordu.
Avrupa kendisine bir geliflme süreci yakalay›p ça¤dafllaflm›fl olmas›na ra¤men, Os-
manl› toplumu bu süreci yakalayamam›flt›. Türk kültürünün ça¤dafllaflt›r›lmas› üze-
rinde çok duran Atatürk, ülkeyi Kurtulufl Savafl› sonunda yukar›dan afla¤› dayat›lan
bir biçimde ça¤dafllaflt›rmaya çal›flt›. 

“Sanats›z kalan bir milletin hayat damarlar›ndan biri kopmufl demektir.” diyen
Atatürk, bir ulusun yaflam›nda sanat›n hayatî bir önem tafl›d›¤›na iflaret etmifltir.
Ça¤dafl Türk toplumunun ancak bilim ve sanat›n yol göstericili¤i sayesinde gelifle-
bilece¤ini düflünen Atatürk, uluslar› unutulmaz k›lan fleyin onlar›n vücuda getirdi-
¤i sanat eserleri oldu¤unu biliyordu. Bu yüzden sanata, sanatç›ya büyük de¤er ver-
di. Ona göre Türk sanat›n›n her dal› geliflmeli, ça¤dafllaflmal›yd›. Sanat›n toplumun
temel ihtiyaçlar›ndan biri oldu¤unu, bir ulusun ancak sanatla yücelebilece¤ini bi-
len Atatürk, resim, heykelt›rafll›k, mimarl›k, Türk süsleme sanatlar› ile ilgili okulla-
r›n aç›lmas›na önderlik ederken di¤er taraftan musiki ve temsil sanatlar› ile de özel
olarak ilgilenmifltir. 

Atatürk döneminde üzerinde durulan kültür konular›n›n bafl›nda müzik ve sah-
ne sanatlar›n›n modernlefltirilmesi, Bat› zevkinin benimsenmesi gelmifltir. Atatürk
ve arkadafllar› için bu sanatlar›n okullaflt›r›lmas› flartt›r. Çünkü okul, yenileflmenin
tek do¤ru yoludur. Bunun için bir konservatuar kurulmas› gerekmektedir. 

Tiyatro, bütün dünyada toplumlar›n önemli rejim de¤iflikli¤inde kendisinden
yard›m beklenilen önemli bir sanat olay›d›r. Çünkü onun sayesinde halkla kolay-
ca iletiflim kurulur, istenilen do¤rultuda bir kamuoyu oluflturulur. Atatürk de Cum-
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‹zmir’in düflman iflgalinden
kurtuluflu flenliklerine
kat›lmak için ‹zmir’de
bulunan Darülbedayi
sanatç›lar›, Mustafa
Kemal’in huzuruna ç›km›fl ve
Gazi’den ilgi ve sevgi
görmüfllerdir. Bu ziyaret,
Atatürk’ün sanat
etkinliklerinden tiyatroyu ön
plânda ele almas›n› ve o
güne kadar sahneye
ç›kmayan Müslüman Türk
kad›n›n›n sahneye ç›kmas›n›
gerçeklefltirmifltir. Afife Jale
bu yolda ilk kurban
verilirken, Bedia Muvahhit,
Cumhuriyet döneminin ilk
kad›n aktristi olacakt›r. 



huriyet rejiminin yerleflmesi, ilke ve ink›lâplar›n yurdun en ücra köflelerine kadar
ulaflt›r›lmas›nda tiyatro sanat›ndan istifade etmifltir. Bu yüzden de daha Cumhuri-
yet’in ilk y›llar›nda bu alanda çal›flmalar bafllatm›flt›r. 1926’da Bursa’da tiyatro sa-
natç›s› Raflit R›za ve Muvahhit Beyleri kabul ederek, onlar› çok takdir etti¤ini, be-
¤endi¤ini, hizmetlerinin devrim aç›s›ndan önemli oldu¤unu bu nedenle de Anado-
lu’yu bafltanbafla dolaflmalar›n› istemifltir. Atatürk’ün 1930’da Ankara’da bulunan
Darülbedayi sanatç›lar›na hitaben yapt›¤› konuflmadaki flu sözleri meflhurdur:
“Efendiler hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz hatta reisicumhur olabi-
lirsiniz, fakat sanatkâr olamazs›n›z. Hayat›n› büyük bir sanata vakfeden bu ço-
cuklar› sevelim.” 

Atatürk yüzy›llard›r birbirinden ayr› kalan ayd›n-halk bütünleflmesinin tiyatro
sanatç›lar› ile sa¤lanabilece¤ine inan›yordu. Tiyatronun bir kamu hizmeti oldu¤u
ve kamu eliyle korunmas›, desteklenmesi görüflündeydi. Tiyatronun halka ve hal-
k›n yarar›na yönelik olmas›n›, bunun için kamu kesiminin destekleyece¤i bir ulu-
sal tiyatro fikrinin do¤mas›n›, devrimlerin ve devletin temel ilkeleri do¤rultusunda
bir tiyatro anlay›fl›n›n yerleflmesini ve tiyatro sanatç›s›na sayg› duyulmas›n› ve
onun yetiflmesinde kamunun yard›m›n› bekliyordu. 

Rejim de¤iflikliklerinde tiyatro sanat›ndan nas›l yararlan›l›r?

1923 y›l›nda sahne sanatlar›yla ilgili olan tek kurum, ‹stanbul Belediyesine ba¤-
l› Darülbedayi ile musiki sanat›yla ilgili olan tek kurum Darülelhan vard›. 1925’te
hükümet, ‹stanbul’da bir konservatuar kurma faaliyetine girdi. Darülelhan’› ‹stan-
bul Belediyesi’ne ba¤lay›p müdürlü¤üne de Avrupa’da e¤itim görmüfl Musa Sürey-
ya Bey getirildi. Darülelhan’da ö¤retim kadrosunun a¤›rl›¤›n› henüz Türk musikisi
ile ilgili kimseler oluflturuyordu. 1926’da Darülelhan ad›, “Konservatuar” olarak
de¤ifltirildi. Bu de¤ifliklik, asl›nda bir anlay›fl de¤iflikli¤i idi. Çünkü bu tarihten son-
ra konservatuarda Bat› musikisi a¤›rl›k kazanm›fl, bir y›l sonra da Do¤u Musikisi
Bölümü kapat›lm›flt›r. Bu de¤ifliklik, e¤itim sistemlerimizin bütünüyle modernleflti-
rildi¤i yeni kültür politikalar›yla ilgiliydi. 1926’da bu kurumun Milli E¤itim Bakan-
l›¤›nca denetlenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. 

Darülbedayi 1927’de Tepebafl› Tiyatrosu’nda temsillerini sürdürmekteydi. ‹s-
tanbul fiehremini Muhittin Bey, ‹stanbul Belediyesi’ne ba¤l› bir kurum olarak Da-
rülbedayi’i para yard›m› ve baz› düzenlemeler ile destekleyerek faaliyete geçirdi.
1927’de, Darülbedayii’nin bafl›na sinema ve tiyatro adam›m›z Muhsin Ertu¤rul ge-
tirildi. Avrupa’ya giderek de¤iflik alanlarda kendini yetifltiren Muhsin Ertu¤rul, yer-
li yazarlar› yüreklendirmifl, kad›n ve erkek oyuncular›n yetiflmesini sa¤lam›fl, ça¤-
dafl oyunlar› çevirterek Bat› ile ayn› y›llarda ayn› oyunlar›n bizde de oynanmas›n›
sa¤lam›flt›r. Sahneleme, oyunculuk ve dekor kullan›m›nda güncel anlay›fl› yerlefl-
tirmeye çal›fl›rken tiyatromuzu yurdun her köflesine yayma teflebbüslerine de giri-
flerek bugünkü Türk tiyatrosunun temellerini atm›flt›r. Devrin baflbakan› ‹smet ‹nö-
nü de tiyatro sanatç›lar› ile görüflerek tiyatro ad›na yap›lmas› gerekli fleyler hakk›n-
da onlar›n görüfllerini alm›flt›r. Darülbedayii’nin iflleyifli üzerine bir tak›m nizamlar
koyarak tiyatronun pek çok sorununu çözme yolunda önemli ad›mlar atan Muh-
sin Ertu¤rul, edebî heyet ile anlaflamaz ve görevden ayr›l›r. Onun yerine dört y›l
görev yapan Suphi Sad›k Bey atan›r. 1930’da ç›kan Belediyeler Kanunu sonras›nda
o zamana kadar yard›mc› olmaya çal›flt›¤› bu kurumu, ‹stanbul Belediyesi do¤ru-
dan do¤ruya çat›s› alt›na al›r. 1930’da temsil vermek üzere Ankara’ya gelen Darül-
bedayi sanatç›lar›n›, Marmara Köflkü’nde kabul eden Atatürk, Muhsin Ertu¤rul’a, ti-
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1923-1946 y›llar›nda,
kültürün yay›lmas›, düflünce
ve fikirlerin paylafl›lmas›,
yeni ideolojilerin ve rejimin
benimsenmesi konusunda
tiyatrodan oldukça fazla
yararlan›lm›flt›r. Ülkedeki
siyasî ekonomik, toplumsal
ve fikrî hareketlere ba¤l› bir
geliflme gösteren Türk
tiyatrosu, ilk kez geliflme
imkânlar›na Cumhuriyet
döneminde kavuflmufl,
gereken sayg›nl›¤a
ulaflm›flt›r. Tiyatronun
kurumsallaflmas› ve oyun
yazarl›¤›n›n geliflmesi
aç›s›ndan önemli ad›mlar
at›lm›flt›r. 
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yatroyu gelifltirmek için devletin mutlaka yard›m etmesi gerekti¤ini ve Baflbakan
‹smet ‹nönü’nün bu konuyla ilgilenmesini ister. Tiyatro, halk terbiyesinde önemli
bir okul olarak düflünüldü¤ünden 1931’de ‹stanbul fiehir Tiyatrolar›’nda Tiyatro
Meslek Mektebi aç›l›r. ‹ki y›l sürecek bu okula iki bayan üç erkek ö¤renci al›n›r. ‹ki
y›l sonra ilk mezunlar›n› verdikten sonra okul, ödeneksizlikten 1933’te kapan›r.
Darülbedayi ad›, 1934’ten sonra ‹stanbul fiehir Tiyatrosu olarak de¤ifltirilir. Ayn› y›l
Musiki ve Temsil Akademisi’nin kanunu ç›kar. Ancak 1936’ya kadar ö¤retime bafl-
layamayan Temsil Akademisi, konservatuar›n tiyatro bölümü olarak kurulmas› için
Almanya’dan Carl Ebert davet edilir. S›k s›k Türkiye’ye gelen Carl Ebert, önce Türk
tiyatrosunun sorunlar›n› inceleyerek ifle bafllar. Ona göre Türk tiyatrosunun bafll›-
ca sorunlar› flöyledir:

a. Klasik bir sahne edebiyat› yoktur.
b. Ciddi ve sürekli bir aktör s›n›f› yoktur.
c. Özel ve gezici tiyatrolar etkin bir varl›k gösterememektedir.
Carl Ebert’e göre bunun için flunlar yap›lmal›yd›: “Devlet yerleflik ve ciddi bir

repertuar tiyatrosu kurmal›, Avrupa’ya ö¤renci göndermek ç›kar yol de¤ildir, bu-
nun için bir tiyatro okuluna fliddetle ihtiyaç vard›r. Buradan yetiflenlerin zorunlu
olarak sahne hizmetlerinde çal›flmas› sa¤lanmal›d›r.”

1935-1936 sezonunda Darülbedayi içinde Muhsin Ertu¤rul önderli¤inde bir ço-
cuk tiyatrosu kurulur. Çünkü tiyatro sevgisi ve yar›n›n tiyatro adamlar› ancak böy-
le oluflabilecektir. 1 Ekim 1935’te Tepebafl› Tiyatrosu’nda sahneye konan ilk çocuk
oyunu M. Kemal Küçük’ün Çocuklara Tiyatro Dersi adl› oyunudur. Bu çal›flmalar
1946 y›l›na kadar baflar›yla sürmüfltür. Konservatuar’›n Tiyatro Bölümü’ne 1935’te
ilk kez s›navla ö¤renci al›n›r. Bölümde okunacak dersler tespit edilir. Burada ders
verecek yerli ve yabanc› hocalar belirlenir. Baz› konularda Muhsin Ertu¤rul, Ebert
ile anlaflamad›¤›ndan 1937’de görevinden ayr›l›r. 

Nihayet 1940’da Devlet Konservatuar› Kanunu ç›kar›l›r. Bu kanuna göre temsil
bölümü opera, tiyatro ve bale bölümlerinden meydana gelecek, konservatuarda ö¤-
renim orta ve yüksek derece olmak üzere iki aflamal› olacak ve mezunlardan ihti-
yaç ölçüsünde Devlet Tiyatro ve Operas› ile Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›na
eleman al›nacakt›r. Bu kanunda Tatbikat Sahnesi’nin kurulmas› da düflünülmüfltür.
Burs verilecek ö¤renciler, burada en az bir y›l çal›flmak zorunda olacakt›r. Tiyatro
bölümünde ö¤retim befl, operada ise yedi y›l olacakt›r. 

E¤itimli tiyatrocular›n yetiflmesinde büyük hizmet vermifl olan Ankara Devlet
Konservatuar›, Musiki ve Temsil Akademisi’nin bir bölümü olarak aç›l›r. Devlet
Konservatuar› 1941’de ilk mezunlar›n› verir. Devrin Milli E¤itim Bakan› Hasan Ali
Yücel, mezuniyet töreninde tiyatro ve opera fleklindeki temsil sanat›n›n bir mede-
niyet meselesi oldu¤una iflaret eder. ‹lk mezunlar›n verildi¤i 1941’de “Tatbikat Sah-
nesi” oluflturulur. Bu haz›rl›k aflamalar›ndan sonra da 1949’da Devlet Tiyatrolar›
resmen kurulacakt›r. Bale bölümü 1949’a kadar kurulamam›flt›r. Cumhuriyet döne-
minin her türlü sanat icra kurumlar›, bu okullar›n kadrolar›ndan yetiflmifllerdir.
Cumhuriyet Türkiye’sinde opera ise sadece hükümet deste¤inde varl›¤›n› devam
ettirebilmifltir. 

Ulusal bilinci pekifltirmek, toplumun ça¤dafllaflmas›na hizmet etmek gibi amaç-
larla kurulan ve 1932-1952 y›llar› aras›nda hizmet veren Halkevleri’nin önemli kol-
lar›ndan olan temsil kollar›, flehir ve kasabalar›n tiyatro ihtiyac›n› gidermeye çal›fl-
mak, gençleri güzel ve serbest konuflmaya al›flt›rmak, gençlerin fikir, sanat ve dil
terbiyelerine yard›m etmek, tiyatro artisti olabilecek kabiliyetlerin kendilerini gös-
termelerine imkân vermek, iyi hatip yetifltirmek üzere plânlanm›flt›r. Halkevleri ti-
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yatro flubeleri ile amatör gençlik kurulufllar›; 1940’da aç›lan Köy Enstitüleri, tiyat-
romuzun bütün Anadolu’ya yay›l›p sevilmesinde önemli görev üstlenmifl, memle-
kette tiyatro zevkini yaymaya çal›flm›fllard›r.

Bafllang›çtan beri tiyatro faaliyetlerinin merkezi ‹stanbul’dur. Tiyatro-y› Osma-
nî’nin kapanmas› üzerine Adana’ya sürgüne gönderilen Ziya Pafla ile Bursa’ya
mutasarr›f olarak atanan Ahmet Vefik Pafla’n›n Bursa’da tiyatro kurma çal›flmala-
r›na Tanzimat döneminde flahit olmufltuk. Anadolu’ya ‹stanbul’dan ilk kez 1922’de
Darülbedayi heyetinden baz›lar› Adapazar›’na kadar gitmifl ve oralarda temsil ver-
mifllerdir. Darülbedayi’den bir grup sanatç› ‹zmir’in Yunanl›lardan geri al›nmas›
ile ilgili flenliklere kat›lmak üzere ‹zmir’e gitti¤i ve ‹zmir’de bulunan Gazi taraf›n-
dan itibar ve teflvik gördü¤ü bilinmektedir. Darülbedayi sanatç›lar› 31 Temmuz
1923’de Mustafa Kemal’in huzurunda oynad›klar› ‹bnürrefik Ahmet Nuri Sekizin-
ci’nin Ceza Kanunu uyarlamas›nda, Bedia Muvahhit de sahneye ç›kar ve böyle-
ce Türk kad›n› sahnede yerini alm›fl olur. 

Cumhuriyet döneminde tiyatro faaliyetlerinin baflkent Ankara ve di¤er Anado-
lu flehirlerine de kaymaya bafllad›¤›na flahit olunur. 1925’te Darülbedayi ilk turne-
yi Samsun ve Bafra’ya yapar. Daha sonra Trabzon’a giderler. 1926’dan itibaren Da-
rülbedayi Anadolu’da da programl› seyahatlere ç›kar. Bal›kesir, Edremit, ‹zmir,
Ödemifl, Bursa, Ankara, Konya, Samsun, Giresun, Trabzon ve Ankara’ya; 1928’de
Adana, Mersin’den sonra Kahire, ‹skenderiye’ye giderler. M›s›r’dan K›br›s’a, oradan
da ‹zmir’e gelirler. ‹zmir, Nazilli, Manisa’da temsiller verirler. 1929’da Adana, Mer-
sin, K›br›s, Antalya ve ‹zmir’e, 1930’da Ankara, Eskiflehir, Adana, K›br›s, Mersin,
Tarsus, Antalya, ‹zmir’e gidilir. Bir kez de Balkan flehirlerine gitmifllerdir. Tiyatro-
yu oralarda tan›tmak yolunda önemli görevler yaparlar. Atatürk döneminde bafl-
lang›çta tiyatro çal›flmalar›n›n merkezi Türk Ocaklar› iken daha sonra Halkevle-
ri’nin kurulmas›yla oyunlar bu merkezlerde oynanm›flt›r. Atatürk devrimlerinin be-
nimsenmesini gerçeklefltirmek, Cumhuriyet’in kültür at›l›m›n› yapmak, halk aras›n-
da kültür ve düflünce birli¤ini sa¤lamak, k›r-kent ve köylü-ayd›n ikili¤ini ortadan
kald›rmak amac›yla kurulan ve 1931-1952 y›llar› aras›nda hizmet veren Halkevleri
Temsil fiubeleri ile amatör gençlik kurulufllar›, memlekette tiyatro zevkini yaymaya
çal›flm›fllard›r. Bu y›llarda Halkevleri ve fiehir Tiyatrolar›, oyunlar›n sahnelendi¤i en
önemli merkezlerdir. 

Dokuz flubeden oluflan Halkevleri’ndeki temsil flubesinde birden fazla tiyatro
grubu bulunabilecek, kad›n rolleri asla erkekler taraf›ndan oynanamayacakt›. Yine
talimatnameye göre, bize özgü Karagöz ve kukla sanatlar›m›za da yer verilecekti.
Halkevleri’nde oynanacak eserlerin konular› da belliydi. Bu eserler, yeni Türk top-
lumundaki ça¤dafl yaflam› destekleyecek, ulusal duygular› doyuracak, devrimler
›fl›¤›nda ulusal sorunlar› iflleyecek, ça¤dafl do¤rultudaki de¤iflimler ve ilerlemeleri
destekleyecek, her s›n›fa seslenebilecek ve e¤itici olacakt›.

Atatürk, Ankara Halkevi’nin oyunlar›na büyük ilgi göstermifl, baz› oyunlar›n› da
izlemifltir. 

Darülbedayi ve Halkevleri’nin temsillerini izleyen, görüfllerini bildiren Ata-
türk’ün tiyatroya ilgi ve sevgisi nedeniyle bu dönemde Devlet Konservatuar› aç›l-
m›fl, tiyatro sanat› desteklenmifl, tiyatro ve müzik sanatlar›n›n ö¤retilece¤i bir oku-
lun aç›lmas› sa¤lanm›flt›r.

Atatürk’ün bafllatt›¤› tiyatro faaliyetlerini ölümünden sonra ‹smet ‹nönü ayn›
do¤rultuda sürdürmüfltür. O da sanata ve sanatç›lara büyük önem vermifl, baflba-
kanl›¤› döneminde yeni kurulan konservatuarda tiyatro ve opera derslerine girerek
denetlemelerde bulunmufltur. ‹nönü, Türk tiyatrosunun baflka geliflmifl uluslar›n ti-
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yatrolar› seviyesine ç›kmas›n› istiyordu, çünkü ça¤dafllaflman›n en önemli ad›mla-
r›ndan birinin tiyatro oldu¤u inanc›ndayd›. 

Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda Meflrutiyet döneminden kalan tiyatro topluluklar›
etkinliklerini sürdürmüfltür. S›k s›k da¤›lan ve yeni adlarla mevcut tiyatro binalar›n-
dan birinden ötekine geçerek temsiller veren bu topluluklar, turnelere de ç›k›yor-
lard›. Bu oyunlar, müzikli oyunlar, hafif güldürüler, operetler türünde idi. Darülbe-
dayi toparlanma döneminden sonra, çocuk oyunlar› temsillerine de bafllad›. Cum-
huriyet’in ilk y›llar›nda tuluat tiyatrosu da sürdürülmüfltür. 

1923-1946 y›llar›nda Türk tiyatrosunun bütün ülkeye yay›l›p benimsenmesinde etkili bafl-
l›ca kurumlar hangileridir?

1923-1946 YILLARINDA YAZILAN T‹YATRO
ESERLER‹M‹Z, KONULARI VE YAZARLARIMIZ

Tiyatro Eserleri
Tiyatro eserlerimizin ilk örnekleri Tanzimat ile verilmifl olup bu eserlerde amaç,
toplumu e¤itmek ve ö¤retmek oldu¤undan estetik kayg› güdülmemifltir. Meflrutiyet
döneminde de tiyatro eserleri nicelik bak›m›ndan çok fazla olmakla beraber nitelik
aç›s›ndan baflar›l› say›lmaz. Bu eserlerden bir k›sm› okunmak için yaz›l›rken bir k›s-
m› da çalakalem yaz›l›p sahnelendi¤inden ifllenmemifl ve ço¤u bas›lmam›fl; bas›lan-
lar›n da büyük bir k›sm› takma adla yaz›ld›¤›ndan gerçek yazarlar› tespit edileme-
mifl, ya da tiyatroya hevesli kifliler taraf›ndan yaz›ld›¤›ndan bunlar tan›nmam›flt›r.
Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda Atatürk, tiyatrodan çok fley bekledi¤i için tiyatroyu bir
araç olarak görmüfl, ça¤dafl bir Türk tiyatrosu ancak Cumhuriyet’in ilerleyen y›lla-
r›nda oluflmaya bafllam›flt›r. Oyunlar, ciddi dramlar, güldürüler, müzikli oyunlar tü-
ründedir. Bu y›llarda yaz›lan eserlerde topluma karfl› sorumluluk bilinci görülür. 

Cumhuriyet’in ilk on y›l›nda yaz›lan tiyatro eserlerimizin ço¤u, gündemde olan
siyasî görüflleri ve sanat anlay›fl›m›z› yans›t›r. Oyunlar düflünce a¤›rl›kl› olup toplu-
ma mesaj vermektedir. Melodram özelli¤i tafl›yan bu oyunlar didaktiktir. 

Atatürk, Cumhuriyet dönemi güzel sanatlar›m›z üzerindeki çal›flmalar›m›z›n
kayna¤›n› Türk tarihinin, Türk halk kültürünün ve Cumhuriyet’in getirdi¤i yeni de-
¤erlerin oluflturmas›n› istiyordu. Bu nedenle yazarlar›m›z Anadolu’nun, Türk kül-
türünün de¤erli bir hazinesi oldu¤unu görerek Anadolu’ya yönelmifllerdir. Bundan
dolay›, eski Türk tarihi ile Türk kültürünün uzant›lar›, sürekli olarak ve ›srarla Ana-
dolu’da aranm›fl ve bulunabilmifltir. 

Atatürk döneminde yaz›lan sahne eserleri devrimci, ayd›n ve yeni Türkiye’nin
ideallerini yans›t›r. Halkevleri ve fiehir Tiyatrolar›’nda sahnelenen bu oyunlar›n
bafll›ca amaçlar› halk›n e¤itilmesidir. 

Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndan itibaren tiyatro, opera, bale sanatlar›n›n alt yap›s›
oluflturulurken, yeni oyun ve operalar yaz›lmas›, bestelenmesi konusu gündeme
gelmifltir. 

Atatürk yeni kurdu¤u cumhuriyet rejiminin yerleflmesi, korunmas›, ink›lâp ve
ilkelerin halka benimsetilmesi, Türk milletinin yüce erdemleri, ülküsü ve de¤erle-
rinin yeniden halka tan›t›lmas›nda tiyatrodan yararlanm›fl ve tiyatro yazarlar›na pi-
yesler siparifl etmifltir. Meselâ Faruk Nafiz’in “Ak›n, Özyurt ve Kahraman” pi-
yesleri bu siparifl üzerine yaz›lm›fl, hatta Münir Hayri’nin 1932’de kaleme ald›¤›
Bayönder, Bir Ülkü Yolu ve Tafl Bebek; Faruk Nafiz’in Ak›n, Behçet Kâmil’in
Tünübük adl› tiyatro eserlerinde Atatürk, baz› düzeltmeler yapm›fl, Abdülhak Ha-
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mit Tarhan’›n Hakan (1935) oyununu da okumufl baz› sat›rlar›n alt›n› çizmifltir.
Bu yüzden Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun ilk dramaturgu olarak Atatürk
gösterilmektedir. Behçet Kemal’in Çoban oyununun temsilinden (1932) sonra da;
“Tiyatro bir memleketin kültür seviyesinin aynas›d›r.” demifltir. Opera sanat›m›z›n
da geliflmesini isteyen Atatürk, Bayönder’i Necil Kâz›m Akses’e, Tafl Bebek’i Ah-
met Adnan Saygun’a vererek opera olarak bestelemelerini istemifltir. Öz Soy ope-
ras›n›n librettosu ‹çin Münir Hayri Egeli’yi görevlendirmifl ve operan›n konusunu
kendisi vermifltir. Türk-‹ran kardeflli¤ini, dostlu¤unu vurgulayan bu opera, Ahmet
Adnan Saygun taraf›ndan bestelenmifl ve ‹ran fiah› R›za Pehlevi’nin Ankara’y› zi-
yareti s›ras›nda (Haziran 1934) Ankara Halkevi’nde sahneye konulmufltur. Oyunu
R›za Pehlevi ve Atatürk birlikte izlemifllerdir. Necil Kâz›m Akses de 1934’de Yaflar
Nabi Nay›r’›n Mete oyununu opera olarak besteler.

Cumhuriyet’ten önce oynanan yabanc› oyunlar genelde Frans›zcadan adapte
edilmifl komedi ve vodvillerdi. 1923’ten sonra bunlar yine oynam›fl olmakla bera-
ber, seyirci Frans›z eserleri d›fl›nda di¤er uluslar›n sanat eserlerini de tan›ma f›rsa-
t› buldu. 1924-1925 sezonunda Ahmet Vefik Pafla’n›n Molyer’den adapteleriyle bir-
likte Vedat Nedim Tör’ün ‹flsizler adl› telif oyunu oynanan ilk yerli eserlerdendir.

Yabanc› eserlerin yan›nda sahnelenen bafll›ca yerli eserlerimiz s›ras›yla flunlar-
d›r: Faruk Nafiz’in Canavar, Refik Nuri Bey’in Kördü¤üm, Hüseyin Suat’›n Har-
man Sonu, Halit Fahri Bey’in Sönen Kandiller, Abdülh’ak Hamid’in Tezer, Mu-
sahipzade Celâl’in Fermanl› Deli Hazretleri ve Vedat Nedim Bey’in Fevkalasri-
ler, Musahipzade Celâl’in Aynaroz Kad›s›, Halit Fahri’nin Nedim, Vedat Ne-
dim’in Hayvan Fikri Yedi, Musahipzade Celâl’in Kafes Arkas›nda, Cevdet Kud-
ret’in Tersine Akan Nehir, Musahipzade Celâl’in Bir Kavuk Devrildi, Cevdet
Kudret’in Rüya ‹çinde Rüya, Musahipzade Celâl’in Mum Söndü, Naz›m Hik-
met’in Kafatas›, Faruk Nafiz Çaml›bel’in Ak›n, Celal Esat’›n Saatçi opereti, Musa-
hipzade Celâl’in Pazartesi-Perflembe, Naz›m Hikmet’in Bir Ölü Evi, Hüseyin
Rahmi’nin Kad›n Erkekleflince, Ekrem Reflit Bey’in Üç Saat, Celâl Esat’›n Büyük
‹kramiye adl› operetleriyle Almanca bir operetten adapte edilen Sar› Zeybek
Oteli adl› eseri, Musahipzade Celal’in Gül ve Gönül, Halit Fahri’nin On Y›l›n
Destan›... Bu eserler 1935’e kadar çokça oynanan yerli eserlerimizden olup daha
sonra da devlet ve özel tiyatrolarda oynanm›fllard›r.

Özellikle 1930’lu y›llarda, Atatürk’ün belirledi¤i amaç do¤rultusunda, konusu-
nu Türk tarihinden, uygarl›¤›ndan, destan ve efsanelerinden halk kültüründen,
Cumhuriyet’in erdemlerinden, devrimlerinden alan birçok oyun yaz›lm›flt›r. Bu y›l-
larda yaz›lan oyunlardan baz›lar›n› flöyle s›ralayabiliriz:

“Faruk Nafiz Çaml›bel: Ak›n, (1932), Özyurt (1932), Kahraman (1933), Yan-
g›n (1933), Münir Hayri Egeli: Bayönder (1932), Bir Ülkü Yolu (1932), Tafl Be-
bek (1932), Behçet Kemal Ça¤lar: Çoban (1933), Ergenekon (1933), Attilâ (1935),
Yaflar Nabi Nay›r: Mete {1932}, ‹nk›lâp Çocuklar› (1933), Befl Devir (1933), Kö-
yün Namusu (1933), ‹bnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci: fieriye Mahkemesinde
(1933), Belk›s (1934), Halit Fahri Ozansoy: On Y›l›n Destan› (1933), Necip Faz›l
K›sakürek: Tohum (1933), Aka Gündüz: Beyaz Kahraman (1932), Yar›m Os-
man (1933), Gazi Çocuklar› ‹çin (1933), Köy Muallimi (1933), Mavi Y›ld›r›m
(1934), O Bir Devirdi (1938), Abdullah Ziya Kozano¤lu: Kazano¤lu (1932), Ve-
dat Nedim Tör: Yirmi Dokuz Birinciteflrin (1933), De¤iflen Adam (1941), Veh-
bi Cem Aflkun: O¤uz Destan› (1935), Atatürk Köyünde Bir Uçak Günü (1936),
Reflat Nuri Güntekin: ‹stiklâl (1933), Vergi H›rs›z› (1933), Nihat Sami Banarl›: K›-
z›l Ça¤layan (1933), Vasfi Mahir Kocatürk: Yaman (1933), Peyami Safa: Gün Do-
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¤uyor (1937), Abdülhak Hâmit Tarhan: Hakan (1935), Nahit S›rr› Örik: Sönme-
yen Atefl (1933), Galip Naflit: Destan (1933), Ziya Boral: Yaflayan Ölü (1936), Fe-
rit Celâl Güven-Raflit R›za Samako: Çak›r Ali (1937), Burhan Cahit Morkaya: Ga-
vur ‹mam (1933), Celâl Tuncer: Devrim Yolcular› (1937), Saim Kerim Kalkan:
Vatan ve Vazife (1938), Ahmet Naim -Celâl Edip: Uzun Mehmet (1938), fiükrü
Halil Tu¤al: Kartal (1936), Yusuf Sururi Eruluç: Yan›k Efe (1936), Bir Gönül Ma-
sal› (1938), Musahipzâde Celâl: Atl› Ases (1936), Köprülüler (1936), Lâle Devri
(1936), Aziz Nogay: ‹stibdat’tan Cumhuriyet’e (1933), Sevr’den Lozan’a (1933),
fiinasi Okur: Gâzi’nin Yolu (1935), Kad›n Saylav (1935), Naci Tanseli: Zafer ‹çin
(1933), Yunus Nüzhet Unat: Hedef (1934), Haydi Suna (1938), Halit Fahri: Ali Ba-
ba ve K›rk Haramiler (1936), Feyzi Kutlu Kalkanc›: Timurhan (1934), Osman
Cemal Kayg›s›z: Üfürükçü (1935), Necmeddin Veysi: Günefl (Destan, 1934), Nüz-
het Haflim Sinano¤lu: Sakarya (1934), Bir Zâbitin 15 Günü (1934), Ali Mustafa
Soylu: Cem (1931), Hüseyin Hüsnü: Vatandan Vatana (1933), Kâz›m Naim Duru:
Uyan›fl (1933), ‹brahim Tar›k Çakmak: Bozkurt (1935), Behzat Butak: Atillâ’n›n
Dü¤ünü (1935), Ana (1936), Osman Sabri Adal: Vatan U¤runa (1931), Fuat Edip
Altan: Tarih Anlat›yor (1935), Vedat Ürfi Bengü: Kanun Adam› (1938), F. fiem-
settin Benlio¤lu: Albayrak (1935), Ahmet Faik Türkmen: Vasiyet (1936), A. ‹smet
Ulukut: Sümer Ülkerleri (1934), ‹. Galip Arcan: Kimsesizler(1941), Suat Salih
Arsal: Yaln›z Adam(1940), ‹. Hakk› Baltac›o¤lu: Ölüler (1939), Ak›l Taciri (1940),
Andaval Palas (1940), Kütük (1946), Vedat Ürfi Bengü: Kanun Adam› (1938),
Beyaz Baykufl (1940), Hakk› Günal: Bozkurt (2) (1941) vb. 

Oyunlar›n Konular›
1923-1946 döneminde yaz›lan tiyatro eserlerinin konular›n› flöyle s›n›fland›rabiliriz:

1. Savafl y›llar›n›n olaylar›n› ele alan eserler
2. Eski-yeni kurumlar›n karfl›laflt›r›lmas› 
3. Tarih, mitoloji ve masallar› konu alan eserler
4. Bat›l›laflma, sosyal de¤erlerdeki de¤iflimler 
5. Türk’ün yüce karakter özelliklerini iflleyen eserler, 
6. Osmanl›y› yeren ve elefltiren eserler,
7. Cumhuriyet rejiminin faziletlerini anlatan eserler,
8., Atatürk’ün fikir ve düflüncelerini iflleyen eserler,
Kurtulufl Savafl› öncesi, sonras› ve savafl y›llar›nda görülen savafla inananlar ve

inanmayanlar aras›ndaki çekiflmeler, Türk tiyatrosunda da yank›s›n› bulmufltur. Ül-
küme Do¤ru, Yaman, Tipi, Hürriyet Apartman›, Yar›m Türkler ve Tokat gi-
bi piyeslerde bu inanmayan kiflilerin hayatlar›, s›k›fl›nca ülkeyi terk ediflleri söz ko-
nusu edilmifltir. Gün Do¤uyor, Mavi Y›ld›r›m adl› oyunlarda, inançs›zlar karfl›-
s›nda, zafere inanan bir görüfl, bir inan›fl vard›r. Bir k›s›m oyunlar da (Bir Zabitin
On Befl Günü, Yaflayan Ölüler), düflmanla iflbirli¤i yaparak milleti soyan harp
zenginlerini, paran›n gücünü, ahlâk krizlerini ele alm›flt›r. 

Kurtulufl Savafl›’nda halk›n gösterdi¤i fedakârl›k, kahramanl›k, tutucu kesime
karfl› verilen mücadele, savafl› konu alan eserlerde a¤›rl›kl› olarak yer al›r. Nihat Sa-
mi-K›z›l Ça¤layan, Bürkün Cahit-Gavur ‹mam, Celal Edip-Uzun Mehmet, Faruk
Nafiz-Kahraman, Peyami Safa-Gün Do¤arken vb. 

Eski-yeni kurumlar›n karfl›laflt›r›larak yeni kurumlar› yüceltme arzusundan do-
¤an bu eserlerin baz›lar› flunlard›r: 

Musahipzâde Celâl- Pazartesi Perflembe, Bir Kavuk Devrildi, Reflat Nuri-
Hülleci, Ertu¤rul fievket- fieriatças› vb.
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Özellikle 1932’den sonra yaz›lan eserlerde Atatürk’ün yeni tarih görüflünün et-
kisiyle eski Türk tarihine yönelen yazarlar›n say›lar›nda art›fl görülmüfltür. Tarih,
mitoloji ve masallar› konu alan eserlerden baz›lar› flunlard›r: Yaflar Nabi-Mete; Fa-
ruk Nafiz-Ak›n, Özyurt; Behçet Kemal-Çoban; Münir Hayri-Öz Soy; Ahmet ‹smet
Ulukut-Sümer Ülkerleri; S. Behzat Budak-Attilâ’n›n Dü¤ünü; M. Kemal Ergene-
kon-Attilâ; Feyzi Kutlu-Timurhan; Abdülhak Hamit-Hakan vb. Bu eserler, Türk
uygarl›¤›n›n devri içinde en önde oluflunu sergilemekte ve Türklük bilincini afl›la-
may› amaçlamaktad›rlar. Bir k›s›m eserler ise, konular›n› daha çok Osmanl›’n›n son
döneminden, ‹stiklâl Savafl›’ndan, Atatürk’ün hayat›ndan, devrimlerinden al›yordu.
Kahraman, ‹stiklâl, Mavi Y›ld›r›m, Sönmeyen Atefl, K›z›l Ça¤layan, Gün Do-
¤uyor ve Devrim Yolcular›’nda Atatürk ön plândad›r. Hayri Muhiddin, 1926’da
Gazi Mustafa Kemal adl› bir oyun yazm›flt›r. Atatürk’ün konusunu Türk tarihin-
den, halk kültüründen alan eser yaratma arzusu, bu y›llarda opera alan›nda da ilk
ürünler verilerek gerçeklefltirilmifltir. (Öz Soy, Tafl Bebek, Bay Önder-1934)

Baz› yazarlar›m›z eserlerinde mitolojiden ve masallardan da yararlanm›flt›r. Se-
lahattin Batu’nun Güzel Helena, O¤uzata, Kerem ile Asl› adl› oyunlar gibi. 

Yazarlar›m›z tarih, efsane ve masallara yöneldikleri oyunlar›nda ayn› zamanda
Türk milliyetçili¤ini de afl›lamaya çal›flm›fllard›r. 

Cumhuriyet’in bu ilk y›llar›nda Bat›l›laflma, sosyal de¤erlerdeki de¤iflimler de ti-
yatro eserlerine konu edilmifltir. Bat› uygarl›¤›, ça¤dafl uygarl›¤› yakalamay› arzu
eden yönetimlerin temel amac› olmufltur. Onunla eski devirlerin her türlü kal›nt›s›
yok edilecek ve yeni bir sisteme geçilecektir. Toplumumuzda arzu edilen de¤iflik-
likler için Bat› kültürüne yaklaflmak zorunlu görülmüfltür. Musahipzade, Yakup
Kadri, Reflat Nuri, Cevdet Kudret gibi yazarlar›m›z›n eserlerinde bu konular›n de-
tayl› biçimde ele al›nd›¤› görülmektedir. Geleneksel de¤erlerimiz bu yazarlar›m›z›n
eserlerinde toplumsal geliflmenin önünde engel gibi gösterilerek elefltirilmifl, Bat›-
l› de¤erlerin yeni bir toplum ve kültür yaratmadaki önemi vurgulanm›fl, onlar›n
yanl›fl anlafl›lmas› sonucu görülen ahlâkî yozlaflma da yerilmifltir. 1940’l› y›llara ge-
lindi¤inde de ülkemizdeki toplumsal, siyasî de¤iflimler ›fl›¤›nda Bat›l›laflma sorunu
üzerinde uzun uzun durulmufltur. Bu konular üzerinde daha sonraki dönemlerde
de durulaca¤› görülecektir. Bu eserlerin bir k›sm›, Bat›l›laflman›n aile üzerindeki et-
kisini ele al›rken bir k›sm› ahlâkî aç›dan sorunlara e¤ilmifl, bir k›sm› Bat›l›laflman›n
ayd›nlar üzerindeki etkisini ele alm›flt›r. Cevat Fehmi, Bat›l›laflmay› geleneksel de-
¤erlerimiz ve yaflam biçimimiz bak›m›ndan tehdit edici görmüfltür. ‹lk oyunlar›n›
1940’l› y›llarda vermeye bafllayan Baflkut’un Büyük fiehir (1942), Küçük fiehir
(1946), Koca Bebek(1947), Paydos(1948) oyunlar› ve daha sonra yazd›¤› pek çok
oyunu bu konu üzerine yaz›lm›flt›r. Sabahattin Kudret Aksal (Evin Üstündeki Bu-
lut-1947), Ahmet Muhip Dranas (O Böyle ‹stemezdi-1947), A. Kutsi Tecer’in (Ya-
z›lan Bozulmaz-1946) gibi. Cevdet Kudret’in Tersine Akan Nehir, Rüya ‹çinde
Rüya, Kurtlar, Yaflayan Ölüler gibi eserlerinde de¤er bunal›m›yla kiflilerin ruh-
sal bunal›mlar› aras›nda ba¤›nt›lar kurulur. Musahipzade Celal Selma adl› oyunun-
da toplumdaki de¤er çalkant›s›n› ahlâk sorunu olarak ele al›r.

Münir Hayri’nin Bayönder, Özsoy, Necip Faz›l’›n Sab›r Tafl›, Tohum adl›
eserleri ile Yaflar Nabi’nin Mete, Behçet Kemal Ça¤lar’›n Atilla ve Çoban, A. ‹smet
Ulukut’un Sümer Ülkerleri, Türk’ün yüce karakter özelliklerini övmüfltür. Faruk
Nafiz’in Atatürk’ü konu alan Kahraman (1933) Yayla Kartal› (1945) eserlerinde
de Türk gücü övülmüfltür.

Bu dönemde yaz›lan eserlerin bir k›sm›nda da Osmanl› yerilip elefltirilmifltir.
Musahipzade Celâl, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun 17. ve 18. yüzy›llardaki durumunu
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verirken, imparatorlu¤u çöküfle götüren nedenleri elefltirel bir flekilde gözler önü-
ne sermifltir. Balaban A¤a, Pazartesi Perflembe, Aynaroz Kad›s›, ‹stanbul Efen-
disi, Bir Kavuk Devrildi, Mum Söndü, Gül ve Gönül vb. eserleri bu türdendir.

1930’lu y›llardan sonra geleneksel halk tiyatrosuna ilgi duyan yazarlar›m›z, Ka-
ragöz oyunlar› da yazm›fllard›r. Karagöz oyunlar›nda günün flartlar›na göre yenilefl-
tirmeler de yap›lm›flt›r. Ahmet Süleyman- Karagöz’ün Aç›kgözlülü¤ü (1931), Ka-
ragöz’ün Evden Kovulmas› (1931), Karagöz’ün Evlenmesi (1931), Karagöz’ün
Florya Seyahati (1931), Karagöz’ün ‹ç Güveyli¤i (1931); Rahmi Balaban- Özde-
mir Onbafl› (1938), fiehir mi Tövbeler Tövbesi (1938); Hayalî Küçük Ali- Hayal
Perdesi (1937); M. Vas›f Okçugil- Karagöz Güvey (1933), Karagöz Sal›ncakç›
(1933), Karagöz Yalova Sefas›nda (1933), Karagöz Ahç›bafl› (1933), Karagöz
Deli (1933); Karagözcü Kâz›m- Karagöz Milyoner (1934), Karagöz’ün Dünya-
ya Dönüflü (1934); Ismay›l Hakk› Baltacio¤lu- Karagöz Ankara’da (1940), Ercü-
ment Behzat Lav- Karagöz Stepte (1940) oyunlar›n› yazm›fllard›r.

1923-1946 y›llar›nda yaz›lan tiyatro eserlerimizde bafll›ca konular nelerdir?

Oyun Yazarlar›m›z
Cumhuriyet devrinde oyun yazarlar›, Bat› modelindeki tiyatronun kurumsallaflma-
s› ile geliflme göstermifltir. Eski dönemlerde eser veren yazarlar›m›z d›fl›nda(Abdül-
hak Hâmit Tahran, ‹bnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci, Behzat Butak, Aka Gündüz, )
bu dönemde say›lar› h›zla artan pek çok yazar›m›z tiyatro eseri yazm›flt›r. 1923-
1946’l› y›llarda eser veren bafll›ca yazarlar›m›z, Musahipzade Celâl, Hüseyin Rahmi
Gürp›nar, Vedat Nedim Tör, Naz›m Hikmet, Reflat Nuri, ‹smail Hakk› Baltac›o¤lu,
Nahit S›rr› Örik, Necip Faz›l K›sakürek, Cevdet Kudret, Münir Hayri Egeli gibi ya-
zarlard›r. “Befl Hececiler” diye an›lan flairlerimiz tiyatro eserlerini de manzum ola-
rak yazm›fllard›r. [Faruk Nafiz- Ak›n (1934), Kahraman (1938), Halit Fahri Ozan-
soy- On Y›l›n Destan› (1933)]

Hüseyin Rahmi Gürp›nar (1864- 1944)
Oyunlar›ndan çok tiyatro üzerine yapt›¤› elefltirilerden dolay› onu elefltirmen ola-
rak de¤erlendirebiliriz. Yazar›n sahneye konan tek tiyatro eseri Kad›n Erkekle-
flince’dir.(1933) 13 Aral›k 1932 de Darülbedayi tiyatrosunda oynanm›flt›r. Bizdeki
tiyatro binalar›n› ve sahneye konan eserleri yetersiz bulmufl, bu konudaki düflün-
celerini baz› romanlar›yla Hazan Bülbülü adl› oyununun önsözünde ve gazete-
lerde yazd›¤› makalelerde aç›klam›flt›r. Yazar tiyatro binalar›m›z›, oynanan oyun-
lar› be¤enmedi¤i gibi uyarlamalar› da bizim toplum yap›m›za uymad›¤› için bafla-
r›s›z bulur. Tiyatro yazar›m›z›n henüz olmad›¤›n›, birkaç öykü, makale yazan ki-
flilerin tiyatro yazmaya heveslendiklerini söyler. Eserlerde kiflilerin yazar gibi de-
¤il, rol yapt›¤› kifli gibi konuflmas›n›n gerekti¤ine iflaret eder. Tiyatro eserinin top-
lumun problemlerine de¤inmesini ister. Kad›n›n çal›flmaya bafllamas›n›n ev ya-
flant›s›nda ortaya ç›kard›¤› sorunlar› ele alan Kad›n Erkekleflince, genç k›zlar›n,
aileleri taraf›ndan zengin olmak amac› ile kendilerinden çok yafll› kimselerle ev-
lendirilmelerinin kötü sonuçlar›ndan birini iflleyen Hazan Bülbülü(1916), roman-
tik bir flairin, komflu evin penceresinde gördü¤ü genç k›za âfl›k oluflunu ele alan
‹sti¤rak-› Seher, 1894 y›l›nda ‹stanbul’da olan büyük depremden esinlenerek
yazd›¤› basit bir aflk ve ihanet konusunu ele alan Zelzele, evli bir erke¤in yaban-
c› bir kad›nla kurdu¤u iliflkinin getirdi¤i, sonu ayr›lmaya varan huzursuzluk ve bu
ayr›l›k yüzünden kad›n›n çocuklar› ile beraber çekti¤i geçim s›k›nt›s›, erke¤i bu

1176.  Ünite  -  1923-1946 Y› l lar ›nda Türk  T iyatrosu

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

3

Hüseyin Rahmi 
Gürp›nar



davran›fl›ndan ötürü bekleyen kötü sondan bahseden ‹ki Damla Yafl, bafll›ca
eserleridir. Elimizde bulunan bu oyunlardan baflka “Tokuflan Kafalar ve Mesu-
duz” adl› iki denemesinin daha oldu¤u söyleniyorsa da, yay›nlanmad›¤› gibi sah-
neye de konmayan bu oyunlar›n yaln›zca adlar› bilinmektedir. 

Musahipzade Celâl (1868-1959)
Meflrutiyet Dönemi’nin önemli oyun yazarlar›ndan olup Cumhuriyet Devrinde
oyun yazarl›¤›n› baflar›yla sürdürmüfltür. fiinasi’nin tiyatroda tuttu¤u yolu devam
ettiren sanatç›lar›m›zdand›r. Osmanl›’n›n yaflam›, kurumlar›, baz› inanç ve gelenek-
lerini gülünçlefltirerek anlatt›¤› komedileri baz› elefltirmenlerce olumsuz elefltirile-
re neden olmufl, devrin hat›r› için geçmifle küfretti¤i öne sürülmüfltür. Musahipza-
de Celâl, 1912’de yazd›¤› Köprülüler oyununun çok be¤enilmesi üzerine genel-
de oyunlar›n›n konular›n› tarihten al›r. Eserlerinin kostüm ve dekoruna çok önem
vermifltir. Hemen hemen bütün oyunlar› Darülbedayi’de ve ‹stanbul fiehir Tiyatro-
lar›nda oynand›. Baz›lar› filme al›nd›. 1936’da iki ciltte toplanarak yay›nlanan oyun-
lar› flunlard›r: Köprülüler(1912), ‹stanbul Efendisi(1913), Macun Hokka-
s›(1917), Yedekçi(1919), Kafl›kç›lar(1920), Lale Devri(1921) Türk K›z›, Atl›
Ases(1936), Demirbafl fiarl(1936), ‹taat ‹lam›(1936), Fermanl› Deli Hazretle-
ri(1936), Aynaroz Kad›s›(1936), Kafes Arkas›nda(1936), Bir Kavuk Devrildi,
Mum Söndü(1936), Pazartesi... Perflembe(1936), Gül ve Gönül(1936), Balaban
A¤a(1936), Selma(1936), Genç Osman(bas›lmad›), Moda Ç›lg›nl›klar›(bas›lma-
d›) Sevda fiener’in Musahipzade Celâl ve Tiyatrosu adl› bir inceleme eseri vard›r.

‹smail Hakk› Baltac›o¤lu (1886- 1978)
Hayat›nda özellikle tiyatroya ve tiyatro yazmaya yer ay›rm›fl bir kiflidir. Baltac›o¤-
lu hem e¤itim, hem de okullarda tiyatro e¤itimi konusunda son derece özgün, ori-
jinal ve hâlâ önemini koruyan, zaman› içinde çok yeni ve çok öncü say›labilecek
görüfller üretmifltir. Oyunlar›nda fanteziye yer verir. Ona göre tiyatro toplum ruhu-
nu içinde tafl›r, yaflamakta olan de¤erleri dile getirir. Oyunlar›nda konuflmalar çok
canl› ve oyunlar› güldürüye yak›nd›r. Soyutlamalara yer verdi¤i oyunlar›nda oyun
kiflileri gerçekçi ve tek yönlüdür. ‹nanmak (1939), Ölüler (1939), Salt Çelebi
(1939), Hayvanlar (1939), Ak›l Taciri (1940), Kafa Tamircisi (1940), Andaval
Palas (1940), Kütük (1946), Dolap Beygiri (1949), Karagöz Ankara’da (1949),
Küçük fiehit (1961) 

Nahit S›rr› Örik (1895-1960)
Pek çok konuda eser veren, gazetecilik yapan yazar›n Sönmeyen Atefl (1933,
Muharrir (1934), Al›nyaz›s› (1952) adl› oyunlar› vard›r.

Vedat Nedim Tör (1897-1985)
“Kadro” dergisinin kurucular›ndan ve bu dergi çevresindeki siyasal düflünce ak›-
m›n›n öncülerinden olmufltur. Bafll›ca tiyatro eserleri:

‹flsizler (1924), Fevkâlasriler (1928), Hayvan Fikri Yedi (1928), Kör (1928),
Köksüzler (1934), ‹mral›’n›n ‹nsanlar› (1940), Sanatkâr Aflk› (1945), Hep ve Hiç
(1951), Siyah Beyaz (1952), Afla¤›dan Yukar› (1952), Sahte Kahramanlar (1975).

Faruk Nafiz Çaml›bel (1898-1973)
Süleyman Nazif’in o¤ludur. Edebiyata fliirle bafllayan yazar›n ilk fliirleri aruzlad›r.
Milli Mücadele döneminde Milli edebiyat›n oluflabilmesi ve gelifltirilebilmesi için
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Baltac›o¤lu

Musahipzade Celâl

Vedat Nedim Tör



Türkçenin yal›nlaflmas›, yabanc› kelimelerden ve kal›plardan uzaklafl›lmas› düflün-
cesini benimseyerek hece vezniyle yazmaya bafllad›. “Befl Hececiler” grubuna dâ-
hil oldu. Halk›n e¤itilmesi ve bilinçlendirilmesine yard›m etmek için ö¤retmenlik
mesle¤ine talip olan yazar, böylece Anadolu’yu yak›ndan tan›ma f›rsat› buldu. 

fiiir d›fl›nda tiyatro ile de ilgilenen yazar›n Anadolu köylüsünün savafl, e¤itim-
sizlik ve yoksulluk sebebiyle karfl› karfl›ya kald›¤› ac›lar› ilk kez tiyatro sahnesinde
sergiledi¤i Canavar(1925), Osmanl›’n›n son zamanlar›nda köylünün durumunu
ele al›r. Sahipsiz kalan iyi ve dürüst köylülerden nas›l canavarlar türedi¤ini göste-
rir. Bu eser, 1960’l› y›llarda artacak köy konulu oyunlar›n da ilki olmufltur. Öz-
yurt(1932), Ak›n (1932), Atatürk’ü konu alan Kahraman (1933) Yayla Kartal›
(1945), ‹lk Göz A¤r›s› adl› oyunlar›ndan baflka çocuk oyunlar› da vard›r: Bir De-
mette Befl Çiçek (1933), Yang›n (1934), Belki Bir Gün (1946) gibi.

Naz›m Hikmet (1901-1963)
20. yüzy›l›n en büyük flair ve oyun yazarlar›ndand›r. Bu dönemde yazd›¤› bafll›ca
oyunlar›: Kafatas› (1932), Bir Ölü Evi (veya Merhumun Hanesi) (1932), Unu-
tulan Adam (1935)’d›r. Di¤er oyunlar›: ‹van ‹vanoviç Var m›yd› Yok muydu?
(1955), Ferhat ile fiirin (1965), Sabahat (1965), ‹nek (1965), Ocak Bafl›nda /
Yolcu (iki oyun bir arada-1966), Yusuf ile Menofis (1967), Sevdal› Bulut.

Necip Faz›l K›sakürek (1904-1983)
Tiyatro eserleri, dönemin tiyatrolar›nda aylarca kapal› gifle sahnelenmifltir. On yedi
oyun yazan K›sakürek’in ilk oyunu Tohum’dur (1935). Künye (1940), Sab›r Tafl›
(1940), Para (1942) bu y›llarda yaz›lm›fl olup di¤er oyunlar›: Nam-› Di¤er Parmak-
s›z Salih (1949), Reis Bey (1964), Ahflap Konak (1964), Siyah Pelerinli Adam
(1964-Yazar bu eserini okunmak için yazm›flt›r.), Yunus Emre (1969), Abdülha-
mid Han (1969), Kanl› Sar›k (1970), Mukaddes Emanet (1970), Bir Adam Ya-
ratmak, Püf Noktas›, Künye gibi oyunlar› büyük ilgi görmüfltür. Bir Adam Yarat-
mak, Türk tiyatrosunun en güçlü oyunlar›ndan kabul edilmektedir. Konular›na
mistik aç›dan yaklaflan yazar, görünenin ard›ndaki görünmeyen gerçeklere yaklafl-
mak ister. ‹rsiyet ve çevrenin insan üzerindeki etkisini her eserinde gösterir. Serim-
siz oyunlar› bir aksiyonla bafllar. Olacaklar› önceden sezdiren yazar›n eserlerinde
olacaklar›n flekli s›rd›r. Yazar oyunlar›nda insanlar›n ruhsal bunal›mlar›n›n nedenle-
ri üzerinde durur. Bu insanlar topluma yabanc›, uyumsuz kiflilerdir. 

Münir Hayri Egeli (1904- 1970)
Milli Mücadele s›ras›nda Atatürk’ün emriyle Paris Türk Haberler Bürosu’nu kurdu
ve 1920-1922 aras› onun idaresinde bulundu. De¤iflik kurumlarda yöneticilik, pek
çok yerde ö¤retmenlik yapt›. Milli Temsil Akademisi (Devlet Tiyatrosu) ve Güzel
Sanatlar Müdürlü¤ü’nde bulundu. Atatürk’ün iste¤i ile Almanya ve Rusya’ya film
e¤itimi için gitti. Dönüflte filim rejisörlü¤ü yapt›, gazete ve dergiler ç›kard›. 1933 y›-
l›nda Atatürk’e en çok benzeyen heykeli nedeniyle ödüllendirildi. Roman ve hikâ-
yeleri yan›nda pek çok çocuk oyunu bulunan Münir Hayri’nin Kad›n Geçerken,
Yi¤it Hamza, Yörük Emine gibi piyesleri ile Atatürk’ün el yaz›lar› ile tashih etti-
¤i (Bayönder, Öz Soy ) ile Atatürk’ün hayat›na ait senaryosu vard›r. 
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Naz›m Hikmet

Necip Faz›l 
K›sakürek



Cevdet Kudret (1907-1992)
Tersine Akan Nehir (1929), Rüya ‹çinde Rüya (1930), Kurtlar (1933) adl› oyun-
lar› Darülbedayi’de sahnelenmifltir. Danyal ve Sara adl› oyunu Varl›k Dergisi’nde
(1938), Yaflayan Ölüler adl› oyunu A¤aç Dergisi’nde (1936) tefrika edilmifltir.

Geleneksel seyirlik oyunlar›m›z üzerine araflt›rmalar yapan yazar›n üç ciltlik
Karagöz (1968, 1969), iki ciltlik Ortaoyunu (1973, 1975) üzerine yaz›lm›fl eserleri
de vard›r.

Dönemin Tiyatrosuna Elefltiri
Atatürk döneminde tiyatro sanat›na bak›fl aç›s›, yerli sanat›n yerine Bat›l› sanat› hâ-
kim k›lmakt›. Devlet Konservatuar› Kanunu’nda, tam anlam›yla Bat› tarz› e¤itim ya-
p›laca¤›, geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili ö¤retime kesinlikle yer verilmeyece¤i
belirtiliyordu. Tiyatro tarihi dersinde bile Bat› tiyatrosu tarihi okutulacakt›. Okulun
kuruluflundaki ana düflünceler de yabanc› uzmanlar taraf›ndan tespit edilmifl, kad-
rolar, yine Avrupa’da Bat›l› sanat e¤itiminden geçen elemanlardan oluflturulmufl-
tur. Devlet Konservatuar›nda 1941-1947 y›llar›nda sahnelenen tek yerli oyun, A.
Kutsi Tecer’in “Yaz›lan Bozulmaz” adl› oyunu olup, di¤erleri yabanc›d›r. Devlet
Tiyatrosu’nun kurulufl tarihi 1949’a kadar geçen iki y›lda yerli oyun olarak sadece
O. R›fat’›n Kad›nlar Aras›nda, A. Kutsi Tecer’in Köflebafl›, C. Fehmi Baflkut’un
Paydos adl› piyesleri sahnelenir. Devlet Tiyatrolar›n›n, yerli yazarlar› teflvik etme,
tiyatro edebiyat›m›z› zenginlefltirme görevini çok uzun y›llar yerine getirmedi¤i gö-
rülecektir. Devlet Tiyatrolar›’n›n bu tutumu, baz› ayd›nlar›m›z taraf›ndan elefltiril-
mifltir. Reflat Nuri 1945’te yazd›¤› bir makalesinde flöyle der: “Bir memleketin tiyat-
rosu, tiyatro edebiyat› vard›r.’ diye övünmeye hak kazanmas› için müellif flartt›r.
Hazindir ki orijinal piyes yazan profesyonel müellif yoktur.” Bu konuda pek çok
yazar›n tiyatromuza elefltirileri olmufltur. 

Bat›’y› bütünüyle taklit etmek yerine zengin malzemeye sahip Anadolu halk
kültürüyle Bat› kültürünü kaynaflt›rarak tiyatro edebiyat›m›zda orijinalli¤i ulaflabi-
lirdik. Ancak bu y›llarda tiyatromuzda yazar, eser, ya da gösterim olarak çok fazla
geliflme kaydedememiflse de Bat›l› anlamda Türk tiyatrosunun temelleri at›lm›fl, so-
runlar ortaya konmufl, çözümler tart›fl›lm›fl ve bir tiyatro ortam› oluflturulmufltur.
Konservatuar›n kurulufl amac›ndan olan “memlekette müzik, tiyatro, opera, bale
kültürünü ifllemek” hususu yerine getirilememifl, Türk sahnesinin kuruluflu tama-
men Bat›l› bir dramatik e¤itim program›na ve yabanc› sanatç›lar eline b›rak›lm›flt›r.
Bu y›llarda geleneksel tiyatromuzun modernlefltirilmesi düflünülmemifl, ancak
1960’l› y›llardan itibaren baz› yazarlar›m›z geleneksel oyunlardan yararlanarak bi-
ze özgü orijinal eserler yazmaya bafllam›fllard›r. 

1923-1946 y›llar›nda baflta Reflat Nuri, Hüseyin Rahmi olmak üzere pek çok sa-
natç›n›n tiyatro üzerine yaz›lar›, elefltirileri yay›nlanm›flt›r. Tiyatro denemeleri ya-
n›nda tiyatro elefltirisi de yapan Gürp›nar, Hazan Bülbülü’nün önsözünde ve ga-
zetelerde yazd›¤› makalelerde görüfllerini aç›klam›flt›r. Ona göre bizdeki tiyatro bi-
nalar› ve sahneye konan eserler yetersizdir. Yabanc› eserlerden yaln›zca adlar
Türkçelefltirilerek yap›lan uyarlamalar› da toplumumuzun yap›s›na uymay›fllar› yö-
nünden baflar›l› bulmaz. “Tiyatro Müellifleri” adl› makalesinde, bizde o gün için
tiyatro yazar› olmad›¤›na, birkaç makale ya da hikâye yazanlar›n yazd›klar› tiyatro
eserlerinin baflar›s›zl›¤›na de¤inerek tiyatro eserinin nas›l olmas› gerekti¤ini de
aç›klar. Kahramanlar, mesle¤ine, kültür seviyesine göre konuflturulmal›, yazara gö-
re de¤il, der. Orada rolü olmayan bir belâgat hocas›n›n ifli olmad›¤›n›, birçok gü-
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zel sözleri bir araya toplamakla tiyatro yaz›lm›fl olmayaca¤›n› vurgular. Oyunlarda
cümleler k›sa, sevimli, sade, tabiî olmakla beraber konusu merak uyand›rmal›,
uzun sözlerden kaç›nmal›, görüflündedir.

1933-1950 y›llar›nda yay›nlanan Halkevleri merkezi yay›n organ› olan Ülkü
dergisi ile 1935-1956 y›llar› aras›nda zaman zaman yay›na ara verse de yine Hal-
kevleri’nin deste¤i ile ç›kan Yücel dergisinde tiyatro yaz›lar› ç›km›flt›r. Yerli ve ya-
banc› tiyatrolar ile oynanan tiyatro oyunlar› ve oyuncular› hakk›nda Ülkü’de Mü-
nir Hayri, Nahid S›rr›, Nureddin Sevin, Ceyhun Atuf Kansu, ‹. Galip Arcan, Nurul-
lah Ataç, Mehmet Tu¤rul, Süleyman Kazmaz; Yücel’de Vasf› R›za Zobu, Yaflar Na-
bi, Muhtar M. Körükçü, Orhan Burian, Pertev Boratav, Sabri Esat Siyavuflgil, Mu-
zaffer E. Uyguner, Lütfü Ay, Turhan Doyran, vb. gibi sanatç›lar›n yaz›lar› mevcut-
tur. De¤iflik gazetelerde de tiyatromuz üzerine elefltiriler ç›kar. Meselâ Ali Süha De-
lilbafl›’n›n Ulus gazetesinde oyun, oyuncu, oyun yazar›, oyunlar›n konusu, çeviri
ve adapteler üzerine yaz›lar› vard›r. Yazar, çeviri ve adaptelerin Türk diline ve tav-
r›na uymad›klar›n›, tiyatro yazarlar›m›z›n yetenek ve kültür olarak üst seviyede ol-
malar› gerekti¤ini, oyuncular›n dil, tav›r, diksiyon ve özgün oyunculuk konusunda
eksiklikleri bulundu¤unu söyler. Yine Nurullah Ataç bir yaz›s›nda tiyatromuzun
beceriksiz oyuncular›n›, yazars›zl›¤›n› elefltiriyor ve tiyatro anlay›fl›n›n eksikli¤ini,
yar› ayd›n seyircinin tiyatroya biçimsel yaklafl›m›n› k›n›yor. 
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1920’li y›llarda Avrupa’da
Piscator’un bafllatt›¤› siyasî
tiyatro, onun arkas›ndan da
Alman tiyatro adam› Bertold
Brecht’in Aristocu(gerçekçi)
tiyatro anlay›fl›na karfl›
oluflturdu¤u yeni bir tiyatro
anlay›fl› ortaya ç›km›flt›. Bu
anlay›fl, Aristo’dan beri Bat›
tiyatrosunu etkileyen tiyatro
anlay›fl›n› kökünden sarst›.
Ancak biz bu tür
geliflmelerden ancak çok
sonralar› haberdar olduk.
Brecht’in epik tiyatrosuna
benzer örnekler bizde 1960’l›
y›llardan sonra yaz›lacakt›r.
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Bu dönemin bafll›ca siyasî, toplumsal durumu-
nu betimlemek 
Uzun süren savafllarda varl›k yokluk mücadelesi
veren Türkiye, sonunda ülkeden düflmanlar› kov-
mufl, Lozan Bar›fl Antlaflmas› ile Atatürk’ün Tür-
kiye Cumhuriyeti, milletleraras› münasebetlerde-
ki tarihî yerini alm›flt›r. Ancak Lozan’›n b›rakt›¤›
baz› meseleler vard›r. Önce bunlar›n çözülmesi-
ne çal›fl›lm›flt›r. ‹tilaf Devletleri ve komflu ülkeler-
le bar›fl ve s›n›r antlaflmalar› yapan Türkiye,
1938’de büyük önder Atatürk’ü kaybetmifl,
1939’da bütün dünyay› tehdit eden II. Dünya Sa-
vafl›’na, savafllardan henüz ç›kt›¤› ve içte pek çok
sorunu bulundu¤u için girmemeyi baflarm›flsa da
savafl sonras›nda dünyada olup biten de¤iflme-
lerden uzak kald›¤› için baflka sorunlarla karfl›
karfl›ya kalm›flt›r. 
Ba¤›ms›zl›k savafl›m›z, ülkenin tüm siyasal, top-
lumsal yap›s›n› de¤ifltirmede etkin bir araç ol-
mufltur. Uzun savafllar sonunda 1923’te kurulan
Türkiye Cumhuriyeti’ni ça¤dafllaflt›rmak için Ata-
türk, çal›flmalara bafllam›flt›r. Onun amac›, yar›-
n›n Türkiyesini infla etmektir. 
Yeni devletin merkezi, emniyet aç›s›ndan Anka-
ra olmufltu. Yeni devlet bütün kurumlar›yla fle-
killenmeye bafllad›. Atatürk, Bat› uygarl›¤›na da-
yanan yeni, ça¤dafl bir düzen getirmek istiyordu.
29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilân etti. Savafl mey-
danlar›nda kazan›lan baflar›y› ekonomi, e¤itim,
teknik, sosyal, sa¤l›k ve kültürel alanda da ka-
zanmak için birbirini takip bir y›¤›n yenilikler
yapt›. Atatürk Osmanl›’n›n dine dayanan hukuk
kurallar›n› istemedi¤inden, hukuk ink›lâb›na gi-
riflti. Anayasa’da de¤ifliklikler yap›ld›. Daha son-
ra e¤itim ve ö¤retim meselelerine el att›. Çünkü
e¤itim bir milletin kalk›nmas›nda en önemli amil-
di ve Cumhuriyet’i koruyacak ve sürdürecek ye-
ni nesillere ihtiyaç vard›.
fiah›s devletinden millî bir devlete geçilerek sal-
tanattan sonra hilâfet kald›r›ld›.(15 Nisan 1923)
Çok partili döneme geçifl için denemeler yap›ld›.
Atatürk, kültür alan›ndaki geliflmelere de giriflti.
Amac›, Türkler aras›nda tam bir kültür, tarih ve
dil birli¤i yaratmakt›. Dünya kamuoyunda Türk-
ler aleyhinde yap›lan yanl›fl ve kas›tl› politikalara
karfl› birtak›m önlemler ald›. 1928’de Latin harf-
lerini kabul etti. 

Genç Türkiye’nin kurucular› bu yeni anlay›fllar›
benimseyip tiyatromuzu kurumsallaflt›rm›flt›r. 
Yine bu y›llarda Devlet Konservatuar› ilk mezun-
lar›n› verirken flehir tiyatrolar›m›z geliflmifl, özel
tiyatrolar yurt çap›nda turnelere ç›km›fl, çocuk ti-
yatrolar› kurulmufl, en önemlisi de tiyatronun cid-
dî bir sanat dal› oldu¤u bilincine var›lm›flt›r. Avru-
pa tiyatrosunun yak›ndan takibi, ayd›nlar›m›z ve
yöneticilerimiz taraf›ndan Bat›l› tiyatronun be-
nimsenmesi, tiyatro binalar›n›n ve topluluklar›n›n
kurulmas›, oyuncular›n yetiflmesi, yerli oyunlar›n
yaz›lmas›, gazete ve dergilerde kuramsal yaz›lara,
elefltirilere yer verilip tart›flmalar yap›lmas› bu dö-
nemin önemli tiyatro olaylar›ndan

Atatürk’ün Türk tiyatrosu için düflündüklerini,

yapt›klar›n› örneklendirmek

1923-1946’l› y›llarda tiyatromuza Atatürk’ün dü-
flünceleri damgas›n› vurmufltur. Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kurucusu büyük Atatürk, iyi bir komu-
tan, bir kültür adam› olman›n ötesinde bir sanat-
severdi de. Atatürk’e göre; edebiyat, resim, hey-
kel, müzik, tiyatro, mimari gibi bütün güzel sa-
natlar›, kültürün oluflumu içinde ele almak ve
de¤erlendirmek gerekir. 
“Sanats›z kalan bir milletin hayat damarlar›ndan
biri kopmufl demektir.” diyen Atatürk, bir ulusun
yaflam›nda sanat›n hayatî bir önem tafl›d›¤›na ifla-
ret etmifltir. Ça¤dafl Türk toplumunun ancak bi-
lim ve sanat›n yol göstericili¤i sayesinde geliflebi-
lece¤ini düflünen Atatürk, uluslar› unutulmaz k›-
lan fleyin onlar›n vücuda getirdi¤i sanat eserleri
oldu¤unu biliyordu. Bu yüzden sanata, sanatç›ya
büyük de¤er verdi. Ona göre Türk sanat›n›n her
dal› geliflmeli, ça¤dafllaflmal›yd›. Musiki ve temsil
sanatlar› ile de özel olarak ilgilendi. Onun okul-
laflmas›n› istedi. Bu dönemde oyuncu yetifltiren
okullar›n aç›lmas›na sa¤lad›. Kad›n›n sahneye ç›k-
mas›n› ve temsillerin kad›nl› erkekli birlikte izlen-
mesine öncülük etti. Tiyatro sanatç›lar›na sayg›
gösteren, masas›na davet eden Atatürk, onlara il-
tifatlar eti. Yazarlara oyunlar siparifl etti ve pek
çok oyunu sahnede izledi. Baz› oyunlar üzerinde
bir dramaturg gibi çal›flt›. Baz› oyunlar›n dilinde
de¤ifliklikler yapt›. Atatürk’ün 1930’da Ankara’da
bulunan Darülbedayi sanatç›lar›na hitaben yapt›-
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¤› konuflmadaki flu sözleri meflhurdur: “Efendiler

hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz

hatta reisicumhur olabilirsiniz, fakat sanatkâr

olamazs›n›z. Hayat›n› büyük bir sanata vakfe-

den bu çocuklar› sevelim.”

Osmanl› döneminde di¤er sanatlarda oldu¤u gi-
bi tiyatro sanat› da zenginlik ve modernli¤in gös-
tergesi olarak görülüp lüks bir e¤lence türü say›-
l›rken, art›k bu y›llarda medeniyetin vazgeçilmez
bir unsuru olarak kabul görmüfl ve bütün ülkeye
yayg›nlaflt›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Bütün bunlar›n
gerçeklefltirilmesinde Atatürk’ün tiyatroya önem
vermesinin büyük pay› vard›r.

Cumhuriyetimiz, Atatürk ilke ve ink›lâplar›n›n

yerleflmesinde tiyatronun katk›lar›n› tart›flabilmek

Bütün dünyada rejim de¤iflikliklerinde tiyatro-
dan medet umulmufltur. Atatürk de, Cumhuriyet
rejiminin yerleflmesi, ilke ve ink›lâplar›n yurdun
en ücra köflelerine kadar ulaflt›r›lmas›nda tiyatro
sanat›ndan istifade edilece¤ini biliyordu. Bu yüz-
den de daha Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda bu alan-
da çal›flmalar bafllatm›flt›r. 
Halkevleri tiyatro flubeleri ile Köy Enstitülerinin
tiyatro kollar› arac›l›¤› ile tiyatromuz bütün yurtta
tan›nm›fl, sayg›nl›k kazanm›flt›r. Darülbedayi’nin
(‹stanbul fiehir Tiyatrosu) 1923-1942 aras› yapt›¤›
Anadolu turneleri de önemli olmufltur. Atatürk ti-
yatro sanatç›lar›n›n bütün Anadolu’yu dolafl›p ay-
d›n-halk kaynaflmas›n› sa¤lamas›n›, devrimlerin
ve devletin ilkelerinin oralarda anlat›lmas›n› iste-
mifltir. Tiyatro sanatç›lar›na büyük iltifatlar eden
Atatürk, onlar› âdeta borçland›rm›fl ve onlar ara-
c›l›¤› ile yeni devletin sa¤lam temeller üzerine
oturmas›n› gerçeklefltirmeye çal›flm›flt›r.

Bu dönemde tiyatromuzun kurumsallaflmas› ad›-

na yap›lan çal›flmalar› örneklerle aç›klamak

1923’te Cumhuriyet’in ilân›yla bafllayan yeni dö-
nemde medeniyetin vazgeçilmez unsuru olarak
görülen tiyatro, bütün ülkede yayg›nlaflt›r›lmak
istenmifltir. 1923 y›l›nda sahne sanatlar›yla ilgili
olan tek kurum, ‹stanbul Belediyesine ba¤l› Da-

rülbedayi ile musiki sanat›yla ilgili olan tek ku-
rum Darülelhan vard›. 1925’te hükümet, ‹stan-
bul’da bir konservatuar kurma faaliyetine girdi.
Darülelhan’› ‹stanbul Belediyesi’ne ba¤lad›.
1926’da Darülelhan ad›, “Konservatuar” olarak
de¤ifltirildi. Bu de¤ifliklik, asl›nda bir anlay›fl de-

¤iflikli¤i idi. Çünkü bu tarihten sonra konservatu-
arda Bat› musikisi a¤›rl›k kazanm›fl, bir y›l sonra
da Do¤u Musikisi Bölümü kapat›lm›flt›r. Bu de¤i-
fliklik, e¤itim sistemlerimizin bütünüyle modern-
lefltirildi¤i yeni kültür politikalar›yla ilgiliydi.
1926’da bu kurumun Milli E¤itim Bakanl›¤›nca
denetlenmesi kararlaflt›r›ld›. 1927’de, Darülbeda-
yii’nin bafl›na sinema ve tiyatro adam›m›z Muh-

sin Ertu¤rul getirildi. Avrupa’ya giderek de¤iflik
alanlarda kendini yetifltiren Muhsin Ertu¤rul, yer-
li yazarlar› yüreklendirmifl, kad›n ve erkek oyun-
cular›n yetiflmesini sa¤lam›fl, ça¤dafl oyunlar› çe-
virterek Bat› ile ayn› y›llarda ayn› oyunlar›n biz-
de de oynanmas›n› sa¤lam›flt›r. Sahneleme, oyun-
culuk ve dekor kullan›m›nda güncel anlay›fl› yer-
lefltirmeye çal›fl›rken tiyatromuzu yurdun her kö-
flesine yayma teflebbüslerine de giriflerek bugün-
kü Türk tiyatrosunun temellerini atm›flt›r. Darül-
bedayii’nin iflleyifli üzerine bir tak›m nizamlar ko-
yarak tiyatronun pek çok sorununu çözme yo-
lunda önemli ad›mlar atm›flt›r. 
1930’da ç›kan Belediyeler Kanunu sonras›nda o
zamana kadar yard›mc› olmaya çal›flt›¤› bu kuru-
mu, ‹stanbul Belediyesi do¤rudan do¤ruya çat›s›
al›na al›r. 1931’de ‹stanbul fiehir Tiyatrolar›’nda
Tiyatro Meslek Mektebi aç›l›r. ‹ki y›l sürecek bu
okula iki bayan üç erkek ö¤renci al›n›r. ‹ki y›l
sonra ilk mezunlar›n› verdikten sonra okul, öde-
neksizlikten 1933’te kapan›r. Darülbedayi ad›,
1934’ten sonra ‹stanbul fiehir Tiyatrosu olarak
de¤ifltirilir. Ayn› y›l Musiki ve Temsil Akademi-

si’nin kanunu ç›kar. Ancak 1936’ya kadar ö¤reti-
me bafllayamayan Temsil Akademisi, Konserva-
tuar›n Tiyatro Bölümü olarak kurulmas› için Al-
manya’dan Carl Ebert davet edilir. 1935-1936 se-
zonunda Darülbedayi içinde Muhsin Ertu¤rul ön-
derli¤inde bir çocuk tiyatrosu kurulur. Çünkü ti-
yatro sevgisi ve yar›n›n tiyatro adamlar› ancak
böyle oluflabilecektir. 1 Ekim 1935’te Tepebafl›
Tiyatrosu’nda ilk çocuk oyunu sahneye konur.
1940’da Devlet Konservatuar› Kanunu ç›kar›l›r.
Bu kanuna göre temsil bölümü opera, tiyatro ve
bale bölümlerinden meydana gelecek, konserva-
tuarda ö¤renim orta ve yüksek derece olmak üze-
re iki aflamal› olacak ve mezunlardan ihtiyaç öl-
çüsünde Devlet Tiyatro ve Operas› ile Cumhur-

baflkanl›¤› Senfoni Orkestras›na eleman al›na-
cakt›r. Bu kanunda Tatbikat Sahnesi’nin kurul-
mas› da düflünülmüfltür. Burs verilecek ö¤renci-
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ler, burada en az bir y›l çal›flmak zorunda ola-
cakt›r. Tiyatro bölümünde ö¤retim befl, operada
ise yedi y›l olacakt›r. 
Ankara Devlet Konservatuar›, Musiki ve Temsil
Akademisi’nin bir bölümü olarak aç›l›r. Devlet
Konservatuar› 1941’de ilk mezunlar›n› verir. ‹lk
mezunlar›n verildi¤i 1941’de Tatbikat Sahnesi
oluflturulur. Bu haz›rl›k aflamalar›ndan sonra da
1949’da Devlet Tiyatrolar› resmen kurulacakt›r.

Halkevleri tiyatro çal›flmalar› ile Köy Enstitüle-

ri’nin tiyatromuzun geliflip yerleflmesinde katk›-

lar›n› tart›flmak

Atatürk döneminde bafllang›çta tiyatro çal›flmala-
r›n›n merkezi Türk Ocaklar› iken daha sonra Hal-
kevleri’nin kurulmas›yla oyunlar bu merkezlerde
oynanm›flt›r. Dokuz flubeden oluflan Halkevle-
ri’ndeki flubelerden biri de “Temsil fiubesi”ydi.
Talimatnameye göre temsil flubesinde birden faz-
la tiyatro grubu bulunabilecek, kad›n rolleri asla
erkekler taraf›ndan oynanamayacakt›. Yine tali-
matnameye göre, bize özgü Karagöz ve kukla
sanatlar›m›za da yer verilecekti. Halkevleri’nin
önemli kollar›ndan olan temsil kollar›, amatör
gençlik kurulufllar›, 1940’da aç›lan Köy Enstitüle-
ri tiyatro çal›flmalar›, tiyatronun Anadolu’ya yay›-
l›p sevilmesinde etkin rol oynam›fllard›r. Atatürk
devrimlerinin benimsenmesini gerçeklefltirmek,
Cumhuriyet’in kültür at›l›m›n› yapmak, halk ara-
s›nda kültür ve düflünce birli¤ini sa¤lamak, k›r-
kent ve köylü-ayd›n ikili¤ini ortadan kald›rmak
amac›yla kurulan ve 1931-1952 y›llar› aras›nda
hizmet veren Halkevleri Temsil fiubeleri ile ama-
tör gençlik kurulufllar›, memlekette tiyatro zevki-
ni yaymaya çal›flm›fllard›r. Atatürk, Ankara Hal-
kevi’nin oyunlar›na büyük ilgi göstermifl, baz›
oyunlar›n› da izlemifltir. 

Atatürk dönemi tiyatromuzun bafll›ca temsilcile-

ri, yaz›lan tiyatro eserlerimizin konular› hak-

k›nda de¤erlendirmeler yapmak

Bu dönemde yaz›lan oyunlar›, Osmanl›y› yeren
ve elefltiren eserler, Cumhuriyet rejiminin fazilet-
lerini anlatan eserler, eski-yeni kurumlar›n karfl›-
laflt›r›lmas›, Bat›l›laflma, sosyal de¤erlerdeki de¤i-
flimler, tarih, mitoloji ve masallar› konu alan eser-
ler, Atatürk’ün fikir ve düflüncelerini iflleyen eser-
ler, Türk’ün yüce karakter özelliklerini iflleyen
eserler, savafl y›llar›n›n olaylar›n› ele alan eserler
diye konulara ay›rabiliriz. Ayr›ca Karagöz ve kuk-
la türü eserler de yaz›lm›flt›r. 
Bu dönemde eser veren bafll›ca yazarlar›m›z; Mu-
sahipzade Celâl, Hüseyin Rahmi Gürp›nar, Vedat
Nedim Tör, Naz›m Hikmet, Reflat Nuri, ‹smail Hak-
k› Baltac›o¤lu, Nahit S›rr› Örik, Necip Faz›l K›sa-
kürek, Cevdet Kudret, Münir Hayri Egeli, Faruk
Nafiz, Halit Fahri Ozansoy gibi yazarlar›m›zd›r.
Reflat Nuri, Hüseyin Rahmi baflta olmak üzere pek
çok yazar›m›z gazete veya dergiler ile eserlerinin
önsözlerinde tiyatro üzerine görüfllerini belirtip
tiyatromuzu elefltiren yaz›lar yazm›fllard›r. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi Atatürk dönemi tiyatromu-
za hizmet eden sanatç›lardan biri de¤ildir?

a. Carl Ebert
b. Muhsin Ertu¤rul
c. André Antoine
d. Münir Hayri
e. Bedia Muvahhit

2. Afla¤›daki kurumlardan hangisi 1923-1946 y›llar›nda
Türk tiyatrosuna hizmet vermemifltir?

a. Darülbedayi
b. Devlet Tiyatrolar›
c. Köy Enstitüleri
d. Halkevleri
e. Tatbikat Sahnesi

3. Afla¤›dakilerden hangisi Carl Ebert’in Türk tiyatro-
sunda keflfetti¤i sorunlardan biri de¤ildir?

a. Klasik bir sahne edebiyat›m›z yoktur.
b. Ciddi ve sürekli bir aktör s›n›f› yoktur.
c. Özel ve gezici tiyatrolar etkin bir varl›k göstere-

memektedir.
d. Avrupa’ya ö¤renci göndermek gerekir.
e. Tiyatro okuluna fliddetle ihtiyaç vard›r.

4. Darülbedayi ad›, ne zaman ‹stanbul fiehir Tiyatrosu

olarak de¤ifltirilmifltir?
a. 1931
b. 1932
c. 1934
d. 1940
e. 1941

5. Türkiye’de ilk çocuk tiyatrosu ne zaman ve kim ta-
raf›ndan kurulmufltur?

a. Muhsin Ertu¤rul-1935-1936 sezonu
b. Musahipzade Celal-1936-1937 sezonu
c. Atatürk 1925-1926 sezonu
d. ‹smet ‹nönü-1937-1938 sezonu
d. Adnan Saygun-1937-1938 sezonu

6. Afla¤›dakilerden hangisi Halkevleri’nin önemli kol-
lar›ndan olan temsil kollar›n›n görevleri aras›nda yer

almaz?

a. fiehir ve kasabalar›n tiyatro ihtiyac›n› gidermek 
b. Gençleri güzel ve serbest konuflmaya al›flt›rmak 
c. Gençlerin fikir, sanat ve dil terbiyelerine yard›m

etmek
d. Tiyatro artisti olabilecek kabiliyetlerin kendileri-

ni göstermelerine imkân vermek
e. Köylerde ö¤retmenlik yapacak kiflilerde güzel

konuflma ve davran›fl özelli¤i kazand›rmak

7. Darülbedayi sanatç›lar› Atatürk karfl›s›nda ilk kez ne
zaman ve nerede sahneye ç›km›fllard›r?

a. Ankara 1923
b. ‹stanbul-1922
c. ‹zmir-1923
d. Bursa-1923
e. Ankara 1924

8. Atatürk, Cumhuriyet dönemi güzel sanatlar›m›z üze-
rindeki çal›flmalar›m›z›n kayna¤›n›n ne olmas›na s›cak
bakmaz?

a. Eski Türk tarihi
b. Osmanl› tarihi
c. Selçuklu tarihi
d. Türk mitoloji ve efsaneleri
e. Anadolu kültürü

9. Afla¤›daki eserlerden hangisi di¤erlerinden farkl›d›r? 
a. Mete
b. Bayönder
c. Tafl Bebek
d. Öz Soy
e. Ak›n

10. Afla¤›daki sanatç› ve eserinden hangisi, Bat›l›laflma
sonunda toplumumuzdaki oluflan bunal›m› ele al›r?

a. Cevat Fehmi- Küçük fiehir
b. Faruk Nafiz- Canavar
c. Musahipzade Celâl-Aynaroz Kad›s›
d. Vedat Nedim Tör- ‹flsizler
e. A. ‹smet Ulukut- Sümer Ülkerleri

Kendimizi S›nayal›m
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(Dönem elefltirisine bir örnek)

Selim Nüzhet Gerçek’ten

Yerli Tiyatro

(...) Bugün, ne ac› bir gerçek, “Bir tiyatromuz var.” di-
yebiliyoruz. Fakat ne yaz›k ki “Bir Türk Tiyatrosu var.”
diyemiyoruz. Çünkü onu var edecek yazma yap›tlar›-
m›z, onlar› yazacak yazarlar›m›z yok. Türk sanatç›s› bu-
gün sahnede varl›¤›n› gösteriyor. Bize, ›rklar›n›n bütün
özelliklerini tafl›yan, Frans›z, ‹ngiliz, Alman, ‹talyan,
Rus, ‹skandinav tiyatrosunun oyunlar›n› olgunlukla
“temsil” ediyor. Fakat “Türk Tiyatrosu”nun temsilcisi
olacak oyunu henüz bekliyoruz. Kiflileri Türk olan, için-
de Türk’e özel düflünceler bulunan, Türk konulu yerli
yap›t›, Türk yazma oyununu, ne kadar bekleyece¤iz?
Hepimiz, bekledi¤imiz Türk Tiyatrosu’nu kurmakta da-
ha ne kadar gecikece¤iz. 
Bilindi¤i gibi her tiyatro oyunu o ulusun ruhundaki in-
celikleri, düflüncesindeki kendisine özgü, belirli nokta-
lar› yaflatan, canland›ran bir sanat yap›t›d›r. 
“Sanat›n yurdu yoktur.” biçimindeki karfl› koyma ise,
pek yanl›fl olmamakla birlikte, her an kabul edilebile-
cek bir düstur olamaz. Tiyatrodan örnek getirirsek, yur-
du olmayan oyunlar aras›nda hepsinin ruhunu bir anda
kavrayanlar oldu¤unu görürüz. Böyle bir yap›t› ancak
bir Moliere, bir Shakespeare “vücuda” getirebilir. Ancak
o ayarda dâhiler bütün uluslar›n isteklerinin birleflti¤i
noktalar› bulup yap›tlar›nda iflleyebiliyorlar.
Ancak üç çeyrek yüzy›ll›k bir geçmifli olan tiyatromuz
için, bizim seçece¤imiz erek elbette “mütevazi”dir. Biz
bugün bafllang›ç olarak edinmifl bulundu¤umuz tiyatro
görgüsüne uygun, Türk oyununu yazacak Türk yazar›-
n› bulmak istiyoruz. Sahnemiz, sahne sanatkâr›m›z hep
onu bekliyor. (Ulus, 5.11.1944 “‹lk Telif Piyesler’den)”-
Selim Nüzhet Gerçek, Türk Dili Tiyatro Özel Say›s›, S.
178, Temmuz 1966, s. 714-715

1. c André Antoine do¤ru yan›tt›r. Çünkü bu sanatç›
Meflrutiyet Dönemi’nde kurulan Darülbedayii için
Fransa’dan ‹stanbul Belediye Baflkan› Cemil To-
puzlu taraf›ndan davet edilmifltir. E¤er yan›t›n›z
do¤ru de¤ilse, 1923-1946 Y›llar›nda Tiyatro Sana-
t›m›z, bölümünü tekrar ediniz. 

2. b Devlet Tiyatrolar› do¤ru yan›tt›r. Çünkü Devlet Ti-
yatrolar› 1949’da kurulabilmifltir. Yan›t yanl›fl ise,
Dönemin Tiyatrosuna Elefltiri, bölümü yeniden
gözden geçirilmeli. 

3. d Avrupa’ya ö¤renci göndermek gerekir. Carl Ebert,
bunun aksini söyler. Cevab›n›z do¤ru de¤ilse
1923-1946 Y›llar›nda Tiyatro Sanat›m›z, bölümü-
nü tekrar gözden geçiriniz. 

4. a 1931 Cevab›n›z do¤ru de¤ilse 1923-1946 Y›llar›n-
da Tiyatro Sanat›m›z, bölümünü tekrar gözden
geçiriniz.

5. a Muhsin Ertu¤rul-1935-1936 sezonu. Cevab›n›z
do¤ru de¤ilse 1923-1946 Y›llar›nda Tiyatro Sanat›-
m›z bölümünü gözden geçiriniz. 

6. e Köylerde ö¤retmenlik yapacak kiflilerde güzel ko-
nuflma ve davran›fl özelli¤i kazand›rmak. Çünkü
bu konu, Köy Enstitülerinin programlar›nda var-
d›r. Halkevleri herkese aç›k bir kurulufltur. 

7. c ‹zmir-1923. Çünkü ‹zmir’in düflman iflgalinden
kurtuluflunu kutlama törenlerine kat›lan Darülbe-
dayi sanatç›lar›n› Atatürk ‹zmir’de kabul etmifltir.
Yan›t›n›z yanl›flsa 1923-1946 Y›llar›nda Tiyatro Sa-
nat›m›z, bölümünü gözden geçiriniz.

8. b Osmanl› tarihi.. Çünkü Osmanl›’dan farkl› yeni bir
Türk kimli¤i ve Türk ulusu yaratma amac›n› gü-
den Atatürk, yak›n geçmiflle ba¤lar›n kopar›l›p Or-
taasya’daki köklere kadar uzanmak ve yeni bir ta-
rih bilinci oluflturmak istiyordu. Yan›t›n›z yanl›flsa
Dönemin Toplumsal Ortam›, bölümünü gözden
geçiriniz.

9. e Ak›n. Çünkü di¤er eserler Atatürk’ün iste¤i üzeri-
ne bestelenen eserlerdir. Yan›t›n›z yanl›flsa 1923-
1946 Y›llar›nda Yaz›lan Tiyatro Eserlerimiz, Konu-
lar› Ve Yazarlar›m›z, bölümünü gözden geçiriniz.

10. a Cevat Fehmi- Küçük fiehir. Di¤er eserlerin konu-
su de¤ifliktir. Canavar, masum insanlar›n nas›l ca-
navarlaflt›¤›n› verirken, Aynaroz Kad›s›, Osman-
l›’daki ilmiye teflkilât›n›n bozulmas›, rüflvet olay›n›
ifller. Vedat Nedim Tör’ün ‹flsizler oyunu 1924-
1925 sezonunda Ahmet Vefik Pafla’n›n Molyer’den
adapteleriyle birlikte oynanan ilk yerli eserlerden
olup konusu, savafl sonunda yoksullaflan namus-
lu ‹stanbul halk› ile vurgunculuk yaparak zengin
olmufl kesim aras›ndaki çat›flmay› ele al›r. Sümer
Ülkerleri ise Atatürk’ün tarih tezine uygun yaz›l-
m›fl olup, Sümerlerin Türk oldu¤unu varsayan tez
üzerine yaz›lm›flt›r. Eser, Sümerlerin ba¤›ms›zl›k-
lar›n› kazanma öyküsünü verir. Yan›t›n›z yanl›flsa
1923-1946 Y›llar›nda Yaz›lan Tiyatro Eserlerimiz,
Konular› ve Yazarlar›m›z, bölümünü gözden geçi-
riniz.

Okuma Parças› Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1
Rejim de¤iflikliklerinde tiyatro sanat›ndan nas›l yarar-
lan›l›r?
Tiyatro, bütün dünyada toplumlar›n önemli rejim de¤i-
flikli¤inde kendisinden yard›m beklenilen önemli bir
sanat olay›d›r. Çünkü onun sayesinde halkla kolayca
iletiflim kurulur, istenilen do¤rultuda bir kamuoyu olufl-
turulur. Atatürk de Cumhuriyet rejiminin yerleflmesi, il-
ke ve ink›lâplar›n yurdun en ücra köflelerine kadar ulafl-
t›r›lmas›nda tiyatro sanat›ndan istifade etmifltir. Onun
bafllatt›¤› kültür savafl›nda tiyatrodan yararlanm›flt›r. Bu
yüzden de daha Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda bu alanda
çal›flmalar bafllatm›flt›r. Sanatç›lara amaçlar› do¤rultu-
sunda oyunlar siparifl etmifl, onlar üzerinde çal›flm›flt›r.

S›ra Sizde 2
1923-1946 y›llar›nda Türk tiyatrosunun bütün ülkeye
yay›l›p benimsenmesinde etkili bafll›ca kurumlar han-
gileridir?
Atatürk döneminde bafllang›çta tiyatro çal›flmalar›n›n
merkezi Türk Ocaklar› iken daha sonra Halkevleri’nin
kurulmas›yla oyunlar bu merkezlerde oynanm›flt›r. Ata-
türk devrimlerinin benimsenmesini gerçeklefltirmek,
Cumhuriyet’in kültür at›l›m›n› yapmak, halk aras›nda
kültür ve düflünce birli¤ini sa¤lamak, k›r-kent ve köylü-
ayd›n ikili¤ini ortadan kald›rmak amac›yla kurulan ve
1931-1952 y›llar› aras›nda hizmet veren Halkevleri Tem-
sil fiubeleri ile amatör gençlik kurulufllar›, Köy Enstitü-
leri tiyatro çal›flmalar› tiyatronun Anadolu’ya yay›l›p se-
vilmesinde etkin rol oynam›fllard›r. Darülbedayi, Mefl-
rutiyet döneminden kalan tiyatro topluluklar› ile tuluat
tiyatrolar›n›n Anadolu turneleri de tiyatronun yayg›nla-
fl›p benimsenmesinde etkili olmufllard›r.

S›ra Sizde 3
1923-1946 y›llar›nda yaz›lan tiyatro eserlerimizde bafl-
l›ca konular nelerdir?
1923-1946 y›llar›nda yaz›lan tiyatro eserlerinde bafll›ca
konular flunlard›r:
Osmanl›’y› yeren ve elefltiren eserler, Cumhuriyet reji-
minin faziletlerini anlatan eserler, eski-yeni kurumlar›n
karfl›laflt›r›lmas›, Bat›l›laflma sonucu sosyal de¤erlerdeki
de¤iflimler, tarih, mitoloji ve masallar› konu alan eser-
ler, Atatürk’ün fikir ve düflüncelerini iflleyen eserler,
Türk’ün yüce karakter özelliklerini iflleyen eserler, sa-
vafl y›llar›n›n olaylar›n› ele alan eserler vb. Ayr›ca
1935’ten itibaren çocuklar› e¤itmek için de oyunlar ya-
z›lm›fl, geleneksel seyirlik oyunlar›m›zdan Karagöz
oyunlar› yazan yazarlar›m›z da olmufltur.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
1946-1960 döneminin siyasal, ekonomik ve toplumsal özelliklerini irdeleye-
bilecek,
Dönemin ödenekli ve özel tiyatro topluluklar› ve öne ç›kan tiyatro etkinlik-
lerini örneklendirebilecek,
Oyun yazarlar›n›n bu dönemde yaz›lm›fl oyunlarda hangi konular› öne ç›kar-
d›klar›n› ve bunlar›n nas›l s›n›flanabilece¤ini aç›klayabilecek,
Ülkemizde siyasal iktidarlar›n niteli¤ine göre devlet-tiyatro iliflkisinin niteli¤i-
ni aç›klayabileceksiniz.
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1946-1960 DÖNEM‹N‹N S‹YASAL GÖRÜNÜMÜ
1924’te kurulan ve 1925 tarihinde kapat›lan Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas› ile
A¤ustos 1930’da kurulan ve Kas›m 1930’da kapat›lan Serbest F›rka deneyimlerini
bir yana b›rakt›¤›m›zda, Türkiye yaklafl›k yirmi befl y›l boyunca tek partili (Cum-
huriyet Halk Partisi) bir siyasal sistemle yönetilmifltir. Her iki parti de k›sa süren
varl›klar›na karfl›n, 1950’de iktidar› ele geçirecek Demokrat Parti yöneticileri, di-
¤er bir deyiflle Türkiye’nin kaderini belirleyecek olan liberal-sa¤c› kanat için bir
okul olmufltur.

Demokrat Parti ‘nin ise ne bu iki parti kadar kolay kapat›labilecek, ne de öm-
rü bu kadar k›sa olacakt›r. Çünkü bu kez sistemi çok partili olmaya zorlayan hem
iç bask›lar hem de d›fl etmenler söz konusuydu. Bir yanda, Cumhuriyet’in ilk y›lla-
r›ndan beri bir güç oda¤› olan, ancak iktidara talip olma konusunda kendini gü-
vensiz hisseden ve art›k bürokrasinin vesayetinden kurtulmak isteyen tüccar-eflraf
ikilisi, DP saflar›nda sahneye ç›kmaya haz›rlan›yordu. Öte yandan ekonomik ve
sosyal bunal›m kitlelerin h›zla DP saflar›na akmas›na yol aç›yordu. Bunun yan› s›-
ra, ‹kinci Dünya Savafl› sonras›, Türkiye çok partili sistemlerle yürüyen ve “hür
dünya” olarak adland›r›lan Bat› blo¤u içerisinde yer almay› tercih edince, bu dün-
yan›n gereklerini yerine getirme kofluluyla karfl›laflm›flt›r. Özellikle, savafltan Bat›’-
n›n lideri olarak ç›kan Amerika, çok partili sistem konusunda oldukça ›srarc›d›r.
Türkiye’nin çok partili bir seçime girmesi kaç›n›lmaz hale gelmifltir.

Bu geliflmeler ›fl›¤›nda yeni bir seçim kanunu ve tarihi için son haz›rl›klar ta-
mamlanm›flt›r. CHP ve DP 21 Temmuz 1946’da ilk kozlar›n› paylafl›r. CHP bu se-
çimlerden iktidar› garantileyerek ç›kmas›na karfl›n, DP de umulmad›k bir baflar› el-
de etmifltir: 66 milletvekilli¤i ve çok say›da belediye baflkanl›¤›. Ne var ki al›nan so-
nuçlar kimseyi memnun etmemifltir. DP hile yap›ld›¤›n› ileri sürmektedir. Bu süreç-
te en dikkat çekici nokta ise, Truman Doktrini ile Amerika-Türkiye aras›ndaki ilifl-
kilerin gelifltirilmesinin epeyce h›zlanmas›d›r.

Ancak, iktidarda kalmak için verilen hiçbir taviz ve Amerika ile kurulan s›k›
dostluk ba¤lar› CHP’yi kurtarmaya yetmeyecektir. Her fleyin DP lehine geliflti¤ini
CHP yöneticileri bir sonraki seçimde, 16 May›s 1950 sabah› kendilerini muhalefet
s›ralar›nda bulunca anlayacaklard›r. Türkiye yeni bir dönemecin efli¤ine gelmifltir.
‹smet ‹nönü’nün baflkanl›¤›ndaki ‘Milli fief Dönemi’ sona ermifltir. Oylar›n yüzde
ellisinden fazlas›n› alan DP, 408 milletvekili ç›kararak iktidar› halk›n “hür iradesiy-
le” ele geçirmifltir.

1946-1960 Dönemi 
Türk Tiyatrosu

“Truman Doktrini, 1947
y›l›nda ABD Baflkan› Harry
Truman taraf›ndan Sovyet
tehdidine karfl› haz›rlanm›fl
pland›r. Bu doktrin ile ABD
“komünizm tehdidi”
alt›ndaki devletlere
ekonomik ve askeri yard›m
yapaca¤›n› aç›klam›flt›r.”



1946-1960 DÖNEM‹N‹N EKONOM‹K VE TOPLUMSAL
GÖRÜNÜMÜ
‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda ve sonras›nda uygulanan ekonomik tedbirler ve
özellikle 1946 y›l›ndan itibaren geliflen Türk-Amerikan iliflkileri ülkemizin hemen
her alanda yaflayaca¤› de¤iflimlerin habercisi oldu¤u gibi, ekonomik ve toplumsal
yaflamda ortaya ç›kacak köklü de¤iflimlerin de iki önemli nedenidir. 1923 y›l›nda
toplanan ‹zmir ‹ktisat Kongresi’nde özel giriflim öncülü¤ünde yürütülmesi kararlafl-
t›r›lan kalk›nma politikas› baflar›s›zl›kla sonuçlanm›flt›r. Bu dönemin ard›ndan sür-
dürülen politikalar ise ücretlerin dondurulmas›, kârlar›n serbest b›rak›lmas›, grev
hakk›n›n yasaklanmas› ve a¤›r vergi yükünün tümüyle çal›flanlar›n üzerine yüklen-
mesi gibi uygulamalara dönüflecektir. Tüm bu geliflmelere, ekonomik dengesizli-
¤in ve çal›flan kesimin yoksullaflmas›na yol açan olumsuzluklar›n suçunun ‘devlet-
çilik’ uygulamalar›ndan kaynakland›¤› elefltirisi de eklenir. Bu elefltirilerde iktidara
haz›rlanan DP’nin uygulayaca¤› ekonomik ve sosyal politikalar›n ipuçlar› da beli-
riyordu: Büyük oranda Amerikan yard›m›yla yürütülecek, yabanc› sermayeye aç›l-
m›fl, devlet kontrolünün azalt›ld›¤›, h›zl› kalk›nma çabas›na yönelik “liberal” bir
ekonomi. 

1950’li y›llarda ABD ve Dünya Bankas› uzmanlar›na göre, Türkiye genifl tar›m-
sal olanaklara sahip bir ülkedir ve ancak tar›ma dayal› bir ekonomi ile kalk›nabi-
lecektir. DP’de sorunlar› bu çerçevede de¤erlendirmifl, ekonominin güçlendirilme-
si yolunda tar›m potansiyeli ilk ç›k›fl noktas› olarak ele al›nm›flt›r. Bunun yan› s›ra
karayolu, baraj ve enerji yat›r›mlar›n›n artmas› sanayileflme ve kentleflme sürecini
h›zland›rmakla kalmam›fl, ekonomik yaflamda 1950 öncesiyle k›yaslanamayacak
bir dinamizm yaratm›flt›r. Bu yüzden 1950-1954 aras› halk aç›s›ndan bir ‘ekonomik
rahatlama’ dönemidir. 

Ne var ki bu olumlu ve iyimser tablo 1954 seçimleri yaklafl›rken ve özellikle de
seçimlerden sonra olumsuz yönde de¤iflmeye bafllayacakt›r. DP’nin bafllang›ç y›l-
lar›ndaki baflar›lar›n›n yaratt›¤› özgüven, özellikle CHP’ye ve sol-ayd›n muhalefete
karfl› yönelecek bir tahammülsüzlü¤ü de besleyecektir. Muhalif gazeteciler, çeflitli
mahkeme kararlar›yla uzun süreli hapis cezalar›na mahkum edilerek tutuklanm›fl-
lard›r. As›l s›k›nt›lar ve bu s›k›nt›lar›n yarataca¤› toplumsal hoflnutsuzluk ekonomik
alanda kendini gösterecektir. Tar›m kesiminde tefecilik, tarlalar›n tekelde toplan-
mas›, ›rgatlaflma ve flehre göç gibi sorunlar birbiri ard›na boy göstermeye bafllar.
Sanayi ve ticaret alan›nda da durum iç aç›c› de¤ildir. Bir yanda neredeyse duran
yat›r›mlar, fiyat art›fllar›, karaborsa ve mal darl›¤›, uzayan kuyruklar öte yanda iyi-
ce yükselen toplumsal muhalefet, ifllerin yolunda gitmedi¤ine iliflkin önemli gös-
tergelere dönüflmeye bafllam›flt›r. 

Bu ortamda yap›lan 1957 seçimlerinde oylar› azalan DP, iktidar› yitirmek endi-
flesiyle muhalefete karfl› iyici sertleflmeye bafllar. 1958’den itibaren ise ekonomik
bunal›m iyice yo¤unlafl›r. Yeni d›fl borçlar ve istikrar tedbirleri, toplumsal muhale-
fete yönelik bask›lar DP’yi siyaset sahnesinden silinmekten kurtaramayacakt›r. Ö¤-
renci gösterileri ve Harb Okulu ö¤rencilerinin yürüyüflü ile oldukça gergin geçen
bu süreç, 27 May›s 1960’ta a¤›rl›¤›n› albay ve daha alt rütbeli subaylar›n oluflturdu-
¤u Türk Silahl› Kuvvetleri’nin yönetime el koymas›yla sonuçlanacakt›r. Bundan
sonras› ise Demokrat Parti’nin kapat›ld›¤›, yöneticilerinin tutukland›¤›, üç idamla
sonuçland›¤› ac›l› bir süreçtir.

Tek partili bir sistemden, çok partili siyasal yaflama geçiflin toplum üzerindeki etkileri
üzerine k›saca neler söyleyebilirsiniz?
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1946-1960 ARASINDA TÜRK T‹YATRO ORTAMININ 
GENEL GÖRÜNÜMÜ
Çok partili yaflam›n ülkemizde yol açt›¤› köklü dönüflümün etkileri, tiyatro dünya-
s›nda da görülecektir. Tiyatromuz da baflta oyun yazarl›¤› olmak üzere kurumsal-
laflma, oyunculuk, elefltiri gibi alanlarda sanc›l› ama yeni aray›fllardan kaynaklanan
bir dönüflüm sürecine girecektir. ‹stanbul fiehir Tiyatrolar›’n›n toparlanmaya baflla-
mas›, Devlet Tiyatrolar›’n›n kurulmas›, Halkevleri ve Köy Enstitüleri’ndeki tiyatro
etkinlikleri, özel tiyatrolar›n ‹stanbul d›fl›nda da yayg›nlaflmas›, üniversite düzeyin-
de tiyatro e¤itiminin gündeme getirilmesi, tiyatro elefltirisinin giderek önem kazan-
maya bafllamas› bu sürecin en önemli köfle tafllar›d›r. Daha da önemlisi, tüm bu ge-
liflmelerin, Türk Tiyatrosu’nun ‘Alt›n Ça¤’› olarak nitelendirilen 1960 sonras› tiyat-
ro yaflant›s›n›n temelini oluflturmas›d›r.

‹stanbul fiehir Tiyatrosu
Ülkemizin en eski ödenekli tiyatrosu ‹stanbul fiehir Tiyatrosu’dur. Kuruluflu 1914
olan ve o zamanki ad›yla Darülbedayi-i Osmani (Osmanl› Güzellikler Evi) olarak
adland›r›lan bu kurum, olumlu olumsuz türlü olaylar› bar›nd›ran de¤iflik aflamalar-
dan geçerek, günümüz Türkiyesi’nin de en önemli tiyatro kurumlar›ndan biri ola-
rak varl›¤›n› sürdüregelmifltir. 

Kurum, Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra düzenli bir yap›ya kavuflabilmifltir. 1931
y›l›ndan itibaren resmen ‹stanbul Belediyesi’ne ba¤lanarak ekonomik aç›dan eski-
ye oranla daha güçlü bir hale getirilmifltir. Bu geliflme kimi yeni at›l›mlar›n haber-
cisi olacakt›r. Örne¤in bu dönemde Avusturyal› besteci Joseph Marx ‹stanbul’a
ça¤r›lm›fl ve onun önerileriyle ‹stanbul Belediye Konservatuvar› kurulmufltur. Ayn›
dönemde, gelece¤in sanatç›lar›n› ve seyircilerini yetifltirme konusundaki en önem-
li at›l›mlardan biri daha gerçeklefltirilmifl, 1935 y›l›nda Çocuk tiyatrosu birimi kurul-
mufltur. Kurum yerli oyun yazarlar›m›z›n oyunlar›n› sahnelemeye bu dönemde
özellikle önem vermifltir. 

Böylece 1950’li y›llardan itibaren as›l ürünlerini verecek oyun yazarl›¤›m›z›n to-
humlar› ayn› dönemde at›lm›flt›r. Reflat Nuri Güntekin’in Yaprak Dökümü adl›
oyunu bir sezonda yüz temsil vererek bu alanda bir rekora imza atm›flt›r. Edebiyat
ve ö¤renci matineleri gibi e¤itim amaçl› kimi etkinliklerin de yer ald›¤› süreç, 1946
y›l›nda dört bin kiflilik bir aç›k hava tiyatrosunun kurulmas›yla sona ermifltir. So-
nuçta henüz Türk tiyatrosuna özgü bir ‘ekol’ oluflmam›flt›r ancak yeni bir sanatç›,
yazar ve seyirci kufla¤›n›n yetiflmesi konusunda ciddi ad›mlar at›lm›flt›r. Bu yönüy-
le de fiehir Tiyatrosu’nun üçüncü evresi (1931-1946) deneme ve yenilikler dönemi
d›fl›nda, ciddi anlamda bir seyirci yetifltirme süreci olarak da de¤erlendirilebilir.

fiehir Tiyatrosu’nun 1946 y›l›nda bafllayan ve 2. Dünya Savafl› sonras›n› kapsa-
yan dördüncü evresi 1959 y›l›na kadar sürecektir. Bir önceki evre seyirci yetifltir-
me süreci olmas›na karfl›n, özellikle savafl s›ras›nda ciddi bir izleyici kayb› görül-
müfltür. Ayn› dönem, Ankara’da Devlet Tiyatrosu’nun kurulufl y›llar›d›r. Dolay›s›y-
la bir toparlanma sürecine girmeye çal›flan fiehir Tiyatrosu, deyim yerindeyse “üvey
evlat muamelesi” görmektedir. Ankara’dan dönen Muhsin Ertu¤rul, 1946’da fiehir
Tiyatrosu’nun bafl›na geçerek yeni bir at›l›m dönemini bafllat›r. Ne var ki 1947’de
tekrar Ankara’ya Tatbikat Sahnesi’nin bafl›na geçmek için gitti¤inde tiyatro nere-
deyse yöneticisiz kalm›flt›r. 1 Aral›k 1949 tarihinde yürürlü¤ü giren bir yönetmelik-
le fiehir Tiyatrosu ‹stanbul Belediyesi’ne ba¤l› katma bütçeyle yönetilen bir sanat
kurumu olmufltur. Ne var ki Muhsin Ertu¤rul’un ayr›lmas›ndan sonra ortaya ç›kan
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1946-1960 tarihleri
aras›ndaki on dört y›ll›k
süreç öncelikle ülkemizdeki
toplumsal, kültürel, siyasal
ve ekonomik yaflamda
önemli de¤iflimlere yol
açmas›ndan ötürü büyük
önem tafl›maktad›r.

Güngör Dilmen

Reflat Nuri Güntekin



huzursuzluklar kurumu oldukça y›pratacak, k›demli oyunculardan Behzat Butak’›n
yöneticilik çabalar› da bir sonuç vermeyecektir. Yaklafl›k üç y›l boyunca üzerine
ölü topra¤› serpilmifl olan kurum, eski baflar›lar›n›n art›k çok gerisinde kalacakt›r.

1952 y›l›nda Orhan Hançerlio¤lu fiehir Tiyatrosu’nu yönetme görevini üstlenir.
Kurumun en önemli eksi¤i olan yönetmenlik için düflünülen kifli ise Alman as›ll›
tiyatro yönetmeni e¤itmeni ve sahne tasar›mc›s› Max Meinecke’dir. Baflyönetmen
olarak atand›¤› kurumda alt› y›l boyunca görev yapacak olan ünlü tiyatro adam›,
birçok yenili¤e imza atacakt›r. Öncelikli olarak Bat› tiyatrosunun klasik ve ça¤dafl
birçok oyununu sahnelemifl, yeni yazarlar› Türk tiyatrosuyla tan›flt›rm›flt›r. Uygula-
malar›nda genellikle Alman tiyatro ekolüne ba¤l› kalan yönetmen, dekor ve sahne
düzeni anlay›fl›yla fiehir Tiyatrosu’na yeni bir soluk getirmifltir. 1947’de bafllayan
Aç›khava Tiyatrosu’ndaki etkinlikler d›fl›nda ilk kez tiyatro olmayan bir mekânda,
Gülhane Park›’nda temsiller vererek bu alanda da büyük bir yenili¤e imza atm›fl-
t›r. Meinecke’nin çal›flmalar› genellikle bas›nda çok olumlu de¤erlendirilmifltir. An-
cak, Muhsin Ertu¤rul’la gelen yerli oyun oynama gelene¤ini neredeyse rafa kald›r-
mas› onun en büyük kusuru say›lm›flt›r. 1958 y›l›nda kurum içi huzursuzluklar ne-
deniyle istifa eden Meinecke, daha sonra Devlet Tiyatrosu’nda oyunlar sahneleye-
cek, Devlet Konservatuvar› ve Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Kürsüsü’nde ö¤-
retim üyeli¤i yapacakt›r.

1958 kurum için tam bir kaos y›l›d›r. Çürümüfl bir tekneye benzetilen kurumun
nas›l kurtulaca¤›, ellili y›llar›n önemli bir tart›flma konusu olmufltur. Çare ise daha
önceki y›llarda oldu¤u gibi Muhsin Ertu¤rul’dur. Devlet Tiyatrosu’ndaki görevin-
den ayr›lan sanatç›, 1959’da yeniden fiehir Tiyatrosu’nun bafl›na getirilir. 45 y›ll›k
deneyim ve birikimini, dönemin e¤itimli ve dinamik genç sanatç›lar›n›n (Tunç Yal-
man, fiirin Devrim, Genco Erkal, Ayla Algan, Belgan Aklan, Zihni Küçümen, Duy-
gu Sa¤›ro¤lu vb.) potansiyeliyle birlefltiren M. Ertu¤rul, fiehir Tiyatrosu’nun Alt›n
Ça¤’› olarak adland›r›lan 5. evre’yi bafllatacakt›r. 

Tatbikat Sahnesi ve Devlet Tiyatrosu
1924’te kurulan ve asl›nda Konservatuvar’›n çekirde¤i sayabilece¤imiz Musiki Mu-
allim Mektebi, 1934 y›l›nda tiyatro e¤itimi de verilecek olan Milli Musiki ve Temsil
Akademisi’ne dönüflmüfltür. Müzik bölümünün bafl›na ünlü Alman besteci ve e¤i-
timci Paul Hindemith getirilir. Onun haz›rlad›¤› raporlar ›fl›¤›nda müzik bölümü
1936’da e¤itime bafllam›flt›r.

Tiyatro bölümünün e¤itime bafllamas› için de yurtd›fl›ndan bir uzman getiril-
mesi düflünülmüfltür. Bu kifli, Hindemith arac›l›¤›yla iliflki kurulan Prof. Carl
Ebert’tir. Carl Ebert, Almanya’da tiyatro okullar›n›n kurulmas›na öncülük etmifl,
oyuncu yönetmen ve idareci olarak görevler alm›flt›r. Nazi bask›s›yla ülkesinden
ayr›lm›fl, ‹talya ve ‹sviçre’de çal›flmas› engellenmifl olan sanat adam›, kendisine
Türkiye’den gelen tiyatro okulu kurma düflüncesine “büyük ilgi duydu¤unu” be-
lirtmifl ve 1936’da Ankara’ya gelmifltir. Sonuçta Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l›
Devlet Konservatuvar›’nda e¤itim bafllar. 1940 y›l›nda ise bir kanunla Konservatu-
var, müzik ve temsil kolu olmak üzere iki bölümden oluflan bir yap›ya kavuflur.
Tiyatro Bölümü ilk mezunlar›n› 1941 y›l›nda verir. Mezuniyet törenine Cumhur-
baflkan› ‹smet ‹nönü ve Milli E¤itim Bakan› Hasan Âli Yücel de kat›l›r. Ankara
Devlet Konservatuvar› mezunlar› 1941 y›l›ndan 1947’ye kadar Ankara Halkevi’nde
ve Konservatuvar’da temsil vermeyi sürdüreceklerdir. Topluluk ‹zmir ve ‹stan-
bul’a turne yapm›flt›r. Bu sürece damgas›n› vuran olay ise Carl Ebert’in Cüneyt
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Kuflkusuz 1940’l› y›llar›n en
önemli tiyatro olay› Ankara
Devlet Konservutuvar›’n›n ilk
mezunlar›n› vermesi, ayn›
konservatuvar bünyesinde
Tatbikat Sahnesi’nin
kurulmas›, temsiller vermeye
bafllamas› ve ard›ndan da
Devlet Tiyatrosu’nun
kurulmas›d›r.

Carl Ebert

Cüneyt Gökçer

Hasan Ali Yücel



Gökçer’den Melek Ökte’ye, Suat Tafler ve Agah Hûn’dan Macide Tan›r’a kadar on-
larca büyük sanatç› yetifltirmifl olmas›d›r.

Carl Ebert’in 1947 y›l›nda ülkesine dönmesi üzerine Tatbikat Sahnesi’nin yöne-
ticili¤ine Muhsin Ertu¤rul getirilir. Bu tarihten Devlet Tiyatro ve Opera Yasas›’n›n
ç›kt›¤› 1949 y›l›na kadarki iki y›ll›k geçifl zaman›, Tatbikat Sahnesi Dönemi olarak
adland›r›l›r. Muhsin Ertu¤rul bu süreçte, Mimar Kemalettin’in Ulus’ta Evkaf Apart-
man›’n›n alt kat›nda yapm›fl oldu¤u, sonra depo olarak kullan›lan tiyatroyu fark et-
mifltir. Bu tiyatro, Küçük Tiyatro ad›yla 1947 y›l›nda Ahmet Kutsi Tecer’in Köfleba-
fl› oyunuyla perdelerini açm›flt›r. Bu tiyatroda haftan›n alt› gece oyun oynanmas›-
n› sa¤layan Muhsin Ertu¤rul, ‹stanbul fiehir Tiyatrosu’nda bafllatt›¤› ö¤renci ve halk
matineleri uygulamas›n› Küçük Tiyatro’da da sürdürmüfltür. Ayn› y›l çocuk tiyatro-
su çal›flmalar›na bafllanm›fl, Zeki Taflk›n’›n Alt›n Bilezik adl› çocuk oyunu sahne-
lenmifltir. Sergievi olarak yap›lan, daha sonra tiyatroya çevrilen Büyük Tiyatro ise,
1948’de Ahmet Adnan Saygun’un Kerem operas›ndan bir bölümle perdelerini aç-
m›flt›r. Ancak sahne ve elektrik donan›m› haz›r olmad›¤›ndan, opera temsilleri Kü-
çük Tiyatro’da sürdürülmüfltür.

Ayn› tarihlerde, Büyük Tiyatro’da Ahmet Kutsi Tecer’in Köro¤lu oyunuyla dü-
zenli temsiller verilmeye bafllanm›flt›r. Tüm bu geliflmeler Devlet Tiyatrosu’nda ge-
çifl döneminin bitti¤inin habercisidir. Kurumun art›k kendi ayaklar› üzerinde dur-
ma vakti gelmifltir. Muhsin Ertu¤rul 1951’e kadar sürecek olan ilk genel müdürlük
dönemindeki uygulamalar›yla, öncelikle seyirci s›k›nt›s›n› aflmay› hedeflemifltir.
Türk oyun yazarl›¤›n›n geliflmesine önem vermifl, genç oyun yazarlar›n› yüreklen-
dirmifltir. Ahmet Kutsi Tecer, Oktay Rifat, Turgut Özakman, Melih Cevdet Anday,
Cevat Fehmi Baflkut, Sabahattin Kudret Aksal, Naz›m Kurflunlu bu isimlerden öne
ç›kanlard›r. Bunun yan› s›ra dünya tiyatrosunun klasik ve modern yap›tlar› da sah-
nelenmifltir. Önceki uygulamalar›n yan› s›ra, indirimli ve taksitli abone düzeni de
seyirci s›k›nt›s›n› aflabilmek için uygulanan yöntemlerden olmufltur. 

1950 y›l›ndaki ilk çok partili seçimlerin ard›ndan Demokrat Parti’nin iktidara
gelifli devlet-tiyatro iliflkisi aç›s›ndan önemli de¤iflimlerin de habercisi olacakt›r.
Cumhuriyet’in ilan›ndan itibaren yaln›zca bir sanat dal› de¤il, Halkevleri ve Köy
Enstitüleri’ndeki uygulamalar da göz önüne al›nd›¤›nda kültürel ayd›nlaman›n bir
arac› olarak görülen tiyatro art›k üvey evlat muamelesi görecektir. Örne¤in, yeni
hükümet program›nda devlet tiyatrosu bütçesinde k›s›tlamaya gidilmesi öngörül-
mektedir. 

Ne var ki bu ve benzeri uygulamalar sonucunda Milli E¤itim Bakan› ve Muhsin
Ertu¤rul aras›ndaki iliflki giderek bozulur. Muhsin Ertu¤rul 1951 y›l›nda genel mü-
dürlükten istifa eder.

Muhsin Ertu¤rul’un istifas›n›n ard›ndan Cevat Memduh Altar, Devlet Tiyatro-
su’nun ikinci genel müdürü olarak koltu¤a oturur. Müzik tarihçisi, e¤itimci ve yö-
netici olarak Cumhuriyet döneminin önde gelen ayd›nlar›ndan olan Altar, bu kol-
tukta ayn› baflar›y› gösteremez. Kimi uygulamalar aynen sürdürülmüflse de yeni
at›l›mlar yap›lamam›fl, daha önce görülmeyen kimi aksakl›klar ortaya ç›km›flt›r. Üç
y›ll›k böyle bir sürecin ard›ndan Cevat Memduh Altar, genel müdürlük görevinden
ayr›l›r. Yerine bu kez kurtar›c› olarak yeniden Muhsin Ertu¤rul göreve getirilir. 

Öncelikli olarak 1956’da Üçüncü Tiyatro ve 67 kiflilik Oda Tiyatrosu’nun hizme-
te girmesiyle Ankara’daki sahne say›s› dörde ç›km›flt›r. Muhsin Ertu¤rul, Bölge Ti-
yatrolar› kanununun ç›kmas›n› beklerken, Anadolu’nun tiyatro görmesini sa¤laya-
bilmek için Eskiflehir, K›r›kkale, Konya ve Kayseri’ye düzenli bir programla Devlet
Tiyatrosu oyunlar›n› göndermifltir. Büyük kentlerde tiyatro binalar›n›n aç›labilmesi
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Haziran 1949, Devlet
Tiyatrosu tarihinin en önemli
dönüm noktalar›ndan biridir.
Bu tarihte Devlet Tiyatro ve
Opera Yasas› yürürlü¤e
girmifl, genel müdürlü¤e
Muhsin Ertu¤rul
getirilmifltir. 

Muhsin Ertu¤rul’un ikinci
kez Devlet Tiyatrosu genel
müdürü oldu¤u 1954-1958
aras›ndaki dört y›l, kurumun
at›l›m y›llar›d›r. Bütün
gücünü Ankara’daki sahne
say›s›n› artt›rmaya yönelten
sanatç›, öte yandan da
bölge tiyatrolar› projeleriyle
tiyatroyu ülkenin her yan›na
yayma çabas›na giriflmifltir.

Ahmet Kutsi Tecer

Cevat Fehmi Baflkut

Muhsin Ertu¤rul



için valiler ve belediye baflkanlar›yla görüflmeler yapm›flt›r. Tüm bu çabalar›n so-
nucunda Adana ve ‹zmir’de k›rkl› y›llardan itibaren etkinlik gösteren belediye ti-
yatrolar›, 1956 y›l›ndan itibaren Devlet Tiyatrosu taraf›ndan yönetilmeye bafllan›r.
1957 y›l›nda ise Bursa’da yine DT taraf›ndan yönetilen ve günümüzde de ayn› ad-
la etkinliklerini sürdüren Ahmet Vefik Pafla Tiyatrosu aç›l›r. 

Ancak tüm bu olumlu geliflmeler yine bir görevden ayr›lmayla sonuçlanacakt›r.
Cumhurbaflkanl›¤› makam›na, Muhsin Ertu¤rul’un geçmiflte Rusya’ya yapt›¤› gezi-
ler ve bu gezilere iliflkin kaleme ald›¤› kimi yaz›lar belge gösterilerek ihbar mek-
tuplar› gönderildi¤i söyleniyordu. Cumhurbaflkan› Celâl Bayar sad›k bir tiyatro iz-
leyicisi ve üstelik Muhsin Ertu¤rul’un yak›n dostu olmas›na karfl›n, sanatç›n›n yafl
haddinden emekli edilmesi karar›n› onaylar. Muhsin Ertu¤rul ‹stanbul’a dönerken,
yerine kurumu 1978 y›l›na kadar kesintisiz yirmi y›l yönetecek Cüneyt Gökçer ge-
tirilir. Cüneyt Gökçer genel müdürlü¤ünün ilk y›llar›nda Muhsin Ertu¤rul’un bölge
tiyatrolar› projesini sürdürecek ve yeni sahneler açacakt›r. Yine Ankara’da ilk kez
bir gecekondu mahallesi Alt›nda¤’da bir sahne açacakt›r. Sahne say›s›n›n art›fl›na
ba¤l› olarak Muhsin Ertu¤rul’un ›srarla sürdürdü¤ü turne a¤› daha da geniflleyecek-
tir. 1960 sonras›nda yepyeni yazarlar ve yepyeni tiyatro üsluplar›yla tan›fl›lmas›n›n
ard›ndan, Cüneyt Gökçer, Türk tiyatrosunun bir yandan at›l›m ve baflar›larla, öte
yandan ülke gündeminden ve gerçekli¤inden kaynaklanan kar›fl›kl›klarla dolu yir-
mi y›l›na imzas›n› atacakt›r.

Halkevleri ve Köy Enstitüleri
Halkevleri Anadolu’daki tiyatro hareketlerinin itici gücü olmufltur. Toplam dokuz
koldan oluflan Halkevleri çal›flmalar›n›n ekseninde ‘temsil-tiyatro flubesi’nin oldu-
¤u görülmektedir. Bu kurumun yönergesinin yedi maddesinden dördü tiyatro ile
ilgilidir. Bu, yöneticilerin tiyatroya verdikleri önemin göstergesidir. Halkevleri ti-
yatro yönetmeli¤inde iki amaç dikkat çekmektedir: Köylünün, kasabal›n›n, kentli-
nin tiyatro ihtiyac›n› karfl›lamak; ülke ve toplum için faydal› telkinlerde bulunmak.
1932-1951 y›llar› aras›nda Halkevleri’nde yaklafl›k 1220 tiyatro yap›t› sahnelenmifl-
tir. Ayr›ca Anadolu’nun de¤iflik yörelerinde yerli ve yabanc› yaklafl›k 350 yazar›n
oyununa yer verilmifltir. Bu yönüyle de Halkevleri, tiyatro sanat›n›n yayg›nlaflma-
s›nda önemli bir rol oynam›flt›r. 

Yine k›rkl› y›llarda Köy Enstitüleri’ndeki tiyatro çal›flmalar› da oldukça ilgi çeki-
cidir. Bu konuda kapsaml› bir araflt›rmas› bulunan Doç. Dr. Tahsin Konur flu bilgi-
leri vermektedir:

“Köy Enstitüleri, ülkemiz e¤itim tarihi bak›m›ndan oldu¤u kadar, yeflertti¤i ve
gelifltirdi¤i, hatta profesyonel bir düzey kazand›rd›¤› sanat etkinlikleri aç›s›ndan
da önemli kurulufllard›r. Canl› ve özgün bir çok sanat etkinli¤ine sahne olan Köy
Enstitülerinin yerli ve yabanc› konuklar, devlet adamlar›, e¤itimciler, sanatç›lar ve
halk taraf›ndan ilgiyle izlenen bu çal›flmalar› Hasano¤lan Köy Enstitüsü ile Hasa-
no¤lan Yüksek Köy Enstitüsü’nde yo¤unluk kazanm›flt›r. Güzel Sanatlar Kolu aç›l-
m›fl, burada ‘temsil’ dersleri verilmifltir. Bu derslerde incelenen oyunlar, ö¤renciler
taraf›ndan baflar›yla sahnelenmiflti. Ancak yine deney döneminden bafllamak
üzere, tüm enstitülerde tiyatroya önem veriliyor, sürdürülen etkinliklerle insanl›-
¤›n ortak duygu, düflünce ve sorunlar›yla yak›nl›k kurmak, uygar bir tart›flma or-
tam› yaratmak, bir çeflit halkoyu oluflturmak, insanc›l de¤erleri yerlefltirmek gibi
amaçlar güdülüyordu. Ö¤rencilerin sahne yoluyla eserler tan›mas›, düflünce edin-
mesi, türlü insan tipleriyle yak›nl›k kurmas›, konuflmaya ve dinlemeye al›flmas› da
amaçlar ars›nda yer alm›flt›.”

136 Türk T iyatrosu

K›rkl› y›llar›n kültür
yaflam›na bak›ld›¤›nda,
‹stanbul ve Ankara d›fl›nda
ülke genelinde tiyatroyu
yayg›nlaflt›rma giriflimlerinin
ekseninde iki kurum yer al›r:
Halkevleri ve Köy Enstitüleri.



Tüm bu etkinlikler, nüfusun üçte ikisinin köylerde yaflad›¤›, büyük bir ço¤un-
lu¤un okuma yazma bilmedi¤i bir co¤rafyada sürdürülmektedir. Yaz›l› kültürün
zay›fl›¤› karfl›s›nda tiyatronun görsel-iflitsel özellikleriyle halk› ayd›nlatma çabas›n-
daki Halkevleri 1951 y›l›nda kapat›lm›flt›r. E¤itimde tiyatroyu gündeme getiren ve
bunu baflar›yla uygulayan Köy Enstitüleri ise 1954 y›l›nda klasik ö¤retmen okulla-
r›na dönüfltürülmüfltür. Böylece tüm Anadolu’yu kapsamas› düflünülen bu kültürel
reform hareketleri ellili y›llar›n ortas›nda sona erdirilmifl oldu.

DÖNEM‹N D‹⁄ER ÖNEML‹ T‹YATRO OLAYLARI

Akademik Düzeyde Tiyatro E¤itimi
Muhsin Ertu¤rul’un bu konuyu, kamuoyuyla paylaflt›¤› yaz›lar›, kimi ayd›nlar›n bu
yönde harekete geçmesini sa¤lar. Prof. Dr. Bedrettin Tuncel ve Prof. Dr. ‹rfan fia-
hinbafl’›n AÜ. DTCF bünyesinde bir Tiyatro Enstitüsü’nün aç›lmas› fikrini, Dekan
Prof. Dr. Ekrem Akurgal da desteklemifltir. Konu böylece 1957 sonunda AÜ Sena-
tosu’nun gündemine gelmifl, 1958 bafllar›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n da onay›y-
la Tiyatro Enstitüsü kurulmufltur. Enstitüde, Amerikal› ünlü tiyatro adam› Macgo-
wan’›n yönetti¤i oyun yazma seminerlerine, Refik Erduran, Çetin Altan, Aziz Ne-
sin, Orhan Asena, Turgut Özakman, Haldun Taner gibi o günlerin hemen tüm
genç oyun yazarlar› kat›lm›flt›r. 

Özel ve Amatör Tiyatro Topluluklar›
Ele ald›¤›m›z sürecin tiyatro ortam› aç›s›ndan göze çarpan bir di¤er etkinlikte öde-
nekli olmayan tiyatro topluluklar›n›n çal›flmalar›d›r. 1955 y›l›nda Ankara’da kurul-
mufl olan Ankara Deneme Sahnesi, etkinliklerini günümüze kadar tafl›ma baflar›s›-
n› göstermifltir. Büyük bir özveri ve tiyatro sevgisiyle bafllat›lan bu at›l›m, günümü-
zün önde gelen çok say›da oyuncu ve yönetmenin de sorumluluk üstlendi¤i etkin-
liklere imza atm›flt›r. Dönemin heyecan verici bir giriflimi de 1957 y›l›nda ‹stan-
bul’da kurulan Genç Oyuncular toplulu¤udur. De¤iflik fakültelerde ve Galatasaray
Lisesi’nde okuyan tiyatro sever gençlerin kurdu¤u bu topluluk, sonraki y›llarda
Türk tiyatro tarihinin en önemli topluluklar› olan Dostlar Tiyatrosu ve Arena Tiyat-
rosu’nun çekirde¤i olmufltur. Genco Erkal, Mehmet Akan, Ergun Köknar, Çetin
‹pekkaya gibi isimlerin yer ald›¤› topluluk, gerek toplumcu çizgisi ve çabas› gerek-
se denemeci, araflt›rmac› yan› ve giriflimleriyle di¤er amatör tiyatrocular için bir
okul ve model olmufltur.

Bu iki kaynak topluluk d›fl›nda k›rkl› ve ellili y›llar›n tiyatro ortam›na damgas›-
n› vuran topluluklara iliflkin flöyle genel bir tablo çizebiliriz: Bu dönem toplulukla-
r›n›n bir k›sm›n›n a¤›rl›kl› olarak operetler, müzikli komedi ve vodvil türünde
oyunlar sahneledi¤ini görüyoruz. Avni Dilligil’in giriflimiyle kurulan Ses Opereti ve
daha sonra Yeni Ses Opereti; ‹stanbul Opereti, Vahi Öz yönetimindeki fien Ses
Opereti, Muammer Karaca idaresindeki Yeni Halk Opereti ve Tevhit Bilge Tiyatro-
su, bu alandaki onlarca topluluktan en çok öne ç›kanlar›d›r. 

Ellili y›llar›n en önemli tiyatro olaylar›ndan birisi, Küçük Sahne’nin kurulmas›-
d›r. 1951 y›l›nda Devlet Tiyatrosu’ndan istifa eden Muhsin Ertu¤rul’un, Yap› Kredi
Bankas›’n›n sponsorlu¤unda kurdu¤u bu tiyatro, dönemin çok genç ve idealist sa-
natç›lar›yla yola ç›km›flt›r. Bu sanatç›lar›n büyük ço¤unlu¤unun tiyatromuza ileride
büyük katk›lar› olacak, bir k›sm› da kendi tiyatrolar›n› açacakt›r. 

Bu dönemin en ünlü tiyatro toplulu¤u hiç kuflkusuz kurucusunun ad›yla an›lan
Muammer Karaca Tiyatrosu’dur. Kendi binas›n› yapt›rmay› da baflaran sanatç›, Et-
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1958 y›l›nda, Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi’nde
kurulan, Türk Tiyatrosu
üzerine yap›lan bilimsel
araflt›rmalara da odaklanan
Tiyatro Enstitüsü, 1961
y›l›nda kapat›lm›fl, 1964
y›l›nda dört y›ll›k e¤itim
veren Tiyatro Kürsüsü olarak
yeniden aç›lm›flt›r.

Aziz Nesin

Haldun Taner

Orhan Asena



nan Bey Duymas›n adl› politik güldürüsü ama daha da önemlisi yetmiflli y›llara
kadar 4000’i aflk›n temsiliyle bir rekor k›ran Cibali Karakolu adl› oyunuyla Türk
tiyatrosunun unutulmazlar› aras›ndaki yerini alm›flt›r.

Amerika’da Yale Üniversitesi’nde tiyatro ö¤renimi gören Haldun Dormen’in
1954 y›l›nda kurdu¤u Cep Tiyatrosu, 1955’de Dormen Tiyatrosu’na dönüflmüfl; za-
man zaman perdelerini kapatmak zorunda kalsa da Türk tiyatrosunda özellikle
vodvil ve bulvar komedilerinin sahnelenmesindeki baflar›lar›yla tiyatro yaflant›m›z-
da her zaman kendine özgü bir yer edinmifltir.

Yine Türk tiyatrosunun günümüze kadar varl›¤›n› sürdüren Kenter Tiyatro-
su’nun kurulufl y›llar› da bu döneme rastlar. Muhsin Ertu¤rul’un görevden ayr›lma-
s› üzerine DT’den istifa eden Y›ld›z ve Müflfik Kenter, ‹stanbul’a gelerek Kent
Oyuncular› ad› alt›nda kendi tiyatrolar›n› kurmufl ve Muhsin Ertu¤rul’un yöneti-
minde 1959-60 tiyatro sezonunda perdelerini açm›flt›r.

Muhsin Ertu¤rul görev ald›¤› her kurumda mutlaka bir çocuk tiyatrosu bölümü kurmak,
indirimli ö¤renci ve asker matineleri düzenlemek, indirimli ve taksitli abone düzeni kur-
mak gibi kimi uygulamalar›n› ›srarla sürdürmektedir. Sanatç›n›n bu yöneliflinin alt›nda ya-
tan temel hedefine iliflkin düflünceleriniz nelerdir?

1946-60 DÖNEM‹ OYUN YAZARLARI, OYUN 
YAZARLI⁄INDAK‹ TEMEL E⁄‹L‹MLER

Oyun Yazarlar›
Reflat Nuri Güntekin Meflrutiyet Dönemi’ne, I. Dünya Savafl›’na ve Cumhuriyet’in
kurulufluna tan›kl›k etmifl; Naz›m Hikmet ilk ürünlerini Kurtulufl Savafl› y›llar›nda
vermeye bafllam›fl ve ‹kinci Dünya Savafl›’n›n s›k›nt›l› y›llar›nda oyun yazmay› sür-
dürmüfl; Ahmet Kutsi Tecer, Cevat Fehmi Baflkut ve Ahmet Muhip D›ranas II. Dün-
ya Savafl›’n›n çetin koflullar›nda yazarl›¤a bafllam›fl çok say›da oyun yazar›m›zdan
öne ç›kan isimlerdir. Daha da önemlisi bu üç ayr› kuflak, oyun yazarl›¤› tarihimiz-
de “1950 Kufla¤›” olarak adland›r›lan, dönemin genç oyun yazarlar›yla ayn› potada
kaynaflarak Türk oyun yazarl›¤›n›n en devingen dönemlerinden birisine damgas›-
n› vurmufltur. Döneme damgas›n› vuran oyun yazarlar›m›z› flöyle s›ralayabiliriz:

Reflat Nuri Güntekin (1889-1956), Naz›m Hikmet (1901-1963), Ahmet Kutsi Te-
cer (1901-1967), Cevat Fehmi Baflkut (1905-1971), Selahattin Batu (1905-1973), Ah-
met Muhip D›ranas (1908-1980), Naz›m Kurflunlu (1911-1980), Oktay R›fat (1914-
1988), Haldun Taner (1915-1986), Aziz Nesin (1915-2008), Sabahattin Kudret Aksal
(1920-1993), Necati Cumal› (1921-2001), Orhan Asena (1922-2001), Çetin Altan
(1927), Refik Erduran (1928), Turgut Özakman (1930), Güngör Dilmen (1930). 

Bu isimlerin yan› s›ra Vedat Nedim Tör (1897-1985), Nahit S›rr› Örik (1895-
1960), Galip Güran (1900-1959), Sevgi Sanl› ve Sevim Uzgören’in kimi oyunlar› da
bu dönemde kaleme al›nm›flt›r.

Oyun Yazarl›¤›nda Temel E¤ilimler ve Bafll›ca Örnekleri
1940’l› ve 50’li y›llar yerli oyun yazarl›¤›m›z›n geliflme y›llar› olmufltur. 1940’l› y›l-
lardaki oyun yazarlar›n›n büyük ço¤unlu¤u Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde de
oyun yazarl›¤›na katk›da bulunmufl isimlerden oluflur. Reflat Nuri Güntekin, Naz›m
Hikmet, Ahmet Kutsi Tecer gibi. 50’li y›llar ise yukar›da isimlerini sayd›¤›m›z yeni
bir yazar kufla¤›n›n ortaya ç›kt›¤› süreçtir. Asl›nda tarihsel aç›dan on befl y›l gibi k›-
sa say›labilecek bu süreçte, Cumhuriyet’in kurulufl ve geliflim süreci, Milli fief Dö-
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Ele ald›¤›m›z dönemin
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Necati Cumal›
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nemi ve 2. Dünya Savafl› y›llar›n›n özel koflullar›, Çok Partili Dönem’e geçifl süreci
ve Demokrat Parti’nin on y›ll›k iktidar› gibi, bu k›sa sürede çok say›da ola¤anüstü
duruma tankl›k etmifl bu kuflaklar›n yap›tlar›na yans›yan genel e¤ilimleri ve bunla-
r›n alt bafll›klar›n› flöyle özetleyebiliriz:

TOPLUMSAL, KÜLTÜREL VE S‹YASAL DE⁄‹fi‹M
SÜREC‹N‹ ELE ALAN E⁄‹L‹MLER

Bat›l›laflma ve Modernleflme
Tanzimat’tan beri süregelen, Cumhuriyet’in kuruluflu ve Demokrat Parti’nin kimi
uygulamalar›yla farkl› boyutlar kazanan bat›l›laflma sorunu, bu dönem yazarlar›n›n
da ele ald›klar› temel malzemelerden birisidir.

Genellikle do¤u-bat›, geleneksel-modern, genç ve yafll› kuflaklar aras›ndaki
karfl›tl›klar etraf›nda tart›flmaya aç›lan bat›l›laflma sorunu karfl›s›nda yazarlar›n tu-
tumlar› birbirinden farkl›d›r. Bunlar›n ilki, Bat›l›laflmayla birlikte aile kurumunda
ve toplumda ortaya ç›kan modern yaflam biçimine karfl› elefltirel ve karamsar olan
yaklafl›md›r. Dönemin popüler yazar› Cevat Fehmi Baflkut Küçük fiehir, Koca Be-
bek ve Harput’ta Bir Amerikal› adl› oyunlar›yla bu e¤ilimin adeta öncülü¤ünü
yapar. Bu görüfl önce Avrupa, ard›ndan Amerikan hayranl›¤› olarak gündeme ge-
len bat›l›laflma hareketlerini geleneksel yaflam› ve ahlâkî de¤erlerimizi tehdit eden
bir tehlike olarak de¤erlendirmektedir.

Dönemin genç yazar kufla¤› ise bu konuda daha so¤ukkanl› ve nesneldirler. Bu
yazarlar de¤iflimden çok, de¤iflim sürecinin yarat›¤› s›k›nt›lar üzerinde durmufllar-
d›r. Bat›ya karfl› duyulan yüzeysel hayranl›k bu kuflak taraf›ndan da elefltirilmekle
birlikte, Bat›l›laflma çabalar› tümüyle reddedilmez. Birbiriyle çeliflen de¤er yarg›la-
r› ve yaflam biçimleri aras›ndaki çat›flma sürmektedir ama önemli olan, bu çat›flma-
n›n uzlaflmayla sonuçlanmas›n› sa¤layabilecek ortak de¤erleri üretmektir. Turgut
Özakman’›n Pembe Evin Kaderi ve Kaneviçe, Refik Erduran’›n Cengiz Han’›n
Bisikleti, Çetin Altan’›n Tahteravalli, Ahmet Kutsi Tecer’in Köflebafl›, Haldun Ta-
ner’in D›flardakiler ve Fazilet Eczanesi adl› oyunlar› bu e¤ilimin en tipik örnek-
leridir.

Aile Kurumunun ve Toplumsal Dengenin Bozulmas›
De¤er yarg›lar›n›n de¤ifliminden kaynaklanan çat›flman›n yaratt›¤› s›k›nt›lar› aile
kurumu içerisinde incelemek, hem bu dönem yazarlar›nda hem de genelde Türk
oyun yazarl›¤›n›n hemen her döneminde görülen en tipik e¤ilimdir. Bu dönemin
birkaç y›l öncesinde (1944) Reflat Nuri Güntekin’in kaleme ald›¤› Yaprak Dökü-
mü adl› oyunun tiyatro tarihimizde yüz oyunu aflan bir rekora imza atmas›, bu ko-
nuya toplumun da ilgi duydu¤unun bir göstergesidir.

Gelenekçi tav›r, Bat›l› tarzda bir yaflam sürme iste¤inden kaynaklanan özgürlük
aray›fllar›n›n aile denen kutsal kurumu da¤›tmaktan baflka bir ifle yaramayaca¤› ko-
nusunda ›srarc›d›r. Hatta bu konudaki yozlaflman›n tüm toplumsal uyumu bozaca-
¤›ndan endifle duyar. Geleneksel aile modelini her fleye ra¤men korumak tek yol-
dur. Bu konudaki temel örnekler yine Cevat Fehmi Baflkut’un oyunlar›d›r. Bu gö-
rüflün karfl›s›nda, ailede özellikle kad›n›n ve gençlerin sorumluluk duygular›n› kö-
relten ve özgürlük aray›fllar›na set çeken kat› tutuma karfl› ç›kan yazarlar, sa¤l›kl›
evlilikler ve sa¤lam temeller üzerine kurulmufl aile yap›s›n›n özlemini çekerler. Sa-
bahattin Kudret Aksal, fiakac›, Evin Üstündeki Bulut ve Tersine Dönen fiemsi-
ye; Ahmet Kutsi Tecer Bir Pazar Günü; Orhan Asena Yalan, Ahmet Muhip D›ra-
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Hüseyin Rahmi Gürp›nar’a
göre, “Bat› uygarl›¤› bizim
uyan›fl›m›zda bir ›fl›ldak
olmufltur.” Düflün
biçimlerimizin hepsinde,
düzyaz› ve fliirde geliflmeler
bat›dan esen rüzgarlar›n
ürünüdür.

Aile eksenli oyunlardaki
çat›flmalar›n neden ve
sonuçlar›na iliflkin
saptamalar, bat›l›laflma
ekseninde sürdürülen farkl›
görüfllerin bir devam›
gibidir. 

Sabahattin Kudret
Aksal



nas O Böyle ‹stemezdi adl› oyunlarda bu e¤ilimi belirgin bir biçimde ifllemifller-
dir. Yine de bu özlemin uzun ve sanc›l› bir süreç gerektirdi¤inin fark›nda olan
genç kuflak yazarlar karamasar de¤ildir ama henüz bu konuda büyük umutlar da
tafl›mazlar.

Ayd›n ve Toplumsal Sorumluluk
Özellikle 1950 y›l›ndan sonra oyun yazarlar›n›n ayd›n ve toplumsal sorumluluk gi-
bi kavramlar etraf›nda kültürel sorunlara ilgi duymaya bafllad›klar› görülmektedir.
Oyunlardaki ayd›n oyun kiflisi ö¤retmen, gazeteci, bilim adam› ya da sanatç› gibi
bir meslek grubuna dahildir. Her türlü yozlaflmaya karfl› bilim, ak›l, inanç, özveri
gibi olumlu de¤erleri yüceltme çabas›ndaki ayd›n tipidir bu oyun kiflileri. Ancak
kimi zaman kiflisel zaaflar› kimi zaman da halktan yeterli deste¤i göremedi¤inden,
hakl› olsa bile yenilgiye mahkumdur. Ayd›n kiflinin kendisine ve topluma yaban-
c›laflmas›n›n bir sorun olarak ilk kez oyunlarda iflleniyor olmas› ellili y›llar›n oyun
yazarlar›nda dikkat çeken önemli bir noktad›r. Bu konuyu ele alan bafll›ca yazar-
lar ve yap›tlar›n› flöyle s›ralayabiliriz: C. Fehmi Baflkut: Paydos, Soygun; Haldun
Taner: Günün Adam›, Fazilet Eczanesi, Ve De¤irmen Dönerdi, Lütfen Do-
kunmay›n; Turgut Özakman: Güneflte On Kifli; Refik Erduran: ‹kinci Bask›, Ka-
rayar Köprüsü; Aziz Nesin: Biraz Gelir Misiniz, Bir fiey Yap Met.

Çok Partili Sisteme, Politikaya ve Politikac›ya Bak›fl
Bu konuda yaz›lm›fl oyunlar di¤er konulara göre say›ca az olmas›na karfl›n genel
bir kan› yaratabilecek niteliktedir. Haldun Taner Günün Adam› ve D›flardakiler,
Reflat Nuri Güntekin Tanr› Da¤› Ziyafeti, Cevat Fehmi Baflkut Sana Rey Veriyo-
rum, Naz›m Hikmet Sabahat, Çetin Altan Beybaba adl› oyunlar›nda siyaset dün-
yas›n› ele al›rlar. Özellikle Günün Adam› gerek içeri¤i gerekse sak›ncal› damgas›-
n› yemesi aç›s›ndan döneme damgas›n› vurmufltur. 1953 y›l›nda fiehir Tiyatro-
su’nda sahnelenmek üzereyken sak›ncal› bulunur ve repertuvardan ç›kar›l›r. Olay,
dönemin Cumhurbaflkan› Celâl Bayar’a gidecek kadar büyür ancak oyun yine de
sahnelenemez. Oyunun bafl›na gelenler, “daha do¤ru dürüst benimsenmeden yoz-
laflan genç demokrasimizin” bafl›na gelenleri de anlat›r. Yazarl›k tarihimizde siya-
sal tafllaman›n ilk önemli örnekleri olarak olarak de¤erlendirebilece¤imiz bu oyun-
larda hakim görüfl fludur: Çok partili siyasal yaflam›n genifl halk y›¤›nlar›n›n ç›kar-
lar› aç›s›ndan pratik bir yarar› olmam›flt›r. Politikac›lar›m›z da ne yaz›k ki iyi bir de-
mokrasi s›nav› verememifller, politikay› kiflisel ç›karlar›n›n bir arac›na dönüfltür-
müfllerdir. Özellikle dikkati çeken nokta ise belki de zorunlu bir otosansür sonu-
cu, yazarlar›m›z sorunlar›, sistemden dolay› de¤il, politikac›n›n kiflisel zaaflar› aç›-
s›ndan de¤erlendirmeyi tercih etmifl olmalar›d›r.

EKONOM‹K SORUNLARI ‹RDELEME E⁄‹L‹M‹
Toplumsal, kültürel ve siyasal de¤iflim sürecine iliflkin çok say›da yap›t›n kaleme
al›nd›¤› y›llarda oyun yazarlar›m›z›n üzerinde durdu¤u önemli bir konu da, eko-
nomik de¤iflim sürecinden kaynaklanan sorunlar olmufltur. Bu sorunlar›n bafl›n-
da, II. Dünya Savafl› s›ras›nda uygulanan savafl ekonomisi ve DP’nin yaflama ge-
çirdi¤i liberal ekonomi modelinin yaratt›¤› yeni kazanç biçimleri ve kaynaklar› ge-
lir. Savafl y›llar›n›n özel koflullar›ndan yararlanarak karaborsa ve vurgun yoluyla
haks›z kazanç sa¤layanlar, büyük kentlere göçün bafllamas›yla birlikte türlü spe-
külasyonlarla köfleyi dönenler, ticaretin yeni bir kazanç biçimi olarak yayg›nlafl-
maya bafllamas›yla birlikte dalavereyi bir yöntem olarak benimseyen vurguncu
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tüccarlar k›yas›ya elefltirilir. Çünkü para kazanmak için baflvurduklar› yöntemlerin
tümü, yasa ve ahlâk d›fl›d›r.

Kimi yazarlar tüm bu yöneliflleri adeta bir ahlâk sorunu gibi alg›lam›flt›r. Cevat
Fehmi Baflkut bu aflamaya kadar sözünü ett¤imiz hemen her oyununda, Naz›m
Kurflunlu Branda Bezi oyununda, Reflat Nuri Güntekin Bal›kesir Muhasebeci-
si’nde sorunlar›n çözümü için deyim yerindeyse, ahlâks›z tüccar›n ›slah›ndan me-
det ummufllard›r. Buna karfl›l›k kimi yazarlar ekonomik sorunlar›n kayna¤›nda s›-
n›fsal kayg› ve ç›karlar›n yatt›¤›n› ileri sürmüfllerdir. Çetin Altan’›n Tahteravalli,
Naz›m Hikmet’in Enayi ve Yusuf ile Menofis adl› oyunlar› bu yaklafl›m›n en tipik
örnekleridir. Özellkle Naz›m Hikmet’in oyunlar›nda görülen bu yaklafl›m, sömürü-
ye yol açan afl›r› kâr h›rs›n› bir dürtü olarak de¤il, kapitalizmin genel karakteri ola-
rak de¤erlendirmektedir. Böylece ekonomik sorunlar insanl›¤›n ortak bir derdi
olarak evrensel bir karakter kazanmakta, di¤er oyunlar›n tersine daha iyi bir dün-
ya kurulabilece¤ine iliflkin iyimser bir bak›fl aç›s› görülmektedir. Bu yaklafl›m biçi-
mi 1960’l› y›llar ve sonras›nda Türk oyun yazarl›¤›n›n en verimli kaynaklar›ndan
birini oluflturacakt›r.

B‹REYSEL VE TOPLUMSAL SORUNLARI EVRENSEL
BOYUTTA ‹RDELEME E⁄‹L‹M‹
Oyun yazarlar›m›z ele ald›klar› konular› evrensel boyutuyla yans›tmaya çal›fl›rken
tarih efsane ve mitolojiye yönelmekle kalmam›fl, sorunlar› ça¤dafl insanl›k de¤erle-
ri aç›s›ndan da ele alm›fllard›r. Bu konuda özellikle dönemin genç kuflak yazarla-
r›n›n daha duyarl› olduklar› görülmektedir. Sorunlar› genellikle aile kurumu içeri-
sinde ve ahlâk de¤erleri ba¤lam›nda ele alan genel e¤ilim, yerini bir baflka anlay›-
fla b›rakmaktad›r 

Tarih, efsane ve masal eksenli oyunlar ve yazarlar›n genel görünümü flöyledir:
Naz›m Hikmet: Ferhad ile fiirin, Yusuf ile Menofis; Naz›m Kurflunlu Fatih; Or-
han Asena Tanr›lar ve ‹nsanlar, Hürrem Sultan; Güngör Dilmen Midas’›n Ku-
laklar›. Ça¤dafl insanl›k de¤erlerini eksen alan oyunlar ise flunlard›r: Orhan Asena
Korku; Aziz Nesin: Biraz Gelir Misiniz, Bir fiey Yap Met, Turgut Özakman Tu-
fan, Duvarlar›n Ötesi.

Güngör Dilmen’in 1959 y›l›ndaki bir yar›flmada ödül alan oyunu Midas’›n Ku-
laklar›’n›n önemi yaln›zca içerik düzeyinde tafl›d›¤› zenginlikten kaynaklanmaz.
Yap›t koronun kullan›l›fl›, danslar›n ve sözsüz oyunlar›n zenginli¤i, ulusal motifle-
rin efsaneyle uyumlu bir biçimde kullan›lmas›, Türkçenin fliir dilinin zenginli¤i gi-
bi yönleriyle de övgü kazanm›flt›r. Oyun kimi elefltirmenlerce “eflek kulaklar›ndan
yarat›lan bir mucize” olarak övgü alm›fl, hatta “fiair Evlenmesi’nden bu yana tiyat-
ro edebiyat›m›z›n en güzel eseri” say›lm›flt›r. Bu oyuna ayr›nt›l› de¤inmemizin ne-
deni, 50’lerin sonunda art›k rüfltünü ispat etmifl bir oyun yazarl›¤› gelene¤imizin
olufltu¤unu göstermifl olmas›ndan ötürüdür.

Her iki grupta yer alan oyunlarda kimi zaman tarih, masal ve efsaneden kimi
zaman da özgün malzemeden hareketle bar›fl, dostluk, özgürlük, toplumsal so-
rumluluk gibi ça¤dafl insanl›k de¤erlerine iliflkin düflünceler dile getirilmifltir. So-
runlar art›k aile ortam› içinde, geleneksel ve gündelik de¤erler ›fl›¤›nda de¤il; psi-
kolojik, sosyolojik ve toplumsal boyutlar› da kapsayacak biçimde ele al›nmaktad›r.
Kimi zay›f örneklerine karfl›n bu yöneliflin 1960’a gelindi¤inde, ayn› konuda daha
nitelikli yap›tlar›n ortaya ç›kmas›n› sa¤layacak bir e¤ilime dönüfltü¤ünü rahatl›kla
söyleyebiliriz. 
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Tiyatro Elefltirisi
Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun bafllang›ç ve geliflim evrelerinde, de¤iflik
kalemlerden ç›kma çok say›da elefltirmen oldu¤u görülmektedir. Elefltiri, kuflkusuz
yazarl›k ya da oyunculuk disiplinleriyle ayn› düzeyde bir geliflme göstermemifltir.
Ne var ki dönem dönem elefltirmenin tiyatro birikimi, kaleminin gücü ve üslup
zenginli¤ine ba¤l› olarak tiyatromuzun seyrini belirleyebilecek bir etki de yarata-
bilmifltir. ‹nceledi¤imiz dönem bu nitelikte isimlerden kimi ‘a¤›r toplar›’ bar›nd›r-
mas› aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.

Nurullah Ataç, Lütfi Ay, Suat Tafler, Burhan Arpad, Metin And, Adnan Benk bu
dönemin öne ç›kan elefltirmenleridir. Bunun yan› s›ra bir sonraki dönemin a¤›r to-
pu Özdemir Nutku, Zihni Küçümen, Metin Toker, gibi isimlerin de tiyatro elefltiri-
si yazd›klar› görülmektedir. Lütfi Ay tiyatro sanat›m›z› yaflatmaya yönelik övgü
a¤›rl›kl› yaz›lar› olan bir elefltirmen olarak bilinir. Suat Tafler, dramaturgi bilgisini
sistemli bir biçimde kullanan; Burhan Arpad ise nesnelli¤ini yitirmeyen elefltirmen-
lerimizdendir. Metin And elefltirilerinde oyun çözümlemelerine, oyunculuk, dekor
giysi uygulamalar›na da yer veren, polemikten kaç›nmayan bir elefltirmenimizdir.
Tiyatro tarihi ve kuram› bilgisiyle oyun çözümlemesini birlefltiran Adnan Benk ise
tiyatro sanat›m›z›n ça¤dafl yönde geliflimini destekleyen, taklitlere fliddetle karfl› ç›-
kan; Ataç’tan sonra gelen en aç›k sözlü ve sivri dilli elefltirmen olarak de¤erlendi-
rilmifltir. Tüm bu önemli isimlere karfl›n bu dönemin elefltirideki a¤›r topu Nurullah
Ataç’t›r. Nurullah Ataç’›n yaz›lar›n› Ataç Tiyatro’da ad›yla kitaplaflt›ran Prof. Dr.
Metin And, Ataç’› ‘öznel-izlenimci’ olarak de¤erlendirmifltir. Prof. Dr. Ayflegül Yük-
sel de, ‘izlenimci-denemeci elefltirel yaklafl›m’› benimseyen Ataç’›n bu üslubunun,
1960’l› y›llara dek Türk oyun elefltirisine egemen oldu¤unun alt›n› çizmektedir.
Nurullah Ataç isminin tafl›d›¤› tüm anlamlar bir yana, onun elefltirmenli¤inin Türk
tiyatrosu için ne anlama geldi¤ini Metin And flöyle aç›klamaktad›r:

“Ataç’›n tiyatro yaz›lar› bir kitapta toplansa bir roman gibi sürükleyici, bafltan
sona kadar bir solukta okunabilir. Bugün tiyatro dünyam›z çok geliflmifltir, tiyatro
elefltirmenlerimiz ifllerini belki daha iyi biliyorlar, belki daha bilgili, konu üzerinde
daha bir ayd›nlanm›fllar. Fakat henüz Türkiye’de Ataç kadar kiflili¤ini, a¤›rl›¤›n› du-
yurabilen, onun kadar sözünü dinleten; beklenilmedik, al›fl›lmad›kla karfl›lafl›ld›-
¤›nda a¤z›n›za arad›¤›n›z sözü bulup verecek, onun kadar güvenebilece¤imiz, her
yap›lan iflte ‘Acaba Ataç ne der?’ gibisinden yarg›s›na önem verdi¤imiz bir tiyatro
elefltirmeninin ç›km›fl oldu¤unu sanm›yorum.”

1946-1960 dönemi oyun yazarlar›m›z›n, dramatik çat›flmalar› a¤›rl›kl› olarak duygusal ve
yüzeysel bir ‘ahlak sorunsal›’ etraf›nda de¤erlendirmelerini; olay kurgusunu da en bilin-
dik ortam olan aile kurumu içinde tasarlamalar›n› yazarl›k aç›s›ndan bir ‘zaaf’ olarak de-
¤erlendirebilir miyiz?
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1946-1960 döneminin siyasal, ekonomik ve top-

lumsal özelliklerini irdelemek.

1946 ülkemizde ilk çok partili seçimin yap›ld›¤›
tarihtir. CHP, ilk kez kendisine ciddi rakip olabi-
lecek örgütlü bir muhalefetle karfl›laflm›flt›r. Nite-
kim 1950 y›l›ndaki seçimlerde Demokrat Parti
ezici bir ço¤unlukla iktidar› ele geçirir. Böylece
yaklafl›k yirmi befl y›l boyunca ülkeyi yöneten
CHP, kendini 16 May›s 1950 sabah› muhalefet s›-
ralar›nda bulmufltur.
DP iktidar› o güne dek genellikle devletçi eko-
nominin uyguland›¤› ülkede, liberal bir ekonomi
anlay›fl›n› hayata geçirmeye, bireysel giriflimleri
ön plâna ç›karan ‘hür teflebbüs’e” destek olmaya
bafllar. Amaç neredeyse bir “Küçük Amerika” ol-
makt›r. Böylece toplum Cumhuriyet’le gelen ye-
ni de¤erleri henüz benimsemeden, üstelik bun-
larla pek de örtüflmeyen yepyeni de¤erlerlerle
yüz yüze gelir. Dolay›s›yla bu süreç çok k›sa gö-
rünen ama çok köklü de¤iflimlere tan›kl›k edilen
y›llard›r. 
‹lk dört y›l›nda yabanc› yard›mlar›n da sayesiyle
büyük at›l›mlara giriflen DP, geçmifl y›llara göre
bir refah ortam› yaratabilmifltir. Ancak plâns›z
ekonomi, d›fl yard›mlar›n arzu edilen düzeyde
sürmemesi, hayat pahal›l›¤› gibi etkenler, 50’li
y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren bir toplumsal
hoflnutsuzluk yaratacakt›r. Bu tepkilere karfl› sert
yöntemler uygulayan hükümet, zamanla genifl
halk kitlelerinin deste¤ini kaybetmeye bafllar.
1957 seçimlerinde iktidar olmas›na ra¤men oy
oran›nda ciddi düflüfl görülen DP, kitlelerin ta-
leplerine yönelik politikalar› ve anti-demokratik
uygulamalar› yüzünden hedef tahtas› haline gel-
mifltir. Ç›¤ gibi büyüyen tepkiler, CHP taraf›n-
dan yükseltilen muhalefet sesleriyle birleflince,
“Art›k söz milletin!” slogan›yla bir May›s saba-
h›nda iktidara yerleflen DP, “Yüce Türk Milleti
ad›na” hareket ett¤ini aç›klayan ordu taraf›ndan
yine bir May›s sabah›nda siyaset sahnesinden si-
linecektir.

Dönemin ödenekli ve özel tiyatro topluluklar› ve

öne ç›kan tiyatro etkinliklerini örneklendirmek.

Cumhuriyet’in ilân›ndan itibaren tiyatro ayd›n-
lanman›n ve toplumda kültürel dönüflümü sa¤la-

yabilmenin temel araçlar›ndan biri olarak görül-
müfltür. Bu anlay›fl do¤rultusunda da tiyatro yö-
neticiler kat›nda her zaman önem tafl›m›flt›r. Dev-
letin tiyatro sanat›n›n geliflmesi, yayg›nlaflmas› ve
sanatç›lar›n toplumda sayg›n bir yer edinebilme-
leri için çok büyük bir destek verdi¤i bilinmekte-
dir. Devlet Konservatuvar›’n›n kurulmas›, bura-
dan mezun olan gençlerin gösterdi¤i büyük ba-
flar›lar, 1949 y›l›nda ç›kar›lan bir yasayla Devlet
Tiyatro ve Operas› kurulmas› Ankara’y› ayn› za-
manda bir kültür baflkentine de dönüfltürecektir. 
Ayn› dönemde kimi s›k›nt›lar›na karfl›n ‹stanbul
fiehir Tiyatrosu kurumsallaflma anlam›nda geç-
miflin s›k›nt›lar›n› aflmaya bafllam›fl, etkinliklerini
daha düzenli bir biçimde sürdürebilir hale gel-
mifltir. 1959 y›l›ndan itibaren “Alt›n Ça¤”›n› yafla-
yacak olan kurum, bugün de ülkemizin en etkin
tiyatro kurumlar›ndan biri olarak varl›¤›n› sür-
dürmektir.
Bu iki ödenekli tiyatro kurumu d›fl›nda ellili y›l-
lar de¤iflik tiyatro anlay›fl›na sahip kimi özel top-
luluklar›n da Türk tiyatrosuna güç ve renk katt›-
¤› y›llard›r. Küçük Sahne, özellikle Dormen Ti-
yatrosu ve Kent Oyuncular› gibi genç sanatç›lar-
dan oluflan topluluklar›n perde açmas›; ‹zmir,
Bursa, Adana gibi kentlerde yerleflik sahnelerin
kurulmas› tiyatromuz ad›na olumlu geliflmelerin
habercisidir.
Bu dönemde tiyatromuz ad›na kay›p sayabilece-
¤imiz giriflimler de söz konusudur. Cumhuri-
yet’in kültür ve tiyatro etkinliklerini genifl kitle-
lere ulaflt›rman›n arac› olan Halkevleri ve Köy
Enstitüleri’nin giderek gözden düflürülmesi ve
1950’li y›llar›n bafl›nda yeni hükümet taraf›ndan
kapat›lmalar› bu süreci gölgeleyen bir giriflimdir.
Her iki kurumun da etkisizlefltirilmesi, sanat› ve
özellikle tiyatroyu birkaç büyük kentin d›fl›na ç›-
karma seferberli¤inin de durdurulmas› anlam›na
geliyordu. Bu konuda Muhsin Ertu¤rul’un bir
anlamda Halkevleri’nden do¤an bofllu¤u dol-
durmak ad›na hayata geçirmeye çal›flt›¤› Bölge
Tiyatrolar› projesi, zaman zaman TBMM günde-
mine al›nmas›na karfl›n genellikle rafa kald›r›l-
m›flt›r.

Özet
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Oyun yazarlar›n›n bu dönemde yaz›lm›fl oyun-

larda hangi konular› öne ç›kard›klar›n› ve bun-

lar›n nas›l s›n›flanabilece¤ini aç›klamak.

1946-1960 aras›nda tüm eksikliklerine karfl›n
oyun yazarl›¤›m›z›n geldi¤i nokta ve genç bir
oyun yazar› kufla¤›n›n yetiflmesi tiyatro ad›na en
kayda de¤er geliflme olarak de¤erlendirilmekte-
dir. Özellikle Muhsin Ertu¤rul’un da deste¤iyle
genç oyun yazarlar›n›n eserlerinin sahnelenmesi
bu ifle gönül verenleri yüreklendirmifltir. Bir
önemli nokta ise, bu dönemin farkl› kuflaklardan
yazarlar›n bir buluflma noktas› olmas›d›r.
Oyun yazarlar›m›z›n en gözde temas› Bat›l›laflma
ve bunun toplumda yarat›¤› etkilerdir. Bir grup
yazar; Bat›l›laflma ve modern yaflam biçimini, ge-
leneksel yaflam biçimini ve ahlâki de¤erlerimizi
tehdit eden bir tehlike olarak alg›lam›flt›r. Özel-
likle genç yazarlar, tüm s›k›nt›lara karfl›n bu de-
¤iflimin kaç›n›lmaz oldu¤u fikrinde birleflmifl-
lerdir. Birbiriyle çeliflen farkl› de¤er yarg›lar›n›
bir arada tutabilecek ortak de¤erleri üretebilme
peflindeki bu kuflak gelecek ad›na daha iyimser-
dir. Aile kurumu ise tehlikeye en aç›k kurum ola-
rak görülmüfl, büyük toplumsal sorunlar daha
köklü ve derindeki sorunlara inilmeden aile bi-
reyleri aras›ndaki çat›flmaya indirgenmifltir.
Oyun yazarlar›m›z›n bir k›sm› ayd›n, toplumsal
sorumluluk ve yabanc›laflma gibi temalar etraf›n-
da kültürel sorunlara giderek artan bir ilgi duy-
mufllard›r. Yine bu dönemde savafl ekonomisi-
nin ve DP’nin liberal ekonomi modelinin yaratt›-
¤› sonuçlar bir grup oyun yazar›n›n dikkatini eko-
nomik de¤iflim sürecine yöneltmesine yol açm›fl-
t›r. Bu e¤ilimde dikkat çeken nokta, ekonomik
sorunlar›n ahlâki boyutu ilgilendirdi¤i ölçüde
önem kazanm›fl olmas›d›r. Sorunu ahlâki bir çü-
rüme olarak de¤il, s›n›fsal ç›kar savafl›m› olarak
de¤erlendiren az say›daki yazar, tüm ekonomik
sorunlar›n kayna¤›nda kapitalizmin kâr h›rs›n›n
yatt›¤›n› ileri sürmüfllerdir.

Ülkemizde siyasal iktidarlar›n niteli¤ine göre

devlet-tiyatro iliflkisinin niteli¤ini aç›klamak.

Türk oyun yazarl›¤› tarihinde önemli bir aflama-
n›n göstergesi olan, insana ve topluma iliflkin so-
runlar› evrensel düzeyde irdeleyen oyunlar›n ya-
z›l›fl›, Çok Partili Dönem’e rastlar. Bu oyunlarda
kimi zaman tarih, efsane ve masaldan kimi za-
man da özgün malzemeden hareketle bar›fl, dost-
luk, özgürlük, toplumsal özveri ve sorumluluk
gibi ça¤dafl insanl›k de¤erlerine dikkat çekilir.
Sorunlar art›k aile ortam› içerisinde ve gündelik
de¤erler ›fl›¤›nda de¤il; psikolojik ve sosyolojik
boyutlar› da kapsayacak biçimde derinlemesine
ele al›nmaktad›r. Bu dönemin yap›tlar› Tanzi-
mat’tan bu yana tiyatroyu edebiyat›n bir dal› ola-
rak gören bir kufla¤›n de¤il, tiyatronun kendine
özgü anlat›m araçlar› ve dili oldu¤unu kavram›fl
bir yazar kufla¤›n›n ürünleridir.
K›sacas›, 1946-1960 aras› farkl› kuflaklardan çok
say›da oyun yazar›n›n bulufltu¤u, toplumsal, kül-
türel, siyasal ve ekonomik sorunlara iliflkin de-
¤erlendirmelerin evrensel boyutu da kapsayacak
biçimde ele al›nmaya bafllad›¤› bir süreçtir. Ayn›
zamanda Türk oyun yazarl›¤›nda daha önce de
ele al›nm›fl olan kimi konular›n giderek belirgin
e¤ilimlere dönüfltü¤ü, daha önceki kuflaklardan
devral›nan da¤›n›k malzemenin derlenip topar-
land›¤› ‘60 sonras› oyun yazarl›¤›na yeni kanallar
açan dinamik bir dönüflüm sürecidir.
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1. ‹lk Çok Partili Seçim/ DP’nin ‹ktidara Geçifli/ 27 Ma-
y›s Askeri Darbesi
Yukar›daki tarihsel süreçlerin karfl›l›¤› hangi seçenekte
do¤ru s›ralanm›flt›r?

a. 1946 / 1950 / 1957
b. 1946 / 1954 / 1960
c. 1950 / 1960 / 1971
d. 1946 / 1950 / 1960
e. 1950 / 1954 / 1960

2. Afla¤›dakilerden hangisi 1952-1958 y›llar› aras›nda
‹stanbul fiehir Tiyatrosu’nda yöneticilik yapm›fl Alman
tiyatro adam›d›r?

a. Andre Antoine
b. Max Meinecke
c. Paul Hindemith
d. Carl Ebert
e. Hiçbiri

3. Devlet Tiyatrosu’nun ilk iki genel müdürü hangi se-
çenekte do¤ru s›ralanm›flt›r?

a. Mahmut Moral› / Muhsin Ertu¤rul
b. Muhsin Ertu¤rul / Bozkurt Kuruç
c. Muhsin Ertu¤rul / Cüneyt Gökçer
d. Cüneyt Gökçer / Muhsin Ertu¤rul
e. Muhsin Ertu¤rul / Cevat Memduh Altar

4. Afla¤›dakilerden hangisi 1950 Kufla¤› oyun yazarla-
r›ndan de¤ildir?

a. Metin And
b. Refik Erduran
c. Haldun Taner
d. Turgut Özakman
e. Sabahattin Kudret Aksal

5. Devlet Tiyatrosu kaç y›l›nda kurulmufltur?
a. 1936
b. 1946
c. 1949
d. 1950
e. 1952

6. Muhsin Ertu¤rul’un en büyük hayali olan ve özellik-
le ‘tiyatronun tüm ülkeye yayg›nlaflt›r›lmas›n› hedefle-
yen’ projesinin ad› nedir?

a. Tatbikat Sahneleri 
b. Konservatuvar
c. Semt Tiyatrolar›
d. Bölge tiyatrolar›
e. Çocuk tiyatrolar›

7. Afla¤›daki elefltirmenlerin hangisi 1946 -1960 döne-
minde elefltiri yazmam›flt›r?

a. Ayflegül Yüksel
b. Metin And
c. Lütfi Ay
d. Adnan Benk
e. Burhan Arpad

8. “Beybaba, Tahterevalli ve Çemberler adl› oyunlar›n-
da, ailedeki bozulman›n nedenini yaln›zca ahlak sorun-
lar›na ba¤lamakla yetinmeyen ve bu bozulman›n köke-
nindeki ekonomik nedenlere de dikkat çeken” oyun
yazar›m›z kimdir?

a. Melih Cevdet Anday
b. Özen Yula
c. Çetin Altan
d. Murathan Mungan
e. Haldun Taner

9. Günün Adam›, Fazilet Eczanesi ve Lütfen Dokunma-
y›n adl› oyunlar›n yazar› kimdir?

a. Nahid S›rr› Örik
b. Naz›m Kurflunlu
c. Oktay Rifat
d. Güngör Dilmen
e. Haldun Taner

10. Türk oyun yazarl›¤›nda tarih, efsane ve masala daya-
l› oyun yazma e¤ilimi içerisinde inceledi¤imiz yazar ve
oyunlar›na iliflkin, afla¤›daki efllefltirmelerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Naz›m Hikmet / Yusuf ile Menofis
b. Orhan Asena / Hürrem Sultan
c. Turgut Özakman / Tufan
d. Sabahattin Kudret Aksal / fiakac›
e. Güngör Dilmen / Midas’›n Kulaklar›

Kendimizi S›nayal›m
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(Nurullah Ataç’›n Turgut Özakman’›n 1955 tarihinde
kaleme ald›¤› ve Devlet Tiyatrosu’nda da sahnelenmifl
olan Günefl’te On Kifli oyunu üzerine) 
“B‹R OYUN

Bay Turgut Özakman’›n anlatt›¤› olay, gösterdi¤i kifli-
ler, ilgilendirmedi beni, sarmad›. Canl› diri olduklar›na
inanamad›m o kiflilerin. Gerçekte yok mu öyle kifliler?
Var. Ancak Bay Turgut Özakman onlara flöyle bir bak-
makla yetinmifl, kavr›yamam›fl onlar›, yeniden yarata-
mam›fl. Bu oyunun konusu da, kiflileri de birden bire
do¤uvermemifl yazar›n içinden, kendilerini duyurma-
m›fllar ona, ‘bizi yaz, göster’ diye rahats›z etmemifller.
Bay Turgut Özakman bir oyun yazmak istemifl, bir ko-
nu aram›fl, bir olay kurmufl, sonra o olay için gerekli ki-
fliler uydurmufl, daha sonra da oyunun iki buçuk saat
sürmesi için birtak›m tart›flmalar bulmufl. Kendi de söy-
lüyor böyle yapt›¤›n›, Devlet Tiyatrosu dergisinde ç›kan
yaz›s›nda...
Böyle bafltan afla¤› kurmaca bir oyun olmaz demiyo-
rum, ama büyük bir ustal›k ister. O ustal›¤› da yaln›z
genç bir yazardan de¤il, görmük dörütünün (tiyatro sa-
nat›n›n) daha geliflmemifl bir ülkede yafll› yazarlardan
da bekliyemeyiz. Bundan baflka Bay Özakman’›n flim-
dilik bir türetme (icat) gücü oldu¤unu da sanm›yorum.
Beni en çok Bay Özakman’›n t›k›flt›rmalar› s›kt›. Oyu-
nun bir güldürü yan› var. Güldürecek, e¤lendirecek.
Ama bu güldürücülük kiflilerin huylar›ndan, yarat›l›flla-
r›ndan gelmiyor...Yazar birtak›m hofl, tuhaf sözler dü-
flünmüfl oyunundaki kiflilere - yeri olsun olmas›n- söy-
letiyor onlar›... Görüyorsunuz, okul çocuklar›na yak›fla-
cak yutturmaca çeflidinden sözler...
Hay›r be¤endim diyemiyece¤im bu oyuna. Be¤enme-
dim de diyemeyece¤im. Do¤rusu bir sayg› duydum.
Bay Turgut Özakman baya¤› bir kar›-koca hikâyesi, al-
dat›lm›fl sevgili hikâyesi almam›fl ele. Gitmemifl öyle
fleylere. Bir soru var oyununda. Günümüz flairlerinin,
hikâyecilerinin boyuna parmak bast›klar› köy sorusu,
açl›k-tokluk sorusu filan de¤il, onlardan çok üstün, çok
önemli bir konuya dokunmufl. “Bu ülkede düflünce kah-
raman› yok, toplumumuz yetifltiremiyor onu. Bir dü-
flünceye ba¤lan›p o u¤urda s›k›nt›y› göze alacak bir ki-
fli yetiflmiyor aram›zdan. Böyle bir dilek hemen alayla,
türlü engellerle karfl›lan›yor” diyor...
Be¤enmedim Bay Turgut Özakman’›n oyununu ama
sevdim, bende umutlar uyand›rd›. Yazar bir acemilik
ça¤› geçirecek belki daha da iyi acemi olmas›n› dilerim,
bir gün yazaca¤› oyunlar›n kiflilerini de, olaylar›n› da

içinde duysun, uydurmaktan, t›k›flt›rmalar aramaktan
kurtulsun. ‹yi bir yol tuttu¤unu san›yorum, b›rakmas›n
o yolu, bu toplumda görmek istedi¤i kahraman› ken-
dinde yetifltirsin. Bunun içindir ki s›k›lm›fl olmama al-
d›rmadan o oyunu görmüfl olmama seviniyorum, yaza-
r›na ‘iyi etmiflsiniz bunu yazmakla, yar›n daha iyilerini
yazacaks›n›z’ diyorum”

(Nurullah Ataç, Son Havadis, 22 Mart 1955)

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, dönemin siyasal görü-

nümüne iliflkin aç›klamalar›na dikkat ederek bir
kez daha okuyunuz. 

2. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse ‹stanbul fiehir Tiyatrosu
bölümünü bir kez daha okuyunuz.

3. e Çünkü, Cüneyt Gökçer 3. genel müdürdür. Boz-
kurt Kuruç ise 1980 sonras› genel müdürlerden-
dir. Mahmut Moral› bu görevde bulunmam›flt›r. 

4. a Çünkü Metin And oyun yazar› de¤il tiyatro bi-
limcisi ve elefltirmenidir.

5. c Çünkü Devlet Opera ve Tiyatro Yasas›’n›n yü-
rürlü¤e girdi¤i tarih 1949’dur.

6. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, sorudaki ‘tiyatronun
tüm ülkeye yayg›nlaflt›r›lmas›’ vurgusuna dikkat
ediniz ve ilgili konuyu bir kez daha okuyunuz. 

7. a Çünkü Ayflegül Yüksel, 70’li y›llarda elefltiri yaz-
maya bafllayan ve günümüzde de sürdüren ya-
flayan bir elefltirmenimiz ve bilim insan›m›zd›r.

8. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, oyun yazarl›¤›nda ge-
nel e¤ilimler, bölümünü bir kez daha dikkatle
okuyunuz.

9. e Çünkü ad› geçen oyunlar Haldun Taner’e aittir. 
10. b Çünkü, Muhsin Ertu¤rul’un 1958’de Devlet Ti-

yatrosu’ndan istifa etmesinden sonra, Y›ld›z
Kenter ve Müflfik Kenter de Devlet Tiyatro-
su’ndan istifa edip ‹stanbul’da Kent Oyuncular›
adl› özel tiyatroyu kurmufllard›r. 

Okuma Parças›
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S›ra Sizde 1 

Çok partili siyasal yaflam›n toplumsal aç›dan iki büyük
etkisi olmufltur. Öncelikle halk, hükümetlerin korku ve-
ren kutsal ve geleneksel güçlerinden, onlar›n bask›la-
r›ndan kurtulman›n mümkün olaca¤›na inanmaya bafl-
lam›flt›r. Dahas›, okumufl ya da okumam›fl olsun, vatan-
dafl oy sahibi oldu¤unu, kendisinin ve oyunun bir de-
¤er tafl›d›¤›n› sezmeye bafllam›flt›r. Eskiden muhtar›n›
bile seçemeyen halk›n art›k diledi¤i partiye oy verebil-
mesi kitle bilinci aç›s›ndan kuflkusuz çok önemli bir ge-
liflmeydi. Bu bilincin toplumsal yap›daki de¤iflimler üze-
rinde ne denli etkili oldu¤unu ise zaman gösterecektir.

S›ra Sizde 2

Muhsin Ertu¤rul için tiyatro bir kaç büyük kentte, kü-
çük bir az›nl›¤›n ve yaln›ca yetiflkinlerin ilgi alan›ndaki
bir sanat dal› olmamal›yd›. Cumhuriyet’in ilk yirmi befl
y›l›nda sürdürülen tiyatroyu ayd›nlanman›n ve kültürel
geliflimin bir arac› olarak görme düflüncesi, onun tiyat-
ro anlay›fl›na da yön vermifltir. Bu yüzden yaln›zca ye-
tiflkinlerin de¤il, uygar ve ayd›nl›k bir neslin yetiflmesi
için çocuklar›n ve gençlerin de tiyatroya gitmesini bir
zorunluluk olarak görmüfltür. Nas›l ki denize girmeden
yüzme ö¤renilmezse, s›k s›k tiyatroya gitmeden de ti-
yatro seyircisi yetiflmez diyordu. 
Bu yüzden daha 1930 y›l›nda bu konuda yaz›lar yaz-
m›fl, bu alanda dünyada öncü say›lan Almanya ve Sov-
yetler Birli¤i’nde incelemeler yapm›flt›r. Sonuçta fiehir
Tiyatrosu bünyesinde ilk çocuk tiyatrosu kurulmufltur.
Daha 1936’daki üçüncü oyunda salon t›kl›m t›kl›m dol-
maya bafllam›fl ve çocuk tiyatrosu ifllevsel bir nitelik ka-
zanm›flt›r. Ayn› uygulamay› DT’nda da sürdürmüfl, daha
yasa ç›kmadan çocuk tiyatrosu temsillerini bafllatm›flt›r.
Onun indirimli ö¤renci ve asker matineleri ise genç ku-
fla¤› iyi birer tiyatro seyircisi yapma hedefinin bir parça-
s› olmufltur. Yeni kurulan Devlet Tiyatrosu’na seyirci
çekmek için uygulanan indirimli ve taksitli abone düze-
ni de k›sa sürede sonuç vermifl, bir memur kenti olan
Ankara’da salonlar t›kl›m t›kl›m dolmaya bafllam›flt›r.
Bu ad›mlar, sanatç›n›n, tiyatroyu gecekondu bölgeleri-
ne bile götürmeyi hedefleyen Semt Tiyatrolar› projesi
ve sonuçta tüm ülkeye yayacak Bölge Tiyatrolar› proje-
siyle en üst düzeye ulaflacakt›r. Bu aç›dan Muhsin Er-
tu¤rul’un bu uygulamalar› hem kültürlü tiyatrosever ye-
ni bir kuflak yetifltirmenin hem de, ‘Beyler, tiyatro bir
lükstür’ diyen anlay›fl› y›kma mücadelesinin bir arac› ol-
mufltur.

S›ra Sizde 3 

Türk oyun yazarl›¤›n›n Cumhuriyet’in ilk otuz y›l›ndaki
yönelifli ‘elefltirel-gerçekçi’ bir yaklafl›m olarak de¤er-
lendirilir. Bu yaklafl›m kaç›n›lmaz olarak, kendi göz-
lemleriyle yetinen, temsil ettikleri kesimin ortak sorun-
lar›n› en yal›n biçimde, klifle tip ve kal›plaflm›fl temalar-
la dile getiren oyunlar› gündeme tafl›m›flt›r. 1946-1960
aras› oyun yazarl›¤›n›n geneline de hakim olan bu tutu-
mun izleri günümüze kadar gelmifltir. 1950’ler dönemi
oyun yazarl›¤› tema zenginli¤i, tip yerine karakter olufl-
turma çabalar›, toplumsal sorunlar› daha elefltirel bir
boyuta tafl›mas›yla, yükselen bir grafik gösterir. Yine de
incelikli yap›tlar henüz gündemde de¤ildir. Ele al›nan
gerçekler toplumsal neden-sonuç iliflkileri tart›fl›lmaks›-
z›n, yüzeysel olarak alg›lanmakta ve aktar›lmaktad›r.
Yöntem ise genellikle bireylerin aile içi iliflkilerini öne
ç›karmak olmufltur. Oyun yazarlar›m›z hem Cumhuri-
yet’le gelen Bat›l›laflma hareketleri hem de DP iktidar›-
n›n yaflama geçirdi¤i yeni de¤er yarg›lar›n›n toplumda
yaratt›¤› travman›n yaln›zca aile kurumunu tehdit eden
yönüyle ilgilenmifllerdir. Çok az oyun toplumsal iliflki-
lerin iç dinamiklerini gösterme, yaflam›n özündeki kar-
mafl›kl›¤› yans›tabilecek farkl› yorumlara gitme ve so-
runlar›n nedenlerine inme konusunda bir derinlik tafl›-
maktad›r. Dolay›s›yla bu eksikler tiyatro sanat› ve oyun
yazarl›¤› aç›s›ndan ortak bir zaaf olarak de¤erlendirile-
bilir. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
1960-1970 döneminin özelliklerini bu dönemin siyasal ve toplumsal gerçek-
lerine ba¤l› olarak aç›klayabilecek,
Dönemin tiyatro yaflant›s›n›n ay›r›c› özelliklerini tan›mlayabilecek,
Dönemin önde gelen oyun yazarlar›n› ve hangi biçimsel e¤ilimleri gösterdik-
lerini tan›mlayabilecek,
Oyun yazarlar›n›n bu dönemde yaz›lm›fl oyunlarda hangi konular› öne ç›kar-
d›klar›n› ve bunlar›n nas›l s›n›flanabilece¤ini aç›klayabileceksiniz.
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S‹YASAL ORTAM
1950’lerin sonuna gelindi¤inde çok partili sistemin iflleyiflinden ve bulunulan nok-
tadan memnun olmayan üç büyük kitle vard›: gençler, ayd›nlar, subaylar. Gençle-
rin tepkisi, e¤itim haklar› bafll›¤›nda birleflen ö¤renciler ile ö¤retim üyeleri çevre-
sinde flekilleniyordu. Ayd›nlar, gerçek bir demokrasi ve özgür düflünce/tart›flma
ortam› talep etmekteydiler. Genç subaylar›n iste¤i ise s›n›fsal ve mesleki olarak ge-
liflmek, böylece yönetim iliflkilerinde daha etkin hale gelmekti. Tüm bunlar askeri
müdahalenin temel nedenleri olarak gösterilebilir. Bunun yan›nda Demokrat Parti
iktidar›n›n her türlü muhalefete tahammülsüzlü¤ünün giderek artmas›, kimi zaman
anti-demokratik uygulamalara yönelmesi ve sonuçta önlenemez tepkiler ortaya
ç›kmas› da toplumda bir darbe beklentisi oluflturmufltur. 

27 May›s 1960 günü Türkiye, Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi ile uyan-
m›flt›r. Darbe, toplumun genifl kesiminde olumlu karfl›lanm›fl, muhafazakâr kesime
karfl› ça¤dafll›¤›n kazand›¤› bir baflar› olarak yorumlanm›flt›r. Bu olumlu hava, as-
keri yönetimin ordu, üniversite ve do¤udaki toprak a¤alar› olmak üzere üç önem-
li alanda giriflti¤i tasfiye ile büyük bir flaflk›nl›k ve hayal k›r›kl›¤›na dönüflmüfltür.
Yaklafl›k 5000 subay bir ay içinde emekliye sevk edilmifl, k›sa süre sonra 147 ö¤-
retim üyesi üniversiteden uzaklaflt›r›lm›fl, hemen ard›ndan elli befl Kürt as›ll› a¤a,
bat›ya sürgün edilmifltir. Bu üç önemli tasfiyenin ard›ndan bir yanda kültürel ve si-
yasal yaflamda pek çok özgürlü¤ün kap›s›n› açan 1961 Anayasas› heyecanla kabul
edilirken, di¤er tarafta Yass›ada Yarg›lamalar› ve tüm engelleme çabalar›na karfl›n
gerçeklefltirilen idamlar toplum vicdan›n› sarsm›fl, böylece yeni düzene karfl› gü-
vensizlik oluflmufltur. 

Çok partili yaflama geçiflin tüm sorunlar› halledece¤inin beklenmesi gibi, bu
kez umutlar yeni anayasaya ba¤lanm›flt›r. Grev ve lokavt hakk›, çift meclis, yarg›
ba¤›ms›zl›¤›, üniversite ve radyo özerkli¤i, ço¤unlu¤a sahip partinin gücünün s›n›r-
lanmas›, Devlet Planlama Teflkilat›, Anayasa Mahkemesi, Milli Güvenlik Kurulu gi-
bi siyasal yenilikler getiren 1961 Anayasas›, kifli ve konut dokunulmazl›¤›, bas›n,
vicdan, din ve düflünce özgürlü¤ü sunan bir temele infla edilmifltir. Ne var ki
1965’ten bafllayarak bu anayasan›n tan›d›¤› haklar daralt›lm›fl, s›n›rland›r›lm›flt›r.

Altm›fll› y›llar›n siyasi yaflama getirdi¤i yeni kavramlardan biri de koalisyon-
dur. 1961’de yap›lan seçimlerle 1965’e kadar koalisyon hükümetleri ‹smet ‹nönü
baflkanl›¤›nda Türkiye’yi yönetir. Seçim sistemindeki de¤ifliklikler sayesinde
1965’te farkl› ideolojileri temsil eden partilerin meclise girmesi mümkün olmufl-
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tur. Ancak demokrasinin temel flartlar›ndan olan düflünce ve ifade özgürlü¤ünün
yerleflti¤i pek söylenemez. Öyle ki Türkiye ‹flçi Partisi milletvekili Çetin Altan,
Naz›m Hikmet’in büyük bir flair oldu¤unu söyleyince mecliste linç edilmeye ça-
l›fl›l›r. Zamanla sansür, bas›n yasaklar›, özellikle altm›fll› y›llar›n ikinci dönemi
için tekrar gündeme gelir. 

Siyasi çokseslilik toplumun çok seslili¤ini getirmifl, bunun etkileri günlük yafla-
ma yans›m›flt›r. Art›k particilik görülmedik biçimde bireyin kendini tan›mlamas›n-
da bir kimlik belirteci olmaya bafllar. Siyasetin kendisi gibi siyaset adamlar›n›n gö-
rüntüsü de söylemleri de bu dönemde de¤iflir. Ülkenin sonraki elli y›l›na damga-
s›n› vuracak Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Alparslan Türkefl, Necmettin Erba-
kan gibi politikac›lar bu dönemde adlar›n› duyururlar. Siyasi partilerin önderleriy-
le bütünleflme ve özdefllefltirilme gelene¤i de bu y›llarda yerleflir ve siyaset tüm gü-
cüyle popülist bir e¤ilim kazan›r. Seçmenlere yöneltilen vaatlerin yan›nda din de
özellikle 1965’ten sonra bir siyasi propaganda arac› haline gelir. 

Siyasal geliflimin sonuçlar›ndan biri olarak altm›fll› y›llardan itibaren toplumun
daha kavgac› bir hale geldi¤i, genel anlamda daha fazla silahland›¤›, fliddete bafl-
vurma e¤iliminin artt›¤› gözlenmifltir. ‹deolojik farkl›l›klar›n ve ülke yönetimi için
bulunan çözümlerin ak›lc› bir yolda ifade edilmemesi giderek artan gerilim ve ö¤-
renci eylemlerindeki fliddet, yeni bir askeri müdahale beklentisini yaratm›flt›r. 12
Mart Türkiye için ac›larla dolu bir dönemin kap›s›n› aralar. 

TOPLUMSAL GÖRÜNÜM
Türkiye’nin kültürel ve düflünsel gelifliminde altm›fll› y›llar›n bir tür ayd›nlanma ça-
¤› ifllevi gördü¤ü söylenebilir. Bu y›llarda dergiler ve üniversiteler, düflün yaflam›-
n›n gelifliminde iki önemli merkez durumundad›rlar. Üniversite gençli¤i, dinamik
bir kitle olarak, kendisini Türkiye Milli Talebe Federasyonu, Milli Türk Talebe Bir-
li¤i, Türkiye Milli Gençlik Teflkilat›, Fikir Kulüpleri Federasyonu, Dev-Genç gibi
farkl› ideolojik temellere dayanan gruplar içinde ifade etmifltir. 1968, dünyada ol-
du¤u kadar Türkiye’de de gençlik hareketlerinin dönüm noktas›d›r. Üniversite
gençli¤inin e¤itim konusundaki taleplerinden yola ç›kan hareketler gençlik eylem-
lerinin bafllang›c› olarak görülebilir. Gençlik eylemleri e¤itim haklar› çerçevesinde
iken toplumun genifl kesimince desteklenmifl, ancak 1965’ten sonra siyasal bir
kimlik kazanarak fliddet içermeye bafllay›nca toplumun deste¤ini yitirmifltir. 

Altm›fllar›n ekonomik yap›s›na bakt›¤›m›zda karfl›m›za sanayileflme ve h›zl› bü-
yüme kavramlar› ç›kar. Dönem, liberal ekonomiden planl› ekonomiye geçildi¤i,
yat›r›m ve gelirlerin ticaretten sanayiye kayd›¤›, özel teflebbüse ola¤anüstü destek
verildi¤i, devletin baraj, fabrika ve enerji kaynaklar› gibi büyük yat›r›mlar yaparak
göz doldurdu¤u bir dönemdir. Montaj sanayinin geliflimiyle piyasadaki mal bollafl-
mas›, mal›n pazarlanma taktiklerinin gelifltirilmesi, kapitalist iliflkilerin güçlenerek
yeni tüketim al›flkanl›klar›n›n yarat›lmas›n› getirir. Ekonomik yap›ya temellenen s›-
n›fsal dengesizlikler, günlük yaflamda yapay üretimlere, gelir da¤›l›m›ndaki adalet-
sizlik ve toplumsal huzursuzlu¤a, giderek kültürün yozlaflmas›na uzanacakt›r. 

Önceki dönemin ‘her mahallede bir milyoner yaratma’ vaadi, flimdi milyoner
olma sevdas›yla yan›p tutuflan milyonlar yarat›lm›flt›r. 1960’l› y›llar›n en önemli
toplumsal sorunlar›ndan biri olan gelir da¤›l›m›ndaki büyük fark, toplumsal s›n›f-
lar aras›ndaki uçurumu derinlefltirmifltir. Bu uçurumu kapatmak ya da aflmak iste-
yenlerin yaflam ve tüketim al›flkanl›klar›nda, geleneksel de¤erlere uyum gösterme-
yen yönelifller dikkati çeker. Bu y›llarda ortaya ç›kan magazin haberleri, zengin ya
da flöhretli yaflamlar› gözler önüne serer. Piyango, lotaryac›l›k, taksitli al›flverifl de
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altm›fll› y›llarda yayg›nlafl›r. Çal›flarak, emek harcayarak de¤il k›sa yoldan para ka-
zanma, bir anda zengin olma düflüncesi elefltirildi¤i kadar destek de bulmufltur. Bu
tema, altm›fll› y›llarda yaz›lan oyunlarda bolca örneklenir. 

1960-71 döneminin temel tart›flmalar›ndan biri yine olumlu ve olumsuz yönle-
riyle gündemde tutulan bat›l›laflmad›r. Avrupa ülkelerine yap›lan iflçi göçü ve bu
yolla kurulan do¤rudan etkileflim, bat›l› yaflam tarz›na tan›kl›¤a farkl› bir boyut kat-
m›flt›r. Art›k çok farkl› çeliflkiler görülmeye bafllan›r. Örne¤in salon e¤lencelerinde
tam bir bat›l› gibi davran›p düflündü¤ünü iddia edenlerin, ifl yaflam›nda ve çal›flma
hukukunda, sözgelimi grev ve toplu sözleflme hakk› konusunda bat›l› gibi düflü-
nüp davranmad›klar› izlenir. Kad›n, bat›l› görünümüyle çal›flma yaflam›nda daha
fazla yer almaktad›r ama aile iliflkilerindeki geleneksel görevleri de kendisinden
beklenmektedir.

Altm›fll› y›llar›n en önemli toplumsal özelliklerinden birisi de göç olgusudur.
Büyük kentlerde geliflen sanayi sektörü genifl bir istihdam olana¤› sa¤lam›fl, daha
iyi bir hayat aray›fl› ile yüz binler köyden kente göç etmifltir. Bu geliflme, do¤ald›r
ki kentleflme sürecinde kültürel yap›da önemli yaralar açar. Göç, sadece köyden
kente olmam›fl, baflta Almanya olmak üzere Avrupa’n›n h›zl› sanayileflen, fakat ifl-
gücü aç›¤› yaflayan ülkelerine de ulaflm›flt›r. ‘Gurbetçi’ kavram›, bar›nd›rd›¤› derin
sorunlarla birlikte günlük yaflam›n bir parças› olur. Yurtd›fl›ndaki Türk iflçilerinin,
dönemin ekonomisine sa¤lad›klar› katk› gerçekten önemli boyutlardad›r, fakat bu-
nun bedeli parçalanan aileler, karmakar›fl›k hale gelen de¤erler ve kuflaklar, birey-
ler aras› çat›flma ve çekiflmelerle ödenecektir. 

K›saca 1960-1971 dönemi, Türkiye’nin toplumsal yaflam› bak›m›ndan oldukça
hareketli bir dönemdir. Nitelik bak›m›ndan birbirinden farkl› askeri müdahalelerle
bafllay›p biten bu on y›ll›k süreç içinde halk, önceden bilmedi¤i pek çok kavram
ve olgu ile tan›flm›fl olur. 

ALTMIfiLARDA T‹YATRO : T‹YATRO TARTIfiMALARI,
ÖZEL VE ÖDENEKL‹ T‹YATROLAR
Altm›fllara gelindi¤inde tiyatromuz her bak›mdan at›l›m yapmaya haz›rd›r. Tiyatro
sanatç›lar› ve seyirci yetiflmifl durumdad›r. Ödenekli tiyatrolar düzenli temsillere
geçeli uzun zaman olmufltur ve art›k ilanlarda, oyun broflürlerinde tiyatro adab›,
seyir görgüsü de¤il, oyun yazarlar› ya da tiyatro türleri üzerine yaz›lar, tiyatro so-
runlar›n›n irdelendi¤i tart›flmalar, öneriler yer almaktad›r. Modern Türk tiyatrosu,
dört bin y›ll›k gelene¤e sahip Bat› tiyatrosuna yetiflmeye çal›flmaktad›r. 

Akademik tiyatro e¤itiminin kuruluflu bu dönemin en önemli geliflmelerinden
biridir. 1958’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi’ne ba¤l› olarak
kurulan Tiyatro Enstitüsü 1964’te dört y›ll›k lisans e¤itimi veren Tiyatro Kürsüsü
haline gelmifl ve baflkanl›¤›na Prof. Dr. Melahat Özgü atanm›flt›r. Türkiye’de aka-
demik tiyatro e¤itiminin ilk ad›m› say›lan bu kurum, tiyatromuza önemli katk›lar›
olacak pek çok akademisyen, araflt›rmac›, elefltirmen ve sanatç› yetifltirmifltir. 

Altm›fllarda Türkiye, toplum ve birey sorunlar›n› çeflitli platformlarda, çeflitli bo-
yutlarda tart›flarak çözümler arayan bir görünüm sergiler. Tiyatro da toplum ve dü-
flün yaflam›ndaki hareketlilik içinde etkin bir yer alm›fl, tiyatro sanatç›lar› toplum-
sal tart›flmalara en duyarl› ayd›n gruplar›ndan say›lm›fllard›r. Tiyatromuz bu y›llar-
da hem içinde geliflti¤i toplumu ve bireyi hem de kendisini tart›flm›flt›r. 

Bu dönemde tiyatromuz üzerine iki temel tart›flma bafll›¤› dikkati çeker: Ulusal
Türk Tiyatrosu ve Bölge Tiyatrolar›. ‹lk bafll›k alt›ndaki tart›flmalar, oyun yazarl›¤›-
n›n desteklenip gelifltirilmesi ve geleneksel gösteri sanatlar›n›n modern uygulama-
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lar içinde kullan›lmas› olarak iki önemli noktada odaklanm›flt›r. Genç yazarlar›n
oyunlar›n›n sahnelenmesine öncelik tan›nmas› gerekti¤i, ele ald›¤›m›z on y›ll›k sü-
reç boyunca hemen her yaz›da, makale ve tiyatro tart›flmas›nda yer al›r. Bölge Ti-
yatrolar› ile çok partili döneme geçiflte kapat›lan Halkevleri’nin yerini bir ölçüde
doldurmak, kültürel kalk›nmay› üç büyük kent d›fl›nda da yayg›nlaflt›rmak amaç-
lanm›flt›r. Ne var ki türlü anlaflmazl›klarla bu proje kanunlaflamam›flt›r.

Bu dönemde iki büyük ödenekli tiyatronun da yönetim iliflkileri oldukça hare-
ketli ve tart›flmal›d›r. 1958’de görevinden ayr›lan Muhsin Ertu¤rul’un ard›ndan
Devlet Tiyatrosu müdürlü¤üne Cüneyt Gökçer getirilir. Gökçer, bu görevi sonraki
yirmi y›l boyunca sürdürecektir. fiehir Tiyatrosu ise 1965’te belediye üyeleri ile
olan bir anlaflmazl›k sonucu görevinden ayr›l›ncaya kadar Muhsin Ertu¤rul, sonra-
s›nda Vasfi R›za Zobu taraf›ndan yönetilir. Her iki kurum da altm›fll› y›llar boyun-
ca çeflitli yönetim krizleri ve anlaflmazl›klara sahne olmufl, edebi kurul ve repertu-
ar oluflturma konusunda da elefltirilmifltir. 

Altm›fll› y›llarda, Devlet Tiyatrosu’nun görev ve sorumluluklar›n›n, yönetim flek-
linin, devlet ve hükümet ile iliflkilerinin bolca tart›fl›ld›¤› görülür. Bu kurumdaki sa-
natç›lar›n ‘devlet memuru’ olarak kimlikleri de önemli tart›flma konular›ndan biri
olmufltur. Bunun yan›nda Devlet Tiyatrosu 1960-1970 y›llar› aras›nda 84 yerli, 118
yabanc› oyun ve 10 çocuk oyunu sergileyerek büyük bir at›l›m gerçeklefltirmifltir.
Genç oyun yazarlar›m›z›n Midas’›n Kulaklar›, Evcilik Oyunu, Pusuda, Ocak gi-
bi metinlerinden Akif Bey, ‹stanbul Efendisi gibi Türk ve Kral Oidipus, Woy-
zeck, Kral Lear, Medea, Vanya Day› gibi dünya tiyatro edebiyat›n›n klasiklerine,
Damdaki Kemanc›, Kiss Me Kate, My Fair Lady gibi görkemli popüler müzikal-
lere kadar genifl bir repertuvardan söz edilebilir. Devlet Tiyatrosu’nun bu dönem-
deki baflar›l› yap›mlar›nda Cüneyt Gökçer, Mahir Canova, Ergin Orbey, Ulrich
Damrau, Max Meinecke, Yücel Erten gibi yönetmenlerin, Turgut Zaim, Refik Eren,
Hale Eren, Ersin Satgan gibi sahne tasar›m› sanatç›lar›n›n, Melek Ökte, Asuman
Korad, fiahap Akal›n, Salih Canar, Rag›p Hayk›r, Y›ld›r›m Önal, Muazzez Lutas, Ah-
met Evintan, Ümran Uzman, Ali Cengiz Çelenk, Macide Tan›r gibi usta oyuncula-
r›n büyük pay› vard›r. Çeflitli yurt içi ve yurt d›fl› turnelerle etkinli¤ini artt›rmaya ça-
l›flan Devlet Tiyatrosu’nun sahne say›s›n› art›rmas› da bu dönemin olumlu geliflme-
lerinden biri olarak kaydedilmelidir.

‹stanbul Belediyesi fiehir Tiyatrosu da altm›fll› y›llarda baflar›l› ama yönetim ilifl-
kileri bak›m›ndan çalkant›l› bir dönem geçirmifltir. Muhsin Ertu¤rul göreve baflla-
d›¤›nda, iki oyunla perde açan bir fiehir Tiyatrosu devralm›flt›r. K›sa süre sonra ba-
z›lar› yurt d›fl›nda tiyatro e¤itimi alm›fl genç ve dinamik bir grubu, yeni ve modern
bir tiyatro at›l›m› gerçeklefltirme amac›yla kadroya al›r. ‘Muhsin Hoca’n›n Kurmay-
lar›’ olarak tan›nan Tunç Yalman, fiirin Devrim, Engin Cezzar, Genco Erkal, Asaf
Çiyiltepe, Ayla Algan, Beklan Algan, Nüvit Özüdo¤ru, Güngör Dilmen, Zihni Kü-
çümen, Ergun Köknar, Hamit Ak›nl›, Çetin ‹pekkaya, Do¤an Aksel, Duygu Sa¤›-
ro¤lu, Mengü Ertel gibi oyuncu, yönetmen, sahne tasar›mc›lar›ndan oluflan bu
genç sanatç› grubuna tiyatronun eski kuflak kadrosu pek de olumlu yaklaflmaz.
Altm›fll› y›llar boyunca Hamlet, Sat›c›n›n Ölümü, Fizikçiler, Sezuan’›n ‹yi ‹nsan›,
Tartuffe, Köflebafl›, Dilekçe, ‹syanc›lar, Kahvede fienlik Var gibi pek çok baflar›l›
yap›m fiehir Tiyatrolar› sahnelerinden seyirciye sunulmufltur. Bir yanda baflar›l›
prodüksiyonlar sergilenirken di¤er yanda kurum içinde eski-yeni kuflak çat›flmala-
r› yaflan›r. 1965’te ise fiehir Tiyatrosu’nun yönetim ve belediye ile iliflkilerini belir-
leyen tasar› de¤ifltirilmifl, tüm itiraz ve protestolara karfl›n Okuma Kurulu’na ek ola-
rak bir Denetleme Kurulu’nun oluflturulmas› ve bunun da belediye kurultay› üye-
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lerinden seçilmesi kabul edilmifltir. Aç›kça sansür anlam›na gelen bu karar, Muh-
sin Ertu¤rul’un istifa nedeni olur. Muhsin Ertu¤rul, Türk Tiyatrosu Dergisine yazd›-
¤› ve bir bölümünü bu ünitenin bafl›nda al›nt›lad›¤›m›z yaz›dan sonra tiyatrodan
ayr›l›r. Altm›fllar›n ikinci yar›s› fiehir Tiyatrosu için sönük bir dönem olmufltur. 1970
y›l› bafl›nda Harbiye Tiyatrosu’na tafl›nan fiehir Tiyatrosu, 55 y›l boyunca 368 oyu-
nun sahnelendi¤i Tepebafl› Dram Tiyatrosu’na sonsuza dek veda eder. Zira k›sa
süre sonra ard arda ç›kan yang›nlarla Tepebafl› Dram Tiyatrosu tamamen yok olur. 

Altm›fll› y›llar, pek çok aç›dan öncü rol oynayan özel tiyatrolar›n nitelik ve ni-
celik olarak at›l›m dönemidir. 1950’lerin sonunda özel tiyatrolarda bafllayan hare-
ketlilik, yetmiflli y›llar›n ortalar›na kadar ivmesini koruyacakt›r. Bu dönemde bir
yandan kendini ortaya koyan burjuva al›flkanl›klar› bir kültürel etkinlik olarak po-
püler tiyatroya gereksinim duyarken, öte yandan anti-kapitalist düflüncenin top-
lumca tan›n›p yayg›nlaflmas› da yeni bir tiyatro hareketi do¤urur, koflullar. Yetmifl-
lerde belirginlik kazanacak iflçi tiyatrosu uygulamalar›n›n kayna¤›, altm›fll› y›llara
dayan›r.

Bugüne dek varl›¤›n›, çizgisini korumufl Kenter Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu,
Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu,
gibi topluluklar, altm›fll› y›llarda kurulmufltur. Bunlar›n yan› s›ra bir iki sezon yafla-
yabilen, gerek kadro gerekse mekân ve maddi sorunlarla savaflmada dayan›kl› ola-
mayan say›s›z topluluk kurulmufl, da¤›lm›flt›r. Daha önce denenmemifl, bat›daki
örneklerden yola ç›k›larak uygulanmaya çal›fl›lan “Korku Tiyatrosu”, “Sandwich Ti-
yatrosu”, “Psikolojik Tiyatro” gibi ilginç, farkl› tiyatro denemeleri de altm›fll› y›llar-
da seyirci çekmeyi baflar›r. 

Bu dönemin bir baflka önemli bafll›¤› da “Kabare Tiyatrosu” örnekleri ve Gele-
neksel Türk Tiyatrosu ögeleriyle epik tiyatro anlay›fl›n› kesifltiren amatör/profesyo-
nel gruplard›r. Bu iki bafll›ktan ilki Devekuflu Kabare Tiyatrosu’nun ard›ndan aç›-
lan, kimisi kabare çizgilerinin d›fl›nda kal›p salt e¤lenceye yönelen uygulamalard›r.
Altm›fllar›n kabare topluluklar› denilince Devekuflu Kabare Tiyatrosu yan›nda Üç
Maymun Kabare ve Pisi Pisi Kabare Toplulu¤u’nu anmak gerek. Yukar›da de¤ini-
len ikinci bafll›k ise, popüler tiyatronun d›fl›nda kalan, tiyatro anlay›fl›n› ideolojik
altyap› ile besleyen, özgün ve Türk Tiyatrosunun kimli¤i üzerine yo¤unlaflan, kimi
amatör kimi profesyonel Halkoyuncular›, Genç Oyuncular, Devrim ‹çin Hareket
Tiyatrosu gibi tiyatrolard›r. Ayr›ca üniversite topluluklar› ve tiyatro flenliklerinin,
altm›fll› y›llar tiyatro yaflam›na getirdi¤i dinamizm, gözard› edilmemelidir. Kald› ki
bu yöneliflin izleri, c›l›z ve içine kapal› da olsa bugün de sürmektedir.

Altm›fll› y›llarda farkl› ideolojilerin tiyatroya yaklafl›mlar› da farkl› olur. ‹ktidara
gelmeleri halinde sanat› destekleyeceklerini vaad eden gruplar›n karfl›s›nda sine-
ma, tiyatro, bale okullar›n› kapatmay›, futbol maçlar›n› tamamen yasaklamay› va-
ad eden gruplar da olmufltur. Muhafazakâr ve gerici hareketler güçlenip tiyatroya
karfl› bask› ve sald›r›lar› devreye soktu¤unda, özel tiyatrolar yolunu bulmufl, h›z›n›
alm›fl durumdad›r. Yine de altm›fll› y›llar tiyatrolara yap›lan sald›r› ve yasaklamala-
ra sahne olmufltur. ‹lk akla gelen, Bertolt Brecht’in yazd›¤› Beklan Algan’›n yönet-
ti¤i Sezuan’›n ‹yi ‹nsan› temsilinde ‘komünizm propagandas› yap›ld›¤›’ iddias›yla
yap›lan sald›r›d›r. Oyunun afiflleri y›rt›l›r, tiyatronun camlar› k›r›l›r, kulisteki sanat-
ç›lara sald›r›l›r. Olay›n ard›ndan s›k›yönetimce sak›ncal› bulunan oyunun, bilirkifli
heyetinin ‘takipsizlik karar›’ vererek temsiline devam edilmifltir.

K›saca, altm›fll› y›llar›n tiyatro ortam› canl›, içerik ve biçim bak›m›ndan çeflitli
bir görünüm sergiler. Tiyatro tarihimizde en önemli dönemlerden biri say›lan alt-
m›fll› y›llar, bu hareketli tiyatro ortam› ile oyun yazarl›¤›n›n geliflimine büyük kat-
k›da bulunmufltur. 

1558.  Ünite  -  1960-1970 Türk  T iyatrosu

fiehir Tiyatrosu sanatç›lar›
ile belediye görevlileri
aras›nda yaflanan
anlaflmazl›k çeflitli
eylemlerle protesto
edilmifltir. 1966’da tiyatro
yazarlar› bir bildiri
yay›nlayarak Muhsin
Ertu¤rul görevine dönene
kadar fiT’na oyun vermeme
karar› ald›klar›n› aç›klarlar. 

Kabare, güncel siyasal
konular›, toplumsal ve
kültürel yaflamdaki
yozluklar›, i¤neleyici bir dille
parodi, skeç, müzik vb
biçimler arac›l›¤›yla gülünç
ama ac› bir aç›yla
sergileyen, do¤açlamaya
aç›k bir tiyatral türdür. ‹lk
kez 1881’de ressam Salis
taraf›ndan Paris’te Le Chat
Noir adl› cafede
gerçeklefltirilmifltir. Kabare
türü Türkiye’de 1960’lar›n
ortalar›ndan bafllayarak en
tan›nm›fl örneklerini
1970’lerde vermifltir.

Oktay Rifat Horozcu



Tiyatro prati¤i ile oyun yazarl›¤› aras›nda nas›l bir etkileflimden söz edilebilir? Oyun ya-
zarl›¤›n›n geliflimi baflka ne gibi etkenlere ba¤l› olabilir? 

ALTMIfiLARDA OYUN YAZARLARI VE OYUNLARIN 
B‹Ç‹MSEL YÖNEL‹MLER‹
1960-1970 y›llar› aras›ndaki dönem Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday, Haldun Ta-
ner, Naz›m Kurflunlu, Orhan Asena, Çetin Altan, Refik Erduran ve Turgut Özakman
gibi 1950 kufla¤› yazarlar› ile Güngör Dilmen, Sermet Ça¤an, Adalet A¤ao¤lu, Gü-
ner Sümer, Vas›f Öngören, Turan Oflazo¤lu, Cahit Atay ve Erol Toy gibi 1960 ku-
fla¤› yazarlar›n›n bulufltu¤u bir kesittir. Bu y›llarda yerli oyun say›s›nda büyük bir
art›fl olmufltur. Oyun yazarlar›m›z kent orta s›n›f›n›n, k›r ve gecekondu yaflam›n›n
sorunlar›n›, devlet yap›s›ndaki bozukluklar›, de¤er yarg›lar›nda yaflanan de¤iflimin
yaratt›¤› olumsuzluklar› ele alm›fllard›r. 

Altm›fll› y›llar›n oyun yazarl›¤›nda içerik ve biçimsel olarak çeflitlilik izlenir. ‹çe-
rikteki çeflitlili¤i tema say›s›nda de¤il, yazarlar›n konuyu iflleyiflteki ayr›nt›lar›nda
aramak daha do¤ru olacakt›r. Oyun yazarlar› ele ald›klar› konuyu daha iyi ifade et-
me amac›yla, o güne kadar izlenen biçimsel kal›plar›n d›fl›na ç›kma e¤ilimi göster-
mifllerdir. Yazarlar kimi zaman bireyin iç dünyas›na e¤ildikleri oyunlarda, bu soyut
dünyan›n ayr›nt›lar›n›, yine soyut ve simgeci yaklafl›mlarla dile getirirler. Güngör
Dilmen’in Küp Hamit ve Avc› Karkap, Gülten Ak›n’›n Kap›lar Pencereler, Ba-
tak, Ç›k›fl ve Adalet A¤ao¤lu’nun Ç›k›fl adl› oyunlar› bu e¤ilimin en belirgin ör-
neklerini içerir. Ayr›ca bireysel sorunlar› ele al›rken tamamen kiflinin dünyas›na,
duygu ve düflüncelerine odaklanma amac›yla tek kiflilik veya iki kiflilik oyunlara
yöneldikleri de söylenebilir. Türk oyun yazarl›¤›n›n tek kiflilik veya iki kiflilik oyun-
lar›n›n Çiçu, Ya¤mur S›k›nt›s›, Tut Elimden Rovni, Mikado’nun Çöpleri, vb.
en önemli örnekleri, altm›fll› y›llarda yaz›lm›flt›r. 

Bir baflka yönelim olarak tarih, mitoloji ve efsaneden yararlanma yan›nda dra-
matik kal›plar›n d›fl›na ç›karak konuyu evrensel ba¤lamda irdeleme de yazara hem
düflünsel bir özgürlük alan› açm›fl, hem de temay› daha genifl bir perspektifte sun-
ma olana¤› sa¤lam›flt›r. Güngör Dilmen’in, Turan Oflazo¤lu’nun Turgut Özak-
man’›n tarih, efsane ve mitolojiden yola ç›karak biçimledikleri oyunlar›, Aziz Ne-
sin’in, Sermet Ça¤an’›n, Sabahattin Kudret Aksal’›n, Melih Cevdet Anday’›n soyut-
lamaya dayanan metinleri, konunun evrensel bir düzlemde tart›fl›lmas›n›n en önem-
li örneklerini oluflturur. 

Ayr›ca, dramatik bütünlü¤ün korundu¤u, fakat kimi epik, geleneksel ve gerçek
üstü ö¤elerin kullan›ld›¤› oyunlara da dikkat çekmek gerekli. Sözgelimi, Cevat
Fehmi Baflkut’un Ayna, Öbür Geliflte ve Ölen Hangisi, fiahap S›tk› ‹lter’in Ayr›
Dünyalar adl› oyunlar›, asl›nda dramatik yap›y› izlemesine karfl›n gerçek üstü
ö¤eler de içerir. Oyun kiflisi olarak fleytan› ya da azraili sahneye getirme, sihirli bir
ayna dramatik geliflimi k›rmadan, öykünün do¤all›¤› içinde yans›t›lm›flt›r. Yine dra-
matik yap›n›n tamamen bir yana b›rak›lmad›¤› kimi oyunlarda anlat›c›ya yer veril-
mesi de dikkat çekmektedir. Epik, göstermeci bir yap› tafl›mamas›na karfl›n anlat›-
c› ya da kimi oyun kiflileri, seyirciye yönelerek yazar›n dikkat çekmek istedi¤i ay-
r›nt›lar› imlerler. Cahit Atay’›n Ana Han›m K›z Han›m, Adalet A¤ao¤lu’nun Bir
Sessiz Adam, Talip Apayd›n’›n Bir Yol gibi oyunlar›nda, oyun kiflilerinin anlat›c›
ifllevine de zaman zaman tan›k oluruz. 

Biçimsel e¤ilimler içinde Ulusal Türk Tiyatrosu’nu yaratma kayg›s›, yazarlar› ge-
leneksel biçimlerin de¤erlendirilmesine yönlendirmifltir. Haldun Taner, Turgut
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Adalet A¤ao¤lu

Aziz Nesin

Cevat Fehmi Baflkut

Erol Toy

Gülten Ak›n

Güner Sümer



Özakman, Mehmet Akan, geleneksel tiyatro biçimlerini ça¤dafl bir anlay›flla bü-
tünlefltirmifllerdir. Vas›f Öngören ve Sermet Ça¤an da epik tiyatro biçiminin Türk
Tiyatrosundaki en önemli örneklerini vermifllerdir. Haldun Taner, geleneksel ve
epik biçimi renkli bir bütün içinde ele alarak kabare formunun en de¤erli örnek-
lerini sunar.

Absürd, simgeci ya da fliirsel yaklafl›mlar›n kimi zaman yüzeysel bir anlay›flla
denendi¤i oyunlar›n varl›¤› da unutulmamal›d›r. Öte yandan, siyasal hareketlenme
ile birlikte geliflen epik ve siyasal tiyatro anlay›fl›n›n olgun örnekleri yan›nda pek
çok yüzeysel, sloganlara dayanan ve dramatik bütünlü¤ü kurulamam›fl örnekleri-
ne de rastlanmaktad›r. Dönem elefltirmenlerinin belirtti¤i gibi özellikle epik ve ab-
sürd tiyatro biçimi, amatör topluluklarca benimsenmifltir. Biçimsel ve içeriksel ola-
rak görülen çeflitlilik içinde bugüne dek varl›¤›n› ve geçerlili¤ini koruyan oyunla-
r›n, genel olarak dönemin oyun yazarl›¤›n›n de¤il, usta oyun yazarlar›n›n ürünleri
oldu¤u görülmektedir. 

Dönemin oyun yazarl›¤›nda görülen biçimsel denemeler ne gibi nedenlere ba¤lanabilir?
Siyasal ve toplumsal koflullar› da düflünerek tart›fl›n›z?

ALTMIfiLARDA OYUN YAZARLI⁄IMIZ VE TEMAT‹K
YÖNEL‹MLER‹
Dönemin oyunlar› incelendi¤inde bu tart›flmalar›n iki temel grupta topland›¤› gö-
rülür: Siyasal Ve Ekonomik Yap›ya Odaklanan Oyunlar, Toplumsal Ve Kültürel
Yap›y› Tart›flan Oyunlar. Her iki yöneliflte de konular› ele almada bir çeflitlilik göz-
lenir. Oyun yazarl›¤›m›z altm›fll› y›llarda dinamik, günün sorunlar›n› derinlemesine
kavrayan bir nitelik tafl›r. 

Siyasal Ve Ekonomik Yap›ya Odaklanan Oyunlar
Oyun yazar› konuyu hangi çevrede (devlet mekanizmas›, tarihsel çevre, kent, köy
veya gecekondu yaflam›) biçimlerse biçimlesin altyap› ve üstyap› iliflkisi ba¤lam›
daima varl›¤›n› korur. Baflka bir deyiflle yazar, bu e¤ilimde ekonomik-siyasal-top-
lumsal yap› aras›ndaki iliflki ve çat›flmalara dikkat çekmeyi hedeflemifltir. Ekonomik
düzenin ac›mas›z çarklar› içinde eriyen ve da¤›lma tehlikesiyle karfl› karfl›ya gelen
aileler, di¤erinin s›rt›na basarak yükselen ç›karc›lar, bürokratik engellerle avunanlar
ve bu engellere tak›l›p kalanlar, vatandafl› sömürenler, paras› olmad›¤› için ezilen-
ler bu grubu oluflturan oyunlarda örneklenir... K›sacas› düzeni yürütenler ve çark›n
difllileri aras›nda s›k›flanlar oyun yazarlar›n›n merce¤i alt›na al›nm›flt›r. 

Altm›fllar›n oyun yazarlar› ekonomik siyasal yap›daki de¤iflim ya da bozulma-
n›n görünen nedenlerini devlet kurumlar› ve görevlilerindeki aksakl›klar› ele ala-
rak irdelerler. Recep Bilginer, Çetin Altan, Cevat Fehmi Baflkut, Haldun Taner, Or-
han Asena ve Aziz Nesin’in bu ba¤lamdaki oyunlar›, rüflvet ve yolsuzlu¤un ege-
men oldu¤u devlet kurumlar›na, yetersiz ve bilgisiz yöneticilere, bürokrasi çark›
içinde sürüklenip duran vatandafl›n ac›nas› durumuna dikkat çeker. Bu y›llarda
devletin kurumlar›nda yaflanan aksakl›klar, toplum geneli taraf›ndan da önemli fli-
kâyet konusudur. Bu bafll›ktaki oyunlarda devlet mekanizmas›ndaki aksakl›klar›n
en canl› örnekleri görülebilir. Rüflvetle iflgören memurlar, kurnaz odac›lar, günün
popüler söylemleri ve koltuk sevdas›yla kendini var eden müdürler ile ifli bir türlü
görülmeyen vatandafl... Hepsi seyircinin çok yak›ndan tan›d›¤› kifli ve durumlarla
komik, ama elbette ac› bir ifade bulur. Özellikle Çetin Altan Dilekçe ve Recep Bil-
giner Ben Devletim adl› oyunlar›nda sabit ve dar gelirli memurun durumunu ser-
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1960’l› y›llar boyunca
Avrupa tiyatrolar›nda
a¤›rl›kl› olarak kültürler-
aras› deneysel çal›flmalar
yap›lm›fl, tiyatro
antropolojisi üzerine
tart›flmalar a¤›rl›k
kazanm›flt›r. Tiyatromuz ayn›
dönemde bu alandan de¤il, 

Avrupa’da da hala
gündemde olan epik tiyatro,
absürd tiyatro gibi türlerden
daha çok etkilenmifltir.S O R U
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Altm›fllarda tiyatro sahnesi
ekonomi, siyaset ve günlük
yaflamdaki de¤iflimlerle
bunlardan kaynaklanan
sorunlar›n tart›fl›ld›¤› önemli
platformlardan biri
olmufltur. 

Bu bafll›k alt›nda toplanacak
oyunlar, yaflanan
de¤iflimlerin neden ve
sonuçlar›n› siyasal ve
ekonomik yap› içinde bulan
ve tart›flmas›n› bu alanda
yo¤unlaflt›ran metinlerdir. 

Çetin Altan

Melih Cevdet Anday



gilerler. Bu iki oyunda memur içinde bulundu¤u düzenin bir parças› olarak rüflvet
almas›n›n nedenlerine de de¤inilerek ifllenmifltir. Bir baflka deyiflle geçim s›k›nt›s›-
n› rüflvetle desteklemeye çal›flan sabit gelirli bireyin ac›nas› durumu yans›t›lm›flt›r.
Tüm bunlar asl›nda ekonomik ve siyasal de¤iflimin görünen nedenleri ile bir an-
lamda sonuçlar›d›r. 

Siyasal ve ekonomik yap›y› ele alma konusunda kimi yazarlar›m›z temeldeki
nedenleri irdelemeye yönelmifllerdir. Yazar, devlet sisteminin temeline yönelik de-
¤erlendirmelere giriflir. Düzendeki aksakl›klar, altyap› ve üstyap› iliflkisi vurgulana-
rak gösterilir. Burada çok enteresan bir ayr›m vard›r. Bu sorunlar›n dile getirildi¤i
oyunlarda yazarlar›n daha çok tarih ve efsaneye yaslanarak sorunu ortaya koyduk-
lar› ya da soyutlamaya dayanarak evrensel bir ba¤lama yöneldikleri görülüyor.
Sözgelimi Orhan Asena Simavnal› fieyh Bedreddin adl› oyununda düzenin de-
¤iflmesi gerekti¤ine inanan fakat kaç›n›lmaz olarak giderilen bir hünkâr›, vaktinden
önce gelen bir sosyalizm anlay›fl›n›, toplum ve devlet düzenini de¤ifltirme çabas›-
n› yans›tm›flt›r. Erol Toy ise Pir Sultan Abdal adl› oyunuyla, yine Orhan Asena At-
çal› Kel Mehmet ile devlet düzenindeki aksakl›klar›n temeline dikkati çekerek,
halk›n, kurtuluflu devletin d›fl›nda aray›fllar›n› vurgulam›fllard›r. Öte yandan Sermet
Ça¤an’›n Ayak Bacak Fabrikas› adl› oyununda, kapitalist sistemin çarklar›n›, Tür-
kiye gerçe¤inin bir parças› olarak feodal yap› kal›nt›lar›n›, yabanc› sermaye ile yer-
li iflbirli¤inin devlet ile ortakl›k kurarak halk› sömürmesini evrensel ba¤lamda dile
getirir. Aziz Nesin, Düdükçülerle F›rçac›lar›n Savafl›’nda uluslar aras› ekonomik
ve siyasal iliflkilerin ç›kar birlikteli¤ine e¤ilerek, yans›malar›na de¤inmifltir. Ekono-
mik ve siyasal ç›kar ortakl›¤›n›n sistemdeki çarp›kl›¤›, biçimsel olarak gerçekçi ör-
ne¤ini Recep Bilginer’in ‹syanc›lar adl› oyununda bulur. Bu oyunda seyircinin
adalet duygusunu kanatan bir muhtar arac›l›¤›yla yerel yönetim-parti-hükümet-ser-
maye iliflkisi düzenin bozuklu¤unun temel nedeni olarak gösterilmifltir. K›saca
ekonomik ve siyasal sistemin temelindeki aksakl›klar, özellikle de altm›fllar›n ikin-
ci yar›s›nda genellikle gerçekçi ve benzetmeci kal›plar›n d›fl›na ç›k›larak ortaya
konmufltur. Dönemin siyasal yap›s› düflünülürse bu e¤ilimin bir otosansür etkisin-
den do¤du¤u söylenebilir. 

Öte yandan oyun yazarlar› ekonomik ve siyasal yap›daki bozuklu¤un sonuçla-
r›n› aile iliflkileri ve birey ba¤lam›nda yans›tm›fllard›r. Burada alt› çizilmesi gereken
nokta ailedeki parçalanman›n, gelece¤e dair güvensizli¤in, bireydeki olumsuz et-
kilerin, siyasal ekonomik yap›daki aksakl›klar›n bir sonucu oldu¤unun özellikle
vurgulanmas›d›r. Aile parçalan›r ya da parçalanma tehlikesiyle yüz yüze gelir ama
bu, kuflak çat›flmas›na ya da yoksullu¤a ba¤l› da olsa, ekonomik siyasal yap›n›n bir
dayatmas›d›r. Bireyler aileden kopup kendi özledikleri yaflam› kurma arzusunda-
d›rlar ama bu, iç çeliflkilerinden ya da de¤er çat›flmas›ndan de¤il, ekonomik siya-
sal yap›n›n getirdi¤i bir sonuca ba¤lan›r. Sözgelimi Turgut Özakman, Ocak’ta bu-
nal›m içindeki bir aileyi ele alm›flt›r. Ailenin bu hale gelmesinin, da¤›lma tehlike-
siyle yüz yüze kalmas›n›n temel nedeni, ekonomik bozukluktur. Vas›f Öngören
Almanya Defteri’nde k›sa yoldan zengin olan bir ‘mahalle milyoneri’ni ve kendi
hayallerinin peflinden sürüklenen bir aileyi sahneye getirir. Burada da siyasal eko-
nomik düzenin, aile kurumu ve birey üzerindeki etkileri ele al›nm›flt›r. Ellili y›llar-
dan itibaren geliflmeye bafllayan vars›l zümre ile çarka ayak uyduramayan ve daha
dün kendine yetti¤i halde bugün yoksulluk içinde kalan ailenin, bireyin sorumlu-
su ekonomik ve siyasal yap›daki bozukluk olarak gösterilir. Her devrin adam› ol-
mak, siyasal rüzgâra göre yelken aç›p ekonomik gücünü yitirmeme ad›na ç›karla-
r›n› kollamaktan baflka bir fley düflünmeyenler ile onurlu bir yaflam sürme ve ma-
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nevi de¤erlerini yitirmeme gayretindeki birey ve aile, bu oyunlarda karfl› karfl›ya
getirilir. Toplumun genel görüntüsü de altm›fll› y›llarda bu karfl›tl›¤› canl› biçimde
bar›nd›rmaktad›r. Bu oyunlarda genç kufla¤›n görselleflmeye ve yozlaflmaya baflla-
yan kültürün, magazin bas›n›nda genifl yer alan kolay kazand›¤›n› kolay harcama-
ya yönelen yeni egemen s›n›f›n yaflam biçimine özenme e¤iliminde oldu¤u vurgu-
lan›r. Mehmet Akan’›n Ham Hum fiaralop adl› oyununda anne Herdemnazik ile
k›z› Bazannazik, ‘Bayat’ mecmuas›nda gördükleri ve hayalini kurduklar› yaflama
ulaflmak için ne gerekiyorsa yaparlar. Orhan Kemal’in ‹spinozlar adl› oyununda
evin k›zlar›n›n elinden düflürmedi¤i magazin dergileri vurgulan›r. Yani oyun yazar-
lar›m›z, bireyin ekonomik siyasal yap›n›n etkisiyle baflka bir yaflam biçimine özen-
dirildi¤i için manevi de¤erlerden uzaklaflmakta olduklar›n›n alt›n› bu oyunlarla çiz-
mifllerdir. Aile yine bu yap›n›n getirdi¤i olumsuz sonuçlar›n k›skac›ndad›r. Ekono-
mik siyasal yap›n›n birey üzerindeki sonuçlar›, en etkili örne¤ini Asiye Nas›l Kur-
tulur’da bulur. Vas›f Öngören düzenin bireyi zorlad›¤› davran›fl ve yaflam biçimi
ile burjuva de¤erlerini çat›flt›rarak sömürüye dayal› düzene dikkat çeker. Haldun
Taner Gözlerimi Kapar›m Vazifemi Yapar›m ile düzenin yaratt›¤›, karfl›t özel-
liklerle donat›lm›fl iki bireyi, Efruz ve Vicdani’yi sahneye getirerek siyasal ve eko-
nomik yap›n›n sonuçlar›n› sergiler. Aziz Nesin Toros Canavar›’nda de¤erlerini
korumak için bilinçli ya da bilinçsiz olarak içine, evine, ailesine kapanan, suskun-
lu¤u ye¤leyen bireyin, ‘canavarl›¤›n’ itibar gördü¤ü bir düzendeki zavall›l›¤›n›,
ezilmiflli¤ini vurgular. Bu anlam›yla oyun yazarlar› toplumda ve bireyde izlenen
bozulman›n nedeni olarak siyasal ekonomik yap›daki bozuklu¤u görürler. Baflka
bir deyiflle ailede, bireyde, insan iliflkilerindeki bozulma asl›nda siyasal ekonomik
yap›daki bozulman›n bir sonucu olarak de¤erlendirilmifltir. 

Toplumsal ve Kültürel Yap›y› Tart›flan Oyunlar
Aç›mlanan ilk e¤ilimden farkl› olarak burada siyasal ekonomik yap›n›n do¤rudan
ele al›nmad›¤›n› söylemeliyiz. Bireyi irdelerken siyasal ekonomik düzlem elbette
yads›namaz ama burada vurgulanan, oyun yazarlar›n›n bireyi ön plana al›p iç çe-
liflkileri ve toplumla çeliflmesi bak›m›ndan incelemeleridir. Bir baflka deyiflle siya-
sal ekonomik yap› bu oyunlarda bir fon olarak yans›t›lm›flt›r. Bu ba¤lamda yazar-
lar›n sahneye çeflitli toplum ve birey foto¤raflar› getirdiklerini söyleyebiliriz. Birey
ve aile büyüteç alt›na al›nm›flt›r. Evlilik kurumu, kad›n-erkek iliflkileri, bireyin iç
dünyas›ndaki çeliflmeler, töre ve toplumsal normlarla yüzyüze kalan birey ayr›nt›-
lar›yla çizilmifltir. Adalet A¤ao¤lu Evcilik Oyunu ile evlilik kurumuna, toplumsal
yap›n›n bireye dayatt›¤› kal›plara dikkati çeker. Güner Sümer Yar›n Cumartesi
ile, Çetin Altan Yedinci Köpek ile toplumsal önyarg›ya de¤inirler. Ayd›nlar yet-
miflli ve seksenli y›llar›n oyun yazarl›¤›nda oldu¤u gibi çok yönlü ve yo¤un olarak
ele al›nmaz belki ama Adalet A¤ao¤lu’nun Bir Sessiz Adam, Çetin Altan’›n Mor
Defter adl› oyunlar›nda ve özellikle de köy oyunlar›ndaki ö¤retmen tipleriyle gün-
deme getirilir. Oyun yazarl›¤›m›z›n bu dönemde gösterdi¤i iki temel e¤ilim aras›n-
daki ayr›m› biraz daha netlefltirmek gerekirse, bu oyunlarda sergilenen yoz yaflam
biçiminin ekonomik siyasal nedenlerini göstermek ya da sorumlu tutmak yerine,
bu görüntünün çeliflkileri ve olumsuzluklar›n›n vurguland›¤› söylenebilir. Bu bafl-
l›k alt›nda de¤erlendirilen oyunlarda aile ekonomik ve siyasal yap›n›n bir sonucu
olarak de¤il, bireyin iç dünyas›n›n ve duygusal beklentilerinin karfl›lanamamas›
nedeniyle huzursuzluklar, ayr›l›klar yaflar. Vüs’at O. Bener’in Ihlamur A¤ac›, Tur-
gut Özakman’›n Paramparça, Oktay Rifat’›n Ya¤mur S›k›nt›s›, Cevat Fehmi Bafl-
kut’un Üzüntüyü B›rak adl› oyunlar›nda oldu¤u gibi. Ya da tam tersi olarak aile
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sadece duygusal ba¤lar› nedeniyle bir arada kalmay› baflar›r. Güner Sümer’in Ya-
r›n Cumartesi oyununda oldu¤u gibi... Bireyin iç dünyas›n›n ve yak›n iliflkilerin-
de yaflad›¤› çeliflmelerin en etkili örneklerini, yazarlar›n evrensel ba¤lamda yans›t-
t›klar› oyunlarda buluruz. Melih Cevdet Anday’›n Mikadonun Çöpleri ve ‹çerde-
kiler adl› oyunlar› bu ba¤lamda dönemin en önemli ve etkili oyunlar› olarak gö-
rülmelidir. Burada bireyin karakter ayr›nt›lar›, mutsuzluk nedenleri sorgulan›r. Bi-
rey toplum bask›s›ndan rahats›zd›r ve kendini gerçeklefltirme, ifade etme çabas›
içindedir. Bu nedenle de erkek-kad›n iliflkilerinde genellikle toplumsal kimliklerin-
den soyutlanm›fl, sahnede tamamen kendi dünyas›n›n özellikleri ve beklentileriy-
le baflbafla b›rak›lan bireyi görürüz. O bir efl, bir anne, bir meslek sahibi olman›n
ötesinde duygu ve düflünceleriyle var olan ‘birey’dir... Aziz Nesin Çiçu ile yaln›zl›-
¤›ndan ve yabanc›laflm›fll›¤›ndan kurtulmak için toplumun onaylad›¤› yaflam›, da-
ha aç›k bir ifade ile burjuva yaflam biçimini sürmeye karar veren bireyin mutsuz-
lu¤unu ele al›r. Güngör Dilmen Avc› Karkap ve Küp Hamit’te yine evrensel ba¤-
lamda bireyin çeliflkilerini, kendini gerçeklefltirme özlemini dile getirmifltir. Oktay
Rifat ise Atlarla Filler’de toplumsal kurallar içinde, davranmas› gerekti¤i gibi dav-
ranan bireyin iç dünyas›n› sahneye getirerek bireyin çeliflkilerini somutlaflt›r›r. 

Altm›fll› y›llar›n oyun yazarl›¤›nda önemli bir e¤ilim de köy, kasaba ve gece-
kondu gerçeklerine yönelme e¤ilimi olarak belirtilmelidir. Yazar ekonomik ve si-
yasal yap›y› irdeleme ba¤lam›nda köye yöneldi¤inde köylünün yoksullu¤unu, bu
yoksullu¤un ve cahilli¤in nedenlerini sorgular, sonuçlar›n› gösterir. Günün Türki-
yesi’nin bir gerçe¤i olarak köylüyü toprakland›rma kanununu, feodal yap› kal›nt›-
lar› olan büyük toprak sahibi a¤alar ile iflbirli¤i kuran iktidarlar nedeniyle ç›kar›l-
mamakta, ifllerli¤e konmamaktad›r. Dahas›, bu ortakl›k sayesinde yoluna uyduru-
larak köylünün ve devletin topraklar›n› ele geçiren a¤alar, k›rsal yaflamda temel
bask› unsuru, daha da önemlisi, devletten daha güçlü - ya da efl- bir otoriteyi, ik-
tidar› kullanmaktad›rlar. Cevat Fehmi Baflkut Buzlar Çözülmeden ve Hepimiz
Birimiz ‹çin’de, Recep Bilginer ‹syanc›lar’da, Talip Apayd›n Bir Yol’da, Ünal
Akp›nar Bozk›r Dirli¤i’nde, Necati Cumal› Tehlikeli Güvercin’de köy sorunlar›-
n› siyasal ekonomik iliflkiler ba¤lam›n› vurgulayarak ele alm›fllard›r. Bu oyunlarda
Anadolu insan›n›n e¤itilmemesi, kurulu düzeninin bozulmamas› için elbirli¤i ya-
pan a¤alar, muhtar ve din adamlar› ekonomik ç›kar birlikteli¤i içinde gösterilir.
Köy yaflam›n›n gerçeklerine toplumsal ve kültürel çeliflkiler ba¤lam›nda e¤ilen ya-
zarlar ise konuyu töre bask›s›, kan davas›, evlilik sorunlar› (k›z kaç›rma, kuma, k›-
s›rl›k), bofl inanç, köy kad›n›n›n durumunu yans›tarak ortaya koyarlar. Burada a¤a
bask›s›, gücünü ald›¤› siyasal ekonomik iliflkileri ba¤lam›nda de¤il, gücünü göster-
di¤i yapt›r›mlar›yla ifllenmifltir. Elbette a¤a gücünü sahip oldu¤u genifl topraktan
al›r ama bunun nedenleri ve ba¤lant›lar› de¤il, güncel yaflama yans›malar› vurgu-
lanm›flt›r. Sözgelimi Cahit Atay Pusuda adl› oyununda, a¤an›n cahil ve iyi niyetli
köylü üzerindeki etkisini vurgulam›flt›r. Her iki yaklafl›mda da yazarlar›n birleflti¤i
nokta olumsuzluklar›n nedeninin cehalete ba¤lanm›fl olmas›d›r. ‹dealist köy ö¤ret-
menleri, köy oyunlar›n›n neredeyse vazgeçilmez bir parças›d›r. Yazarlar kentsel
yaflamdaki geliflmelere karfl›n köy yaflam›n›n de¤iflmezlerini de vurgulam›fllar, köy
kad›n›n durumunu gözler önüne sermifllerdir. Cahit Atay Sultan Gelin ve Ana Ha-
n›m K›z Han›m’da köy kad›n›n›n günlük yaflamdaki çilesini örnekler. Kimi oyun-
larda da köy kad›n› do¤ru bildi¤inden flaflmayan, mert, korkusuz biçimde yans›t›l-
m›fl, bir anlamda idealize edilmifltir. Kuma sorunu ise en etkili örne¤ini kuflkusuz
Güngör Dilmen’in Kurban adl› oyununda bulur. 

Altm›fllar›n Türkiyesi’nin bir gerçe¤i olarak gecekondu sorunu da oyun yazar-
lar›n›n e¤ildikleri konular aras›nda yerini alm›flt›r. Bu bafll›kta Haldun Taner’in Ke-
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flanl› Ali Destan› ile Oktay Rifat’›n Çil Horoz adl› oyunlar› dönemin en önemli
metinlerinin bafl›nda gelir. Ayr›ca bu iki oyun belirtmeye çal›flt›¤›m›z iki temel e¤i-
limi de örnekler. Haldun Taner gecekondu yaflam›n› siyasal ekonomik yap›ya te-
mellendirip ayr›nt›larla ifllerken, Oktay Rifat siyasal ekonomik yap›y› silik bir fon
olarak kullanarak gecekondu yaflam›n›, bireylerin ç›kmazlar›, özlemleri ve kendi-
ne has bir yaflam düzeni içinde yans›tm›flt›r. 

Altm›fll› y›llar›n oyun yazarlar›, toplum genelinin flikâyetlerini dile getirir. Dü-
zen bozuklu¤u, halk›n, düzen d›fl›ndan kahramanlara umut ba¤lamas›yla vurgu-
lanm›flt›r. Bu anlamda da Türk Tiyatrosu’nun en renkli anti-kahramanlar› ile karfl›-
lafl›r›z. Keflanl› Ali, Kerpiç Memet, fieyh Bedreddin, Atçal› Kel Mehmet, Pir Sultan
Abdal, devletin yapamad›¤›n› yapmak, uzanamad›¤› yere uzanmak, adaletsizlikle-
ri çözümlemek için yarat›lm›fl kahramanlard›r. 

Sonuç olarak, oyun yazarl›¤› gelene¤imiz, altm›fll› y›llarda gerek içeriksel ge-
rekse biçimsel olarak zengin, ayr›nt›larla derinleflen, nitelik ve nicelik bak›m›ndan
büyük bir geliflmeyi sonraki dönemlere devretmifltir. Altm›fllar Türkiyesi’nin sorun-
lar›, evrensel sorunlarla birlikte, oyun yazarlar›m›z›n kaleminde etkin, sa¤duyulu
örneklerini vermifltir. Ele ald›¤›m›z dönem, siyasal, toplumsal, bireysel, kültürel ve
evrensel konular›n cesaretle ele al›nd›¤›, öz ve biçim uyumunun titizlikle gözetil-
di¤i oyunlar›n yaz›ld›¤› heyecanl› bir kesittir. 

DÖNEM‹N ÖNE ÇIKAN, ETK‹L‹ OLAN OYUNLARI 
Altm›fll› y›llarda yaz›lm›fl oyunlardan baz›lar› sahnelendi¤inde de büyük etki yarat-
m›fl, büyük destek ve ilgi görmüfltür. Haldun Taner’in Keflanl› Ali Destan›, Vatan
Kurtaran fiaban, Güngör Dilmen’in Midas’›n Alt›nlar›, Canl› Maymun Lokan-
tas›, Kurban, Vas›f Öngören’in Asiye Nas›l Kurtulur, Zengin Mutfa¤›, Alman-
ya Defteri, Turgut Özakman’›n Ocak, Orhan Asena’n›n Atçal› Kel Mehmet, Ne-
cati Cumal›’n›n ‹spinozlar, Cahit Atay’›n Pusuda, Sultan Gelin gibi oyunlar›,
1960’lar›n bu ba¤lamda oyun yazarl›¤› konusunda ilk akla gelen oyunlard›r. Söz-
gelimi Haldun Taner’in 1962’de yazd›¤› Keflanl› Ali Destan› adl› oyunu 1963/64
sezonunda Gülriz Sururi ve Engin Cezzar Tiyatrosu’nda büyük bir baflar› kazanm›fl
ve ilgi görmüfltür. Tiyatromuzun en önemli metinleri aras›nda sayabilece¤imiz bu
oyun, daha sonra özel ve ödenekli tiyatrolarda defalarca sahnelenmifltir. Onbefl
tablodan oluflan bu müzikli güldürü, Sineklida¤ semtinde yaflananlar arac›l›¤›yla
gecekondu sorununa epik-göstermeci bir bak›fl› yans›t›r. 

Hapiste kald›¤› süre boyunca mahallede efsaneleflen Ali, genel aftan yararlana-
rak tahliye edilince kendisini Sinekli’yi kurtaracak muhtar aday› olarak ilan eder.
Ali ile Zilha aras›ndaki aflk ve Zilha oda¤›nda ifllenen s›n›f atlama çabas› da olay
dizisine eklemlenmifltir. “Ya sünepe olup okkan›n alt›na gideceksin, ya da üste ç›-
k›p ezeceksin. ‹kisinin ortas› yok” diyen Ali tiyatromuzun en renkli ve sempatik
karakterlerinden biridir. 

Ali - Sinekli’de bir huzur rejimi kurulmufltur. Maraza ç›kar›p bunu bozanlar›n yedi

ceddine düz gidilecek, evi mail-i inhidam dalgas› ile yerle bir edilecek; menkul,

gayr›-menkul emvaline vaziyet edilecektir. (...) Benim kahvede bir ›rgatlar, bir hiz-

metçiler, bir de taksi kahyalar› birli¤i kurulmufltur. Bundan böyle kimse flehirde ba-

fl›na buyruk ifl anlaflmas› yapamaz. Çamafl›ra, orta hizmetine, sütnineli¤e, fabrika

iflçili¤ine gidecek kad›n ve k›zlar adlar›n› flimdiden Hafize’ye yazd›rs›nlar... (...) Bu-

raya kay›tl› hizmetçili¤in ilk ayl›¤› bana, yani yard›m fonuna aittir. Buna karfl›l›k

her haklar› ‹stidac› Dervifl marifetiyle kanun dairesinde bila bedel korunur. ‹yi ücret

sa¤lan›r. ‹fl sa¤lama ba¤lan›r. (...) 
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1. KONDULU - Haraç öldü, yaflas›n haraç. Bunun eskiden fark› ne? (...)

TEMEL - Eskiden üç kifli al›rd›, flimdi bir elde topland›...

NUR‹ - Eskiden bafl›bozuk haraç vard›, flimdi organize haraç!

Haldun Taner Keflanl› Ali Destan› ile kentin uza¤›ndaki bir mahalle arac›l›¤›y-
la toplumsal, ekonomik, politik açmazlar› elefltirir ve ezen-ezilen iliflkisini farkl›
boyutlar›yla, çeflitleyerek yans›t›r. 

‹lim kitap göz yorar
fieref meref geçici
Mevki mansap bofl laft›r
Tek fley var ki kal›c›

Saadetin formülü
Ne flundad›r ne bunda
Kesededir kasada
Paradad›r parada. 

Ben ç›rakt›m manavda
Ben katiptim dükkanda
Ben yamakt›m bakkalda
Ben komiydim büroda

Siz yan gelmifl uyurken
Biz paraya yöneldik
‹flte sizden fark›m›z
Kazanmay› becerdik

Özel sektör bizleriz
Sevab› çok severiz
Daha n’olsun kardeflim
Bunca iflçi besleriz. 

Param›z› bir çeksek
Altüst olur piyasa
Bilir bunu hükümet
Kollar bizi bilhassa

ALTMIfiLARDA T‹YATRO ELEfiT‹R‹S‹ 
Bu dönemde elefltirinin, sahnelenen oyunlara odaklanan, dergi ve gazetelerde ya-
y›nlanan gösterim elefltirileri, güncel tiyatro sorunlar›n› ve tart›flmalar›n› içeren ya-
z›lar ile kuramsal ba¤lamda ele alabilece¤imiz genifl kapsaml› araflt›rma ve bilim-
sel çal›flmalar ekseninde olufltu¤u söylenebilir. 

Altm›fll› y›llarda önceki dönemlerden daha farkl› ve etkin bir rol oynayan Yeni
Dergi, Türk Dili gibi dergiler ve gazete yay›nc›l›¤›nda tiyatro elefltirilerini gösterim
elefltirisi ba¤lam›nda izlemek mümkün oldu¤u gibi, tiyatro tart›flmalar› bafll›¤›nda
de¤erlendirebilece¤imiz genel çerçeveli makale ve yaz›lar olarak da görebiliriz.
Günay Akarsu, Lütfi Ay, Zahir Güvemli, Adnan Benk, Özdemir Nutku, Memet Fu-
at, Cevdet Kudret, Burhan Arpad, Selmi Andak gibi isimleri altm›fll› y›llarda tiyatro
elefltirisi konusunda hat›rlamak gerekir. Elbette her elefltirmen kendi uzmanl›k ala-
n› ve yarg›lar› çerçevesinde elefltiri metinlerini oluflturmufltur.

Elefltirinin tiyatro prati¤i ve oyun yazarl›¤› ile iliflkisi nedir? 
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Bu dönemde yaz›lm›fl
elefltirilerin, özellikle
gazetelerde yer alan
gösterim elefltirilerinin
büyük ço¤unlu¤unun haber
verme ifllevini yerine
getirdi¤i, sahnedeki bütünü
çözümleyip kendi aç›s›yla bir
‘okuma’ edimi ve bunu
aktarma amac› yerine genel
bilgi ve de¤erlendirmede
odakland›klar›n› söylemek
gerekir. 
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1960-70 döneminin özelliklerini bu dönemin si-

yasal ve toplumsal gerçeklerine ba¤l› olarak aç›k-

layabilmek.

27 May›s ile aç›lan ve 12 Mart’a uzanan dönem,
Türkiye için siyasal ve toplumsal de¤iflim ve ye-
niliklerle doludur. 1961 y›l›nda kabul edilen Ye-
ni Anayasa ve getirdi¤i özgürlükçü anlay›fl bu
dönemin atmosferinde etkilidir. Dönemin ilk y›l-
lar›nda gerçekleflen devrik iktidar›n yarg›lanmas›
ve idamlar toplum vicdan›nda kapanmayacak ya-
ralar açm›flt›r. Buna ek olarak ordunun yönetimi
sivil iktidara devretmeden önce 147 ö¤retim üye-
sinin üniversite ile iliflkisini kesmesi de bir baflka
toplumsal huzursuzlu¤a neden olmufltur. Siyasal
olarak 1965 seçimine kadar koalisyonlarla yöne-
tilen Türkiye, seçimlerden sonra Demokrat Par-
ti’nin bir uzant›s› say›labilecek Adalet Partisi ikti-
dar› ile yönetilir. 1965 seçimlerinde Türkiye ‹flçi
Partisi’nin meclise girmesi bu dönemin en önem-
li siyasal olaylar›ndan biri olarak say›labilir. Eko-
nomi ticaretten sanayiye, montaj sanayiine kay-
m›fl, otoyol ve baraj gibi büyük devlet yat›r›mla-
r› yap›lm›fl, fakat ekonomik kalk›nmada gelir da-
¤›l›m› adaletsiz gerçekleflmifltir. Bu dengesizlik
toplumsal huzursuzluklara, dar ve sabit gelirlile-
rin ekonomik bunal›mlar›na, bunun bir sonucu
olarak da toplumsal iliflkilere ve de¤erler sistemi-
ne olumsuzluklarla yans›m›flt›r. 

Dönemin tiyatro yaflant›s›n›n ay›r›c› özelliklerini

tan›mlayabilmek. 

Altm›fll› y›llar Türk Tiyatrosu’nun alt›n y›llar› ola-
rak hat›rlan›r. Ödenekli tiyatrolar yani Devlet Ti-
yatrosu ve fiehir Tiyatrosu’nda çeflitli yönetim s›-
k›nt›lar› yaflansa da genel olarak baflar›l› bir at›-
l›m içinde olundu¤u söylenebilir. Özel tiyatrolar-
da ise büyük bir hareketlilik söz konusudur. Ti-
yatro prati¤indeki bu geliflim ve at›l›m›n büyük
flehirlerle s›n›rl› b›rak›lmad›¤›, özel ve amatör
topluluklarla küçük flehirlere ve Anadolu’ya da
tafl›nd›¤› dikkati çeker. Ödenekli tiyatrolar da tur-
ne temsilleri ile bu hareketlili¤e katk›da bulun-
mufllard›r. 

Dönemin önde gelen oyun yazarlar›n› ve hangi

biçimsel e¤ilimleri gösterdiklerini tan›mlamak.

Oyun yazarl›¤›m›z bu y›llarda nitelik ve nicelik
bak›m›ndan büyük bir geliflim gösterir. Biçimsel
olarak epik, absürd, varoluflçu, grotesk, gerçe-
küstücü ve soyutlamaya dayanan türler denendi-
¤i görülür. Bunun yan›nda tiyatromuzun ulusal-
laflmas› bafll›¤› alt›nda da geleneksel tiyatro bi-
çimlerinden yararlan›larak oyun metinleri olufltu-
ruldu¤u izlenir. Öte yandan oyunlarda kullan›lan
tarihsel ya da k›rsal çevre de oyunlar›n biçimsel
olarak düzenlenifllerini etkileyen bir bafll›k ola-
rak düflünülmelidir. 

Oyun yazarlar›n›n bu dönemde yaz›lm›fl oyun-

larda hangi konular› öne ç›kard›klar›n› ve bun-

lar›n nas›l s›n›flanabilece¤ini aç›klayabilmek. 

‹çeriksel olarak oyunlar›n temalar›nda önceki dö-
nemlerle k›yasland›¤›nda büyük bir çeflitlilik göz-
lenmifltir. Bu, bir oyunda ayn› teman›n farkl› bo-
yutlar›n› farkl› durumlarla farkl› oyun kiflilerinde
yans›tma ya da iflleme anlam›na gelir. 1960’larda
yaz›lm›fl oyunlar›n büyük bir k›sm›n›n siyasal ve
ekonomik yap›ya odakland›¤›, di¤er bölümünün
de toplumsal ve kültürel yap›y› tart›flmaya yönel-
di¤i görülür. Öte tarafta bu iki temel gruplama
içine giren metinlerde köy sorunlar›n› ele alan
oyunlar da bu dönemin önemli e¤ilimleri aras›n-
da yer al›r. Sonuçta oyun yazarlar›m›z toplumu-
na, gününe duyarl› bir ayd›n grubu olarak toplu-
mun temel sorunlar›na ayna tutmufl, yazd›klar›
metinler arac›l›¤›yla bu sorunlar›n tart›fl›lmas›n›
sa¤lam›fllard›r. Gelece¤e karfl› umutsuzluk, eko-
nomik bunal›m, gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤e
paralel olarak toplumsal s›n›flar›n belirginleflme-
si ve bunun da bir sonucu olarak toplumsal de-
¤erlerdeki de¤iflme (ço¤unlu¤a göre de bozul-
ma) bu dönemde yaz›lm›fl oyunlar›n ço¤unun
ortak paydas›n› oluflturur. 

Özet
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1. 1964’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co¤rafya
Fakültesi’ne ba¤l› olarak kurulan Tiyatro Kürsüsü’nün
ilk baflkan› kimdir?

a. Prof. Dr. Metin And
b. Prof. Dr. Mina Urgan
c. Prof. Dr. Melahat Özgü
d. Prof. Dr. Sevda fiener
e. Prof. Dr. Özdemir Nutku

2. Afla¤›dakilerden hangisi 1960’l› y›llar›n tiyatro tart›fl-
malar›ndan biri de¤ildir?

a. Türk tiyatrosunun Frans›z tiyatrosu ile iliflkileri
b. Bölge tiyatrolar› 
c. Geleneksel tiyatronun özelliklerinden yararla-

n›lmas› gere¤i
d. Ulusal Türk tiyatrosu 
e. Genç oyun yazarlar›n›n oyunlar›n›n sahnelen-

mesine öncelik verilmesi gerekti¤i

3. 1960’l› y›llar boyunca Devlet Tiyatrosu’nun müdürü
kimdir?

a. Ergin Orbey
b. Muhsin Ertu¤rul
c. Cüneyt Gökçer
d. Vasfi R›za Zobu
e. Mahir Canova

4. Afla¤›dakilerden hangisi 1960’l› y›llar boyunca öde-
nekli tiyatrolar için söz konusu edilemez?

a. Yönetim sorunlar›
b. Kurum içi anlaflmazl›klar
c. Repertuar nedeniyle elefltirilme
d. Seyirci say›s›ndaki azalma 
e. Yeni sahneler açma

5. Afla¤›dakilerden hangisi altm›fll› y›llarda kurulmufl
ya da ad›n› duyurmufl bir tiyatro de¤ildir?

a. Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu
b. Dostlar Tiyatrosu
c. Devekuflu Kabare Tiyatrosu
d. Ankara Sanat Tiyatrosu
e. Tiyatro Pera

6. Afla¤›daki oyun / yazar ikililerinden hangisi yanl›flt›r?

a. Küp Hamit / Güngör Dilmen
b. Ya¤mur S›k›nt›s› / Melih Cevdet Anday
c. Ana Han›m K›z Han›m / Cahit Atay
d. Simavnal› fieyh Bedreddin / Orhan Asena
e. Gözlerimi Kapar›m Vazifemi Yapar›m / Haldun

Taner

7. Afla¤›dakilerden hangisi siyasal ve ekonomik yap›ya
odaklanan oyunlar aras›nda say›lamaz?

a. Evcilik Oyunu
b. Ben Devletim
c. Atçal› Kel Mehmet
d. Asiye Nas›l Kurtulur?
e. Ayak Bacak Fabrikas›

8. Afla¤›dakilerden hangisi toplumsal ve kültürel yap›-
y› tart›flan oyunlardan biri de¤ildir?

a. Ya¤mur S›k›nt›s›
b. Mikado’nun Çöpleri
c. Keflanl› Ali Destan›
d. Çiçu
e. Pusuda

9. Afla¤›dakilerden hangisi köy ve kasaba gerçeklerini
ele alan ve altm›fll› y›llarda yaz›lm›fl oyunlardan biri de-

¤ildir? 

a. ‹syanc›lar / Recep Bilginer
b. Sultan Gelin / Cahit Atay
c. Kurban / Güngör Dilmen
d. Mahmut ile Yezida / Murathan Mungan
e. Buzlar Çözülmeden / Cevat Fehmi Baflkut

10. Afla¤›dakilerden hangisi 1960’l› y›llar›n Türk oyun
yazarl›¤› için söylenemez?

a. Biçimsel olarak yeni türlerin, anlat›m olanaklar›-
n›n denenmesi

b. Temalar›n çeflitlenerek kullan›lmas›, yeni bak›fl
aç›lar› eklenmesi

c. Köy ve kasaba gerçeklerine yönelme ve köy ka-
d›n›n›n sorunlar›n› sergileme

d. Geleneksel tiyatro biçimlerinden modern oyun
yazarl›¤›nda yararlan›lmas›

e. Kad›n›n ifl yaflam›nda ve hukuksal alanda karfl›-
laflt›¤› sorunlar› tart›flma

Kendimizi S›nayal›m
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Mikado’nun Çöpleri

Ömer Atila (Atilla Sav)
(...) Uzayda birbirleriyle rastlaflan iki kuyruklu y›ld›z gi-
bi karfl›laflan iki insan. Bir kad›nla bir erkek. Anday’›n
dram›n›n kiflileri olan Erkek ile Kad›n oyun için gerekli
bütün karfl›tl›klar› sa¤l›yorlar yazara. Özellikleri yan›n-
da, çok genel ve ortak çizgiler de getiren bu iki kifli
hem yazar›n düflüncelerini somutlaflt›rma vesilesidir;
hem de pek çok benzerlerinin bir örne¤i.
(...) Anday bu noktada ça¤dafl varoluflçuluk felsefesiyle
ayn› düzeye ç›k›yor. Yüzy›llard›r insano¤lu mutlulu¤u
ar›yor, yaflamas›n›n sebebini, gerçe¤i ar›yor. Antolojik
bir araflt›rma, bir denemedir Mikadonun Çöpleri. 
(...) Mikadonun Çöplerini yazar›ndan sonra ikinci kez
yaratan flüphesiz Y›ld›z ve Müflfik Kenter’di. Y›ld›z Ken-
ter her zaman soylu oyuncudur. Ama Mikado’da oyu-
nun özünü daha iyi yakalayan Müflfik Kenter oluyor.
Daha iyi yakalayan ve yaflayan. Oyuncuyu ustal›¤›n tu-
za¤›na düflüren yönleri var oyunun. Özellikle iki kiflilik
oyunlarda bu tür tuzaklar hep vard›r.(...) Müflfik, iki sa-
at boyunca hemen hiç kolay’› seçmeden oyunu yarat-
maya, onunla var olmaya çal›flt›. Güç’ü seçti; baflard›. 
Kent Oyuncular›’n›n sundu¤u Mikadonun Çöpleri, oyun
ve oynan›fl bütünü bak›m›ndan s›radan›, ola¤an› aflm›fl
önemli bir tiyatro olay› bence.

1. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Altm›fllarda Tiyatro”
bafll›kl› bölümü okuyunuz

2. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse dönemin tiyatro tart›fl-
malar›na iliflkin aç›klamalara dikkat ediniz. 

3. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse Devlet Tiyatrosu ile ilgi-
li aç›klamalar› okuyunuz. 

4. d Çünkü ödenekli tiyatrolar altm›fll› y›llarda seyir-
ci say›s›nda bir azalma yaflamam›fllard›r. 

5. e Çünkü Tiyatro Pera altm›fll› y›llarda de¤il,
2000/2001 sezonunda kurulan etkinli¤ini sür-
düren bir tiyatro ve tiyatro okuludur. 

6. b Çünkü Ya¤mur S›k›nt›s›, Melih Cevdet Anday’›n
de¤il Oktay Rifat’›n oyunudur. 

7. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Siyasal ve Ekonomik
Yap›ya Odaklanan Oyunlar” bölümünü yeni-
den okuyunuz. 

8. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse “Toplumsal ve Kültürel
Yap›y› Tart›flan Oyunlar” bölümünü yeniden
okuyunuz. 

9. d Çünkü Mahmut ile Yediza, Murathan Mungan’›n
1980’de yay›mlanan oyunudur. 

10. e Çünkü altm›fll› y›llarda kad›n›n ifl yaflam›nda
karfl›laflt›¤› sorunlar› irdeleyen oyunlar yaz›lma-
m›flt›r. Buna karfl›l›k kad›n›n köy yaflam› içinde-
ki de¤erini, bu yaflam içinde karfl› karfl›ya kald›-
¤› evlenme, bafll›k paras›, söz hakk› gibi sorun-
lar›n irdelendi¤i oyunlar yaz›lm›flt›r. 

Okuma Parças› Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Sanat, yaflam›n içinde do¤mufltur ve insan›n yaflamla
olan iliflkisini dile getirir. Di¤er metin biçimlerinden
farkl› olarak oyun metni bu iliflkiyi diyaloglarla ifade
eder. Bir oyun metni, sahnelendi¤inde tamamlanm›fl
olur. Roman, öykü, fliir, günce gibi türlerin böyle bir
gereklili¤i yoktur. Tiyatro oyununun yaz›l›fl amac› da
sahnede ifade bulmas› yönündedir. Bu bak›mdan oyun-
lar›n sahnelenmesi, yazar için hem ola¤anüstü bir de-
neyim alan›, hem de teflviktir. Tiyatronun uygulama ve
yaz›nsal alanlar› sürekli etkileflim halindedir. Tiyatro-
nun prati¤i ne kadar canl› ve etkili olursa yaz›lan oyun-
lar›n say›s›nda ve niteli¤inde de art›fl olur. Sahnelen-
mek üzere yaz›lan oyun metinleri toplumun, bireyin
sorunlar›n› kendi üslubunca dile getirdikçe kendi ama-
c›na ulaflm›fl demektir. Tiyatro yazarl›¤› e¤itiminin bu
y›llarda bafllamas› ve uygulamaya dönük çal›flmalar›n›n
katk›s› da kuflkusuz çok önemli bir geliflimi haz›rlam›fl-
t›r. Tiyatro e¤itimi veren kurumlardan mezun olan tiyat-
ro sanatç›lar›n›n yan›nda, Türk ve dünya tiyatrosu üze-
rine titizlikle e¤ilen ve son derece önemli araflt›rmalar-
la tiyatronun kuramsal geliflimine katk›da bulunan ti-
yatro akademisyenlerinin varl›¤› da önemli bir destek
oluflturur. Öte yandan, tiyatro yaflant›s›na koflut olarak
tiyatro elefltirisi konusundaki geliflme de bu bütünün
ayr›lmaz bir parças›d›r. 

S›ra Sizde 2

1960’l› y›llarda yaz›lan oyunlara bak›ld›¤›nda büyük ço-
¤unlu¤un dramatik/Aristotelesçi bir yap›da yaz›ld›¤› gö-
rülür. Aristotelyen/dramatik biçim genel olarak hayat›n
benzeri bir tiyatroya karfl›l›k gelir. Bu egemen yaklafl›-
ma karfl›n çeflitli biçimsel denemeler de bu dönem oyun
yazarl›¤›n›n önemli bir özelli¤idir. 1961 Anayasas› ve
yaratt›¤› atmosfer ile gelen özgürlük ortam›, oyun ya-
zarlar›n›n yeni konulara yönelmelerini, tabular› tart›fl-
maya açma cesareti göstermelerini, ele al›nan konular›
farkl› bak›fl aç›lar›yla irdelemeleri için dayanak olufltur-
mufltur. Ayr›ca farkl› ideolojilerin siyasal ve toplumsal
ortamda yer edinmeye bafllamas›, çok partili yaflamla
birlikte topluma yans›yan çok seslilik oyun yazarl›¤›n›n
geliflmesi için ihtiyaç duydu¤u ortam› haz›rlam›flt›r.
Oyun yazarlar›n›n ele ald›klar› konuyu daha etkili orta-
ya koyabilmek için yeni biçimlere yöneldikleri söylene-
bilir. Ayr›ca tematik çeflitlili¤in, biçimsel çeflitlili¤i, bi-
çimsel aray›fllar› zorlayan bir etken oldu¤u da unutul-
mamal›d›r. ‹llüzyona dayanan Aristotelyen/dramatik

oyunlar›n yan›nda göstermeci üslupla yaz›lan aç›k bi-
çim oyunlara yönelme e¤ilimi en önemli ayr›m noktas›-
d›r. Geleneksel Türk tiyatrosunun ve epik tiyatronun
kaynakl›k etti¤i bu biçimsel yönelimler, dönemin siyasi
ortam›na da s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. D›fla ba¤›ml› ekonomik
ve siyasal politikalara karfl› gösterilen tepki, toplumun
her anlamda ‘bize özgü’ olana yönelmesine, kendisini
aramas›na neden olmufltur. Ortaoyunu, gölge oyunu,
köy seyirlik oyunlar› gibi geleneksel gösteri biçimleri-
nin modern metinlerde çeflitli flekillerde kullan›lmas›,
ulusal tiyatro tart›flmalar› içinde de önemli bir bafll›k
olarak hat›rlanmal›d›r. 

S›ra Sizde 3

19. yüzy›lda bir edebiyat türü oldu¤u kabul edilen elefl-
tiri, bir baflkas›n›n üretimine dayand›¤›, kendisi özgün
bir fley üretmedi¤i gerekçesiyle her dönemde tepki ile
karfl›lanm›fl, olumsuzlanm›flt›r. Elefltirinin sanatsal ve
akademik bir disiplin olarak kabul edildi¤i ve çok çeflit-
li örneklerinin görüldü¤ü 20. yüzy›l, elefltirinin alt›n ça-
¤›d›r. Tiyatro elefltirisinin, elefltiri kuram› içinde çok özel
ve önemli bir yeri vard›r. Çünkü tiyatro elefltirisini iki
farkl› disiplinde ele almak gerekir: 1) Gösterim elefltirisi,
2) Kuramsal tiyatro çal›flmalar›. Her iki alan da oyun ya-
zarl›¤› ile do¤rudan ilgilidir. Bir oyunun metni ile sahne-
de üretti¤i anlamlar› karfl›laflt›rarak irdeleyen gösterim
elefltirisi, oyun yazar›na çok fley ö¤retebilir. Bu aç›dan
tiyatronun uygulama alan›na katk›da bulunan gösterim
elefltirisi çok önemlidir. Oyun metinlerini derinlemesine
irdeleyip çözümlemek, bir dönemi ya da yazar› ele ala-
rak genel de¤erlendirmeye varacak kuramsal araflt›rma-
lar yapmak da tiyatro kuram›na, tiyatronun kal›c›l›¤›na
katk› sa¤lar. Elefltiri bir dönemin yaz›nsall›¤›n› tamamla-
yan, destekleyen baflat alanlardand›r. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
1970-1980 döneminin toplumsal ve siyasal özelliklerini betimleyebilecek,
Dönemin ödenekli ve özel tiyatrolar›n›n faaliyetlerini, repertuarlar›n› örnek-
lendirebilecek,
Oyun yazarlar›n›n bu dönem içerisinde hangi konu öbeklerinde odakland›k-
lar›n› tart›flabileceksiniz.
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1970-1980 DÖNEM‹N‹N EKONOM‹K, S‹YASAL VE 
TOPLUMSAL GÖRÜNÜMÜ
1970-80 Dönemi, birçok dönem gibi tek bafl›na ele al›nabilecek ve de¤erlendirile-
bilecek bir dönem de¤ildir. Devlet aç›s›ndan 70’li y›llar 1960 askeri müdahalesi ve
sonras›nda ortaya ç›kan özgürlükçü ortam›n kazan›mlar›n›n geri al›nmas›n›n mü-
cadelesinin sürdürüldü¤ü y›llar olarak al›nabilir. 1960’lar›n, dünyan›n gençlik hare-
ketlerinden de etkilenen politik yükselifli her ne kadar 12 Mart muht›ras›yla kesil-
meye çal›fl›lm›flsa da, 70’li y›llar boyunca bu yükselifl tüm toplum katmanlar›na ya-
y›l›rken, giderek daha güçlü bir çat›flman›n da iflaretlerini vermektedir. 70’li y›llar›n
sonunda toplumsal yaflant›ya hakim olan çat›flma ortam› bu zorlu mücadelenin bir
yans›mas›d›r.

12 Mart 1971 muht›ras›ndan 12 Eylül 1980 askeri darbesine kadar geçen on y›l-
l›k dönem, Türkiye tarihinde ekonomik ve politik bunal›mlarla ilerleyen ve bu kar-
maflan›n soka¤a, insan iliflkilerine yans›yarak bir toplumsal karmaflaya yol açt›¤› bir
süreç olarak yaflanm›flt›r. 1946’ya de¤in Cumhuriyet döneminin kurucu kadrolar›-
n›n elinde “ulusal” nitelikli bir ekonomik geliflmeyi ve yine ayn› biçimde ulusal
e¤itim ve kültür politikalar›n›n gelifltirilmeye çal›fl›ld›¤› dönemin ard›ndan gelen
DP döneminde Türkiye, dünya ekonomik pazar›n›n bir parças› olarak de¤erlendi-
rilmifl ve plans›z programs›z bir büyüme, sanayileflme ve kapitalistleflme sürecine
sokulmufltur. 

Kimilerine göre bir “özgürleflme”yi de beraberinde getiren bu liberalleflme,
Korkut Boratav’a göre bir çeliflkiyi ifade etmektedir: “Bu dönüflüm, 1954’ten itiba-
ren flartlar›n zorlamas›yla ve 1962’den itibaren bilinçli olarak ithal ikameci bir sa-
nayileflme politikas› ile birleflince, ekonominin iflleyifline dünye ekonomisi ile ek-
lemlenmesine ve özellikle bölüflüm süreçlerine önemli yenilikler getirmifltir. Ancak,
bu yeniliklerin bir demokratik devrim anlam›na gelmedi¤i, aksine hem siyasi hem
ekonomik düzeyde özgürlükçü ve kalk›nmac› özelliklerle bask›c› ve ba¤›ml›l›k ya-
rat›c› özelliklerin çeliflkili bir bileflkesini oluflturdu¤u hem 1950’li hem 1970’li y›l-
lar›n sonunda iki kere ortaya ç›kacakt›r.”

1960 müdahalesi “ulusalc›” güçlerin öncülü¤ünde Silahl› Kuvvetler taraf›ndan
gerçeklefltirilen bir müdahaledir. Bu müdahalenin ard›ndan, bat›l› ölçüler içinde da-
ha özgürlükçü bir anayasa kabul edilerek toplumsal ve siyasal anlamda bir rahatla-
ma getirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Ancak bu rahatlama, henüz alt yap›s› kurulmam›fl, sa-
nayileflmenin tam olarak geliflemedi¤i, üretim iliflkilerinin belli bir zemine oturma-
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d›¤› e¤itim ve refah düzeyi oldukça düflük olan toplumda, sistem partilerini radikal-
leflmeye itmifl ve sistemin d›fl›nda kabul edilen partileri de güçlendirmeyi sürdür-
müfltür. 1960’l› y›llar›n sonundan itibaren DP iktidar› öncesindeki ulusalc› e¤ilimle
eklemlendiren bir “toplumcu” düflüncenin ve bu düflünce ekseninde bir hareketli-
lik getiren dernekler, sendikalar ve partiler etraf›nda örgütlenen kitlenin giderek
artmas› ve “meflruiyet” kazanmas›, 1950’lerden itibaren uluslararas› kapitalizmle bü-
tünleflmeye çal›flan sermaye ve tutucu sa¤ güçleri, Sovyetler Birli¤i’nin bölge ülke-
lerindeki etkinli¤ini k›rmaya çal›flan Amerika Birleflik Devletleri’ni rahats›z etmifltir.
Bu rahats›zl›k, altm›fll› y›llar›n sonunda toplumsal hayatta ayd›n, sol, ilerici tüm ke-
simlere karfl› ad› konmam›fl bir eylemlili¤e dönüflmüfltür. Bu eylemlili¤in fliddetinin
giderek artmas›, soldaki baz› gruplar›n da bu eylemlili¤e karfl› fliddete baflvurmas›,
bu karfl›l›kl› fliddetin artmas› askerlerin muht›ra vermesine yol açm›flt›r. 

Muht›ran›n karakterini belirleyen ilk önemli olay ise, 17 Mart tarihinde, 9-10
Mart’ta bir darbe yapacaklar› iddias›yla 1 Amiral, 5 General ve 35 Albay’›n emekli-
ye sevk edilmesiydi. Bu da muht›rada oluflan konsensüsün, bir taraf lehine bozul-
du¤unun önemli bir göstergesi say›lmal›d›r. Bir anlamda “totaliter” olanlar›n, “re-
formcu”lara karfl› zaferi olarak da al›nabilir bu. Bunun hemen ard›ndan gelen uygu-
lamalar da önemli ölüde bu sav› kan›tlamaktad›r. Muht›ra s›ras›nda çokça sözü edi-
len “reform” sözcü¤ü art›k “kanun ve nizam hakimiyeti” deyifliyle yer de¤ifltirmifltir. 

1971 muht›ras›, ülkede geliflen sol hareketlere ve bunlar›n nedeni olarak görü-
len ayd›n çevrelere, üniversiteye, iflçilere, gençlere ve bu alandaki örgütlenmelere
önemli ölçüde k›s›tlamalar›n getirildi¤i, gözda¤› verildi¤i bir uyar› hareketidir.
Muht›ra, içindeki radikal unsurlar› da bar›nd›ran partiler olarak MHP ve CHP’nin
kendini merkeze çekmesine neden olurken, sosyalist çevrelere karfl› gerek yasal
olarak gerekse MHP’nin gençlik örgütlenmeleri arac›l›¤›yla büyük bir bask› uygu-
lanm›flt›r. Bu bask›n›n karfl›s›nda, kendini Cumhuriyet’in ilk döneminde ortaya ç›-
kan “yurtsever”, “ilerici” ve “ulusalc›” e¤ilime eklemlendirmeye çal›flan “toplumcu
sol”un bir k›sm› “sosyal demokrat” bir yönelifl içinde ve CHP bünyesinde merkeze
eklemlenirken, büyük bir k›sm› ise radikalizmini daha da artt›rarak kendilerine yö-
neltilen ve fliddeti de içeren yok edici bask›ya karfl› örgütlenmeye ve bu kulvar
içinde bir iktidar stratejisi gelifltirmeye çal›flm›flt›r. 1970’li y›llar siyasal olarak bu
iliflkiler üzerine kurulu bir karmaflan›n günden güne artt›¤› y›llar olmufltur. 1970’li
y›llar›n özellikle ikinci yar›s›ndan itibaren ise giderek artan bir ekonomik bunal›m
ve hiçbir partinin ço¤unlu¤u sa¤layamad›¤›, k›sa vadeli koalisyon hükümetlerinin
iktidara geldi¤i bir yönetim de buna eklenince, daha köklü bir ekonomik ve siya-
sal darbenin gereklili¤i için zemin haz›r hale gelmifltir. Bu noktada iki farkl› darbe
tarihi ortaya ç›kmaktad›r. Birinci darbe “ekonomik”tir ve tarihi 24 Ocak’t›r. Ancak
bu ekonomik darbenin siyasal anlamda da desteklenmesi zorunlulu¤u, 12 Eylül as-
keri darbesini beraberinde getirmifltir. 12 Eylül, 60’l› y›llar›n sonunda büyük t›rma-
n›fla geçen, “yurtsever” bir sol yükseliflin önünü kesmede en son, en vurucu, en et-
kili darbe olarak planlanm›flt›r. 1980 sonras›nda uygulanan tüm politikalar ise, top-
lumun her alan›n›n sindirilmesine ve totaliter bir rejimin yürürlü¤e konarak gerçek
demokrasinin ortadan kald›r›lmas›na yönelik olmufltur. 12 Eylül 1980 darbesinin
ard›ndan uzunca bir süre ülkenin kültür ve sanat yaflam›n›n önemli bir bileflenini
oluflturan tiyatro yaflant›s›, 12 Mart sonras›n› aratacak ölçüde örtülü ve aç›k bask›-
lar sayesinde bambaflka bir mecraya sürüklenmifltir.

1970-80 dönemi kendine özgü ekonomik, siyasal ve toplumsal özellikleriyle
Türk toplumsal yaflant›s›n›n önemli bir dilimini oluflturmaktad›r. Az geliflmifl de-
mokrasimizin baflar›s›z s›nav y›llar› olarak da alabilece¤imiz bu y›llar içinde tiyatro
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12 Mart rejiminin as›l hedefi
ayd›nlar›, yazarlar› ve
üniversiteyi susturarak,
yükselen sol dalgan›n moral
gücünü azaltmak ve
toplumda solun meflruiyetini
ortadan kald›rmakt›r.



yaflant›m›z ve oyun yazarl›¤›m›z büyük ölçüde etkilenmifltir. Ancak, gerek tiyatro
yaflant›s›n›n gerekse dram sanat›m›z›n bu dönemdeki görüntüsü sadece dönemin
sosyo-ekonomik ve siyasal geliflmeleri ›fl›¤›nda de¤erlendirilemez. Ba¤›ms›z birer
olgu olarak tiyatro ve dram sanat› gelene¤inin geçirdi¤i süreç de bu irdeleme içe-
risinde önemli yer tutmaktad›r. 

Siyasal tarihimize ikinci askeri müdahale olarak geçen 12 Mart Muht›ras›’n› haz›rlayan
nedenler, muht›ran›n verilifl amac› ve verilifl sonras›nda yaflananlar 1970’li y›llar›n atmos-
ferini nas›l etkilemifltir?

1970-1980 DÖNEM‹NDE ENGELLEMELER VE 
YASAKLAMALAR KISKACINDA TÜRK‹YE’DE 
T‹YATRO YAfiANTISI
1970-80 dönemi oyun yazarl›¤›n› etkileyen en önemli faktör dönemin sosyo-eko-
nomik ve politik koflullar› ile o güne denk gelen dram sanat› gelene¤i olsa da, dö-
nemin tiyatro yaflant›s›n›n da yaz›lan oyunlara etkisi büyüktür. 1970-80 dönemi ti-
yatro yaflant›s›, ülkenin siyasal, toplumsal ve ekonomik krizin de etkisinde buna-
l›ml› bir süreç geçirmifltir. Ele ald›¤›m›z on y›ll›k dönem, ödenekli tiyatrolar da için-
de olmak üzere, 1960’l› y›llardan bafllayan bir gelene¤in devam› olarak 1970’li y›l-
larda hareketli bir pratik yaflayan toplumcu dünya görüflü ekseninde geliflen tiyat-
ro eyleminin belirleyicili¤inde geçmifltir. Bunun yan›nda gerek ödenekli tiyatrolar
içinde gerekse özel tiyatrolarda, tiyatro sanat›n› donuk bir olgu, bir seyir sanat› ola-
rak alg›layanlar›n yaklafl›mlar›, toplumun tiyatro sanat›ndan uzaklaflmas›na ya da
be¤enilerin giderek yozlaflmas›na neden olmufltur. 70’li y›llar›n ortas›ndan itibaren
televizyonun yayg›nlaflmaya bafllamas› da tiyatro yaflant›s›n›n geliflimini baltalayan
önemli nedenlerden biridir. 1970’li y›llar ça¤dafl tiyatro sanat›n›n ölçütleriyle bak›l-
d›¤›nda ilginç denemelerin yap›ld›¤›, dram sanat› aç›s›ndan önceki dönem kadar
olmasa da verimli say›labilecek bir dönem olmufltur. Bunun yan›nda gerek televiz-
yonun gerekse kentlerde geliflen e¤lence hayat›n›n getirdi¤i alternatifler karfl›s›nda
bocalayan ve donan›ms›z ve c›l›z bir görüntü sergileyen tiyatro sanat› seyircisi ta-
raf›ndan yavafl yavafl terk edilmifltir.

1970’li y›llar boyunca Devlet Tiyatrolar›’nda yap›lan tüm ça¤dafl at›l›mlar, 1980
y›l›ndan bafllayarak geriye götürülmüfltür. Bu dönem içerisinde gerek repertuar›n
daha ça¤dafl ölçütler içerisinde belirlenmesi gerekse oyunlardaki nitelik bak›m›n-
dan dikkate de¤er geliflmeler yaflanm›flt›r. Ancak bu olumlu geliflmelerin önü, yine
kurum içindeki baz› çevrelerin engellemeleriyle kesilmeye çal›fl›lm›flt›r. 1970’li y›l-
larda ayr›ca Devlet Tiyatrolar›’n›n bölge tiyatrolar›na dönüfltürülmesi gerekti¤i tar-
t›flmalar› bafllam›fl ama bu anlamda önemli bir at›l›m gerçeklefltirilmemifltir. Devlet
Tiyatrolar› 1980’li y›llarda Adana, Antalya, Trabzon, Diyarbak›r gibi kentlerde yay-
g›nlaflmas›n› sürdürdüyse de nitelik ve seyirci ile kurdu¤u iliflki bak›m›ndan 1970’li
y›llardaki dinamizmini yakalayamam›flt›r. 

‹stanbul fiehir Tiyatrolar› için ise Muhsin Ertu¤rul’un yeniden tiyatronun bafl›na
getirildi¤i 1974 y›l› önemlidir. Belediye Baflkan› Ahmet ‹svan’›n iste¤i, tiyatronun
yoksul halka hitap etmesi, onlar› kapsayacak çal›flmalar yapmas›d›r. Bu istekler
do¤rultusunda, bu dönem içerisinde ‹stanbul fiehir Tiyatrolar› gecekondu semtle-
rine yönelik çal›flmalar, gösteriler yapar. Muhsin Ertu¤rul’un bu dönem yapt›klar›
aras›nda tiyatrolar›n bofl saatlerinde amatör topluluklara ya da özel tiyatrolara ve-
rilmesi, provalar› halk›n da izleyebilmesi, semt tiyatrolar› yaratmak için semtlerde-
ki okullar›n salonlar›ndan yararlan›lmas›, tiyatro biletlerinin ucuzlat›lmas› gibi ye-
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Devlet Tiyatrolar›’n›n 1970-
80 dönemi bugünle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda oldukça
hareketli ve at›l›mc› bir
dönem olmufl, hiç bitmeyen
yönetim tart›flmalar›, 70’li
y›llara da damgas›n›
vurmufltur. 



nilikler say›labilir. Muhsin Ertu¤rul’un fiehir Tiyatrolar› için öngördü¤ü program›n
17 bafll›¤› flu flekildedir: 1.Halka Aç›k Provalar 2.Ucuz Biletler 3.Okullardaki Ço-
cuk Tiyatrolar› 4.Semt Tiyatrolar› 5.Gezginci Bölüm 6.Stadyumlarda Tiyatro 8.Ak-
flam Gençlik Sanat Programlar› 9.Yedikule ve Rumelihisar› Oyunlar› 10.Yurtd›fl›
‹flçilere Tiyatro 11.‹lk ö¤renci- Ö¤retmen Tiyatrolar› 12.Tiyatro E¤itimi 13.Yay›nlar
14.Sergiler 15.Özel Tiyatrolar 16.Tiyatro Otobüsleri 17.Atatürk Kültür Merkezi. Er-
tu¤rul’un dönem içinde gerçeklefltirmek istedi¤i bir düflü de “stadyumda tiyatro”
yapmakt›r. Ancak, Ertu¤rul’un bu idealist kalk›flmas› k›sa süre içinde kurumda bir
çalkant› yarat›r. Muhsin Ertu¤urul istifa eder. 1970’li y›llarda fiehir Tiyatrolar›’nda
önemli bir at›l›m da “yerinden yönetim” modelinin uygulanmas›, her sahnenin
kendi sanat yönetmeni taraf›ndan yönetilmesinin ve özerk olmas›n›n benimsenme-
sidir. 1980 öncesi son dönemin sanat yönetmeni Hayati As›lyaz›c› da, birçok fiehir
Tiyatrolar› sanatç›s› gibi 12 Eylül darbesi ile görevlerinden uzaklaflt›r›lm›flt›r. fiehir
Tiyatrosu eylül darbesi ile birlikte Vasfi R›za Zobu döneminde bir gerileme döne-
mine girmifl, daha sonralar› ise Özal politikalar›n›n tiyatrodaki yans›mas› say›labi-
lecek Gencay Gürün yönetiminde farkl› bir at›l›m ve de¤iflim yaflam›flt›r.

1974-75 süreminde yasaklamalar, engellemeler ve ekonomik s›k›nt›lar k›skac›n-
da tiyatro yapma u¤rafl› içinde olan özel tiyatrolar bir birlik kurmak için harekete
geçerler. Dönemin baflbakan› Ecevit’in özel tiyatrolara sorunlar›n› bir dernek ara-
c›l›¤›yla iletmeleri önerisinden hareketle, Türk Özel Tiyatrolar Derne¤i ad›yla bir
dernek kurmufllar, ancak bu derne¤in içinde de tart›flmalar ve ayr›flmalar yaflan-
m›flt›r. Bu tiyatrolardan sadece 12’si Baflbakan Ecevit’e mektup yazm›fllar, bu da
ayr›flman›n ilk ad›m› olmufltur. Daha sonra ise Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Ti-
yatrosu, Ulvi Uraz Tiyatrosu ve Çevre Tiyatrosu bu birlikten ayr›larak Devrimci
Özel Tiyatrolar Derne¤i’ni kurmufllard›r. Bu ayr›flma s›ras›nda Dostlar Tiyatrosu, ilk
kurulan dernekte neden yer almad›klar›n› flöyle aç›klam›flt›r: “Hükümeti maddi
yard›ma zorlamak ve bunu bölüflmekten baflka bir ifle yaramayacakt›. Kald› ki,
devlet yard›m›n›n ülkemizdeki tiyatro sorunlar›n› çözecek tek fley oldu¤una da
inanm›yoruz. Sorunu en genifl planda ele al›p, çeflitli yönlerine, bilimsel çal›flma-
lar sonucu köklü çözümler getirmek gerekir bizce. Bunun ancak ayn› amaçla ça-
l›flan topluluklar›n bir araya gelip örgütlenmesiyle mümkün olaca¤›na inan›yo-
ruz.” Ankara Sanat Tiyatrosu’nun gerekçesi de benzerdir: “AST olarak “tiyatro”
sözcü¤ü d›fl›nda hiçbir ortak yan›m›z›n olmad›¤› özel tiyatrolar ile iflbirli¤ine git-
meyi uygun görmedik. (...) Ulusal sanat›m›za hiçbir katk›s›n›n olmad›¤› bugüne
kadarki eylemleriyle belgelenmifl olan bir tak›m özel tiyatrolar›n oluflturdu¤u birli-
¤e bu nedenle karfl› ç›kt›k. Bu burjuvaziye yönelik, egemen güçlerin politikas›na
ba¤›ml› sanat›n ülkemizde tezgahlanmas›na ve palazlanmas›na bugüne kadar
oldu¤u gibi bugün de karfl› oluflumuzun ifadesidir.”

1970’li y›llar tiyatro hayat›n›n önemli bir ad›m› ise bafl›n› Ankara Sanat Tiyatro-
su’nun ve Dostlar Tiyatrosu’nun çekti¤i ve kendilerini “devrimci tiyatrolar” olarak
adland›ran gruplard›r. Toplumcu dünya görüflü ekseninde tiyatro yapan ve önce-
likle dönemin gözde tiyatrolar› olan Ankara Sanat Tiyatrosu ve Dostlar Tiyatrosu
gibi tiyatrolar, darbeden sonra eski çizgilerini sürdürmekte zorlanm›fllard›r. Kimi
yasaklamalar ve k›s›tlamalar k›skac›nda yürümeyi seçerken kimisi ise “sade suya
tirit” denilebilecek oyunlarla geçifl dönemini aflmaya çal›flm›flt›r. Ancak, bu geçifl
döneminden sonra bu tiyatrolar da art›k eski hallerine göre bir dönüflüme u¤ra-
yacaklard›r.
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Oynan›rken bas›lan bir
Sezuan’›n ‹yi ‹nsan›, bir
ihtarla oynanmas›
durdurulan Efle¤in Gölgesi,
Biraz Gelir Misiniz?,
‹stanbul ve Ankara’da
yasaklanan Devr-i
Süleyman, Anadolu
turnesinde bas›lan Karagöz
Berber Nonofl vb. Ve
haf›zalarda izi henüz taze
olan Pir Sultan Abdal olay›.
Devrimci kurulufllar,
devrimci ayd›nlar, devrimci
hukukçular sizlere
sesleniyoruz. Karfl› aylama
aylamla karfl› ç›kal›m.
(Tiyatro ‹flçileri Sendikas›
bildirisinden)



1970’li y›llar›n sonunda ekonomik zorluklar›n nitelikli tiyatro yapman›n koflul-
lar›n› ortadan kald›rmaya bafllad›¤› görülmektedir. Tiyatrolar› saran ekonomik zor-
luklar›n ötesinde, tiyatro sanatç›lar›n da bu dönemde ekonomik zorluklar yaflad›k-
lar›, buna karfl›n ek ifl olarak seslendirme, televizyon oyunculu¤u, sahne flovu, flar-
k›c›l›k gibi ifllere yöneldikleri görülmektedir. 1970’li y›llar›n sonuna do¤ru, küçük
burjuva izleyicinin çokça ra¤bet etti¤i ve daha çok e¤lencelik bir tiyatro anlay›fl›n›
temsil eden bulvar komedileri, vodviller, kaba güldürüler oynayan özel tiyatrolar,
döneme son noktas›n› koyan 1980 darbesi sonras› gelifltirilen apolitik ortama t›pa-
t›p denk gelen, politik anlamda hiçbir amac› ya da hedefi olmayan oyunlar›yla bu
dönemin yükselen tiyatro anlay›fl› haline gelmifllerdir. 1970’li y›llar›n sonunda or-
taya ç›kan, gülmecenin a¤›r bast›¤› bu e¤lencelik tiyatrolar›n, 1970’li y›llarda yük-
selen politik nitelikli tiyatroya ise sonraki dönemde büyük bir tepki olmufltur. Bu
tür e¤lencelik oyunlar oynayan tiyatrolar›n 1980 sonras›nda patlama yaratmas› bu
tepkiye ba¤lanabilece¤i kadar, nitelikli ve “sözü olan” bir tiyatro yapman›n olanak-
lar›n›n da ortadan kald›r›lmas›n›n büyük bir pay› vard›r. 

1970-80 dönemi tiyatro sanat›n›n bina, seyirci, oyunculuk, e¤itim gibi sorunlar›
aç›s›ndan da sanc›l› aray›fllar›n, bocalamalar›n yafland›¤› bir dönem olmufltur.
1970’li y›llar›n sonuna do¤ru tiyatro sanat›n›n gündemden düflmesiyle birlikte,
kentlerin içindeki tiyatro mekanlar› da rant kayg›s›yla ticari mekanlara, otoparkla-
ra, pasajlara, al›flverifl merkezlerine dönüfltürülmeye bafllam›flt›r. fiehir Tiyatrola-
r›’n›n ve Devlet Tiyatrolar›’n›n kendi k›s›tl› mekanlar› ile s›n›rl› kald›klar›n›, mekan
konusunda çok at›l›m yapamad›klar›n› biliyoruz. Gerek fiehir Tiyatrolar› gerekse
Devlet Tiyatrolar›, salon ve bina sorununu ancak 1980’lerden sonra, o da k›smen
gidermeye çal›flm›fl, ancak nüfusun ço¤almas› ile birlikte bu mekanlar da k›sa sü-
rede yetersiz kalm›flt›r. 

70’li y›llar›n bafl›nda tiyatro güncel ve hep gündemde olan bir sanat olarak iz-
leyicinin ilgisini çekebilmiflken, 70’li y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren, televizyo-
nun ve terör olaylar›n›n etkisiyle seyirci tiyatrodan uzaklaflmaya bafllam›flt›r. Bugün
bile, yeni tiyatro seyircisi yarat›lmas› için devletin hiçbir kültür politikas› olmama-
s› o günlerde bafllayan seyirci erozyonunun, bu sat›rlar›n yaz›ld›¤› tarihlerde bile
hiçbir önlem al›nmadan sürdü¤ü gözlenmektedir.

70’li y›llarda tiyatro yaflam›n› bir darbo¤aza sokan etkenler nelerdir? Bu etkenler tiyatro
hayat›n› ne yönde etkilemifltir?

Tiyatro E¤itimi’nde Yeni Bir Kurum
1970’li y›llarda tiyatro e¤itimi aç›s›ndan önemli geliflmeler olmufltur. 1974 y›l›nda
Konservatuarlar Milli E¤itim Bakanl›¤› bünyesinden üniversitelerin bünyesine al›n-
m›flt›r. 1976 y›l›nda Ege Üniversitesi bünyesinde kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi
Tiyatro Bölümü, DTCF Tiyatro Kürsüsü’nden sonra üniversite düzeyinde tiyatro
e¤itimi veren ikinci önemli kurumu olurken, 1982 y›l›nda bölümün ad›, yeni kuru-
lan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne dahil olan Güzel Sanatlar Fakültesi içinde Sahne
Sanatlar› Bölümü olarak de¤iflecektir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi Sahne Sanatlar› Bölümü 1990’l› y›llarda Anadolu’nun farkl› flehirlerinde aç›-
lacak sahne sanatlar› bölümlerinin de öncüsü ve modeli olmufltur.

1739.  Ünite  -  1970-1980 Dönemi Türk  T iyatrosu

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

2



DÖNEM OYUN YAZARLI⁄INDA SORUNLAR, 
TARTIfiMALAR VE B‹Ç‹MSEL E⁄‹L‹MLER

Oyun Yazarl›¤›na ‹liflkin Tart›flmalar
Dram sanat›m›z›n geliflimi, bu türde nitelikli ürünler veren yazarlar›n ortaya ç›kma-
s› ve bu yazarlarla tiyatro sanat›n›n di¤er ö¤eleri aras›nda iliflkisini gelifltirebilmesi
ise bafll› bafl›na uzun ve sanc›l› bir süreç olmufltur. Bu süreç içinde gerek yap›tla-
r›n yaz›lmas›, gerekse bunlar›n sahneye konulmas› aflamas›na ve bu aflamadaki
iliflkiler üzerine birçok sorunlar, tart›flmalar yaflanm›flt›r. Bu sorunlar ve tart›flmala-
r›n yan›nda yazarlar da hep içerik hem de biçim, üslup bak›m›ndan aray›fllara gir-
mifllerdir. Ele ald›¤›m›z dönem içindeki tart›flmalardan aç›kça görülmektedir ki, bu
dönemde bile oyun yazarl›¤› ad›na tafllar yerli yerine oturmufl de¤ildir. Ancak,
Cumhuriyet’in ilk y›llar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, bu y›llarda oyun yazarl›¤›n›n ba-
¤›ms›z bir alan olarak giderek tan›nd›¤› ve tiyatro sanat›n›n uygulama aflamas›nda-
ki geliflmeyle koflut olarak, birçok temel sorunun art›k tart›flma konusu olmaktan
ç›kt›¤› görülmektedir. Ele ald›¤›m›z 1970-80 dönemine gelindi¤inde oyun yazarl›-
¤›na iliflkin tart›flmalar›n daha çok bir “ulusal deyifl” yaratma çabas› ile yazarlar›n
“mesleki” olarak niteleyebilece¤imiz, tiyatro kurumlar› ile iliflkilerindeki sorunlara
indirgenmifltir.

‹brahim fiinasi’nin fiair Evlenmesi ile bafllayan ve pek de uzun say›lmayacak bir
süreç içinde bat› tiyatrosunun ölçütlerini ve esteti¤ini tan›maya ve uygulamaya ça-
l›flan oyun yazarlar›m›z›n verdikleri ürünler, daha çok “töre ve karakter komedya-
s›” ile “romantik” ya da “evcil dram” diyebilece¤imiz türler aras›nda gidip gelmifltir. 

Dönemin Oyun Yazarlar›
‹smet Küntay (1923- 1974), Vas›f Öngören (1938- 1984), Melih Cevdet Anday
(1915- 2002), Ahmet Oktay (1933- ...), Baflar Sabuncu (1943-...), Oben Güney
(1938-1993), Bilgesu Erenus (1943- ...), Bayaz›t Gülercan (1949-...), Ömer Polat
(1943- ...), Erol Toy (1936-...), Turan Oflazo¤lu (1932- ...), Recep Bilginer (1922-
2005), Vasfi Uçkan (1929- ...), Erdo¤an Aytekin (1937- ...), Murathan Mungan
(1955- ...), Mehmet Türkan (1941- ...), Oktay Aray›c› (1936- 1985), Faz›l Hayati Çor-
bac›o¤lu (1925- 1990), Nezihe Araz (1920- 2009), Necati Cumal› (1921- 2001), Ke-
mal Bekir (1924- ...), Adnan Giz (1914- 1989), Turgut Özakman (1930- ...), Haldun
Taner (1915- 1986), Orhan Asena (1922- 2001), Yavuzer Çetinkaya (1948- 1992),
Zeynep Oral (1946- ...), Mehmet Akan (1939- 2006), Taruk Bu¤ra (1918- 1994),
U¤ur Mumcu (1942- 1993), Tuncer Cüceno¤lu (1944- ...), Güngör Dilmen (1930-
...), Naz›m Kurflunlu (1911- 1980), Adalet A¤ao¤lu (1929- ...), Muzaffer ‹zgü (1933-
...), Ülker Köksal (1931- ...), Hüsamettin Çetinkaya (1949- ...), Dinçer Sümer (1938-
...), Aziz Nesin (1915- 1995), Sabahattin Kudret Aksal (1920- 1993), Çetin Altan
(1927- ...), O¤uz Atay (1934- 1977), Vedat Türkali (1919- ...), Ferhan fiensoy (1951-
...), Cengiz Gündo¤du (1943- ...) Hidayet Say›n (1929- ...)

Oyun Yazarlar›n›n Brecht ile Tan›flmas›
Türk oyun yazarl›¤›n›n ça¤dafl bat› tiyatrosunun öncü yazarlar› ile tan›flmas› ve
kendi geleneksel gösteri sanatlar›m›zdaki estetikle ça¤dafl tiyatro esteti¤ini birlefl-
tirme çabalar› ise daha çok 60’l› y›llardan sonra bafllam›flt›r. Bu ba¤lamda dünya ti-
yatrosunda en ilgi çeken isim olarak Bertolt Brecht ad› ve onun tiyatrosu olarak
“epik tiyatro” öne ç›kmaktad›r. Almanya’da 1920’li y›llarda ad›ndan söz ettirmeye
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1970-80 dönemi oyun
yazarl›¤›m›z içerik
aç›s›ndan, toplumsal
sorunlara, güncel olana,
ekonomik çeliflkilere nas›l
toplumcu bir bak›fl aç›s›yla
bak›p irdeliyorsa, biçimsel
olarak da dönemde kimi
yenilikler getirilmifltir. Bu
biçimsel yeniliklerin
getirilmesinde de temelde
dünya görüflünün belirleyici
olmufltur.

Ahmet Oktay

Baflar Sabuncu

O¤uz Atay



bafllayan ve gerek ortaya koydu¤u kuram ve bunu kan›tlamak için yapt›¤› uygula-
malar›yla tiyatro sanat›nda bir devrim yaratan Brecht, tiyatroya getirdi¤i bu yakla-
fl›m›yla tüm dünya tiyatrosunu derinden etkiledi¤i gibi sanc›l› bir oluflum süreci
yaflayan Türk Tiyatrosu’nu da oldukça fazla etkilemifltir. Gerek Cumhuriyet önce-
sinde gerekse Cumhuriyet y›llar›nda, salt Bat› tiyatrosunun ölçütlerini kabullenme
ve bu yönde yap›tlar verme e¤iliminin bask›n oldu¤u Türk Tiyatrosu’nun gelenek-
sel türlerin tam anlam›yla karaland›¤› bir dönemin ard›ndan Brecht ile tan›flmas›,
benzer bir bileflimin bizde de yakalanabilece¤i olas›l›¤›n›n düflünülmesini sa¤la-
m›flt›r. Türk oyun yazarlar›n›n geleneksel türlerdeki esteti¤i alg›lamas›, anlamas›,
araflt›rmas› ve bu esteti¤i yeni yap›tlarda uygulamaya bafllamas› 50’li y›llar›n so-
nunda bafllam›fl 60’l› 70’li y›llar boyunca da sürmüfltür. Bu süreç içinde Haldun Ta-
ner’i Sermet Ça¤an ve Vas›f Öngören izlemifltir. Bu etki Vas›f Öngören’den sonra
da genç kuflak içerisinde sürmüfl, kimi yazarlar bu etki ›fl›¤›nda denemelere girifl-
mifltir. Dönemin genç kufla¤› içerisinde Oktay Aray›c› bu yöneliflin en önemli ismi
olmufltur. 

Oktay Aray›c›’n›n Rumuz Goncagül ve Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi
gibi oyunlar› ile Baflar Sabuncu’nun Çark ve Zemberek adl› oyunlar› Brechtçi et-
kinin ›fl›¤›nda geleneksel tiyatronun epik ö¤elerle biçimlenmifl oyunlar olarak sa-
y›labilir. 70’li y›llar boyunca birçok yazar yine ayn› etki ›fl›¤›nda yap›tlar vermifltir.
Bu etkinin, 70’li y›llar›n politik a¤›rl›k noktalar›n›n da ›fl›¤›nda yaz›lan, belgeci, po-
litik oyunlarda da yans›d›¤› görülecektir. Vedat Türkali’nin Bu Ölü Kalkacak,
Ömer Polat’›n Alada¤l› M›ho, Haflmet Zeybek’in Dü¤ün Ya da Davul, Bilgesu
Erenus’un El Kap›s› ve Nereye Payidar, Orhan ‹yiler’in Yitik Köpek ve Mehmet
Türkkan’›n Bu Oyun Oynanmamal› adl› oyunlar› Brecht’in etkisinde geleneksel
tiyatronun anlat›mc› ve epik ögelerinin egemen oldu¤u oyunlar olarak say›labilir.

Yeni Bir Aç›l›m: Devekuflu Kabare Tiyatrosu
Türk Tiyatrosu’na kabare türünün girmesi ve bu türde yap›tlar üretilmesi de ele al-
d›¤›m›z dönemin efli¤inde bafllayan ve dönem boyunca süren önemli bir geliflme
olarak al›nmal›d›r. Vatan Kurtaran fiaban, Bu fiehr-‹stanbul ki, Astronot Niya-
zi, Ha Bu Diyar, Dün Bugün, Haneler, Yalan Dünya ve Aflk-u Sevda bu dö-
nemde Haldun Taner’in öncülü¤ünde kurulan Devekuflu Kabare Tiyatrosu için ya-
z›lm›fl ve sahnelenmifl oyunlard›r.

Grup Yazarl›¤› ve Ortak Yaz›m
Dönemin oyun yazarl›¤› aç›s›ndan dikkate ve kaydedilmeye de¤er baflka önemli
bir özelli¤i de, oyun yazarlar› ile tiyatrolar aras›nda salt politik ba¤lamda da olsa
bir iliflkinin kurulmas› ve bu iliflki gere¤i tiyatroya göre oyun yaz›lmas› ya da belli
bir dünya görüflü do¤rultusunda oyunlar üretilmesidir. Örne¤in baflta Ankara Sa-
nat Tiyatrosu ve Dostlar Tiyatrosu olmak üzere belirgin bir politik bak›fl ›fl›¤›nda
örgütlenen tiyatrolarda “grup yazar›” diye bir kavram geliflmifltir. Bu ba¤lamda An-
kara Sanat Tiyatrosu’nda, belirli süreler içinde ‹smet Küntay, Güner Sümer, Oktay
Aray›c› ve Bilgesu Erenus; Dostlar Tiyatrosu’nda Baflar Sabuncu, Mehmet Akan;
Devrimci Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Erkan Yücel ve Ankara Halk Oyuncular›’nda
Hüsamettin Çetinkaya gibi isimler grup yazar› olarak çal›flm›fllard›r. Bu y›llara de-
¤in bat› tiyatrosunda s›kça örneklerine rastlanan bu yöntem, böylece Türk Tiyatro-
su’na da girmifltir. Bunun yan›nda Haflmet Zeybek’in Alpagut Olay›, Erkan Yü-
cel’in Deprem ve Zulüm gibi oyunlar›yla, Turhan Selçuk’un ayn› adl› çizgi roma-
n›ndan esinle yap›lan Abdülcanbaz uyarlamas› gibi çal›flmalarda grup çal›flmas›

1759.  Ünite  -  1970-1980 Dönemi Türk  T iyatrosu

Bilgesu Erenus

Vedat Türkali

Mehmet Akan



ve ortak metin oluflturma yönteminden yararlan›lmas› da dönem içinde kaydedil-
mesi gereken baflka bir özelliktir. 

Güncel ve Toplumsal Olan’a Ba¤l›l›k
Dönem içerisinde yazarlar, güncel, politik ve toplumsal olaylar›n üzerine korku-
suzca gitmifl ve dönemi belgeci bir biçimde yans›tmaya çal›flm›fllard›r. Türk Tiyat-
rosunda belli bafll› birkaç dönemde bu özelli¤i görmek mümkündür. Baflta Tanzi-
mat ve Meflrutiyet dönemleri olmak üzere, Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda ve sonras›n-
da da 60’l› y›llardan bafllamak üzere 70’li y›llar boyunca, oyun yazarl›¤› ile güncel
politika iç içe girmifltir. 

1970’li y›llar Türk oyun yazarl›¤›na, 60’l› y›llarda bafllam›fl bir gelene¤in devam›
olarak damgas›n› vuran baflka bir yönelifl de toplumsal olana karfl› afl›r› duyarl›k-
t›r. Dönem içerisinde ürün veren oyun yazarlar›n›n ço¤u, toplumsal olan› bireysel
olana ye¤lemifllerdir. Döneme egemen olan toplumcu bak›fl aç›s›n›n, biçimsel ara-
y›fllara, yönelifllere ve tart›flmalara da yön verdi¤i görülmektedir. Bu politik etkinin
bir yans›mas› olarak ortaklafla oyun yaz›m›, grup yazarl›¤› da dönemin oyun yazar-
lar›n›, yaz›n›n di¤er alanlar›nda yap›t veren yazarlardan ay›ran önemli bir özellik
olmufltur. 

1970-80 döneminde oyun yazar› tiyatro etkinli¤inin, uygulamas›n›n da önemli
bir parças› say›lm›fl, oyun yazar›n›n konumu ilk kez bu dönemde belirginleflmifltir.
Önceki y›llar›n masa bafl›nda oturan yazar›, 1970’li y›llarda, t›pk› bat›da oldu¤u gi-
bi tiyatro eyleminin bir parças› haline gelmifltir.

Türk oyun yazarl›¤›nda 1970-80 dönemi, 1960’lardan bafllayan gelene¤in izin-
den giden “toplumcu” bir bak›fl aç›s›n›n etkisinde, epik ve göstermeci yönelifllerin
öne ç›kt›¤›, güncel, politik ve toplumsal olan›n vurguland›¤› bir dönem olarak al›n-
mal›d›r. Güncel- politik olaylara yap›lan vurgu ve toplumsal olana karfl› afl›r› du-
yarl›¤›n biçimledi¤i bu dönem oyun yazarl›¤›, biçimsel aray›fllar ve tart›flmalar›n ya-
z›m prati¤ine yans›mas› bak›m›ndan t›pk› bir önceki dönemde oldu¤u gibi yo¤un
ve üretken geçmifltir.

DÖNEM OYUN YAZARLI⁄INDA ‹ÇER‹KSEL E⁄‹L‹MLER
Türk toplumu h›zl› bir sanayileflme sürecini yaflarken, bu süreç içerisinde “iflçi s›-
n›f›”, “art›k de¤er”, “sömürü”, “eme¤in örgütlenmesi”, “hakça düzen” gibi kavram-
larla da daha çok karfl›laflmaktad›r. 1960’lardan bafllayarak, 1980 müdahalesine
dek Türkiye’de toplumcu düflüncenin yükselmesi, iflçi s›n›f›n›n tarihsel ve toplum-
sal olarak öne ç›kmas› ve belirleyici olmas›n›n bir sonucu olarak gerek edebiyatta
gerekse dram sanat›nda bu yükselifl yank›s›n› bulmufltur. Amerika’da 1930’larda
yaflanan Büyük Buhran ertesinde ve Avrupa’da ise 1940’lar ve 1950’lerde yaflanan
ekonomik bunal›mlarda iflçi ekseninde toplumcu bir bak›fl aç›s› ile yaz›lan oyunla-
r›n ço¤almas› gibi, 1960’lardan bafllayarak bizim dram sanat›m›zda da iflçi eksenin-
de sosyalist bir bak›fl aç›s›yla yaz›lan oyunlarda büyük bir patlama görülmüfltür. Bu
dönemdeki oyunlar ve yazarlar› flöyle s›ralanabilir: Baflar Sabuncu’nun Çark, Zem-
berek, ‹flgal ya da Talihli Amele Mehmet Ali’nin Maceralar›; Ahmet Oktay’›n
Kurt Difli; Oben Güney’in Gençlerin Suçu, Yük; ‹smet Küntay’›n 403.Kilomet-
re, Bilgesu Erenus’un Ortak, Nereye Payidar, El Kap›s›; Haflmet Zeybek’in Al-
pagut Olay›; Bayaz›t Gülercan’›n Lodos, Vas›f Öngören’in Almanya Defteri;
Zengin Mutfa¤›; Ömer Polat’›n 804 ‹flçi; Hüsamettin Çetinkaya’n›n Hatboyu
fiantiye ve Erol Toy’un Bir ‹flçinin Günlü¤ü. 
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70’li y›llar Türk Oyun
yazarl›¤›n›n kendine özgü
yanlar›ndan biri de, dönemin
bask›n anlay›fl›n›n etkisinde
güncel olana afl›r› derecede
ba¤l›l›k ve güncel olaylar›
sahne üzerine tafl›ma
e¤ilimidir.

Haflmet Zeybek

Oktay Aray›c›



Bu dönemden bir önceki ve bir sonraki on y›ll›k dönemlerde bu türden iflçi ek-
seninde sosyalist bak›fl aç›s›yla yaz›lm›fl oyunlara çokça rastlanmamas› da, bu tü-
rün neredeyse bu döneme ait bir tür oldu¤unu düflündürür.

Bunun yan›nda yine 1960’lardan bafllayarak, toplumsal de¤iflimin ve kentleri
h›zla ve çarp›k bir biçimde gelifltiren sanayileflme politikalar›n›n bir sonucu olarak,
k›rsal kesimde çok köklü bir ekonomik de¤ifliklik bunun yans›mas› olarak büyük
bir toplumsal çalkant› yaflanm›flt›r. 1960’lara gelene de¤in köy, yaz›nda ve dram sa-
nat›nda ço¤unlukla saf, temiz insanlar› ve en temel insani de¤erlerle birlikte “kan
davas›” gibi kimi feodal hukuk ilkelerinin de yaflam buldu¤u, ihmal edilmifl, unu-
tulmufl bir ortam olarak tasvir edilmifltir. 1960’lardan bafllayarak ve yo¤unlukla
1970’lerde ise emek-sermaye çat›flmas›n›n, sömürünün, haks›zl›¤›n egemen oldu-
¤u, de¤erlerin kayboldu¤u, kaç›lan, göç edilen bir ortam olarak anlat›lm›flt›r. Bu
dönem içerisinde yaz›lan köy oyunlar›nda köyün sorunlar›yla birlikte köyden ken-
te göç ve kenti köylülefltiren “gecekondu” olgusu birbirini izleyen ve ayn› toplum-
sal katmanlar›n baflrolü oynad›¤› sorunsal alanlar olarak an›lmal›d›r.

1970’li y›llarda köy, modern yaflant›n›n nimetlerinden yoksun, insanl›k d›fl› flart-
lar›n hüküm sürdü¤ü bir yer olarak ele al›n›r. Bu dönem yaz›lan ve “köy” deko-
runda geliflen oyunlar›n ço¤unda, “topra¤a ba¤l›l›k” ile ço¤u kez bir kurtulufl umu-
duyla ayn› anlama gelen “kent özlemi”nin çat›flk›s› yo¤un bir biçimde izlenir. 

Köydeki toplumsal de¤iflikli¤i ve köy sorunlar›n› ele alan oyunlar›n bafll›calar›
da flunlard›r: Turan Oflazo¤lu’nun Elif Ana; Recep Bilginer’in Sar› Naciye; Vasfi
Uçkan’›n Ac›l› Toprak; Erdo¤an Aytekin’in Ebekaya; Murathan Mungan’›n Mah-
mud ile Yezida; Ömer Polat’›n Alada¤l› M›ho; Orhan Asena’n›n Toroslardan
Öteye; Oktay Aray›c›’n›n Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi; Faz›l Hayati Çor-
bac›o¤lu’nun Erkek Sat›; Nezihe Araz’›n Bozk›r Güzellemesi; Necati Cumal›’n›n
Yaral› Geyik; Remzi Özçelik’in Tafl Bademler; Ali Yörük’ün Türkmen Dü¤ünü;
Haflmet Zeybek’in Dü¤ün Ya Da Davul.

1970-80 dönemi içinde baflka bir içeriksel e¤ilim de önceki dönemlerde oldu-
¤u gibi tarih ve söylenceyi bir malzeme ve sorgulama nesnesi olarak ele alma e¤i-
limidir. Tarihsel ya da mitolojik konular üzerine yaz›lm›fl oyunlar, bu dönemde ya-
z›lan oyunlar içinde niceliksel olarak önemli bir a¤›rl›¤a sahiptir. Tarihe baflvurma
e¤iliminin özellikle 70’li y›llar›n ikinci yar›s›nda giderek artmas›n›n nedeni ise, ki-
mi yazarlar›n dönemin en bask›n e¤ilimi olan “güncel olan”›n y›prat›c›l›¤›ndan ka-
çarak perspektiflerini geniflletme çabas›na girmeleridir. Bu öbekte de bir Brecht et-
kisinden söz edilebilir. Brecht’in “epik tiyatro”sunda oldu¤u gibi, oyun konular› ta-
rihsellefltirerek seyircinin çözümlemesine ve yarg›ya gitmesine yard›mc› olan tavr›,
kimi toplumcu yazarlar taraf›ndan, tarihten benzefl olaylar› inceleyerek bugün için
koflutluklar bulma olarak da anlafl›lm›flt›r.

Bu öbekte ürün veren yazarlar ve oyunlar flunlard›r: Turan Oflazo¤lu’nun Kö-
sem Sultan, Genç Osman, Bizans Düfltü Ya Da Fatih; Kemal Bekir’in Düflüfl;
Adnan Giz’in Ömür Satan Hüsam Çelebi, Küçük Esma Sultan, Sokullu Ne
Yapmal›yd›; Turgut Özakman’›n Fehim Pafla Kona¤›; Haldun Taner’in Sersem
Kocan›n Kurnaz Kar›s›; Orhan Asena’n›n fiili’de Av, Ölü Kentin Nabz›, Bir
Baflkana A¤›t; Yavuzer Çetinkaya’n›n Gün Dönerken; Ferhan fiensoy’un fiahlar›
da Vururlar; Zeynep Oral’›n Ads›z Oyun; ‹smet Küntay’›n Tozlu Çizmeler; Erol
Toy’un Parti Pehlivan; Fuat ‹flhan’›n Kubilay; ‹sa Coflkuner’in Hep Vatan ‹çin;
Erdo¤an Aytekin’in K›rm›z› Soka¤›n Suzan›; Mehmet Akan’›n Hikaye-i Mah-
mud Bedreddin; Faz›l Hayati Çorbac›o¤lu’nun Koca Sinan; Tar›k Bu¤ra’n›n
‹bifl’in Rüyas›; Recep Bilginer’in Yunus Emre; U¤ur Mumcu’nun Sak›ncal› Piya-
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Nezihe Araz

Tar›k Bu¤ra

Turan Oflazo¤lu



de; Tuncer Cüceno¤lu’nun Ç›kmaz Sokak; Güngör Dilmen’in Midas’›n Kördü-
¤ümü, Deli Dumrul; Cengiz Gündo¤du’nun Karar 71

Ele ald›¤›m›z dönem içerisinde, modern kent yaflant›s›n›n getirdi¤i ekonomik
ve toplumsal de¤iflikliklerin aile kurumunda ve insan iliflkilerine etkisi ile modern
kent yaflant›s› içinde s›k›flan bireyin toplumsal ve ruhsal açmazlar› oyun yazarlar›-
na önemli ölçüde malzeme oluflturmufltur. Kent yaflant›s›n›n giderek bireyi ezme-
ye bafllayan ekonomik ve toplumsal koflullar›, gerek kentin eski sakinlerini gerek-
se köydeki toplumsal de¤iflimden etkilenen hayallerini karfl›layacak bir mekan ola-
rak kenti seçenleri büyük ölçüde etkilemifltir. 1970’li y›llarda kentler, art›k insanla-
r›n birbirini tan›d›¤› mekanlar olmaktan ç›km›fl, yabanc›laflman›n egemen oldu¤u,
s›n›fsal çizgilerle belirlenmifl farkl› alanlar›nda farkl› yaflam biçimlerinin hüküm
sürdü¤ü ve insanlar›n düzenin ekonomik iflleyifl kurallar›ndan öte ortak bir hedef
ve amaç tafl›mad›¤› mekanlar olmaya bafllam›flt›r.

1970’li y›llar›n bu içten içe kaynayan kent yaflant›s› oyun yazarlar›n› büyük öl-
çüde etkilemifltir. Kimi yazarlar eskinin izinde toplumsal de¤er yarg›lar›n›n ve ge-
leneklerin kent yaflant›s› içinde ezilmesine yönelirken, kimi yazarlar da bu karma-
fl›k yap›dan kaçarak kendi iç dünyas›na dönen bireyin evrenini yans›tmaya çal›fl-
m›fllard›r. 

Bu öbekte yer alan yap›tlar veren yazarlar ve oyunlar› flöyle s›ralanabilir: Naz›m
Kurflunlu’nun Evler ve ‹nsanlar, Baba Evi; Nezihe Araz’›n Öyle Bir Nevcivan;
Vas›f Öngören’in Asiye Nas›l Kurtulur, Bu Oyun Nas›l Oynanmal›; Hidayet Sa-
y›n’›n Yabanc›lar; Recep Bilginer’in Parkta bir Sonbahar Günüydü; Muzaffer
‹zgü’nün Reçetesi Peçete; Adalet A¤ao¤lu’nun Ç›k›fl; Tuncer Cüceno¤lu’nun Ö¤-
retmen, Kördö¤üflü; Ülker Köksel’›n Yollar Tükendi, Sacide, Besleme; Dinçer
Sümer’in Eski Foto¤raflar; Bilgesu Erenus’un ‹kili Oyun; Melih Cevdet Anday’›n
Yar›n Baflka Koruda; Necati Cumal›’n›n Yürüyen Geceyi Dinle, Dün Neredey-
diniz; Oktay Aray›c›’n›n Nafile Dünya; Baflar Sabuncu’nun Mutemet Ali R›za
Bey’in Yaflanmam›fl Hayat Hikayesi; Aziz Nesin’in Gol Kral› Sait Hopsait, Ya-
flar Ne Yaflar Ne Yaflamaz, Hakk›m› Ver Hakk›, Zübük; Haldun Taner’in Ay›fl›-
¤›nda fiamata, Aflk-u Sevda, Bu fiehr-i ‹stanbul ki, Astronot Niyazi; Sabahattin
Kudret Aksal’›n Bay Hiç, Sonsuzluk Kitabevi; Çetin Altan’›n Isl›kç›; Y›ld›r›m
Keskin’in Akl› Bafl›nda Bir Adam; O¤uz Atay’›n Oyunlarla Yaflayanlar.

1970- 1980 dönemi içerisinde oyun yazarlar›n›n yazd›klar› oyunlar› hangi öbeklerde top-
layabiliriz? 

Sonuç olarak 1970-80 dönemi oyun yazarl›¤›m›z için, biçimsel olarak 1960’l› y›l-
larda bafllayan ve a¤›rl›kl› olarak bu 70’liy›llarda süren bir Brecht etkisi izinde, Ba-
t› tiyatrosunun ölçüleri içinde “geleneksel tiyatro” ögelerinin de kullan›ld›¤› ça¤dafl
biçim aray›fllar›n›n ve bu ba¤lamda nitelikli denemelerin ortaya ç›kt›¤›; içeriksel
olarak ise “güncel ve politik olan”›n etkisinde, toplumun sosyo-ekonomik yaflant›-
s›n›n önemli ölçüde izlerini tafl›yan, toplumsal yaflay›fl içindeki hareketlili¤in bire-
bir sahnede yans›d›¤› bir dönem olmufltur. Bu dönemin bitifl tarihi olan 1980 ve
sonras›nda “köy” dekorunda ya da “iflçi” ekseninde geliflen hiçbir oyun yaz›lma-
mas›, en az›ndan bu içeriksel e¤ilimin sadece bu döneme ait oldu¤unu düflündü-
rürken bu dönem oyun yazarl›¤›n›n güncellikle ne denli iç içe girdi¤inin de kan›t›
say›lmal›d›r bu. 

Dönemin “ortakç›” politik tavr› da o güne de¤in yazarl›k alan›nda görülmeyen
“ortak yaz›m” ve “grup yazarl›¤›” gibi kavramlar› gündeme getirmifltir. Bu kavram-
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1970-80 dönemi oyun
yazarl›¤›m›z, gerek
toplumsal yaflay›fltaki
gerekse tiyatro
yaflant›s›ndaki çalkant›lar›n
büyük ölçüde etkisinde
kalmas›na karfl›n, bu
karmafla içinde bile
aray›fllara girebilmifl, bu
aray›fllar›n sonucu olarak ise
nitelikli ürünler ortaya
koyabilmifltir. 

Dinçer Sümer

Hidayet Say›n

Muzaffer ‹zgü



lar oyun yazarl›¤›m›z için bu dönemde ortaya ç›km›fl kavramlar olarak önemli sa-
y›lmal›d›r. Bu dönem oyun yazarlar›n›n üzerinden birkaç y›l geçmifl tarihsel olay-
lar›n bile üzerine korkusuzca gitmesi yak›n tarihin nesnellikle ele al›namayaca¤›
gibi elefltiriler alm›flsa da, bu yönelifl dönem içinde ürün veren yazarlar›n bir ayr›-
cal›¤› olarak görülmelidir.

Tiyatro Elefltirisi
1970’li y›llar tiyatro elefltirisinin ve tiyatro üretimi üzerine düflünsel birikimin de
patlad›¤› y›llar olmufltur. 1960’l› y›llarda çeviri ve özgün yaz›larla önemli bir geli-
flim gösteren tiyatro kuram›, elefltirisi ve tart›flmas› 1970’li y›llar boyunca tiyatro
prati¤inin önemli bir parças› ve etkileyicisi olmufltur. Zeynep Oral, Atilla Sav, Sev-
da fiener, Özdemir Nutku, Metin And, Seçkin C›l›zo¤lu (Selvi) ve Engin Ard›ç gibi
elefltirmenler dönemin tiyatrosunu, elefltirileri ve yönlendirmeleri ile büyük ölçü-
de etkilemifllerdir. 1980 sonras›nda ise tiyatro elefltirisinin büyük ölçüde kayboldu-
¤u görülür. 1970’li y›llar›n usta elefltirmenleri 1980’lerden itibaren elefltiriden uzak-
laflm›fl, gazetelerin birço¤u gazete elefltirilerini kald›rm›fl, bu da zaten bir bocala-
ma ve duraklama dönemine giren tiyatro sanat›n› olumsuz yönde etkileyen bir
faktör olmufltur.
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1970-1980 döneminin toplumsal ve siyasal özel-

liklerini betimlemek

1970- 1980 dönemi, bir muht›rayla bafllayan ve
bir askeri müdahaleyle biten on y›ll›k bir dönem-
dir. 12 Mart 1971 muht›ras›ndan 12 Eylül 1980
askeri darbesine kadar geçen on y›ll›k dönem,
Türkiye tarihinde ekonomik ve politik bunal›m-
larla ilerleyen ve bu karmaflan›n soka¤a, insan
iliflkilerine yans›yarak bir toplumsal karmaflaya
yol açt›¤› bir süreç olarak yaflanm›flt›r. 
1970-80 dönemi kendine özgü ekonomik, siya-
sal ve toplumsal özellikleriyle Türk toplumsal ya-
flant›s›n›n önemli bir dilimini oluflturmaktad›r. Az
geliflmifl demokrasimizin baflar›s›z s›nav y›llar›
olarak da alabilece¤imiz bu y›llar içinde tiyatro
yaflant›m›z ve oyun yazarl›¤›m›z büyük ölçüde
etkilenmifltir. Ancak, gerek tiyatro yaflant›s›n›n
gerekse dram sanat›m›z›n bu dönemdeki görün-
tüsü sadece dönemin sosyo-ekonomik ve siyasal
geliflmeleri ›fl›¤›nda de¤erlendirilemez. Ba¤›ms›z
birer olgu olarak tiyatro ve dram sanat› gelene¤i-
nin geçirdi¤i süreç de bu irdeleme içerisinde
önemli yer tutmaktad›r.

Dönemin ödenekli ve özel tiyatrolar›n›n faaliyet-

lerini, repertuarlar›n› örneklendirmek

1970-80 dönemi tiyatro sanat›n›n bina, seyirci,
oyunculuk, e¤itim gibi sorunlar› aç›s›ndan da
sanc›l›, aray›fllar›n, bocalamalar›n yafland›¤› bir
dönem olmufltur. 1970’li y›llar›n sonuna do¤ru ti-
yatro sanat›n›n gündemden düflmesiyle birlikte,
kentlerin içindeki tiyatro mekanlar› da rant kay-
g›s›yla ticari mekanlara, otoparklara, pasajlara,
al›flverifl merkezlerine dönüfltürülmeye bafllam›fl-
t›r. fiehir Tiyatrolar›’n›n ve Devlet Tiyatrolar›’n›n
kendi k›s›tl› mekanlar› ile s›n›rl› kald›klar›n›, me-
kan konusunda çok at›l›m yapamad›klar›n› bili-
yoruz. Gerek fiehir Tiyatrolar› gerekse Devlet Ti-
yatrolar›, salon ve bina sorununu ancak 1980’ler-
den sonra, o da k›smen gidermeye çal›flm›fl, an-
cak nüfusun ço¤almas› ile birlikte bu mekanlar
da k›sa sürede yetersiz kalm›flt›r. 
1970’li y›llar tiyatro hayat›n›n önemli bir ad›m›
ise bafl›n› Ankara Sanat Tiyatrosu’nun ve Dostlar
Tiyatrosu’nun çekti¤i ve kendilerini “devrimci ti-
yatrolar” olarak adland›ran gruplard›r. Toplumcu

dünya görüflü ekseninde tiyatro yapan ve önce-
likle dönemin gözde tiyatrolar› olan Ankara Sa-
nat Tiyatrosu ve Dostlar Tiyatrosu gibi tiyatrolar,
darbeden sonra eski çizgilerini sürdürmekte zor-
lanm›fllard›r. Kimi yasaklamalar ve k›s›tlamalar
k›skac›nda yürümeyi seçerken kimisi ise zay›f
içerikli denilebilecek oyunlarla geçifl dönemini
aflmaya çal›flm›flt›r. Ancak, bu geçifl dönemden
sonra bu tiyatrolar da art›k eski hallerine göre bir
dönüflüme u¤rayacaklard›r. 

Oyun yazarlar›n›n bu dönem içerisinde hangi

konu öbeklerinde odakland›klar›n› tart›flabilmek

1970-80 dönemi oyun yazarl›¤›n› etkileyen en
önemli faktör, dönemin sosyo-ekonomik ve po-
litik koflullar› ile o güne denk gelen dram sanat›
gelene¤i olsa da, dönemin tiyatro yaflant›s›n›n da
yaz›lan oyunlara etkisi büyüktür. 1970-80 döne-
mi tiyatro yaflant›s›, ülkenin siyasal, toplumsal ve
ekonomik bunal›m›n›n da etkisinde bunal›ml› bir
süreç geçirmifltir. Ele ald›¤›m›z on y›ll›k dönem,
ödenekli tiyatrolar da içinde olmak üzere, 1960’l›
y›llardan bafllayan bir gelene¤in devam› olarak
1970’li y›llarda hareketli bir pratik yaflayan top-
lumcu dünya görüflü ekseninde geliflen tiyatro
eyleminin belirleyicili¤inde geçmifltir. Bunun ya-
n›nda gerek ödenekli tiyatrolar içinde gerekse
özel tiyatrolarda, tiyatro sanat›n› donuk bir olgu,
bir seyir sanat› olarak alg›layanlar›n yaklafl›mlar›,
toplumun tiyatro sanat›ndan uzaklaflmas›na ya
da be¤enilerin giderek yozlaflmas›na neden ol-
mufltur. 70’li y›llar›n ortas›ndan itibaren televiz-
yonun yayg›nlaflmaya bafllamas› da tiyatro yaflan-
t›s›n›n geliflimini baltalayan önemli nedenlerden
biridir. 1970’li y›llar ça¤dafl tiyatro sanat›n›n öl-
çütleriyle bak›ld›¤›nda ilginç denemelerin yap›l-
d›¤›, dram sanat› aç›s›ndan önceki dönem kadar
olmasa da verimli say›labilecek bir dönem ol-
mufltur. Bunun yan›nda gerek televizyonun ge-
rekse kentlerde geliflen e¤lence hayat›n›n getirdi-
¤i alternatifler karfl›s›nda bocalayan ve donan›m-
s›z ve c›l›z bir görüntü sergileyen tiyatro sanat›
seyircisi taraf›ndan yavafl yavafl terk edilmifltir
Dram sanat›m›z›n geliflimi, bu türde nitelikli ürün-
ler veren yazarlar›n ortaya ç›kmas› ve bu yazar-
larla tiyatro sanat›n›n di¤er ö¤eleri aras›nda ilifl-
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kinin gelifltirebilmesi ise bafll› bafl›na uzun ve
sanc›l› bir süreç olmufltur. Bu süreç içinde gerek
yap›tlar›n yaz›lmas› gerekse bunlar›n sahneye ko-
nulmas› aflamas›na ve bu aflamadaki iliflkiler üze-
rine birçok sorunlar, tart›flmalar yaflanm›flt›r. Bu
sorunlar ve tart›flmalar›n yan›nda yazarlar da hem
içerik hem de biçim, üslup bak›m›ndan aray›flla-
ra girmifllerdir. Ele ald›¤›m›z dönem içindeki tar-
t›flmalardan aç›kça görülmektedir ki, bu dönem-
de bile oyun yazarl›¤› ad›na tafllar yerli yerine
oturmufl de¤ildir. Ancak, Cumhuriyet’in ilk y›lla-
r› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, bu y›llarda oyun yazar-
l›¤›n›n ba¤›ms›z bir alan olarak giderek tan›nd›¤›
ve tiyatro sanat›n›n uygulama aflamas›ndaki ge-
liflmeyle koflut olarak, birçok temel sorunun ar-
t›k tart›flma konusu olmaktan ç›kt›¤› görülmekte-
dir. Ele ald›¤›m›z 1970-80 dönemine gelindi¤in-
de oyun yazarl›¤›na iliflkin tart›flmalar›n daha çok
bir “ulusal deyifl” yaratma çabas› ile yazarlar›n
“mesleki” olarak niteleyebilece¤imiz, tiyatro ku-
rumlar› ile iliflkilerindeki sorunlara indirgenmifl-
tir. 1970-80 dönemi oyun yazarl›¤›m›z içerik aç›-
s›ndan, toplumsal sorunlara, güncel olana, eko-
nomik çeliflkilere nas›l toplumcu bir bak›fl aç›s›y-
la bak›p irdeliyorsa, biçimsel olarak da dönemde
kimi yenilikler getirilmifltir. Bu biçimsel yenilik-
lerin getirilmesinde de temelde dünya görüflü-
nün belirleyici oldu¤unu belirtmekte yarar var. 
Sonuç olarak 1970-80 dönemi oyun yazarl›¤›m›z
için, biçimsel olarak 1960’l› y›llarda bafllayan ve
a¤›rl›kl› olarak bu 70’li y›llarda süren bir Brecht
etkisi izinde, bat› tiyatrosunun ölçüleri içinde “ge-
leneksel tiyatro” ö¤elerinin de kullan›ld›¤› ça¤-
dafl biçim aray›fllar›n›n ve bu ba¤lamda nitelikli
denemelerin ortaya ç›kt›¤›; içeriksel olarak ise
“güncel ve politik olan”›n etkisinde, toplumun
sosyo-ekonomik yaflant›s›n›n önemli ölçüde izle-
rini tafl›yan, toplumsal yaflay›fl içindeki hareketli-
li¤in birebir sahnede yans›d›¤› bir dönem olmufl-
tur. Bu dönemin bitifl tarihi olan 1980 ve sonra-
s›nda “köy” dekorunda ya da “iflçi” ekseninde
geliflen hiçbir oyun yaz›lmamas›, en az›ndan bu
içeriksel e¤ilimin sadece bu döneme ait oldu¤u-
nu düflündürürken bu dönem oyun yazarl›¤›n›n
güncellikle ne denli iç içe girdi¤inin de kan›t› sa-
y›lmal›d›r bu. 
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1. 12 Mart Muht›ras› verildi¤inde iktidarda hangi parti
bulunmaktad›r?

a. Süleyman Demirel’in Adalet Partisi
b. Behice Boran’›n Türkiye ‹flçi Partisi
c. Alparslan Türkefl’in Milliyetçi Hareket Partisi
d. ‹smet ‹nönü’nün Cumhuriyet Halk Partisi
e. Turhan Feyzio¤lu’nun Cumhuriyetçi Güven Par-

tisi

2. Afla¤›daklerden hangisi 12 Mart Muht›ras›’n› veren
kiflilerden biri de¤ildir?

a. Celal Eycio¤lu
b. Muhsin Batur
c. Faruk Gürler
d. Tahsin fiahinkaya
e. Memduh Ta¤maç

3. Afla¤›dakilerden hangisi, 1974 y›l›nda Muhsin Ertu¤-
rul’u yeniden fiehir Tiyatrolar›’n›n bafl›na getiren bele-
diye baflkan›d›r? 

a. Ahmet ‹svan
b. Aytekin Kotil
c. Nurettin Sözen
d. Reflat Leblebicio¤lu
e. Cemil Topuzlu

4. Afla¤›dakilerden hangisi 1970-80 dönemi içerisinde
ürün veren oyun yazarlar›ndan biri de¤ildir?

a. Vas›f Öngören
b. ‹smet Küntay
c. Haldun Taner
d. Civan Canova
e. Bilgesu Erenus

5. Muhsin Ertu¤rul’un 1974-75 tiyatro sezonunun ba-
fl›nda kamuoyuna duyurdu¤u 17 maddelik eylem pla-
n›nda hangi bafll›k bulunmamaktad›r?

a. Halka aç›k provalar
b. Semt Tiyatrolar›
c. Gemi Tiyatrosu
d. Tiyatro Otobüsleri
e. Ucuz biletler

6. 1970 y›l›nda Orhan Okay taraf›ndan bir liseleraras›
tiyatro flenli¤i olarak bafllat›lan ‹LTÖ fienli¤i hangi y›l ve
kim taraf›ndan ulusal bir flenli¤e dönüfltürülmüfltür?

a. 1975- Haluk fievket 
b. 1973- Selahattin Tonguç
c. 1974- Y›lmaz Onay
d. 1977- Attila Alpöge
e. 1972- Ülkü Tamer

7. Afla¤›daki elefltirmenlerin hangisi 1970- 1980 döne-
minde elefltiri yazmam›flt›r?

a. Özdemir Nutku
b. Metin And
c. Zeynep Oral
d. Engin Ard›ç
e. Rutkay Aziz

8. Ortak, Nereye Payidar ve El Kap›s› adl› oyunlar›yla
düzenin çarp›kl›klar›n› iflçi ekseninde ele alan yazar›-
m›z afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Melih Cevdet Anday
b. Bilgesu Erenus
c. Mehmet Türkkan
d. Orhan O¤uz
e. Güner Sümer

9. Zengin Mutfa¤› ve Asiye Nas›l Kurtulur adl› oyunla-
r›n yazar› kimdir?

a. Turgut Özakman
b. Faz›l Hayati Çorbac›o¤lu
c. Erol Toy
d. Güngör Dilmen
e. Vas›f Öngören

10. Afla¤›dakilerden hangisi Ankara Sanat Tiyatrosu’nun
yazarlar›ndan biri de¤ildir?

a. Turan Oflazo¤lu
b. ‹smet Küntay
c. Güner Sümer
d. U¤ur Mumcu
e. Oktay Aray›c›

Kendimizi S›nayal›m
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‹smet Küntay- Tiyatro 75 Ödül Da¤›t›m›nda Prof.Dr.Öz-

demir Nutku’nun Konuflmas›

Say›n Dostlar›m, ‹smet Küntay Ödülü ile Tiyatro 75
Ödülü’nü verdi¤imiz flu günde gerek bu ödüllerin de-
¤erlendirmesi, gerekse Türk Tiyatrosu aç›s›ndan birkaç
nokta üzerinde durmak istiyorum. 
Türk Tiyatrosu bugün tam bir dönüm noktas› üzerinde-
dir. Bu tiyatroda iki karfl›t güç, daha do¤rusu iki dünya
görüflü çat›flmaktad›r. Bir yaz›da, kendi halk›n›n sorun-
lar›ndan ve yaflam›ndan kopmufl, al›flagelinmiflin d›fl›na
ç›kmayan, kal›plaflm›fl, ticaretin ön düzeyde oldu¤u, bir
“meta” durumuna getirilmifl tiyatro; öbür yanda genç,
dinamik güçlerin tarihsel geliflimine uygun, ileriye dö-
nük, halk›n yaflam›ndan varettikleri, bunun için sinema
ve televizyon gibi iki dev endüstrinin karfl›s›nda boyun
e¤meyen ve yaflam›n› sürdüren tiyatro vard›r.
Dünyan›n çeflitli ülkelerindeki uygulamalar bize bir ger-
çe¤i aç›k ve seçik göstermektedir: sinema ve televizyon
teknik araçlar› kullanmadaki üstün durumu yaln›zca ka-
l›plar›n› k›ramayan, köhneleflmifl düflüncelerini aflama-
yan ve halk›n›n sesini duyamayan salt ticari tiyatrolar›
etkilemektedir. Öbür yanda, renkli televizyona, renkli
ve “sexy” sinemaya karfl›n, dimdik ayakta durabilen,
geliflebilen ve seyirci bulmakta güçlük çekmeyen top-
luluklar ileriye dönük, insanlar için yeni fleyler söyleye-
bilen genç tiyatrolard›r. Nitekim, dünyan›n çeflitli tiyat-
ro merkezlerinde uzun bir süre bofl müzikalleri, kof ko-
medyalar›, all› pullu y›ld›z oyuncular› piyasaya sürerek
kasalar›n› dolduran tiyatrolardan iz kalmam›flt›r. Çünkü
televizyon onlar›n yapt›¤› bu ifli daha göz kamaflt›r›c›
bir biçimde yerine getirebilmektedir. Ama ayn› televiz-
yon, buzlu penceresinin ard›ndan, devrimci tiyatrolar›n
halk›yla birlikte vuran yürek s›cakl›¤›n› insanc›l iliflkile-
rini veremedi¤i için, kal›plar› k›r›p atan bu genç tiyatro-
lar geliflmelerini sürdürebilmektedirler. Hele oyuncu ile
seyirciyi bir araya getiren bir olay›, bir düflünceyi ve bir
inanc› birlikte yan yana sürdürebilme olanaklar›n› sa¤-
layan ilerici tiyatro topluluklar› televizyonu ya da sine-
may› kendilerine bir rakip bile saymamaktad›rlar.
Türk tiyatrosu bir dönüm noktas›nda demifltim. Bugün
görüldü¤ü gibi kendilerini yenileme çabas› ve ça¤dafl
düflüncenin ›fl›¤›nda halk›na katk›da bulunmak çaba-
s›nda olan topluluklar yaln›zca ileriye dönük olan genç
sanatç›lar ve genç tiyatrolard›r. Tiyatromuzdaki bu di-
namik güç belli bir süreç içinde geliflecektir. Ellerinde
tef, bellerinde zillerle Türk halk›n› oynatarak tiyatro
yapt›klar›na inananlar ise gözle görünür bir bunal›m›n

içine girmektedirler. Çünkü bu köhnemifl güç yerini ya-
r›n›n Türk Tiyatrosunu kuracak olan yeni ve dinamik
güçlere b›rakmak zorunlulu¤u içindedir. 
‹flte ‹smet Küntay Ödülü’nün, Tiyatro 75 Ödülü’nün an-
lam› buradad›r. Geçen y›l›n 25 Temmuz günü yitirdi¤i-
miz de¤erli ve devrimci yazar ‹smet Küntay bu ileriye
dönük potansiyelin baflar›l› bir yazar›, devrimcili¤inde
insanc›l bir gerçekçili¤e varm›fl, dürüst ve duyarl› bir in-
sand›. Bugün ödül verdi¤imiz Orhan Asena’n›n fiili’de

Av oyununu birlikte, yan yana izlemifltik. Onun oyunu
seyrederken nas›l heyecanland›¤›n›, ak›l ve duyguyla
oyunu nas›l izledi¤ine tan›k oldum. Ve hiçbir yazardan
duymay› akl›mdan geçirmedi¤im sözleri duydum on-
dan. Küntay oyunu büyük bir alçakgönüllülükle alk›fll›-
yor, “ben de böyle bir oyun yazabilmeliyim.” diyerek
tüm sevecenli¤ini ve içtenli¤ini ortaya koyuyordu. Çok
say›da oyun yazmak için yaflam› yetmeyen Küntay, yaz-
d›klar›yla Türk Tiyatrosu’na imzas›n› atm›fl bir kimseydi
oysa...
fiili’de Av oyununun yazar› Orhan Asena ise, kendi ya-
zar kufla¤›ndan bugüne kalm›fl ve sürekli aflama yapa-
bilmifl tek yazar olarak görülüyor. Asena’n›n 25 y›ll›k
yazarl›k yaflam›nda, yirmibefl y›l sonra da devrimci bir
ödülü almas›, onun bu genç tiyatro potansiyeli içinde
oldu¤unu ve kendini yeniledi¤ini göstermektedir.
Sözlerimi bitirirken, Türk Tiyatrosu’nu yar›na götüre-
ceklerin tümüne en içten sevgilerimi iletiyorum. (14 Ni-
san 1975) 

Kaynak: Tiyatro 75, Say›: 29

Okuma Parças›
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1. a Yan›t›n›z a de¤ilse 12 Mart Muht›ras›’n›n anlat›l-
d›¤› bölümü yeniden okuyunuz.

2. d Burada yan›t d olmal›d›r. Tahsin fiahinkaya 12
Eylül 1980 askeri müdahalesini yapan konseyin
üyesidir.

3. a Do¤ru yan›t a fl›kk›d›r. Reflat Leblebicio¤lu ve
Cemil Topuzlu daha eski, Aytekin Kotil ve Nu-
rattin Sözen daha sonraki dönemlerin belediye
baflkan›d›r.

4. d Do¤ru Yan›t d fl›kk›d›r. Civan Canova a¤›rl›kl›
olarak 90’l› y›llarda ürün veren bir oyun yaza-
r›d›r.

5. c Do¤ru yan›t c fl›kk›d›r. “Gemi Tiyatrosu” Muh-
sin Ertu¤rul’un metin içinde de al›nt›lanan 17
hedefi aras›nda yar almamaktad›r. 

6. a Yan›t›n›z a de¤ilse ‹LTÖ flenliklerinin ele al›nd›-
¤› bölümü okuyunuz.

7. e Do¤ru Yan›t e fl›kk›d›r. Rutkay Aziz oyuncu, yö-
netmen ve AST’›n yöneticisidir. Elefltirmen de-
¤ildir.

8. b Do¤ru yan›t b fl›kk›, Bilgesu Erenus olacakt›r.
9. e Do¤ru yan›t e fl›kk›, Vas›f Öngören olacakt›r.
10. a Do¤ru yan›t a fl›kk›, Turan Oflazo¤lu olacakt›r. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

12 Mart 1971 Muht›ras› geçici bir süre nas›l bir karakter
tafl›d›¤›n› gizlemeyi baflard›. Muht›ran›n karakterini be-
lirleyen ilk önemli olay ise, 17 Mart tarihinde, 9-10 Mart’ta
bir darbe yapacaklar› iddias›yla 1 Amiral, 5 General ve
35 Albay’›n emekliye sevk edilmesiydi. Bu da muht›rada
oluflan konsensüsün, bir taraf lehine bozuldu¤unun
önemli bir göstergesi say›lmal›d›r. Bir anlamda “totali-
ter” olanlar›n, “reformcu”lara karfl› zaferi olarak da al›na-
bilir bu. Bunun hemen ard›ndan gelen uygulamalar da
önemli ölüde bu sav› kan›tlamaktad›r. Muht›ra s›ras›nda
çokça sözü edilen “reform” sözcü¤ü art›k “kanun ve ni-
zam hakimiyeti” deyifliyle yer de¤ifltirmifltir. 
1971 Muht›ras›, ülkede geliflen sol hareketlere ve bun-
lar›n nedeni olarak görülen ayd›n çevrelere, üniversite-
ye, iflçilere, gençlere ve bu alandaki örgütlenmelere
önemli ölçüde k›s›tlamalar›n getirildi¤i, gözda¤› verildi-
¤i bir uyar› hareketidir. 

1970’li y›llar›n özellikle ikinci yar›s›ndan itibaren ise gi-
derek artan bir ekonomik bunal›m ve hiçbir partinin
ço¤unlu¤u sa¤layamad›¤›, k›sa vadeli koalisyon hükü-
metlerinin iktidara geldi¤i bir yönetim de buna eklenin-
ce, daha köklü bir ekonomik ve siyasal darbenin gerek-
lili¤i için zemin haz›r hale gelmifltir. Bu noktada iki fark-
l› darbe tarihi ortaya ç›kmaktad›r. Birinci darbe “ekono-
mik”tir ve tarihi 24 Ocak’t›r. Ancak bu ekonomik darbe-
nin siyasal anlamda da desteklenmesi zorunlulu¤u, 12
Eylül askeri darbesini beraberinde getirmifltir. 1980 son-
ras›nda uygulanan tüm politikalar ise, toplumun her
alan›n›n sindirilmesine ve totaliter bir rejimin yürürlü¤e
konarak gerçek demokrasinin ortadan kald›r›lmas›na
yönelik olmufltur. 12 Eylül 1980 darbesinin ard›ndan
uzunca bir süre ülkenin kültür ve sanat yaflam›n›n önem-
li bir bileflenini oluflturan tiyatro yaflant›s›, 12 Mart son-
ras›n› aratacak ölçüde örtülü ve aç›k bask›lar sayesinde
bambaflka bir mecraya sürüklenmifltir.

S›ra Sizde 2

1974-75 süreminde yasaklamalar, engellemeler ve eko-
nomik s›k›nt›lar k›skac›nda tiyatro yapma u¤rafl› içinde
olan özel tiyatrolar, bir birlik kurmak için harekete ge-
çerler. Dönemin baflbakan› Ecevit’in özel tiyatrolara so-
runlar›n› bir dernek arac›l›¤›yla iletmeleri önerisinden
hareketle, Türk Özel Tiyatrolar Derne¤i ad›yla bir der-
nek kurmufllar, ancak bu derne¤in içinde de tart›flmalar
ve ayr›flmalar yaflanm›flt›r. Bu tiyatrolardan sadece 12’si
Baflbakan Ecevit’e mektup yazm›fllar, bu da ayr›flman›n
ilk ad›m› olmufltur. Daha sonra ise Ankara Sanat Tiyat-
rosu, Dostlar Tiyatrosu, Ulvi Uraz Tiyatrosu ve Çevre
Tiyatrosu bu birlikten ayr›larak Devrimci Özel Tiyatro-
lar Derne¤i’ni kurmufllard›r. 
1970’li y›llar tiyatro hayat›n›n önemli bir ad›m› ise bafl›-
n› Ankara Sanat Tiyatrosu’nun ve Dostlar Tiyatrosu’nun
çekti¤i ve kendilerini “devrimci tiyatrolar” olarak adlan-
d›ran gruplard›r. Toplumcu dünya görüflü ekseninde ti-
yatro yapan ve öncelikle dönemin gözde tiyatrolar› olan
Ankara Sanat Tiyatrosu ve Dostlar Tiyatrosu gibi tiyat-
rolar, darbeden sonra eski çizgilerini sürdürmekte zor-
lanm›fllard›r. Kimi yasaklamalar ve k›s›tlamalar k›ska-
c›nda yürümeyi seçerken, kimisi de “içi bofl” denilebi-
lecek oyunlarla geçifl dönemini aflmaya çal›flm›flt›r. An-
cak, bu geçifl dönemden sonra bu tiyatrolar da art›k es-
ki hallerine göre bir dönüflüme u¤rayacaklard›r. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 3

70’li y›llar Türk oyun yazarl›¤›n›n kendine özgü yanla-
r›ndan biri de, dönemin bask›n anlay›fl›n›n etkisinde
güncel olana afl›r› derecede ba¤l›l›k ve güncel olaylar›
sahne üzerine tafl›ma e¤ilimidir. Dönem içerisinde ya-
zarlar, güncel, politik ve toplumsal olaylar›n üzerine
korkusuzca gitmifl ve dönemi belgeci bir biçimde yan-
s›tmaya çal›flm›fllard›r. Türk Tiyatrosunda belli bafll› bir-
kaç dönemde bu özelli¤i görmek mümkündür. Baflta
Tanzimat ve Meflrutiyet dönemleri olmak üzere, Cum-
huriyet’in ilk y›llar›nda ve sonras›nda da 60’l› y›llardan
bafllamak üzere 70’li y›llar boyunca, oyun yazarl›¤› ile
güncel politika iç içe girmifltir. 
1970’li y›llar Türk oyun yazarl›¤›na, 60’l› y›llarda baflla-
m›fl bir gelene¤in devam› olarak damgas›n› vuran bafl-
ka bir yönelifl de toplumsal olana karfl› afl›r› duyarl›kt›r.
Dönem içerisinde ürün veren oyun yazarlar›n›n ço¤u,
toplumsal olan› bireysel olana ye¤lemifllerdir. Döneme
egemen olan toplumcu bak›fl aç›s›n›n, biçimsel aray›fl-
lara, yönelifllere ve tart›flmalara da yön verdi¤i görül-
mektedir. Bu politik etkinin bir yans›mas› olarak ortak-
lafla oyun yaz›m›, grup yazarl›¤› da dönemin oyun ya-
zarlar›n›, yaz›n›n di¤er alanlar›nda yap›t veren yazarlar-
dan ay›ran önemli bir özellik olmufltur. 
1970-80 döneminde oyun yazar› tiyatro etkinli¤inin, uy-
gulamas›n›n da önemli bir parças› say›lm›fl, oyun yaza-
r›n›n konumu ilk kez bu dönemde belirginleflmifltir.
Önceki y›llar›n masa bafl›nda oturan yazar›, 1970’li y›l-
larda, t›pk› bat›da oldu¤u gibi tiyatro eyleminin bir par-
ças› haline gelmifltir.
Türk oyun yazarl›¤›nda 1970-80 dönemi, 1960’lardan
bafllayan gelene¤in izinden giden “toplumcu” bir bak›fl
aç›s›n›n etkisinde, epik ve göstermeci yönelifllerin öne
ç›kt›¤›, güncel, politik ve toplumsal olan›n vurguland›-
¤› bir dönem olarak al›nmal›d›r. Güncel- politik olayla-
ra yap›lan vurgu ve toplumsal olana karfl› afl›r› duyarl›-
¤›n biçimledi¤i bu dönem oyun yazarl›¤›, biçimsel ara-
y›fllar ve tart›flmalar›n yaz›m prati¤ine yans›mas› bak›-
m›ndan t›pk› bir önceki dönemde oldu¤u gibi yo¤un ve
üretken geçmifltir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
1980-2000 siyasi ortam›n› betimleyebilecek,
Dönemin toplumsal ortam›n› analiz edebilecek,
Dönemin tiyatro ortam›n› tan›yabilecek,
Dünya tiyatrosundaki tiyatro hareketlerinin ve 20. yüzy›l›n 21. yüzy›la devril-
di¤i aflamada bizim tiyatromuza ne ölçüde yans›d›¤›n› de¤erlendirebilecek,
Dönemin oyun yazarlar› ve oyun yazarl›¤› hakk›nda bilgi verebilecek,
1980-2000 döneminde tiyatroda öne ç›kan konular ve konulara yaklafl›m bi-
çimleri hakk›nda bir bak›fl aç›s› edinebileceksiniz.
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DÖNEM‹N S‹YASAL ORTAMI 
Pek çok yazar ve sanatç›n›n yurt d›fl›na gönüllü sürgüne gitti¤i, üniversite ö¤retim
üyelerinin ifllerine son verildi¤i, anti-demokratik uygulamalara karfl› ç›kan ayd›n,
yazar ve sanatç›lar›n tutukland›¤›, bugün de dillerden düflmeyen iflkencelerin, tu-
tukluyken kaybolmalar›n, ‘faili meçhul’ cinayetlerin birbirini izledi¤i, yafl› tutmayan
gençlerin de idam edildi¤i YÖK Yasas› ile üniversite özerkli¤inin ortadan kalkt›¤›,
bir aflamaya girilmiflti. 

Demokratik düzene yeniden geçifl yolunda yeni partiler kurulmaktayd›. 1961
Anayasas›’n›n yerine konan 1981 Anayasas› tart›flmalara neden olmaktayd›. ‹lk se-
çimlerde Turgut Özal liderli¤indeki Anavatan Partisi (AP) iktidara geldi. ‘Liberal
ekonomi’ anlay›fl›n›n egemenli¤inde süren bir tüketim ve ‘köfle dönme’ sürecine
girilmiflti. Para ile para kazanma yönteminin çekicili¤ine kap›lan ‘orta direk’(orta
s›n›f), bankerlere para yat›rarak ‘bir koyup iki alma’ya çal›fl›rken, banker iflaslar›
sonucunda evlerini ve emeklilik ikramiyelerini yitirme tehlikesiyle yüzlefltiler.
Özal’›n Cumhurbaflkanl›¤› yapt›¤› daha sonraki aflamada ise Türkiye, ‘koalisyonlar’
dönemine girmiflti. Do¤ru Yol Partisi’nin (DYP) lideri Tansu Çiller’in baflbakanl›¤›
ile bafllayan bu dönem, demokratik solda yeni kurulmufl olan SHP, CHP, DSP’nin
ve milliyetçi MHP ile ‹slam dinine odakl› sa¤ partilerin muhalefeti ya da iktidar›
paylaflmas›yla süren dönem, 2000’li y›llara da uzad›. Özal’›n ölümünden sonra
Cumhurbaflkanl›¤›, önce Demirel sonra da bürokrasiden gelen Ahmet Necdet Se-
zer taraf›ndan yürütüldü. 1980 öncesindeki etnik sald›r› amaçl› Çorum ve Marafl
olaylar›n›n bir baflka boyutu da 1993’te Sivas’ta Mad›mak Oteli’nin atefle verilmesi
sonucunda otuzdan çok sanat insan›n›n ve görevlinin ölmesiyle yafland›. PKK ha-
reketinin, yurt d›fl›nda ‘kürt propagandas›’ olarak ivmelenmesi ve zaman içinde
yurt içi ‘terör’ eylemlerine dönüflmesi de bu döneme rastlar. Ekonomide ise, Sü-
merbank gibi Kamu ‹ktisadi Teflebbüs (K‹T) kurulufllar›n› ‘özellefltirme’ hareketi iv-
me kazand›. Türk ‘lira’s› yabanc› paralar karfl›s›nda h›zla de¤er yitirmeye bafllad›.
Türkiye IMF (Uluslararas› Para Fonu) gözlemcilerinin yak›n gözetimi alt›ndayd›.
‘Ekonomik kriz’ dönemlerine girilmiflti. 

Bat›’n›n ‘Demirperde gerisi ülkeleri’ olarak tan›mlad›¤› Do¤u Bloku ülkelerin-
deki komünist rejimin çözülüflünün simgesi, Berlin Duvar›’n›n 1990’da resmen y›-
k›lmas› olmufltur. Birçok ülkenin onlarca ba¤›ms›z devlete bölündü¤ü bu aflamada
en dramatik sahneler, So¤uk Savafl Dönemi’ni izleyen S›cak Savafl ortam› içinde
(Sovyetlerden ba¤›ms›zl›¤›n› çok önceden ilan etmifl olan) Yugoslavya’n›n, devlet

Cumhuriyet Dönemi 
Türk Tiyatrosu: 

1980’lerden 2000’lere...

12 Eylül 1981 askeri darbesi
sonucunda sa¤ ve sol
partilerin hepsi kapat›lm›fl,
baflta Demirel ve Ecevit
olmak üzere, siyasi parti
liderleri tutuklanm›fl, devlet
yönetimi Genel Kurmay
Baflkan› ve Kuvvet
Komutanlar›’ndan oluflan
Milli Güvenlik Konseyi’ne
b›rak›lm›flt›.

Dünya düzeyinde de
dramatik olaylar
yaflanmaktayd›. Sovyetler
Birli¤i’nde 1987’de
bafllat›lan glastnost
(saydamlaflma) ve
perestroyka (yeniden
yap›lanma) eylemlerinin
h›zland›rd›¤› de¤iflim
rüzgarlar›, 1990’larda -II.
Dünya Savafl›’n›n ard›ndan
Bat› ve Do¤u Bloku olarak
bölünen ülkeler aras›nda
s›cak savafl› engellemifl
olan- So¤uk Savafl
Dönemi’nin sonunu
getirecekti.



baflkan› Tito’nun 1980’de ölümünden sonraki on y›l içinde, özellikle 1990’larda
fliddetlenen çat›flmalar sonucunda parçalanmas› olmufltur. 

1980’lerden 2000’lere ulaflan süreçte, Avrupa Birli¤i’ne girme koflullar› ve ifllem-
leri, aralar›nda Türkiye’nin de bulundu¤u pek çok ülkenin gündemindedir. 1980’ler-
de bafllayan ve sekiz y›l süren Irak-‹ran Savafl›’n›n ard›ndan, A.B.D. önderli¤inde
Irak’a yönelik Birinci (1990) ve ‹kinci (2003). Körfez Savafllar› ile yeni bin y›l orta-
m›na da ulaflan ‘petrol savafllar›’, geliflmifl Bat› ülkelerinin Ortado¤u’nun haritas›n›
yeniden çizme ifllemini h›zland›rm›flt›r. 2000’li y›llar›n bafl›nda ‹kiz Kuleler’in y›k›l-
mas›yla ivmelenen S›cak Savafl süreci, Irak’a ve Afganistan’a yap›lan müdahalenin
ard›ndan, günümüzde de Arap Bahar› eylemleriyle kanl› biçimde sürmektedir.
Dünya düzeyinde, ulusal ba¤›ms›zl›k ve/ya da demokratikleflme sloganlar› do¤rul-
tusunda gerçekleflen bölünmelerin, parçalanmalar ve rejim de¤ifliklikleri, emperya-
list bak›fl aç›l› ‘globalleflme’ söylemiyle buluflturulmaktad›r.

DÖNEM‹N TOPLUMSAL DURUMU
12 Eylül döneminin bask›c› tutumu toplumu y›ld›rm›flt›r. Bu y›lg›nl›k,’demokrasi’ye
yeniden geçildi¤i aflamada da sürmüfltür. 1970’lerde ve sonras›nda do¤an çocuk-
lar, anne baban›n s›k› gözetimi alt›nda, siyasete hiçbir biçimde kar›flmalar›na izin
verilmeksizin yetifltirilmifltir. Amaç (Özal ekonomisinin de öngördü¤ü do¤rultuda),
gençlerin her hareketinin gelecekteki ç›karlar›n› koruma ad›na yönlendirilmesidir.
Bir baflka deyiflle, üniversitelere giriflle bafllayan ‘kariyer kovalay›c›l›¤›’n›n, t›pk›
A.B.D.’de oldu¤u gibi ‘s›çan yar›fl›’na dönüflmesi sa¤lanm›flt›r. Toplumsal/siyasal
olaylardan soyutlanm›fl olan gençlerin yaflam›, ‘bireysel’ iliflkilerde yaflanan zorluk-
lara odaklanm›fl, bir anlamda toplum genel olarak ‘kendi içine kapanm›fl’t›r. Yavafl
yavafl oluflan ‘tüketim’ e¤ilimi, özellikle ‘orta direk’ten ailelerin ‘köfle dönme’ iflta-
h›n› kabartm›fl, toplumsal kayg›lardan kopuk bir yaflama geçilmifltir. ‘Köfle dönme’
olas›l›¤› do¤rultusunda hareket edemeyen orta ve afla¤› s›n›flardan insanlar›n din-
sel dayan›flmaya s›¤›nmalar› da bu dönemde h›zlanm›flt›r. Öncelikle tar›mdan vaz-
geçip kentlere göçen k›rsal kesim insanlar›n› etkisi alt›na alan ‘tesettür’ hareketi
özellikle büyük kentlerin varofllar›nda h›zlanm›flt›r. Yüzy›l dönümüne yaklafl›ld›k-
ça iflsizlik artmaya bafllayacakt›r. 

Özetlenecek olursa, 1980-2000 dönemi, siyasetle ilgilenmekten cayd›r›lm›fl, yal-
n›zca kendi ç›karlar›n› kollamaya koflulland›r›lm›fl, yasal haklar›n› korumakta çe-
kingen, geçim s›k›nt›s›na ç›kar yol olacak her çareyi kucaklayan, toplumda olup
bitenle -kendisine ve ailesine dokunmuyorsa- ilgilenmeyen, çok satan gazetelerin
ve televizyon haberlerinin manfletlerinden ötesini okumayan, sanat olaylar›na
uzak, düflünmeyi ve eylemeyi dört y›lda bir oy verdi¤i politikac›lara b›rakm›fl, her
duydu¤una inanan, içine kapan›k bir toplum manzaras› oluflturuyor. 

1960’larda bafllayan parlak döneminin canl›l›¤›n›, tüm politik ve ekonomik çal-
kant›lara karfl›n, azalarak da olsa sürdürme çabas›ndaki tiyatromuz, 12 Eylül dar-
besinden önemli oranda pay alm›flt›r. Yurt d›fl›na gitmek zorunda kalan, pasaport
alamayan, çeflitli davalardan hapiste yatan, 1402 say›l› yasan›n iflletilmesiyle çal›fl-
t›klar› resmi kurumlardan ç›kart›lan sanatç›lar›n birbirini izledi¤i bu dönemde en
çok ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar› (‹BBfiT) zarar gördü.

Elefltirmenler, sanata getirilmesi öngörülen üstdenetim tasar›lar›na karfl› ç›k›yor,
‘büyüklerimiz’in önerileri do¤rultusunda, yaln›zca suya sabuna dokunmayan ko-
nular› sahneye ç›kartma e¤ilimini yeriyor, kendi yap›tlar›na ‘oto-sansür’ uygulayan
yazarlara sitem ediyordu.
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Dünyada ve ülkemizde yer
alan siyasi ve ekonomik
geliflmeler toplumu derinden
etkilemifltir. Bu etkiler, bir
yandan, günümüzde s›k s›k
yak›nma konusu olan
‘toplumun
duyars›zlaflma’s›nda, bir
yandan gitgide artan
iflsizli¤in neden oldu¤u
geçim s›k›nt›s› ve
‘de¤ersizleflme’ duygusunun
neden oldu¤u moral
bozuklu¤unda, bir yandan,
toplumsal/siyasal olaylara
kat›l›m›n 12 Eylül bask›
dönemindeki cayd›r›c›l›¤›n›n
sürmesinde, ayr›ca, liberal
ekonomi söyleminin de
destekledi¤i ‘birey olma’
e¤iliminde görülmektedir.



Enflasyon alm›fl yürümüfl, özel tiyatrolar darbo¤azda s›k›fl›p kalm›flt›. Öte yan-
dan, Özel Tiyatrolara Devlet Yard›m› uygulamas› bafllat›ld›. Zaman içinde özel sek-
törün de tiyatroya s›n›rl› düzeyde olsa da destek vermeye bafllad›¤› görüldü. Bir
yandan da, TRT televizyonunun geliflmesi ve özel televizyon kanallar›n›n da aç›l-
maya bafllamas›yla, tiyatrocular›m›z için ‘seslendirme sanatç›l›¤›’ dönemi bafllam›fl-
t›. ‹yi para getiren bu u¤rafl, tiyatro yap›m› ve oyunculuk düzeylerinin düflmesine
neden olmaktayd›.

‹BBfiT ve Devlet Tiyatrolar›’nda yönetici de¤iflikli¤inin s›klaflt›¤› bu suskunluk,
ayn› zamanda da huzursuzluk döneminde yurt düzeyinde yap›lan turnelerde, top-
luluklar›n yerel yönetimler taraf›ndan çeflitli nedenlerle bask› ve yasaklamalarla
karfl›laflt›klar› görüldü. Turne topluluklar› karfl›s›ndaki bu olumsuz yaklafl›m›n bu-
gün de üstesinden gelinmifl oldu¤u söylenemez. 

Seyirci-tiyatro iliflkisi bu yirmi y›ll›k dönem içinde yavafl yavafl gevfleyecekti. 12
Eylül öncesinin ve sonras›n›n soka¤a ç›kma yasaklar›, enflasyonun neden oldu¤u
geçim s›k›nt›s›, kentlerde yaflam›n ve ulafl›m koflullar›n›n zorlaflmas› gibi nedenler-
den en çok tiyatro zarar görmüfltür. Ödenekli tiyatrolar›n düflük tutulan bilet ücret-
leri ile özel topluluklar›n -enflasyon ile bafl etmeye çal›flan- yüksek bilet ücretleri
aras›ndaki uçurum da bu dönemde bafllam›fl, kolay sahnelenebilir, popüler oyun-
lar seçen özel tiyatrolar seyirci kayb›na u¤ram›flt›r. Buna karfl›l›k, televizyonda par-
layan y›ld›zlar›n bafl› çekti¤i müzikaller yoluyla sunulan ‘popüler kültür’e kucak
açanlar az de¤ildir. Bu gösteriler, yüksek bilet ücretlerine karfl›n, genellikle tiyatro-
ya gitmeyen, bir kesim ‘televizyonsever’ seyirciye çekici gelmifltir. Öte yandan,
Ferhan fiensoy’un yaz›p yönetti¤i ve oynad›¤›, Ortaoyuncular yap›m› olan ‘Muz›r
Müzikal’, tutucu çevreleri rahats›z etmifltir. Bir süre sonra da oyunun sahnelenmek-
te oldu¤u Taksim’deki fian Tiyatrosu bilinmeyen nedenlerden dolay› yanm›flt›r.

1980-2000 döneminin politik ve toplumsal ortam›ndan tiyatro nas›l etkilenmifltir?

DÖNEM‹N T‹YATRO ORTAMI
70’li y›llar›n ortalar›ndan bu yana, Muhsin Ertu¤rul’un gerçekleflmemifl Bölge Tiyat-
rolar› projesinin yerine geçmek üzere, Devlet Tiyatrolar›’n›n ülke düzeyinde yay-
g›nlaflt›r›lmas› gündemdedir. 1985’te Adana Devlet Tiyatrosu yerleflik düzene geçip
sürekli oyun sergilemeye baflam›fl, 1988’de Trabzon ve Diyarbak›r Devlet Tiyatrola-
r› kurulmufltur. 1998’de ise Sivas, Van, Erzurum, Konya DT sahneleri, 1993’te Antal-
ya DT, aç›lm›flt›r. (DT.’nin yerleflik sahnelerde sürekli olarak etkinlik sundu¤u kent-
lerin say›s› günümüzde 20’yi aflm›flt›r; yurt düzeyindeki DT sahnelerinin say›s› ise
60’› bulmufltur. Bu sahneler ayr›ca 30 dolay›ndaki ilde turne hizmeti vermektedir.)

YÖK yasas› ile konservatuarlar›n yüksek ö¤retim kurumlar› kapsam›na al›nma-
s› ve tiyatro uygulamas› alan›nda e¤itim veren üniversite bölümlerinin say›s›n›n
artmas›, yaln›z birkaç büyük kentin de¤il, kurumlaflm›fl bir tiyatroya sahip olmas›
elliyi aflk›n y›ld›r ertelenmifl olan kimi baflka kentlerin de tiyatroya aç›lmas›n› ko-
laylaflt›rm›flt›r. Özel üniversitelerin kurulmas› ve ço¤almas›yla da ülke düzeyinde ti-
yatro sanatç›s›/kuramc›s› yetifltirmeyi hedefleyen üniversite bölümlerinin say›s›
30’a yaklaflm›flt›r.

Yerel yönetimlerin tiyatroya katk›s› ise, son 30 y›ll›k süreç göz önüne al›nd›¤›nda
son derece s›n›rl› olmufltur. Bugün ülke düzeyinde ad› bilinen ancak 6-7 yerel yöne-
tim tiyatrosundan söz edebiliyoruz. Bu kurumlardan en h›zl› geliflenleri ve tiyatro-
muzda söz sahibi olmaya bafllayanlar, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatro-
lar›, Bak›rköy fiehir Tiyatrosu ve Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar›’d›r.
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1980-2000 dönemine
bak›ld›¤›nda, ülke düzeyinde
yayg›nlaflmas› yavafl olan,
seyirci taraf›ndan
beslenmeyen /
yönlendirilmeyen, seyircisini
peflinden sürüklemeyi
baflaramam›fl bir tiyatro
eyleminin, var olan
kurumlar›yla deneye yan›la
yol almaya çal›flt›¤› görülür.

Nicel geliflmenin yeterince
nitelikli olmas›n› zorlaflt›ran
sorunlar aras›nda,
ülkemizde tiyatro yönetmeni
yetifltiren e¤itim
kurumlar›n›n say›ca çok az
olmas› ve tiyatro e¤itimi
veren kurumlar›n
ço¤almas›yla, yetiflmifl
e¤itici s›k›nt›s›n›n bafl
göstermifl olmas› yer
almaktad›r.



Tiyatromuzda son 30 y›l içinde görülen durgunlu¤a karfl›n, ortaya çarp›c› sah-
ne olaylar› da ç›km›flt›r kuflkusuz. Sorun, ödenekli ve özel tiyatrolar ba¤lam›nda
parlak ç›k›fllar›n sürekli olmay›fl›d›r. E¤itimli yönetmen say›s›n›n s›n›rl› oluflu yan›n-
da, bir baflka eksiklik de ülkemizde dramaturji çal›flmalar›n›n yeterince üstünde
durulmay›fl›, e¤itimli dramaturglardan yeterince yararlan›lmay›fl›d›r. Bir sorun da,
ülke düzeyinde sahnelenmekte olan oyunlar› de¤erlendirebilecek elefltirmen say›-
s›na ulafl›lamam›fl olunmas›d›r. De¤erlendirilmemifl çal›flmalar›n, sanatç›lar› daha
öte nitelik aray›fl›na yönlendirmesi beklenemez. 

Çocuk tiyatrosu sahne sanatlar›m›z içinde en çok göz ard› edilmifl olan aland›r.
Oysa ‹BBfiT ve daha sonra DT sürekli olarak çocuk oyunu sergilemifl, zaman için-
de AÇT ve AÇOK gibi baflar›l› özel topluluklar kurulmufltu. Ancak, çocuk tiyatro-
su yaln›z oyunculuk ya da yap›mc›l›kla de¤il, psikolog ve pedagoglar›n da gözeti-
mi ve katk›lar›yla gerçekleflebilecek bir olgudur. Dahas›, çocuk tiyatrosu, gelece-
¤in be¤eni sahibi seyircilerini yetifltirmeye de hizmet edece¤inden, en az büyükler
için yap›lan tiyatro düzeyinde nitelikli olmal›d›r. Çocuk alg›lamas›n›n büyüklerin-
kinden çok daha keskin oldu¤u göz önünde tutulursa, yap›lan ifli çocuklara be-
¤endirmenin hiç de kolay olmad›¤› anlafl›l›r.

Bu dönemde tiyatro ba¤lam›nda uluslararas› iliflkilerin geliflti¤i görülür. 1991’de
Uluslararas› Tiyatro Enstitüsü’nün (ITI) -Türk tiyatrosunun tan›t›ld›¤› bir sempoz-
yumun da içinde yer ald›¤›- Genel Kongresi ‹stanbul’da, Uluslararas› Amatör Tiyat-
rolar Birli¤i’nin Dünya Kongresi de 1995’te Ankara’da yap›lm›flt›r. ‹stanbul Kültür
Sanat Vakf›’n›n (‹KSV) düzenledi¤i ve günümüzde dünyadaki tiyatro festivalleri
aras›nda önemli bir yeri olan ‹stanbul Uluslararas› Tiyatro Festivali de 1989’da bafl-
lat›lm›flt›r. (Zaman içinde bugün Ankara Uluslararas› Tiyatro Festivali olarak ku-
rumlaflan flenli¤in de nüvesi oluflacak, dahas›, Devlet Tiyatrolar›’n›n, belediyelerin
ya da özel kurulufllar›n giriflimiyle Geleneksel Tiyatro ve/ya da Kukla ve/ya da kül-
tür-sanat flenlikleri niteli¤indeki etkinlikleri de içeren, çeflitli ulusal/uluslararas› ti-
yatro flenlikleri oluflturulacakt›r.) ODTÜ Amatör Tiyatrolar fienli¤i, ‹stanbul
BBfiT’nin genç tiyatrolar› bahar günlerinde buluflturdu¤u özel etkinlik gibi, genç-
lerin ve amatörlerin çal›flmalar›na yönelik birçok flenlik günümüzde de sürmekte-
dir. (Bu tür flenliklerin en önemlileri aras›nda Denizli Uluslararas› Amatör Tiyatro
fienli¤i de bulunmaktad›r.) K›sacas›, tiyatro flenlikleri düzenleme eylemi, ülkemiz-
de yüksekö¤retim kurumlar›n›n, belediyelerin ve ödenekli tiyatro kurulufllar›n›n
yüzy›l dönümünde benimsedi¤i bir kültür-sanat etkinli¤i olmufltur. Ayn› do¤rultu-
da tiyatro yar›flmalar› ve ödülleri de h›zla artacakt›r. Tiyatro Elefltirmenleri Birli¤i
(TEB) Tiyatro Ödülleri, Halk Sigorta taraf›ndan düzenlenen (günümüzde Yap› Kre-
di Bankas›’na geçmifl olan) Afife Tiyatro Ödülleri ve 1995’te yitirdi¤imiz Sadri Al›-
fl›k ad›na ailesi taraf›ndan verilen Tiyatro Ödülleri 1980-2000 döneminde ortaya
ç›km›fl etkinliklerdir. 

Bu dönemin en göze çarpan tiyatro olaylar› aras›nda yer alan ve ço¤u ödül ka-
zanm›fl olan sahne çal›flmalar›n›n baz›lar› flöyle s›ralanabilir: Rutkay Aziz’in yönet-
ti¤i A.S.T. yap›m›, Gorki’nin ‘Yaz Misafirleri’, Basil Coleman’›n yönetti¤i Ankara
DT yap›m›, Shakespeare’in ‘Kral Lear’i, Baflar Sabuncu’nun yönetti¤i, ‹BBfiT yap›-
m› ‘Bir Ata Krall›¤›m’ bafll›kl› Shakespeare kolaj› ve Tiyatro Atölyesi yap›m› olan
Jean Genet’nin ‘Balkon’ oyunu; Kenan Ifl›k’›n yönetti¤i Bak›rköy fiehir Tiyatrosu
yap›m›, Naz›m Hikmet’in ‘Ivan Ivanoviç Var m›yd› Yok muydu’ oyunu, Yücel
Erten’in yönetti¤i, ‹stanbul DT yap›m›, Peter Shaffer’›n ‘Amadeus’ ve Ankara DT
yap›m› Haldun Taner’in ‘Keflanl› Ali Destan›’ oyunlar›, fiakir Gürzumar’›n yönet-
ti¤i, Ankara DT yap›m› ‘Uyarca’, Ifl›l Kasapo¤lu’nun yönetti¤i, ‹stanbul BBfiT yap›-
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m›, Goldoni’nin ‘‹ki Efendinin Ufla¤›’ ve ‘Kral Lear’ ile Diyarbak›r DT yap›m›,
Shakespeare’in ‘Onikinci Gece’si, Müge Gürman’›n yönetti¤i Ankara DT yap›m›,
Büchner’in ‘Woyzeck’i, Ayflenil fiaml›o¤lu’nun yönetti¤i Adana DT yap›m›, Dür-
renmatt’›n ‘5. Frank’›, Can Gürzap’›n yönetti¤i ‹stanbul DT yap›m›, Memet Bay-
dur’un ‘Yang›n Yerinde Orkideler’i, Haldun Dormen’in yönetti¤i ‹stanbul BBfiT
yap›m›, Ekrem-Cemal Reflit Rey’in ‘Lüküs Hayat’ müzikali, Cüneyt Gökçer’in yö-
netti¤i Ankara DT yap›m›, Edward Albee’nin ‘Kim Korkar Hain Kurttan’›, Gen-
co Erkal’›n yönetti¤i Dostlar tiyatrosu yap›m›, Brecht’in ‘Galileo Galilei’ oyunu,
Ergin Orbey’in yönetti¤i Ankara Sanat Tiyatrosu yap›m›, Turgut Özakman’›n ‘Re-
simli Osmanl› Tarihi’ oyunu, Ferhan fiensoy’un Pierre-Henri Cami’den uyarlad›-
¤› ‘Yorgun Matador’, Tunç Yalman’›n sahneledi¤i ‹stanbul BBfiT yap›m›, Sam
Shepard’›n ‘Vahfli Bat›’s›, Mustafa Avk›ran’›n sahneledi¤i, Ankara DT yap›m›, Mu-
rathan Mungan’›n ‘Geyikler Lanetler’i, Mehmet Ulusoy’un yönetti¤i Dostlar Tiyat-
rosu yap›m›, ‘Naz›m Hikmet’in ‘Sevdal› Bulut’u, Bilsak yap›m›, Sevim Burak’›n ‘‹fl-
te Bafl ‹flte Gövde ‹flte Kanatlar’›, Basil Coleman’›n yönetti¤i Ankara DT yap›m›,
Shakespeare’in ‘Kral Lear’i... Organizatör Egemen Bostanc›’n›n yap›mc›l›¤›n› üst-
lendi¤i ‘popüler müzikal’ biçemindeki sahne olaylar› aras›nda en çok tutulanlar,
Sad›k fiendil’in ‘Yedi Kocal› Hürmüz’ ve ‘Kanl› Nigar’ oyunlar› ile Haldun Dor-
men’in ‘Hisseli Harikalar Kumpanyas›’ oyunu olmufltur.

Bu listeye baflar›l› baflka yap›mlar da eklenebilir. Böylelikle, dönem boyunca
sürekli olarak parlak tiyatro olaylar› yaflan›yormufl görünümü verilebilir. Ancak, bu
ünitede 20 y›l› kapsayan çok uzun bir dönemden söz edildi¤inin unutulmamas› ge-
rekir: Y›llara bölündü¤ünde her 12 aya ancak 2 parlak yap›m düflmektedir; liste
ikiye katlansa bile, her bir y›l bafl›na ancak 4 baflar›l› yap›m düflecektir; bu da tiyat-
romuzda önemli geliflmeler oldu¤unu gösterecek bir oran say›lamayacakt›r.

DÜNYA T‹YATROSUNDAK‹ HAREKETLER‹N ETK‹LER‹
1990’l› y›llarda Amerikal› sahne tasar›mc›s› Robert Wilson’›n dramatik metin kulla-
n›m›ndan gitgide uzaklaflarak ‘metinleraras›’ olmay› gözeten ve ‘performans’ (sah-
ne gösterisi) temelli, ‘imge tiyatrosu’ olarak da adland›r›lan bir anlat›ma yöneldi¤i
görülür. Bat› tiyatrosu, yüzy›l dönümünde ‘post-modern’ (modern sonras›) döne-
mini yaflamaktad›r. Deneysellik tiyatro sanat›n›n vazgeçilmez bir parças› olmufltur.
Bu do¤rultuda etkin olan bir özelik de tiyatroda ‘çokkültürlülü¤ün’ ya da ‘etnik
özelliklerin’ öne ç›kar›lmas›d›r. (Kapitalist/emperyalist bak›fl aç›s›n›n ‘küresellefl-
me’ slogan›na sar›ld›¤› bir dönemde, Bat›’n›n tiyatro insanlar› taraf›ndan tiyatroda
da böyle bir yöneliflin oluflturulmas› flafl›rt›c› de¤ildir.) 

Bat› tiyatrosunun bu dönemde benimsedi¤i deneysel/de¤ifltirici/dönüfltürücü
yaklafl›m›n yans›malar›, ‹BBfiT bünyesinde Ayla ve Beklan Algan yönetiminde ku-
rulan Tiyatro Araflt›rma Laboratuar› (TAL) çal›flmalar›nda görülür. (Söz gelimi,
‘Troya ‹çinde Vurdular Beni’ bafll›kl› performansta, Anadolu’nun halk insanlar›-
na özgü devinimlerle, Truva Savafl›’ndan Çanakkale Savafl›’na uzanan dönemde
ayn› topraklarda yaflanm›fl uygarl›klardan kalma duyarl›klar buluflturulmaktad›r.)
Studio Oyuncular› Toplulu¤u ile yapt›¤› çal›flmalarda, ço¤unlukla çok ünlü metin-
lere dayal› uyarlamalar kullanm›fl olan fiahika Tekand’›n ise yazar-yönetmen-e¤it-
men-oyuncu-yönetici kimli¤ini ‘performatif sahneleme ve oyunculuk’ anlay›fl›n›
gelifltirme yoluna adad›¤› görülüyor. (Tekand, ‘Kral Oedipus’ oyununu, bulmaca
kutular›ndan oluflan bir tasar›m içinde oyun kiflilerini, Laius’un katilini bulma eyle-
mi do¤rultusunda, bulmaca çözücüler gibi devindirerek sahnelemifltir.) ‘Perfor-
mans’ta çok kültürlülü¤e iflaret eden motiflerin kullan›lmas›na, Mustafa Avk›ran’›n
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1980-2000 dönemi, dünya
tiyatrosunun sahne
olaylar›nda tazelenme
gereksinmesini duydu¤u bir
süreci gösterir. Bu çaba 20.
yüzy›l›n ilk çeyre¤inde
Antonin Artaud’nun ‘k›y›c›’
tiyatro anlay›fl›n› savundu¤u
yaklafl›m ile bafllam›flt›r.
Tiyatroda yeniden ritüel
duyarl›¤› yakalamak ve/ya
da tiyatroda bedenin,
mimi¤in, jestin, ve sesin
kullan›m›n› yeni boyutlara
yerlefltirmek ve/ya da ‘bofl
alan’› (sahne uzam›n›)
yönetmence bir yarat›c›l›kla
doldurmak gibi, bilinen
oyunlar›n al›fl›lm›fl›n
d›fl›ndaki yaklafl›mlarla
sahnelenmesi
do¤rultusunda, Bat›’da
birkaç dönemdir Eugene
Barba, Sergei Grotowski,
Peter Brook gibi tiyatro
adamlar›n›n farkl›
yaklafl›mlarla öncülü¤ünü
yapmakta oldu¤u farkl›
boyutlardaki deneysel
çal›flmalar dünya
tiyatrosunca
özümsenegelmifltir.

Memet Baydur

Murathan Mungan

Sevim Burak



önderli¤ini yapt›¤› 6. Sokak Tiyatrosu çal›flmalar›nda ve baflka öncü topluluklar›n
denemelerinde de görülür. 1984’te kurulan Bilsak Tiyatro Atölyesi de, tiyatroda de-
neysel yarat›c›l›¤›n ön düzeye getirildi¤i e¤itim ve sahneleme çal›flmalar› amaçla-
maktad›r. Kerem Kurdo¤lu ve Naz Erayda’n›n Tiyatro Kumpanya’daki etkinlikleri
de bu tür öncü sahne olaylar›na aç›lmaktad›r.

Bat› tiyatrosunun yavafl yavafl ‘post-dramatik’ (dramatik sonras›: dramay› olufl-
turan metinlerin öneminin azalmas›) dönemi kucaklamaya bafllamas›yla, Handke
ve Heiner Müller gibi post-modern e¤ilimleri benimsemifl yazarlar gündeme gel-
meye bafllam›flt›r. (Dramatik-sonras› metinlerin ülkemizde oluflturulmas›na, yüzy›l
dönümünden sonra, 2000’li y›llarda bafllanacakt›r.) 

Bu arada ‘performans’ temelli ‘dans tiyatrosu’, yeni bir tür olarak h›zl› bir yük-
selifle geçmifltir. Ustalar›n ustas› Alman sanatç› Pina Bausch’un doru¤a ç›kan bafla-
r›lara imza att›¤› bu türün ülkemizdeki ilk ürünleri yüzy›l dönümünün son aflama-
s›nda al›nacakt›r.

1980’ler, Bat›’da tiyatro yap›mlar›nda multi-medya (çoklu ortam) araçlar›n›n kul-
lan›ld›¤› dönemdir. Sahne olay›n›n sinema ve video ekranlar›nda yer alan, bilgisa-
yardan gelen ses ve görüntülerle, foto¤raflarla bütünlendi¤i bu yaklafl›m yüzy›l dö-
nümünde bizde de uygulanmaya bafllam›fl, bu arada Karagöz gösterileri de -multi
medya araçlar›yla ayn› ifllevi yüklenerek- sahne olay›nda yer almaya bafllam›flt›r.

Bat› tiyatrosunda, yönetmenin yap›m üstünde a¤›rl›kl› biçimde söz sahibi oldu-
¤u ‘yönetmen tiyatrosu’ anlay›fl› ve sahne metinlerine ‘farkl› yorum’ getirme e¤ili-
mi tüm h›z›yla sürmektedir. Profesyonel Türk topluluklar› da 1980-2000 dönemin-
de - yeterince e¤itimli yönetmenimiz olmasa da- ço¤unlukla ‘yönetmen tiyatrosu’
anlay›fl›n› benimsemifltir. Yap›mlar›n görsel-iflitsel boyutlarda çekici k›l›nmas›, met-
nin anlam›n› aktarmaktan daha öncelikli bir ifllem olarak görülmektedir. 

1980-2000 döneminin en etkili tiyatro adamlar›ndan biri, ‹talyan halk tiyatrosu
ile politik tiyatroyu buluflturan -kendi yazd›¤›- metinleri sahneleyip efli Franca Ra-
me ile sunan Dario Fo’dur. Fo, bir oranda do¤açlamaya dayand›rd›¤› sahne olay-
lar›yla, Bat› dünyas›nda ‘yazar tiyatrosu’nu sürdüren tek önemli isimdir. ‹lginçtir,
1980’li y›llarda kurdu¤u Ortaoyuncular toplulu¤uyla gündeme gelen Ferhan fien-
soy da, bizim geleneksel tiyatromuzla Avrupa gelene¤ini buluflturdu¤u sahne me-
tinleri ve sahne yorumlar›yla, politik elefltiri dozu daha yumuflak bir ‘yazar tiyatro-
su’ örne¤i sunmaktad›r. Bu raslant›sal örtüflmede, fiensoy’un Fo’dan etkilenmifl ol-
ma olas›l›¤›ndan çok, ‹talyan ve Türk geleneksel tiyatrolar›n›n birbirine ‘yak›n du-
ruflu’nun pay› olmal›d›r. 

Ayn› türde bir raslant›sal koflutluk da Prof. Dr. Nurhan Karada¤’›n yine bu dö-
nemde, Bat›’n›n ‘performans tiyatrosu’ndan bütünüyle ba¤›ms›z bir çal›flmas› sonu-
cunda, Anadolu köy seyirlik oyunlar›n› ortaya ç›kartmas› ve sahnelemesidir. Mo-
dern oyun/oyunculuk yaklafl›m›yla ritüele dayal› ‘köylü tiyatrosu’nun ö¤elerini yan
yana kullanma çabas›, 1980’li ve 90’l› y›llarda Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölü-
mü’nde gerçekleflti. Sedat Veyis Örnek’in araflt›rmalar›ndan yola ç›k›larak oluflturul-
mufl, Yeflim Dorman’›n kaleme ald›¤› Ölüm, Evlenme, Do¤um bafll›kl› çal›flmada
yaflam döngüsüne iliflkin temel ritüel olgular oyunlaflt›r›lm›flt›r. Anadolu kültürüne
iliflkin özgün malzemenin kitap taramas› ve alan çal›flmas› yoluyla toplanmas›, son-
ra da bu malzemenin sahneye uyarlanarak özgün bir biçemde sergilenmesi amac›-
n› tafl›yan çal›flmalar birçok özgün sahne metninin oluflmas›n› sa¤lam›flt›r. 

1990’l› y›llarda önce ‹ngiltere’de, hemen ard›ndan da A.B.D.’de oluflup yeni bir
tiyatro hareketine dönüflen ‘Surat›na Tiyatro’ (In -Yer-Face Theatre) örnekleri, o
güne dek tiyatro sahnesine ç›kart›lmas› ‘terbiyeye ayk›r›’ bulunan hemem hemen
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1980-2000 döneminde
Brecht Tiyatrosu Avrupa’da
yo¤un biçimde
gündemdedir. Do¤u
Berlin’deki -Brecht’in
kurmufl oldu¤u- Berliner
Ensemble toplulu¤unun yan›
s›ra, baflta Almanya,
Avrupa’n›n birçok ülkesinde
Brecht oyunlar›
sahnelenmektedir. (Usta
yönetmen Giorgio Strehler’in
ünlü ‹talyan flark›c› Milva’y›
sahneye ç›kard›¤› ‘Üç
Kuruflluk Opera’ yap›m›
günümüzde bile
an›msanmaktad›r.)
Ülkemizde 1960’larda
bafllayan Brecht tiyatrosu
hayranl›¤› bu dönemde de
sürmektedir. 1984 y›l›nda
‘Galileo Galilei’ oyunu hem
Dostlar tiyatrosu hem de
A.S.T. taraf›nda ayn› anda
sahnelenmifltir.

Kerem Kurdo¤lu



tüm konular› ve dilsel kullan›mlar› özgürce gündeme getirmifltir. Bu yeni tür tiyat-
ro, yüzy›l dönümünde ülkemizde de tutulacak, 2000’li y›llarda Özen Yula’n›n ‘Gö-
zükara Alaturka’ oyunu gibi yerli örnekler de verilecektir.

1980-2000 döneminde tiyatromuzun geliflimini destekleyen ve köstekleyen yurt ve/ya da
dünya düzeyindeki politik-toplumsal-ekonomik ve sanatsal olaylar›n en önemlileri nelerdir?

DÖNEM‹N OYUN YAZARLARI
1980-2000 döneminde politik tiyatro ortam› bir önceki dönemle k›yaslanamayacak
düzeyde zay›flam›flt›r. Söz özgürlü¤ünün denetim alt›nda oluflu sonucunda oyun
yazarl›¤›nda bir durgunluk dönemi yaflanmaktad›r. Yazarlar ço¤unlukla içe dönük,
soyutlamay› uç boyutlara götüren, görsel-iflitsel zenginlikten yoksun, tiyatroda ye-
ni bir aç›l›ma ›fl›k yakmayan oyunlar üretirler. 

Eski ve Yeni Yazarlar
Tiyatro için yazmay› dönemler boyunca sürdürmüfl olan Refik Erduran, Recep Bil-
giner, Orhan Asena, Tar›k Bu¤ra, Turan Oflazo¤lu, Güngör Dilmen, Necati Cuma-
l›, Sabahattin Kudret Aksal, Nezihe Araz, Baflar Sabuncu, Dinçer Sümer, Turgut
Özakman gibi yazarlar bu dönemde de etkindir. Farkl› biçemler, farkl› duyarl›klar,
farkl› oyun yazarl›¤› aray›fllar› sürer...

Turgut Özakman, 1960’l› ve ‘70’li y›llardaki oyunlar›nda uygulad›¤› yaklafl›m›
bir dolu zekice yenilikle zenginlefltirerek, ça¤dafl tiyatroyla geleneksel tiyatromuzu
özgün bir potada eriten, konular›n› yine Osmanl› döneminin son aflamalar›na yas-
land›rd›¤›, ‘geçmifl’e dayanarak, ‘bugün’ için ‘k›ssadan hisse’ ç›kard›¤›, ‘göstermeci
biçem’ ve ‘aç›k biçim’deki ‘Resimli Osmanl› Tarihi’ (Bkz. Dönemin Öne Ç›kan
Oyunlar› bölümü ‘Bir fiehnaz Oyun’ gibi, günümüzde de s›k s›k sahnelenen ünlü
oyunlar›n› yazar. ‘Bir fiehnaz Oyun’, I. Dünya Savafl›’n›n efli¤indeki 1914 ‹stan-
bul’unda, s›radan insanlar›n iliflkilerini ve çat›flmalar›n› yans›t›r. Dramatik durumu
Göben ve Breslau adl› z›rhl› Alman gemilerinin ülkemize s›¤›nmas› oluflturur. Bu
yap›t›n hemen ard›ndan da Özakman’›n son oyunu ‘Töre’ gelir gündeme. ‘Töre’,
kan davas›n› lanetleyen, kad›nlara adanm›fl bir bar›fl oyunudur. Özakman bu kez
‘gerçekçi’ ve ‘göstermeci’ biçemleri buluflturmakta, trajik bir konunun güldürü ö¤e-
leriyle yumuflat›ld›¤› ‘oyunsu’ oyunlar›ndan birine daha imza atmaktad›r.

Tuncer Cüceno¤lu bu dönemde ‘Kad›nc›klar’ oyunuyla büyük bir ç›k›fl yapar
(Bkz. Dönemin Öne Ç›kan Oyunlar› bölümü). ‘Kad›nc›klar’›n baflar›s›n›, bir ka-
d›n›n y›llar sonra karfl›laflt›¤› iflkencecisiyle hesaplaflt›¤›, çok be¤enilen ‘Ç›kmaz So-
kak’ izler. Tuncer Cüceno¤lu da dönemin en üretken yazarlar› aras›na girmek üze-
redir. ‘Ç›¤’, ‘Helikopter’, ‘fiapka’, ‘Matruflka’, ‘Boyac›’ gibi, çeflitli dramatik durum-
lardan kaynaklanan ve çeflitli toplumsal konular, özel iliflkiler ve bireysel çat›flma-
lar üstünde odaklanan, çeflitli oyun yazma türlerinin kullan›ld›¤› yeni oyunlar›
Türk seyircilerle buluflurken, önce ‘Kad›nc›klar’ ve ‘Ç›kmaz Sokak’, sonra da bafl-
ka oyunlar› yabanc› dillere çevrilerek yurt d›fl›nda sahnelenmeye bafllar. Cüceno¤-
lu, kazand›¤› ödüller ‘Kad›nc›klar’dan bafllay›p, 2010 y›l›n›n ürünü ‘Kad›n S›¤›na-
¤›’na ulaflan, otuz y›ll›k kariyeri içinde 20’yi aflk›n oyuna imza atm›flt›r. 

1980’ler, Ferhan fiensoy’un ‘fiahlar› da Vururlar’ (Bkz. Dönemin Öne Ç›kan
Oyunlar› bölümü) oyunu ile günümüze uzanan, “Ferhanca” sivri dilli, bereketli
oyun yazarl›¤›n› ata¤a geçirdi¤i dönemdir. Ferhan fiensoy, günümüzde 30. y›l›n›
tamamlam›fl olan Ortaoyuncular toplulu¤unun da¤ar›na her y›l yeni oyunlar (‘Sa-
hibinden Sat›l›k Ortaoyunu’, ‘‹flsizler Cennete Gider’) ve/ya da uyarlamalar (‘Üç
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Bu dönem, deneyimli oyun
yazarlar›na, 50’li ve 60’l›
y›llarda do¤mufl yazarlar›n
kat›ld›¤›, bir yandan
‘toplumsal olgular’
tart›fl›l›rken, bir yandan da
‘bireysel açmazlar’ içinde
kilitlenmifl duyarl›klar›n
yans›t›ld›¤›, ne ki hiçbir
konunun fazlaca öne
ç›kmad›¤›, çeflitli yazma
biçemlerinin denendi¤i, ama
hiçbirinin a¤›rl›kl› bir etki
yaratmad›¤› bir süreç olarak
de¤erlendirilebilir.

Özen Yula

Tuncer Cüceno¤lu



Kurflunluk Opera’, ‘Viflne Bahçesi’) katm›flt›r. Hepsi de yaz›l›r yaz›lmaz sahnelenen
bu oyunlardan bir bölümü geleneksel seyirlik güldürü anlay›fl›yla modern kabare-
yi, ar› gülmece ile politik tafllamay› bulufltururken (‘‹stanbul’u Sat›yorum’), bir bö-
lümü de (‘Yorgun Matador’) Bat› sahnelerinin ‘uyumsuz tiyatro’ anlay›fl›na, ‘gro-
tesk’e, fliirselli¤e yaslanan, güldürücü olmaktan çok gülümseten/hüzünlendiren
çal›flmalard›r.

1980’ler Memet Baydur’un, 12 Eylül döneminde ayd›n kesimin suskunlu¤unu,
yaln›zl›¤›n› ve yaflad›¤› iletiflimsizli¤i, incelikli bir ‘kara güldürü’ olarak dile getiren
‘Limon’ ile bafllayan ve ‘Cumhuriyet K›z›’ndan (Bkz. Yukardaki Okuma Parças›)
‘Yang›n Yerinde Orkideler’e (Bkz. Dönemin Öne Ç›kan Oyunlar› bölümü) ula-
flan, dilsel ve kurgusal aç›dan çok özel olan yazarl›k u¤rafl›na bafllad›¤› dönemi be-
lirler. Memet Baydur, yapt›¤› ç›k›fl›n raslant› olmad›¤›n›, daha sonra gündeme ge-
len, uzayda yitmifl bir Sovyet astronotun duyarl›¤›n› dile getiren ‘Vladimir Koma-
rov’, s›radanl›¤›n s›ra d›fl› olanla karfl›laflt›r›ld›¤› ‘Düdüklüde K›ymal› Bamya’, insan
eyleminin do¤ay› ve insan›n gelece¤ini yok etti¤i bir ortam› anlatan ‘Yaln›zl›¤›n
Oyuncaklar›’ gibi oyunlar›yla kan›tlamaktad›r. Oyunlar›n ço¤u yaz›l›fllar›n›n hemen
ard›ndan sahnelenir. Bu yap›tlar aras›nda en büyük sahne baflar›lar›ndan birini,
Anadolu’nun Do¤u’su ile Bat›’s›n›n insanlar›, yaflama biçimleri ve de¤er yarg›lar›
aras›ndaki uçurumu dile getiren ‘Kamyon’ yakalar.

Ö¤retim üyesi/yönetmen (ayn› zamanda Ankara Deneme Sahnesi’nin k›demli
üyesi) Prof. Dr. Nurhan Karada¤’›n sahne düzeniyle sunulan bu çal›flmalar›n bafl›n-
da, Yunus Emre’nin öyküsünü ritüel anlat›ma dayal› bir fliirsellikle sahneye getiren,
Nihat Asyal›’n›n kaleme ald›¤› ‘Yunus Diye Göründüm’, Yunus Emre fliirinin otan-
tik bir hareket düzeni içinde ‘operatik’ anlat›mla sunuldu¤u ‘Emrem Yunus’,
otantik köylü oyunlar›n›n otantik bir yaklafl›mla buluflturuldu¤u ‘Yaz›ba¤›nda
fienlik’ gelmektedir. ‘Yaren’ ise Anadolu’daki esnaf kollar›n›n ritüele dayal› uygu-
lamalar›n›n oyunlaflt›r›ld›¤› bir çal›flmad›r. Bilgesu Erenus’un Anadolu esnaf oca¤›
ritüellerinden yararlanarak ‘Alamanc›l›k’ sorununu irdeledi¤i ‘Misafir’ oyunu da,
geleneksel olan ile ça¤dafl olan›, güldürücü olan ile hüzünlendirici olan› iç içe yan-
s›tabilen ‘oyunsu’ özellikler tafl›r. Erenus’un ‘Misafir’i tiyatro da¤ar›m›z›n vazgeçil-
mezleri aras›na girmifltir. 

Bizim co¤rafyam›z›n kültürüne e¤ilen, benzer türde araflt›rma ve oyun yazma
e¤ilimlerinin en önemli ürünlerini ise Murathan Mungan kotarm›flt›r. Mungan, Gü-
neydo¤u Anadolu ritüellerinden, taziye gelene¤inden getirdi¤i biçimsel deneme-
lerle oluflturdu¤u -iki afliret aras›ndaki düflmanl›¤›n birbirine afl›k iki gence ölüm
getirdi¤i- ‘Mahmut ile Yezida’ ve ‘Taziye’ (Bkz. Dönemin Öne Ç›kan Oyunla-
r› bölümü) oyunlar›ndan sonra, 1992’de ‘Geyikler Lanetler’i yazmay› bitirmifl,
böylece Murathan Mungan’›n 1980’lerden bu yana üstünde çal›flt›¤› Mezopotamya
Üçlemesi tamamlanm›flt›r. Yap›tlar ‘trajik’ söyleme yarafl›r bir fliirsel derinlik, trajik
karakterlere yarafl›r bir ‘iç hesaplaflma’ dinami¤i, kiflilerin yazg›lar›nda belirleyici
olan kültürel-tarihsel-toplumsal etmenlerin a¤›rl›¤›n› yans›tmaktad›r. Mungan’›n
yap›tlar› hem sahne olaylar› olarak, hem de -yazar›n dil kullan›m›ndaki imge zen-
ginli¤i nedeniyle- ‘okuma metinleri’ olarak de¤erlendirilebilmektedir.

1980’ler bir önceki dönemin yazarlar› Ülker Köksal ve Bilgesu Erenus’un dene-
yimli yazarlar aras›na girdi¤i dönemdir. ‘Kad›n sorunu’na olan e¤ilimi ile gündem-
de olan Ülker Köksal ilk kez 1984’te sahnelenen ‘Uzaklar’ oyunuyla pek çok ödü-
le de¤er bulunur. Ülkü Ayvaz ve Erhan Gökgücü de görevi devralma haz›rl›¤› için-
dedir. Yeflim Dorman-Y›ld›r›m Türker’in ortak ürünü ‘Gölge Ustas›’ bu dönemde
sahneye ç›kan oyunlar aras›nda yer al›r. Melih Cevdet Anday son sahne yap›t› olan
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olaylar› dönemin önemli bir
‘aray›fl’ ve ‘yönelifl’i olarak
nitelendirilebilir.

Erhan Gökgücü

Prof.Dr. Nurhan
Karada¤



‘Ölümsüzler’i yazar. Dönemin en baflar›l› tarihsel oyunu Kemal Bekir Özmanav’›n,
Nahit S›rr› Örik’in ‘Sultan Hamid Düflerken’ adl› roman›ndan uyarlad›¤› ‘Düflüfl’tür. 

1983 y›l›nda yitirdi¤imiz. Sevim Burak, ‘Sahibinin Sesi’ ve ‘Everest My Lord’ (‘‹fl-
te Bafl ‹flte Gövde ‹flte Kanatlar’) bafll›kl› yap›tlar›yla, dramatik edebiyat›m›za, dil-
sel ve görsel anlat›m› kural tan›maz bir özgürlük içinde kulland›¤›, bilinç ak›fl›n›n
d›flavurumcu bir yaklafl›mla sergilendi¤i özgün modeller sunar.

Bu dönemde yaz›lan oyunlarda konular de¤iflken, ifllenifl biçimleri genellikle
vurucu olmaktan uzakt›r. Kerem Kurdo¤lu ‘Haritadan Naklen Yay›n’da de¤erler
dizgesi ç›¤r›ndan ç›km›fl günümüz Türkiye’sine egemen ç›lg›nl›klar› yans›t›rken,
Ferdi Merter ‘Ku¤ular fiark› Söylemez’de eflcinsellik ve AIDS konular›n› inceler.
Adalet A¤ao¤lu, iç hesaplaflmaya yönelik, ‘zaman üstüne bir oyun’ olarak niteledi-
¤i ‘Çok Uzak Fazla Yak›n’ adl› yap›t›yla, Refik Erduran, çaptan düflmüfl bir solcu,
bir futbolcu ve bir seks y›ld›z›n› buluflturdu¤u ‘Ramiz ile Jülide’yle gündeme gelir.

‹ki genç yazar, ‘Theope’ ile Coflkun Büktel, ‘Miletos Güzeli’ ile Coflkun Irmak,
klasik tiyatro anlay›fl›n› bugünün gözlükleriyle de¤erlendirmektedir. Irmak, hem
çocuk oyunlar› hem de yetiflkinler için çok say›da oyun yazmaktad›r. Hasan Erkek,
sahne ve radyo için oluflturdu¤u bir dolu çocuk oyunu yan›nda, yetiflkinler için de
oyun yazmaya bafllar. Kasabal› bir ailenin ‘göç’ sanc›lar›n› dile getiren ‘Eflik’ Er-
kek’e ödül kazand›r›r. Bu dönemde oyun yazarl›¤›na geçifl yapanlardan biri de
Özen Yula’d›r. Yula, kendisine 2001 y›l›nda Afife ödüllerinden birini getirecek olan
‘Ay Tedirginli¤i” ile bafllayarak ‘K›rm›z› Yorgunlar›’ ve ‘Gözü Kara Alaturka’ya ula-
flacak, ac›mas›z toplumsal ortamlar›n yaflama yenik düflmüfl insanlar› üstünde
odaklanmay› ye¤leyecektir. ‘Gayri Resmi Hurrem’ bafll›kl› ‘iki kiflilik’ödüllü oyunu
ile de gündemde olan Yula yurt d›fl›na da aç›lmaktad›r. Turgay Nar, 1990’larda Ti-
yatro Stüdyosu yap›m› olarak sahneye ç›kart›lan -kent ortam›nda düzenin d›fl›na
itilerek yoksunlaflt›r›lm›fl insanlar›n dram›n› anlatt›¤›- çok ödüllü ‘Çöplük’ oyunuy-
la ünü yakalar. ‹lk sahne yap›t›yla (‘K›yamet Sular›nda’) ödül kazanan ve üretti¤i
yap›tlarla ses getiren bir baflka yazar da Civan Canova’d›r. Oyun yazarl›¤›na 1980’le-
rin sonunda bafllayan, ancak, aralar›nda ödüllü ‘Çok Geç Olmadan’ oyununun da
bulundu¤u birçok sahne metni yazm›fl olmas›na karfl›n 1990’larda yaln›zca ‘Mem
ile Zen’ bafll›kl› oyunu sahnelenen Cuma Boynukara da yeni kuflak oyun yazarla-
r› aras›nda yer almaktad›r. Ödüllü oyunu ‘Yeniden Yaratma’ ile gündeme gelen Ül-
kü Ayvaz oyun yazarl›¤›n›, geleneksel-ça¤dafl tiyatroyu buluflturan güldürülerle
(‘Külhanbeyi Operas›’), çeflitli biçimlerde soyutlamaya yönelifllerle (‘Nihavent Lon-
ga’) renklendirmektedir. Behiç Ak, oyun yazarl›¤›na -kentsel betonlaflman›n ve kö-
fle dönücülü¤ün insan yaflam›na ve uygarca bir varolufla vurdu¤u darbeyi irdeledi-
¤i- ‘Bina’ oyunu ile yapt›¤› giriflten sonra gündeme yazd›¤› -kad›n erkek iliflkileri-
nin absürd boyutlar›na e¤ilen- ‘Ayr›l›k’ ile ünlenmifl ve modern dünyada, yaflama
yabanc›laflma sürecine giren modern insan›n açmazlar›na ar› gülmece ve kara gül-
dürü gözlükleriyle bakan oyun yazarlar›m›z aras›ndaki yerini alm›flt›r. (Behiç Ak,
2000’li y›llarda, ‘Tek Kiflilik fiehir’ ve ‘Fay Hatt›’ bafll›kl› kara güldürüleriyle, do¤a-
ya yabanc›laflm›fl kentli kesimi mikroskop alt›nda inceleyecek, ‘‹ki Çarp› ‹ki’ ile ka-
d›n-erkek iliflkilerini farkl› toplumsal boyutlarla buluflturarak mikroskop alt›na ala-
cak, bu oyunlar›n sahne baflar›s›yla, dönemin öne ç›kan oyun yazarlar›n›n bafl›nda
gelecektir.) 

2000’li y›llarda Coflkun Irmak, Haluk Ifl›k, Civan Canova ve Turgay Nar’›n da
yeni oyunlar› sahnelenmektedir. Ali Berktay, ‘Kerbela’ yap›m›yla gündeme gelir-
ken art›k aram›zda olmayan Savafl Dinçel’in iki kiflilik oyunu ‘Uçurtman›n Kuyru-
¤u’ y›llard›r sahnelenmektedir. 2000’li y›llarda gün yüzüne ç›kan ve yasallaflm›fl ka-
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l›plardan deneyselli¤e uzanan bir çizgide yer alan oyunlar›yla Raflit Çelikezer de
sahnelerde söz sahibidir. Son birkaç y›ld›r, Ayfle Bayramo¤lu, Funda Özflener, Ber-
kun Oya, Beliz Güçbilmez ve baflka genç isimler de yeni yazarlara kat›l›yor. 

Genel olarak, oyunlar›n hiç olmazsa ödenekli tiyatrolar›n da¤ar›na girebilmesi
kayg›s›yla, her türlü ‘sak›ncal›’ olma olas›l›¤›na karfl› önlem alan, içe dönük, so-
yutlamay› uç boyutlara götüren, tiyatronun kald›ramayaca¤› yo¤unlukta fliirselli¤e
bürünmüfl, bu yolla evrensel boyutlara ulaflmaya çabalayan bir yazarl›k edimi söz
konusudur. 

Oyun Yazarlar›n› Yönlendiren Kimi Özellikler
• 1980’li y›llarda tek kiflilik oyun türünde bir patlama yaflan›r. Çeflitli konu-

lar› ve farkl› biçimsel yaklafl›mlar› kucaklayan tek kiflilik oyunlar, politik-
toplumsal-ekonomik durumlar›n bunaltt›¤› seyircinin, duygular›n› ve düflün-
celerini sahne olay›yla ‘ferahça’ bütünlefltirebildi¤i bir tiyatro ortam› sa¤la-
maktad›r. Bu dönemde Güngör Dilmen’in -Y›ld›z Kenter taraf›ndan yorum-
lanan- ‘Ben Anadolu’ ve Dinçer Sümer’in ‘Maviydi Bisikletim’ oyunlar› po-
pülerlik kazan›r. Ataol Behramo¤lu, Ifl›l Özgentürk ve Macit Koper’in, oyun-
cu-yorumcu Deniz Türkali için yazd›klar› tek kiflilik oyunlar da bu dönemin
ürünüdür. Ferhan fiensoy ise ‘Ferhangi fieyler’ ile seyirci rekoruna gider.
Genco Erkal 1980’li y›llarda Naz›m Hikmet-Aziz Nesin-Haldun Taner-Bertolt
Brecht’ten uyarlad›¤› ‘fliir-öykü-flark›-tiyatro’ birleflimi olan ‘Her Gün Yeni
Bafltan’ bafll›kl› tek kiflilik gösteriyi, daha sonra da bu gösterinin üstünde ye-
niden çal›flarak oluflturdu¤u ‘Merhaba’y› sunar. Bir baflka çok tutulan tek ki-
flilik oyun da Murathan Mungan’›n Orhan Veli’nin fliirlerinden derleyerek
sahne düzenine yerlefltirdi¤i ‘Bir Garip Orhan Veli’dir; Müflfik Kenter’in yo-
rumuyla, y›llara meydan okuyacak bir sahne performans› oluflmufltur. Za-
man içinde Ferhan fiensoy ‘Felek Bir Gün Salakken’, ‘fiu Gogol Delisi’ ve ‘fiu
An Mutfaktay›m’› üretecek, tek kiflilik oyunlar›n› 2000’li y›llarda da ‘Ferna-
me’ ile sürdürecektir. Ataol Behramo¤lu’nun ‘Mutlu Ol Naz›m’, Nezihe
Araz’›n ‘Kurtulufl Savafl› Kad›nlar›’ oyunlar› Dilek Türker taraf›ndan, Metin
Balay’›n ‘‹nad›na Yaflamak’ ve ‘‹nad›na ‹nsan’ oyunlar› Altan Erkekli taraf›n-
dan, ‘Kuvayi Milliye Destan›’, ‘Nutuk’ ve karikatürist O¤uz Aral’›n ‘Huysuz
‹htiyar’› Müflfik Kenter taraf›ndan yorumlan›r. Genco Erkal, Naz›m’›n fliirle-
rinden derledi¤i ‘‹nsanlar›m’ ve Aziz Nesin’in yap›tlar›ndan uyarlad›¤› ‘Birta-
k›m Azizlikler’ bafll›kl› tek kiflilik oyunlar› sunar. 2000li y›llarda da ‘Kerem
Gibi II’ ve Aziz Nesin’in yap›tlar›ndan derledi¤i ‘Nereye Gidiyoruz’ ile bu
türdeki çal›flmalar›n› sürdürür. Y›ld›z Kenter ‘Aflk Hep Vard›’ bafll›kl› göste-
risiyle kendi yaflam öyküsünü sahneye getirir. Savafl Dinçel de ‘Merakl›s›
için Öyle Bir Hikaye’de Saik Faik öyküleriyle buluflturur seyirciyi. Tek kifli-
lik oyunlar Y›lmaz Onay’›n ve baflka yazarlar›n da katk›lar›yla dönemin ti-
yatro yaflam›nda önemli bir katk› oluflturur.

• Belgesel tiyatro örnekleri de bafll›bafl›na bir e¤ilim oluflturur. Erhan Be-
ner’in kendi an› kitab› ‘Bürokratlar’dan oyunlaflt›rd›¤› metin 1983-1984 tiyat-
ro döneminde Ankara Halk Tiyatrosu (A.H.T.) toplulu¤unca sunuldu. 1984-
1985 döneminde Faruk Erem’in, mesle¤inin çeflitli aflamalar›nda gözlemle-
yip bire bir yans›tt›¤› olaylar› içeren ‘Bir Ceza Avukat›n›n An›lar›’ kitab›n›n
uyarlamas› Rutkay Aziz taraf›ndan A.S.T.’ta sahnelendi. 1995-1996 tiyatro
döneminde Ankara Ekin Tiyatrosu taraf›ndan Rüfltü Asyal›’n›n rejisiyle sah-
nelenen, Haluk Ifl›k’›n ödüllü oyunu ‘Külrengi Sabahlar’ 12 Eylül dönemi
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1980-20000 dönemi dram
yazarl›¤›nda biçim aray›fllar›
bireyseldir ve tiyatromuzda
yeni yöneliflleri
kurumlaflt›rma aç›s›ndan
yeterince güçlü de¤ildir.
Yazarla seyircinin gerçek
anlamda bulufltu¤u anlar
seyrektir. Belki de genç
kuflaklardaki oyun yazarl›¤›
potansiyeli tiyatroda de¤il
de, bol para kazand›ran
televizyon ve reklam
sektörlerinde
de¤erlendirilmektedir. Kolay
yoldan para kazanmak
1980’li y›llardan bu yana
toplumsal yaflam›m›z›
yönlendiren en önemli ilke
olmufltur çünkü... 

Berkun Oya

Haluk Ifl›k

Turgay Nar



henüz noktalanmadan yaz›lm›flt›. Bu metinde yer, zaman ve kiflilerin özel
isimleri belirlenmifl olmasa bile, ay ve gün olarak verilen tarihler, canland›-
r›lan olay›n Türkiye’de bu dönemde yaflanm›fl ve belgelenmifl gerçekleri bi-
re bir dile getirdi¤ini gösterir. 18 Eylül’de -’demokrasiyi ray›na oturtmak’ için
müdahalede bulunmufl askeri yönetimin ilk günlerinde- bafllayan olaylar 13
Aral›k’ta sona erer oyunda. Söz konusu olan, bir inzibat erini öldürdü¤ü sa-
v›yla yarg›lanan ‘on yedi’ yafl›ndaki ‘gösterici’ gencin idam edildi¤i tarihtir...
Metin Balay’›n yaz›p A.S.T.’ta sahneledi¤i ‘Deniz Diye Bir Delikanl›’ bafll›kl›
oyunda da Deniz Gezmifl’in yaflam› yar› kurmaca/yar› belgesel bir yaklafl›m-
la irdelenir.
Belgesel oyunlar 2000’li y›llara da ulafl›r. 2002’de Ali Berktay’›n kaleminden
ç›kan ‘Benim Meskenim Da¤lard›r’ oyununda, ünlü yazar Sabahattin
Ali’nin 1940’l› ve 50’li y›llar›n Türkiyesi’ndeki toplumsal/politik duruflunun
ve gizemi tam aç›klanmam›fl ölümü gündeme getirilir. Dilek Türker, Nezihe
Araz’›n tek-kiflilik ‘Latife’ oyununu ç›kart›r sahneye. Genco Erkal ‘Sivas
‘93’te Mad›mak Oteli yang›n›n› yaln›zca belgelere dayanarak anlat›r. ‘Si-
murg’ bafll›kl› oyununda ayn› olay› canland›rm›fl olan genç yazar Serdar
Do¤an, 1978’deki Marafl olaylar›n›n 30. y›l›nda yazd›¤› ‘Yang›n Yeri Marafl’
Canlar Tiyatrosu taraf›ndan 2008 güzünde sahnelenir. Cuma Boynukara ise
belgesel a¤›rl›kl› oyunlar›nda yabanc› kültürlerde oluflmufl izlekleri kucakla-
may› seçer. ‹lk kez 2001 y›l›nda Zafer Diper taraf›ndan Bizim Tiyatro yap›-
m› olarak sunulan ‘Ölüm Uykudayd›’, bir Güney Amerika ülkesinde dört
ayd›n›n bir hapishane hücresinde iflkenceye, bask›lara karfl› verdikleri sava-
fl›m› anlat›rken, 2010’da ‹zmir Devlet Tiyatrosu’nun sundu¤u ‘Yoksun’, aç-
l›ktan ölmek üzere olan bir Afrikal› çocu¤u ve onu parçalay›p yemek için öl-
mesini bekleyen akbaban›n oluflturdu¤u görüntüyü ‘Akbaba ve Çocuk’ bafl-
l›kl› foto¤raf›yla ölümsüzlefltiren, bu yap›t›yla 1994’te Pulitzer Ödülü alan ve
k›sa bir süre sonra intihar eden Kevin Carter’› incelemektedir.

• Yazar tiyatrosu olgusu da sürmektedir. fiensoy yeni oyunlarla 2000’li y›lla-
r› kucaklarken, 1994’te Necati Akp›nar ile BKM Oyuncular› oplulu¤unu ku-
ran Y›lmaz Erdo¤an da fiensoy gibi ‘yazar tiyatrosu’ oluflumuna s›cak bak-
maktad›r. Kabare türündeki ‘Otogargara’ ile bafllayan çal›flmalar› ‘Sen Hiç
A¤ustosböce¤i Gördün mü?’ ve ‘Bana Bir fieyler Oluyor’ oyunuyla sürer.
Nesrin Kazankaya da Seyir Defteri, Dobrijna’da Dü¤ün, fierefe Hat›ralar,
Profesör ve Hulahop, Quintet-Bir Dönüflüm Befllemesi oyunlar›yla Tiyatro Pe-
ra’n›n oyun da¤ar›na katk›da bulunmaktad›r. Kendi kurduklar› tiyatrolar için
oyun yazan bir dolu genç sanatç› var. Yeflim Özsoy Gülan, 2002 y›l›nda kur-
mufl oldu¤u Ve Di¤er fieyler Toplulu¤u için yazd›¤›, sahneledi¤i, oyuncu
olarak kat›ld›¤› oyunlarla bafl› çekmektedir. 2000’li y›llarda, yeni sahne me-
tinleri, yeni teknolojiler ve çok disiplinlilik üstünde yo¤unlaflarak ‘perfor-
mans’ olgusunu öne ç›karan bir tür ‘yazar tiyatrosu’ gündemde. Böylece,
oyun yazarl›¤› olgusunu ‘performans’ olgusuyla buluflturma e¤ilimi olufluyor. 

• 2000’li y›llarda ‘performans a¤›rl›kl› tiyatro’ da gündemdedir.Yekta Ko-
pan’›n Bülent Erkmen’in konsepti do¤rultusunda yazm›fl oldu¤u, DOT tara-
f›ndan 2006’da sahnelenen ‘‹ki Kiflilik Oyun’ bu tür sahne metinlerinden bi-
ridir. Özellikle ‹stanbul’da kurulan öncü-deneysel nitelikli topluluklarda çe-
flitli sahne sanatlar›n› buluflturma, tiyatroda ‘söz’ün, ‘ses’in, ‘mimik’, ‘jest’ ve
‘hareket’in, gerçekçi/epik/absürd/geleneksel seyirlik özellikleriyle bire bir
tan›mlanamad›¤› -flimdilik ‘özgün’ say›labilecek- bir potada eritme e¤ilimi
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görülüyor. Kurgu ve konsepti Övül-Mustafa Avk›ran imzas›n› tafl›yan Gara-
jistanbul yap›m› ‘Ashura’, ‘Oyunu Bozuyorum’ (metin: Meltem Ar›kan) gibi
çal›flmalar da bu tür bir yaklafl›m›n ürünleri. Performansa yönelik bir baflka
yaklafl›m da Tiyatro TEM taraf›ndan sergileniyor. Ayfle Selen ve fiehsuvar
Aktafl, sahne çal›flmalar›na kukla ve gölge oyunu performanslar›n› da kata-
rak, oyuncu-anlat›c›-gölge oyunu/kukla oynat›c›s› kimliklerini iç içe sunu-
yorlar. Murathan Mungan ise 2007’de yay›mlanan ‘Ka¤›t-Tafl-Kumafl’ bafll›k-
l› yap›t›yla, oyun yazarl›¤›n›n ‘performans metni’ ile bütünleflti¤ini gösteren
görsel-iflitsel bir söylem sunuyor. Hasan Erkek’in sözsüz ‘Kutsal Döngü’
metni Nurhan Karada¤ taraf›ndan bir köylü seyirlik ‘performans’› olarak sah-
neleniyor.

ÖNE ÇIKAN KONULAR, KONULARA YAKLAfiIMLAR
Tuncer Cüceno¤lu’nun ‘Ç›kmaz Sokak’, Bilgesu Erenus’un ‘555 K’, Adem Atar’›n
‘Cam Bardaklar K›r›ls›n’, Faruk Erem’in ‘Bir Ceza Avukat›n›n An›lar›’, Ferdi Merter’in
‘Bir Kad›n Bir Erkek Vard›’ oyunlar› bu türdeki çal›flmalar aras›nda yer al›r. Aziz Ne-
sin ise ‘Bir Zamanlar Memleketin Birinde’ bafll›kl›, hiç oynanmam›fl, çalg›l›-flark›l›
oyununda, 12 Eylül döneminden bugüne uzanan mant›k d›fl›l›¤› ve bu dönemin yü-
reklere yerlefltirdi¤i korkuyu tafllamaktad›r. Öte yandan, polis, gözalt›, iflkence, ha-
pislik olgular› yine gündemdedir. Çünkü 12 Eylül ile henüz yeterince hesaplaflma-
m›flt›r tiyatromuz. Erhan Gökgücü ‘Giordano Bruno’ ile fliddet, bask›, iflkence olgu-
suna Avrupa tarihinden getirdi¤i mesel arac›l›¤›yla ›fl›k tutar. Haluk Ifl›k ‘Külrengi
Sabahlar’da 12 Eylül yarg› mekanizmas›n› elefltirirken, ‘Memleket Hikayeleri’nde
90’l› y›llarda toplumca paylaflt›¤›m›z ‘utanç’ anlar›na ›fl›k tutar. Y›lmaz Onay’›n
‘Hücre ‹nsan›’, Ferhan fiensoy’un ‘Çok Tuhaf Soruflturma’, Eflber Ya¤murdereli’nin
‘Akrep’ oyunlar›yla, adalet ve yarg› mekanizmas›ndaki çarp›kl›k elefltirilir.

Dönemin öne ç›kan konular› aras›nda, politik bask›lar karfl›s›nda -özellikle ‘ay-
d›n’- bireyin çevreden soyutlanm›fll›¤› yer al›r. 1980-2000 döneminde oyun üreten
genç ve orta yafll› yazarlar›m›z yarat›c›l›klar›n› ço¤unlukla, orta s›n›f duyarl›¤›n›n s›-
f›r noktas›nda biçimlenen yabanc›laflma-yaln›zlaflma olgusuyla yüzleflme noktas›na
odaklam›fl gibidirler. O¤uz Atay’›n 1979’da gündeme gelen ‘Oyunlarla Yaflayanlar’
oyununda yans›yan benzer duyarl›k sürmektedir. Vüs’at O. Bener, ikinci oyunu -
iki kiflilik-‘‹pin Ucu’ ile hem dönemin toplumsal-politik atmosferini, hem de denet-
leyemedi¤i koflullar içinde hapsolmufl ayd›n bireyin duyarl›¤›n› iç içe irdeler. Civan
Canova’n›n ‘K›yamet Sular›nda’, ‘K›z›lötesi Ayd›nl›k’ ve baflka oyunlar›nda da ayn›
duyarl›k sezilir. Bu oyunlar, önemli oranda Memet Baydur ve Behiç Ak tiyatrosuy-
la buluflur.

90’l› y›llar›n ikinci yar›s›nda Kurtulufl Savafl› ve Atatürk oyunlar› birbirini izleme-
ye bafllar. Nezihe Araz’dan Orhan Asena’ya, Recep Bilginer’den Selim ‹leri’ye dek
birçok yazar›m›z Mustafa Kemal’in sahneye ç›kar›ld›¤› oyunlara imza atar. Yazar-
lar, Kurtulufl Savafl› ve Mustafa Kemal Atatürk’e iliflkin kliflelefltirilmifl söylemlerin
ötesine geçme çabas› içindedir sanki. Cumhuriyet devletinin kurulma aflamas›na
yönelik savafl›m› ateflleyen ilkelerden zaman içinde ne denli uzaklafl›ld›¤›n› da bil-
mektedirler. Ülker Köksal’›n daha önceki dönemlerde yaz›lm›fl olan ‘Karanl›kta ‹lk
Ifl›k’ oyunuyla sahnede Kubilay Olay› canland›r›l›r. 

DÖNEM‹N ÖNE ÇIKAN, ETK‹L‹ OLAN OYUNLARI
Dönemin üretkenlikleriyle ve/ya da yap›tlar›n›n yaratt›¤› etki nedeniyle öne ç›kan
befl yazar, Turgut Özakman, Ferhan fiensoy, Tuncer Cüceno¤lu, Murathan Mungan
ve Memet Baydur’dur.

198 Türk T iyatrosu

12 Mart dönemini 12 Eylül
ile buluflturan ve fliddet
uygulamas›, iflkence, bask›,
ceza olgular›n› sorgulayan
oyunlar da bu dönemde
gündemdedir.

Y›lmaz Onay



Özakman, tiyatromuzun geleneksel ö¤eleriyle ça¤dafl dünya tiyatrosunun anla-
t›m biçimlerini buluflturdu¤u oyunlar›n›n bir bölümünü bu dönemde yazm›flt›r. Bu
oyunlar aras›nda yer alan ve pek çok ödül kazanm›fl olan ‘Resimli Osmanl› Tari-
hi’(1983), 1981 Anayasas›’n›n oluflturdu¤u güncel tart›flmalardan yola ç›karak yaz›l-
m›flt›r. Oyunun devinimini, tarihsel gerçe¤in, fantezi ürünü bir durum ba¤lam›nda
irdelenmesiyle kotar›lan alayc› ve elefltirel bak›fl aç›s› oluflturur. Bu fantezi boyut
içinde ülkemizde yap›lan her bir Anayasa’n›n tarihsel zaman›na yolculuk yap›l›r.

Tuncer Cüceno¤lu’nun ‘Kad›nc›klar’ oyunu 1983-84 tiyatro döneminin en çok
ödül alan tiyatro yap›t› olarak öne ç›kar. Bir genelev ortam›nda geçen oyun, hayat
kad›nlar›n›n ço¤unlukla ac› bir sonla noktalanan ve hep birbirine benzeyen, top-
lumumuzda çok yaflanm›fl, yaflanan yaflanacak öykülerini dile getiriyor. Zaman
içinde çok çeflitli konular›, çeflitli türde oyunlarla irdeleyecek ve yap›tlar› yurt d›fl›-
na aç›lacak olan Cüceno¤lu’nun yazar kifli erdemlerinden en önemlisi olan gülme-
ce ile ‘ciddi’ anlat›m› buluflturma yetene¤i ve ustal›kl› diyalog kullan›mlar› bu
oyunda da baflar›yla de¤erlendirilmifltir.

Ferhan fiensoy’un Ortaoyuncular yap›m› olarak yaz›p sahneledi¤i ve oynad›¤›
‘fiahlar› da Vururlar’, fiensoy’un zaman içinde - otuz telif oyun ve uyarlamaya im-
za atarak ve her birini sahneleyip oynayarak- oluflturaca¤› ‘yazar tiyatrosu’nun
profesyonel sahnedeki ilk örne¤idir. ‹ran’da fiah rejiminin devrilip köktendinci re-
jimin gelmesiyle yaflanan de¤iflimi, kalabal›k kadrolu ve çok tablolu bir ‘kabare
oyunu’ biçeminde dile getiren oyunda, dil kullan›m›n›n içerdi¤i ‘Ferhanca’ gülme-
ce ve politik tafllama yaklafl›m›, sanatç›n›n daha sonraki yap›tlar›n›n da vazgeçil-
mezi olacakt›r.

1980’lerde bafllay›p, 2000’li y›llar›n bafl›ndaki erken ölümüyle noktalanan yazar-
l›k u¤rafl›na çok say›da oyun s›¤d›rm›fl olan Memet Baydur, dünyaya bir ‘ayd›n ki-
fli’nin gözlükleriyle bakarken, politik-toplumsal çizgide olsun olmas›n, tüm oyunla-
r›n› dünya kültürünün zenginlikleriyle bezer. ‘Ar› gülmece’den ‘kara güldürü’ye ula-
flan bir çizgide, ‘alayc›’ bir yaklafl›m ile ‘hüzün’ aras›nda gidip gelen bir anlat›mla bi-
çimlendirir yap›tlar›n›. Çok ödüllü yap›t› ‘Yang›n Yerinde Orkideler’(1989) yazar›n
bu özelli¤inin çarp›c› bir ürünüdür. ‹stanbul’da her kesimden insan›n gelip geçti¤i
›ss›z bir köprüalt› ortam›nda yer alan oyunda, ‘ayd›n’ say›lmayan kesimin bilgeli¤iy-
le, ayd›n kesimin okumufllu¤u ama s›radanl›ktan kurtulamam›fll›¤› çat›flt›r›l›r.

Murathan Mungan, ‘Mezopotamya Üçlemesi’ ile, Ortado¤u co¤rafyas›nda yafla-
yan insan›n geleneksel varolufl motiflerini de¤erlendirirken, oyunlara biçimsel aç›-
dan destans› bir estetik, içerik aç›s›ndan da trajik bir derinlik katm›flt›r. Bu oyunlar-
dan ikincisi -ödüllü bir yap›t olan- ‘Taziye’dir. Eski ‹ran’da oluflmufl, ölümü betim-
leyen bir halk gelene¤inden dönüfltürülmüfl olan ‘taziye’, aç›k ya da kapal› uzam-
larda, seyirci halk›n da duygusal kat›l›m›yla oluflur ve eski Yunan tragedyalar›nda
oldu¤u gibi, bir dinsel tören coflkusu içerir. Mungan, ‘Taziye’de, bu türün simgele-
di¤i anlat›m biçimlerinden yola ç›karak Güneydo¤u Anadolu yöresinde, a¤al›k dü-
zeni içinde yer alan bir sevda ve ölüm öyküsünü dile getirir. Bir o¤ulun, töre ge-
re¤i annesini öldürme zorunlulu¤una gelip dayanan bir dramatik durumdan yola
ç›kmaktad›r.

Örnekledi¤imiz bu befl yap›t, 1980-2000 dönemi oyun yazarl›¤›n›n genel çizgi-
lerini de belirler: ‘Resimli Osmanl› Tarihi, tarihten bugüne mesel getiren toplumsal
tiyatro örne¤i olma yan›nda, geleneksel halk tiyatromuzun ‘göstermeci’/’aç›k bi-
çim’ özelliklerini de yans›tmaktad›r. ‘Kad›nc›klar’, ‘kad›n sorunu’nu irdeleyen bir
metin olmas› yan›nda, al›fl›lm›fl d›fl›nda kalan bir dünyan›n duyarl›¤›n›, çok karak-
terli, dolay›s›yla da çok sesli bir yaklafl›mla, ‘benzetmeci’ biçem arac›l›¤›yla ver-
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mektedir. ‘fiahlar› da Vururlar’, Haldun Taner’in 1960’larda oluflturup Türk seyirci-
sine sevdirdi¤i, bugün de hem sahnede hem de televizyonda süren ‘kabare’ türü-
nün ‘politik tafllama’ yönü a¤›r basan, parlak bir örne¤i ve bir ‘yazar tiyatrosu’ ürü-
nüdür. Murathan Mungan’›n ‘Taziye’si ise bizim co¤rafyam›za iliflkin seyirlik gele-
neklerin ça¤dafl tiyatroda de¤erlendirifline bir örnek oluflturmak yan›nda, ça¤dafl
bir yazar›n, bizim topraklar›m›zda yaflananlardan yola ç›karak, ça¤dafl tragedya
yazma yöneliflini yans›tmaktad›r.

DÖNEM‹N T‹YATRO ELEfiT‹R‹S‹
(Ayflegül Yüksel’in ‘Türk Tiyatrosu Üstüne Notlar: Uzun Yolda Bir Mola’ kitab›nda
yer alan, oyun yazarl›¤›m›za iliflkin saptamalar, s. 86-87)

Cumhuriyet dönemi oyun yazarl›¤›n›n hangi noktas›nday›z? (...) Seyirlik gele-
ne¤imizin örgelerini kullanarak ‘aç›k biçim’ ve ‘göstermeci’ biçeme yöne-
len, bir anlamda epik tiyatro ile de buluflmay› deneyen, politik-toplumsal
vurgusu ço¤unlukla ‘gülmece’nin gözlükleriyle yap›lan oyunlar›n açt›¤› ç›-
¤›r içinde Haldun Taner, Turgut Özakman, Vas›f Öngören ve Oktay Aray›c›’n›n ya-
p›tlar›n›n ça¤dafl tiyatromuzun da¤ar›n›n vazgeçilmezleri aras›na girdi¤ini görüyo-
ruz. Ancak bu yöneliflin içerdi¤i parlak bulufllar›n daha sonraki yazarlar taraf›ndan
ço¤unlukla hiçbir yenilikle desteklenmeden yinelendi¤ini, bu nedenle de zaman
içinde klifleleflen örgelerin dura¤anlaflt›rd›¤› sahne metinlerinde içerik aç›s›ndan da
vurucu olunamad›¤›n› da göz ard› edemiyoruz. Kabare tiyatrosu da televizyon yo-
luyla ortalama seyircinin be¤eni düzeyine indiriliflinden bu yana tüm par›lt›s›n› yi-
tirmifl görünüyor. Dahas›, zeka parlamay›nca kabare tiyatrosu yoluyla yap›lan top-
lumsal elefltirinin vuruculu¤u da oluflmuyor. Köylü tiyatrosunun seyirlik özellikle-
rini ça¤dafl tiyatro özellikleriyle buluflturma yönünde yap›lmakta olan çal›flmalar
ise -yar›-amatör topluluklar›n sokak tiyatrosu çal›flmalar› d›fl›nda- son on y›l içinde
yavafllam›fl görünüyor.

Belki en üretken yöneliflin, ‘absürd tiyatro’ya iliflkin özelliklerin çeflitli bo-
yutlar›n›n birbirinden farkl› yaklafl›mlarla de¤erlendirildi¤i, ‘soyutlama’y›
içeren yazarl›k çabalar› oldu¤u söylenebilir.. ‘Absürd’ün s›n›rlar›n›n ‘postmo-
dern’ yaklafl›m›n sereserpeli¤i içinde daha da geniflletilerek, ‘gerçekte var olan’ ile
‘düfllenen’ aras›ndaki ayr›m›n yok edilebildi¤i, yazarlar›m›z› ‘gerçekçi’ yöntemin k›-
s›tlay›c›l›¤›ndan kurtaran soyutlamal› metinlerin ‘performans tiyatrosu’ ile uzlaflma
olas›l›¤› da yüksek.

Ne ki tiyatro seyircisiz yap›lamad›¤›na göre, ortalama seyircinin -son 25 y›l için-
de epeyce afla¤›ya çekilmifl olan- sanatsal be¤enisinin düzeyini yükseltme ad›na,
oyun yazarl›¤› geçmiflimizi oluflturan her türlü yöneliflin, tüketici de¤il, üretici ol-
may› amaçlayan bir yarat›c›l›kla, titizlikle, özenle yeniden de¤erlendirilmesi yan›n-
da, yazarlar›m›z›n yeni yönelifllere de aç›lmas› gerekiyor.

1980-2000 döneminin yazarl›k çizgisi nas›l bir çeflitlilik içermektedir?
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Dönemin siyasi ortam›n› betimlemek,

Tiyatromuzun 1980-2000 dönemi, hem yüzy›l dö-
nemi sanc›lar›n›n, hem de 12 Eylül 1981’de dev-
let yönetimine Silahl› Kuvvetler’in müdahalesiyle
yaflanan s›ra d›fl› bir politik- toplumsal aflaman›n
izlerini tafl›r. Devlet bask›s›yla ‘tiyatronun evcil-
lefltirilmesi’ söz konusudur.

Dönemin toplumsal ortam›n› analiz edebilmek,

1980-2000 dönemi, siyasetle ilgilenmekten cayd›-
r›lm›fl, yaln›zca kendi ç›karlar›n› kollamaya ko-
flulland›r›lm›fl, yasal haklar›n› korumakta çekin-
gen, geçim s›k›nt›s›na ç›kar yol olacak her çareyi
kucaklayan, toplumda olup bitenle -kendisine ve
ailesine dokunmuyorsa- ilgilenmeyen, çok satan
gazetelerin ve televizyon haberlerinin manfletle-
rinden ötesini okumayan, sanat olaylar›na uzak,
düflünmeyi ve eylemeyi dört y›lda bir oy verdi¤i
politikac›lara b›rakm›fl, her duydu¤una inanan,
içine kapan›k bir toplum ortaya ç›km›flt›r.

Dönemin tiyatro ortam›n› tan›mak

Bu dönem, Devlet Tiyatrosu sahnelerinin ço¤al-
d›¤›, tiyatro okullar›n›n say›s›n›n artt›¤› bir dö-
nem olmufltur. 1985’te Adana Devlet Tiyatrosu
yerleflik düzene geçip sürekli oyun sergilemeye
baflam›fl, 1988’de Trabzon ve Diyarbak›r Devlet
Tiyatrolar› kurulmufltur. 1998’de ise Sivas, Van,
Erzurum, Konya DT sahneleri, 1993’te Antalya
DT, aç›lm›flt›r. Kocaeli Büyükflehir Belediyesi fie-
hir Tiyatrolar›, Bak›rköy fiehir Tiyatrosu ve Eski-
flehir Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar› bu
dönemde kurulmufltur. Tiyatro okullar›n›n say›s›
30’u bulmufltur. Bu kurumlardaki niceliksel art›-
fl›n nitelikte de oldu¤unu söylemek güçtür. Bir
baflka önemli nokta da, tiyatro ödüllerinin artma-
s› ve kurumsallaflmas›d›r. Buna festival say›s›n-
daki art›fl› da eklemek gerekir. 

Dünya tiyatrosundaki tiyatro hareketlerinin 20.

yüzy›l›n 21. yüzy›la devrildi¤i aflamada bizim ti-

yatromuza ne ölçüde yans›d›¤›n› de¤erlendirmek

1980’lerden bafllayarak, Eugene Barba, Sergei
Grotowski, Peter Brook gibi tiyatro adamlar›n›n
farkl› yaklafl›mlarla öncülü¤ünü yapmakta oldu-
¤u farkl› boyutlardaki deneysel çal›flmalar dünya
tiyatrosunca özümsenegelmifltir. Buna 1990’l› y›l-
larda, dramatik metin kullan›m›ndan gitgide
uzaklaflarak ‘metinleraras›’ olmay› gözeten ve
‘performans’ sanat›na yönelen Robert Wilson’›n
etkisini de eklemek gerekir. ‘Performans’ temelli
‘dans tiyatrosu’ yeni bir tür olarak h›zl› bir yük-
selifle geçmifltir. Ustalar›n ustas› Alman sanatç›
Pina Bausch’un doru¤a ç›kan bu e¤ilimi ülke-
mizde de baz› sanatç›lar› etkilemifltir. Handke ve
Heiner Müller gibi post-modern e¤ilimleri be-
nimsemifl yazarlar›n izlerini de yeni kuflak oyun
yazarlar›m›zda bulmak mümkündür. Ayla Algan-
Beklan Algan’›n ‹stanbul fiehir Tiyatrolar› bünye-
sinde kurulmufl olan TAL’de (Tiyatro Araflt›rma-
lar› Laboratuvar›) yapt›klar› çal›flmalar›, Prof. Dr.
Nurhan Karada¤’›n Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Co¤rafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde ve
Ankara Deneme Sahnesi’nde gerçeklefltirdi¤i ça-
l›flmalar Dünya Tiyatrosundaki yeni e¤ilimlerle
bütünleflmifltir. 
Bu dönemde kendini bask›n bir biçimde göste-
ren baflka etki de, 1960’larda, tiyatromuzu derin-
den etkileyen, Bertolt Brecht ve Epik Tiyatro et-
kisidir. Özellikle, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Dost-
lar Tiyatrosu’un Brecht’in belli bafll› oyunlar›n›
baflar›yla sahneledikleri görülür. 

Özet 
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Dönemin oyun yazarlar› ve oyun yazarl›¤› hak-

k›nda bilgi verebilmek,

Bu ortamda yazarlar genellikle içlerine kapan›r-
lar ve yazd›klar›na otosansür uygularlar. Sonuç
olarak da, oyunlar›n içerdi¤i mesajlar pek suya
sabuna dokunmayan çeflittendir. Yazarlar ço¤un-
lukla yeni biçimsel denemelere girmektense, bi-
linen biçemleri denemeyi ye¤lerler. Genellikle ti-
yatronun geçmifl dönemlerinde yap›lanlar yine-
lenmektedir ve ilgi çekmez. Seyircinin tiyatro ile
iliflkisi kopuktur. Dünya düzeyinde geliflen ‘dans
tiyatrosu’, ‘performans tiyatrosu’ gibi olgular›n
ilk uygulamalar› yüzy›l dönümünde yap›l›rsa da,
bunlar henüz bafllang›ç aflamas›ndad›r. Oyun ya-
zar› ve oyun say›s› yüksek görünmekle birlikte,
etkili sahne yap›mlar› oluflturacak yap›tlara s›k
rastlanmaz. Turgut Özakman, Tuncer Cüceno¤-
lu, Ferhan fiensoy, Memet Baydur ve Murathan
Mungan dönemin önde gelen yazarlar›d›r. Onla-
r› 2000’li y›llar›n bafl›nda Behiç Ak izleyecektir. 

1980-2000 döneminde tiyatroda öne ç›kan ko-

nular ve konulara yaklafl›m biçimleri hakk›nda

bir bak›fl aç›s› edinmek, 

Bu dönemde, tek kiflilik oyunlar›n s›klaflt›¤›, ya-
zar tiyatrosu anlay›fl›n›n oluflmaya bafllad›¤›, bel-
gesel tiyatronun sürdü¤ü, ‘yaln›zlaflm›fl ayd›n’›n
ç›¤r›ndan ç›km›fl politik-toplumsal ortamlardaki
yaln›zl›¤›n› dile getiren, alayc›, ironik, karamsar,
‘post-absürd’ (‘saçma’ olan ile birlikte yaflayan,
bunu ‘do¤al’m›flças›na kabullenmifl görünen) e¤i-
limler yans›tan türde oyunlar›n benimsendi¤i bir
dönem yaflanmaktad›r. Yazar›n ‘fantezi’ boyutta
oluflturdu¤u yap›land›rmalar› ar› ya da kara gül-
mece ile dam›tt›¤›, ça¤r›fl›m boyutlar›n›n zengin-
li¤i ve yazarlar›n bireysel yaklafl›mlar›n›n birbi-
rinden farkl›l›¤› nedeniyle renk çeflitlili¤i içeren,
hem politik-toplumsal elefltiriye, hem de modern
dünyan›n karmaflas› ve kargaflas› içinde bunalan
bireyin dile gelmesine olanak tan›yan bu yöneli-
flin, Sabahattin Kudret Aksal’dan, Aziz Nesin’e,
Melih Cevdet Anday’dan Vüs’at O. Bener’e, O¤uz
Atay’dan Memet Baydur’a, Behiç Ak’a, Özen Yu-
la’ya ve baflka genç yazarlara ulaflt›¤› görülüyor.
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1. 1980-2000 döneminde Türk Tiyatrosunu en çok et-
kileyen etmen afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Koalisyon dönemleri
b. Küreselleflme
c. 12 Eylül askeri müdahalesi
d. 11 Eylül sald›r›s›
e. Sovyetler Birli¤i’nin çözülmesi

2. Dönem tiyatrosunun ülkemizdeki en umut verici

‘biçimsel aray›fl’› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Seyirlik köylü oyunlar›n›n ça¤dafl sahnede

de¤erlendirilmesi
b. Tek kiflilik oyunlar
c. Belgesel tiyatro
d. Post-dramatik tiyatro yap›tlar›n›n çeflitlenmesi
e. Dans Tiyatrosu

3. Afla¤›daki yazarlar›n hangisi Cumhuriyet Dönemi
Türk Tiyatrosu oyunlar›yla öne ç›km›flt›r?

a. Melih Cevdet Anday
b. Refik Erduran
c. Tuncer Cüceno¤lu
d. Vas›f Öngören
e. Kerem Kurdo¤lu

4. Cumhuriyet Döneminde yo¤un biçimde tek kiflilik
oyunlar üreten sanatç›m›z kimdir?

a. Y›lmaz Erdo¤an
b. Murathan Mungan
c. Y›ld›z Kenter
d. Genco Erkal
e. Civan Canova

5. Murathan Mungan afla¤›daki oyunlardan hangisini
yazm›flt›r?

a. ‘Taziye’
b. ‘Töre’
c. ‘Misafir’
d. ‘Ç›¤’
e. ‘Eflik’

6. ‘Yazar Tiyatrosu’ nedir?
a. Yazarlar›n bir araya gelip tiyatro kurmas›
b. Yazarlar›n sahneye ç›kmas›
c. Yazarlar›n yaln›zca oyun yazmas›
d. Bir yazar›n bir tiyatro taraf›ndan ücretli olarak

çal›flt›r›lmas›
e. Bir yazar›n, kendi toplulu¤u için oyun yazma-

s›/sahnelemesi/oyunculuk yapmas›

7. Afla¤›daki oyunlardan hangisi Turgut Özakman’a
aittir?

a. ‘Düdüklüde K›ymal› Bamya’
b. ‘Bir fiehnaz Oyun’
c. ‘‹stanbul’u Sat›yorum’
d. ‘‹ki Çarp› ‹ki’
e. ‘Gözü Kara Alaturka’

8. Cumhuriyet Döneminin en kal›c› oyunlar›ndan ‘Mi-
safir’i kim yazm›flt›r?

a. Nurhan Karada¤
b. Bilgesu Erenus
c. Ülkü Ayvaz
d. Turgay Nar
e. Coflkun Irmak

9. Metin Balay’›n yazd›¤› ‘‹nad›na Yaflamak’ nas›l bir
oyundur?

a. Köy seyirlik oyunudur
b. Belgesel tiyatro örne¤idir
c. Post-dramatik bir oyundur
d. Tek kiflilik bir oyundur
e. Bir tragedya denemesidir.

10. Cumhuriyet Dönemi yazarlar› afla¤›dakilerden hangi-
sini yazmaktan kaç›nm›fllard›r?

a. Aç›k seçik biçimde politik elefltiri 
b. Aç›k saç›k konular› iflleme
c. Devlet s›rlar›n› aç›klama
d. K›ssadan hisse getirme
e. Ünlü kiflileri sahnede canland›rma

Kendimizi S›nayal›m
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Dönemin Tipik Elefltirisinden Bir Bölümcük

(Prof. Dr. Sevda fiener’in, dönemin ruhunu baflar›yla
yans›tan ‘Tiyatronun Yaflam›m›zdaki Yeri’ bafll›kl› yaz›-
s› (fiener’in ‘‹zleriKald›’ bafll›kl› kitab›ndan, s. 269-271)
Meslektafllanm yeni y›la girerken tiyatro etkinliklerinin
belli bafll› doruk noktalann› belirten, ödülleri hat›rlatan,
aksakl›klara de¤inen, yanl›fllara iflaret eden yaz›lar›yla
geçen y›l›n tiyatro olaylar›n› de¤erlendirdiler. Ben de
geçti¤imiz y›lla s›n›rl› kalmadan genel bir de¤erlendir-
me yapmak istiyorum ve öncelikle flu soruyu soruyo-
rum: Tiyatro etkinliklerinin yaflam›m›zdaki yeri nedir?
Bir gün tiyatro denilince çeflitli kesimlerden insan›n ak-
l›na ne mene bir sanat ya da e¤lence türü geliyor? Ana-
dolu’da çad›r tiyatrosu imaj›n›n hala silinmedi¤i, tiyatro-
nun özellikle erkek keyfine uygun, biraz edebe ayk›n,
cinsel göndermeleri bol bir e¤lence say›ld›¤› söylemi
bir yana, akl› bafl›nda, ciddi, kültürlü köfle yazarlar›m›-
z›n yaz›lar›n› okudu¤umda görüyorum ki, nerede bir
sahtekârl›¤a, iki yüzlülü¤e iflaret edilmek isteniyorsa ti-
yatro benzetmesi yap›lm›fl. Sahne sözcü¤ü politikac›n›n
kendini gündemde tutmak için kulland›¤› yapay alana,
rol yapma sözcü¤ü oldu¤undan baflka türlü görünme
aldatmacas›na iflaret ediyor. Hatta bir de rol kesme de-
yimi var. Kendini öne ç›karmak, önemsetmek için özen-
tili tav›rlar tak›nanlar› tan›mlamak için kullan›l›yor. Bu
benzetmeler dilimize öyle yerleflmifl ki, göstergeyi aksi
yöne çevirerek, canland›rd›¤› karakteri inand›r›c› k›lma-
y› baflaramayan tiyatro oyuncusunu da rol kesiyor diye
elefltiriyoruz. K›sacas› kamu düflüncesinde tiyatro bir al-
datma sanat› olmufl ç›km›fl. Yapay etkileme hünerlerine
baflvurarak karfl›s›ndaki kand›rmay› bile beceremeyeni
tiyatro yap›yor diye afla¤›l›yoruz. Tiyatro, kurgusu ile,
etkileme yöntemi ile, iddial› duruflu ile kötü bir kand›r-
maca sanat› sanki.
Bu yüzden midir nedir, kimsenin tiyatroyu ciddiye ald›-
¤› yok. Medyada tiyatroya gösterilen ilgi sinemaya gös-
terilenin çok gerisinde. Tiyatro haberleri, en çok pole-
mi¤e elveriflli ise yer al›yor gazetelerde. Oyuncu olarak,
yönetmen olarak, yazar olarak düzeyli tiyatro yapanlar
yeterli ilgiyi görmüyorlar. Sorumlu makamlar da, halk
da kimi illerde, ilçelerde tiyatro gösterilerine uygulanan
k›s›tlamalara yeterli tepkiyi göstermiyor. Bir kaç sorum-
luluk sahibi dergi yazar› bofluna ç›rp›n›yor dikkati bu
sorunlara çekmek için.
Köhne bir sanat anlay›fl›yla kotar›lm›fl sözde gerçekçi
oyunlar›n, duygu sömürüsü yapan aile dramlar›n›n, su-
lu güldürülerin, görsel ve sözel flatafata bo¤ulmufl gös-
terilerin, e¤itici olmas› öngörülmüfl kas›nt›l› tarih oyunla-
r›n›n ayakta alk›flland›¤›na flaflmamal›. Seyirci bir aldat-

maca sayd›¤› bu sanattan fazlas›n› beklemiyor ki. Ezber-
lediklerinin onaylanmas›n› yeterli say›yor, hoflça vakit
geçirdi¤i, oyaland›¤› bir kaç saati kâr say›yor, anlafl›lan.
Tiyatro bölümlerinde, konservatuvarlarda tiyatroyu bi-
limsel araflt›rma konusu yaparak ö¤retmeye bofluna m›
çabal›yoruz diye düflündü¤üm oluyor. Baksan›za, bir
bilgi yar›flmas› program›nda Federico Garcia Lorca’n›n
oyunlar›n› Eugene lonesco’ya mal eden yan›t do¤ru sa-
y›ld› da, buna, benim bildi¤im kadar, say›n Hakk› Dev-
rim’den baflka tepki gösteren olmad›. Sonra bir de, orta
yaflta, orta yafl›n üstünde bir kaç tiyatro sanatç›s›n›n mü-
kemmele ulaflmak için gösterdi¤i çabay› gözlemliyo-
rum. Bir Genco Erkal, sanat yaflam›n›n k›rk›nc› y›l›nda
tükenmez enerjisi, toplumsal sorumluluk anlay›fl› ile
hayranl›k ve sayg› uyand›rmay› sürdürüyor. Sanat yafla-
m›nda yar›m yüzy›l› devirmifl bir Y›ld›z Kenter flafl›las›
hamlelerle doruklarda dolafl›yor. Bir Ali Poyrazo¤lu ya-
rat›c›l›¤›n› yeni oyunlarda sergiliyor. Ya üst üste dört
oyunla tiyatroda fliir kadar derinlikli yap›tlar üretilebile-
ce¤ini kan›tlayan Ifl›l Kasapo¤lu, Cüneyt Türel, Tilbe Sa-
ran, Köksal Engür dörtlüsünün incelikli çal›flmalar›na ne
demeli. Tiyatroda modern olan›n tad›n› tatt›ran Haluk
Bilginer, Zuhal Olcay ekibine, tiyatro be¤enimize zekâ
p›r›lt›s› afl›layan Ferhan fiensoy’un çabas›na nas›l teflek-
kür etmeli, bir Haldun Dormen’in y›llard›r düzeyli ko-
medi yapma çabas›n›, bir Gencay Gürün’ün hem tiyat-
rosunu yaflatmak, hem sanat düzeyinden ödün verme-
mek için gösterdi¤i çabay› nas›l aç›klamal›. Devlet Tiyat-
rosu’nu, ‹stanbul fiehir Tiyatrosu’nu ciddi çal›flmalar›yla,
özverileriyle ayakta tutan sanatç›lar› nas›l takdir etmeli.
Yeni y›la girerken de¤er yarg›lar›n›n belirsizleflti¤i, kaba-
l›¤›n, zevksizli¤in at oynatt›¤›, beklentilerin raslant›lara
havale edildi¤i bir ortamda dikkatleri en çok, y›llanm›fl
büyük oyuncular›m›z›n heyecan verici baflar›lar›na, oyun-
lar›n›n belki hiç sahnelenmeyece¤ini, sahnelense bile
hak etti¤i özenin görmeyece¤ini bile bile oyun yazmay›
südüren oyun yazarlar›m›za, bu sanattan umut kesme-
den ona taze kan afl›lamaya çal›flan genç sanatç›lara, ti-
yatro sanat› üzerine araflt›rma yapmay› sürdüren bilim in-
sanlar›na, az sataca¤›n› bile bile tiyatro kitaplar›n› yay›m-
lamay› göze alan yay›mc›lara, tiyatro dergilerini yaflatma-
y› baflaranlara, zorluklar› gö¤üsleyerek ödül törenleri,
festivaller düzenleyen sanatseverlere, sözünü esirgeme-
yen elefltirmenlere çekmek istiyorum, ilgili ve yetkili kifli-
ler umursamasalar da, en az›ndan ülkemizde sanat du-
yarl›¤› olan, sorumluluk sahibi, yürekli insanlar›n yafla-
makta oldu¤unu an›msay›p iyimser olmaya çal›flmak için.

Kaynak: Radikal iki, 7 Ocak 2001

Okuma Parças›
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1. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Dönemin Siyasal Or-
tam›” bölümünü yeniden okuyunuz. 

2. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Dönemin Tiyatro Or-
tam›”, “Dünya Tiyatrosundaki Hareketlerin Et-
kileri” ve “Dönemin Oyun Yazarlar›” bölümleri-
ni yeniden okuyunuz. 

3. c Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Dönemin Oyun Ya-
zarlar›” bölümünü yeniden okuyunuz. 

4. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Dönemin Oyun Ya-
zarlar›” bölümünün ikinci bölümcü¤ünü yeni-
den okuyunuz. 

5. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Dönemin Öne Ç›kan,
Etkili Olan Oyunlar›” bölümünü bir kez daha
okuyunuz. 

6. e Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Yazar Tiyatrosu” bö-
lümcü¤ünü bir kez daha gözden geçiriniz. 

7. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Dönemin Oyun Ya-
zarlar›” ve “Dönemin Öne Ç›kan, Etkili Olan
Oyunlar›” bölümlerini yeniden okuyunuz.

8. b Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Dönemin Oyun Ya-
zarlar›” ve “Dönemin Öne Ç›kan, Etkili Olan
Oyunlar›” bölümlerini yeniden okuyunuz.

9. d Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Tek Kiflilik Oyunlar”
bölümcü¤ünü bir kez daha okuyunuz. 

10. a Yan›t›n›z do¤ru de¤ilse, “Öne Ç›kan Konular,
Konulara Yaklafl›mlar” bölümcü¤ünü yeniden
okuyunuz.

S›ra Sizde 1

Politik bask› ortam› toplumsal sorunlarla u¤raflmaktan
çekinen, evcilleflmifl bir tiyatro ortam›na neden olmufl-
tur. Toplumsal sorunlarla ilgilenmesi neredeyse engel-
lenen, bireysel ç›karlar›n› kovalamas› ö¤ütlenen bir genç
kuflak yetiflmektedir. Yazarlar›n kendi yap›tlar›na oto-
sansür uygulad›klar› bir tiyatro ortam› seyirci için çeki-
cilik kazanamad›¤› gibi, zaman zaman televizyonun
sundu¤u ucuzlat›lm›fl popüler kültürün düzeyine ine-
rek nitelik yitirmektedir. Enflasyon nedeniyle bilet üc-
retlerini yükselten özel tiyatrolar, tam ödenekli tiyatro-
lar ile yar›flamamakta ve seyirci yitirmektedir. Bu dö-
nemde tiyatro ‘e¤lendiren’ bir sanat biçimine indirgen-
mifl ve nitelik yitirmifltir. 

S›ra Sizde 2

Tiyatromuzun geliflimini destekleyen olaylar aras›nda
Devlet Tiyatrolar›’n›n sahnelerinin ço¤almas›, tiyatro
sanatç›s›/incelemecisi yetifltiren üniversite bölümleri-
nin aç›lmas›, flenliklerin kurumlaflmas›, uluslararas› ilifl-
kilerin kurulmas› yer almaktad›r. Tiyatromuz dünya ti-
yatrosunda olup bitenlerden bir oranda etkilenmekte-
dir. Tiyatroda deneysellik, oyunculuk biçemlerinde ye-
ni aray›fllar, Anadolu’nun seyirlik köylü oyunlar›na ilifl-
kin araflt›rmalar, ‘yazar tiyatrosu’nun oluflumu umut
vericidir. Ne ki yeterli say›da e¤itimli yönetmeni ve aç›-
lan tiyatro okullar›nda ders verecek e¤itmeni bulunma-
yan koflullarda, ortaya konan baflar›l› tiyatro yap›mlar›
s›n›rl› kalmakta, tiyatro e¤itimi yeterli düzeye getirile-
memekte, tiyatro yap›mlar›nda genellikle iflin kolay›na
gidilmektedir.

S›ra Sizde 3

Tiyatro oyunlar›nda içerik ve biçim aç›s›ndan görülen
çeflitlilik, yazarlar›n yo¤un bir ‘aray›fl’ dönemine girdi¤i-
ni de¤il, tam tersine, toplumsal ve politik sorunlar› defl-
mek yerine, ‘sak›ncal›’ say›lmayacak konular› irdeleme-
yi seçtiklerini gösterir. ‘ayd›n bireyin çevreden soyut-
lanm›fll›¤›’, ‘politik bask› dönemlerinin haks›z uygula-
malar›’ ile ‘Kurtulufl Savafl› ve Cumhuriyet’in kurulu-
flu’na iliflkin konular›n s›kça ifllendi¤i, konular›n ‘fante-
zi’ (düflsel) boyuttaki malzemeden seçildi¤i, ‘aç›k biçim’
tiyatro biçeminde ya da ‘gerçekçi’boyutta ifllendi¤i, ya-
zar tiyatrosunun geliflmeye bafllad›¤›, belgesel tiyatroya
s›kça baflvuruldu¤u, yap›m masaflar› düflük olan ‘tek
kiflilik oyunlarda’ patlama yafland›¤› görülür. Seyirlik
köylü oyunlar›n› ça¤dafl tiyatro ile buluflturma çal›flma-
lar› da bu dönemde görülmüfltür.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›



206 Türk T iyatrosu

Birkiye, Selen Korad (2007), Ça¤dafl Tiyatroda

Kültürleraras› E¤ilim, Ankara: De Ki Bas›m Yay›n
Ltd. fiti., 
Karacabey Çelik, Süreyya. ‘Modern Sonras›nda Dramatik

Metinler’ Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro

Araflt›rmalar› Dergisi (Say› 15, Haziran 2003, s.21-
58.)

Karacabey, Süreyya (2007), Modern Sonras› Tiyatro

ve Heiner Müller, Ankara: De Ki Bas›m Yay›n Ltd.
fiti. 

fiener, Sevda (1999, Cumhuriyet’in 75. y›l›nda Türk

Tiyatrosu, Ankara: Türkiye ‹fl Bankas› Kültür
Yay›nlar›.

fiener, Sevda (2005), ‹zleri Kald›, ‹stanbul: Dünya
Kitap. 

fiener, Sevda (2007), Oyunlar ve Gerçekler, Ankara:
Dost Yay›nevi.

Yüksel, Ayflegül (1997), Ça¤dafl Türk Tiyatrosundan

On Yazar, ‹stanbul: Mitos-Boyut.
Yüksel, Ayflegül (2000), Sahneden ‹zdüflümler,

‹stanbul: Mitos Boyut.
Yüksel, Ayflegül (2011), Türk Tiyatrosu Üstüne

Notlar: Uzun Yolda Bir Mola, ‹stanbul: Cumhuriyet
Kitaplar›.

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar




