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Ad›na Bat›l›laflma denilen ve halen sür-
mekte olan bu de¤iflim sürecinin bafllang›c› Türk Tari-
hinde: “Tanzimat Dönemi” olarak adland›r›l›r ve Mo-
dern Türk Tiyatrosu da Tanzimat Dönemi ile birlikte
bafllat›l›r. "Modern Türk Tiyatrosu'nun ‹lk Evresi" ola-
rak tan›nan bu dönemde yaflanan s›k›nt›lar›, sorunlar›
de¤erlendirebilmek için XIX. yüzy›l Türk Toplu-
mu'nda yaflanan: “Geleneksel Yaflam-Modern Yaflam”
karfl›tl›¤›n›n bafll›ca özelliklerine k›saca girmek gere-
kir. Bu iki z›t yaflam biçiminin ürünü olan farkl› tiyat-
ro anlay›fllar› aras›ndaki temel çeliflkilere de ana çizgi-
leriyle de olsa bakmal›y›z. Çünkü ortada tiyatro tarihi-
nin geliflim çizgisine ters gelen bir olgu var. 

Tarih boyunca her toplum kendi yaflam
özelli¤ine ve kültürüne göre kendi tiyatrosunu üretir
ve biçimlendirirken, Türkiye'de geleneksel topluma
modern bir tiyatro anlay›fl ve biçemiyle yönelinmifltir.
Tiyatrosuna haz›r olmayan bir toplumda yaflanan ve
tiyatroya yans›yan çeliflkiler yan›nda günümüz tiyat-
rosunda aflmaya çal›flt›¤›m›z pek çok sorunun kökleri
böylece daha aç›k bir flekilde görünebilecektir.

Türk Tarihinin 1923'den bu yana yaflan›-
lan Türkiye Cumhuriyeti Evresi'nden önce gelen ve
600 y›l süren Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde; XIX.
yüzy›l›n bafllar›na kadar süregelen toplumsal yaflam
tek bir sözcükle  Geleneksel olarak adland›r›lmaktad›r.
Bu yaflam tarz›n› biçimlendiren: Geleneksel Dünya
Görüflü ‹slami yaflam ilkelerinin a¤›r bast›¤›, mistik ve
statik bir nitelik göstermektedir.

Geleneksel Yaflam ve De¤erleri

‹slami yaflam ilkelerinin biçimlendirdi¤i geleneksel
de¤erlere göre yaflam; duran, de¤iflmeyen, de¤iflme-
mesi gereken bir düzendir. Tanr› taraf›ndan biçimlen-
dirilmifltir, idealdir. Düzenin kurallar›n› kimsenin tar-
t›flmaya, de¤ifltirmeye ya da bireyel olarak bu kuralla-
r›n d›fl›nda yaflamaya hakk› yoktur. Bireysel ç›k›fllar
mutlaka cezalanmal›d›r. Erdem bu kurallar› yücelte-
rek, onlara kesinlikle uyum sa¤layarak varolabilir. ‹n-
san karfl› ç›karak de¤il, boyun e¤erek, uyum sa¤laya-
rak yücelir.

Böyle bir yaflam felsefesi, XIX. yüzy›la ka-
dar Osmanl› toplumunda, bütün yönleriyle, çat›flmaya
de¤il uzlaflmaya yönelik bir yaflam biçimini ortaya ç›-
karm›fl ve sürdürmüfltür. Geleneksel yaflam biçimi
böylesine ideal çerçeve içine al›n›nca ve bu çerçeve la-

ik olmayan bir yönetim biçiminin s›k› denetimi alt›n-
da, ödün vermeyen bir yap›yla korununca,bireysel ç›-
k›fllara ve çat›flmalara kapal› bir toplum yap›s› ortaya
ç›kmaktad›r. Modern toplumu ortaya ç›karan en
önemli özellik say›lan, kiflinin kendisini bir kiflilik, bir
fert olarak ortaya koyabilmesi; toplumda kendisinden
önce yap›lm›fl aç›klamalara, kurallara, ahlak ilkelerine
karfl› elefltirici bir tav›r alabilmesi, bunlar› tart›flabil-
mesi ve düflüncelerini yayabilmesi olana¤› Geleneksel
Türk Toplum Yap›s›'nda bulunmamaktad›r.

Bireysel baflkald›r›ya f›rsat tan›nmad›¤›
gibi, modern toplumun geliflimini haz›rlayan s›n›fsal
çat›flmalara da olanak b›rakmayan bir sistematik gelifl-
tirilmifltir geleneksel toplum. Gerçi Osmanl› toplu-
munda da bürokratlar, zenaatkarlar, köylüler gibi bir-
tak›m s›n›flar bulunmaktad›r. Ama bu s›n›flar aras›n-
da Bat›'da görüldü¤ü gibi kesin s›n›rlar çizilmemifltir.
Belli s›n›flara mensup kiflilerin bir baflka s›n›fa geçebil-
mesi yine Bat›'da görüldü¤ü gibi imkans›z çizgilerle
ayr›lmam›flt›r. Örne¤in, bir köylü çocu¤u da Sadra-
zaml›k mertebesine kadar yükselebilmektedir. Bu ne-
denle Geleneksel Osmanl› Toplum Yaflant›s›'nda bir
s›n›f›n bir baflka s›n›f› devirerek toplum yönetimini ele
almas› gibi, toplumsal yaflamda devrimler yaratacak

Dünya Tiyatro tarihlerinde Modern Tiyatro günümüz
tiyatrosuna öz ve biçim aç›s›ndan yön veren etmenle-
rin olufltu¤u, geliflti¤i ortam› içeren bir evrenin ad› ola-
rak geçer. Bat› uygarl›¤›n›n tiyatrosunda bu evre XIX.
yüzy›l›n bafllar›nda; Romantik Ak›m'›n yerleflmifl, kla-
sikleflmifl say›lan de¤erleri, ilkeleri, yöntemleri alt üst
etti¤i y›llardan bafllat›l›r.

Modern kavram›, Geleneksel kavram›na
karfl›t olarak kullan›ld›¤›na göre, Modern Tiyatro : Ge-
leneksel Tiyatro  kavram›na karfl›t olan; tiyatroya al›-
fl›lm›fl›n d›fl›nda öz ve biçim ilkeleri getiren; bu ilkeleri
kullanarak tiyatro sanat›na yeni ifllevler yükleyen bir
yönelifl olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu iki yönelifl, ayn›
anda varolduklar› evrede do¤al olarak çat›flacakt›r. Bu
çat›flma ortam›, geliflim aç›s›ndan bir dizi s›k›nt›n›n,
giderek sorunun kayna¤›n› oluflturur.

Temelde bir de¤iflim olgusudur bu. Her
sanat dal›nda belli bir oranda yaflanm›flt›r ve gelecek-
te de yaflanacakt›r. Ancak Tiyatro gibi toplumsal ya-
flamda olup bitenlerle en çok iç içe olan bir sanat da-
l›nda, bu de¤iflim sürecinin yol açt›¤› s›k›nt›lar ve ge-
tirdi¤i sorunlar, yaflam gerçe¤i ile çok daha yak›n bir
iliflki içindedir. Toplumdaki Yeni ile Eski aras›ndaki
de¤iflim çat›flmalar› en yayg›n ve etkin biçimde Tiyat-
ro da kendisini gösterir. Bir toplumda geleneksel
olandan uzaklaflmak; yepyeni de¤erlerle modern bir
toplum yap›s›na geçmek isteyen ak›mlar; kendilerini
tan›tmak, ilkelerini benimsetmek, karfl› ç›kt›klar›n›
karalamak için özellikle tiyatro sanat›n› bir araç ola-
rak kulland›klar›nda, Tiyatro pek çok s›k›nt›ya gö¤üs
germek durumuyla karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Bütün bu
gerçekler Türk toplumu ve Türk Tiyatrosu için de ge-
çerlidir ve Bat› örne¤inde geliflen Türk Tiyatrosu tari-
hinin özellikle bafllang›ç evresinde yo¤un bir biçimde
yaflanm›flt›r.

Türk toplumunun geleneksel yap›s› ve
yaflam biçiminin bir ürünü olan Türk Geleneksel Ti-
yatrosu XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan bafllayarak
büyük bir de¤iflim süreci içine girmifltir. Geleneksel
toplum yaflant›s› ve bu yaflant›y› biçimlendiren de-
¤erler sisteminin terk edilerek, Modern toplum ya-
flant›s› ad› verilen Avrupa toplum yaflam›n› örnek
alan bir de¤erler sistemine geçifl sürecidir bu.

Kuflbak›fl› bir de¤erlendirme ile de¤iflim
: do¤u toplumlar›na özgü geleneksel, statik bir dün-
ya görüflü ve yaflam anlay›fl›ndan, Bat› toplumlar›na
özgü modern, dinamik bir dünya görüflüne ve yaflam
anlay›fl›na do¤ru olmaktad›r. Çat›flmay› ortaya ç›ka-
ran bu iki karfl›tl›¤›n dayand›klar› temeller böylesine
büyük bir farkl›l›k gösterince, de¤iflim sürecinde ya-
flanan sorunlar›n boyutlar› da büyümektedir. Çözü-
mü büyük emek ve zaman gerektiren bu sorunlar›n
toplumsal yaflamda ortaya ç›kard›¤› s›k›nt›lar kü-
çümsenmeyecek engeller ve ac›lar›n kayna¤› olabil-
mektedir.

Musahipzade Celal Ahmet Fehim, Nevart’la Çengi operetinde
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lebilece¤i inanc› yayg›nd›r. Kin ve garaz› ‹slamiyet
yasaklam›flt›r. Bar›flmayan ve uzlaflmayan adeta kâ-
fir say›l›r. Düflmanlar sonunda daima affedilirler.
Küstahl›k ve taflk›nl›k görülmez. Sokaklarda kavga
gürültü olmaz. Konuflan›n sözü kesilmez, konuflur-
ken ba¤›r›lmaz; heyecanl› el kol hareketleri yap›l-
maz. Yafll›lara sayg› gösterilir. Kumar oynamak ya-
saklanm›flt›r. ‹ntihar duygusu beslemek, içki içmek
dinen yasaklanm›flt›r. Hile yaln›zca savaflta düflma-
na karfl› yap›l›rsa geçerlidir. Yalan, iki kifliyi ya da
kar›-kocay› bar›flt›rmak için söylenebilir; bunun d›-
fl›nda yasakt›r. Cinayet, kibir, azamet, cimrilik, k›s-
kançl›k, oburluk, hiddet, fliddet, tembellik, gammaz-
l›k, fitnecilik, zina gibi alçakl›klara eski toplumda
yer yoktur. Kazaya, kadere ve mukadderata iman et-
mek gerekir. A¤lay›p s›zlanmak bile al›nyaz›s›na
karfl› bir isyan say›l›r.

Böylece ortaya ç›kan görünüm fludur:
Geleneksel Türk Toplumu, bireysel ç›k›fllara, dünye-
vi zevklere, çat›flmalara kapal›, içe dönük, bafl kald›-
r› yerine sürekli uzlaflmay› getiren bir de¤erler siste-
miyle yaflam›flt›r. Bu de¤erler üzerine titizlenmifltir.
Geleneksel tiyatromuzun örneklerine bak›ld›¤›nda
gerek öz gerekse biçim aç›s›ndan bu de¤erlerin yan-
s›malar› hemen kendisini göstermektedir.

Geleneksel Türk Toplumunun Tiyatrosu

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nda görülen oyunlarda
e¤lence havas›n› hep ön planda tutan bir özellik dik-
kati çekmektedir. Hayatta hiç bir kifli ve kurumu he-
def almad›klar›n›; amaçlar›n›n yaln›zca hoflça vakit
geçirtmek oldu¤unu çeflitli bahanelerle tekrarlayan
oyunlard›r bunlar. Örne¤in Hacivat, Karagöz'ü oyun
alan›na: ‘Yar bana bir e¤lence’ diye ça¤›rmadan ön-
ce; bir yar-i vefakar refikim olsa. ‘O söylese ben din-
lesem; ben söylesem o dinlese. Bu vesile ile huzzar-›
Kiram (Haz›r bulunan cömert kifliler) Sefa-yab olsa
(e¤lense)’ der. Meddahlar hikayelerinin bafl›nda:
‹sim isme, kisi kisbe, semt semte benzer. Geçmifl za-
man söylenir. Yalan gerçek vakit geçer demifller tü-
ründen aç›klamalarla söze giriflirlerdi.

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun temel
amaçlar›ndan biri de ‘K›ssadan Hisse’ ç›karmak; Ah-
lak dersi vermektir. Bireyden yana de¤il, toplumdan
yana bir yaklafl›mla seyirciye yönelmek; toplumun
geçerli ahlak de¤erlerinden bir ya da birkaç›n› vur-
gulamak esast›r.

Karagöz ve Orta Oyunlar›nda, toplumsal
sorunlara ancak birtak›m genellemelerle, soyutlama-
larla yaklafl›labildi¤i görülür. Ayr›nt›l› irdelemeler,
tart›flmalar yoktur. Töreye riayetsizli¤in yayg›nlaflt›-
¤›ndan, ahlak de¤erlerinin sars›ld›¤›ndan pek çok
oyunda ac› ac› yak›n›l›r. Sergilenen olaylarla, sonuçta
eski yetkin de¤erlere yeniden ba¤lan›lmas›; kal›plar›n
d›fl›na ç›k›lmamas› ö¤ütlenir. Tiyatronun Elefltiri ifllevi
ad›na Geleneksel Türk Tiyatrosu'nda görülebilenler
bu düzeyin ötesine geçememifltir.

Kifliler, kliflelefltirilmifltir. ‹nsan mizac›n›n
öznel, somut, ayr›nt›l› nitelikleri yerine genel ve soyut-
lanm›fl özelliklerinin yans›t›lmas›na özen gösterildi¤i
dikkati çekmektedir. Oyunlar, insan yerine kaba çizgi-
li tav›r özellikleriyle gelifltirilmektedir. Elefltiri de ka-
rakter ayr›nt›lar›yla ifllenmedi¤i için insana de¤il Tav›-
ra yöneltilmektedir. Geleneksel toplumumuzun tiyat-
rosunda ne sorunlar, ne de kifliler derinli¤ine ve ayr›n-
t›lar›na girilerek yans›t›lmam›fllard›r.

Yaz›l› metin oluflturmak ya da saklamak
gibi bir al›flkanl›k oluflmam›flt›r. Klifleleflmifl tipler ve
senaryolar, taklitte ustalaflm›fl sanatç›lar›n do¤açla-
ma yetenekleri oran›nda çeflitlilik kazanmaktad›r.
Geleneksel Müsiki'nin as›rlarca nota yaz›s› kullanma
al›flkanl›¤›n›n olmamas› gibi Geleneksel Tiyatro’da

durumlarla karfl›lafl›lmam›flt›r. Ekonomik ç›kar iliflki-
lerinin bilincine varm›fl; bu bilinci pekifltiren bilimsel
ve sanatsal çal›flmalarla, yönetimi ele geçirmek için,
büyük bir savafl›m içine girmifl bir sosyal s›n›f bilinci
de do¤al olarak geliflmemifltir.

Geleneksel Ekonomi

Sosyal s›n›f bilincinin oluflmas› ve geliflmesinde en
önemli etken olan ekonomik hareketler de Geleneksel
Türk Toplumu’nda s›k› bir denetim alt›nda tutulmak-
tad›r. Gündelik hayat›n ekonomik yan›n› yans›tan çar-
fl›larda üretim-tüketim iliflkileri, Esnaf Loncalar› tara-
f›ndan yönlendirilmektedir. Tüketim mallar›n›n niteli-
¤i, dinsel yaflant›n›n maddi ve manevi gereklerine uy-
gun olarak düzenlenmektedir. Cami ve Çarfl›'n›n bir-
likte kollad›klar› bu Geleneksel Tüketim Anlay›fl› XVI.
yüzy›ldan XIX. yüzy›la kadar kesintisiz olarak ve de-
¤ifltirilmeden sürdürülmüfltür. Böylece insanlar›n sa-
t›n alma, sahip olma ve tüketme e¤ilimleri frenlen-
mekte; kanaatkarl›k, elinde olanla, Tanr›n›n kendisine
vermeyi uygun buldu¤uyla yetinmek, flükretmek yü-
celtilmektedir. Fazlas›n› istemek, açgözlülük, israf gibi
görülüp hofl karfl›lanmamakta, afla¤›lanmaktad›r. XVI.
yüzy›l›n bafllar›ndan XIX. yüzy›la kadar giysi biçimle-
rinde bile ciddi ölçüde bir de¤iflikli¤in yap›lmam›fl ol-
mas› bu göstergelerden yaln›zca biri say›labilir.

Mahalle ve Geleneksel Yaflant› Ölçütleri

XVI. yüzy›l›n bafllar›ndan XVIII. yüzy›l sonlar›na ka-
dar Geleneksel Toplumun Kent Yaflam› bir Mahalle
Kültürü çevresinde geçip gitmifltir. Eski ‹stanbul,
‹mparatorlu¤un baflkenti ve en büyük kenti olarak
dinleri, mezhepleri, inan›fl biçimleriyle birbirinden
farkl› mahallelere bölünmüfl bir mozaik görünümün-
dedir.

Klasik Osmanl› mahallesi, camiisi, çarfl›-
s› ve ev yaflam› ile homojen bir bütünlük göstermek-
tedir. Meydan kavram› olmayan bu yerleflim düze-
ninde tam bir müminlik anlay›fl› egemendir. ‹nsanlar
genelde ancak Camii avlular›nda toplu olarak bir
araya gelebilmektedirler. O da, kendilerini ilgilendi-
ren konularda tart›flmak için de¤il; daha önceden
önemli kiflilerce al›nm›fl olan kararlar› ve çözümleri
onaylamak ve bilgilenmek için. Toplumsal sorunla-
r›n topluca tart›fl›lma ortam› olmayan bir toplumda
do¤al olarak Meydan  da, Demokrasi de, Meclis de,
Tiyatro da bu gün anlad›¤›m›z anlamda olamayacak-
t›r.

Türk toplumunun "Geleneksel" yaflant›-
s› bu haliyle Dramatik  bir öz oluflturabilecek pek
çok özelli¤in ortaya ç›kmas›na olanak tan›mamakta-
d›r. XVII. ve XVIII. yüzy›llarda ‹stanbul'u ziyaret
eden; daha sonra gezi notlar›n› Avrupa'da yay›nla-
yan yabanc› tan›klar›n pek ço¤u, Geleneksel ‹stanbul
yaflam›na egemen olan de¤erler ve ilkeler üstüne gü-
nümüzde inan›lmas› güç tablolar çizmifllerdir.

Villamont'nun 1595'de; Du Lo›r '›n
1654'de; R›caut 'nun 167O'de; Tavern›er 'in 1678'de;
Grelot'nun 1680'de; De La Cro›x'n›n 1684'de Pere Jo-
hannet, Comte de Marsigli ve Le Bruyn'un 1732'de;
Comte de Bonneval'in 1740'da; Sir James Porter'›n
1769'da; Du Perren'in 1778'de; Baron de Tott'un
1785'de; D'Ohnson'nun 1788'de ve Lady Careran'n›n
1789'da yay›nlanan an›lar›ndan ç›kar›labilen Gele-
neksel Osmanl› Kent Yaflam›'n›n panoromas› flöylece
özetlenebilir:

Polisiye olaylar ender görülmektedir.
Güvenlik ve kamu düzeni üst düzeyde korunmakta-
d›r. Düello ya da intihar gibi olaylara rastlanmaz.
Do¤ruluk ve mertlik kavram›na çok önem verilmek-
tedir. Hilekârl›k, sahtekârl›k, e¤rilik yaln›zca Rum,
Yahudi, Ermeni vb. Türk olmayan az›nl›klarda görü-

Sanatç› Hadi Hün, Nesip Faz›l K›sakürek’in (para) piyesinde De¤erli halk sanatç›m›z Naflid, “Surpik Dudu” rolünde
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tu. Yüzy›llarca kendi dünyas› içinde uyutulan toplum,
bütün de¤erleri ve kurumlar›yla de¤ifltirilmeliydi. 

Bu de¤iflim gereksinimini karfl›layabile-
cek; genifl halk kitleleri üzerinde etkin olabilecek iki
güç bulunmaktad›r o dönemde: Bas›n ve Tiyatro.Bas›n
kavram› çok yenidir, Tanzimat dönemi insanlar› için.
Önce, okur yazar say›s› bir gazeteyi besleyecek düze-
yin çok alt›ndad›r. ‹lk say›s› 11.Kas›m 1831'de yay›nla-
nan; Haftal›k diye ç›kmaya bafllayan, ama y›lda en çok
15-20 say› ç›kabilen yar› resmi Takvim-‹ Vekayi gaze-
tesi ile; 1840'da ç›kmaya bafllayan; ilk üç say›s› sat›lma-
d›¤›ndan bedava da¤›t›lan, s›k s›k yay›n› durdurulan
Ceride-i Havadis ile; haftada en çok iki kez ç›kabilen
Tasvir-i Efkar'la; en çok haftada befl say› ç›kmay› bafla-
ran Tercüman-› Ahval'le bu ifl pek olacak gibi görün-
memifltir. Bütün bunlara da¤›t›m sorunlar› da eklendi-
¤inde; Anadolu'da, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun kalan
topraklar› üzerinde yaflayanlar›n ço¤u, gazete yoluyla
ayd›nlanmaktan uzak kalmaktad›r.

Toplumu bilinçlendirmede Bas›n, de¤ini-
len nedenlerle ifllevini beklenen ölçüde yerine getir-
mede yeterli olamay›nca; ayd›nlar›n bu de¤iflim u¤ra-
fl›nda meflaleyi tafl›yacak tek etkin ve geçerli araç ola-
rak Tiyatro'yu gördükleri anlafl›lmaktad›r. Madem ki
uygar ülkelerin hepsinin geliflmifl bir tiyatrosu vard›r.
Biz de uygarl›k yoluna ç›kt›¤›m›za göre bizim de ol-
mal›d›r düflüncesi yayg›nlafl›r. Böylece Modern Türk
Tiyatrosu için ça¤›n tiyatro slogan› afla¤› yukar› flu
sözlerle belirlenir: E¤lenceler içinde tiyatrodan faideli,
ibretli, terbiyeli, tesirli hiç bir e¤lence yoktur. Tiyatro
bir Mekteb-i Edeb'tir. Ne var ki toplumda yaflanan çe-
liflkilerin getirdi¤i sorunlar, Modern Türk Tiyatro-
su'nun kendisini toplamas›n› engelleyen ya da gecikti-
ren bir dizi sorunu ortaya ç›karmakta gecikmemifltir.
Bu sorunlar› Ortam, Oyunculuk, Seyirci  ve Repertu-
var gibi bafll›klar alt›nda kümeleyip irdelemeye çal›fla-
l›m.

Ortam

XIX. yüzy›lda, siyasal ve toplumsal ortamda yaflan-
makta olan huzursuzluklar, Modern Tiyatro'nun geli-
flimini olumsuz yönde etkilemifltir. Bu tür olaylar›n
bafl›nda: savafllar, siyasal dalgalanmalar, hatta salg›n
hastal›klar gelmektedir. Bütün bunlar, tüm dünyada
oldu¤u gibi Türk Toplumu'nda da seyircinin tiyatroya
gelmesini engelleyici faktörlerdir. Tiyatro oyuncular›-
n›n büyük bir kesimini etnik az›nl›klar›n oluflturdu¤u

bu y›llarda, az›nl›klara yönelik genel siyasal tav›r ve
olaylar oyuncularda da sahneye ç›kma konusunda te-
dirginlikler do¤mas›na neden olmaktad›r. Ortam se-
yirci için de oyuncu için de bir dizi olumsuzluklar içer-
mektedir.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u bunal›ml› y›llar
yaflamaktad›r. Bir tiyatro afl›¤› olarak tan›nan Abdül-
mecit'in erken ölümü; Geleneksel Sanatlara düflkünlü-
¤üyle tan›nan Abdülaziz'in tahtan indirilmesi ve ar-
d›ndan intihar etmesi; V.Murat'›n iki ay dayan›labilen
dengesiz davran›fllar› sonunda hal edilmesi; II.Abdül-
hamid'in tahta ç›kar›lmas›'n› getiren olaylar kamu-
oyunda uzun süren tepkiler ve tedirginlikler yaratm›fl-
t›r. Abdülhamid'in tahta geçiflinden k›sa bir süre son-
ra bafllatt›¤› bask› düzeni, özellikle ayd›n kesim üze-
rinde bir karabasan etkisi b›rakm›flt›r.

D›flarda ve içerde h›zlanan bir çöküntü-
nün, toplumun tüm kesimlerinde kendisini gösterdi¤i
zor y›llar yaflanmaktad›r. Türlü isyanlar Anadolu'yu
özellikle de Rumeli'yi karmakar›fl›k etmektedir. Bal-
kanlar, ulusçuluk ak›mlar›yla kaynamaktad›r. Birbiri
ard›ndan yitirilen savafllardan u¤ran›lan maddi kay›p-
lar; ödenen savafl tazminatlar›, zaten yüksek olan d›fl
borçlanmay› içinden ç›k›lmaz bir duruma sokmufl;
Duyun-u Umumiye idaresi kurulmufltur.

Bütün bunlar olup biterken XIX. yüzy›l-
da ‹mparatorlu¤un baflkenti ‹stanbul'da günlük ya-
flam ac›mas›zca de¤iflmektedir. Gündelik hayat ma-

ça¤lar boyunca oyunlar›n temel özelliklerini ve pek
çok ayr›nt›s›n› yaz›ya aktarmadan, sözlü kültür yo-
luyla yaflatmay› ye¤lemifltir. E¤lendirme ve güldür-
me faktörlerinin oyunlar›n baflat unsuru olarak gö-
rülmesinden ötürü temsillerde bu faktörün olufltu-
rulmas›nda katk› sa¤layan söz canbazl›klar›na, dans
ve flark› gibi etmenlere elden geldi¤ince bol yer veri-
lir. Ramazan Ay’› d›fl›nda verilen temsillerde belli bir
süreklilik de gözetilmez.

Taklit bafll›ca çat›flma ve kiflilefltirme yön-
temi olarak kullan›l›r. Bu nedenle Taklit en önemli us-
tal›k göstergesi olarak ortaya ç›kar. Oyunlar Erkek ve
Difli konuflturma ad› verilen bir yöntemle karfl› karfl›-
ya getirilen; hiç de¤iflmeyen nitelikleri seyirciler tara-
f›ndan önceden bilinen iki eksen kifli üzerine kurulur.
Göstermeci Oyun Düzeni dedi¤imiz; Aç›k Biçim ad›n›
verdi¤imiz bir biçem anlay›fl›yla gelifltirilen; toplumsal
yaflant›yla böylesine s›k› bir uyum içine girmifl olan
Geleneksel Tiyatro 'nun da kuflkusuz birtak›m sorun-
lar› olagelmifltir. Ne var ki bu sorunlar Modern Türk
Tiyatrosu 'nun bafllang›ç evresinde yaflananlarla karfl›-
laflt›r›lmayacak ölçüde küçük kalmaktad›r.

XIX. yüzy›lda gelen de¤iflim

Türk Tiyatrosu'nda önemli estetik de¤iflimleri baflla-
tan koflullar XIX. yüzy›lda toplumsal yaflam› kökün-
den sarsan de¤iflimlerin bir uzant›s› olarak kendisini
göstermifltir. Nitekim XIX. yüzy›lda Bat›'ya aç›l›flla bir-
likte bafllayan ekonomik geliflmeler sosyal yaflam› da
h›zla etkilemeye bafllam›flt›r.

Giderek artan ve çeflitlenen tüketim al›fl-
kanl›klar›, Osmanl› Çarfl›s› ile Camisi aras›nda yüzy›l-
lard›r gözetilen dengelerin ortadan kalkmas›n› getir-
mifltir. Geleneksel meslek kollar›n›n etkinlik gösterdi-
¤i ticaret ve zenaat çarfl›lar› giderek ortadan kalkar.
Geleneksel mal üretim teknikleri çevresinde geliflen
kültür de h›zla terkedilir. Lonca döneminden kalma
zenaatkarl›¤›n manevi de¤erleri, giderek artan yaban-
c› ö¤elerin kat›l›m›yla gevfler, yozlafl›r, an›lara gömü-
lür. XIX. yüzy›lda yaflam›n ekonomik yönü böylece gi-
derek üretime dayal› bir kültür yerine ithalâta dayal›
bir tüketim kültürüne dönüflmeye bafllar.Toplum gele-
neksel de¤erlerle sokaktaki de¤iflim aras›nda kalma-
n›n flaflk›nl›¤›n› yaflamaya bafllam›flt›r. ‹flte Modern
Türk Tiyatrosu bu flaflk›n, huzursuz, tedirgin, yer yer
h›rç›n tepkilerin kendisini gösterdi¤i ortam içinde va-
rolma savafl›na bafllayacakt›r.

Saray çevresinde bafllayan; yüksek devlet
görevlileri, ayd›nlar ve bas›n taraf›ndan desteklenen
Bat› yanl›s› yaklafl›m; Bat›'daki örneklerine göre varol-
mas›n› istedikleri Modern bir tiyatro anlay›fl›n›, de¤ifli-
min bir aynas›, hatta motor gücü olarak görmekte,
göstermeye çal›flmaktad›r. Hiç bir haz›rl›¤› ve gelene-
¤i olmadan; Bat›'daki örneklerine benzer ifllevler üst-
lenmesi istenen Modern Türk Tiyatrosu; bir yandan
ayakta durabilmek için gereken alt yap›y› tamamla-
mak; bir yandan da kendisinden beklenen; ancak tüm
sorunlar›n› çözümlemifl bir tiyatronun alt›ndan kalka-
bilece¤i ifllevleri yerine getirmek zorlu¤uyla karfl› kar-
fl›ya kalm›flt›r.

Modern Türk Tiyatrosu ayd›nlar›n deste-
¤iyle, saray›n deste¤iyle varolan; dolay›s›yla Tanzi-
mat'›n bat› e¤ilimli fikirlerinin yan›nda yer alan bir ti-
yatro idi. Tanzimat ayd›n›n›n kafas›nda eski Dünya-
n›n De¤iflmez Düzeni düflüncesinin yerini: Terakki
kavram› alm›flt›. De¤iflim ancak ileriye yönelik bir ge-
liflimle mümkün olabilecekti. Geliflimin hedefi ça¤dafl
uygarl›kt›. Bu da, Garp ve Garpl›laflmak kavramlar›y-
la simgeleniyordu. Bat› demek, özgürlük demekti o
y›llar›n ayd›n› için. Konfor demekti, güzelli¤in ve sa-
nat›n dünyas› demekti. Do¤u ise: Duygular›n, Sezgile-
rin, Do¤a üstü güçlere olan inançlar›n, Kör inançlar›n
dünyas›yd›. Yaflan›lagelen çevrenin sevilecek, benim-
senecek yan› kalmam›flt›. Bat› dünyas› ça¤dafl uygarl›-
¤›, pozitif bilim yöntemleriyle kurmufl ve ayd›nlatm›fl-
t›. Bilgi birikimi, yetkinli¤i ve gücü oradayd›. Akl›n,
mant›¤›n üstünlü¤ü oradayd›. Düflünce özgürlü¤ü-
nün erdemi oradayd› ve kaybedilecek zaman da yok-

Suavi “Windsor’un fien Kad›nlar›” piyesinde Samiye Hün”le bir-
likte

fiehir Tiyatrosu kütüphanesinde dramaturga vekalet eden de¤erli
piyes ustad› Musahipzade Celal gelen piyesleri kontrol ediyor.
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le geliflmemiflli¤i modern anlamda yarat›lmak istenen
Tiyatro-Toplum iliflkisini olumsuz yönde etkilemek-
tedir. Bat› Tiyatrosu örneklerinin sergilendi¤i Beyo¤-
lu yakas›, Tanzimat y›llar›nda oldukça kar›fl›k ve teh-
likeli bir yer say›lmaktad›r. Kumar yerlerinden ç›kan-
lar›n ayn› saatlerde tiyatrodan ç›kan halka sald›rmala-
r›, b›çaklamalar, para çalmalar vb. polisiye olaylar se-
yircileri tiyatroya gitmekten uzaklaflt›rabilmektedir.
‹stanbul yakas›nda, Gedikpafla'da temsiller verilmeye
baflland›¤› zaman bu kez kentin Beyo¤lu yakas›nda
oturanlar›n geceleri tiyatroya ulaflmalar› güçleflmek-
tedir.

Tiyatro binalar›n›n da bu ilk dönemde,
içinde bulunduklar› koflullar pek parlak say›lmazd›.
Localar dard›. ‹nsan içeriye ezile büzüle, s›k›flarak gi-
rebilmekteydi. Oyun s›ras›nda salonda tütün içilmek-
te; petrol lambalar›n›n isi ve tütün dumanlar›ndan
sahne zor seçilebilmekteydi. Binalar ahflapt›. Her an
yang›n tehlikesi bulunmaktayd›. Seyircilere perde
aralar›nda dinlenme ve büfe gereksinimleri için ayr›-
lan yerler yetersizdi. Bütün bunlar tiyatro ortam› için
kaydedilebilecek olumsuzluklar›n belli bafll›lar› ola-
rak say›labilir. Saptanan bilet fiyatlar› biraz daha yük-
seltildi¤inde seyirci rahatl›kla tiyatroya gitmekten
vazgeçebilmektedir. Bu da hiç kuflkusuz bütün çaba-
lar›n sonu anlam›na gelmektedir.

Turneye ç›kan tiyatro topluluklar›n›n
bafll›ca sorunlar›ndan bir baflkas› da ‹stanbul, ‹zmir,
Midilli gibi yabanc› topluluklar›n s›k s›k gelerek tem-
siller verdikleri yerler d›fl›nda oyun oynamak için
do¤ru dürüst bir salon ve sahnenin bulunamamas›d›r.
Tiyatro binas› olarak kullan›lan yerlerin pek ço¤u, ça-
¤›n getirdi¤i teknik olanaklar›n oldukça gerisindedir.

Modern Türk Tiyatrosu'nun ilk y›llar›n-
da, geliflim ortam›n› olumsuz yönde etkileyen etmen-
lerden biri de ‹mtiyaz konusudur. ‹stanbul'da tiyatro-
lar›n halka aç›k temsil vermeleri hükümetten al›nabi-
lecek imtiyazlarla mümkün olmaktad›r. Bat› örne¤in-
de ilk tiyatro açma izni 1840'da bir Frans›z oyuncusu-
na verilir. Yaln›zca Beyo¤lu'nda ve Frans›zca oyna-
mak kofluluyla verilmifltir bu imtiyaz. Daha sonra
‹talyan ‹llizyonist Bosco ve saraydan büyük destek
gören Naum tiyatrolar›na yabanc› tiyatro topluluklar›
getirtip temsiller verdirebilmeleri için imtiyazlar veri-
lir. Türkçe oyunlar oynayabilmek için Güllü Agop
Efendi' ye istedi¤i imtiyaz, bir tekel biçiminde kendi-
sine verilmifltir.

Güllü Agop'un tiyatro toplulu¤una veri-
len bu imtiyaz on y›l süre ile ‹stanbul'da Türkçe tem-
siller verme iflini bir dizi koflulla tekel haline getiriyor-
du. Amaç, Türk dilinde, modern anlamda bir tiyatro-
nun memlekette tutunabilmesi, yerleflebilmesi, güçlü
ve örnek bir Türk Tiyatrosu yaratabilmek için tek bir
toplulu¤u güçlendirmekti. Güllü Agop'un Türkçe ti-
yatro oynama giriflimine rakip ç›kmas›; sonradan bir
kaç aktörün derme çatma bir topluluk oluflturup rast-
gele Türkçe temsiller vermeye bafllamas›; seyircinin
da¤›lmas›; topluluklar›n gelir düflüklü¤ü nedeniyle
da¤›l›p gitmeleri; denetimden uzak bir karmafla isten-
miyordu. Bütün bu düflüncelerle 1870 y›l› Kas›m ay›n-
da Türkçe Vodvil, Komedi ve Trajedi oynatma tekeli
Güllü Agop Efendi'ye verildi. On y›l süreli bu imtiyaz,
Modern Türk Tiyatrosunun geliflimi için çok önemli
olan çokseslili¤i ve rekabeti de ortadan kald›rm›flt›r.
Rekabet yaln›zca müzikli oyunlarla Geleneksel Orta
Oyunu 'nun sahneye ç›k›p h›zla yozlaflmas›yla çok
yanl›fl bir yolda kendisini tüketen Tulûat Tiyatrosu
aras›nda kald›. Befl Osmanl› Alt›n› veren herkese Ruh-
sat Tezkiresi verilmesine ancak 1880'den sonra baflla-
nabilmifltir.

Tiyatro ortam›n›n olumsuz koflullar›n-
dan, en zorlu s›k›nt›lar›ndan biri de ‘sansür’ konusu-
dur. Meclis-i Mebusan'›n aç›ld›¤› 1877'den II. Meflruti-
yet'in ilan›na kadar geçen 31 y›ll›k dönemin Türk Tari-
hi içindeki ad›; ‹stipdat Dönemi'dir. Sözcüklerin en
uzak ça¤r›fl›mlar›na kadar inen bir sansür anlay›fl›, ilk
ad›mlar›n› henüz atmakta olan Modern Tiyatro yafla-

halle s›n›rlar›n›n d›fl›na taflm›flt›r. Geleneksel Osman-
l› Mahallesi'nin ekonomik ve kültürel kaynaklar›
kendi kendini besleyecek bir dinamizm içinde görün-
memektedir. Birbirinden kopuk mahalleleri ay›ran
görünür görünmez s›n›rlar afl›lm›flt›r. ‹stanbul'da
karmafl›k bir kültür yap›lanmas› ortaya ç›km›flt›r.
Nüfus giderek artmaktad›r. Marmara ile Haliç ara-
s›nda kalan sur içi bölgesindeki Müslüman nüfus yo-
¤unlu¤u, Gayr› Müslim'lerin yerleflti¤i Galata-Pera
bölgesine do¤ru genifllemeye yönelmifltir. Tanzi-
mat'la birlikte iskan k›s›tlamalar› büyük ölçüde orta-
dan kalkt›¤›ndan çeflitli etnik gruplar›n yaflam biçim-
leri de birbirine kar›flmaya bafllam›flt›r.

Böylece XIX. yüzy›l ‹stanbul'unda, gün-
delik hayat›n hemen her alan›nda bir bütünleflme e¤i-
limi kendisini gösterir. ‹stanbul, Üsküdar ve Galata
bölgeleri kültürel aç›dan birbirine yaklafl›r. Kent içi
ulafl›m h›zlan›r. Artan gidifl gelifl trafi¤ini karfl›lamak
için 1846'da Galata Köprüsü hizmete aç›l›r. fiirket-i
Hayriye idaresinin Kabatafl-Üsküdar, Köprü- Bo¤aziçi
hatlar›nda devreye soktu¤u vapurlar, bölgesel bütün-
leflmeyi tamamlar.

Camii, gündelik hayat üzerindeki etkin-
li¤ini yavafl yavafl yitirir. ‹nsanlar›n eskiden namaz
vakitlerini beklerken dinlendikleri, üç taraf› kerevitli,
ortas› f›skiyeli kahvehanelerde art›k iskemleler görül-
mektedir. Ortadaki havuzlar kalkm›fl; yerlerine üze-
rinde çeflitli temsillerin verilebildi¤i küçük bir yüksel-
ti konmufltur. Galata ve Pera'daki Levanten Kahvele-

ri pastahaneye dönüflür. Üsküdar ve Suriçi ‹stan-
bul'undaki kahvehaneler de art›k birer e¤lence mer-
kezi durumuna girmifllerdir. fiehzadebafl›'nda camii
ile tiyatro yan yana, ayn› mekan› paylaflabilmektedir.
Dind›fl› e¤lence kültürü giderek yayg›nlafl›r. Eskiden
Esnaf teferrüçlerinde, bayramlarda, flehzadelerin sün-
net flenliklerinde kollektif olarak yaflanan e¤lence dü-
zeni, kiflisel yan› a¤›r basan bir zaman geçirme anlay›-
fl›na dönüflmüfltür. Osmanl› insan› yavafl yavafl evin-
den soka¤a do¤ru yönelmekte; içe dönek yaflant›, d›-
fla dönmektedir. Kad›n ve erke¤in bir arada e¤lenme-
leri olgusu henüz ‹stanbul içlerinde yayg›nlaflmasa da
Bo¤aziçi yal›lar›nda verilen Garden Party'lerle, balo-
larla, mehtap alemleriyle bu ifl üst düzeyde bafllat›l-
m›fl görünmektedir.

Bat› ile olan ulafl›m ve iletiflim de giderek
h›zlan›r. 1870'de ‹stanbul-Paris demiryolu etkinlik ka-
zanmaya bafllar. 1883'de Orient Expres, Avrupa-‹stan-
bul ba¤lant›s›n› daha bir kolaylaflt›r›r. ‹stanbul'a bu
tarihlerde bafllayan turist ak›n› karfl›lamak için Pera-
Palas 1884'de aç›l›r. Bunu di¤er oteller izler. Seçkinle-
rin faytonlar›n›n yan›bafl›nda alt s›n›flar›n atl› tramva-
y› sokaklarda ulafl›m› h›zland›r›rken ilk otomobil
1895'de ‹stanbul gümrü¤üne girer.

Bütün bu geliflmelere ra¤men Osmanl›
Toplumunun ekonomik, sosyal ve moral aç›dan hu-
zursuz bir ortamda yaflad›¤› bilinmektedir. Merkezi
otoritenin zay›flamas›yla birlikte ortaya ç›kan asayifl
sorunu, yerel yöneticileri kendilerince birtak›m ön-
lemler, yasaklamalar almaya yöneltmektedir. Bu ön-
lemlerin pek ço¤u o y›llar›n tiyatro topluluklar› için
büyük s›k›nt›lar ortaya ç›karabilmektedir. Bu tür ya-
saklamalar›n ilginç örneklerinden biri ‹stanbul fiehre-
mini R›dvan Pafla'n›n ‹stanbul'daki Tiyatro Yasa¤›'d›r.
R›dvan Pafla, sonralar› ünlü bir tiyatrocu olacak o¤lu
Reflat R›dvan'›n tiyatro hevesini k›rmak, onu tiyatro-
lardan uzak tutabilmek amac›yla 1890'dan öldürüldü-
¤ü 1906 y›l›na kadar h›rs›n› ‹stanbul'da temsiller ve-
ren topluluklardan ve oyunculardan alm›fl; türlü en-
gellemeler ve güçlük ç›karmalar›n yan›nda, son y›lla-
r›nda ‹stanbul'da Belediye s›n›rlar› içindeki tüm tiyat-
rolar› yasaklam›fl; tiyatrocular› ‹stanbul d›fl›nda çal›fl-
maya mecbur edebilmifltir.

Yollar›n ve ulafl›m araçlar›n›n yetersizli-
¤i, yaln›zca Anadolu'da dolaflmaya çal›flan tiyatro
topluluklar›n›n s›k›nt›s› de¤ildir. XIX. yüzy›l›n özel-
likle ilk yar›s›nda yollar›n ve tafl›tlar›n ‹stanbul'da bi-

1924’te Behzat Butak taraf›ndan oynanan Ahmet Vefik Pafla’n›n
“Moliere”den aktard›¤› “Azarya” piyesi nedeniyle Ahmet Fehim
ve Behzat Butak

Kabul edilen piyes suflör taraf›ndan sanatç›lara okunarak
rol defteri kontrol ediliyor
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a¤›zlarla konuflulmakta; oyuncular bile ço¤u kez bir-
birlerini anlamakta güçlük çekmektedirler. Hemen
herkesin de¤iflik bir bölge a¤z›yla konufltu¤u bu or-
tamda ortak ve örnek bir sahne dili yarat›lmas› çok is-
tenmekte, ancak bir ç›k›fl yolu da gözükmemektedir.

Sahneden yans›yan bu dil karmaflas›na
bas›ndan ve seyircilerden s›k s›k elefltiriler yöneltildi-
¤i biliniyor. ‹stanbul'un Fethi'ni konu edinen bir
oyunda Molla Gürani ve Akflemseddin gibi tarihlere
geçmifl Türk Bilginlerinin Ermeni oyuncular taraf›n-
dan canland›r›l›rken do¤al olarak Ermeni a¤z›yla ko-
nuflmalar›, dönemin gazeteleri taraf›ndan bu konuda
yaflanan traji-komik olaylara bir örnek olarak uzun
süre elefltirilmifltir.

Oyuncular›n büyük bir ço¤unlukla e¤i-
timsiz olufllar› da önemli bir sorundur. Oyuncular›n
e¤itilmeleri için ilk Konservatuvar'›n ‹stanbul Beledi-
yesi taraf›ndan 1914'de aç›labildi¤i düflünülecek olur-
sa XIX. yüzy›l›n ortalar›ndan bafllayarak oyunculuk
e¤itimi konusunda genellikle usta-ç›rak iliflkisinin yü-
rütüldü¤ü anlafl›lmaktad›r. Dönemin Osmanl› yazar-
lar›n›n bu ilk dönemde Tiyatro olarak yazd›klar› ve
oynanmak üzere Gedikpafla Tiyatrosuna getirdikleri
oyunlar,dönemin edebiyat anlay›fl›ndan gelme bir
al›flkanl›kla oldukça sanatl›, anlafl›lmas› güç pasajlarla
doludur. Oyuncular›n anlamakta ve söylemekte güç-
lük çektikleri bu metinlerde karfl›lafl›lan sorunlar› çöz-
mek üzere 1873'de Gedikpafla Tiyatrosu'nda bir sanat
kurulu oluflturulmufltu. Oyun okuma ve Sanat Dan›fl-
manl›¤›’n› üstlenen bu kurulun üyelerinden Nam›k
Kemal ve Âli Bey'in Ermeni oyunculara Telaffuz ad›
alt›nda diksiyon dersleri verdiklerini ve bu giriflimin
k›smen yararl› oldu¤u da bilinmektedir.

Seyirci azl›¤› nedeniyle tiyatrolar çok s›k
oyun de¤ifltirmek zorunda kalmakta, bu nedenle de
yeterince prova yapamamaktad›rlar. Oynanaca¤› ilan
edilen oyunun yerine bir baflkas›n›n oynanmas›; çok
elefltirilmesine karfl›n s›k görünen olaylardand›r. O y›l-
larda çok elefltiren bir baflka konu da oyuncular›n, ti-
yatro dolu oldu¤u günlerde iyi oynad›klar›; seyirci sa-
y›s›n›n düfltü¤ü temsillerde oyunu hafife ald›klar›, at-
lamalar yapt›klar› konusudur. Bu durum, oyuncular›n
profesyonel oyunculuk anlay›fllar›ndaki zay›fl›k kadar
yeterince prova yap›lamam›fl olmas›na da ba¤lanabi-
lir. Ahmet Mithat Efendi'nin yazd›¤› ‘Eyvah’ adl› oyu-
nun 5 perde olmas›na karfl›n iki günde birer ikifler sa-
atlik çal›flmalarla seyirci karfl›s›na ç›kar›ld›¤›; Ebüzzi-

ya Tevfik'in ‘Ecel-i Kaza’ oyununun ise sadece üç pro-
va yap›larak oynanm›fl olmas› bu gibi durumlara ör-
nek olarak gösterilmektedir. Böylesi yo¤un bir çal›flma
ortam› içinde oyuncular, do¤al olarak ne rollerini tam
ezberleyebilmekte; ne de rollerinin havas›na girebil-
mektedirler. Suflörlere çok ifl düfltü¤ü, kimi oyunlarda
suflörün sesinin oyuncular› bast›rd›¤›, inand›r›c› ol-
maktan uzak, yapay oyunculuklar›n, gösterileri alay
konusu yapt›¤› yine gazetelerde elefltirilmektedir.

Modern Türk Tiyatrosu'nun ilk dönemle-
rinde oyunculuk alan›nda yaflanan bir baflka s›k›nt› da
oyuncular›n bir süre sonra belli rollerde kal›plafl›p kal-
ma e¤ilimleri olarak kendisini göstermifltir. Oyuncula-
r›n zaman içinde hep ayn› tür rollere ç›kar olmalar› on-
lar› kal›plam›fl; geliflme olanaklar›n› köreltmifltir. Eski
göstermeci temafla gelene¤inden gelen oyun ve seyir
al›flkanl›¤›, o dönemde oynanan bafll›ca oyun türleri
olan; vodvil, melodram gibi türlerin yap›lar›na da uy-
gun düflmesi sonucu, dönemin oyuncular› belli birta-
k›m rollere göre s›n›flanan katagorilere ayr›lm›fl; bu
katagorileri bir tür uzmanl›k alan› olarak benimsemifl-
lerdir. Örne¤in kad›n rolleri, 1. S›n›f Komik, Afl›k K›z,
Masum K›z, Ciddi Anne, Komik Anne gibi katagorile-
re ayr›l›rken; erkek rolleri, Hogorogot, Tiran, Hain,
Ciddi Baba, Soylu gibi kal›plarla adland›r›lmaktad›r.
Bir baflka tür s›n›flama da: Dramatik,  Komik, Karak-
ter, Jön vb. biçiminde yap›lmaktad›r.

Bat› örne¤inde gelifltirilmeye çal›fl›lan
Modern Türk Tiyatrosu ile birlikte gelen yeni kavram-

m›n› ve dramatik edebiyat›n› neredeyse darmada¤›n
etmifltir. Özellikle 1888-1908 y›llar› aras› Tiyatro-San-
sür iliflkileri aç›s›ndan bir karabasan gibi geçmifltir:
Oynanacak oyunlar›n metinleri önceden denetimden
geçirilmekte, uygun görülenlere onay verilmektedir.
Her temsilde bir sansürcü ve bir denetim görevlisi ha-
z›r bulunmaktad›r. Rejim ve Padiflah için tehlikeli gö-
rülen sözcükler yasaklanmakta, sahneler ç›kar›lmakta
ya da de¤ifltirilmek zorunda b›rak›lmaktad›r. Bu s›k›
denetim, ‹stanbul'a turneye gelen yabanc› toplulukla-
ra bile uygulanmaktad›r.

Ahlâka, ‹slam geleneklerine, ulusal gele-
neklere ayk›r› olmak, yeterli bir yasaklama nedenidir.
Gözden kaçm›fl ya da kaç›r›lm›fl olan bir yap›t›n oy-
nanmas› durumunda derhal jurnal edilmektedir. Ba-
s›lm›fl oyunlardan sak›ncal› görülenler yok edilmekte-
dir. Tiyatro oyunlar›n› sansür etme yetkisi Matbuat
Kalemi'nden fiehremaneti'ne; Zaptiye Nezareti'nden
Maarif-i Umumiye Nezareti'ne; ordan Encümen-i Tef-
tifl ve Muayene adl› kurula geçip durmufltur. O döne-
min tiyatrocular›, ortam›n getirdi¤i bu s›k› denetim
kurallar› yan›nda ço¤u sansür görevlisinin de, s›rf rüfl-
vet alabilmek için olmad›k güçlük ç›karmalar›ndan,
an›lar›nda s›k s›k yak›n›rlar.

Oyunculuk

Bu huzursuz, güvensiz, olumsuz koflullar içinde varol-
ma savafl›na giren Modern Türk Tiyatrosu'nun kendi-
ne özgü, iç s›k›nt›lar›n›n bafl›nda Oyunculuk sorunlar›

gelmektedir. Bütün Tanzimat Dönemi boyunca oyun-
cu bulmak, özellikle de Müslüman oyuncu bulmak s›-
k›nt›s› yaflanm›flt›r. Kad›n oyuncu bulma sorunu ise
çok daha büyük boyutlardad›r. Kad›nlar›n tiyatroya
de¤il, zorunlu olmad›kça camiiye bile gitmelerini hofl
karfl›lamayan geleneksel müslüman kesim için kad›-
n›n sahneye ç›kmas› söz konusu bile edilmeyecek ka-
dar kesin bir olumsuzluk tafl›maktad›r. Modern tiyat-
ronun gereksindi¤i sahne sanatç›lar›n› büyük ölçüde
karfl›layan Ermeni toplumu içinde de kad›nlar›n sah-
neye ç›kmalar› bafllang›çta kolay kolay kabul edilme-
mifltir. Sahneye ç›kma yüreklili¤ini gösteren Ermeni
kad›nlar› pek çok olumsuzlu¤a gö¤üs germek zorun-
da kalm›fllard›r. Türkçe temsiller veren ilk tiyatro top-
lulu¤u olarak bilinen Gedikpafla Tiyatrosu'nda kad›n
oyuncu bulunamad›¤› zamanlarda delikanl›lar›n ka-
d›n rollerine ç›kar›ld›klar› pek çok temsil bilinmekte-
dir. Ne var ki zamanla, erkeklerin kad›n rollerinde
sahnede görünmelerini çok daha büyük bir ahlâki bo-
zukluk olarak de¤erlendiren Ermeni Cemaati, kad›n
oyuncular için sahneye ç›kma engelini, bu konuda uy-
gulayageldi¤i bask›lar› gidererek kald›rm›flt›r.

Modern Türk Tiyatrosu'nun ilk y›llar›n-
da Türkçe'yi iyi konuflan; oyunculu¤u kendisine
meslek edinmifl; profesyonel oyuncu s›k›nt›s› çekil-
mifltir. Kendi alanlar›nda oldukça yetenekli bir dü-
zeyde bulunan Ortaoyunu oyuncular›, Modern Ti-
yatro anlay›fl›n›n gerektirdi¤i: Rol Ezberlemek, Prova
Yapmak gibi külfetlerden; Melodram, Dram, Trajedi
vb. as›k yüzlü, ciddi oyun biçimlerinden uzak dur-
mufllard›r. Geleneksel tiyatronun oyunculuk gelene-
¤i içinde yetiflen bu oyunculardan bir bölümünün,
sonralar› Modern Tiyatro biçimi oyunlar›n yaz k›fl se-
yirci toplad›¤›n› görerek, kendi kafalar›na göre her
iki oyun türünü birlefltiren bir Perdeli Tiyatro biçimi-
ni ‘tulûat’ ad› alt›nda gelifltirmeyi ve bu biçimle, o
günlerde sahnelenen ciddi tiyatro oyunlar›n› alaya
almay› ye¤lediklerini biliyoruz.

Gedikpafla Tiyatrosu, özellikle Müslü-
man oyuncular bulmak için ve Türk yazarlar›n›n yerli
oyunlar yazmalar› için gazetelere verdi¤i ilanlar›n so-
runun çözümünde ancak k›smen yararl› olabildi¤i an-
lafl›lmaktad›r. XIX. yüzy›l›n ortalar›ndan XX. yüzy›l›n
ilk çeyre¤ine kadar uzanan süre içinde yaflamlar›n›
oyunculukla kazanan kiflilerden ço¤unun nitelikleri ve
e¤itimleri istenen düzeyde de¤ildir. Az›nl›klardan,
özellikle de Ermenilerden seçilen oyuncular›n Türkçe
diksiyonlar› çok bozuktur. Sahnede de¤iflik Türkçe

Küçük ‹smail, Kavuklu Hamdi Azarya’dan
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hiç bir kumpanyan›n kabul etmedi¤ini bildirmektedir.
Ahmet Fehim Efendi, tarihi ve yöresel milli kostüm
gerektiren oyunlar›n oynanmas› s›ras›nda gerekli kos-
tümlerin tiyatro idaresi taraf›ndan sa¤land›¤›n› da
vurgulamaktad›r.

Repertuvar

Modern Türk Tiyatrosu'nun en önemli s›k›nt›lar›ndan
biri de ‘Repertuvar Sorunu’ olarak ortaya ç›km›flt›r. Ti-
yatro salonlar›na seyirci çekecek; onlara ça¤›n gerek-
tirdi¤i; yaflanmakta olan önemli toplumsal de¤iflimleri
yans›tacak; gelifltirilmeye çal›fl›lan yeni yaflam biçimi-
ni benimsetecek; toplumu geri b›rakt›¤› varsay›lan es-
ki geleneksel de¤erleri elefltirecek yeterli say›da Türk-
çe oyundan oluflan bir Repertuvar gerekmektedir. Bu
tür bir tiyatroyla önce seyirci olarak tan›flan, daha son-
ra oyun yazmaya heveslenenler için bu yeni Temafla
türü gerek öz gerekse biçim bak›m›ndan çeflitli sorun-
lar› birlikte getirmifltir.

Her fleyden önce, ortada son derece
önemli bir biçem de¤iflikli¤i bulunmaktad›r. Göster-
meci Tiyatro'dan Benzetmeci Tiyatro'ya geçilmifltir.
Sahne üzerinde gösterilen ne varsa, seyircilerin inan-
mas› istenmektedir. XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, ‹s-
tanbul'da Modern Tiyatro ad›na sergilenenler, seyirci-
ye bir oyun olarak de¤il de sanki gerçekten oluyormufl
havas›nda sunulmaktad›r. Seyircinin bir yan›lsama
havas› içine girmesi ve bu yan›lsama havas›n› oyunun
sonuna kadar yaflamas› istenmektedir. Oyunlar eski-
den oldu¤u gibi, yetenekleri do¤rultusunda laf uydu-
ran oyunculara göre de¤il; yazar›n yazd›klar›n› kelime
kelime ezberleyip oynayan oyuncular›n canland›rd›k-
lar› rollere dayanmaktad›r.

Ortada bir yazar, bir edebi metin vard›r.
Metinlerde aksiyon, yer ve zaman birli¤i gözetilmek-
tedir. Olaylar kesintilere u¤rat›lmadan düz bir çizgi
üzerinde geliflmektedir. Sahneler birbirlerinden ko-
puk, kendi bafllar›na ifllevsel güldürü vagonlar› gibi
de¤il; belli bir geliflim çizgisinde; Neden-Sonuç ba¤›
ile ba¤lant›l› olarak gelmektedir. Yaln›zca kal›pl› gül-
dürü özellikleriyle donat›lm›fl tavr›larla de¤il; ad› san›
belli; toplumda belli bir insan modelini yans›tan ka-
rakterler de gösterilmektedir. Ortada bir dünya görü-
flü, bir mesaj, oyundan oyuna de¤iflen bir içerik vard›r.
Gerçe¤e benzetilmifl dekor, kostüm ve aksesuarlar
kullan›lmaktad›r. Hepsinden önemlisi tiyatronun
özünde varolan elefltiri ö¤esi daha ifllevsel, toplumsal

bir konuma bürünmektedir. Modern Tiyatronun elefl-
tirisi, Geleneksel Tiyatro da görülen Tav›r Elefltirisi  ol-
maktan ç›k›p, bireysel ç›k›fllar üzerine kurulu, etkin
bir konuma geçmektedir. Ça¤›n koflullar› gere¤i siya-
sal elefltiri yap›lamamaktad›r ama ana-babalar ile ço-
cuklar aras›ndaki kuflak çat›flmalar›; niflan, nikah ve
evlilik düzeni konusundaki geleneklere tepki; çok eflli
evlilikte kad›n erkek iliflkileri; boflanma, sefahat, top-
lumsal s›n›flar aras›ndaki yaflam farkl›l›klar›, e¤itim,
esirlik, de¤er yarg›lar›, tutkular, inançlar, Tanr›, kader,
ruh, Ahiret, Fani Dünya hurafelerini konu edinen
oyunlar oynanmaktad›r. Vatan sevgisi, hürriyet aflk›,
terakki gibi yepyeni kavramlar ifllenmektedir. Kahra-
manlar s›k s›k ‹slamdan gelen mukadderat düflüncesi-
nin yanl›fll›¤›n› elefltirmektedirler. Bilim yerine büyü-
ye, kocakar› ilaçlar›na, falc›l›¤a önem vermek elefltiril-
mektedir.

Hangi türde yazarlarsa yazs›nlar, Modern
Türk Tiyatrosu'nun bu ilk döneminde Türk oyun ya-
zarlar›nda belli bir toplumsal bilinç görülmektedir. Ne
var ki oyun yazarl›¤›m›z›n henüz ilk ad›mlar›n› att›¤›
da unutulmamal›d›r. Tiyatro oyunu yazma tekni¤i ko-
nusunda yeterli bilgi ve deneyim henüz oluflmam›flt›r.
En kalburüstü yazarlarda bile ruhsal boyutlar›yla ka-
rakter yaratma konusunda baflar›s›z olduklar› görül-
mektedir. Tiyatro oyunlar›n›n konuflma diline yak›n,
sade bir anlat›mla yaz›lmas› gerekti¤i üzerinde durul-
makla birlikte Geleneksel Edebiyat anlay›fl›n›n karma-
fl›k söz ustal›¤› ve kofluk anlay›fl›n›n etkisinde kalmala-
r› nedeniyle pek az yazar bunu baflarabilmekteydi.

lardan biri de Profesyonel Oyunculuk olmufltur. Bir
baflka deyiflle Türk toplumundan oyunculuk bir mes-
lek olarak ortaya ç›kmaktad›r. Geleneksel Tiyatro'nun
geçerli oldu¤u dönemlerde gerçi Karagöz, Kukla ve
Meddah sanatç›lar›; Çengi ve Köçek danslar› yapan
oyuncu kollar›, geçimlerini yapt›klar› iflten ç›karmak-
tayd›lar. Ancak gerçek anlamda bir oyuncu-seyirci
iliflkisini sergileyen Ortaoyunu oyuncular›, yaflamlar›-
n› genellikle baflka ifllerden kazanan, oyunculu¤u bir
yan u¤rafl olarak sürdüren sanatç›lardan oluflmaktay-
d›. Modern tiyatro yaflam›n›n gereklerine uygun ola-
rak oyunculuk ifli bu dönem Türk tiyatrosunda profes-
yonel bir meslek olarak gündeme gelmifltir. Ne var ki
kamuoyu, profesyonel tiyatroculu¤u henüz bir meslek
olarak ciddiye almamaktad›r. Bu olumsuz yaklafl›m›n
bafll›ca nedenleri flöylece özetlenebilir:

Önce, bu mesle¤i seçen kiflilerin, o y›llar-
da toplumda sayg›n, düzgün kifliler olarak kabul edil-
mediklerini vurgulamak gerekir. Oyuncular›n ço¤un-
lu¤u, az›nl›klardan oluflmaktad›r. Osmanl›'n›n az›nl›-
¤› ve onlar›n u¤rafllar›n› küçük gören, eskiden gelme
tav›r al›flkanl›¤› burada hemen kendisini göstermek-
tedir. Müslüman oyuncular›n say›lar› ise çok azd›r.
Ayd›n kesimin, bas›n›n, saray›n, tüm deste¤ine kar-
fl›n, kamuoyunun büyük bir ço¤unlu¤u için Tiyatro
hâlâ bir e¤lencedir. Dolay›s›yla tiyatrocular da insan›
e¤lendiren Çalg›c›lar, Hokkabazlar, Çengiler ve ben-
zerlerinden pek farkl› görülmemifllerdir. Bu olumsuz
yaklafl›m›n bir baflka nedeni de, oyuncular›n gelirle-
rindeki düzensizlik ve ücretlerin genel olarak düflük-

lü¤ü olmal›d›r. Ço¤u tiyatroda ‘Punto’ ad› verilen,
pay da¤›t›m› esas›na göre para da¤›t›lmas› yoluna gi-
dilmifltir. Güllü Agop'un Osmanl› Tiyatrosu'ndan,
M›nakyan'›n: Osmanl› Dram Kumpanyas›' na; Tuluat
Topluluklar›'na kadar uygulanan bu sistemin esas›
‘Punto’ ad› verilen bir birimden oluflur. Bir punto
masraflar ç›kt›ktan sonra yüzde bir kurufl hesab›yla
verilen parad›r. Eski kumarbazlar›n pay da¤›t›m sis-
temlerinden gelifltirilen bu paylaflma yöntemine göre;
örne¤in bir Tuluat Tiyatrosu'nda: Komik: 3 pay; Efen-
di rolüne ç›kan: 2,5 pay; Taklitler O,5 paydan 1,5 paya
kadar hesaplanan bir gelir da¤›l›m› uygulanmaktad›r.
Seyirci ve temsil say›s›yla do¤ru orant›l› olarak artan
ya da eksilen bu gelir elde etme yöntemi, ço¤u kez do-
yurucu olmaktan uzak kalm›flt›r. Nitekim bu dönem-
de oyuncular›n parasal yönden genel olarak büyük s›-
k›nt› çektikleri bilinmektedir. Bütün bunlara sosyal
güvenlik uygulamalar›n›n bulunmamas›; çal›flamaya-
n›n aç kalmaya mahkum olmas›; hastalan›p oyuna ç›-
kamayanlara para cezas› uygulanmas› gibi faktörler
de eklendi¤inde, oyunculuk mesle¤inin hiç de d›flar-
dan görüldü¤ü gibi çekici ve sayg›n bir ifl say›lmama-
s› gerçe¤inin altyap›s› ortaya ç›km›fl olmaktad›r. Baz›
ciddi tiyatro topluluklar›nda, oyuncular ve tiyatro
idareleri aras›nda hak ve sorumluluklar› belirleyen
baz› yönetmelikler yap›lm›flsa da buradaki maddeler
kimi zaman idare, kimi zaman oyuncular taraf›ndan
kolayca çi¤nenebilmifltir. Böylece tafl›d›¤› tüm olum-
suz koflullara karfl›n, Oyunculuk Mesle¤i'nin do¤ma-
s› ve geliflmesi Türk Tiyatro Tarihi aç›s›ndan ilgi ceki-
ci bir aflama olarak de¤erlendirilmelidir. Oyuncular
inançlar›na, önyarg›lar›na ters gelen rolleri, sözleflme
kurallar›n› hiçe sayarak oynamamakta direnebiliyor-
lard›. Örne¤in Schiller'in ‘Haydutlar’ oyununda rol
alan oyunculardan biri sar›¤›n› sahnede ç›karmamak-
ta direnmifl ve bafl›nda sar›¤›yla haydutlardan birini
oynayabilmiflti. Çocuk düflürme konusunun ifllendi¤i
bir oyunun, tiyatrodaki kad›n oyuncular›n direnmesi
üzerine oynanamad›¤›n› yine dönemin gazetelerin-
den ö¤reniyoruz.

Oyuncular bu bafllang›ç y›llar›nda kos-
tümlerini ve makyaj malzemelerini kendileri sa¤la-
mak durumundayd›lar. Hiç de küçümsenmeyecek bir
para gerektiren bu kostüm edinme sorunu üzerine
an›lar›nda bilgi veren o dönemin ünlü aktörlerinden
Ahmet Fehim Efendi; Üç kat normal elbisesi, Frak, Re-
dingot, Smokin, muhtelif flapkalar› ve perukalar› ya-
n›nda bir kaç çeflit bastonu olmayan aktörlerle sözlefl-
me imzalanmad›¤›n›, bu tür eksik donan›ml› aktörleri

Küçük ‹smail’le bir ortaoyunu s›ras›nda 1924’te Azarya
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ne¤i önce k›s›tlamalarla bafllamaktad›r. Bu k›s›tlama-
lar›n hangi boyutlara ulaflt›¤›n› gösterebilmek için o
y›llarda geçerli say›lan Bat› örne¤i tiyatro görene¤i-
nin baz› ölçütlerini, zaman›n modas› olan görgü ki-
taplar›na yans›yan biçimiyle k›saca özetlemeye çal›-
flal›m: Bat› örne¤i yaflam biçiminin, özellikle toplum
içinde davran›fl kurallar›n› ö¤retmek amac›yla yaz›-
lan ve XIX. yüzy›l sonlar›nda pek ço¤u Türkçe'ye
çevrilen bu görgü kitaplar›nda,tiyatroda oyun seyret-
me konusunda önerilenlerin bafll›calar› flunlard›r:

Tiyatroya günlük sokak k›yafetiyle gi-
dilmez. K›l›k k›yafete çekidüzen vermek gerekir. Er-
kekler koyu renk elbise giyeceklerdir. Aç›k renk so-
kak kostümleri, spor kostümler, tiyatro için kesinlik-
le uygun de¤ildir. Büyük tiyatrolarda smokin ya da
frak giymek daha do¤rudur. Palto, pardesü, ya¤mur-
luk ve flemsiye gibi eflya gardoroba teslim edilmeli-
dir. Bunlar› ç›karmadan tiyatro salonuna girmek ay›p
say›l›r. Erkeklerin flapkalar›n› gardoroba b›rakmalar›
uygundur. B›rakmad›klar› takdirde salona girer gir-
mez ç›karmalar› zorunludur. Tiyatroya tam vaktinde
gidilmeli; geç kal›nmamal›d›r. Salonda, al›nan bilette
yaz›l› oturma yerine geçerken, oturmakta olanlar›
kald›rmak zorunda kal›nd›¤›nda s›rt dönmemeye ve
ayaklar›na basmamaya özen gösterilmelidir. Rahat-
s›z edildi¤inde k›saca af dilemeli, oturup kalkarken
gürültü ç›kar›lmamal›d›r. Program, dürbün vb. kifli
kendisi temin etmeli, baflkalar›ndan ödünç almamal›-
d›r. Yan›nda oturan bir kiflinin program›na bakmak
aç›kça terbiyesizliktir. Tiyatro dürbünü boyuna as›l-
maz. Perde aralar›nda çevreyi dürbünle seyretme ifli-
ni fazla uzatmamaya dikkat edilmelidir. Herkes ye-
rinde rahat oturmal›; arkas›n› perdeye dönüp etraf›
seyretmemelidir. Bafl sa¤a sola sallanmamal›; daha
iyi görebilmek için aya¤a kalk›lmamal›d›r. Temsil sü-
resince ne flekilde olursa olsun gürültü edilmemeli,
konuflulmamal›, öksürülmemeli, burun çekilmemeli-
dir. H›çk›rmak, a¤lamak, yüksek sesle gülmek gibi
biçimlerle duygular› aç›kça belli etmek yanl›flt›r. Bir
fley yemek isten büfeye gitmelidir. Oyun salonunda
birfley yemek ay›pt›r. Alk›fllamak s›ras›nda da afl›r›ya
gitmemek gerekir. Ba¤›r›p ça¤›rmak yanl›flt›r. Hofl-
nutsuzluk belli edilmemeli; ›sl›k çal›nmamal›, ayakla
tempo tutulmamal›d›r. Oyun be¤enilmese bile perde
aç›kken kalk›p gidilmemelidir. Bu hem salondakile-
re, hem sahnedeki sanatç›lara karfl› sayg›s›zl›kt›r.
Gardoropta itiflmemek, görevlilere ba¤›r›p ça¤›rma-
mak gerekir. ‹flte getirilmek istenen Modern tiyatro
görene¤inin bafll›ca göstergeleri bunlard›r.

XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren
bafllayan Bat› örne¤i tiyatro görene¤i uygulamalar›n-
da karfl›lafl›lan ilk sorun: Kad›n ve erkeklerin, Avru-
pa'da oldu¤u gibi birlikte oyun seyredememeleri ol-
mufltur. Kad›nlar kaç-göç nedeniyle ya kad›nlara öz-
gü temsillere gidiyorlar ya da tiyatroda kafesli böl-
meler yap›lm›flsa buralarda oturabiliyorlard›. ‹lk kez
Güllü Agop'un Osmanl› Tiyatrosunda, salonun arka
taraf›nda kad›nlar için haz›rlatt›¤› bu kafesli seyir
yerlerinde, kad›nlar›n tiyatro seyretmelerinin engel-
lenmesi için tiyatro çevresinde oturan halk›n hükü-
mete dilekçe verdikleri biliniyor. Kad›nlara, erkekler-
le birlikte ayn› salonda kafesli de olsa seyir olana¤›-
n›n yarat›lmas›na gösterilen tepkiler, tiyatronun ka-
d›nlar ve erkekler için ayr› ayr› temsil vermeye yönel-
mesiyle k›smen yat›flt›r›labilmifltir.

Böylece, bafllang›çta yeni ve merakl› b›r
gösteri biçiminde ilgi toplayan Modern Tiyatro, gide-
rek seyircilerin kendi kendilerini e¤lendirdikleri bir
seyir yeri özelli¤i kazand›. Bat› yanl›s› bu özenli ah-
lak okulu genifl kitlelerce pek ciddiye al›nm›yordu. O
zamanki gazetelerden edindi¤imiz bilgiler bunu do¤-
rulamaktad›r. Tiyatrolar›n içinde çeflitli nedenlerle
kavga, gürültü eksik olmamaktad›r. Ola¤an seyirci
tepkisini aflan, ›sl›k çalma, ba¤›rma, sahneye laf atma
gibi davran›fllar s›kça görülmektedir. Tiyatro toplu-
luklar›n›n bu olumsuz koflullar› bir yoluna koymak
için büyük çaba harcad›klar› anlafl›lmaktad›r. Yönet-
melikler, uyar›lar, k›lavuzlar yay›nlan›yor; el ilanla-
r›nda ricalar ediliyor, seyircilerin salona silah, de¤-
nek, flemsiye sokmalar›; içkili olarak tiyatroya gelme-
leri; yanlar›nda küçük çocuk getirmeleri; sigara içme-

Kaç-göç sorununun s›k›nt›lar› nedeniyle
geleneklere çok da ayk›r› davranmamak; seyircinin
tepkisini almamak için pek çok konu, ‹stanbul'da ama
az›nl›k toplumu aras›nda geçiyormufl gibi gösterilebil-
mifltir. Ça¤›n koflullar›na göre tehlikeli görülen konu-
lar ya eski ça¤lara ya do¤u ülkelerine ya da Avrupa'ya
kayd›r›lm›flt›r. Çerkez Özdenleri adl› piyesi oynad›lar
diye 1885'de Gedikpafla Tiyatrosu'nun Saraydan veri-
len bir emirle bir gecede y›kt›r›lmas›ndan sonra Türk-
çe oyun yazma ifli büyük ölçüde engellendi. Oyun ya-
zarlar› giderek a¤›rlaflan sansürün etkisiyle ‹stipdat
yönetiminin hofl karfl›lamad›¤› konularda oyun yaz-
mak yerine baflka türde eserler vermeyi ye¤leyince
meydan Melodramlara, Vodvillere ve Tuluat oyunla-
r›na kald›. Modern Türk Tiyatro Repertuvar›nda siya-
sal ve toplumsal içerikli oyunlar›n yo¤un bir biçimde
yaz›l›p oynanmas› ancak 1908 y›l›nda ilan edilen ‹kin-
ci Meflrutiyet'i izleyen y›llarda görülebilecektir.

Seyirci

Modern Türk Tiyatrosu'nun yöneldi¤i seyirci ve ti-
yatro görene¤i aç›s›ndan konuya yaklafl›ld›¤›nda gö-
rünen s›k›nt›lar günümüzden bak›ld›¤›nda oldukça
e¤lenceli görünümler de ortaya koymaktad›r: Tiyat-
ronun bir kültür yeri oldu¤u konusunda ne söylenir-
se söylensin, ne yaz›l›rsa yaz›ls›n halk›n ço¤unlu¤u
tiyatroya e¤lenmek için gelmektedir. Oynanan oyun-
lar›n dili, oynan›fl biçimi, oyuncular›n beceriksizlikle-
ri, ifllenen konular, halk›n istedi¤i, benimsedi¤i dün-
yadan oldukça uzakt›r. Verilen temsillerin de halkta
tiyatro sevgisi uyand›racak nitelikte olmad›¤› anlafl›l-
maktad›r. Modern Türk Tiyatrosu'nun ilk y›llar›nda

nas›l bir seyir gelene¤i de¤iflimi yafland›¤›n› iyi de-
¤erlendirebilmek için Geleneksel Tiyatro al›flkanl›k-
lar›n›n oluflurdu¤u seyir gelene¤i ile o y›llarda Mo-
dern Tiyatro seyircisinden uyulmas› istenen koflulla-
r› k›saca karfl›laflt›rmak yararl› olacakt›r:

Geleneksel Tiyatromuzun seyir görene-
¤inin e¤lence kavram›n› esas alan bir anlay›flla biçim-
lendi¤ine de¤inmifltik. Geleneksel Toplum, e¤lence
kavram›n›n önkoflulunu rahatlama olarak görmüfltü.
Bu rahatlama'n›n içine birfleyler yiyip içmek, s›k›nt›-
ya girmemek de girmekteydi. Çay, sigara, yemifl,
meyva, yerine göre meflrubat hatta nargile keyfi seyir
anlay›fl›n›n ayr›lmaz bir parças›yd›. Böyle olunca Ge-
leneksel temafla anlay›fl›m›z›n haz duygusu, iflitme,
görme ve damak zevkiyle bütünleflen bir özellik gös-
termektedir. Modern Tiyatro yaflam›n›n gerektirdi¤i
seyir görene¤inin yerleflmesi için en çok u¤rafl verilen
konulardan biri, bu mide ve damak zevkini, görme
ve iflitme zevkinden ay›rma sorunu olarak gündeme
gelmifltir.

Eski seyir gelene¤inin seyircisi, baflkas›-
n› engellememek ve oyun düzenini bozmamak koflu-
luyla alabildi¤inae özgürdü. Oyun izlemeye gider-
ken k›l›k k›yafetine özel bir önem göstermek gere¤ini
duymaz; isterse oturur, isterse ayakta durur; can› s›-
k›ld›¤›nda da ç›k›p gidebilirdi. Çok daha eskilerde,
saray taraf›ndan düzenlenen Osmanl› fienlikleri'nde
yer alan çeflitli gösterileri izlemek için toplanan halk
aras›nda gerekli düzeni sa¤lamak için Tulumcular
ad› verilen,deriden giysiler giyen görevliler kullan›l-
d›¤›n› biliyoruz. Çeflitli flakalar yaparak ve ellerinde-
ki, vuruldu¤unda can ac›tmayan; ancak leke b›rakan
ya¤l› tulumlar› kullanarak kimsenin keyfini kaç›rma-
dan düzeni sa¤layan Tulumculara flenlik düzeni d›-
fl›ndaki gösterilerde rastlam›yoruz. Kukla, Karagöz,
Meddah gibi kahvehane, konak vb. kapal› yerlerde,
geçici olarak oluflturulan sahnelerde verilen temsil-
ler, üç yönden seyredilebilmekte; aç›k havada, çay›r-
l›k alanlarda verilen Ortaoyunu gösterilerinde oyun-
cular dört yönden izlenebilmekteydi. Bu esnek seyir
yeri-oyun yeri iliflkisi içinde aç›k biçim özelli¤iyle ve-
rilen temsillerde oldukça rahat bir seyir al›flkanl›¤›-
n›n geliflti¤i ve yerleflti¤i anlafl›lmaktad›r.

Bütün bunlara karfl›l›k Modern Türk Ti-
yatrosu ile birlikte uyulmas› istenen yeni tiyatro gö-
rene¤i, Geleneksel seyircinin al›fl›k olmad›¤› ne varsa
hemen hepsini içermektedir. Modern Tiyatro Göre-

1924’te Azarya 1924’te Yorgaki Dandini
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Seyirci, modern Tiyatro'nun seyir gelene-
¤ine büyük ölçüde al›flm›flt›r. Kad›n oyuncular›n sah-
neye ç›kmas› ve oyunculu¤un profesyonel bir meslek
olarak kabul edilmesi konusu bir sorun olmaktan ç›k-
m›flt›r. Eskiye oranla kendilerini e¤itecek okullar›n ge-
liflmesi; kazançlar›n›n - hiç olmazsa ödenekli tiyatro-
larda çal›flanlar için - iyileflmesi; sosyal güvenliklerinin
- yine Ödenekli Tiyatrolar da çal›flanlar için - bir düze-
ne kavuflturulmas›; Türk Toplumu'nda Tiyatro oyun-
culu¤unun bir meslek olarak kabul edilmesini bir so-
run olmaktan ç›karm›flt›r. Bunun en iyi göstergesi her
y›l ülkenin tiyatro oyuncusu yetifltiren okullar›na bafl-
vuran ö¤renci say›s›ndaki art›flt›r.

Türk yazarlar› içinde de oyun yazanlar›n
say›s›nda da bir art›fl izlenmektedir. Toplumun de¤i-
flen sorunlar›na ve estetik beklentilerine oranla h›zla
eskimekte de olsa Modern Türk Tiyatrosu'nun günü-
müzde özgün bir repertuvar oluflturacak birikime
ulaflt›¤› söylenebilir. Bafllang›çta büyük kentlerde top-
lanan ödenekli ve ödeneksiz tiyatrolar›n yan›s›ra Ana-
dolu'daki kentlerde de yerleflik ödenekli tiyatrolar›n
oluflmas› için giriflimlerde bulunulmaktad›r. Bu e¤ili-
min bir sonucu olarak Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir gibi
büyük kentlerin d›fl›nda Bursa, Adana, Trabzon, Di-
yarbak›r gibi kentlerde de yerleflik ödenekli tiyatrolar
aç›lm›flt›r. Anadolu kent belediyelerinin pek ço¤u ken-
di flehir tiyatrolar›n› açabilmenin gayreti içindedir.

Bütün bu olumlu geliflmelere karfl›n Tür-
kiye'de Bat› örne¤inde geliflmesi istenen, kimli¤i olan
bir modern tiyatro için afl›lmas› gereken sorunlar›n tü-
müyle çözülebildi¤i; istenilen hedeflere ulafl›ld›¤› ya
da çok yaklafl›ld›¤›n› ileri sürmek güçtür: Tiyatro sana-
t›n›n çeflitli uzmanl›k alanlar›n›n gereksindi¤i sanatç›-
lar› yetifltirmek için aç›lan okullar›n ve bu okullarda
ö¤renim gören ö¤rencilerin say›s› ülke gereksiniminin
ya çok alt›nda ya da say›sal yönden birtak›m dengesiz-
likler gösterebilmektedir. Örne¤in iyi e¤itim görmüfl
oyuncu say›s›n›n istenilenin çok alt›nda olmas›na kar-
fl›n ‹stanbul ve ‹zmir'de bulunan üç sahne tasar›m›
okulundan y›lda 30-40 tiyatro dekoratörü mezun ola-
bilmektedir. Son y›llarda Erzurum ve Isparta Güzel
Sanatlar Fakülteleri de sahne tasar›mc›s›, oyuncu ve
dramatik yazar yetifltirerek mezun etmeye bafllam›fl-
lard›r. Öte yandan Sinema, Tv, Reklam, Dublaj, Radyo
programlar› vb. alanlarda para kazanma olanaklar›n›
de¤erlendirmeye çok fazla zaman ay›ran yetiflmifl ti-
yatro oyuncular›n›n kuramsal konulara ya da dünya-
da Modern Tiyatro'nun geliflimi yolunda nelerin olup

bitti¤i konusuyla yeterince ilgilenmemeleri ve sürekli
kendilerini tekrarlayan bir döngü içine girmeleri s›k
s›k elefltirilmektedir. Bas›n›n tiyatro sanat›na karfl›
XIX. yüzy›l›n ilk yar›s›nda gösterdi¤i büyük ilgi ve
destek de eski yo¤unlu¤unu yitirmifltir.

Siyasal ve toplumsal ortamda yaflanan
dalgalanmalar tiyatro sanat›na karfl› yönetimin zaman
zaman sansür uygulamalar›na yönelmelerine yol aça-
bilmifltir. 2. Dünya Savafl› sonras›nda Dünya tiyatro-
sunda üç önemli e¤ilim olarak beliren erotik, politik ve
vahflet ö¤elerini yans›tan oyunlara ya izin verilme-
mekte ya da tiyatro topluluklar›, seyircilerin gösterebi-
lecekleri tepkilerden çekinerek ça¤dafl tiyatronun gün-
deminde etkinli¤ini koruyan bu e¤ilimlerden uzak;
e¤lencelik, popüler türlerde verilen yap›tlar› sahnele-
meyi ye¤lemektedirler. Tiyatro topluluklar›n›n izle-
dikleri repertuvarlar›n küçümsenemeyecek bir oran›
bu tür oyunlardan oluflabilmektedir.

Tiyatro olgusunun bir baflka önemli alt-
yap›s› olan Tiyatro yap›lar›n›n ve sahne tekni¤i ola-
naklar›n›n yeterli düzeye ulaflt›¤› da pek söylenemez.
Ça¤dafl teknolojinin gelifltirdi¤i tiyatro tekni¤i olanak-
lar›yla donat›labilmifl tiyatro yap›lar›n›n say›s› ülke
düzeyinde bir iki yi  aflmamaktad›r. Oyun metni ya-
y›mc›l›¤› alan›nda ise tiyatro oyunlar›n›n bas›lmas› ko-
nusunda bir iki yay›nevenin d›fl›nda doyurucu bir ça-
l›flman›n yap›ld›¤› da ileri sürülemez.

Günümüz Türkiye'sinde, Modern anlam-
da bir Tiyatro-Toplum iliflkisinin kurulabilmesinde bir
engel olarak belirtilen bütün bu eksikliklere karfl›n al›-
nan mesafenin hiç de küçümsenmemesi gerekti¤i de
aç›kt›r. Bat›l›laflman›n bafllang›c› ile birlikte, Türk Top-
lumu'na Bat›'dan gelen sanatlar içinde denilebilir ki
hiç biri Tiyatro sanat› kadar önemli ve köklü sorunlar-
la karfl› karfl›ya kalmam›flt›r. Bu sorunlar›n afl›larak bu
günlere ulafl›labilmesi için pek çok s›k›nt›ya gö¤üs
gererek çaba sarfeden; Modern Türk Tiyatrosu'nun
yerleflmesi, geliflmesi, Yurt düzeyinde yayg›nlafl›p
sevdirilebilmesi için için yaflamlar›n› adeta adayan;
bunu uygarl›k yolunda ilermek için zorunlu bir ayd›n
sorumlulu¤u olarak gören ve bu yolda adeta savaflan
tüm sanatç› ve öncü insanlara sayg› borçluyuz.

ye ayr›lm›fl yerlerin d›fl›nda sigara içmeleri yasaklan›-
yordu. Bu kurallar›n aksine davrananlar›n kolluk
güçleri taraf›ndan d›flar› at›ld›klar›; kimi zaman da
düzen ba¤›n› korumak ad›na tiyatrolar›n kapat›ld›k-
lar›; yine de tüm bu önlemlerin ço¤unlukla yetersiz
kald›¤› bilinmektedir.

Bu ilk dönem temsillerinde bulunmufl
yabanc› bir gözlemci, Osmanl› seyircisini, ‘bulunmaz
bir seyirci’ olarak nitelendirmektedir. Bu tan›¤›n ak-
tard›klar›na göre, bu seyirci can s›k›nt›s› nedir bilme-
mekte; temsil s›ras›nda çay›n›, kahvesini içmekte;
petrol ve tütün kokusunun birbirine kar›flt›¤› salon-
larda izladi¤i bir çok sahneyi do¤ru dürüst anlama-
d›¤› halde alk›fllamakta; protestosunu, laf›n› sahne-
den esirgememekte; ac› ac› ›sl›klar çalmakta; ayakla-
r›n› tart›mla yere vurmaktad›r. Üst kat localar›ndan
afla¤›ya s›gara izmaritleri at›lmakta; su dökülmekte-
dir. Üstelik bütün bunlar yasak oldu¤unun bilinme-
sine ra¤men yap›lmaktad›r. En ac›kl› sahnelerde se-
yircilerin olur olmaz gülmesi yine s›kça rastlanan
davran›fllardand›r.

Do¤al olarak böyle bir seyircinin tiyatro
için ne denli s›k›nt› yaratt›¤› ortadad›r. Seyirci say›s›
yeterli de¤ildir. Seyircinin ilgisini tiyatroya çekebil-
mek için piyangolar düzenlenmekte; hay›r dernekle-
ri yarar›na temsiller verilmekte; ünlü kiflilerin hima-
yelerinde oyun oynanaca¤› duyurulmaktad›r. Bütün
bunlara ra¤men,Tanzimat dönemi boyunca yeterle
say›da seyirci bulamama s›k›nt›s›n›n hep yafland›¤›
anlafl›lmaktad›r.

Modern Türk Tiyatrosu'nun ilk y›llar›n-
da, seyirci aç›s›ndan karfl›lafl›lan bu tür güçlüklerin
nedenlerini yaln›zca Geleneksel Seyir gelene¤i ile
Modern Tiyatro Görgüsü'ndeki çeliflkilere ve seyirci-
lerin yeni davran›fllar konusundaki bilgisizli¤ine
ba¤lamak yeterli olmayacakt›r. O y›llarda tiyatrolar-
da yaflananlar› yaln›zca görgüsüzlük, görmemifllik ya
da sanata ve çevreye karfl› sayg›s›zl›k olarak nitelen-
dirmek, önemli bir gerçe¤i gözlerimizden kaç›rma-
mal›: Modern Türk Tiyatrosu'nun ilk seyircisi böyle-
si yaklafl›mlarla gizli bir tepkiyi; günlük yaflamda aç›-
¤a vuramad›¤›, bask› alt›nda tuttu¤u bir birikimi, ti-
yatro salonlar›n›n lofl, boflalmaya elveriflli ortam›nda
d›fla vurma f›rsat›n› de¤erlendirmektedir. Bu boflal›-
m›n alt yap›s›n› do¤ru kavrayabilmek için Tanzimat
Dönemi'nde, Müslüman seyircinin ço¤unlu¤unu
oluflturan genifl halk kitlelerinin o y›llarda yaflanan

toplumsal de¤iflim olgusunu ve onunla neredeyse öz-
deflleflen yeni tiyatro yaflant›s›n›; üstten, yönetici ke-
simlerden kaynaklanan ve desteklenen Bat› yanl›s›
e¤ilimleri, afla¤›dan yukar›ya bak›fl aç›s›yla de¤erlen-
dirme biçimine bakmak gerekir.

De¤iflimin geriye dönük yüzünü savu-
nanlar, geleneksel sistemin bozuldu¤unu kabul et-
mektedirler. Olup bitenlere onlar›n gözüyle bak›ld›-
¤›nda görünenler daha iç karart›c›d›r: Onlara göre
Tanzimat'›n yetifltirdi¤i gençlik ne Müslüman, ne de
H›ristiyan say›lmalar›na imkan olmayan bir Zümre
halindedir. fianlar ve zaferler peflinde koflan eski
Türklük kalmam›flt›r. Muhteflem Türk manzaras› ge-
rilerde kalm›flt›r. Yeni Türk Bat› taklitçisidir. K›yafe-
te ve kötü adetlere öykünülmekte; ‹slami ilim ve dü-
flünceyle ilgilenilmemektedir.Terakki diye sözü edi-
len fley, yar›m yamalakt›r. Yeni nesil Ulusal Gelenek-
lere düflman, züppe bir gençliktir. Madem ki ‘Gele-
neksel Sistem’ bozulmufltur, bozulmaktad›r; flu hal-
de al›nmas› gereken önlemler iflleri hep ilk flekilleri-
ne çevirmek olmal›d›r. Böyle düflünenlerin say›s› o
y›llarda hiç de küçümsenecek gibi de¤ildir. Modern
Türk Tiyatrosu seyircilerinin büyük bir ço¤unlu¤u
bu düflünceleri tafl›yan fakat gerek saray›n gerekse
devlet ileri gelenlerinin bat› yanl›s› e¤ilimleri karfl›-
s›nda istedi¤i tepkileri gösteremeyen kiflilerden
oluflmaktad›r.

Bat› örne¤inde karfl›s›na ç›kar›lan; siyasi
otorite taraf›ndan özel imtiyazlarla desteklenen kol-
lanan Modern Tiyatro, Geleneksel yaflam biçiminin
al›flkanl›klar›na, korkular›na, flaflk›nl›¤›na karfl› Bat›-
l›laflma özentisinin kalkan› durumunda görülmekte-
dir. fiu halde seyirci ço¤unlu¤unun tiyatrodaki dav-
ran›fllar›n›n ço¤u, güncel yaflamda karfl› ç›k›lamayan
ya da yeterince karfl› ç›k›lmad›¤› san›lan olaylara, ki-
flilere, yaflam biçimine karfl› bir tür protesto olarak da
de¤erlendirilmelidir.

XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan bafllayan
Modern Türk Tiyatrosu'nun ilk evrelerinde yaflanan
bu s›k›nt› ve sorunlar›n afl›labilmesi için büyük çaba-
lar harcanm›flt›r. Toplumsal yaflant›n›n Geleneksel
Modellerden, Bat› Uygarl›¤›na dönüflümünde yafla-
nan de¤iflim sürecinin giderek ivme kazanmas› ve
Cumhuriyet Dönemi'nde gerçeklefltirilen köklü dev-
rimler sonucu ele ald›¤›m›z sorunlar›n çözümünde
büyük aflamalar›n sa¤lanabildi¤i görülmüfltür. 
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