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ÖZET

12 Mart 1971 Muht ras  Türkiye’nin siyasal, toplumsal ve ekonomik

yönde geli iminde bir dönüm noktas  niteli indedir. 27 May s htilalinden sonra

kabul edilen 1961 Anayasas  ile olu an özgürlük ortam ; her alanda serbest

dü ünme ve tart ma olana  sa lar. Toplum ideolojik aç dan yap lanma süreci

ya ar. Sosyalist, Milliyetçi ve muhafazakar kesim aras ndaki ayr mlar

belirginle ir. Muht raya do ru yakla an süreçte genel anlamda bir toplumsal

gerginlik ya anmaktad r. Fraksiyon farkl klar , dünya görü leri aras ndaki

uzla mazl k silahl  çat malara dönü mü , ö renci ve i çi olaylar  patlak

vermi tir. Enflasyonist politikalar n getirdi i hayat pahal  gibi etkenler de

eklenince toplum bunal ma sürüklenmi tir.

Yetmi li y llarda, ya anan tüm de imlerin izleri tiyatroya yans r.

Toplumsal yap n, siyasi ortam n, sosyal hayat n içindeki de imin yo unluk

kazand  bu dönem tiyatro metinlerine dolay yla da genel anlamda tiyatroya

yans r. Oyun yazarlar , 12 Mart dönemi öncesi ve sonras nda ya anan

çalkant lardan, dönemin hem ülkede hem de dünyadaki geli imden etkilenen,

toplum ve bireyin de im dönü ümünü oyunlar na ta , irdelemi lerdir. Bu

dönem, Türk Tiyatrosu’na uygulanan sansürün yo un oldu u y llard r. Siyasal

ve ideolojik olarak ayr lan taraflar tiyatronun yöneli ini de belirlemi lerdir.

stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu 12 Mart döneminde kurum içi çalkant lar

ya amakta, tiyatro çevresi taraf ndan ele tiri oklar na isabet olmaktad r.

Kurulu undan bugüne gerileme, ilerleme, duraksama dönemlerinden geçmi

olan ehir Tiyatrosu seçti i oyun repertuar yla, yönetim de iklikleriyle, iç

kar klar yla 12 Mart döneminde varl  sürdürmü tür. Dönemin tiyatro

ya ant ndaki canl k, ehir Tiyatrosu’nun içerik ve biçim yönünden

aray lar na etken olmu tur.
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ABSTRACT

The 12 March 1971 Military Memorandum is a turning point in the

political, social and economic development of Turkey. The atmosphere of

freedom made possible by The 1961 Constitution opened up the path of free

thought and discussion in all fields of life. The Turkish society underwent a

brand new ideological differences among the socialists, the nationalists and the

conservatives, irreconcilable differences in ‘ weltanschaung’ have led to armed

conflicts as well as to student riots and workers’ protests. The rising inflation

rates led to poorer living conditions for the masses which resulted in political

and social chaos in the country.

In the 1970’s all these changes within the social structure and the

political atmosphere are reflected in the theatre. The playwrights have written

plays above concerning the aftermath of the events that happened before and

after the 12 March 1971 Military Memorandum and its effects on the

individuals and the society as a whole. This period was a period of heavy

censure which has affected the theatre. The Istanbul Municipality Theatre had

it share of these conflicts and was criticized by the theatre circles. The Istanbul

Municipality Theatre that has passed through periods of recession and

development  has continued to put on plays during the 12 March 1971 Military

Coup period with changes in its repertoire, its organization and internal

conflicts. The vitality the changes in this period brought to the theatre in

general is also reflected in the search for new topics and forms by the Istanbul

Municipality Theatre.
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ÖNSÖZ

stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu, eski ad yla Darülbedayi, kurulu unun ilk

llar nda müzik ve tiyatro okulu olma i levini de yüklenmi ; zamanla amac

yaln za oyun sahnelemek olarak belirlemi tir. stanbul ehir Tiyatrosu, ‘akademik’

anlamdaki ilk tiyatro hareketidir.  Bu hareket, daha sonra yerini usta – ç rak

sistemine b rakm r. ehir Tiyatrosu ülkemizin ilk disiplinli tiyatro anlay

olu turmu tur. lk döneminde, 1914 – 1927 y llar  aras nda,  sanatç yla seyircisini

birlikte yeti tirmi , Türk ve dünya oyun yazarlar ndan oyunlar  sahnelemi tir.

Repertuar nda; klasik melodramlar, vodviller yer alm r. Çalkant lar, ayr lmalar,

kopmalar, yeniden birle meler pe i s ra birbirini izler. 1927 y , Muhsin Ertu rul’un

‘tek adam’ olarak yönetime geçti i y ld r. Darülbedayi, art k düzenli bir tiyatro

ya am na ula r. Shakespeare’in Othello ve Hamlet’i, Schiller’in Haydutlar ,

bsen’in Bir Halk Dü man  gibi oyunlar n yan  s ra o dönemde Avrupa için bile

yeni bir kalem olan Pirandello’nun Alt  Ki i Yazar ’n  Ar yor adl  oyunu 1928

nda sahnelenir. Haftada iki, üç oyun yer de tirmektedir. K tl  kadrosuyla,

neredeyse imkans z ba ar lm r. Bu dönemi ‘Ba kayd o y llar, a k vard ’ sözleriyle

de erlendirir M.Ertu rul. M.Ertu rul’un ayr na, 1949 y na kadar önemli ça da

yazarlar n oyunlar  sahnelenir. Tiyatro mevsimini bir Shakespeare oyunu ile açmak

gelenek haline dönü ür. M. Ertu rul dönem dönem ehir Tiyatrosu’nda uzakla r.

Yerini kimsenin dolduramam  oldu unu azalan seyirci say ndan, sahnelenen

oyunlar n ald  ele tirilerden anlayabiliriz. ‘Çocuktum, ya am  tiyatroya adad m:

Hem sevdi im bir i te, bir sanat kolunda çal mak için, hem de bu sanat dal n

toplumun yüre inde çiçekler açt raca na inand m için… Bu inanç o kadar derine

kök sald  ki, yar n k yamet kopaca  bilsem bugün bir tiyatro daha açar m’

diyecek kadar tutkuyla tiyatroyu seven M. Ertu rul, dönemin iktidar , kendi iç

disiplini, prensip anlay ndan dolay  birçok kez ehir Tiyatrosu’ndan ayr lm ,

ancak hep yeni fikirler, ‘her semtte bir tiyatro, kahvelerde, stadyumlarda tiyatro, ucuz

ve kaliteli tiyatro, yeni tiyatro binalar ’, ile geri dönmü tür.
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1970’li y llara gelindi inde, Türkiye yeni bir döneme girmi tir. 12 Mart

Muht ras  ile birlikte de en; sosyal, siyasal, ekonomik ya am n izleri kaç lmaz

olarak da tiyatroya da yans r. ‘12 Mart Dönemi’nde stanbul ehir Tiyatrosu’

ba kl  tezimin ilk bölümünde 12 Mart dönemi ile sars lan ülkenin görünümünü,

tiyatroya,  edebiyata, bas na, topluma etkisini, anlatmay  hedeflemektedir. Tezin

ikinci bölümü ise; 12 Mart Dönemi stanbul ehir Tiyatro’sunun, Devlet Tiyatrosu

ve Özel Tiyatrolar ekseninde, incelemesi olu turmaktad r. Yönetim sorunu, repertuar

seçimi, sahnelenen oyunlar hakk nda dönemin dergi ve gazetelerinde yer alan

ele tiriler, sanatç lar n döneme ili kin de erlendirmeleri nda stanbul ehir

Tiyatrosu’nun durumunu de erlendirmeye çal m.

Tezin olu umunda, bana zaman ay ran, yol gösteren Prof. Dr. Semih

Çelenk’e, her zaman yan mda oldu unu hissetti im, manevi deste ini üzerimden

esirgemeyen de erli hocam Prof. Dr. Murat Tuncay’a, Türk Tiyatrosu Dergi’lerini

bana ödünç veren stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu dramaturgu Hilmi Zafer

ahin’e, rahmetli Türker Tekin’in ar ivini benimle payla an Rafet Güço lu’na,

de erli yard mlar ndan dolay  Yard.Doç.Dr. Efdal Sevinçli’ye,  beni tez yaz m

amas nda yüreklendiren çok sevgili Fatih Pa al ’ya, beni sonsuz bir inançla

destekleyen aileme te ekkür ederim.

Ege I IK
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Geçmi i Darülbedayi’e dayanan stanbul ehir Tiyatrosu, çalkant larla,

ini lerle ç larla, bunal mlarla, Türk Tiyatrosu’nun Rönesans’  diye adland lan

dönemlerden geçerek, günümüze kadar varl  korumu tur. Seyircisine ula mak

için yerli ve yabanc  tiyatro oyunlar  repertuar na alm r. Sanat düzeyini ve

bilincini yükseltmek için yüzünü bat ya dönmü tür. Kültürel üretimini sa lamak ve

anayasan n güvence alt na ald  sanat n, özellikle tiyatronun, topluma ula mas na

uygun bir ortam sa lam r. Türk Tiyatrosunun gelece e yönelik yarat  at mlar na

önderlik etmek amac  ile kurulmu tur. Tüm bu eylemlerini de Birinci Dünya

Sava ’n n olumsuz etkileri alt nda gerçekle tirmeye ba lam r.

Dünya Sava n araya girdi i bu çalkant  dönemi Muhsin Ertu rul u

sözlerle anlatmaktad r:

Araya Birinci Dünya Sava  girdi, Cemil Pa a’n n tüm çabas  da bo a gitti.
Sava  y llar nda Belediye Ba kan  olan smet Ramazano lu tiyatroculara,
Ca alo lu’nda Türbenin kar nda yak nda yap lacak olan Alman Dostluk
Yurdundaki tiyatrodan yararlan laca  söylüyordu. Dünya Sava  yenilgiyle
bitince, bu çal malar  ve umut da bo a gidiyordu (…)’1

1914’y nda Belediye Ba kan  Cemil (Topuzlu) Pa a, Belediye Meclisi’nden

kartt  kararla, bugünkü ehir Tiyatrolar ’n n temeli olan, Osmanl  Güzellikler Evi

anlam na gelen Darülbedayi-i Osmani’nin kurulmas  sa lar. E itim amaçl  bu

kurumun yöneticili ine de, dönemin Frans z tiyatro adam  André Antoine atan r.

Ancak, Birinci Dünya Sava ’n n ç kmas , Fransa ve Osmanl  Devleti’nin kar

saflarda yer almas  nedeniyle k sa bir süre sonra André Antoine Fransa’ya geri döner.

28 Temmuz 1914 y nda Avrupa’da ba lam  olan I.Dünya Sava  dört sene

sürecektir. Birinci Dünya Sava , Avrupa'da dört merkezi devlete kar , Avrupa ve

di er k talarda bulunan yirmi be  devletin bulundu u, o tarihe kadar görülmemi  ilk

dünya sava r. 1. Balkan Sava  ( 1912 – 1913) sonucunda al nan yenilgi sonras

ordu bir darbe yapm  ve birçok subay n üyesi bulundu u ttihat ve Terakki cemiyeti

1 Mücap OFLUO LU, Suya Yaz  Yazanlar, 1. Bask ,  Mitos Boyut Yay nlar , stanbul, 2003, s.109
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iktidar  ele geçirmi ti. Osmanl  Devleti'ni yöneten ttihat ve Terakki hükümeti, 2

ustos 1914 günü Almanya ile gizli bir ittifak antla mas  (Osmanl  – Alman gizli

anla mas ) imzalayarak sava a ttifak güçleri yan nda girmeyi taahhüt etmi tir.

Balkan Sava , (1912) II. Me rutiyet döneminde kurulan tiyatro topluluklar

sarsm . Burhanettin (Tepsi), Dilkü a Tiyatrosu,  Donanma Derne i Toplulu u,

Ferah Tiyatrosu bocalamaya ba lam . Ahmet Fehim, bu kar k dönemde, bulunan

çözümden öyle bahsediyor.(…) Sonunda Cemil Pa a, Belediye Ba kan  olunca,

Paris’ten – yine Re at R dvan’ n gayretleriyle – me hur Antuan’  (André Antoine)

getirtti. Böylece, Darülbedayi ad yla Musiki ve Tiyatro Konservatuar  aç ld .

Bu, asl nda do ru bir hareketti. Ancak i in ekli yanl . Büyük bir kurul
kuruldu. Gazetelere ilan verildi. S navlar yap ld . Alt  yüz ki iden, iki yüz üç yüzü
al nd . Dersler haz rland .

retmenler aras nda, Te rifatç  Sad k, M nakyan, ahap R za vs.
bulunuyordu. Ben de Uygulama Bölümünde Moliére’leri gösteriyordum. Ama
bu sakat kurulu , Birinci Dünya Sava n patlamas yla bozuldu. Darülbedayi
bir tiyatro toplulu u haline getirildi. ( Bugünkü ehir Tiyatrosu)2

Osmanl mparatorlu u, 1699 Karlofça Antla mas 'ndan beri süregelen

gerileme döneminin son a r yenilgisini 1912-1913 Balkan Sava lar  ile alm . Bu

sava larda, imparatorluktan ayr lm  küçük devletlerle dahi ba a ç kamaz durumda

oldu u görülmü tür. Genel durumu öyledir: Ekonomik yönden; maliye iflas etmi ,

tamamen d a ba ml  ve cari harcamalar  dahi kar layamayacak durumdad r. Siyasi

yönden; Balkanlar  kaybetmi ; M r'  kaybetmi ; Ortado u Bölgesi’nde kalan

topraklar  için de endi eli bir Osmanl mparatorlu u vard r. Etnik gruplar ndaki

milliyetçilik ve ayr ma hareketleri nedeniyle, Anadolu'da dahi güvenlik sorunlar  en

üst düzeydeydi.

Darülbedayi, ülkenin bu olumsuz durumundan dolay  bir süre bocalar. Kurum

Ra it R za’n n (Samato) çabalar yla yeniden toparlan r. Bu Osmanl  yöneticilerinin

ve e itimcilerin görev ald  Darülbedayi’ye Antoiné’ n yöneticilik yapt  dönemde

navla ö renciler al nm .

2 Ahmet FEH M , Sahnede Elli Sene, 1. Bask , Mitos Boyut Yay nlar , stanbul, 2002, s.138
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Bu s nav  kazananlar daha sonraki y llarda Türk Tiyatrosu’nun önemli

isimleri  oldular.  Muhsin  Ertu rul,  Halit  Fahri  Ozansoy,  Behzat  Butak,  Ali  Naci

Karacan, Peyami Safa, Emin Beli  Belli, Celal Sahir, Eliza Binemeciyan, Ahmet

Muvahhit, . Galip Arcan, Ra it R za, Fikret adi bu ö rencilerden baz lar .

ehzadeba ’nda kiralanan Letafet Apartman ’nda “Tatbikat Sahnesi” ad

alt nda yap lan çal malar daha sonra, tiyatronun simgesine dönü en ve 1970 y nda

teknik nedenlerden ötürü törenle terk edilen Tepeba  Tiyatrosu’nda devam etti.

Tepeba  Tiyatrosu uzun y llar yönetim merkezi olarak da hizmet verdi. Vasfi R za

Zobu Tepeba  Tiyatrosu’ndan öyle bahsediyor:

‘Kas mpa a’dan ba layan bir Müslüman mezarl imdiki Tepeba
caddesinin yar na kadar servilerle, lahidlerle t rmanm  bir halde idi. imdi
otellerin, dükkanlar n s raland klar  yerlerde de kahveler vard . O zamanlar askeri
vazifesi Kas mpa a’daki Bahriye Nezareti’nde olan rahmetli babam ve
arkada lar n, ak amlar , çay, kahve, nargile içerek Haliç’i seyrettikleri safa yeri idi
buras . ‘Tepeba ’ ismi, ‘mezarl n tepesi’ olu undan  ötürü olsa gerek.’

Ocak 1916’da sahnelenen Çürük Temel oyunuyla okul olmaktan ç p

profesyonel bir tiyatro toplulu u durumuna gelen Darülbedayi, Tepeba

Tiyatrosu’ndan ba ka, de ik nedenler ya da kent içinde yayg nla mak için yeni

sahnelerde perdelerini açt . ehzadepa a Ferah Tiyatrosu, Kad köy Apollon

Tiyatrosu, Süreyya Sinemas  ve Kad köy Halk E itim Merkezi Salonu, Beyo lu

Odeon, Frans z ve Yeni Komedi Tiyatrolar , Aksaray Türk Oca , Rumeli Hisar

ehir Tiyatrolar ’n n oyunlar n sahnelendi i baz  tiyatro yap lar r.

So uk bir Ocak günü, yakla an dünya sava n gerginli indeki stanbul,
ehzadeba ’nda, ünlü Dikleraras ’n n Beyaz t’a aç lan ucundaki Letafet

Apartman ’n n ikinci kat nda tutkulu bir tela  var. Biraz sonra perde aç lacak ve
Darülbedayi’nin Tatbikat Sahnesi ilk gösterisini sunacak.  Duvardaki takvim
yapra nda 13 Ocak 1915 yazmaktad r. Yetmi  y l ayn  co kuyla sürecek bir
öykünün ilk sat rlar  yaz lm r art k. Ayd n bir Belediye Ba kan ’n n Dr. Cemil
Topuzlu’nun, kentin bin bir karma k sorunundan önce ele ald  ‘bir tiyatro
mektebi’nin aç lmas  dü ü gerçekle mi tir.3

3 Hakan ALTINER, ‘Yedi Tane On’, ehir Tiyatrosu: Tiyatromuz 70 ya nda, say : 240,6s.
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Birçok oyun yazar n ilk çal mas , ilk kez ehir Tiyatrolar ’nda sahnelendi.

Türk tiyatrosuna yeni oyun yazarlar  kazand ld .

Darülbedayi’in ilk oynad  yerli oyun Halit Fahri’nin Bayku  adl  manzum
dram  oldu. Bu oyun Darülbedayi’nin o güne kadar oynad  dördüncü oyun
oluyordu. Oyunun sahneye konma sorumlulu u yine Muhsin Ertu ral’a verildi.
Sanatç  ayn  zamanda, ya  köylüyü de oynuyordu. (…) Oyuna titizlik
gösterilmi tir.Bu oyunun ilk oynan  tarihi 2 Mart 1917 tarihindedir.

Bayku  ilk oynan ndan iki gün önce Tepaba  K k Tiyatrosu’nda yaln z
gazetecilere, edebiyatç lara oynanm r. Ayr ca genel prova niteli inde olan bu özel
temsilde o zamanki ayd n çevrenin tepkisi al nmak istenmi tir. (…) Halit Fahri’ye 10
lira ikramiye vermi tir. Az da olsa, bu, o  dönem için tiyatro yazarl  isteklendirici
bir durum say labilir.4

1931 y nda resmen stanbul Belediyesi’ne ba lanan kurum, 1934 y ndan

sonra stanbul Belediyesi ehir Tiyatrolar  ad  ald . Yine ayn  dönem ehir

Tiyatrolar ’n n düzenli olarak çocuk oyunlar n düzenli ve sürekli ba lad  y llar

oldu. Özellikle Ferih Egemen’in bu alandaki uygulamalar  çocuk tiyatrosu ad na

tarihsel özellikler ta maktad r.

stanbul ehir Tiyatrosu kapsam nda 1934 y nda Türkiye’de ilk çocuk

tiyatrosu çal malar n yap ld  y ld r. Muhsin Ertu rul taraf ndan, 1935 y nda

stanbul’da çocuk tiyatrosu kurulmu  ve h zla geli mi tir. Bu kurumun ba  yöneticisi

olan Muhsin Ertu rul, Rusya’da konu hakk nda incelemede bulunmu , ehir

Tiyatrosu kapsam nda bir çocuk tiyatrosu kurulmas  için belediye meclisine

ba vurmu tur. Dönemin stanbul valisi Muhiddin Üstünda  ve belediye meclisi bu

öneriyi olumlu kar lam r.

Kurulu  ve haz rl k çal malar  on dört ay sürmü tür. lk Türk çocuk oyunu

olan  ‘Çocuklara lk Tiyatro Dersi’ adl  oyun 1 Ekim 1935 tarihinde Tepeba

Tiyatrosu’nda sahnelenmi tir. Oyun için seçilen isimden anla laca  gibi, ilk defa

tiyatroya gelecek olan çocuklara, tiyatronun ne oldu unu, tiyatroda nas l

davran lmas  gerekti ini aç klayan ve ö reten bir oyunla i e ba lanm r.

4 Özdemir NUTKU; Darülbedayi’nin Elli Y , Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Co rafya
Yay nlar , 1969,  39 s.
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Önceden çe itli duyurular yay nlanmas na, ilk ve orta okul yöneticilerine

mektuplar yaz lmas na ra men, ba lang çta çocuk tiyatrosu temsillerine ilgi

gösterilmemi . Galip Arcan öyle anlat yor ilk temsil gününü:

‘(…) Daha evvel bütün mekteplere ilan ve ihbar edildi i halde, tiyatro
salonunda küçük seyirci adedi say lacak kadar azd , ön safta iki üç s ra m  ne? Bu
ümit k  vaziyet kar nda ço umuz hayal ve teessürden kendimizi alamad k. Biz
ki, ne emellerle haz rlanm , ne büyük ihtimamlarla prova etmi tik. Kadromuzun
hemen en k ymetli ve emekli sanatkarlar  bu feyizli ba lang ç erefine tevziatta rol
alm . Neler umuyorduk…’5

1944 – 1945 döneminde yetenekli çocuklar n çocuk tiyatrosu kadrosuna

al nmas  kararla lm , ‘Her eyden Biraz’ adl  çocuk oyununda on küçük

sanatç ya yer verilmi tir.  1952 y nda stanbul ehir Tiyatrolar n ba na getirilen

Prof. Max Meinecke çocuk tiyatrosu çal malar  yayg nla rm ,’62de Muhsin

Ertu rul ile birlikte çal malar h zlanm r. 6

1930 y nda Muhsin Ertu rul tiyatro kütüphanesi olu turmaya karar verir.

Darülbedayi adl  dergide bunu dile getirir.

Muhterem Efendim,
Bir tiyatro kütüphanesi tesis etmek istiyorum. stiyorum ki bu kitaphanede

tiyatroya ait bütün kitaplar, bütün mecmualar, bütün piyesler mevcut olsun. Bu i e
giri irken elimde sermaye olarak adedi be  bini bulan kendi kitaplar mdan ba ka
hiçbir ey yok. Zaten böyle büyük bir i i yaln z ba ma ba arabilece imi tahmin
edecek kadar kendime güvenmiyorum. Fakat tiyatroyu seven, tiyatronun istikbalini
ve inki af  dü ünen k ymetli zevat n bu hususta bana yard m edeceklerine kuvvetle
inan yorum. (…)7

Darülbedayi, ard ndan ehir Tiyatrolar , Türkiye’deki tiyatro dergisi

gelene ini ba latm r. 1918-1920 y llar  aras nda Tema a adl  tiyatro dergisini 25

say  yay nlayan ehir Tiyatrolar , dünyan n en uzun süreli tiyatro dergilerinden olan

ve 1930’dan bugüne Darülbedayi, Türk Tiyatrosu ve ehir Tiyatrosu adlar  alan

derginin yay  bugün de sürdürmektedir.

5 Galip ARCAN; Türk Tiyatrosu Dergisi, 1 Nisan 1941, say : 130 s. 5
6 Tekin ÖZERTEM; ‘Türkiye’de Çocuk Tiyatrosu Çal malar ’, Çocuk Tiyatrosu, T.C. Kültür
Bakanl  Devlet Tiyatrolar  Genel Müdürlü ü, 1979, Yay n No: 3, 25 s.
7 Muhsin ERTU RUL; Darülbedayi, Sene:2, No: 8, kinci Te rin 1930, s.3
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Haldun Taner, Darülbedayi’nin tarihçesini incelerken sekiz ayr  dönemi göz

önünde tutmu tur.

1. Darülbedayi kurulmadan önceki kurulular n bölük pörçük çabalar .

2. Antoine’in geli i ile Darülbedayi adl  bir konservatuvar n bilinçli ve

görecelikle seviyeli bir amaçla kurulu u.

3. Antoine’in bir ay sonra gidi ini takip eden dönemde onun çizdi i

program n iyi kötü uygulan .

4. Ayr lmalar, da lmalar, sonra yine birle meler.

5. Ferah dönemi.

6. Yine da lma.

7. Tepeba ’na ta nma.

8. En uzun süren dönem olan ehir Tiyatrosu haline gelme.

Ünlü bir askeri doktor olan Cemil Pa a, II.Me rutiyet döneminde T p

Fakültesi’nin geli tirilmesine çal , fakültenin ilk dekan  olmu tur.  ki kez

stanbul Belediye Ba kanl  görevini yapan Cemil Pa a, stanbul kentinin

düzenlenmesi çal malar  ilk ba latan yerel yöneticidir. Gülhane Park  yeniden

düzenleyerek halka açm , yeni bulvarlar yapt rm r. Darülbedayi’nin kurulmas

için gösterdi i çabalar, ona Türk Tiyatro tarihinde ayr  bir yer kazand rm r. 80

ll k Hat ralar m adl  kitab nda; stanbul’da birkaç barakadan ba ka ne bir

tiyatro binam z, ne de sahneye ç kabilecek bir artistimiz yoktu. Bundan dolay  çok

üzülüyordum. Sultanahmet Meydan ’nda bir tiyatro ve bir ehremaneti (Belediye)

binas  yap lmak üzere ehremaneti Heyet-i Fenniye Mü aviri Mösyö Orik’e (M.

Auric) bir proje haz rlatt m. Diger taraftan aktör ve aktris yeti tirmek üzere, çok

tan nm  Frans z artistlerinden Paris’teki Odeon Tiyatrosu müdürü Mösyö Antuan’

stanbul’a ça rarak, ehzadeba ’nda Letafet Apartman ’nda tesis eyledi im ve

Darülbedayi ismini verdi im Tiyatro Mektebi’in Müdüriyetine temin ettim. imdi

tan nm  aktörlerimizden birço u burada okudu, yeti ti. Bu esnada sahnede Türk

kad nlar n çal malar  için pek çok u ra  isem de muvaffak olamad m. Belediye

ba kanl ndan ayr ld ktan sonra Darülbedayi’nin Belediye Meclisi taraf ndan

tahsisat  kesilerek da lmas na karar vermi ken, her nas lsa sonralar  güzel
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sanatlar  seven birkaç yurtta n himmetiyle bu çok lüzumlu müessesemiz

kurtulabildi…’8 demi tir.

Belediye Meclisi’nin tam 3000TL. ödenek ay rd  Darülbedayi, önce
kurucusu ünlü Frans z yönetmen Andre Antoine ile; onun dünya sava  nedeniyle
yurduna dönü ünden sonra ise Re ad R dvan beyle, ilk ad mlar  atar. lk
oyuncular , K nar, Adriyen, Beatris, Eliza Binemenciyan han mlar ve Muhsin
Ertu rul, adi, Muvahhit, Ra it R za, Nurettin efkati, .Galip, Onnik Binemenciyan,
Ziya ve Kenan beylerdir. Bu toplulu un ilk ‘profesyonel’ çal mas  olan Çürük
Temel, 20 Ocak 1916, Per embe günü Asker Ailelerine Yard m Cemiyeti yarar na
ilk kez sahnelenir ve ad n aksine, ehir Tiyatrosu’nun en ‘sa lam temel’lerinden
birini olu turur. Yirmili y llara yakla rken, Behzad(Butak) bey kadroya kat lm ,
Muhsin Ertu rul ise tiyatro bilgi ve deneyimini artt rmak için Berlin’e gitmi tir.9

André Antoine, 28 Haziran 1914 tarihinde stanbul’a gelir. Bu konuda ertesi

günkü ‘ kdam’ gazetesi u haberi verir: ‘ ehrimizde tesis ve kü at edilecek

konservatuvar müdüriyetine tayin al nan Mösyö Antuvan – yazd z veçhile – dün

konvansiyonel treniyle ehrimize gelmi  ve ehremaneti nam na emanet daire

müdürü Ziya ve tercüman Mustafa beylerle, kendisinin avdetinden sonra

konservatuvar müdüriyetini deruhte edecek olan Re at R dvan bey ve Osmanl  milli

tiyatro heyeti nam na da Ertu rul Muhsin, Galip Beyler ve Madam Felekyan ve Sara

(Manik) ve N vart han mlar taraf ndan istikbal olunmu tu.’ (29 Haziran 1914). 10

Nam k Kemal’in o lu Ali Ekrem taraf ndan, stanbul’da kurulacak olan

konservatuvara ‘Osmanl  Güzellikler Evi’ anlam na gelen ‘ Darülbedayi’ ad

verilmi tir. Öbür yanda Halit Fahri Ozansoy, ‘bir rivayete göre, Darülbedayi ismini

bulan da doktor ve air Hüseyin Suat’t . Bilmem, ben öyle duymu tum’ diye

yazmaktad r. Darülbedayi ad n kimin taraf ndan kondu u pek önem ta mamakla

beraber, bu ad n Ali Ekrem taraf ndan bulundu u daha yayg nd r.

Güzellikler Evi’nin kurulu unda ilk düzen öyleydi: Antoine, Darülbedayi

Osmani’nin genel yöneticisi; Re at R dvan, genel yönetici yard mc  ve temsil kolu

yöneticisi; Ali R fat, Müzik Bölümü ba kan . Darülbedayi müzik ve tiyatro

bölümlerini kaps yordu. Müzik Bölümü de iki kesime ayr lm : Bat  Müzi i, Türk

8 Micap OFLUO LU; Suya Yaz  Yazanlar, 1. Bask ,  Mitos Boyut Yay nlar , stanbul, 2003, s.107
9 Hakan ALTINER, ; ‘Yedi Tane On’, ehir Tiyatrosu: Tiyatromuz 70 ya nda, say : 240,6s.
10 OFLUO LU, Y.a.g.e., s. 109
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Müzi i. Türk müzi i ö retmenleri olarak Zekaizade Ahmet Efendi, Rauf Yekta Bey,

Cemil Bey, Leon Hanc yan efendi, Dr. Suphi Bey, evket Gevay Bey, Zeki bey,

Ahmet Kadir Kemali Bey, Saadettin Bey, Haf z Yusuf Efendi, smail Hakk  Bey

seçilmi lerdi. Bat  müzi i ö retmenleri ise; Viktor Radeglia, Jean Avolio, Albert

Braun, Furlani, Paul Lange, Aram Sinanyan, Halo Selvelli, C. Carihioponlo,

Mescemes ve Silvio Kenssy.

Tiyatro Bölümü ise u ö retmenlerden kuruluydu: M nakyan, Burhanettin

(k sa  bir  süre  için),  Ahmet  Fehim  Efendi,  R za  Tevfik,  ahap  R za,  Salih  Fuat,

Mösyö Rioti, Sad k Bey, Arif Hikmet, Kemal Emin. Yard mc  ö retmenler ise;

Muhsin Ertu rul, Halit Fahri Ozansoy, Celal Tahsin, Hakk  Tahsin.11

Tiyatro dersleri yedi bölüme ayr lm ; K raat, telaffuz, tecvit. (Do ru

okuma) âd, takrir, aruz. Tarih ve Edebiyat Tarihi. Hâile .(Trajedi) Dram.

Muthike.( Komedi) Raks, âdâb  mua eret, eskrim, i mizaz( mimik).

Darülbedayi’nin kurulu u ile ilgili olarak Müzik Bölümü; Türk ve Bat

müzi i olarak kendi içinde ayr lmas na ra men Tiyatro Bölümü yaln zca Bat

Tiyatrosu’nu ele alm r. Oysa o s ralarda – bat  hayran  ayd nlar taraf ndan

geleneksel Türk Tiyatrosu’nun a lanmas na kar n – devletin elini uzatabilece i

ve destekleyebilece i bir Türk tiyatrosu vard .

Ba bakan smet nönü, 1927’de Ankara’da Darülbedayi sanatç lar yla

konu urken, memleketin her yönünde tiyatrolar kurmak istedi inden söz eder.

1930’da hükümetin Büyük Millet Meclisine önerdi i yasa tasar  bu iste i

içeriyordu. Büyük Millet Meclisince de kabul edilen bu yasa, belediyelere tiyatro

binas  yapmak, tiyatro topluluklar  kurmak ve çal rmak yetkisini ve görevini

vermi tir. Art k Belediyeler çal ma programlar na, görev olarak, tiyatroyu da

katm lard r.

11 Özdemir NUTKU; Darülbedayi’nin Elli Y , Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Co rafya
Yay nlar , 1969,  s. 19
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stanbul Belediyesi de, o güne kadar yaln z yard mc  olarak uzaktan

ilgilendi i Darülbedayi Toplulu unu, bu yasa ç kt ktan sonra, do rudan do ruya

yöntemi alt na almak olana  bulacakt r.

‘Darülbedayi, de me Avrupa konservatuvarlar n sahip olmaktan onur
duyacaklar  bir kurum. Her sanat ya da edebiyat bölümünün özel bir toplant  salonu,
yan nda ba kas na ayr lm  bir çal ma odas . Ben bir bölmeyi y kt rarak ve iki
salonu birle tirerek küçük bir sahne ve okul tiyatrosu yapt rd m.’12

Sözlerinin sahibi Antoine daha Sirkeci stasyonuna ayak basmadan Re at

dvan Bey gerekli her eyi en ufak ayr nt na kadar haz rlam r. Re at R dvan

Bey, Tepeba  Tiyatrosu’nu 1890’da yapt ran stanbul ehremini R dvan Pa a’n n

ludur. Babas , Re at R dvan’ n tiyatroya dü künlü ünü önlemek amac yla 1904’te

tiyatrolar  düzeltmek gerekçesiyle stanbul’daki tiyatrolar  kapatm . R dvan

Pa a’n n 1906’da öldürülmesinden sonra bu yasak kalkm r. Re at R dvan kendisi

gibi tiyatro severleri toplayarak amatör oyunlar düzenlemi  ve 1908 Me rutiyetinden

sonra kendini gösterme olana  bulmu tur. Me rutiyet döneminde Burhanettin

(Tepsi) ile birlikte ortak bir denemeye giri en Re at R dvan, Antoine’ n yard mc

olarak çal r. Darülbedayi toplu u olu unca da, 1915’te müdürlü ünü yapm r.

Darülbedayi’de oynanan Tatl  S r adl  bir uyarlamas  da bulunmaktad r. Muhsin

Ertu rul, Benden Sonra Tufan Olmas n adl  an  kitab nda Re at R dvan’dan öyle

bahseder :

‘O dönemde ta ba ndan beri Re at R dvan Bey’le çal m için onun, bu
sanat kurumunun temelindeki özverili eme ini hayranl kla izliyordum. leride
ülkenin tiyatro ya am nda büyük hizmetler görecek olan bu sanat yuvas n il
çöpünü, ilk çamurunu ta yan Re at R dvan Bey’in ki ili idir. Bir yandan böyle bir
kurumun temellerini resmi formalitelerle att rken, öte yandan kurulacak bu binan n
mimar  say lan Antoine’le ba  ba a çal arak gerekli bilgileri, giri imleri

zland rmak, en önemlisi de yeni bir bunal mdan ç kan Antoine’  yaln zl k
duymadan çal mas  amac yla ona s lmayacak bir çevre haz rlamak, hep Re at

dvan Bey’in o günlerdeki u ra lar  aras ndayd ’.13

Darülbedayi içinde paras zl k ve ayr mc k yüzünden huzursuzluk ya anmaya

ba lan r.  Sava  bütün iddetiyle devam etmektedir. Ço u sanatç  askere al nd ndan

Darülbedayi’de sahneye oyun koyulamaz. Paras zl k yönetimin elini kolunu ba lar

12 Mücap OFLUO LU; Suya Yaz  Yazanlar, 1. Bask ,  Mitos Boyut Yay nlar , stanbul, 2003,109.s
13 OFLUO LU, M., a.g.e., s.108
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Darülbedayi zamanla bir tiyatro okul olma durumunu kaybeder, sadece oyun

oynayan bir tiyatroya dönü ür. Okul, ekonomik olanaklar uygun olursa tekrar

aç lacakt . Muhsin Ertu rul, çal malar  için Avrupa’dayken Darülbedayi’den ayr lan

sanatç lar n bir k sm  ‘Yeni Sahne’ ad nda bir tiyatro toplulu una girerler. Fakat

toplulu un kurucusu iflas edince topluluk da r. 1922 y n ba lar nda Muhsin

Ertu rul Almanya’dan geri döner. Darülbedayi’den umutlar  kesen sanatç lar

ba lar n çaresine bakmak için baz  çal malar yapmaya ba larlar. ‘Türk Tiyatrosu’

kurulur. Bu topluluk, Darülbedayi sanatç lar n paras z ve korunaks z olarak

kurduklar  ilk özel tiyatrodur.

O s rada bas nda ‘Darülbedayi can çeki iyor ba kl  haberler ç kma a
ba lam r. Hatta tiyatronun çok yak nda olan kimseler, ‘can çeki iyor’ sözüne
‘öldü’ diyerek kar  ç km lard r. Darülbedayi ‘öldü, ölmedi’ tart mas  bir süre
bas  ilgilendirmi tir. Vasfi R za Zobu, Darülbedayi’i ‘Islah Heyeti’nden Hayrettin
Nedim ad nda bir üyenin, co kuyla: ‘ Hay r efendiler! Darülbedayi ölmemi tir. E er
ölmü se, memleketin hiçbir eye kâdir olmad na inanmak laz m gelecektir’ diye
ba rd ndan söz eder.14

Darülbedayi’nin, 1924 y nda, bir tiyatro binas  bile yoktu. Ayr lan ödenek

ise çok azd . Düzenli bir ehir Tiyatrosu kurmak için çal malar yap lmaya ba lan r.

Bu dönemde Muhsin Ertu rul Ferah Tiyatrosu’nu kurar. lk oyun, Renkli Fener ( Die

Flamme) 27 Aral k 1924 y nda sahnelenir. Bu genç toplulu un Darülbedayi’den

ayr larak ba ms z çal mak istemelerinin nedenlerdi vard .

ehzadeba ’ndaki Ferah Tiyatrosu’nu kiralay p yeni bir topluluk kurman n
nedenlerinin ba nda gene Darülbedayi içindeki disiplinsizlik ve kar kl k geliyordu.
Bir tak m sanatç  ‘hamileri’ yetkileri olmad  halde, Darülbedayi’nin yönetim

lerine kar yor ve bu kaprislere yönetimce de göz yumuluyordu. 1924 y
geldi inde i ler iyice bozulmu tu. Belediyenin c z bütçesiyle bu kuruma yeterince
parasal yard mda bulunamay  da baz  idealist sanatç lar , kurumdan ayr p, yeni bir
topluluk kurmaya zorlam ’.15

Muhsin Ertu rul ve Arkada lar  Toplulu u, mali aç n bozulmas  yüzünden

Trabzon’a yapt klar  turneden sonra, May s 1925’te da r. 1926 y nda Muhsin

Ertu rul’un Genel Sanat Yönetmenli inde, çe itli yerlere savrulan sanatç lar,

14 Özdemir NUTKU, Darülbedayi’nin Elli Y , Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Co rafya
Yay nlar , 1969,  56 s.
15 Mücap OFLUO LU ; Suya Yaz  Yazanlar, 1. Bask ,  Mitos Boyut Yay nlar , stanbul, 2003, 118s.
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Darülbedayi’nin çat  alt nda tekrar toplan rlar. Darülbedayi, 1932 y nda, stanbul

Belediyesi ehir Tiyatrosu ad  al r. Naz m Hikmet’in Kafatas oyunu sahnelenir.

Muhsin Ertu rul, Darülbedayi’nin düzensiz, çarp k düzenini, kendi çal ma

yöntemine getirdi i disipliniyle düzenlemi tir. 1927’de haz rlad  sahne

yönetmeli inde yer alan maddeler unlard :

‘1. Darülbedayi idaresine mensup her san’atkar prova ve

temsillerde vazifesi oldu unu ve olmad na göre rejisörlükçe tayin

edilecek saatlerde her gün tiyatroya gelip defteri imzalayacakt r.

2.Rolü oldu u halde tayin edilen prova saatinde

bulunmayanlardan müdiriyet para cezas  keser.

3.Temsillerde ani olarak ve tabib raporuyla sabit olacak

hastal ktan maada herhangi bir ekilde olursa olsun rolü oldu u halde,

inin ba nda bulunmayanlar n birinci defas nda yar m ve ikinci

defas nda tam maa lar , üçüncü defas nda müesseseden alakalar

kesilecektir.

4.Temsil günü ve gecelerinde rolü olan her san’atkar perde

aç lmadan bir saat evvel sahnede isbat-  vücüt edecek ve cetveli

imzalayacakt r.

5.Temsil günü ve gecelerinde san’atkarlar perde aç lmadan bir

çeyrek saat evvel birinci zilde giyinmi  ve makyaj  oldu u halde haz r

bulunacaklar ve ikinci zilde sahneye ç kacaklard r.

6.Perde aralar nda dekor de ikli s rada ikinci zilden evvel ve

sonra vazifedar olanlardan maada hiçbir san’atkar sahnede

bulunmayacakt r.

7.Perde aralar nda dekor de tirildi i esnada haz r bulunacak

olanlar unlard r: rejisör ve muavini, makinist ve muavini, sahne amiri,

aksesuvarc  ve muavini, elektrikçi ve muavini, dekoratör ve muavini,

perdeci. Bunlardan maada kimsenin bulunmas  memnudur.

8.Prova  esnas nda, yemek içmek ve sigara içmek memnudur.

Rolü olmayan san’atkarlar temsil gecelerinde içtikleri halde sahneye
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giremezler. Temsil aralar nda, rolü olmayan artistlerin kuliste

bulunmas  memnudur.

9.Prova ve temsil esnas nda sahnede (sessiz sahnelerde) piyes

ve vazifesinin haricinde konu mak ve laubaliyane hareketlerde

bulunmak iddetle memnudur.

10.Hiçbir san’atkar sahneye ve odas na misafir davet edemez.

11.Temsillerde rolü olan san’atkar han m ve beyler sahnede

kendilerine lüzumu olan aksesuvarlar  birinci zilden evvel bizzat

aksesuvar memurundan al nacakt r.

12.Rejisör, san’at mesailinde selahiyet-i kamile ile prova ve

temsilleri idare eden amir-i yeganedir.

13.Sahne amiri, prova ve temsillerde rejisöre yard m ve

sahnenin inzihat  temir eder; her gün ve gece temsillerinde piyesin

krokilerini ve elektrik ve dekor plantasyonunu al p tatbik edecek ve

sahneyi tanzim ettirece i gibi zaman nda da zilleri vuracakt r.

14.Suflör, her gün prova ve temsillerde laz m gelen piyesleri

kütüphaneden al p sufle etmekle mükelleftir. Kondüvit provalarda

kondüvit piyesini tanzim ederek ve i aretleyerek temsil esnas nda

sessizce ifay  vazife edecektir. Tam zaman nda sahneye girmekte

geciken san’atkarlarla beraber o da mes’ul olacakt r. Perdenin

zaman nda kapanmas  kondüvit temin edecektir.

15. Aksesuvarc , provalarda her piyesin aksesuvar e yas

perde perde tanzim ve temsilden evvel ihzar ve sahneye hakline bizzat

nezaret edecek, her piyesin laz m olan aksesuvarlar  bildiren bir

cetveli olacak ve bu cetvelde e yalar n numaralar  yaz  bulunacakt r.

(…)

16.Kütüphane memuru, Darülbedayi repertuar  defter-i

mahsusa kaydile  piyesleri numara s ras yla muhafaza ve müessesenin

kitap, mecmua ve ilan koleksiyonlar  tutmak, tenkitleri gazetelerden
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kesip klasöre yap rarak muhafaza etmek ve piyeslerin tebyizlerini

tanzim etmekle mükelleftir. (…)16

Dönemin kapal  toplumsal yap , içe dönük yüzü tiyatro gibi canl , renkli ve

çok yönlü bir sanat  bile kabul edemezken, bir kad n oyuncunun sahneye ç kmas ,

oynad  karaktere bürünmesi kabul edilemezdi. Darülbedayi’nin açt  s navlara

giren kad n oyuncu adaylar  parmakla gösterilecek kadar azd . Müslüman Türk

kad n tiyatro serüveni bu dönemde ba lamaktad r.

Türk sahnesine, ad  san yla ‘Türk’ bir han m ayak basmaktad r.
Tiyatronun kar  konulmaz büyüsünü yüre inde duyan Afife, Kad köy’deki
Apollon Tiyatrosu’nda sunulan bir Darülbedayi temsilinde ilk ad  atacak;
bu ad mla kendi kaçma – kovalamac  serüveni ba larken, Darülbedayi’ye de

lk Türk kad  sahnesine ç karma’ onurunu sunacakt r. Genç Türkiye’nin ‘
kl  y llar ’ ba lam r. Darülbedayi’nin genç oyuncular n zmir

turnesinde seyircilerinden biri, o kenti ve tüm yurdu kurtaran ki idir: Gazi
Mustafa Kemal… S cak bir zmir ak am nda ba layan bu ‘yüce ilgi’ uzun

llar hiç eksilmeden sürer ve ‘Hayat  sana vakfeden bu çocuklar  sevelim’
cümlesiyle taçland r. Darülbedayi, yaln z yurtiçinde de il, 1928’de

r’da, 1929’da K br s’ta da Türk tiyatro sanat n elçisidir art k.17

Sahneye ç kan ilk Türk k  Afife Jale ( 1902 – 1941), Darülbedayi’nin  açt

oyunculuk s nav  kazanarak, 10 Kas m 1918’de, be  lira ayl kla ‘mülazim artist’

stajyer oyuncu kadrosuyla Darülbedayi’ye al nm r. lk kez 3 Nisan 1919’da

Hüseyin Suat’ n Yamanlar adl  oyununda Emel rolünde, Jale takma ad yla

Kad köy’deki Apollon Tiyatrosu’nda sahneye ç km r. 30 Kas m 1919’da Re at

dvan’ n Türkçeye çevirdi i Tatl  S r adl  oyunda oynarken, tiyatroyu polis basm ,

Afife Jale arka bahçeden kaç lm r. Odal k adl  oyunda oynarken de polis

tiyatroyu sarm , yeniden kaç lmak zorunda kal nm r. Afife Jale o günlerde

ya ad klar u sözlerle dile getiriyor:

‘.(…) Perde aras nda bir gürültü i ittim; bir polis gelmi , Kad köy Merkez
Memuru’nun emriyle beni tevkif edecekmi . Olmaz demi ler, o zorla götürürüm
demi ; d ar da Hüseyin Suat Bey’le, bnirrefik Ahmet Nuri Bey onu lafa
tutuyorlarm , K nar Han m geldi, haber verdi; orada genç bir arkada m vard , beni

16 Özdemir NUTKU, ‘Darülbedayi’nin Elli Y ’, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Co rafya
Yay nlar , 1969,  66s.
17 Hakan ALTINER,; ‘Yedi Tane On’, ehir Tiyatrosu: Tiyatromuz 70 ya nda,say :240,6s.
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elimden tutarak makine dairesine götürdü, oradan bahçeye ç p kaçt k… Ertesi
hafta gene, Kad köy’de Apollon’da Odal k oyununu oynuyorduk. Üçüncü perdeye
kadar bir ey ç kmad ; me er polisler tiyatronun etraf  sarm lar, ç karken habersiz
yakalayacaklarm . (…) Mösyö Sireç’le gene makine dairesinden ç p, bahçeden
kaçarak evine gittik.

(…) Kad köy iskelesinde vapur bekliyordum, polis memurlar
vard .(…)Karakolda önce bir ta  odaya koydular, sonra komiserin, merkez
memurunun kar na ç kard lar. (…) Komiser ‘Dinini, milletini, namusunu unutarak
sahneye ç kan sen misin? diye ba rd . (…)18

Dahiliye Nezareti’nin 1921’de ç kard  bir genelgeyle, Müslüman Türk

kad n sahneye ç kmas  yasaklan nca, Afife Jale Darülbedayi’den ayr lmak

zorunda kalm r. Afife Jale, tiyatro sanatç  olmak isteyen Türk k zlar n çe itli

topluluklarda sahneye ç kmas na yard m etmi tir. Ya ad  ruhsal gerilimler onu

uyu turucuya itmi  ve ölümüne neden olmu tur.

29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle Müslüman Türk kad

tüm haklar  eline al r. Art k engellenmeden, k tlanmadan tiyatro sahnesinde

varl klar  gösterirler.

Darülbedayi’nin ba lang nda, seyirci say n az olu undan haftada bir

oyun de tiren kurum, k rkl  y llarda, ‘yüz temsil’i a an rekorlar  zorlar.

‘Disiplinden, e itimden, yöntemden uzak, repertuar  hem nicelik hem nitelik

yönünden yetersiz, imtiyazl  imtiyazs z topluluklar… Tiyatroya gitme al kanl

ramazan ay  ile s rlanm , e lenmekten öte beklentileri olmayan seyirciler…’19

Seyirci, tiyatroya gitme, oyun seyretme al kanl  benimsemeye ba lam lard r.

Re at Nuri’nin Yaprak Dökümü yüzüncü temsili a an ilk yerli oyun olur. Re at

Nuri Güntekin oyunu Muhsin Ertu rul’a gönderir.

‘Karde im Muhsin, sana bu mektubumla beraber bir de defter gönderiyorum.
Bu bir piyestir ( Yaprak Dökümü) ad ndaki on be  senelik bir roman mdan ç kard m.
Roman  belki unutmu sundur. Fakat hat rlasan da tan yamayacaks n. Çünkü piyes
haline geçerken, kendim bile kolayca tan yamayaca m kadar k k de tirmi tir.’20

18 Mücap OFLUO LU; Suya Yaz  Yazanlar, 1. Bask ,  Mitos Boyut Yay nlar , stanbul, 2003, 138 s.
19 Murat TUNCAY;Muhsin Ertu rul 110 Ya nda, Türk Tiyatrosu Dergisi,say : 454/ Nisan, s.13
20 Kemal YAVUZ; Re at Nuri Güntekin’in Tiyatro ile ilgili makaleleri, Birinci Bask , Milli E itim
Bas mevi, stanbul, 1976,  604 s.
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Cyrano de Bergerac 105. Temsilini verir. Tepeba  Tiyatrosu’nun gi esinin

önündeki kuyruklar azalmaz. ’47. Yaz nda, vali ve belediye ba kan  Lütfi K rdar,

Aç khava Tiyatrosu’nu açar. O s rada Sofokles’in Kral Oidipus tragedyas

sahnelenmektedir. Oidipus rolünde Hüseyin Kemal Gürmen, Kraliçe okasti’de

Necla  Sertel,  Kör  Kahin  Tiresias’ta  Talat  Artemel,  Kreon’da  Sami  Ayano lu,

Koroba ’nda Hadi Hün, Rahip’te Müfit Kiper gibi isimler yer al r. Muhsin Ertu rul

oyunun her provas nda bulunur. Provalara bir Yunan dilci de kat r. Böylece

oyuncular, oyunda geçen Yunanca kelimeleri birebir telafuz ederler.

‘9 A ustos 1947 Cumartesi ak am  dört bin stanbullu tiyatrosever Aç khava
Tiyatrosu’nun aç , yüzlerce figüranl , ba ar yla sergilenen Oidipus tragedyas
co kuyla alk yordu. Birkaç gün de havalar iyi gitmi ti; ya mursuz gecelerden
izleyiciler de, bizler de memnunduk’.21

II. Dünya Sava  sürerken tiyatronun seyircisiz kalmamas  için çe itli çözüm

yollar  aran r. Karanl k bir ehirde, ula n belli bir saate kadar sürdü ü, halk n

evlerine çekildi i, ekonomik dengenin alt üst oldu u bir zamanda, oyun ba lama

saati sekiz buçuktan alt  buçu a çekilir.

1947 y n A ustos ay nda yay nlanan Türk Tiyatrosu’nda Muhsin

Ertu rul öyle der;

Son dünya sava n, birlerin binleri vurdu u ve kavurdu u, korkunç
llar nda tiyatrocu birlikleri ta yeni dünyadan kalk p, kellerini ellerinde tutarak, eski

dünyadaki Amerikan ordugahlar nda oyun verme e geliyorlard . Bu çetin harbin bin
bir felaketi aras nda, k lca k yametin en kara günlerinde Okyanus’u alt ndan geçen,
gökünü karanl kta biçen ta tlar, cepheyi beslemek için yal z cephane getirmiyorlar,
sava anlar n ruhunu doyurmak ve ayakta tutmak için sanatkar ta yorlard . Bu yaln z
Amerikal larla da böyle olmad . (…) Bombalanan ehirlerde, y lan kiliselerde,
yang n yerlerinde ve s naklarda hiç durmadan oyunlar veriliyordu. (…) 22

‘50’li y llara gelindi inde ehir Tiyatrosu’nun ba nda bir ba ka yabanc

tiyatro adam , Max Meinecke vard r. Oyunun sahnelenmesine, dekorlar n yap na,

oyuncu seçimindeki titiz çal ma sayesinde seyirci say  gün geçtikçe artmakta; yeni

21Mücap  OFLUO LU; Suya Yaz  Yazanlar, 1. Bask ,  Mitos Boyut Yay nlar , stanbul, 2003, 218.s
22 Muhsin ERTU RUL, Türk Tiyatrosu Dergisi, Y l 19, Say  204 ,9 A ustos 1947, Çevirme Evi:
Tepeba  Tiyatrosu
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sahnelere ihtiyaç duyulmaktad r. S cak yaz gecelerini ferahlatan Gülhane Park  da bu

llarda, ehir Tiyatrosu’nun bir sahnesi olur.

Meinecke, 1952 y nda, dönemin stanbul valisi ve Belediye Ba kan

Ord.Prof.Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ n ça  ile stanbul’a gelir ve alt  y l

ba yönetmen olarak çal r. Max Meinecke’in sahneye koydu u ilk oyun

Shakespeare’in rt na’s  olur.

‘Max Meinecke’nin çal mas nda Reinhardt’ n oyun düzeni biçimlerini ve
ilim olarak da – özellikle dekorda – d avurumcular n anlat  izleriz.

Meinecke’nin Liliom uygulamas  ve yine Gülhane Park ’nda sahneye koydu u Bir
Yaz Dönümü Gecesi Rüyas  ba ar  temsiller olarak görülür’. 23

ehir Tiyatrosu bu dönem içinde art arda iki tiyatroya kavu ur. 1952 y n

Aral k ay nda Eminönü Bölümü, di eri ise 1955 y nda, sinemadan onar larak

tiyatro haline dönü türülen Yeni Tiyatro’dur. Bu tarihlerde stanbul’da Uluslar aras

bir  Gençlik  Tiyatro  enli i  do ar.  Yerli  oyun  yazarlar  artar.  Yönetmen  sorunu

çekmeye ba lar. stanbul Belediyesi yabanc  yönetmen getirmek yerine, yaln zca

oynanacak oyuna göre bir ya da iki oyun için ‘muvakkat yabanc  rejisör getirmeyi’

dü ünürler.

ehir Tiyatrosu ‘60l  y llar n içindeyken Fatih ve Üsküdar Tiyatrolar  aç r.

Rumelihisar ’nda ‘yaz oyunlar ’ ba lar. Bu dönem içerisinde Vasfi R za Zobu,

Muhsin Ertu rul’dan görevi devralmaktad r. Dünya tiyatrosunun en ileri örneklerinin

sahnelendi i, Türk seyircisinin belli ba  klasiklerin yan  s ra, modern tiyatro

oyunlar yla da tan  y llard r. Fakat, 1964 y nda ehir Tiyatrosu sahnelenen

Sezuan’ n yi nsan belli bir topluluk taraf ndan gösterimi engellenmek istenmi tir.

23 Mart 1964 tarihinde, bu ba ar  gidi e kar  say lacak bir olay oldu. (…)
Bertolt Brecht’in Sezuan’ n yi nsan  adl  oyunun gösterimi ‘komünist propagandas
yap yor’ diyerek baz  ba naz kimseler basm r. Afi ler y rt lm , camlar k lm  ve
sanatç lara sald lm r. Savc k i i ele alm r. (…) Oyunda hiçbir komünistlik
propogandas  olmad  üzerine verdi i bildirge ile bu oyun sürdürülmü tür. Ancak

23 Özdemir NUTKU , Dünya Tiyatrosu Tarihi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Co rafya
Fakültesi Yay nlar , 1972, 788 s.
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bu olay çe itli tutumdaki partilerin ve gazetelerin kar malar yla bir iç politika
konusu yap lm  ve günlerce gazeteleri u ra rm r.24

stanbul ehir Tiyatrolar  Dergisi Türk Tiyatrosu’nun 1960 senesinin Ocak

ay nda ç kartt  say nda Halit Fahri Ozansoy Kad köy Tiyatrosu’ndan bahsederken

öyle der;

ehir Tiyatromuz Kad köy’de Süreyya Sinemas n üstündeki salonu
adeta sihirli bir elle geni leterek mükemmel ve modern bir tiyatro haline
getirdi ve Devlet leri piyesi ile ilk temsiline ba lad . (…) Sineman n
yan ndaki ayr  bir kap dan daha fuayeye ç kar ç kmaz insan n gözleri zarif bir

k tertibat  ve zevkle haz rlanm  bir salonla kar la yor. Sonra tiyatronun
salonu ayn  zevkin devam  gösteriyor. 190 ki ilik bir salon, bir oda
tiyatrosunun sahnesinden çok geni  bir sahne, sonra – piyes ba lay nca hemen
fark ediyorsunuz – sahnedeki en hafif konu malar  en arka s ralara kadar
fevkalade aksettiren bir akustik! 25

1966 y nda Muhsin Ertu rul, geçmi te de s k s k ba na gelen ‘tiyatrodan

uzakla lma’ ile kar  kar ya kal r. Bu dönem 1968 y na kadar sürecektir.

Ba yönetmen kadrosu kald r. Bu tutum ehir Tiyatro’sunun bu döneminde olumlu

yönde etkisi olan birçok ba ar  sanatç n istifas  da beraberinde getirmi tir.

Muhsin Ertu rul ba na gelecekleri daha önce biliyormu  gibi Cemil Pa a’ya u

sat rlar  yazar:

‘(…) Ormanlar zda niçin iri gövdeli a açlara rastlam yoruz?
Toplumumuzda niçin yüksek kültürlü ki ileri yerlerinde b rakm yoruz? Çünkü
orman ahs na tarla yapmak için ulu a açlar  kesip kavuran zihniyet üstün
ki ilerimizi de baltalay p ala  etmekle a k duygusunu besliyor’ .

Kahvelerde tiyatro, ‘uzak mahalle tiyatrolar ’ 1970’lerde gündeme gelir.

Tahir Özçelik, ehir Tiyatrosu’nun 70.y nda ; ‘(…)Özellikle stanbul Belediyesi

ehir Tiyatrolar n,on y l önceki ‘Kahvelerde Tiyatro’ etkinliklerine yeniden

ba layarak toplumun taban yla do rudan ili ki kurmas  beklenir.Oyun da ar n

saptanmas nda öncelikle iç-sansürden kaç lmas , öznelli e ve duygusall a yer

24 Özdemir NUTKU, Darülbedayi’nin Elli Y , Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Co rafya
Yay nlar , 1969,  82 s.
25 Halit Fahri OZANSOY; Türk Tiyatrosu Dergisi, Ocak: 1960, Say : 323, Y l: 30,s.3
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verilmemesi, nicelikten önce niteli in ön planda tutulmas  gereklidir’ 26

de erlendirmesinde bulunmu tur.

Türk tiyatrosunun ço u ilk ad stanbul ehir Tiyatrosu’nda at lm r.

Dönem dönem s nt lara girilmi , bunal mlar  atlatm , sürekli kendi içinde de im

göstermi tir. Darülbedayi, da k olarak gerçekle tirilmeye çal an tiyatro anlay

düzene sokmu , uygulad  yönetmeliklerle, getirdi i düzenlemelerle tiyatroya çat

örmü tür. ‘Alayl ’ olma anlay ndan okullu, bilinçli, disiplinli tiyatro biçimine

geçi in simgesini olu turmaktad r. Güngör Dilmen konu hakk nda ehir

Tiyatrolar ’n n önemli özelli i ‘alayl ’ olmu tur. Do ru dürüst bir okula

ba lanamay , san lan n aksine kendisinin bir okul haline gelemeyi i en büyük

eksiklik diye özetlenebilir. Rahmetli hocam z Muhsin Ertu rul’da bile okula kar  bir

alerji vard ’ 27der.

Darülbedayi, 1914 y ndan bu yana geçen tarihi süreci yans tmaktad r.

Türkiye tarihine tan kl k ederken, Türk tiyatrosunun ilk ödenekli tiyatrosu

Darülbedayi’nin de geli im sürecini takip edilebilir.

‘Deri mezbahadan ç kar, fakat kundura orada yap lmaz; kuma  fabrikada
dokunur; fakat elbise orada dikilmez; orman mütehass  a ac  yeti tirir fakat
mobilya yapmaz; maden i çisi gümü ü topraktan ç kar r fakat mayonezi beceremez,
hele her kalem tutan her yaz  yazan tiyatrodan, oyundan hiç anlamaz. Bu bir
uzmanl k i idir’ 28

Tiyatro oyunu sahnede oynan r. Tepeba  Dram Tiyatrosu’ndan günümüze

kadar stanbul ehir Tiyatrosu; Kad köy Haldun Taner Sahnesi, Ümraniye Sahnesi,

Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi, Üsküdar Kerem Y lmazer Sahnesi, Harbiye

Muhsin Ertu rul Sahnesi, Fatih Re at Nuri Sahnesi, Ka thane Sadabad Sahnesi,

Ka thane Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu  Sahnesi, Gaziosmanpa a Sahnesi,

Gaziosmanpa a Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu Sahnesi’ne kavu mu tur.

26 Tahir ÖZÇEL K, ‘ ehir Tiyatrosu: Tiyatromuz 70 ya nda’, say : 240, s. 32
27Güngör D LMEN, ‘ ehir Tiyatrosu: Tiyatromuz 70 ya nda’, say : 240, s. 50
28 Muhsin ERTU RUL, ‘Türk Tiyatrosu Dergisi’, Say : 454, Nisan 2007, s.21
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ehir Tiyatrosu’nun geçmi ten bu yana oynad  oyunlar, oyuncular n ya am

öyküleri, yenilikler ve gerilemeler tarihsel süreci de ayd nlatmaktad r.  12 Mart 1971

dönemini seçmemin nedeni bu çalkant  dönemde ehir Tiyatrosu’nun durumunu

incelemektir. 1970lerin kar kl  içindeki stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nun

izledi i yol, seçti i oyunlar, sahnede yer alan oyuncular ve belediyenin tutumu

inceleme alt na al r. stanbul ehir Tiyatrosu Türk Tiyatrosu dergisinden, stanbul

ehir Tiyatrosu sanatç lar n an  kitaplar ndan, Darülbedayi ve sonras nda stanbul

ehir Tiyatrosu hakk nda yay nlanan kitaplardan yararlan r.

12 Mart Döneminde stanbul ehir Tiyatrosu ba kl  yüksek lisans tezi iki

bölümden olu maktad r; 12 Mart döneminin ele al nd  ilk bölümde alt ba klar

alt nda siyasi, toplumsal, ekonomik etkileri, sanata ve kültür hayat na etkileri, ordu

ve askerin durumu incelenmi tir. 12 Mart dönemini incelerken belli unsurlar

saptamak gerekmektedir.

1960 müdahalesinin ve 1961 anayasas n belirledi i Cumhuriyet devriminin
ilerici bir mecrada irdelenmesi ve sosyalistle mesi iste inin giderek yükselmesi; bu
dü ünceye eklemlenen ‘i çi’ ve ‘sendika’ ekseninde toplumsal hareketlilik; 1968’de
dünyadaki ö renci – gençlik hareketlenmesinin Türkiye’ye yans mas  ile bu
toplumsal hareketlenmenin daha büyük bir ivme kazanmas ; bu ivmeye kar
sistemin ‘merkez sa  – merkez sol’ ekseninde radikal unsurlar  d layarak ya da
sistem içinde eriterek rejimin ana çizgisinden uzakla mamas  ve istikrarl  bir
biçimde yürümesini isteyen sa  ya da sol rejim yanl  asker ve bürokrasi. 29

Tiyatro, 12 Mart Muht ras yla ba layan 1971 – 1980 döneminde yap lan

anayasa de iklikleriyle demokratik ortam n ald  durumdan etkilenmi ; sansür ve

denetim uygulanm r.

12 Mart döneminin stanbul ehir Tiyatrosu’na etkilerinin incelendi i ikinci

bölümde Türk Tiyatrosu dergisinde, dönemin gazete man etlerinden analizlere yer

verilmi , muht ra ile ba layan dönemin ehir Tiyatrosu’nda nas l etkiler gösterdi i

incelenmi tir.

29 Semih ÇELENK, Kalemden Sahneye, 1946’dan günümüze Türk Oyun Yazarl nda E ilimler,
Yaz  – Görüntü – Ses Yay nlar , 3.Cilt,  s.33
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1. BÖLÜM

12 MART SÜREC

1. 1. 12 MART MUHTIRASI ÖNCES  ÜLKEDEK  GENEL DURUM

“12 Mart yaln z bir döneme ad olmakla kalmam , yak n tarihimizin belli bir

dönüm noktas  olmu tur.”30 1960'l  y llar n sonlar nda Türkiye'nin ç kmazlar  yeni bir

askeri müdahalenin ayak seslerini duyurmaya ba lad . Ba ka bir deyi le, 60’l  y llar

boyunca serpilen ve geni  bir kamusall k yaratm  olan sol hareketin, 70’li y llar n

ba lar nda eylemlili ini art rmas  ve hareketin bir kanad n da gerilla mücadelesini

benimsemesi iktidar oda nda k lmalar yaratt . 1969 seçimlerinden Adalet Partisi

(AP) tek ba na iktidar olarak ç kt . Ancak, Demokrat Partililerin siyasal haklar n

iadesi konusunda ç kan görü  ayr  partiden büyük bir grubun kopmas na neden

oldu ve Demokratik Parti ad yla yeni bir parti kuruldu. Bu bölünme hükümetin

meclisteki oy oran  dü ürürken, zay f hükümetlerden yak nan kesimlerin eline de

büyük bir koz geçmi  oldu. Bu arada 1960'l  y llar n ortalar nda ba layan ö renci

hareketleri 1970'lerin ba nda nitelik de tirmi , çe itli gruplar silahl  eylemlere

ba lam . Sendikalar için haz rlanan yasa tasar na kar  15 -16 Haziran 1970'de

gerçekle tirilen i çi eylemleri de toplumsal huzursuzlu un bir ba ka göstergesiydi.

1960’l  y llarda Türkiye’de sosyal huzursuzluk yaratan birçok mesele aras nda

özellikle anayasa tart malar n gündemi uzun süre me gul etti i bir dönem

olmu tur. 1961 Anayasas  için yap lan halk oylamas n sonuçlar , bu Anayasaya

kar  daha ilk günden itibaren toplumun baz  kesimlerinde güçlü bir muhalefetin var

oldu unu ortaya koymu tur. Sand ktan % 40‘a yak n olumsuz oy ç kmas n birçok

sebepten kaynakland  dü ünülebilir. 27 May s müdahalesi sonras nda Anayasa

yapma yetkisine sahip Kurucu Mecliste, Demokrat Parti (DP) e ilimindeki ki ilerin

yer almalar  söz konusu olamam , kapat lm  olmas  yüzünden parti olarak DP

Temsilciler Meclisi’nde yer alamam r. Anayasan n yap m sürecinde Cumhuriyet

Halk Partisi (CHP) ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) rol alm r.

Dolay yla Temsilciler Meclisi, parti e ilimi yönünden Cumhuriyet Halk Partisi

(CHP) ve ayd n a rl kl  idi. Böylece 27 May s öncesinde Mecliste DP ile a rl kl

30 E. Emin DE ER ; ‘CIA Kontrgerilla ve Türkiye’, Nüve Matbaas , Ankara, 1977, s.125
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olarak temsil edilen irade, anayasa yapma sürecine kat lmam r. Bu yüzden bu

grubun Anayasay  benimsemesi oldukça güçle mi  ve Anayasa olumsuz yarg lara

hedef olmu tur. 1965-1971 aras  dönem Türk siyasi hayat nda çok partili hayata en

çok yakla ld  dönem olmu tur. Genel olarak de erlendirildi inde; hem sa da hem

de solda siyasal güçlerin o zamana dek görülmeyen ölçülerde geli ti i görülmektedir.

Bu durumun sebeplerinden biri ayn  zamanda sivil toplumdaki önemli geli melere de

imkân veren 1961 Anayasas r. Anayasa, yeni güçlerin ortaya ç kmas na neden

olmu , bu güçlerden biri olan i çiler örgütlenmeye ba lam  ve dolay yla da

toplumdaki de im istekleri daha dinamik bir hal alm r. Köklü de iklik

isteyenler bunu bir an önce gerçekle tirmek hevesiyle k sa yoldan yönetime el

koyman n yollar  aram lard r. Bir k sm  sivil-asker ayd nlar n i birli i ile bir k sm

da halk n ayaklanmas  ile iktidara gelmek istemi tir. Ancak bu giri imler dayanmak

istedikleri güçlerin e ilimlerine ters dü mü , halk tepeden inme yöntemlerin ve

iddet hareketlerinin kar nda yer alm r.  1969 seçimlerini AP’nin bir kez daha

tek ba na kazanm  olmas  parlamento d  muhalefeti h zland rm r. Ö renciler

parlamento d  muhalefet dü üncesinden büyük ölçüde etkilenmi lerdir. Ö renci

gruplar  aras nda çeki menin ortaya ç  gerek üniversite içinde gerekse d nda

patlamaya haz r bir ortam yaratm . ubat 1968’de Ankara’da sa  görü lü ve sol

görü lü ö renciler aras nda ç kan kavgalar ilk ciddi huzursuzlu un habercisiydi.31

“1970 y na gelindi inde olaylar n iddet dozu artm  ve çat malar
yüzünden üniversiteler neredeyse kilitlenme durumuna gelmi tir. Köylerde ise
toprak i galleri eklinde kendini gösteren eylemler yayg nla maktayd . Birçok il ve
ilçede üretici mitingleri yap yor ve bu mitingler gençler taraf ndan destekleniyordu.
Bütün bunlar n yan  s ra örgütlü i çilerdeki huzursuzluklar da kamu düzenini tehdit
etmekteydi.” 32

“Öte yandan Türk bas , tarihinde üç askeri müdahale ile kar la ,
kurulan ara rejimler süresince derin bunal mlar ya amak zorunda b rak lm r.
Gazeteciler kendi savunduklar  siyasal-ideolojik söylem iktidara gelir gelmez
kurtulu un ve özgürlü ün gerçekle ti i san na kap lm , gerçekler bu san
sarst nda dahi iktidar söylemine arka ç kmaktan geri kalmam lard r.” 33

31 William HALE,; “Türkiye’de Ordu ve Siyaset, 1789’dan Günümüze”, Çev. Ahmet Fethi,
stanbul,1994, s.156.

32 Tevfik ÇAVDAR; “Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, 1950-1955” Ankara, 2000, s.199.
33 Ahmet OKTAY; “Toplumsal De me ve Bas n”, 1987, s.39.
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Muht raya kadar geçen süreç incelendi inde, çok partili dönemden 60

ihtilaline kadar devam eden y llarda sesi ç kt kça bast lan, 60 ihtilaliyle birlikte ise

zorla yahut hukuki yollarla neredeyse tamamen susturulan bas n; ihtilalin

yans malar  üzerinden atmaya ba lam , 12 Mart muht ras na kadar gerek sosyal

ya amdaki gerekse ideolojik kavramlar n dile getirilmesindeki büyüme/art

nedeniyle sesini duyurmaya ba lam r. Bas n bu aç , ba ka bir deyi le, olmas

gereken özgür ifade biçimi, muht ra ile birlikte de ecek, yasaklanacak,

engellenecektir. Tüm bu nedenlerledir ki, 12 Mart Muht ras  Türk siyasi hayat nda ve

demokrasi tarihimizde önemli dönemeçlerden birini te kil etmektedir. 27 May s 1960

ve 12 Eylül 1980 müdahaleleri aras nda yer alan ve üstü kapal  ya da dolayl  bir

müdahale olarak nitelendirilen 12 Mart Muht ras  günümüze kadar en çok tart lan

konulardan birisi olmu tur. 12 Mart muht ras na giden süreçte iç toplumsal

geli meler kadar dünyada meydana gelen olu umlar n ortaya ç kard  iç ve d

dinamiklerde de erlendirilmelidir. Muht ra ile kar  kar ya gelinmesinde altm

llardaki sosyal ve ekonomik geli menin büyük rolü olmu tur. Muht ran n birinci

maddesinde vurgulanan ve müdahale için temel sebeplerden biri olarak gösterilen

“anar i, karde  kavgas , sosyal ve ekonomik huzursuzluklar…” ibaresi de yetmi lerin

ba ndaki Türkiye’nin durumunu aç k bir ekilde özetlemektedir. 34

Muht ra ile anar i, karde  kavgas , sosyal ve ekonomik huzursuzluklar

giderilecekti. Türkiye Cumhuriyeti’nin gelece i a r bir tehlike içine dü ürülmü tü.

Ülke bundan kurtar lacakt . Türk Silahl  Kuvvetleri üzüntü içindeydi ve bu üzüntünün

giderilebilmesi, anayasan n öngördü ü reformlar n yap labilmesi için partiler üstü

bir hükümet i  ba na getirilecekti. Bu hükümet kuvvetli ve inand  olacakt .

Ard ndan bu hükümet demokratik kurallar içinde kurulacakt . Yani parlamentoya

dayanacakt .35 12 Mart günü saat 13.00 de radyo bültenlerinde Muht ra okunurken,

bir gün önce ç kan gazetelerde muht ran n yap laca na dair sinyaller yeterince göze

çarpmaktayd . Gerek kö e yaz lar nda gerekse gazete sütunlar nda muht ran n

gelece inden ziyade, muht ran n hakl  ve neyi amaçlad , bir gün önceki

34 Davut DURSUN; “12 Mart Darbesi: Hat ralar Dü ünceler Gözlemler” ehir Yay nlar , stanbul,
-2003, s.14.
35 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: Mehmet KEMAL; “Öfkeli generaller ve i kence”, Soyut Yay nevi,
stanbul, 1974, s.12.
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gazetelerin sütunlar nda yer almas , bas n da bu konu hakk nda bilgisiz veya uzak

olmad  gösteriyor.36

12 Mart Muht ras ’n n geli imine dair sinyallere Cumhuriyet, Hürriyet ve

Dünya Gazetesi’nin sütunlar nda oldu u gibi, Milliyet Gazetesi’nin kö e yazar  Abdi

pekçi’nin yorumunda da rastlamak mümkündür.

Muht ra öncesi Cumhuriyet Gazetesinde de erlendirmeler öyledir: “Yüksek

komuta heyeti üyeleri dün sabah saat 10.00 da Genel Kurmay Ba kan  Orgeneral

Memduh Ta maç ba kanl nda Yüksek Askeri ura Servisi’nde bir toplant  daha

yapm r. Yüksek ura seviyesindeki bugünkü toplant da ise önceki gün toplanan

geni  çaptaki Komuta Konseyi’nde ele al nan kararlar son bir defa daha gözden

geçirilmi tir. Bugün yeniden toplanacak olan Yüksek Komite Konseyi’nde Çar amba

günü yap lan geni  çaptaki Komuta Konseyinde ele al nan konular bu defa Genel

Kurmay Ba kan  ve Üç Kuvvet Komutan  aras nda tekrar ele al narak,

Cumhurba kan ’na arz edilecek ekilde haz rlanacakt r. O günden beri süregelen

toplant larda elde edilen sonuçlar Genel Kurmay Ba kan  Orgeneral Memduh

Ta maç taraf ndan Cumhurba kan ’na götürülecektir.37

Görüldü ü gibi Cumhuriyet Gazetesi Muht ra öncesinde mevcut gergin

ortamdan s kl kla bahsetmi , haberlerinde ordunun faal tutumunu öne ç karm r.

Gazete bir anlamda hükümeti uyarm , ordunun yönetimi ele alma dü üncesi

olabilece ini ima etmi tir.

Abdi pekçi, Milliyet gazetesinde olas  muht ra konusunu öyle

de erlendirmi tir:

“Yüksek Komuta Konseyi’nin son toplant lar nda askeri sorunlar n de il
siyasal durumun ele al nd  saklanmayan bir gerçektir. Ulusal güvenlikle ilgili
görülen geli melerde Silahl  Kuvvetlerin komuta kademesinde durum
mahkemelerinin yap lmas , Türkiye’de ilk defa kar la lan bir olay de ildir. Kald  ki
orduda her rütbeli subay n ulusal güvenlikle ilgili do rudan do ruya ili kin
bulunmayan sorunlarla –sosyal reformlarla- ilgilendikleri bilinmektedir. Bu
özellikler sonucu Silahl  Kuvvetler mensuplar  aras nda zaman zaman siyasal

36 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: Fatma KILIÇ; “12 Mart’ta Bas n”, zmir, 2001, s.28.
37 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: Cumhuriyet, 12 Mart 1971
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geli meler kar nda ordunun tak nmas  gereken tutumun tart ld  sezilmektedir.
lke olarak Silahl  Kuvvetler’in politika d  kalmas  ve ülkenin ulusal güvenli i

kesin bir tehlike kar nda kalmad kça iç olaylara kar mamas  anayasa gere idir.
zan haberlere bak rsa, Genel Kurmay Ba kan  ile yüksek kademedeki

kumandanlar yukar da varl ndan söz etti imiz görü leri payla mamakta, yap lacak
herhangi bir müdahalenin orduyu anayasan n d na dü ürece ine inanmaktad rlar.
Ayr ca ordunun bir tak m amaçlara alet edilmek üzere türlü k rtmalar kar nda

rak ld , bunlara kap lmamak gerekti ini hat rlatmaktad r. K sacas  ve aç kças
Genelkurmay Ba kanl  Silahl  Kuvvetler’in müdahalesi için yap lan bask lar
önlemeye çal maktad r”.38

Bu kö e yaz nda ordunun müdahale gibi bir dü üncesi olmad  belirten

gazete, bu tip bir durumun söz konusu olmamas  gerekti ini de örtülü biçimde

aktarmaktad r. Gazetenin kulland  ifadeler, müdahalenin bir hata olaca

vurgulamakta, ordunun böyle bir hatay  yapmayaca na inand  göstermektedir.

Hürriyet Gazetesi Muht ra öncesinde a daki de erlendirmelere yer vermi tir:

“Muht ran n yap laca na dair ku kular olmakla birlikte, AP’li
milletvekilleri de muht ra beklentisi içine girip, komutanlarla pazarl k giri iminde
bulunmu lard r. Bu giri ime ait haber a daki gibidir. Hükümetin istifas  için
generallere söz verildi. 30 Adalet Partili milletvekili bu konuda çal yor. Demirel’in
yine ba kan kalmas , fakat yeni bir ba bakan bulunmas  isteniyor. Ba bakan n
karde leri ve yolsuzluk hikayeleri orduevlerinde konu uluyor.

Yüksek Komuta Konseyi’nin önceki günkü toplant nda yap lan
konu malarda “30 kadar Adalet Partili parlamenterin baz  generallerle hükümetin
istifas  için gayret sarf ettiklerini ve böylece gergin olan siyasi tansiyonun bir hayli
dü ece ini” söylediklerini anlatm lard r.” 39

Hürriyet Gazetesi yay nlad  bu haberlerde do rudan hükümetin

ba ar zl  göz önüne sermi , aç k biçimde hükümete ele tiride bulunmu tur.

Ordunun herhangi bir müdahalesinden çok hükümet ve ba bakan üstüne yo unla an

gazete, bu haberler yer vermekle hükümetin ba ar zl  kabullenmekte, hükümeti

mevcut siyasi ve toplumsal karma an n sorumlusu olarak tayin etmektedir. Bas nda

kan muht ra ç klar na ra men Dünya Gazetesi’nde generallerin aç klamas  ile

birlikte Silahl  Kuvvetler’in anayasaya sad k kalaca na dair bilgiler bulunmaktad r.

Dünya Gazetesi’nde Muht ra öncesi yap lan de erlendirmeler öyledir:

38 Abdi PEKÇ ; “Ordu ve rejim”, Milliyet, 12 Mart 1971
39 Hürriyet, 12 Mart 1971
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“Yüksek Askeri ura dün saat 10’da Genel Kurmay Ba kan  Orgeneral
Memduh Ta maç ba kanl nda ola anüstü bir toplant  yapm r. Genel Kurmay
Ba kanl nda yap lan toplant n baz  çevreler taraf ndan ola an oldu u
söylenirken, Genel Kurmay Ba kanl ’n n ilgilileri de “toplant n olup olmad ”
hakk nda bilgi vermemi tir. Ö renildi ine göre, Yüksek Askeri ura’n n dün yap lan
toplant nda bir gün önce komutanlar seviyesindeki görü melerde ele al nan “son
olaylar ve geli meleri” yeni ba tan gözden geçirilmi tir. Bu arada, Türk Silahl
Kuvvetleri’nin olaylar kar ndaki tutumu ve görü leri incelenmi , komuta
zincirinin çe itli kademelerinde yap lan de erlendirmeler üzerinde durulmu tur.

zan haberlere göre Türk Silahl  Kuvvetleri’nin olaylar ve geli meler kar ndaki
görü ü daha sonra Cumhurba kan  Cevdet Sunay’a ve gerekirse bir aç klama ile
kamuoyuna da duyurulacakt r.” 40

Görüldü ü gibi Dünya Gazetesi di er yaz  bas n organlar nda oldu u gibi

hükümeti ele tirmek yerine, daha nötr ifadeler içeren haberlere yer vermi tir. Gazete

yaln zca ordu taraf ndan düzenlenen toplant lar n detaylar na yer vermi , bu

toplant lar hakk nda bir yorum yahut ele tiride bulunmam r. Di er bas n

organlar n tutumuyla kar la ld nda oldukça hafif kalan bu tutum, gazetenin

hükümeti ele tirmeyerek örtülü biçimde destekledi ini ortaya koyar. Özellikle ordu

taraf ndan gerçekle tirilebilecek olas  bir müdahale konusuna de inmeyen gazete,

mevcut kaos durumunu hafifletmekte, bu yönde kamuoyu olu turmaktad r.

1. 2. 12 MART MUHTIRASINI HAZILAYAN ETKENLER

atlar tamam olunca, ihtilal olur. (…) Bir ihtilalin patlamas nda, yaln z o
ihtilali yapanlar n müdahalesi yoktur. Onlar kadar, kendi hatalar , sübjektif görü leri
ve olaylar  gerçek anlamlar yla de erlendirip, onlara bir ileri görü lülükle yön tayin
etmekteki, ba ar zl klar  ile zemin haz rlayanlar n da hisseleri ve müdahaleleri
vard r.’41

12 Mart Muht ras  haz rlayan etkenler k saca, 1961 Anayasas ’n n getirdi i

geni  özgürlükler, sosyalist partilerin kurulmas na ye il k yak lmas , sendikalara

tan nan geni  haklar ve bas n özgürlüklerinin nerdeyse s rs z kullan lmas yla sosyal

çalkant lar olarak s ralanabilir.

‘Türkiye Cumhuriyeti siyaset tarihine 12 Mart Muht ras  olarak geçen olay
Türk siyasetinde y llarca devam edecek yeni bir darbe sürecini ba latm  ve muht ra
ile Demirel hükümetinin istifa ettirilmesi sonras nda bir türlü diki  tutmayan siyaset

40 Dünya Gazetesi, 12 Mart 1971
41 evket Süreyya AYDEM R; htilalin Mant  ve 27 May s htilali’, Remzi Kitabevi, 7.Bas m,
s.288
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sadece 9 y l sonra 1980’de gelen 12 Eylül darbesiyle bir kez daha depreme
ram . ngiliz D leri Bakanl ’n n gizli ar ivlerinde yer alan ifreli bir not i te

bu zincirleme sallant  yaratan muht ran n hemen 1 gün öncesinde Genelkurmay
Karargah ’nda ya anan ve 39 y ld r perde arkas nda kalan bir olay  gün yüzüne

kard . ngiltere’nin Ankara Büyükelçili’ inden ngiliz Savunma Bakanl ’na
‘cypher’ yani ifreli koduyla gönderildi i görülen belgede Ankara’daki
Genelkurmay Karargah ’nda 11 Mart’ta düzenlenen ve hükümete ne tür bir muht ra
verilece inin tart ld  kuvvet komutanlar  toplant nda ya anan oke edici
dakikalar bir istihbarat kayna na dayan larak anlat yordu’.42

Türk hükümetine yapt m iletilmeden bir gün önce, 11 Mart günü,

Genelkurmay Ba kan  Memduh Ta maç, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri

Komutanlar ’yla birlikte Ankara’daki Genelkurmay Karargah ’nda toplan rlar.

Amaçlar , hükümetin etkinsizli ine kar  ordunun nas l bir müdahalede bulunaca

konusunda görü  birli i sa lamakt r.

“Kritik toplant  bir albay n kap  açarak girmesiyle bölündü. Belinde silah
vard . Elinde ise bir bildiri. Albay h zl  ad mlarla yakla  ve Ta maç’ n masas n
önüne bildiriyi b rakt . Bu belgenin, komutanlar  hükümeti devirmek için harekete
geçmeye ça ran bir manifesto oldu unu söyledi. Bildirinin alt nda bir çok general
ve albay n da imzas  vard .”

“Genelkurmay ba kan n Memduh Ta maç bu ‘silahl  ültimatoma’ ayn
ekilde kar k verdi. Çekmecesini açt , silah  ç kar p masan n üzerine koydu.

Albay n geri ad m atmamas  sonras nda ya anan gergin saniyeler oke edici bir
olayla sona erdi. Kuvvet komutanlar ndan biri, ani bir hamleyle Ta maç’ n silah
masan n üzerinden kapt  ve albaya do ru çevirerek ate ledi. Vurulan albay yere

ld  ve bu olay Genelkurmay Komuta kademesine kar  ayaklanan Silahl
Kuvvetler içindeki cuntan n da sonu oldu.”43

Ta maç ve ekibi muht ray  ertesi gün verir. Demirel hükümeti böylece

devrilmi  olur. Cuntac  be  General, bir Amiral ve otuz be  Albay 16 Mart’ta al nan

bir kararla emekliye sevk edilir.  Dönemin gazetelerine u ekilde yans r.

‘Bu olay siyasetçilerin akl  ba na getirecek; ( ngiliz Büyükelçili i’nden
leri’ne bilgi notu) Ordunun bu hamlesi olumlu etkiler yaratabilir ve ülke

politikac lar n yeniden sorumluluk duygusu kazanmalar na yard mc  olabilir. Böle
umut etmek zorunday z. Ordu anayasaya müdahale istemiyor’.44

12 Mart süreci u ba klar alt nda incelenebilir.

42 Vatan Gazetesi, 12 Mart 2010Cuma
43 Y.a.g.y.
44 Y.a.g.y.
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1. 3. 12 MART DÖNEM NDE SOSYAL HAYAT

Demokrat Parti iktidar yla birlikte, ehirlere yap lan yat mlar dolay  ile
Türkiye büyük bir antiyeye dönü türülmü tü. Köyden kente göç furyas  ba lad .

rsal kesim ile ehirleraras ndaki sosyolojik farkl klar “öteki” ile anla man n güç
oldu una ili kin bir inanç do urdu. Ba ta stanbul olmak üzere, geli mi ehirlerin
nüfusu h zla art yor, ancak ehirde ya ayanlardan “ ehirli” olanlar n nüfus oran
giderek azal yordu. Bu dönemde ayr ca ülkede piyasa ekonomisine do ru bir geçi
tetiklenmekteydi. Bu ba lamda köyden kente göç etmi  olan aile fertleri “ucuz i
gücü” olarak görülmü  ve kapitalist sermayenin elinde a r biçimde sömürülmü tü.

renci gruplar  aras nda çeki menin ortaya ç  ise gerek üniversite içinde
gerekse d nda patlamaya haz r bir ortam yaratm . ubat 1968’de Ankara’da sa
görü lü ve sol görü lü ö renciler aras nda ç kan kavgalar ilk ciddi huzursuzlu un
habercisiydi. 45

Muht raya giden süreçte toplumda ço u zaman silahl  çat maya dönü en bu

kanl  sava  devasa boyutlara ula ; gerek ö renci olaylar , gerekse i çi olaylar

eklinde cereyan etmi tir. Do al olarak, kamuoyu olu turmak görevini ta yan ve

kamuoyunu uyarmak bilincini ta yan bas n organlar  bu karma aya dikkat çekmi ,

hem toplumu hem de siyasal güçleri bu konuda uyarm , mevcut karma ay  üzerine

basa basa dile getirmi lerdir. Bu anlamda güzel bir örnek olarak

de erlendirebilece imiz Milliyet Gazetesi, karma aya sebebiyet veren olaylar

birinci sayfas ndan okuyucular na aktarm r. 3 Mart tarihinde “Polisle ö renci

çat , Hukuk 3 gün kapat ld ” ba yla ç kan gazete, fakültenin kapat lmas

eylemini edilgen fiil kullanarak aktarm , kapatan ki i ya da kuruma de inmemi tir.

Bu durum gazetenin eylemin failini saklad eklinde yorumlan r. Haberin metnine

inildi inde “Çat ma, muhtemel olaylar  engellemesi için Dekan taraf ndan davet

edilen polislerin okul giri ini kontrol alt na almas yla patlak verdi” cümlesi göze

çarpar. Bu cümlenin içinde gizli olan anlam “fakültenin sorumlusu olan dekan n

asayi i sa lamak ad na devlet gücü olan polis’i olaya dahil etmesi” ile ilgilidir.

“Habere göre dekan olay ç kaca  tahmin etmi  bu konuda önceden
tedbirini alm r. Bu durumda olaya dahil edilen güvenlik kuvveti polis örtülü
biçimde övülmü , olay ç karan taraf olarak gösterilen ö renciler ise örtülü olarak
ele tirilmi tir.” 46

45 William HALE; “Türkiye’de Ordu ve Siyaset, 1789’dan Günümüze”, Çev. Ahmet Fethi,
stanbul,1994, s.156.

46 Milliyet, 3 Mart 1971
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5 Mart tarihinde “Ya 400 bin dolar ya da dört Amerikal  öldürülecek”

ba  man ete ta yan gazete, sür man etinde “Türkiye Halk Kurtulu  Cephesi

ad nda gizli bir örgüt imdiye kadar be  olay n sahibi oldu unu aç klad  ve dün iki

yeni olay yaratt ” ifadesini kullanm r. Tüm sayfay  kaplayan haberde geçen “gizli

örgüt” ifadesi gazetenin duruma bak  ve örtülü ele tirisini ortaya koyarken,

man ette yer alan “öldürülecek” ifadesi tehlikeye dikkat çekmektedir. Gazete olay

üstlenen örgütü direk olarak suçlu ilan etmi tir. Öte yandan örgütün yay nlad  bir

bildiride, amaçlar n Türkiye’yi Amerikal lardan kurtarmak oldu unu aktaran

gazete, alt ba kta kulland  “Demirel: Ne Kurtulu u imi ?” ifadesiyle, Demirel’in

ndan örgütü ele tirmi , alçaltm r. Gazete söz konusu örgüte ba bakan n ve

dolay yla hükümetin de kar  oldu unu özellikle vurgulam , örgütün ideolojik

tutumunu ön plana ç karm r. 476 Mart’ta “Ortado uda askerle çat an gençler 9,5

saat sonra teslim oldu” ba yla man etten verilen haberde, ODTÜ’de meydana

gelen çat maya yer verilmi tir. Alt ba kta “Gezmi  ve arkada lar  aramada

bulunamam r” ifadesi yer al r. Gazete bu ifadeyle polis taraf ndan aranan Deniz

Gezmi  ve suç ortaklar n bulunamamas n üzüntü yaratt  ima eder. Öte yandan

haber metninde “…güvenlik kuvvetleri okul ve yatakhanelere hakim olmu tur”

ifadesi kullan lm , hem devlet gücü polis övülmü , hem de kaçan suçlulara yönelik

bir tehdit ima edilmi tir. 48 7 Mart tarihinde gazete “Süre bitti, haber yok” ba

man ete ta r. Gazete bu ba kla olay n sorumlusu örgütün tehdidini

hat rlatmaya çal r. Kaç lan askerlerin öldürüleceklerini ima etmi tir. Öte

yandan alt ba kta kullan lan “Amerikal  çavu un hamile e i fenal k geçirdi” ifadesi,

kar t görü teki fail örgüte duyulmas  gereken öfkeyi artt rmak ister niteliktedir.

Metne bak ld nda, hükümetin gizli örgütle pazarl a girmeyece inin vurguland

görülür. Gazete hükümetin bu tutumunu örtülü biçimde olumlam r. Habere göre

örgütü muhatap kabul etmek yanl  olacakt r.49 8 Mart’ta Milliyet gazetesi

man etinde “Aramay  30 Bin polis ve asker yap yor” ba kl  habere yer vermi , bu

konuya geni  yer ay rm r. Haberde kaç lan Amerikal lar n bulunmas  için

ODTÜ’de yap lan arama aktar lm , Amerikal lar  kaç rd klar  belirlenen ki ilerin

okulda sakland klar  aktar lm r. Gazetenin ba nda kulland  say sal veri,

47 Milliyet, 5 Mart 1971
48 Milliyet, 6 Mart 1971
49 Milliyet, 7 Mart 1971
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olay n ciddiyetini ima etmi , devlet gücünün ne denli üstün oldu unu ispatlamak

istemi tir. Gazete polis ve askeri gücünün çoklu unu belirterek, ona güç yüklemi tir.

Ayr ca haberde geçen “…aramada çok say da silah mermi ve patlay  ele

geçirilmi tir” ifadesi, gazetenin aranan ki ilerin suçuna inand  gösterir50 9

Mart’ta “Amerikal lar Sa  Salim B rak ld ” ba  man ete ta yan gazete, birinci

sayfan n neredeyse tamam  bu habere ay rm r. Gazete edilgen bir eylem

kullanarak, failleri övmekten kaç nm r. Alt ba kta yer alan “Amerikal lar

kaç ranlar dün bütün gün dostlar na telefon ederek Amerikal lar  b rakman n

çaresini aram lar.” fadesi, gazetenin olay n faillerini nas l güçsüz gördü ünü

gösterir. Failler bir i e kalk  ancak becerememi  gösterilmekte, örtülü biçimde

yerilmektedir. Öte yandan haber metninde “Polis yetkilileri Gezmi  ve

arkada lar n Ayranc  mevkiinde çembere yakaland klar  ve ele geçmelerinin an

meselesi oldu unu ileri sürüyor” ifadesi yer al r. Gazete bu ifadeyle faillerin

yakalanaca , kaçmalar n mümkün olmad  ima etmekte, bunu gizli biçimde

desteklemektedir. 51 10 Mart’ta man etten verilen “Görüldüler ve kaçt lar” ba kl

haberde Gezmi  ve arkada lar n Nazilli Sokakta kar la klar  devriyelere silah

çektikleri belirtilmi , yard m gelene kadar kaçt klar  ifade edilmi tir. Gazete Gezmi

ve arkada lar n bu eyleminin yasad  oldu unu vurgulam , bunu örtülü biçimde

ele tirmi tir. Alt ba kta kullan lan “Demirel: Bir cinayet ebekesiyle kar

kar yay z. Me rutiyet ve hukukun içinde kal narak bu ehir çetesinin hakk ndan

gelinecektir” ifadesi ise hükümetin gücü ima edilmi , Demirel ve dolay yla

hükümet örtülü biçimde övülmü tür. Gazete söz konusu ki ileri direk olarak

yarg lamakta, Demirel’in a ndan onlar  kötülemektedir. Kullan lan “cinayet

ebekesi” ifadesi gazetenin de görü üdür.52

1968’de 33 milyon 539bin olan nüfusun yüzde 70’i, nüfusu 10 binden az
olan kasaba ve köylerde ya yordu. Bugün durum tam tersi; 70 milyonu a an
nüfusun yüzde 70’i ehirlerde ya yor. Ortada k rdan kente göçle ilgili etkili bir
politika yoktu ama 1961’de Almanya ile imzalanan i çi göçü anla mas yla
Avrupa’ya çal maya giden i çilerin geride b rakt klar  ailelerine gönderdikleri
tasarruflar, hükümetin sanayile me politikas  sürdürebilmesine katk  vermeye
ba lam . 1970 Nüfus Say nda önceli say mdaki ikametgah yeri sorulunca 1965-
70 aras nda kentten kente göç ile kad n göçünün artt  da gözlendi. Geli mi li in

50 Milliyet, 8 Mart 1971
51 Milliyet, 9 Mart 1971
52 Milliyet, 10 Mart 1971
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önemli sosyal göstergeleri olarak kabul edilen bebek ve çocuk ölüm oran  büyük
kentlerdeki sa k hizmetleri ile bir ölçüde dü ürülebildi. 53

Bugün memlekette ne kadar Kürt, Laz, Arap ya ad  1965 Nüfus say

‘anadil itibariyle nüfus’ verileri üzerinde projeksiyon yap larak tahmin edilmeye

çal yor. Çünkü, ‘anadil’ sorusunun yan tlar  son kez 1965’teki say m sonuçlar nda

aç kland . Devlet statistik Enstitüsü verilerine göre 1965’te alt  anadil

konu uluyordu.

1968’de sadece sekiz üniversite vard .: stanbul, Ankara, Atatürk, Karadeniz,

Ege, Hacettepe ve stanbul Teknik ile Orta Do u Teknik üniversiteleri. Üniversiteler

idari yönden özerkti, mali özerkli i ise sadece Hacettepe ile Orta Do u Teknik

üniversiteleri sahipti. Ayr ca yüksek okullar vard . Üniversite ö rencilerinin itirazlar

ve 1967’deki ‘Özel Okullara Hay r’ yürüyü ünün de etkisiyle 50 bin ö rencili 50’ye

yak n özel yüksek okul 1971’de Anayasaya ayk  oldu u gerekçesiyle

devletle tirilerek akademilere ba land .

1960’lar n ba nda kapitalizm h zla geli irken, dünyada ‘yoksulluk’ ve ‘geri

kalm k’ meselelerine de bak lmaya ba land nda e itimin ‘herkes için bir hak’

olmaktan ziyade kalk nma için bir ‘araç’, bir ‘girdi’ oldu u ke fedildi.  (…)

Dolay yla, ‘okuma’y  akl na koyan gençlerle, çocuklar  okutmaya heveslenen

anne – babalar için neredeyse ihtimal d  olan ‘üniversite’, ula labilir bir ihtimal

haline geliyordu. Bu ula labilir ihtimal gerçekle ti inde yeni kültürel ortam n da

etkisiyle daha sorgulay  olmaya ba layan gençler sorunlar n çözümünü

istiyordu.54

12 Mart 1971 döneminde, 1968 y nda ba layan boykot ve i galler, devam

etti. 1968 i çi eylemleri 15-16 Haziran olaylar n habercisi niteli indedir.

Derby Lastik Fabrikas ’n n i gali D SK’in kurulmas yla ba layan
yerlerinde, ‘yetkili sendika’ mücadelesinde ilk fabrika i gali olma anlam nda önem

ta r. Türk- ’e ba  Kauçuk- ’in yetkili sendika oldu unu iddia ederek toplu
sözle me yapmak istemesi üzerine i çiler D SK’e ba  Lastik- ’e üye olduklar
söyleyerek fabrikay  i gal etti. Haziran’  i galle geçiren üniversiteliler de Derby

53 Nadire MATER, Sokak Güzeldir, 68’de Ne Oldu? , Metis Yay nlar , s. 260
54 A.g.y., s.264
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çilerinin yan ndayd . 8 Temmuz’da i galin dördüncü gününde yap lan oylamada
Lastik- ’in yetkili sendika oldu u kabul edildi. Bu yeni mücadele sistemi
yayg nla , ‘hak arama’ taleplerinin de ötesine geçti, s f temelli bir ekil almaya
ba lad .

Goodyear, Sümerbank Filyos Ate  Tu la Fabrikas , Foster Wheeler’in
Ankara’daki büro i çileri greve gitti. Alibeyköyü’ndeki Finfinis Branda Fabrikas

çilerinin Teksif’ten ayr larak Federal Sendikay  kurmalar  üzerine sendika
kurucusu 4 i çinin i ten at lmas , 200 branda i çisinin ‘arkada lar  tekrar i e
al ncaya’ kadar oturma grevine gitmelerine yol açt . Daha sonra i  güvenli inin
bulunmamas , ücretlerin dü ük olmas , 15 ya ndan küçük çocuklar n çal lmas
gibi nedenlerle Finfinis i çileri tekrar direni e geçti. Jandarma bask , i ten at lma
ve göz alt lara ra men direni  bir aydan fazla sürdü. Samsun Tekel
Ba müdürlü ü’nde çal an 197 i çi i ten ç kar nca Ankara’ya do ru yürüyü e geçti.
Magirus Otobüs Karoseri ve Montaj Fabrikas ’nda D SK Maden- ’e ba  600

çinin özgürlü ü, i  güvenli i, ücret art  gibi taleplerle ba latt  grev i verenin
bask na ra men ba ar yla sonuçland . Yap  –  Sendikas ’na ba  Keban Baraj
grevinde grevcilerle i e devam etmek isteyen yabanc  i çiler aras nda silahl  çat ma

kt . (…)55

12 Mart'tan s yönetimin ilan edildi i 26 Nisan 1971'e kadar geçen süre

içinde toplumsal mücadeleler, silahl  eylemler, sald lar durulmam r. 20 Mart

1971'de Batman'da üç bin köylü kent meydan nda bir araya gelerek "aç z" diye

hayk rm lard r. Jandarman n zor kullanmas na kar n da lmayarak sopa ve ta larla

kar k verdiler. 21 Mart'ta Konya'da E itim Enstitüsünde ö renciler çat lard r.

24 Mart'ta stanbul'da bin tekstil i çisi Enboy fabrikas nda direni e geçtikten sonra

haklar  savunmayan Teksif merkezi ve ubelerini i gal etmi lerdir. 25 Mart'ta

Samsun'un Alaçam ilçesinde tütün üreticilerinin Tekel'in tütün satmas

engelleyerek gerçekle tirdikleri direni te ö retmenler ve üreticiler tutuklanm r. 29

Mart'ta Ankara'da Kurtulu  Lisesi önündeki çat mada ö renciler öldürülmü tür.

stanbul'da I k mühendislik ve Mimarl k Akademisi i gal edilmi , uzun saçl  erkek

rencilerin saçlar  kesilmi tir. 31 Mart'ta TÜ olaylar ç kaca  gerekçesiyle

kapat lm r.

3 Nisan'da i çileri 80 gündür grevde olan Grundig elektronik fabrikas n

sahibi evine konulan dinamitle yaralanm lard r. 3 Nisan'da Otomarsan fabrikalar n

sahibi Mete Has ile Adanal  toprak sahibi Talip Aksoy kaç lm , 5 Nisan'da serbest

rak lm lard r. stanbul'da Bal kesir Ö renci Yurdu'na sald  geçekle mi ,

55 A.g.y, s. 298
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renciler öldürülmü tür. 16 Nisan'da Dr. Rahmi Duman' n o lu Hakan Duman fidye

kar  kaç lm , fidye kar nda serbest b rak lm r. 20 Nisan'da stanbul

DMMA sald  üzerine kapat lm r. 26 Nisan'da Ankara, stanbul, zmir, Adana,

Hatay ve Diyarbak r'da S yönetim ilan edilmi tir. 12 Mart rejimi Dev-Genç, ÜOB,

TÖS, DDKO ve irili ufakl  birçok derne i kapatmaya ba lam r

Dönemin müzik olaylar ndan biri Alt n Mikrofon yar mas yd . 32 müzisyen

bir otobüs, bir minibüs ve bir kamyonla 17 günde Adana, Urfa, Diyarbak r, Elaz ,

Malatya, Gaziantep, Antakya, Afyon, zmir, Çanakkale ve Edirne’de konserler verdi.

TPAO Batman Orkestras , ‘Me elidir Engin de Da lar Me eli’ ark yla alt n

mikrofonu ald . Yar man n düzenleyicisi Hürriyet gazetesi Alt n Mikrofon’un

amac ‘ Bat  müzi inin zengin teknik ve ekillerinden faydalan larak yine Bat

müzi i aletleriyle çal nmak suretiyle Türk musikisine yeni bir yön vermek’ eklinde

aç kl yordu.

1960’larda rock ark lar yla ad  duyurmaya ba layan Bar  Manço’nun

‘Da lar Da lar’  1971’in en popüler parças  oldu.

Türkiye Güzeli Filiz Vural, 18 Eylül’de Tunus’ta 1971 Avrupa Güzellik

kraliçesi seçildi.(…) Ayn  unvan  1952’de ilk kez Günseli Ba ar kazanm .

’68 y nda, Tek film festivali Antalya Alt n Portakal idi. 1968’de Y lmaz

Güney’in ba rolünde oynad nce Cumali en iyi film seçilirken, Y lmaz Duru da

bu filmle en iyi yönetmen ödülü ald , en iyi kad n oyuncu Türkan oray oldu.

lmaz Güney ilk önemli ç Seyit Han ile yapt . 1969’da ba layan

Adana Alt n Koza Film Festivali’nde film ödül alacakt .

1967 – 68 döneminde dinsel odakl  filmlerin yan  s ra 1967 – 73 aras  ufak

yap m irketlerinin çocuklar n ellerinden dü ürmedikleri yabanc  kaynakl  çizgi

roman uyarlamalar na yöneldikleri görülüyor. Metin Erksan’ n 1968’de çekti i

tutkulu bir a n trajik öyküsü Kuyu filmi ‘ iddet sinemas ’ örneklerindendi.
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1968’lerde ba layan seks filmleri ise 1980’lerin ikinci yar na kadar furya olarak

sinemay  egemenli i alt na ald .

Göç, i çile me, ehirle me gibi toplumsal sorunlara odaklan ld . Bu filmlerin

toplumsal alandaki çat ma noktalar n hikayele tirirken gerçekçi esteti in ülke

ndaki temsilcileriyle yan yana konu abilmesini sa layacak en belirgin geli me

1970’te Umut filmiyle ya and . Umut, Adana Alt n Koza Film enli i’nde en iyi

film  ödülünü  ald .  enlikte  Y lmaz  Güney  en  iyi  erkek  oyuncu  seçildi. Türk

sinemas n ba  yap tlar ndan biri olarak kabul edilen Umut, a r ya am ko ullar

içinde ya  at  ve eski faytonuyla ailesini geçindirmeye çal an Cabbar’ n öyküsünü

anlat yordu. (…) Yurtd na ç kar lmas  yasak oldu u için Fransa’ya gizlice

götürülen Umut, 23 Temmuz 1971’de Grenoble Film enli i’nde Büyük Jüri

Ödülü’nü kazand .56

Türkiye ile Avrupa Ekonomik toplulu u (AET) 27 Temmuz 1971’de,

Brüksel’de Geçici Ticaret anla mas  imzalad . Anla ma uyar nca Türk sanayi

ürünleri AET ülkelerinde bir y l boyunca gümrüksüz, tar m ürünleri de saptanan

kontenjanlar dahilinde gümrük indirimiyle girebilecekti. (…) Türkiye’nin Avrupa’yla

bütünle mesinde önemli bir a ama olarak kabul edilen bu anla ma ile ihracat n

yüzde 10 artmas  bekleniyordu.57

20 Temmuz 1971’de, Cumhuriyet Ba savc ’n n açt  davay

sonuçland ran Anayasa Mahkemesi oybirli iyle T P’in kapat lmas na karar verdi.

Kapat lman n ba ca nedeni, patinin son kongresinde, “Türkiye’nin do usunda Kürt

halk n ya ad ”na dair  karar al nm  olmas yd .58

56 Cumhuriyet’in 80 Y , s.259
57Y. a.g.y s.262
58 Y.a.g.y.s263
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1. 4. 12 MART DÖNEM NDE S YASET

Süleyman Demirel'in bir ordu müdahalesiyle devrilmesi beklenmekteydi.

Ancak hükümetten yana oldu u bilinen Genel Kurmay Ba kan  Memduh Ta maç' n

müdahalenin ba nda bulunaca  umulmamaktayd . 8 Mart'  9 Mart'a ba layan gece

yar  silahl  kuvvetlerin büyük bir bölümü harekete geçmek üzere alarma geçirildi.

Darbe için haz rlanm  planlar uyar nca birlikler seferber edildi. S ra kuvvet

komutanlar n harekat emrini vermesindeydi. Ancak bu emir hiçbir zaman gelmedi.

Hava Kuvvetleri Komutan  Muhsin Batur ve Kara Kuvvetleri Komutan  Faruk

Gürler ile Deniz Kuvvetleri Komutan  Kemal Kayacan, darbe gerçekle irse

kar lar nda güçlü bir direni  cephesi olu aca  görmü lerdi.

Böylelikle hem silahl  kuvvetlerde bölünme tehlikesi ve bunu izleyebilecek

bir "iç sava " tehlikesi atlat lm  oluyordu, hem de büyük burjuvazinin otorite

bunal  a mak için bir ola anüstü rejim üzerinde burjuvazinin bütün fraksiyonlar

uzla  oluyorlard .

AP, CHP ve öteki partiler ba bakanl a atanan CHP milletvekili Nihat Erim

hükümetine bakan vereceklerini ve program  onaylayacaklar  bildirmi ledir.

Hükümete parlamento d ndan Yön ve Sosyalist Kültür Derne i çevresinden OECD

ve Dünya Bankas 'n n gözde teknisyenlerinden Atilla Karaosmano lu, NATO Genel

Sekreter Birinci Yard mc  Osman Olcay, OYAK Yönetim Kurulu Üyesi Özer

Derbil, 27 May sç  Sadi Koça , "ilerici" ö retim görevlilerinden AÜ T p Fakültesi

Dekan  Prof. Türkan Akyol ve ba ka teknisyenler de girdiler. Böylece ordunun zoru

alt nda burjuvazinin bütün e ilimleri, teknokrasi ve bürokrasi bir hükümet çevresinde

birle mi , temsili bir "milli birlik ve beraberlik" siyasal çevrelere hakim olmu  gibi

görünüyordu.

Cumhuriyet'te lhan Selçuk, Erim hükümetinin "reformlar"a giri ebilmesi için

Atatürkçülerin birlik içinde kalmas  gerekti ini vurgulam r.  Mehmet Ali Aybar

Erim hükümetine güvenoyu verirken, T P, Dev-Genç ve SDDF "tekelci

kapitalistlerin", "bürokratik fa izmin" hükümetine hiçbir ekilde destek
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olmayacaklar  ilan ettiler. CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, Türkiye'de

Yunanistan usulü bir askeri diktatörlük kurulmu  oldu unu söyleyerek görevinden

istifa etmi tir.

 “Adalet Partisi ad  ta yan siyasi partinin Türk siyaseti içinde
yerini almas , 27 May s 1960 askeri müdahalesi sonras nda on y ld r
iktidarda olan Demokrat Partinin zorunlu olarak siyasetten çekilmesi sonucu
gerçekle mi tir. Müdahale sonras  kurulan üç yeni partiden Türkiye çi
Partisi (T P) sol çizgide yer al rken, Adalet Partisi (AP) ve Yeni Türkiye
Partisi (YTP) ise sa  partiler olarak ortaya ç km r. 1960 öncesinde var
olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi
(CKMP) ile birlikte siyasi arenada mücadele edecek olan diger üç partiden
AP ve YTP, CKMP ile birlikte Demokrat Partinin oy taban  hedefleyerek
siyasi faaliyete giri mi lerdir. Ancak gerek YTP gerekse CKMP
yöneticilerinin 27 May s döneminin bakanlar  aras nda yer ald klar
dü ünülürse bu aç dan seçmenin gözünde en çekici ve dolay yla en ansl
görünen parti AP idi.”59

“Türkiye’de 1965-1971 aras nda ya anan AP dönemi, ülke tarihinde
çok partili düzene en fazla yakla ld  dönem olmu tur. Genel olarak
de erlendirildi inde hem sa da, hem de solda siyasi güçlerin o zamana dek
görülmeyen ölçüde geni ledi i göze çarpmaktad r. Bu durumun ortaya

kmas nda yeni Anayasan n kamu gücü kar nda yönetilenlere geni  bir
güvence sa lamas n ve ki inin temel hak ve hürriyetlerini geni letmesinin
rolü büyüktür.”60

“1965-1971 ekonomik aç dan de erlendirildi inde muhalefetteki
CHP ve T P’in iddialar n aksine halkla diyalo u sapasa lam bir ekilde
kurulmu tur. Üstelik bir zamanlar yaln zca filmlerde görülen ve lüks say lan
tüketim mallar  (buzdolab , çama r makinas  vb.) art k Türk ailelerinin

radan gereksinimi haline gelmi ti.”61

“1965-1969 zaman dilimi ekonomik politikalar aç ndan AP için
oldukça talihli bir dönemdi. Ancak parti içi hizipler ve huzursuzluklar gün
geçtikçe art yordu. Kas m 1968’de yap lan IV.Büyük Kongrede bu
huzursuzluk belirgin olarak su yüzüne ç km . Bu kongrede tart lan en
önemli konu eski DP’lilere siyasi haklar n verilmesi konusuydu. Büyük
Kongre aç  konu mas na geçen üç senenin de erlendirmesini yaparak
ba layan Ba bakan Demirel, AP’nin huzur, sükun ve bar  sa lamay  ana
hedef olarak ald  ancak ölçü ve insaf s  a an tenkitlere maruz
kald klar  söylemi tir. “Türkiye bir siyasi çeki meler memleketi olamaz”
diyen Demirel, iktidar-muhalefet diyalo unun asla kopmamas  gerekti ini
önemle vurgulamaktad r. 1969 seçimlerine parti içindeki mücadeleler ve

59 Filiz  Demirci  GÜLER;  “Türkiye’nin Yak n Siyasetinde Bir Örnek Olay Adalet Partisi”,
Ankara, 2003,s.30.
60 Cem,ERO UL;  “Çok Partili Düzenin Kurulusu: 1945-71”,  (Der.Irvin  C.Schick  ve  E.  Ahmet
Tonak ), Geçis Sürecinde Türkiye, stanbul, 2003, s.146.
61 Hikmet ÖZDEM R; “Çagdas Türkiye” (1908-1980), stanbul, 1997, s.218.
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çalkant larla giren AP %6.4 oy kayb na u ramakla birlikte tek bas na iktidar
olmay  ba arm r.” 62

AP gerek 1965 gerekse de 1969 seçimlerinde ald  yüksek oy oran na

ra men iktidar  boyunca Silahl  Kuvvetlerin iç politikaya etkisini sürekli olarak

hissetmi tir. Zaman zaman AP ile ilgili ikayetlerini ortaya koyan ordunun ikayet

listesinde, 27 May s’a muhalefet, din istismar , gericilik, siyasi af,seçim kanunu gibi

konular öncelikli olarak yer almaktad r. Demirel’i en çok rahats z eden konular n

ba nda ise hiç bitip tükenmeyen darbe söylentileri gelmektedir. 1969 seçimlerinden

sonra mecliste yapt  konu mada “Türkiye bir ihtilal fobisinden kurtulmal r”

diyen Demirel daha sonraki konu malar nda da ”Türkiye’de demokrasi ne payandal

ne de güdümlüdür. Kimsenin milleti ordu korkusu alt na almaya hakk  yoktur”

diyordu. htilal fobisi özellikle AP’nin liderlerini ve s radan seçmenlerini her zaman

etkilemi ti. DP’nin ve Menderes’in ak beti dü ünülecek olursa bu korku hiçte yersiz

gözükmemektedir. Üçüncü Demirel Hükümetinin kuruldu u tarihlerde toplumun

çe itli kesimlerinde huzursuzluk gün geçtikçe artmaktayd . DP’nin kurulmas yla

kendi oy taban nda ciddi bir bölünme ya ayan AP artan istifalarla birlikte Meclisteki

gücünü yitirmi  ve bir istikrars zl k faktörü haline gelmi ti. Bunun yan  s ra al nan

tüm tedbirlere ra men pahal n önüne geçilememesi, büyük kitlelerin

ho nutsuzlu unu artt yor, ö renci eylemlerinin ve i çi olaylar n büyümesi, petrol

krizinin a r a r kendini göstermeye ba lamas  AP hükümetinin durumunu

fazlas yla sars yordu. Bir yandan muhalefetin bask  di er yandan AP hükümetine

destek veren sanayici kesiminin deste ini çekmeye ba lamas  iktidar  k sa sürede

pratm .63 Bütün bu geli meler ya an rken ordunun bir harekete giri mesi

söylentileri yay yordu. Demirel ise bu geli meleri ve kendisine yöneltilen

ele tirileri Türk siyaset literatürüne geçmi  olan o ünlü sözüyle de erlendiriyordu:

”Yollar yürümekle a nmaz.”64

Kamu düzenine, huzura zarar verecek ekilde geli meye ba layan kanun d
olay ve eylemlerin önlenmesi ile ilgili tedbirler üzerine bir yandan Parti liderleri,
di er yandan Üniversite ve Yüksek ö renim yöneticileriyle Cumhurba kan  Sunay
aras nda yap lan temas ve isti arelerin sonuçlar  22 Ocak 1971’de Çankaya
Kö kü’nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda görü ülmü tür. Türkiye

62 Tevfik ÇAVDAR,; “Türkiye’nin Demokrasi Tarihi”, 1950-1955” Ankara, 2000, s.172.
63 Feroz AHMAD; “Demokrasi Sürecinde Türkiye”, (Çev.Ahmet Fethi), stanbul, 1994, s.288.
64 ÇAVDAR, Tevfik; a.g.y., s.294.
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Cumhuriyetinin ya at lmas  yolunda büyük sorumluluk ta  vurgulanan
hükümetten yurt bütünlü ünü ve kamu düzenini bozmay , demokratik rejime zarar
vermeyi hedefleyen olaylar n bir an önce önlenmesi, demokratik esaslara uygun
tedbirlerin acil olarak al nmas  istenmektedir. 24 ubat’ta bir kez daha toplanan
MGK durumu yeniden gözden geçirmi tir.65

1971’de Mecliste grubu olan dört parti bulunuyordu. ktidarda Adalet Partisi

(AP),  muhalefette  ise  Cumhuriyet  Halk  Partisi  (CHP),  Cumhuriyetçi  Güven  Partisi

(CGP), ve Demokratik Parti (DP) yer al yordu. AP’nin toplumsal taban na ili kin

yayg n kanaat DP’nin mirasç  oldu u görü üydü. Ekonomi politikas nda CHP

taraf ndan savunulan devletin ekonomiye a rl kl  bir biçimde müdahalesini

reddeden AP, bu yönü ile de DP’nin toplumsal taban  devralmaktayd . AP’de II.

Büyük Kongre öncesinde adeta bir Demirel’i y pratma politikas  izlenmi ti. Özellikle

ABD Ba kan  Johnson ile çektirdi i bir resim ve bir Amerikan irketinin Türkiye

temsilcili i görevinde bulunmas , Demirel’in Amerikan yanl  oldu una kan t olarak

ileri sürülmü tür. Özellikle sol e ilimli partiler bu Amerikan yanl  iddias  gerek

kongre öncesinde gerekse de ileriki y llarda kendisine kar  koz olarak öne

sürmü lerdir. Bütün bunlar n yan  s ra parti içinde de muhalifleri taraf ndan ortaya

at lan çe itli ithamlarla kar  kar ya kalmas na ra men Adalet Partisi kinci Büyük

Kongresi, aç k favori Bilgiç oldu u halde ezici bir ço unlukla Demirel’in lehine

sonuçland .66 Demirel’in zaferi tam anlam yla bir sürpriz olmu tu. Demirel’in parti

genel ba kan  olarak seçilmesi Türk siyasi hayat  aç ndan oldukça önemli bir

geli medir. Cumhuriyetin kurulu undan beri ilk defa bir siyasi parti kongresinde

delege seçimiyle bir parti genel ba kan  göreve gelmi tir. 41 ya ndaki Demirel böyle

bir görev için oldukça genç say labilir, üstelik Türk siyasetinde hakim olan

geleneksel asker kökenli bürokrat s na dahil de ildir. Alt orta s f k r kökenli bir

ailenin çocu u olarak do mu , e itimle statüsünü de tirmi tir. Türk siyasetinde rol

oynayacak s radan vatanda  tipinin ilk örne ini te kil etmi tir.67 CHP 1965

seçimlerine, partinin gelecekleri parlak iki adam , Turhan Feyzio lu ve Bülent Ecevit

taraf ndan yaz lm  olan ve sosyal adalet ve sosyal güvenli e aç kça sosyalistçe

olmadan a rl k veren yeni bir bildirgeyle girmi ti. Ecevit partinin konumunu ortan n

65 GÜMÜ TEK N, U ur; “Yeni Bir Sosyal Mukaveleye Do ru”, stanbul,1974, s.42.
66 Feroz AHMAD; “Demokrasi Sürecinde Türkiye”, (Çev.Ahmet Fethi), stanbul, 1994, s.276.

67 Arsev BEKTA ; “Demokratikle me Sürecinde Liderler Oligar isi”, CHP ve AP (1961-1980),
stanbul, 1993, s.154 – 155.



38

solu diye tan mlamaktayd ; bu tan m, onu ilk kez 28 Temmuz’daki bir konu mas nda

kullanan nönü taraf ndan da desteklenmekteydi. Ancak CHP’nin bu yeni tutumu ona

1965 seçimlerinde bir yarar getirmedi. CHP’nin büyük kentlerdeki oy oran

iyile tirdi i 1968 yerel seçimleri yeni çizginin etkili olmaya ba lad  i aret eder

gibi gözükmü tü ancak 1969 seçimleri yine büyük bir hayal k kl  oldu. Bunun

nedeni belki de, CHP’nin halen belirsiz olan konumundan kaynaklanmaktayd .

Çünkü, Ecevit ve taraftarlar  partinin yeni yönelimini co kuyla benimsemi

olmalar na kar n, nönü fikrini de tirmi  gözüküyordu. nönü Ecevit’i tam olarak

reddetmemekle beraber beyanatlar nda ve kendisiyle yap lan mülakatlarda CHP’nin

Kemalist geleneklerinin ve komünizm aleyhtar  niteli inin alt  çizmekteydi.

Demokratik Parti ülkemizdeki geri üretim ili kilerinin, feodallerin ve büyük toprak

sahiplerinin politik temsilcisidir. 12 Mart yönetiminin kendilerine yönelik ekonomik-

politik tedbirlerine kar  direnmi tir. Bu direnmede AP ile ortakl a girmi , CHP'nin

"demokratikli i"nden yana olmu tur. DP'nin demokratikli i, geri üretim ili kilerinin

üst yap sal olarak varl klar  devam ettirmek ve politikada yer almak

istemesindendir. Bir zamanlar sermaye kesimleri ile ittifak halinde iken, bugün

tekelci sermaye taraf ndan iktidardan uzakla lm r. Mevcut üretim ili kilerinin

varl  sürdürdü ü oranda, giderek azalarak politikada yer alacakt r. DP'nin

dayand  s flar n giderek mevcut üretim ili kilerine adapte olu u, bu s flar , DP

içinde de il, AP içinde yer almaya itmektedir. Cumhuriyetçi Güven Partisi, CHP

içindeki tekelci sermayenin bürokrat sözcülerinin ve büyük toprak sahiplerinin bir

partisi olarak ortaya ç km r. AP ile hiçbir ayr  yoktur. Özellikle bürokrat

kademelerden gelmeleri, oligar ik yönetimin usta uygulay lar  olmalar

sa lam r. AP içinde eriyecektir.68

68 Eric Jan ZÜRCHER; “Modernle en Türkiye’nin Tarihi”, Çev. Yasemin Saner Gönen, leti im
Yay nlar , stanbul, 2004, s.368 – 369.
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1. 5. 12 MART DÖNEM NDE ORDU VE ASKER N DURUMU

Ayr lmalar yüzünden zay flam  olan Demirel Hükümeti, 1971 ba lar nda

felce u ram  gibiydi. Üniversite kampüslerindeki ve sokaklardaki iddeti önlemek

için eyleme geçecek gücü kalmam  ve toplumsal ve mali reformlara ili kin

herhangi bir ciddi yasay  meclisten geçirme umudu yoktu. 12 Mart 1971’de

Genelkurmay Ba kan  Ba bakana, tam anlam yla Silahl  Kuvvetlerin bir ültimatomu

olan bir muht ra verdi inde durum böyleydi. Muht ra, “anar iyi” sona erdirebilecek

ve reformlar  “Atatürkçü bir görü le” uygulayacak güçlü ve inand  bir hükümetin

kurulmas  istiyordu. Bu talepler kar lanmad  takdirde ordu “Anayasal görevini

yerine getirecek” ve iktidara el koyacakt . K sa zamanda, asl nda yüksek

komutanlar n, alt rütbeden subaylar n May s 1960 modeline göre bir darbe yapma

niyetini fark edip bunu önlemek için eyleme geçmi  oldu una dair söylentiler

yay lmaya ba lad . Hemen ard nda da baz  subaylar emekli olunca bu söylentiler

do rulanm  gibi gözüktü, ama böyle bir gizli tertibin varl  hiçbir zaman

kan tlanamad . Siyasetçilerin muht raya ilk tepkisi ise olumsuzdu. Demirel derhal

istifa etmi  ve nönü ordunun siyasete burnunu sokmas iddetle k nam . Ancak

çok k sa bir süre içinde her iki parti lideri daha uzla mac  bir tav r tak nd lar.

Demirel partisine sakin olmas  uyar nda bulundu ve bekle gör tavr
benimsedi. nönü ise, generaller taraf ndan göreve atanan yeni hükümetin ba nda,
uzun y llard r yak n ili kide oldu u, CHP’nin sa  kanat mensubu Nihat Erim’in
olaca  belli olur olmaz, bu hükümeti destekledi ini aç klad . nönü’nün Erim’i
desteklemesi, Ecevit’i o kadar çok öfkelendirmi ti ki genel sekreterlikten istifa etti.
Soldaki bir çok ki i ba lang çta muht ray  umutla kar lam , onu sa  bir hükümete
kar  1960 tipi bir darbe gibi yorumlam . K sa zamanda bunun müthi  bir yan lg
oldu u ortaya ç kt . Bu bir köktenci subaylar grubunun de il, o s rada tüm
dikkatlerini komünizm tehdidi hayaletine yöneltmi  olan yüksek komutanlar n
“darbesi”ydi. 69

O dönemde ülkede var olan huzursuzluk, AP'yi ba ndan beri DP'nin devam

olarak görmü  olan Silahl  Kuvvetleri de derinden etkiledi. 70'lerin ba nda, Silahl

Kuvvetler reform taleplerini yüksek sesle ifade etmeye ba lad  ve kuvvet

komutanlar n ba bakana ülkenin içinde bulundu u durumla ilgili uyar  mektuplar

göndermesi askeri müdahale söylentilerinin yayg nla mas na yol açt .

69 ZÜRCHER, A.g.y., s.376.
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1970 y n Ocak ay nda Milli Güvenlik Kurulu topland . Cumhurba kan
Cevdet Sunay’ n ba kanl nda yap lan Milli Güvenlik Kurulu toplant nda, Hava
Kuvvetleri Komutan  Orgeneral Muhsin Batur beklenmedik bir anda ilk muht ray
okudu. Silahl  Kuvvetler görü ünü ortaya koyuyordu. Muht rada “hükümetin baz
konulardaki tutumunun onaylanmad ” belirtiliyordu. Bu arada Silahl  Kuvvetler
içinde bir kesim "milli devrimci bir geli me stratejisi" benimsedi ve benzerlerine

r ve Cezayir'de rastlanan "sol" bir askeri müdahale aray na girdi. 12 Mart
Muht ras  haz rlayan dört generalin “9 Martç lar” diye bilinen grubun haz rlad
radikal metni, yumu atarak ilan etti i iddia edilmi tir. 16 Mart’ta da baz  general ve
subaylar bu grubun (9 Martç lar n) üyesi oldu u gerekçesiyle emekliye sevk
edilmi lerdi. “9 Martç lar” olarak bilinen grup, sivil-asker kar  olup, kendi içinde
de üçe ayr yordu. Birinci grupta, ordudan Orgeneral Muhsin Batur, Orgeneral
Faruk Gürler, Tümgeneral Ceil Gürkan, Amiral Vedii Bilget, Tu general Ömer
Çokgör, Albay Nedim Arat, Binba  Erol Bilbilik bulunuyordu. kinci grup  emekli
Korgeneral Kontenjan Senatörü Cemal Madano lu’nun ba kanl ndaki subaylardan
olu uyordu. 70 Bu dönemde çe itli cuntalar n iç içe bazen de birbirinden ayr  gruplar
olarak çal mas , di er darbelerle kar la ld nda 12 Mart’  daha karma k bir
hale getirmi tir.71

Türkiye siyasetinde 12 Mart rejimi olarak adland lan dönem 12 Mart 1971

günü Genelkurmay Ba kan  ve Kuvvet Komutan  be  generalin verdikleri muht ra ile

ba lam r. Üç temel konuyu içeren muht ra anar i ve karga aya son verme

reformlar  uygulamaya sokma ça nda bulunurken sorumlulu u parlamento ve

hükümetin omuzlar na yüklemektedir. Demokratik bir çerçevede kuvvetli ve

inand  bir hükümetin kurulmas  mevcut anar ik durumu giderecek ve 1961

Anayasas ’n n uygulanmas na gidecek çare olarak gören komutanlar bunlar n h zla

gerçekle memesi halinde yönetime el koyacaklar  söylüyorlard .72

Bu bildiriyle Türkiye Cumhuriyetinin k sa tarihinde ikinci askeri müdahale

gerçekle iyor ancak 27 May s’tan farkl  olarak ordu yönetimi do rudan ele alm yor

yeni bir hükümetin olu turulmas  istiyordu. Ayn  gün toplanan Bakanlar Kurulu,

muht ra ile ortaya ç kan durumu dört saat kadar gözden geçirdikten sonra hükümetin

istifas na karar verdi. Süleyman Demirel hükümetten çekildi ini istifa mektubu ile

Cumhurba kan  Sunay’a arz etmi tir.73 Bütün bu geli meler kar nda, Ba bakan

Süleyman Demirel istifa önerilerini sürekli geri çevirdi ve güvensizlik oyu almadan

70 Ertu rul ALATLI; Müdahale: 12 Mart 1971 – 12 eylül 1980, Alfa Yay nlar , 2002, s.271 – 272.
71 Nazl  ILICAK,; “12 Mart Cuntalar  Demokrasinin S rt ndaki Hançer”, Tima  Yay nlar , 2.
Bask , stanbul, 2002, s.13.
72 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: AHMAD, Feroz; “Demokrasi Sürecinde Türkiye”, (Çev.Ahmet Fethi),
stanbul, 1994, s.335.

73 Mehmet Ali B RAND, C. DÜNDAR ve B. ÇAPLI; “12 Mart htilalin Pençesinde Demokrasi”,
stanbul, 2003, s.237.
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hükümetten çekilmesinin söz konusu olmayaca  bildirdi. 74 Bu ortamda Türk

Silahl  Kuvvetleri'nin üst yönetimi hükümete bir muht ra verdi ve 12 Mart Muht ras

diye an lan bu müdahaleyle yeni bir döneme girildi.

1. 6. 12 MART MUHTIRASININ YAYINLANMASI

Genelkurmay Ba kan  Orgeneral Memduh Ta maç, Kara Kuvvetleri

Komutan  Orgeneral Faruk Gürler, Hava Kuvvetleri Komutan  Orgeneral Muhsin

Batur ve Deniz Kuvvetleri Komutan  Oramiral Celal Eyiceo lu'nun imzas  ta yan

muht ra u maddelerden olu tu:

“1- Parlamento ve hükümet, süregelen tutum, görü  ve icraatlar yla
yurdumuzu anar i, karde  kavgas , sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine
sokmu , Atatürk'ün bize hedef verdi i uygarl k seviyesine ula mak ümidini
kamuoyunda yitirmi  ve anayasan n öngördü ü reformlar  tahakkuk
ettirememi  olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelece i a r bir tehlike içine
dü ürülmü tür.

2- Türk milletinin ve sinesinden ç kan Silahl  Kuvvetleri'nin bu
vahim ortam hakk nda duydu u üzüntü ve ümitsizli ini giderecek çarelerin,
partiler üstü bir anlay la meclislerimizce de erlendirilerek mevcut anar ik
durumu giderecek anayasan n öngördü ü reformlar  Atatürkçü bir görü le
ele alacak ve ink lap kanunlar  uygulayacak kuvvetli ve inand  bir
hükümetin demokratik kurallar içinde te kili zaruri görülmektedir.

3- Bu husus süratle tahakkuk ettirilemedi i takdirde, Türk Silahl
Kuvvetleri kanunlar n kendisine vermi  oldu u Türkiye Cumhuriyeti'ni
korumak ve kollamak görevini yerine getirerek, idareyi do rudan do ruya
üzerine almaya kararl r.
Bilgilerinize.”75

Muht ra’n n üçüncü maddesinde yer alan, ilk iki maddedeki istekler gerçekle mezse

parlamentonun da laca  tehdidi belirtilerek, dolayl  müdahalenin do rudan bir

müdahaleye dönü ece i vurgulanmaktad r. Böylece üyeleri seçimle gelmi , devletin bir

temsili organ  olan parlamento, devletin temsil niteli i bulunmayan ba ka bir organ  olan

ordunun seçilmemi , üyeleri taraf ndan vesayet alt na al narak demokratik i levi

engellenmi tir. Muht ra’y  veren askerler sivil rejime müdahalelerini Türk Silahl

Kuvvetlerinin ç Hizmet Yasas ’n n 35. maddesine dayand rm lard r.76

74 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: Milliyet, 1971.
75 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, 12.03.1971
76 Bkz., Nur en MAZICI; “Türkiye’de Askeri Darbeler ve Sivil Rejime Etkileri” stanbul, 1989,
s.125.
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12 Mart muht ras n verilmesinden hemen sonra ordu içinde ba ka görevlere

atanmalar ve emekliye sevk edilmeler olmu tu. 16 Mart 1971’de 5 general, 1 amiral

ve 35 albay emekliye sevk edilirken, çok say da yer ve görev de ikli i yap lm .

Bu ordu mensuplar n “hiyerar ik mekanizma d na ç karak
gerçekle tirdikleri siyasi eylemleri” de erlendirilmelidir. Bunun için ordu içindeki
grupla malara, bunlar  destekleyen ayd nlara ve Türkiye’yi 12 Mart’a getiren as l
olay olan 9 Mart darbe giri imine bakmak gerekir. Muht ray  anayasa ve hukuk
devleti anlay yla ba da rman n mümkün olamayaca  belirten Ba bakan
Demirel hemen istifa etti. 12 Mart Muht ras , ba lang çta de ik çevrelerce de
desteklendi. Ancak 12 Martç lar' n ilk önemli icraatlar ndan biri, ordu içinde geni
bir tasfiye yapmak ve "sol" darbe haz rl klar  içinde oldu u söylenen subaylar
ordudan ç kartmak oldu. Ard ndan 1961 Anayasas 'n n öngördü ü temel hak ve
özgürlüklere önemli k tlamalar getirilen, “12 Mart ara rejimi” olarak adland lan
ola anüstü bir ara rejim dönemine girildi. Kendisine yeni hükümeti kurma görevi
verilen CHP Kocaeli Milletvekili Nihat Erim, partisinden istifa ettikten sonra, 26
Mart'ta yeni hükümeti aç klad . 25 ki ilik kabinede 5 AP'li, 3 CHP'li ve 1 de MGP'li
üye yer al rken, kalan 14 bakan TBMM d ndan seçildi. Hükümet 26 Nisan'da
aralar nda stanbul, Ankara ve zmir'in de bulundu u 11 ilde s yönetim ilan etti ve
hemen ard ndan geni  çapl  tutuklamalar ba lad . S yönetim komutanl klar  çe itli
derneklerin faaliyetlerini durdururken, baz  gazetelerin yay na geçici bir süre için
yasak koydu.

12 Mart Cuma günü muht ra Türkiye radyolar ndan okunur. Muht rada

Demirel hükümeti çekilmesi yerine ‘Koça  formülü’ gere ince ‘Partiler üstü bir

hükümet’ kurulmas  istenmekteydi.

Muht ran n gazetelerde yay nland  13 Mart günü Sadi Koça , Cumhuriyet

Gazetesinde u sat rlar  yazar.

‘(…) Memlekette yüzy llard r bir soygun düzeni vard r. Hiç kimse bunun
kar na ç kmam . Ç kanlar ya can ndan olmu  ya da istikbalinden. Millet
okutulmam , hakk  aramas  ö renememi ler. Soyguncular da bunu f rsat
bilmi ler, soy soyabildi in kadar.

Fakat eski camlar bardak oldu Türkiye’de. Öyle bir ku ak yeti ti ki bu
ülkede: Bilinçli, Atatürkçü Dünyada dönen dolaplar n iç yüzünü iyi anlam  ve
önemlisi imanl . Mücadele güçleri var ve mücadeleyle kararl lar.

Bu artlar alt nda sömürü düzeni bir ölçüde duracak .. Durmaya mecbur
olacak.. te bugün millet bu tasar lara kar  ç karken bu imanl  ku n ilk
eylemlerine de öncülük ediyorlar. e Parlamento’dan ba yorlar.’77

77 U ur MUMCU; Büyüklerimiz, Tekin Yay nevi, 8. Bas m, s.105-106
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1. 7. 12 MART MUHTIRASI SÜREC NDE BASIN

12 Mart 1971’de Genel Kurmay Ba kan ’n n ve Kuvvet Komutanlar n

imzas  ta yan muht ra TRT’de okunduktan sonra 13 Mart sabah  gazetelere u

biçime yans r: Komutanlar ültimatom verdi ve Demirel istifa etti. Türk ordusu

idareyi üzerine almaya kararl .

Orgeneral Memduh Ta maç (Genel Kurmay Ba kan )

Orgeneral Faruk Gürler (Kasra Kuvvetleri Komutan )

Oramiral Celal Eyiceo lu (Deniz Kuvvetleri Komutan )

Orgeneral Muhsin Batur (Hava Kuvvetleri Komutan )78

Muht ra Cumhuriyet Gazetesi’nde öyle yer alm r:

“Türk Silahl  Kuvvetleri ad na dört komutan n ortak imzalar  ta yan
ültimatom niteli inde bir muht ray  dün Cumhurba kan  Cevdet Sunay’a Cumhuriyet
Senatosu ve Millet Meclisi Ba kanl klar ’na sunmu lar ve Parlamento ile hükümetin
süregelen tutum, görü  ve icraat n yurdu anar i, karde  kavgas , sosyal ve
ekonomik huzursuzluklar içine soktu unu” belirterek, bu durumu giderecek ve
anayasan n öngördü ü reformlar  Atatürkçü bir görü le ele alarak, kuvvetli ve
inand  bir hükümetin te kilini zaruri gördüklerini bildirmi lerdir. Bu hususlar
yerine getirilmedi i takdirde, Silahl  Kuvvetler’in Cumhuriyeti korumak üzere
do rudan do ruya idareyi üzerine almaya karar verdi ini bildirmi tir. Saat 13.00 de
Ankara Radyosu’ndan yay nlanan ültimatom niteli indeki haber kamuoyunda
heyecan ve ilgi ile kar lanm r. Ültimatom ayn  anda Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetleri’ne ba  general ve kurmay albaylardan kurulu heyetler taraf ndan
Cumhurba kan ’na, Senato Ba kan  ile Millet Ba kanl klar ’na getirilmi tir.”79

Görüldü ü gibi Cumhuriyet Gazetesi Muht ran n verili  nedenini aç kça

haberine ta , ordunun gözüyle bakarak Muht ray  örtülü biçimde olumlam r.

Gazete, ordunun a ndan verdi i ifadeyle, sosyal alandaki s nt n nedenini

hükümet olarak gördü ünü ima etmi tir.

Milliyet Gazetesi Cumhuriyet Gazetesine paralel olarak muht ran n tam

metnini yay nlad ktan sonra muht raya ili kin detaylara da yer vererek muht ran n

hakl  savunmu , muht ray  bir kurtar  olarak görmü tür.

78 Fatma KILIÇ; “12 Mart’ta Bas n”, zmir, 2001,s.31.
79 Cumhuriyet, 13 Mart 1971
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“Genel Kurmay Ba kan  ve Kuvvet Komutanlar ’n n imzas  ta yan
muht ra aç k bir ültimatomdur. Baz  ko ullar yerine getirilmedi i takdirde Silahl
Kuvvetler idareyi ele alacaklar  bildirmektedir. Bu niteli iyle yap lan giri imi
parlamenter rejimin demokratik hukuk düzeninin kurallar na ayk  bulmak
mümkündür. Ancak olaya salt hukuk aç ndan bakmay nca ba ka sonuçlara
var labilir. Ve verilen muht ran n asl nda parlamenter rejime ve demokratik rejime
son vermek de il, tam tersine rejimi kurtarma amac  güttü ü dü ünülebilir.
Gerçekten de kumandanlar n niyeti idareye el koyup parlamenter rejime son vermek
olsayd , bunun için böyle bir muht ra sunmaya gerek görmezlerdi. Bunun gibi ileri
sürülen artlarda asl nda parlamenter düzenin güçlendirilmesi iste ine dönüktür.
Kuvvet Komutanlar  “vahim ortam n partiler üstü bir anlay la meclislerimizce
de erlendirilmesini”, “ kuvvetli ve inand  bir hükümetin demokratik kanallar
içinde te kilini” önermektedir. in bu özellikleri al nca salt hukuk aç ndan
antidemokratik gözüken olay n asl nda demokratik düzenin korunabilmesi amac
güttü ü ortaya ç kacakt r. Kuvvet Komutanlar  alttan gittikçe artarak geldi i belli
olan bask lar kar nda yap lmas  istenen müdahaleyi önlemek üzere parlamenter
rejimi ya atabilmek için bir imkan tan nmas  yolunu seçmi ler, bu davran lar  ile de
demokrasiye ba klar  göstermi lerdir.“80

Görüldü ü gibi Milliyet Gazetesi Cumhuriyet gibi do rudan muht ray  ve

orduyu övmemi , demokrasi ve hukuk kavramlar  ön plana ç kararak mevcut

durumu aktarm r. Gazetenin muht ra öncesinde hükümeti örtülü biçimde

destekledi i göz önüne al rsa, izledi i tutumdaki farkl k ön plana ç kar. Hürriyet

Gazetesi, muht ran n tam metnini yay nlad ktan sonra Cumhuriyet ve Milliyet

Gazeteleri ile benzer olarak olaylar  kamuoyuna aktarm r. Muht ra, di er

gazetelerde oldu u gibi bu gazetede de memnuniyet yaratm r. Muht ran n ard ndan

pek çok gazetede oldu u gibi muht ra sebeplerini hükümetin ba ar zl na

yolsuzluklar na ve sorumsuzlu una ba lam r. Bu bak , bas nda muht ran n olumlu

kar land  gözler önüne sermi tir. 81

Genel Kurmay Ba kan  ve Kuvvet Komutanlar ’n n hükümetin “süratle” çekilmesini

isteyen ültimatomlar n aç klanmas ndan evvel bütün yurtta Silahl  Kuvvetler alarma

geçirilmi tir. Önceki gece saat 24.00’te bütün birliklere gönderilen ifreli mesajlarla bütün

kuvvetler alarma geçirilirken izinler kald lm r. 82 Hürriyet Gazetesi ayn  zamanda di er

gazeteler gibi muht ran n gerekli ve kaç lmaz sonuç oldu unu da aç klad ktan sonra,

muht ran n er ya da geç gelece ini göremeyenlerin kör, aptal, vurdumduymaz olduklar

belirtmi tir. 83

80 Milliyet, 13 Mart 1971
81 Bkz., KILIÇ, Fatma; “12 Mart’ta Bas n”, zmir, 2001,s.35.
82 Ayr nt  Bilgi çin Bkz: Hürriyet, 13 Mart 1971
83 Ayr nt  Bilgi çin Bkz: Hürriyet, 13 Mart 1971
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Öte yandan Günayd n Gazetesi muht ra ile ilgili bilgileri di er gazetelerdeki

bilgilere paralel vermi , muht ray  Demirel’in siyasi ya ant ndan kaynaklanan

olumsuzluklar  do al bir sonucu olarak sunmu tur. Gazete aç k biçimde Demirel ve

hükümetini ele tirmi , Muht ray  bu hükümetin yanl  icraatlar  dolay yla bozulan

düzeni tamirde gerekli bir unsur olarak betimlemi tir.

“Demirel, ö rencileri, i çileri sonunda da halk  birbirine dü ürerek iktidar
devam ettirme yolunu buldu. Kurucu Meclis’in yapt  seçim kanununu de tirerek
milli bakiye usulünü kald rd . Oysa milli bakiye ile vatanda n oyu hiç ziyan
olmadan meclise aksediyordu. Do ruyu savunan yolsuzluk ve kanunsuzluklara göz
yummayan Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri gibi devletin daha birçok k ymetli
memurlar  keyfi kararlarla hizmetten uzakla rd . Ba ta Anayasa Mahkemesi,
Yarg tay, Dan tay ve Say tay gibi anayasa kurulu lar na kar  ç kt . Özellikle
haklar  almak için Dan tay’a ba vuran namuslu devlet memurlar n ald klar
haklar  keyfi olarak tan mad . Bu ekilde de anayasan n her vatanda a tan  hak
arama hakk  hiçe sayarak hukuk devleti nizam  yerle bir etti. Özerk TRT’nin
kendisinin ve partisinin borazan  öttürmedi i için tahsisat  kesti. ahsi ve
ailesiyle ilgili suiistimal soru turmas  geciktirmek ve önlemek için Meclis ve
Senato Ba kanl  seçimlerini uzatarak yasama organlar  26 gün ba kans z b rak p
parlamenter sistemi i lemez hale getirdi. ktidar  sürdürebilmek için milletvekili
oylar  me ru olmayan türlü yollarla temin ederek meclisin itibar na gölge dü ürdü.
Parlamenter demokrasiyi yozla rd .“ 84

1. 8. 12 MART MUHTIRASIYLA GELEN KAPATMALAR - CEZALAR

Muht ran n ard ndan meydana gelen geli meler incelendi inde, muht ra

kar nda sendikalar n tavr n genellikle olumlu oldu u görülmektedir. Türk-

Ba kanlar Kurulu, yay nlad  bildirisiyle kamuoyuna duyuru yaparak görü lerini

“Türk-  Ba kanlar Kurulu, Genel Kurmay Ba kan  ve Kara Kuvvetleri

Komutanlar ’n n Muht ra’n n birinci maddesinde yer alan hususlar n gerçe in tam

ifadesi oldu unda görü  birli i halinde bulunmaktad r.. Hükümet ve Parlamento

Türk i çi hareketinin yurt sorunlar nda asgari mü tereklerde birle ilmesi için yapt

ça lara kulak t kam lard r..” diyerek Muht ra’y  destekler ifadeler

kullanm lard r. D SK ise Muht ra’y  yedi devrimci kurulu la birlikte yay nlad

bildiriyle desteklemi tir. 85 lk tepki olarak Muht ra’ya destek veren di er kurulu lar;

Türkiye Ö retmenler Sendikas , Devrimci Avukatlar Derne i, Harita ve Kadastro

84 Günayd n, 13 Mart 1971
85 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: MAZICI, Nur en; “Türkiye’de Askeri Darbeler ve Sivil Rejime Etkileri”,
stanbul, 1989, s.191.
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Mühendisleri Odas , Türkiye Milli Gençlik Te kilat , Mimarlar Odas , Teknik

Personel Sendikas , Üniversite Asistanlar  Derne i, Türkiye Hukuk Kurumu, Elektrik

Mühendisleri Odas , ODTÜ Mezunlar Cemiyeti, Dev-Genç, Maden Mühendisleri

Odas , Orman Mühendisleri Odas , Türkiye Orman Yüksek Mühendisleri Sendikas

ve Sosyal Demokratlar Derne i’dir. 86 Muht ra sonras nda yap lan ilk uygulamalar

içinde en dikkat çekici olan  be  general, bir amiral ve otuz be  albay’ n 16 Mart

1971’de emekliye sevk edilmi  olmalar r. nönü’nün “çok önemli bir 24 saat

geçirdik” diye söz etti i emekliye ç kar lma i leminin, Silahl  Kuvvetler d nda

rakt klar  aras nda Genel Kurmay n planlama görevlilerinden Tümgeneral Celil

Gürkan ile Tu amiral Vedii Bilget de vard r. 87

9 Mart’ta ihtilal haz rl  yapan subaylar Genelkurmay Ba kan  Ta maç’ n

haz rlatt  kararname ile tasfiye ediliyorlard .

sa bir süre öncesine kadar Demirel’i devirme hesaplar  yapanlar henüz
Hükümet kurulmad  için Ba bakanl a vekalet eden Demirel’in imzalad
kararname ile saf d  kalm lard . 88

Bu komutanlar n tasfiyesi 12 Mart müdahalesinin, Hükûmeti devirip
reformlar  uygulamak isteyen sivil ve askerî radikallerin faaliyetlerine son vermek
için tasarlanan bir önleyici darbe oldu u eklinde yorumlar  güçlendirmektedir89

Muht ra’n n okunmas  ile ba layan ola anüstü dönem 14 Ekim 1973 Genel
Seçimlerine kadar devam etmi , bu dönemde partiler üstü nitelikli dört Hükûmet
kurulmu tur.  Bunlar  I.  ve  II.  Erim,  Melen  ve  Talu  Hükümetleridir.  Tarafs z
ba bakan n ba kanl ndaki iki büyük partinin temsil edilece i teknokratlar
kabinesinin ülke sorunlar na çözüm getirece i inanc yla Prof. Dr. Nihat Erim
CHP’den istifa ettirilmi  ve partiler üstü ba bakan olarak görevlendirilmi tir. Ancak
sekiz ay görevde kalabilen ve kendisine büyük ümitler ba lanan I. Nihat Erim
Hükümeti’nde 5 AP’li, 3 CHP’li, 1 Milli Birlik Grubu üyesi ile parlamento d ndan
14 teknokrat vard .90

çi-Köylü, Proleter Devrimci Ayd nl k, Ayd nl k, Türkiye Solu, Devrim ve

Ant gibi geri kalan sol içerikli ya da radikal dergilerin hepsi toplat ld . Ankara

86 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: Cumhuriyet Gazetesi, 14 Mart 1971
87 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: GEVG , Ali; “Yükseli  ve Dü ”, stanbul, 1987, s.523.
88 M.AL  B RAND; 12 Mart: htilalin Penceresinde Demokrasi, mge yay nevi, 2. bask , Ankara,
1994,s, 243.
89 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: AHMAD, Feroz; “Demokrasi Sürecinde Türkiye”, (Çev.Ahmet Fethi),
stanbul, 1994,s.340.

90 Hikmet  ÖZDEM R; “Çagdas Türkiye” (1908-1980), stanbul, 1997.
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yönetim yetkilileri 3 May s’ta hangi niyet ve amaçla olursa olsun grev ve

lokavtlar  yasaklad  ve ayn  kural bütün s yönetim bölgelerinde uyguland .91 Nisan

1971’de iddet olaylar ndaki art , bask  bir rejim için ortam yaratt . Banka

soygunlar , adam kaç rma eylemleri Hükümetin reformlardan önce kanun ve düzene

öncelik vermesine neden oldu. Bask  rejiminin tam gücü, ehir gerillalar n srail’in

stanbul Ba konsolosu’nu kaç rmas  izleyen 17 May s‘tan sonra hissedilmeye

ba lad . Ba bakan Yard mc  Sadi Koca , Senatoya Hükümetin devlet onurunu

koruyaca  ve varl  gösterece ini söyledi. Ayn  gün radyoda konsolosun

öldürülmesi durumunda Hükümetin adam kaç rma suçuna ölüm cezas  öngören bir

yasay  geriye dönük i letilmek üzere meclisten geçirece ine dair bir uyar da bulundu.
92 Bu olay, bütün Türkiye’de yayg n biçimde uygulanan bir gözalt na alma

kampanyas n da ba lang  olmu tur. 93

12 Mart Muht ras n önemli nedenlerinden biri olarak görülen kamu

düzeninin bozulmas  olgusu, kamu güvenli inin sa lanabilmesi yönünden

yönetimin ilan  gerekli k lm .

Nitekim yeni hükümetin kurulmas n ard ndan 11 ilde ( stanbul, Kocaeli,
Sakarya, zmir, Zonguldak, Eski ehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyarbak r, Siirt)

yönetim ilan edilmi ti. Bir ay için ilan edilen s yönetim, ç kan baz  olaylar ve
yakalanan baz  silahl  ki iler nedeniyle iki ay daha uzat lm . 94

yönetim daha sonra 11 ilde iki er ayl k sürelerle 26 Ocak 1973 tarihine

kadar uzat lm . 26 Ocak 1973’te Sakarya ve Zonguldak’ta s yönetim

kald rken, di er illerde yine uzat lm . 27 Mart 1973’te zmir ve Eski ehir’de, 27

May s 1973’te Adana, Hatay ve Kocaeli’de, 27 Temmuz 1973’te Siirt’te, 27 A ustos

1973’te Diyarbak r’da, 27 Eylül 1973’te de stanbul ve Ankara’da s yönetim

kald lm . 95 yönetim uzat rken, stanbul S yönetim Mahkemesinde durum

öyle idi: Askeri savc a verilen dosya 842, aç lan dava say  422, kovu turmaya

mahal görülmeyen dosyalar 186, görevsizlik-yetkisizlik karar  verilen dosyalar 120,

91 Milliyet Gazetesi, 29, 30 Nisan- 4 May s 1971
92 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: AHMAD, Feroz; A.g.y, s.342.
93 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: Milliyet Gazetesi, 19 May s 1971
94 Cumhuriyet, 26 May s 1971
95 ÖZDEM R, Hikmet; A.g.y. ,s.457.
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haz rl k kovu turmas  yap lan dosyalar 93, karara ba lanan dosyalar 328, devam

eden dava say  114, tutuklu say  447, gözalt nda bulunanlar 42’ydi. 96 Bas n

üzerindeki k tlamalar n ard ndan 18 May s 1971’de stanbul S yönetim

Komutanl ’n n yay nlad  bildiri ile yaz  ve sözlü bas nda yap lan duyurularla

retim üyeleri, yazarlar, sanatç lar n baz lar  s yönetim savc klar na teslim

olmaya ça ld .97 Öte yandan muht ran n ard ndan, 1971 y n 13 Mart tarihinde

kan gazeteler muht ra metnine yer vermi , objektif bir biçimde ilk sayfalar nda

muht ray  yay mlam lard . 98

Muht ran n ard ndan gelen süreç, önceleri muht ra ile ilgili haberlerin

yay mlanmas ndan ibaret olan gazetecili in, sonra sonra muht ra ile ilgili yorumlar n

yay lmas yla de iklik göstermesine, en sonunda ise tepki yorumlar  haline dönü en

yaz lar yüzünden gazetecilerin yeni hükümetle kar  kar ya gelmelerine sahne

olmu tur.

yönetim ile birlikte hükümet ve ordu güçleri, sol hareketin sempatizan  ya

da militan  olan ö rencilere, ö retim üyelerine, ayd nlara ve yazarlara yönelik yayg n

bir tutuklama süreci ba latm r. Sol hareketin Türkiye tarihinde kitlesel ölçekte güç

kazand  ilk dönem 60’l  y llar oldu u gibi, hareketi bast rma ve ortadan kald rmaya

yönelik tutuklama faaliyetinin geni  bir yayg nl k kazanmas  da ilk defa bu dönemde

gerçekle mi tir. 99

Ayr ca stanbul S yönetim Komutanl  Ak am ve Cumhuriyet
Gazetelerini 10’ar gün süreyle kapatm , bu arada 6 dernek kapat lm , 83 ki i göz
alt na al nm r. 1972 y n Haziran ay na kadar Ankara’da toplam 155 bas n
davas  aç lm , bunlardan 11’i mahkûmiyet, 4’ü beraatla sonuçlanm r. Yarg tay 15
davay  onad . stanbul’da ise 613 dava dosyas  yan nda 236 yeni dava aç ld . 350
sonuçlanan davada 69 beraat, 184 mahkûmiyet verildi. 100

12 Mart’la birlikte getirilen s yönetim uygulamas , bas  sürekli bir dolayl

sansür alt nda ya at yordu. Bununla da yetinilmedi. Birçok gazeteci de ik

96 Yank , 1973:10
97 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: Milliyet Gazetesi, 20 May s 1971
98 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: K ç, 2001:135
99 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: Esra SARIO LU; “12 Mart: Cezaevlerinde politik tutuklu kad nlar”,
Journal of Historical Studies, stanbul, 2004, s.19.
100 Yank , 1972:17
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nedenlerle gözalt na al nd . Gazeteciler bir hafta ile sekiz ay aras nda de en

sürelerle özgürlüklerinden yoksun b rak ld ktan sonra, haklar ndaki davalar n

dü mesi yada gözalt  nedeninin kalkmas  netdeniyle serbest b rak ld lar. Türkiye

Gazeteciler Sendikas ’n n bir yay nda u isimler verilmektedir: Altan Öymen,

Oktay Kurtböke, Hilmi Karabel, Uluç Gürkan, lhami Soysal, Ali Sirmen, Turhan

Selçuk, Ya ar Kemal, Çetin Altan. Ekim 1973’te yap lan genel seçimlerden sonra

“12 Mart Dönemi” sona erdi. O tarihte cezaevlerindeki mahkumlar listesi öyleydi.

Çetin Altan: 7.5 y l hapis, 2.5 y l sürgün.

Do an Kolo lu: 7.5 y l hapis, 2.5 y l sürgün.

Osman S. Arolat: 24 y l hapis, 9 y l sürgün.

Can Yücel: 1.5 y l hapis, 5 y l sürgün.

Mehmet Emin Bozarslan: 13.5 y l hapis, 4.5 y l sürgün.

Mümtaz Soysal: 6 y l 8 ay hapis, 2 y l 2 ay sürgün.

Ahmet Hamdi Dinler: 8.5 y l hapis, 2.5 y l sürgün.

Abdülkadir Billurcu: 4 y l hapis, 1 ay sürgün.101

1. 9. 12 MART DÖNEM NDE EDEB YAT

12 Mart Edebiyat  bir “de im sanc ”n n belgelendi i, bu sanc  “de im

sürecini” kar tlar  ve sonuçlar yla birlikte “gerçekçi” bir anlat mla okura aktaran, bir

dönem edebiyat  olma özelli i ta r.

  12 Mart Edebiyat  belirleyen, “de im iste i” Paris’te ba layan hareketin,

Türkiye’deki yans mas r. Dünyay  de tirme iste inin kav ak noktas  68

May s’ r. Ayd n Engin’in dedi i gibi “Kald m ta lar  söküp aynas zlara

rlatm lard . Oyun gibi ba layan gösterilerin içinde kendilerini birden dünyay

de tirmekte olan bir hareketin parçalar  gibi hissetmeye ba lam lard . Oyun

sürerken de dünyay  gerçekten de de tirebileceklerine inanm lard .”102 Ertu rul

Kürkçü ise söz konusu dönem için, “ (…) gücünü geçmi in an lar ndan de il

gelece in imkanlar ndan alan, tarihi yapt  bilinciyle ya ayan bir elit, mücadelenin

101 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: KABACALI, Alpay; “Türk Bas nda Demokrasi”, Kültür Bakanl
Yay nlar , Ankara, 1994, s.204- 207.
102 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: May s ’68, Cogito, Yap  Kredi Yay nlar , Say : 14/Bahar 1998
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özgül ko ullar  içinde 1968’in kitlesel hareketinden dam lm  bir orijinallik olarak

Türkiye’nin siyasal ya am na dinamit gibi girdi”demektedir. 103 “Gerçekçi  ol,

imkans  iste!” slogan  bu dönemin ruh halini en iyi biçimde anlat r.

May s 68, Paris’in bir banliyösünde birkaç ö rencinin ba latt  hak arama

eylemi ile ba lar ve geni  kitlelere h zla yay r. Özgün ve ses getirici yan  ise,

“özgürlükçü” özelli idir. Marksist incelemelerde yer almayan, belirsiz kategoriler

olu turan gençler ve ö renciler, bu hareketin ta lar  ve ate leyicisi oldular.

Üniversitelerde i galler ve boykotlar ba lad . “Mark Rudd” “ Üniversite i gale

kat lan her militan, rkç a ve emperyalizme (…), bütün insanlar  sömürmek ve

ezmek isteyen kapitalist sisteme kar  oldu u için orada bulundu unu biliyordu” 104

demektedir. Özgürlük için de imin pe inde ko mak tek bir rk, cinsiyet, ya , din,

cinsel tercih veya s n himayesinde de ildi. Charlotte Bunch’un deyi iyle “(…)

kad nlar için art k ya amlar  denetleyen yap lar  nas l de tireceklerini

incelemeye ba lama zaman  gelmi ti.” 105

   68 olaylar n Türkiye’ye yans mas  ise, entelektüel bir örüntünün

habercisidir. Türkiye’deki “de im” olgusu sosyalist bir hareketle de belirlenir.

Oysa Paris 1968’deki ö renci hareketleri “(…) daha iyi maddi ko ullar elde etmeye

yönelik bir hareket de ildir.(…) Hareket, Do udaki gibi geleneksel ve dogmatik

anlam yla “sosyalist” de ildir” 106 27 May s devriminin getirdi i 61 Anayasas  ile

Türk ayd  ve gençli i, ça lar boyu bu dönemde oldu u kadar okumam r.

Çeviriler yapmam  ve dünyay  ba ka alg lamam r. Dünya küçülüyor, kitle ileti im

araçlar  etkinle iyordu. Üniversite ö rencisi ve Türk ayd  Paris’in May s 68 ile

bütünle iyor, Che’nin “Ölüm nereden gelirse gelsin” ça  i itiyor, “Ne

yapmal ?” sorusunun cevab  ar yordu.

“1961 Anayasas n getirdi i özgürlük ortam  içinde sorunlar n tart lmas
ve de ik çözüm yollar n önerilmesi yüksek ö renim gençli inin h zla
bilinçlenmesine ve ülke sorunlar na daha gerçekçi aç dan yakla mas na neden

103 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: May s ‘68
104 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: May s ‘68
105 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: May s ’68, s.137
106 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: SCHRELBER, Servan; ‘Bir Toplumun Uyan ’, Sander Kitabevi,
1968, stanbul, s. 43-44
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olmu tur. (…)1960- 1970 aras , gittikçe artan de ik görü lü ö renci kurulu lar n,
reform isteklerine de ik aç dan bakmalar , ya da bu eylemlere sahip ç kmak
istemeleri, olaylar  sapt rmaya ba lam , bu sap  ö rencilerin hakl  isteklerini yerine
getiremeyen çevrelerce memnunlukla kar lanm r. Böylece büyük ço unlu un
destekledi i reform isteklerinin arkas ndaki bask  gittikçe azalmaya ba lam , bunun
yerine ö renci kurulu lar n ideolojik görü leri yönünden sloganlar ortaya at lm ,
eylemin gücü kaybolmu , ö renciler bölünerek kendi aralar nda tart maya, ölümle
sonuçlanan sald lara ba lam r.”107

Özellikle gençler aras nda gerçekle mesi hedeflenen güçlü de im iste i,

bunun sonucunda geli en çat ma ve k mlar 12 Mart döneminin en belirgin

özelli idir. Bu dönemi anlatan romanlarda ve hikayelerde bu gerçe in yans lmas

amaçlan r.

      Erdal Öz’ün 12 Mart’ n ve 12 Eylül’ün Edebiyat zdaki Yeri ba kl

yaz nda “ Bu a r günlerin ya anm klar  ister istemez edebiyatta da yer

alacakt ”  demektedir.108 12 Mart’  yak ndan ya ayan yazarlar, ya ad klar n

gördüklerinin duyduklar n etkisiyle, kendi yarat  özellikleri içinde, ister istemez

edebiyatlar na bu ya ad klar  ta lard .  Öyle ki, 12 Mart Döneminin

ele tirmenleri “12 Mart Edebiyat ” diye bir kavram olu turmu lard ” diyen Erdal

Öz,  böyle  bir  edebiyat  tan mlamas  olamayaca  savunur.  Berna  Moran,  12  Mart

romanlar n yaz nsal ortak yönlerini inceledi i yaz nda, bu dönemin yaz nsal

ürünlerini 12 Mart Edebiyat  olarak tan mlamaktad r. Ba k de se de, 12 Mart

Edebiyat ndan gerçekleri dile getirmesinden ba ka bir ey beklenmez. Bu gerçeklerse

:” Bas lan evler, al p götürülen kitaplar ve insanlar, Kafka’n n bile

dü ünemeyece i durumlar… Sokaklar da vurulan gençler, tutuklamalar, i kenceler,

idamlard r…” 109

“12 Mart döneminin yap tlar na bakt z zaman bunlar n Anadolu roman
ile, temelde ayn  sorunsal  payla klar  ve aralar nda bu bak mdan bir süreklilik
oldu u söylenebilir. Anadolu roman nda görülen haks z ba kald  1960 ve 70’lerin
büyük kentlerinde ya anm  ama karga an n, eylemlerin, ba kald  hareketlerinin
kendileri de il, yenilgiden sonraki a ama yans lm r. Ayr ca sömürüye kar
direnen figür de de mi tir. Anadolu roman nda sömüren toprak a as na kar
direnen köylünün yerini, kapitalist burjuva s na kar  direnen devrimci gençlik

107 Özcan KÖKNEL; ‘Cumhuriyet Gençli i ve Sorunlar ’, Cem Yay nlar , stanbul, 1961, s.131
108 Ayr nt  Bilgi çin Bknz: ÖZ, Erdal;  ‘12 Mart’ n ve 12 Eylül’ün Edebiyat zdaki Yeri’, mge
Öyküler, Y l:1, Ekim-Kas m 2005
109  Fethi NAC ,; ‘Edebiyat Yaz lar ’, Gerçek yay nlar , 1976, stanbul, s.59



52

üstlenir. Okur için anlat lan 12 Mart dünyas  sadece yabanc  bir dünya de il, de ik
bir dünyad r da. Okur yabanc  oldu u bu dünyaya ait gerçekleri anlatan romana s rf
yeni bir eyler ö rendi i için bile ilgi duyar. Kald  ki  12 Mart romanlar n konusu
okur için yaln z yeni ve ilgi çekici de il, çarp  ve sars r da.” 110

12 Mart roman  kapal  bir dünyay  (karakollar, cezaevleri) okura açar. Bunu

yaparken de bu mekanlar  tan yan, i kenceyi bilen bir “devrimci”ye gereksinim

duyar. Söz konusu devrimci ki ilikler, ba na gelenlere katlanmak zorunda olan,

edilgin ki ilerdir. Olaylara, kar  güçler yön verir. Bu romanlardaki devrimci ki ilik,

ancak ona yap lan i kencelerin ruhunda ve bedeninde b rakt  izleri silmek

çabas ndad r.

      Fürüzan’ n roman 47’liler Türkiye solunun tarihine 68’liler diye geçen

farkl  s f ve katmanlardan gelen cumhuriyetin ilk isyanc  ku  anlat r.

Romanda, birkaç ay önce ya ad  bir i kencenin korkunç etkisini silmek isteyen bir

genç k z hat ralar na s r. Fürüzan’ n roman , Emine’nin sorguda geçirdi i

günler içinde, geçmi e gidip gelen iç monolog tekni iyle yazar.111 Bu romanda

ayr ca de imi istemeyen, gelene e s  s ya ba , iki yüzlü de er yarg lar

simgeleyen Emine’nin ailesine a r ele tiriler yap r.

      Berna Moran’a göre, Anadolu roman  ideale ve kurmac ya dayan r. Oysa 12

Mart roman  gerçek ya am  oldu u gibi aktarma pe indedir. Ya an lanlar

belgelemek amac ndad r. Çünkü, o günkü hakim sol görü e göre “Devrimci sanat

devrimci gerçekçi sanatt r. Hayat  devrimin çeli kileri (s f mücadelesi)

do rultusunda ele al r, çeli kileri, çözümleri do rultusunda ate lendirir.”112

    12 Mart Dönemi Edebiyat na, o dönemde ya an lanlar n anlat ld  Çetin

Altan’ n Bir Avuç Gökyüzü (1974), Erdal Öz Yaral n (1974), Adalet A ao lu’nun

Bir Dü ün Gecesi ve 12 Mart döneminin bütün özelliklerini içinde bar nd ran Sevgi

Soysal’ n Yeni ehir’de Bir Ö le Vakti (1974) romanlar  örnek olarak

gösterebiliriz. Ertu rul Kürkçü, 12 Mart döneminin en iyi anlat ld  roman olarak

Sevgi Soysal’ n Yeni ehir’de Bir Ö le Vakti adl  roman olarak belirledikten sonra,

110 Berna TÜRK;  ‘Türk Roman na Ele tirel Bir Bak ’, leti im Yay nlar , stanbul, 2007, s.14
111 Ayr nt  Bilgi için Bak z: FÜRÜZAN, rk Yedi’liler, Yap  Kredi Yay nlar , 2006
112 Nihat BEHRAM; Kültür, Ekim Birlik Yay nlar , stanbul, 1979, s.22
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“(…) roman n kahramanlar na sad k bir ele tirellik yüklü anlat  bu süreci tasvir

için daha çok sözü gereksizle tirir” demektedir.113 Fethi Naci ise, tek gerçek

sorunun: Birey olarak var olmak, oldu unu saptad ktan sonra “12 Mart’tan bu yana

epey zaman geçti. iirler, hikayeler, romanlar okuduk 12 Mart ve sonras  üstüne ama

olup bitenlere bu aç dan yakla may  göze alan pek ç kmad . Sadece Sevgi Soysal’ n

Yeni ehir’de Bir ö le Vakti, roman  an ms yorum”114diyerek, yine ayn  roman

aret eder.

  Yeni ehir’de Bir Ö le Vakti, Ankara Yeni ehir’de çürüyen bir kavak

ac n yere dü tü ü bir buçuk saatlik bir zaman dilimi boyunca, kavak a ac n

çevresindeki insanlar n hikayeleri birinin bitti i yerde ötekinin hikayesinin ba lad

ve geriye do ru bak larla, metnin zenginle tirilerek anlat ld  bir romand r.

Yazar,roman n bir araya getirdi i portreler arac yla 1970’li y llar n Türkiye’sinin

sorunlar ; aile, arkada k, sevgili ili kilerini ortaya koyar. E itsizlik, toplumun

namus anlay , yaln zl k gibi konulara de inir.

  Roman, apartman n bahçesindeki kavak a ac n sanki büyük bir gürültüyle

devrilecekmi çesine sallanmas yla aç r. “ Roman, edebiyat zda daha önce

örne ine rastlanmayacak kadar k sa bir zaman diliminde, bir ö le vaktinde, Mevhibe

Han m’ n mebus babas ndan kalma apartmanlar n önündeki devrildi devrilecek bir

kavak a ac n ekseninde geli ir. Ya ayacak geni likte toprak bulamad ndan

çürüyen kava n etraf nda, adeta bir resmi geçidi seyreder gibi toplananlarsa

roman n di er kahramanlar r.” 115

“Çürümü  kavak devrilerek, eski düzen kapanacakt r. Kavak a ac  1970’lerin

devrim ya da kökten de imin beklentisinin bildirimine dönü ür. Ölü durumdaki

kavak a ac  iktidar veya onun ayg tlar  kullananlar  temsil eder.”116 Romanda,

devrilen kavak a ac n kap  Mevlüt’ün üzerine dü erek onu öldürür. Roman,

“Çürük kökleri üstünde fazla duramayan kavak, özsuyunu tümüyle tüketmi

113 May s ’68, s.165
114 Fethi NAC ; ‘Edebiyat Yaz lar ’, Gerçek Yay nlar , stanbul, 1976, s.160
115 Erdal, DO AN; Sevgi Soysal;Everest Yay nlar , 2003, s.214
116 Yrd. Doç. Dr U URLU, Seyit Battal, ‘Yeni ehir’de Bir ö le Vakti’nde Yap , Tema ve Metafor’
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gövdesini bir sa a, bir sola sallad , sonra büyük bir çat rt yla, ama o sondaki

kimsenin art k hiçbir eyi de tiremeyece i andaki h yla Mevlüt’ün üstüne

devrildi.” diye biter.

“Romandaki kavak a ac  için Fethi Naci, Sevgi Soysal’ n bir alegori

dü künlü ünden söz eder. Kavak metaforunu kolay ve basit bulur. Roman n bütünü

içinde ise i reti kald  söyler.” 117 Ele tirmenlerin bak  aç  her ne olursa olsun,

roman n kurgusu içinde kavak a ac  önemli bir simgedir.  Roman ki ilerinden Ali

sayesinde gittikçe bilinçlenen Do an “ Bu kavak yak nda kurur” 118 derken Ali ise,

“O da herhangi bir kavak sadece, imdilik devrilen herhangi bir kavak” 119der.

Böylece kavak a ac  roman ki ilerinin düzen hakk ndaki yorumlar n bir simgesi

olur.

Sevgi Soysal’ n Yeni ehir’de Bir Ö le Vakti adl  roman , üç ku n

öyküsünü, iki ku  öne ç kararak, de imi arzulayanlarla, kar  ç kanlar aras ndaki

gerilimi anlat r. Düzenini kurmu  ve bu düzeni korumak isteyenlerle, de im isteyen

çocuklar  (gençler) aras ndaki çat ma, roman n ana ekseni üstüne oturur. Yazar kar -

koca, anne-k z, baba-o ul aras nda ya anan çat malar  yeniden tan mlar. Yoksul bir

ailenin çocu u olan Ali’nin de metne giri iyle, bireysel ve sosyal sorunlar n politik

yan  vurgulan r. Ali idealize edilmi  bir tiplemedir.

    Aile içi sorunlardan kaynaklanan ve bireyin sosyal bunal  gibi görünen

de im arzusu, düzenin de mesi gerekti ine de inilerek, politik bir yöne do ru

evrilir. Romanda de im arzusu, yeni bir düzene özlem ve ku ak çat mas n

dayand  politik söylemin alt  çizilir.

 Roman ki ilerindeki gerilim ezen-ezilen çat mas  biçiminde de yans r.

Eylemcilerin temsilcisi Ali, bozuk düzene kar  ç kar.

117 Fethi NAC ,; ‘Yüz Y n 100 Türk Roman ’ Türkiye  Bankas  Yay nlar , stanbul, 2007, s. 525
118 Sevsi SOYSAL; ‘Yeni ehir’de Bir Ö le Vakti’, Bilgi Yay nlar , Ankara, 1973, s. 193
119 A.g.y s.193
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 Mevhibe Han m, çocuklar  bir saatin yelkovanla akrebi gibi görür. Onlar

“Akreple yelkovan n ayn  yönde dönebilmesi için yerlerinde durmal rlar.

Ayakkab lar  ve ellerini kirletmeden” 120 Yani çocuklar, düzenin i leyi ine göre

yön almal rlar. De im temas  da farkl  zaman dilimlerinden gelen, arzular  ve

de erleri farkl  olan bu iki ku ak üzerinden i lenir.

 Mevhibe Han n evi babas ndan kalan e ya ile a na kadar doludur.

Çocuklar için bunlar “at lmas ” gereken e yalard r. O kadar ki t ka basa e yayla

dolu bu ev Olcay’da, bo ulma hissi uyand r. Çocuklar n evdeki fazla e yalar n

at larak yapmak istedi i de im, özünde düzenin de mesi iste idir. Oysa yoksul

Ali’nin evi ucuz e yalarla dö enmi  bile olsa, evin insan  rahat ettiren bir hali

vard r.”

   Romanda Ankara’n n de en yüzü de vurgulan r. Eski al kanl klar n

yerini, h zla yeni yeme içme ve ya ama biçimine terk etmeye ba lam r. Ahmet’in

ükran’  götürdü ü sandviç dükkan “ Çok ucuza tencere kaynatmaya al k olanlar

için inand  olmasa da saatlerce ocakta kaynayan, bol so anl , az k ymal  patates

yemeklerinden usanm  insanlar için bir yenilik, bir de iklik.” 121 olarak nitelenir.

llar n sandviç dükkan  kap na “Hot Dog” ilan  as nca, i yeri t kl m t kl m

dolmu  ve bu türden dükkanlar k sa süre sonra K lay ‘dan ba layarak bütün kente

yay lm r. Tost ve sandviçe duyulan bunca ilgi romanda “ Mevsim ba lar nda

evlerde kurulan un, patates, so an çuvallar  düzenini, sadece bu düzeni y kabilme”
122arzusuna dayand r. De im ise, Ali taraf ndan Do an ve Olcay’  ayd nlat p,

yeni bir biçim verme (yeni düzen) vermesiyle olur.

    Sevgi Soysal’ n bu roman nda; de im iste ini,  de im isteyenlerle,

düzenlerini korumak isteyenler aras ndaki çat may , hakl  olan taraf  (yazar n

gözüyle), bir örnek olarak devrimci Ali tiplemesini, çürüyüp kaç lmaz biçimde

devrilen kavak a ac  metaforunda bu düzenin kesinlikle çökece ini, k saca 12 Mart

Döneminin edebiyata yans mas  en iyi biçimde okuruz.

120 A.g.y.s.141
121 A.g.y, s. 18
122 A.g.y; s. 18-19
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 12 Mart Döneminin roman ve hikaye ürünlerinde oldu u gibi, iirde de, bu

dönemde çekilen ac lar n, s nt lar i lenir. Hilmi Yavuz’ un deyimiyle iir sanat

“(…) özellikle 1971 rejiminin sona ermesiyle birlikte ba layan hesapla ma

döneminin sorumlulu unu ta maktad r.” 12 Mart Dönemi ve sonras nda politize

olmu , siyasi tercihleri net olan bir okur kitlesi var olmu tu. Öyle ki fraksiyonel

ilimler bile iire girmeye ba lam . “Bu durum o kadar ileri bir boyuta ta nd  ki,

siyasi tercihler (…) birçok iirin yaz lma nedeni bile olmaya ba lad ” 123 O günlerde

kan bir dergide “Görülüyor ki, günümüzün iir sorumlulu unu bu genç ku ak

derinden kavramakta ve ya ad klar  günlerin tan klar  olarak kendilerini bu görevin

içinde bulmaktad rlar” 124 12 Mart Dönemi sonras  yaz lan iirlerde aire, çekilen

ac lar  ve siyasi sorumluluklar  sürdürmeleri görevi verilmekteydi. “1970’li

llarda toplumsal ko ullar n yaratt  yeni insan, yeni duyarl klar kendi iirini

olu turacakt ” 125 O günlerin sanat çevresinin anlay na göre dönemi anlamak

demek, tarihi anlamak demekti. iir tarihin öznesi olmas  bak ndan yenilikçiydi.

Veysel Çolak’ a göre “1970’ lerde olu turdu umuz iir öncü bir iirdi. Çünkü tarihin

öznesi olanlar n iiridir. Bu yüzden yenilikçidir. Bu yenilikçi iirin, öncü olmas  için

ise “toplumcu gerçekçi” olmas  gibi bir zorunlulu u vard . 12 Mart sonras iirin

konular na Veysel Çolak, “ (…) kan davas , göç, güç ko ullarda ö rencilik, i çilik,

retmenlik, ölümler, evlilik, bo anma, serüvenli a klar, co kular, kavgalar… gibi

olgular iirine yans maktad r. Demem o ki, ya am ndaki eylemin iirini yaz yorsun;

bireysel ve toplumsal olgular iç içe..” 126 diyerek aç kl k getirir.

Yine Veysel Çolak’ a göre, imgeler insanlar n ya amla al veri inde,

kendilerini ve hayat  ifade edi lerinde soluk kazan yordu. Bu dönem iirinde keyfi

yorumlara yer yoktu. Keyfi yorumlar insan , hayat  ve ülkeyi d lamak demekti.

“Çünkü insan , hayat  ve ülkemizi d layamazd k” 127 Bu dü ünce, dönemin

ortak sanat anlay  belirliyordu. Öz, içerik konusunda bu saptamay  yaparken

iirin ideolojik estetik bir eylem oldu unu kabul ederler. “Bilimsel bilgi dünyay

tan mada bir yöntem olarak kullan r. Tabii iirde ortak payda 12 Mart ya ant r.

123 B LEN, Mehmet Ya ar; ‘70 Ku iirimizi Tart yor’; YABA yay nlar , Ankara, 1985,s.26
124 Ayr nt  Bilgi çin Bak z: Yans ma Dergisi, Günümüz Türk iiri Özel Say , 1973
125 LEN, Mehmet Ya ar;,s.27
126 A.g.y; s.25
127 A.g.y, s.33
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Ki bu ya ant , trajik bir ya ant r” 128 Bu ya ant n nedeni ise:  toplumsal de imi

belirleyen tarihsel olgu; 12 Mart ve onun ya am biçiminden ba ka bir ey de ildi.

 12 Mart sonras  yaz lan iirlerde sorunlar da ba  gösterdi. “ Ya anan olaylar n

tarihsel boyutunu kavrayamay lar , estetik sorunlar üzerinde haz rl ks z olmalar  belirgin hatal  bir

sonuca götürdü onlar . (…) Mitler, ola anüstülükler yarat ld . Herkes önemsedi i ki iye ili kin

dü ünebilece i iirler yaratt . Konu zenginli i gözetilmedi. Ayn  sözlük kullan ld . airler kendi

sözlüklerini olu turma çabas na da girmediler.” 129

12 Mart sonras  toplumcu iirin öncesine var olan kinci Yeniciler

“ Toplumsal sorunlara, s fsal gerçeklere ve siyasal olaylara genellikle uzak

kal rlar. Ço un ya geçmi  ça lara, ya cinsel ili kilere, ya çocukluk günlerine ya da

toplum d  ba ka temlere s rlar” 130 Bu halleriyle kinci Yeniciler, 12 Mart

sonras airlerin hedef tahtas  olurlar. 1970 sonras  yaz lan toplumcu gerçekçi iirleri

“ilerici” olarak niteleyenler, o günlerde Turgut Uyar’ n Divan adl iir kitab

“gerici” olarak kabul ederler. Kendilerini ilerici olarak niteleyenler “(…) divan tarz

iir yazman n kolay bir i  oldu unu, ayr ca gericilik say lmas  gerekti ini” 131

söylüyorlard . Mehmet Do an ise bu konuda “ Eski divan iiri biçimlerini

kullanman n gericilik oldu u sav na gelince, daha çok öz’e ba  bir konudur bu.”
132demekte, sanatç n yeni anlat m yollar  ç karmakta özgür oldu unu yaz na

eklemektedir.

   12 Mart dönemi sonras  yaz lan, toplumcu gerçekçi olarak nitelenen iire

Erdal Alova, 70’li toplumcu ozanlar n, iirde sözcük ve kavramlar  mutlakla p

idealize ettiklerini giderek ‘ortak’ simgeler ve soyut imgelerle iirini kurduklar

belirtip, “(…) çe itli airlerin yazd  bir tek iir var ortada “133 sav  ileri sürer.

smet Özel ise “ Yeni iir kendi gücüyle de il, toplumsal bir konumun kiras yla

128 ADA, Ahmet; ‘1970 Ku n Olu umu ve Ele tiri’, Ele tiri Dergisi, Ocak 1980
129 Mehmet Ya ar B LEN,;s. 27
130 As m BEZ RC ; ‘2.Yeni Olay ’, TEL yay nlar , stanbul, 1974, s.25
131 Mehmet FUAT,; ‘Türk Edebiyat  1971’, de Yay nlar , 1971, s.181
132 Mehmet DO AN; Yeni Dergi, Ekim ’73
133  Erdal ALOVA; ‘Günümüz iirinde Ortak Simgecilik E ilimi’, Sanat Eme i, sayu: 2, Ocak,
1979
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geçinebilmekte” 134 diyerek 12 Mart sonras  toplumcu gerçekçi iire bir ele tiri

getirir.

12 Mart sonras  toplumcu gerçekçi airler Ahmet Telli, Hüseyin Yurtta ,

Ahmet Özer, Erdal Alova, Ozan Telli, Ahmet Ada, Yusuf Alper’in iirlerine 1970’li

llar n yaratt  yeni insan n, yeni duyarl klar yla iirlerin beslediler. 12 Mart sonras

çekilen s nt lar ve ac lar iirlerinin temas  oldu.

1. 10. 12 MART DÖNEM NDE T YATRO

1960 – 1971 y llar  aras  Türk Tiyatrosu’nun ve Türk oyun yazarl n

yükseli e geçti i dönem olarak de erlendirilir. Toplumsal yap n, siyasi ortam n,

sosyal hayat n içindeki de imin yo unluk kazand  bu dönem tiyatro metinlerine

dolay yla da genel anlamda tiyatroya yans r. Oyun yazarlar , dönemin hem ülkede

hem de dünyadaki geli imden etkilenen, toplum ve bireyin de im dönü ümünü

oyunlar na ta , irdelemi lerdir. 12 Mart dönemi öncesi ve sonras nda ya anan

çalkant lardan oyun yazarlar  da kaç lmaz olarak etkilenmi ledir.

Türk Tiyatrosu, atm  y llara ula ncaya dek bat  görü te bir tiyatro anlay

olu turmak için önemli ad mlar atm r. Cumhuriyet’in ilk y llar nda, bat la ma ve

toplumun tüm kurumlar yla yenilenen tiyatro, devlet taraf ndan da desteklenmi , bir

kültürel etkinlik, e itici bir araç olarak görülmü tür. Muhsin Ertu rul, 1924 y nda

‘Tiyatro Adab  - Bilmeyenler çin’ ba kl  uyar  yaz nda tiyatroyu e lence yeri

olmaktan çok bir okul olarak nitelendirmi tir. Tiyatroya nas l giyinilerek gidilmeli,

tiyatro salonunda nas l oturulmal , oyun nas l seyredilmeli hatta nas l alk lanmas

gerekti ine kadar Türk seyircisine yol gösterici nitelikte önerilerde bulunmu tur.

Tiyatro görgüsü ve kültürü, seyirciye ö retilmeye çal yordu. Seyircinin sahneye

seslenmesi, oyuna müdahale etmesi, sahnelenen tiyatro metninin do ru ve yerinde

anla lmas  için u ra  veriliyordu. Oynanan oyunlar n kimi müstehcen bulundu u

için repertuardan kald lm . Türk tiyatrosu gericilik ve ba nazl ktan kurtulmaya

çabal yordu. Sanat ve ahlak ili kisi incelenmeye ba lanm .

134 Yazko Edebiyat, Nisan 1982
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Sa -sol, devrimci-tutucu, gerici-ilerici kutupla malar  27 May s 1960

Devrimi ve 1961 Anayasas ’ndan sonra çok ciddi bir ekilde, iddetli biçimde artarak

tiyatroda kendini gösterir. 22 Mart 1964 günü stanbul ehir Tiyatrosu’nda

B.Brecht’in Sezuan’ n yi nsan  sahnelenirken gerici yöneli li bir olay gerçekle ir.

‘Olay, s yönetim s ras nda oldu ve bilirki iye verildi, bilirki i eserde sak nca

bulmad . S yönetim de eserin yeniden oynanmas na izin verdi’.135 Ayn  durumla

Naz m Hikmet’in Yolcu’su da kar la r. Oyun, biletleri sat ld  halde

oynat lmam r. Oyunlara, metinlerin içeri inden çok, seyircinin yazarlar n dünya

görü lerine duydu u önyarg dan dolay  tepki vermesidir. Dönemin siyasal yap

seyirci portresini de belirlemektedir. Politik tiyatro, eylem tiyatrosu, i çi tiyatrosu

olgusu dönemin tiyatro anlay na örnek gösterilmektedir. Sokaklarda, alanlarda,

grev yerlerinde, i  yerlerinde, okullarda sahnelenen bu oyunlar eylemci tiyatro

anlay na örnek olu turur. Bu dü ünceyi benimseyen, bu tür anlay ta tiyatroyu

deneyen Devrim çin Hareket tiyatrosu bu örneklerden biridir.

Tek parti döneminde, ekonomisini düzeltmeye çal an devletin tiyatroya

destek verdi i gözlemlenir. Tiyatro e itiminin temelleri, devlet eliyle ilk kez bu

dönemde at r. Devlet konservatuar  kurulmu , Tatbikat Sahnesi aç lm , Devlet

Tiyatrosu’nu kurmak için çal malar ba lam , halkevleri yoluyla tüm ülkede kültür

ve tiyatroyu yayma çabas n olumlu sonuçlar  al nmaya ba lanm r. Çok partili

döneme geçildi inde ise devletin tiyatroya olan bak  aç  de mi , ilgisinin

azald  görülmü tür. DP hükümeti, yeni geli meler yaparak katk da bulunmay

dü ünmek yerine önceden kurulu tiyatro düzeniyle yetinmeyi ye ler. “Devlet

konservatuar  gerilemi , devlet eliyle sanat n korunmas  ve kamu kesiminin ilgisi

zay flam r”136

DP 27 May s 1960 Devrimi ile iktidardan uzakla lm , 1961 Anayasas  ile

yeni bir düzene girilmi tir. Bu dönemde yarat lan özgürlük ortam yla, nitelik ve

nicelik bak ndan sa lam oyunlar yaz lm r, 1961 Anayasas  tiyatro yazarl n

geli mesinde çok etkili olmu tur. Bu dönemde özel tiyatro anlay  geli mi tir ve

135 Metin, AND, 50 Y n Türk Tiyatrosu, Türkiye  Bankas  Kültür Yay nlar , s.46
136 A.G.Y. S. 25
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canl  bir tiyatro ya ant na geçilmi tir. Ayn  dönemde be  y ll k kalk nma plan nda

tiyatroya yer verilmi tir.

“Devlet, opera ve tiyatro çal anlar  daha geni  çevrelere yararl  k lacak,
bölge tiyatrolar  kurulacak, sanat de eri ve toplum e itimine faydalar  tespit edilen
özel tiyatrolar, te vik edilecektir”.137

Ancak bu hedeflere bir türlü ula lamam , istekler gerçekle ememi tir.

Üçüncü be  y ll k kalk nma plan nda saptanan geli meler öyledir:

‘Devlet Tiyatrolar , Devlet Opera ve Balesi ve özel tiyatrolar, genellikle
çabalar  büyük il merkezlerinde sürdürmektedirler. Plan döneminde kurulmas
öngörülen bölge tiyatrolar , faaliyete geçememi tir. Ancak, Devlet Tiyatrolar ,
uzun süredir yaz aylar nda düzenledi i turne faaliyetlerini 1971 y ndan itibaren

 aylar nda da sürdürmeye ba lam r. Özel tiyatrolarda ise gerileme söz
konusudur’.138

MNP’nin Genel Ba kan  Necmettin Erbakan, Çanakkale’de düzenlenen bir

toplant da iktidara geldikleri zaman önce sinema, tiyatro, bale okullar  ve e lence

yerlerini kapatacaklar  söylemi , daha sonra futbol maçlar  da kald racaklar

bildirmi tir.  Bu da demek oluyor ki, sanat n insan n üzerindeki etkisi, insan n

geli imi engellenmek istenmi , geri b rak lmaya çal lm r. Seyircinin çok yönlü

dü ünmesi istenmemektedir. Toplumu sorgulayan, düzeni ele tiren, ba kald ran

‘birey’ yerine uyu mu , ezilen kitleler yarat lmak istenmi tir.

Tiyatro sanatç lar n sald ya u rad , sorguland , cezaland ld  bir

dönemden geçilmektedir. çinin Tiyatrosu yöneticileri Mehmet Ulusoy ve  Sava kan

Oral, kendi tiyatrosunda sahneledi i Amerikan emperyalizmini yeren139bir oyunun

afi ini Kad köy’de asarken, sürüklenerek karakola götürülmü lerdir. ki sanatç

karakolda k rk saat tutulmu tur. Bu ve benzeri olaylarla 1970’li y llarda s kça

rastlan lmaktad r.

1970’ler Türk tiyatrosuna uygulanan yapt m, engellemeler ve sald lar n

yo un oldu u y llard r. Siyasal ve ideolojik olarak ayr lan taraflar tiyatronun

137 A.g.e. s.26
138 A.g.e s, 26,27
139 Tiyatro 70, ki tiyatrocu polisin sald na u rad , Tanju C zo lu S 17
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gidi at  da belirlemektedirler. Dönemin tiyatrolar  repertuarlar  ve tutumlar na

bak larak iki ana ba a ayr labilir. Kurulu düzenle uzla ma yoluna giden, düzenin

do rudan do ruya ya da dolayl  olarak savunuculu una yapan tiyatro anlay

benimseyen topluluklar bulunmaktad r. Tiyatro 70 dergisi kurucusu S. Günay Akarsu

bu tip tiyatro anlay  savunanlar  ve kar nda duran ilerici tiyatroyu öyle

nitelendiriyor ‘Bunlar çe itli görünü ler,  çe itli aldatmacalar alt nda hep emperyalizm ve

birlikçileri için çal rlar. Bunlar n bir kesimi ilerici oldu unu bile savunur. (…)Öte

yandan da ise kelimenin gerçek anlam yla ilerici tiyatro topluluklar  birincilerle ayn  piyasa

çark  içinde ya am kavgas  sürdürürler. lerici tiyatrolar n birinci ç kmaz  da burada belirir.

Türkiye’deki bozuk düzenin bütün ç karc  güçlerini arkas na alm  tiyatrolarla, bu dengesiz

ko ullar alt nda bir yar a, daha do rusu bir kavgaya girmi lerdir.’140

Tiyatro seyircisi de, dönemin Türkiye’sinin ya ad  h zl  geli im ve kar k

ortam nda, ayr lan dünya görü leri, toplumsal ya ama paralel olarak çe itlilik

gösterir. Oyun seçimi, tiyatro toplulu unun duru u seyirciyi belirleyen etmenler

haline gelir. Topluluklar n birço u oyunun niteli inden ziyade seyircinin nabz na

göre erbet vermeyi dü ünmü lerdir. Oyun metninin sözü tek tip hale

dönü türülürken, özü bo alt lmaktad r. Tiyatro savundu u fikirlerde seyirciyi

so ukkanl kla kendi yarg lamas yla ba  ba a b rakacak yerde, seyirciyi t pk  bir

siyasal toplant da veya grev oylamas nda gibiymi çesine k rt r, eyleme iterse,

kan mca bu, art k tiyatro, seyircisi de tiyatro seyircisi olmaktan ç kar.141

1960’lar n sonu 1970’lerin ba  Türk Tiyatrosu renkli ve canl  bir dönemden

geçmektedir. Ele tiriler, aray lar, yeni tiyatro dergilerinin yay nlanmas , siyasi görü

ayr klar , dönemin hareketlili i içinde tiyatro Cumhuriyet tarihinde ender görülen

bir dönemden geçmektedir. Tiyatro, hem nitelik hem nicelik bak ndan geli meler

gösterir. Tiyatro seyircisinin giderek artan talebiyle do ru orant  olarak, tiyatro

binalar nda da bir art  görülür. Yerli oyun yaz  artar, çeviri oyunlar oynanmaya

devam eder. Kültür Bakanl  kurulur. Bütün bu geli meler göz önünde

bulunduruldu unda, 1971 muht ras n sanata ve tiyatroya olumlu anlamda katk

sa lad  sonucuna var labilir. ‘Kültür ve sanat ya am  örgütlü bir biçimde denetim

140  Tiyatro 70, lerici Tiyatrolar n Ç kmaz , say :11
141 141 Metin, AND, 50 Y n Türk Tiyatrosu, Türkiye  Bankas  Kültür Yay nlar , s. 28
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alt na alma çabalar n bir sonucu 1965 Temmuz’unda kurulan Ürgüplü

hükümetinde olu turulan Kültür Müste arl ’n n 1971 muht ras n geldi i Erim

hükümetinde Kültür Bakanl ’na çevrilmesi anlaml  say lmal r. Nihat Erim

hükümetine CHP’den çal ma bakan  olarak giren Ömer Atilla Sav’ n büyük

olas kla kültür ve sanat ya am na bir katk  olarak dü ündü ü ve destekledi i bu

yeni bakanl n kurulmas ndaki çabalar, asl nda 1971 muht ras n önemli

operasyonlar ndan biri say lmaktad r.142

Türk Tiyatrosu çe itli ç kmazlara,  bunal mlara ra men gözle görülür k rt lar da

ya ar.  Bunlar n ba nda,  stanbul Sanat enli i'nin ve Liseler Aras  Tiyatro Yar mas 'n n

yap lmas  gelir.

 ‘ (…) Halk E itim Merkezi yöneticileri, amatör tiyatrolar  gelece in
tiyatrosunun ilk filizleri say yorlar. Böyle bir enli i düzenlerken de, bir ortam
yaratmak, lise tiyatrolar  bir yandan yüreklendirmek bir yandan da seyirciyi ve
birbirlerini çal malar ndan haberli k lmak amac  gütmü lerdir. Ayr ca bu çe it
enliklerin yöneltici, bilinçlendirici özelli ini göz önünde tutmu lar. (…) Bu enli i

yürütmeyi, geni letmeyi, önümüzdeki y llarda bütün Türkiye’yi kapsayan devrimci
bir tiyatro enli ine dönü türmeyi dü ünüyorlar. Do an Aksel, Türker Tekin, Güzin
Ayral, Orhan Okay, Tuncay Özinel’den kurulu bir jüri de oyunlar  ödüllendirecek’143

Kad köy Halk E itim Merkezi Tiyatro Kolu Ba kan  Tuncay Özinel, enli in

bro üründe öyle diyor; ‘Ellerinde bulundurduklar  düzeni sürdürebilmek için

yürüttükleri ‘sanat için sanat’ sav n bile iyice yozla mas na göz yuman eski

tiyatronun eskimi  yöneticileri gençli in gerçekçi, toplumcu ulusal tiyatro sava

kar nda direnmeye devam ediyorlar. Ama bu direni  zay f bir direni tir. Çünkü,

eski tiyatronun duvarlar  y lm , temellerinde koca koca çatlaklar belirmi tir. imdi

gençli e dü en görev yeni temeller üzerine kuracaklar  tiyatromuzu olumlu yolda,

halka dönük ama geleneksel biçimde kurmakt r’ 144demi tir.

Amatör tiyatro enlikleri bir kez daha gündeme gelir ve daha önce yasaklanan

Liseler Aras  Tiyatro enli i tekrar düzenlenir. Ayr ca 1965-70 y llar  aras nda

142 Semih, ÇELENK, ‘Kalemden Sahneye, 1946’daN Günümüze Türk Oyun Yazarl nda
ilimler’, 3.Cilt s.48

143 Tiyatro ’71, Liseler Aras  Tiyatro enli i, Mahir aul, s.42
144 Tiyatro ’71, Liseler Aras  Tiyatro enli i, Mahir aul, s.42
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düzenlenen, ODTÜ taraf ndan gerçekle tirilen Amatör Tiyatro enli i de yeniden

ba lat r.

Mobil Amatör tiyatrosu, seyircinin deste iyle tiyatro çal malar

yo unla rm r. 10 Mart 1971’de Marc Camoletti’nin Secrettissimo adl  eserini

sahneye koyar.  Oyunda Gül Süveyda , Enver Orhon, Roberto Rossi,  Rengin Sezen,

Yalç n Saylam gibi oyuncular rol al rlar.

‘(…) lk y llarda irketin kantininde çok s rl artlar alt nda haz rlanmas na
ra men seyirciler taraf ndan takdirle kar lanan oyunlar sahneye konan topluluk
gayretlerinin semeresini görmü  ve 12 Mart 1970’de, içinde 70 ki ilik tiyatro salonu
da bulunan Mobil Sosyal Klübüne kavu mu tur.Klübün aç  münasebetiyle geçen

l Somerset Maugham’ n Kutsal Alev isimli piyesi sahneye konmu  ve hakl  bir
ba ar ya ula r’.145

Di er bir taraftan özel tiyatronun, 1971 senesinde, repertuar seçimine

bak ld nda içi bo , özü olmayan, hafif oyunlar seçildi i görülür. Seyirci azl n

verdi i s kl  atlatmak için baya , sulu güldürülerden medet umulur. Tiyatro

belli say da seyirciyle ya amak için didinip durur. Repertuarlar bu ya ama kavgas

yüzünden dengesizlikler gösterir.

‘(…)Belki tutar umuduyla saçma-sapan oyunlar, melodram taslaklar
deneyenler de olmad  denemez. Öte yandan tarifenin yükselmesine yol açan ve
seyirciye bir de iklik getiriyormu  gibi görünen müzikal adl  müzikli, sazl , sözlü
oyunlar ald  yürüdü.

Bir de dünyadaki modaya uygun olarak, seks, tiyatrolar zda mü teri çekici
bir ö e olma bak ndan daha bir önem kazand . Seks tiyatrolar  kuruldu, ünlü seks
oyunlar  ku a benzetilip oynand .’146

1971-80 döneminin siyasal yap ,   tiyatroyu da etkilemi ,   oynanan birçok

oyun yasaklanm , sanatç lar z çe itli bask larla, olumsuz tav rlarla

kar la lard r. Kimi özel tiyatrolar n oynad klar  oyunlar,  toplumu e itmeye ve

bilinçlendirmeye yönelik oldu undan,   hükümet yetkilileri ve bazen de tutucu

çevreler,  bu çal malar n sürdürülmesini, kendi  ç karlar   do rultusunda

engellemeye  çal lard r. Yine de, baz  toplumsal gerçekleri tiyatro yoluyla

145 A.g.e. , Mobil Amatör Tiyatrosu Ba ar  Bir Y l Geçirerek Perdelerini Kapatt , s. 50
146 Tiyatro 71 Ayl k Tiyatro Derisi, say :12, Bir Tiyatro Mevsimi Daha Kapand , S. Günay Akarsu



64

anlatma ve tiyatro yoluyla gösterme çabas na giden sanatç lar z,   amaçlar

do rultusunda y lmadan oyunlar  sürdürmeye,   bask lara kar  koymaya

çal lard r.

Yetmi li y llarda, Avrupa ve Amerika'daki tiyatrolarda, cinsellik ve ç plakl k

kavramlar  büyük ölçüde görülürken, ülkemizde Engin Cezzar-Gülriz Sururi

Toplulu u1nun oynad  Hair müzikali, tutucu çevreler taraf ndan sap kl kla ni-

telendirilmi tir. Topluluk, oyunlara getirilen sansür uygulamas na kar n, yine de

Hair  oynamay  sürdürmü tür. Bu konu ve oyun hakk ndaki bilgileri Ali Z.Oralo lu

aktar r:

(...) " A k-Bar -Özgürlük-Çiçek Çocuklar  Hippiler " in hayat felsefesi anlat lmak
isteniyor-Hair'de. Hair, gençli in sava a, anlay zl a, kat a, ki ilikten
uzakla lma bask na, askerlik görevine kar  bir isyand r. nsana e it bir
toplumda ya aman n, sevmenin, hayata ba lanman n çok daha güzel olabilece ini
göstermektedir.(...) Hair'de Hippiler dü manlar na çiçekler arma an etmekle,
güzellik, a k ve sulh dolu bir dünyan n var olabilece ini ispatlamak istemektedirler.
Oynand  memleketin geleneklerine, sanat anlay na göre baz  sahneleri ç plak
sahneye konulan Hair'in Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda repertuara
al nmas  üzerine bas zda büyük bir gürültü kopmu , bu oyun hakk nda hiçbir
fikri olmayan baz  kimseler böyle aç k bir oyunun Türkiye'de oynanmamas
gerekti ini ileri sürmü lerdir. (...) Hair'  Paris'te Theatre de la Porte Saint-Martin'de
seyredip, alk layanlardan birisi oldu umdan bir " müzik-dans- k " oyunu olan
Hair' in birkaç bak mdan stanbul'da ba ar  bir ekilde oynanamayaca  yarg nda
idim. Bu ön yarg n nedenleri de ba ta özel bir tiyatronun, küçük sahnesinin yeterli
teknik yeteneklere sahip olmamas , özellikle ark lar  iyi bir ekilde söyleyecek ve
danslar  yapabilecek sanatç lar n bulunmay  dü ünmemdi. Ço unlu u
amatörlerden kurulu kalabal k bir kadroyu (34 ki i), k sa denebilecek bir süre içinde
haz rlayarak sahneye ç karan Engin Cezzar, Hippilerin düzen d  davran lar
seyirciye anlatma bak ndan oldukça ba ar  olmu . (...) Hair, bütün dünyada
oldu u gibi bizde de ilgi ile izlenecek, özlü bir oyundur 147

1970’li y llar kendine özgü ekonomik, siyasal ve toplumsal özellikleriyle

Türk tiyatrosunu ve dram sanat  etkilemi tir. Bu dönemde ilginç denemeler

yap lm , topluluklar kurulmu , tiyatro hareketi t rman a geçmi tir. Güncel,

toplumsal ve politik görü ün ön plana ç kt  oyun metinleriyle kar la lan bir

dönemdir. Önceki y llar n masa ba nda oturan yazar , 1970’li y llarda t pk  bat da

oldu u gibi tiyatro eyleminin bir parças  haline gelmi tir. 148 Oyun yazarlar ; modern

147 Ali Z.Oralo lu,     Hair " , Milliyet, 21 Mart 1971, s.6.
148 ÇELENK, a.g.e, s. 159
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kent ya ant ns n getirdi i sorunlar ; aile kurumunu ve evrensel anlamda bireysel

açmazlar , köydeki toplumsal de ikli i ve köy sorunlar  ele alm lard r. 149

149 Ayr nt  bilgi için bknz: a.g.y
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2. BÖLÜM

12 MART SÜREC ’NDE EH R T YATROSU’NUN DEVLET T YATROSU

VE ÖZEL T YATROLAR BA LAMINDA DE ERLEND LMES

2. 1. EH R T YATROSU’NUN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Türkiye'de ödenekli tiyatro dü üncesi 19.yüzy n sonlar nda ba lar. 1914'te

bir konservatuar gibi dü ünülerek kurulan Darülbedayi ise paras zl k ve ilgisizlik

nedeniyle bir süre bocalad ktan sonra,  Cumhuriyet'in ilan yla birlikte düzenli bir

ödene e kavu mu tur. 1931 y nda ad ehir Tiyatrosu olan bu kurum ülkenin

siyasal göstergesine göre,   ini li ç  bir geli im göstermi tir 150.

Altm  y llara gelindi inde; ehir Tiyatrosu’nun iki önemli ismi, Muhsin

Ertu rul ve Vasfi R za Zobu, birbirlerinden görevi devralmaktad r. Bir ‘bayrak

yar ’d r bu.  Muhsin Ertu rul’un zaman nda Fatih ve Üsküdar sahneleri aç r,

Rumelihisar ’nda ‘yaz oyunlar ’ ba lar. Vasfi R za Zobu’nun yönetimindeyken

Harbiye’deki yeni sahneye ta r. Dünya Tiyatrosunun oyunlar n yan  s ra, klasik

ve ça da  tiyatronun örnekleri Türk seyircisiyle bu dönemde bulu ur.

Yetmi li y llara gelindi inde; bayrak tekrar Muhsin Ertu rul’a geçer.

Kahvelerde tiyatro, yeni ‘uzak mahalle tiyatrolar ’ gündemdedir. lerleyen zaman ve

yeni at mlar arzusu, yeni bir yönetim biçimini yani ‘yerinden yönetim’i de

beraberinde getirecektir

Tiyatro ile halk n aras ndaki ili kiyi irdeleyen Aziz Nesin Tiyatro Sorunlar

Üzerine Dü ünceler adl  yaz nda 1970’li y llar  içine alan engelleri u ekilde

belirtir: (...) lk akla gelen engel, halk n tiyatrolar n oyunlar  bir ön denetimden

geçirmesi ve kimi oyunlar n oynanmas na izin verilmeyi i tiyatro sanat n

geli imini k tlar.

150 Özdemir Nutku, Dünya Tiyatrosu Tarihi II, s.375.
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Muhsin Ertu rul,  bu süreçte yeniden ehir Tiyatrolar ’n n ba na geçer.  ki

ll k yöneticili i s ras nda, özellikle tiyatronun yayg nla mas  ve halk için tiyatro

dü üncesi ile Çocuk Tiyatrosu tasar  uygulamaya çal r. Yetenekli genç

sanatç lar  toplar. Bayrampa a, Gültepe, Zeytinburnu d nda sekiz yerde daha sahne

kuran Muhsin Ertu rul,  ehir Tiyatrolar  içinde genç yazarlar n ve yönetmenlerin

çal abilece i bir Deneme Tiyatrosu da kurar.

Siyasal ortam n tüm yasaklamalar na ve bask lar na ra men,  oyun seçiminde,

oyunculuk düzeyinde,  seyirci say n artmas nda ve seyirciye daha fazla, daha iyi

hizmet vermek aç ndan olumlu geli meler olmu tur. Devlet Tiyatrolar ,  1979

nda,  kurulu undan beri ilk kez, bir Bertolt Brecht eseri olan Arturo Ui'nin

Önlenebilir T rman 'n sergilemi tir.

Cumhuriyet'in en önemli ürünlerinden biri olan Devlet Tiyatrolar , sanatsal

aç dan özerkli e sahip olmal r. Bu kurulu taki i leyi , herhangi bir devlet

dairesindekine benzedi inden, ilk y llardaki sanat sevgisi ve sayg  zay flam r ve

bu kurulu  giderek devletin tiyatrosu olmaktan ç km , gidip gelen hükümetlerin

kendi görü lerini yans tma yolunda kullan lmaya ba lanm r. Bu da, bu önemli

kurulu u iktidar partileri taraf ndan bir oraya bir buraya çekilen ki iliksiz bir kurum

durumuna sokmu tur. Kurulu  yasas ndan ötürü devletin herhangi bir genel

müdürlü ü gibi çal an Devlet Tiyatrolar ,   bu yüzden de sanatsal aç dan beklenen

geli meyi gösterememi tir 151 .

1971-80 döneminde ehir Tiyatrolar 'nda oldu u gibi Devlet Tiyatrolar ’nda

da yönetimden kaynaklanan sorunlar olmu  ve zaman zaman bu sorunlar büyük

tart malara,  anla mazl klara yol açm r. Yine bu dönemde Devlet Tiyatrolar ,

sürekli de en hükümetlerin siyasal politikalar yla bocalay p durmu , siyasal

iktidar n etkisiyle ço u zaman içerik olarak doyurucu oyunlar sergileyememi tir.

Devlet Tiyatrosu'nun, 1971 y nda Venüs'te sahneledi i Atçal Kel

Mehmet'in yönetmeni ve ba oyuncusu Bozkurt Kuruç,  1959-60 döneminde Ankara

151 Bkz., Özdemir NUTKU ;“Dünya Tiyatrosu Tarihi II” , ss.378-379
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Devlet Konservatuar 'ndan henüz mezun olmas na ra men k sa zamanda kendini fark

ettirmeyi ba arm  sanatç lardan biridir. Midas' n Kulaklar 'nda dikkatleri, üzerine

çeken Bozkurt Kuruç, bu oyunu Yunanistan'da da tekrarlam , Eurydice'nin

Elleri'ni Almanya'n n çe itli ehirlerinde tek ba na oynayarak de erini yabanc

ülkelerde de göstermi tir. Tiyatronun Türkiye'nin dört bir yan na yay lmas  gerekli

gören Kuruç,  Devlet Tiyatrosu'nun görevleri konusunda unlar  söyler:

(...) Devlet Tiyatrosu'nun Türkiye' nin bütün ehirlerine yay lmas ,
hepsinde süreli çal malara  geçmesi gereklidir. Sade birkaç ehirde oynay p,
yaz n turneye ç kmakla Devlet Tiyatrosu'nun görevini yapt n inanc nda
de ilim. Herkesin birle ti i Ulusal Tiyatro, bütün ehirlerimizde ba lanacak
çal malardan sonra bu ehirlerde yeti ecek sanatç lar taraf ndan kurulacakt r
152.

1941'de Konservatuar Tatbikat Sahnesi'nde Otelci Kad n, Jül Sezar,

Oidipus ve Faust'la yirmi bir ya nda ilk önemli rollerine ç kan Cüneyt Gökçer,

1942'de bitirdi i okulun ö retmenli ine, Carl Ebert'in asistanl na ve 1958'de

Devlet Tiyatrolar  Genel Müdürlü ü'ne atanm r. Tiyatroda tak m oyunculu una

inanan ve güdümlü tiyatroya kar  olan Gökçer, dü üncelerini u ekilde aç klar:

(...) Tiyatroda tak m oyunculu una inan yorum. Tak m oyunculu u demek
her oyuncunun,en küçük roldekinin bile y ld z seviyesinde oynamas r.
Tiyatroyu hiçbir zaman vas ta olarak görmedim. Tiyatro vas ta de il, gayedir.
Antisosyal tiyatro olamaz. ‘Halka dönük gibi’ bizde,moda olan laflara
inanm yorum. Çünkü halka dönük bir tiyatro olamaz. Tiyatro bir olayd r.(...)
Asl nda halka dönük dedikleri nedir ? E er bir tiyatroya ak n ak n halk
gidiyorsa, o tiyatro kapal  gi e oynuyorsa buraya gidenler halk de il midir?
Bir tiyatroyu dolduran seyirci halk n ta kendisidir. Ben güdümlü tiyatroya
kar m. Yoksa bir tiyatroda her fikri ta yan ve sanat de eri olan her tür
oyun oynanabilir 153.

“Devlet Tiyatrolar ’ n ba ca amaçlar ndan biri de,  Anadolu'ya ve yurdun

her yan na tiyatroyu yaymakt r.  Bu amaç Devlet Tiyatrolar  Ana Tüzü ünün ilk

maddesinde aç k seçik belirtilmi tir.  Hal böyle oldu u halde,  ne hikmetse,  Devlet

Tiyatrosu'nun bugünkü yöneticileri bu ana davay  unutmu  görünmektedirler.”diyen

152 Yoksulluk ve Geçim Derdinden Elektrikçi Olmak steyen Bozkurt Kuruç, Cazip Geldi inden
Konservatuar'a Girerek Aktör Olmu  ", Milliyet, 18 Nisan 1971, s.6.
153 Ali. Z. Oralo lu, ‘Cüneyt Gökçer’, Milliyet, 9 May s 1971, s.6
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Haldun Taner, Devlet Tiyatrosu'nun yönetimden kaynaklanan “Bozuk Düzen” ine

ili kin yergilerini u ekilde aktar r:

(...) Tiyatroyu Anadolu'ya götürecek, yurda yeni sahneler
kazand racak yerde acaip bir stanbul hastal na tutulmu lard r. Otuz be
tiyatrosu olan bu büyük ehirde ille onlarda, daimi temsiller vermek hevesi
ile, sinema salonlar  kiralamakta, onar mlara kalkmakta, Devlet Bütçesi' den
milyonlarca lira kira ve kalabal k kadrolar na fuzulî yolluklar
ödetmektedirler.(...) Devlet Tiyatrosu sanki milletin de il de, iktidar n
emrinde, hep onun de er yarg lar na ayak uyduran bir müessese
san lm r(...) Yeni bir hamleye geçmeden önce, eski hatalar n bir
bilançosunu ç karmak, nelerin yanl  yap ld  aç k kalple, tespit ve itiraf
etmek gerekir (…)154

Devlet Tiyatrosu, 1971-80 sürecinde, siyasal yap dan kaynaklanan,  herhangi

bir devlet dairesi ki ili ine bürünmü tür. D ar da oldu u gibi,  özerk bir sanat

kurulu taraf ndan yönetilmeyen bu önemli ödenekli kurulu  da, siyasal partilerin ve

geli melerin aras nda bocalay p durmu tur. Dönemin siyasi çevresinin Devlet

Tiyatrosu'na bak  aç  Haldun Taner anlat yor:

(...) Devlet Baba ve ba kent parlamenterleri, tiyatro denince Devlet
Tiyatrosu'nu anl yorlar. Devaml  olarak 'davetiye ile onurland klar ’ için bu
tiyatroya daha ba tan sempatileri var. Yak nlar nda da üstelik. Orada oynanan
gözü ve gönlü avlayan gösteri li donat ml  müzikaller, dramlar ve komedileri
var güçleri ile alk yorlar. Ayr ca bu tiyatronun bütçesi Meclis'ten geçerken
oy verdikleri için de, bu çorbada tuzu olman n böbürünü duyuyorlar. Paras
kendileri, vermi  gibi oray  bir müzikay  hümayun san yorlar. Devletin o
tiyatroya verdi i milyonlar n parlamenter ayl klar ndan de il, fakir yurtta n
di inden t rna ndan artt rd  vergilerden kar land  ya unutuyor, ya
unutmu  görünüyorlar. Onlar n bu yan lg  besleyenler de yok de il.
Devlet Tiyatrosu'nun son on,on iki y ll k çizelgesini izleyenler, son derece de
kaypak, de ken bir rota ile kar la rlar. Bu tiyatronun yönetimi, repertuvar
siyaseti, o andaki iktidar n rüzgar na göre dümen tutan bir yönetimdir.(...)

imdi de her halde, geçici oldu unu güven oyu da alamad
unutup, yirmi y l için iktidara gelmi  gibi her alanda ayr nt  çal ma
programlar  haz rlayan bugünkü hükümetin e ilimleri ö renilecek, ona göre
bir rota düzenlenecektir. Yar n da Allah kerim. Yar n geleceklerin de bir
nabz  olaca na göre, ona göre erbetler haz rlanacakt r, hem de çok iyi
haz rlanm  ve sunulmu erbetler155.

154 ‘Devlet Tiyatrosu Turneye Ç yor’, Milliyet, 16 May s 1971, s.6
155 ‘Tiyatrolar’, Milliyet, 10 Temmuz 1971, s.6
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Yetmi li y llarda,  Türkiye'nin geli im sürecine ayak uyduramayan ödenekli

tiyatrolar n aras nda zmir Devlet Tiyatrosu da vard r. zmir'deki tiyatro ya am ,

zmir Devlet Tiyatrosu'nun 220 ki ilik küçük salonu, yetersiz küçük sahnesi ve

yetersiz kadrosuyla sürdürülmeye çal r. zmir'in tiyatroya yakla  ve Devlet

Tiyatrosu’nun konumunu Özdemir Nutku de erlendiriyor:

( . . . ) zmir Devlet Tiyatrosu, 28 Eylül 1957 gününden bu yana sürekli
temsiller veren bu kurumdur. Demek k i , yirmi y ldan beri, zmir'dedir,
Devlet Tiyatrosu. Bu kurumun, zmir' in tiyatro seyircisine elbette bir katk
olmu tur. Ancak bu kurum, uzun y llard r zmirlilerin pek gitmek
istemedikleri bir tiyatro görünümündedir. Seyircilerin bu ilgisizli inin
etkisiyle, zmir Devlet Tiyatrosu da tamamen içe kapan k, kendi kendine

ldanan ya  bir adam durumuna girmi tir. Bunun nedenleri çe itlidir,
ama bu nedenlerin en belirgini bu tiyatronun Türkiye'nin geli im sürecine
ayak uydurmam  olu udur156 .

Pahal n, ekonomik buhran n tiyatrolar  tehdit etti i bir döneme girilmi tir.

Özel tiyatro yöneticilerinin ço u içine girdikleri ekonomik krizin Türkiye’deki

iktisadi krizin bir yans mas  oldu unu kabul etmemektedirler. ‘Halk ciddi oyunlardan

ho lanm yor’’Tiyatroyu televizyon tehdit etmektedir’ gibi nedenler öne

sürmektedirler.

Bütün özel tiyatrolar g rtla a kadar borç içindedirler. Geçim s nt
her gün biraz daha artarken dar gelirlinin her geçen gün lokmas  azal rken
tiyatro seyircisinin artmas  dü ünmek elbet mümkün de ildir. Ve elbet
ekonomik kriz öncelikle tiyatronun kap na dayanm r.

rtla a kadar borç içinde olan tiyatro sahipleri ilk i  olarak
oyuncular n ücretlerini k smakta ya da ücretlerini ödeyememektedir’157

1971-80 sürecinde Devler Tiyatrolar 'nda oldu u gibi ehir Tiyatrolar ’nda da

yönetimden kaynaklanan sorunlar olmu  ve zaman zaman bu sorunlar büyük

tart malara, anla mazl klara yol açm r. Yine bu dönemde ehir Tiyatrolar ,

sürekli de en hükümetlerin siyasal politikalar yla bocalay p durmu , siyasal

iktidar n etkisiyle ço u zaman  içerik olarak doyurucu oyunlar sergileyememi tir.

1969- 1970 sezonunda ehir Tiyatrosu’nun genel durumu öyledir:

156 Özdemir NUTKU; ‘ atoya Davet’ , Mill iyet , 14 Aral k 1977, s . 10

157 Tiyatro 72, Pahal k tiyatrolar  tehdit ediyor, iç haberler, s.5
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“- ehir Tiyatrolar  bu y l üç yeni sahneye kavu tu ve koltuk say  %56 artt .

-Amerikan Tiyatro Edebiyat  Ansiklopedisi bu y lki yay nlar  aras nda Türk

Tiyatrosuna büyük yer verdi.

-Muhsin Ertu rul’un 60. Sanat Y , Türkiye’deki bütün tiyatro kurulu lar n

kat lmas  ile kutland  ve gösteriler y n en büyük Tiyatro olay  oldu.

ehir Tiyatrolar nda oynanan eserler ile bu y l Adana Belediyesi ehir

Tiyatrosu sahnelerini açabildi.

ehir Tiyatrolar  y llardan beri ilk defa bir yabanc  rejisörü stanbul’a davet

ederek talyan klasi i Yalanc ’y  27 y l sonra ehir Tiyatrolar  sahnelerine ikinci kez

koydu.

ehir Tiyatrolar  ile talyan Kültür Merkezinin ortakla a çal malar  sonucu

tarihi talyan Tiyatro Masklar  sergilendi. Kas m 1970.

-Y n ilginç sergilerinden birini Mengü Ertel açt  ve haz rlad  Tiyatro

afi lerini stanbul ve Ankara’da sergiledi.

- Kültür Saray  çeyrek as r sonra perdelerini açt  ve Devlet Tiyatrosu bir

sezon boyu ba ar  oyunlar sundu.

-Uzun y llar Türk Tiyatrosuna hizmet eden Necla Sertel Aral k ay nda hayata

gözlerini yumdu.

ehir Tiyatrolar n ünlülerinden Hadi Hün 17 Aral k günü tedavi edildi i

Numune Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Hadi Hün’ün son olarak sahneye

koydu u çocuk oyunu ‘Kurnaz Avukat’ bütün sezon boyu Üsküdar Tiyatrosunda

temsil edildi.

-18 telif, 56 tercüme ve yüzden fazla adapte oyun yazan Türk Tiyatrosu’nun

en eski sanatç lar ndan Yusuf Sururi 75 ya nda oldu u halde ubat ay nda hayata

gözlerini kapad .

-Harbiye Tiyatromuzun ilk oyunu Canavar n çevirmeni ve Türk Sinemas n

bir numaral  sesi Adalet Cimcoz 13 Mart 1970 günü aram zdan ayr ld .

-Sanatç lar zdan Kadriye Tuna’y  Haziran ba nda kaybettik.

- Tarihi Tepe Ba  Dram Tiyatrosu Nisan ay nda ç kan bir elektrik konta

sonucu yand .
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-Ünlü hikayeci ve tiyatro yazarlar zdan Orhan Kemal Haziran ay nda

Bulgaristan’da bir kalp krizi sonucu vefat etti.”158

158 Türk Tiyatrosu Dergisi, 1970, s.2
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2. 2. EH R T YATROSU’NUN YÖNET M SORUNU

1966 y n Mart ay nda,  ba yönetmen kadrosu kald nca,  M.Ertu rul da

tiyatroyu b rakmak zorunda kalm r. Bu, ehir Tiyatrosu içinde büyük bir

çözülmeyi getirmi  ve tiyatronun ba ar nda büyük katk lar  olan genç sanatç lar n

ço u tiyatrodan ayr lm lard r. 1968 y nda, seçim ba ka bir parti taraf ndan

kazan nca,   belediye kurul üyelerinin yap nda bir de iklik olmu  ve bu kurul 24

Ekim 1968 günü yapt klar  ilk oturumda Ertu rul'un ehir Tiyatrosu ba yönetmeni

olarak atanmas  karara ba lam r. Ancak Türk Tiyatrosu'nun ustas  bu ça

kabul etmemi tir.  Bir süre ba z kalan, büyük tutars zl klar ya ayan kurumun ba na

Vasfi R za Zobu atanm r. M.Ertu rul gibi geli meye aç k olmayan, yurt d nda

sahnelenen oyunlar  izlemeyen Zobu, o güne kadar yap lanlar  bilerek ya da

bilmeyerek ortadan kald rm r. Repertuar düzeninde de iklikler yapan Zobu, yerli

oyunlar n desteklenmesine kar  ç karak, bunlar n yerine modas  geçmi  eski

vodviller, bulvar oyunlar  sahneye getirmi tir. Yetmi li y llar n ba nda ehir

Tiyatrosu,   yönetimden kaynaklanan yanl  uygulamalarla, yorumsuz, ki iliksiz,  ne

yapt  bilmeyen, bocalayan bir tiyatro görünümündedir. Sonuçta 1973 y n ilk

aylar nda ehir Tiyatrosu içinde huzursuzluk artm  ve ayn  y n ortalar nda bu kuru-

ma yeni bir yönetici aranmaya ba lanm r. Vasfi R za Zobu, olumsuz yakla mlara

ve huzursuzluklara dayanamayarak, bu y n sonunda istifa etmek zorunda

kalm r159.

1917 y nda girdi i Darülbedayi ve sonraki haliyle ehir Tiyatrolar  d nda,

hiçbir özel ya da resmi tiyatro toplulu una kat lmam  ve ehir Tiyatrolar 'ndaki

görevlerinden hiç ayr lmam  olan Zobu, Genel Sanat Yönetmenli i ve

ba yönetmenlikten istifa ettikten sonra,  ayr ca emeklili ini de istemi tir. V.R.Zobu,

istifa nedenini u ekilde belirtmi tir:

(...) Dört y ld r Fahri Atabey'in vaadleriyle bu vazifeyi sürdürdü ümü
belirtmek isterim. Fakat dört y ld r bu vaadlerin hiç biri yerine gelmedi. Fahri
Atabey'den öncesi için de ayn eyi söyleyebilirim. Faruk lgaz' n vekalet etti i
devrede de, ehir Tiyatrolar dare Heyeti'ne, baz artlar ileri sürerek girdim. Bu

159 Özdemir Nutku, Dünya Tiyatrosu Tarihi II, ss.375-376
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artlar n kabul edildi i ve edilece i inanc yla vazifeye sar ld m. Bu artlar n ba nda
tiyatronun toptan slâhat  geliyordu. Yap lmas  gereken, yap lmamas  gereken say z

lemler vard . Bunlar yerine konmad kça ehir Tiyatrolar  düzelemezdi. Tiyatronun
sanatç  kadrosunda sanatkâr  hak kazand  yere oturtmazsan, hakk  olmayana hak
icad edersen, topluluktan bir ba ar  beklememek gerekir. Hakk  olana hak
tan mamaya, hakk  olmayana hak icad etmeye iltimas müessesesi denir. Bu müessese
ortadan kalkmadan size sayabilece im pürüzlerin hiçbiri düzelemez. Hak konusu
hâle yola koyulmazsa bir sanat yönetmeninin bu artlar ve bu nizams z a rl klar
alt nda i  görmesine imkan yoktur 160.

V.R.Zobu, ehir Tiyatrolar 'n n Genel Sanat Yönetmenli i'nden ve

Ba yönetmenlikten ayr ld  halde, tiyatroda kalabilecekken kalmam , emeklili ini

istemi tir. Bu karar n nedenini u ekilde aç klar:

(...) Emeklilik konusunda çoktan karar  vermi tim. Sanat yönetmenli i
görevi üzerimdeyken bir türlü emeklili imi isteyemiyordum. Oysa imdi tiyatroda
mesuliyeti olan bir i te de ilim. i olmayanlar n, i e yaramayanlar n, sanat nda
ba ar  gösteremeyenlerin, " hastay m " deyip uydurma s hhat raporlar  getirip
vazifeden kaçanlar n, tiyatro kadrosunda yeri olmamal r, diye mücadele eder, avaz
avaz ba rken, imdi ben mi ayn  duruma dü eyim ' Tiyatrom, beni oturttu u

demde ald m ücrete mukabil ve de erde benden hizmet ister. Ben bunu verecek
ça  ve ya  geçtim. imdi fazla çal maya de il, istirahate ihtiyac m var. Bugün

ehir Tiyatrolar  kadrosunda, sanat yönetmeni vard r ama rejisörlük unvan yla bir
mevki yoktur. Bu vazifeyi aktörler aralar nda  taksim ederler. " Aktörüm, aktörüm "
deyip, bir kadroya girmek için de tiyatro sezonu içinde gece gündüz sahnede vazife
almak mecburiyeti vard r. Bunun haricinde bir harekete benim akl m yatmaz.
Ba kaca da ehir Tiyatrolar 'nda yapabilece im bir i  mevcut de ildir 161.

Devlet Tiyatrosu'nda görülen kurum içi anla mazl klar n benzeri, stanbul

ehir Tiyatrosu'nda ya anm r. Ekim 1965 seçimleri, AP'nin tek parti olarak

iktidara gelmesi, güç dengelerini de tirir. ehir Tiyatrosu ile ilgili haz rlanan bir

tasar  Belediye kuruluna sunulunca olay duyulur. Bu tasar ya göre, ehir Tiyatrosu

yönetimi, sanat ve oyun seçimi üzerinde yetki sahibi olacak Okuma Kurulu ile

tiyatroyu her anlamda güdümleyebilecek bir Denetleme Kurulu olmak üzere ikiye

bölünmü tür. Okuma Kurulu, kurum d ndan ça lan ki ilerden olu turulacakt r.

As l tepki çeken konulardan biri ise, Denetleme Kurulu'nun belediye kurultay

üyelerinden seçilecek olmas r. Ço unlu u Adalet Partisi üyelerinden olu anlar

160 Zeynep Oral, " Zobu : ltimas Ortadan Kalkmay nca Tiyatro Düzelmez. Milliyet, 13 Ocak 1974,s.6.

161 Zeynep Oral, " Zobu : ltimas Ortadan Kalkmay nca Tiyatro Düzelmez. " , Milliyet, 13 Ocak 1974,
s.6.
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taraf ndan haz rlanan tasar ya göre, Denetleme kurulu üyeleri y ll k 72.00 lira,

Okuma Kurulu üyeleri de ayl k 1.250 lira alacaklard r.162

Muhsin Ertu rul'un görevden al nmas ndan tam bir y l önce, yeni

yönetmeli e tepki, bas nda da geni  yer al r.

Belediye ehir Meclisi'nde onaylanarak yürürlü e girdi inde, yeni
yönetmelik gere ince bütün kurumlar n üstünde yeni bir denetleme kurulu i  ba na
getirilecek ve tiyatrolar için oyun seçme i ini de yine bu kurul üstlenecektir. Bu ise
tiyatroyu her eyden önce sansür etme anlam na gelmektedir ve hareketin tiyatro
sanat na ve yazarl k hürriyetine do rudan do ruya bask  oldu unu söyleyen Haldun
Taner, Beklan Algan, Tunç Yalman, yeni yönetmeli i bu aç dan protesto ettiklerini,
Türk Edebiyatç lar Birli i ad na konu an C. Fehmi Ba kut da durum gerçekle irse,
Türk yazarlar n bundan böyle ehir Tiyatrolar ’na piyes vermeme karar  ald klar
aç klam r. Yeni yönetmeli in Denetleme Kurulu ile ilgili maddesi, bu kurul
üyelerinin ehir ivedisi üyelerinden seçilmesini öngörmekte ve böylece tiyatrolar
tiyatro d  ki ilerin eline geçerek toplumu uyarma görevinden uzakla lmak
istenmektedir. ehir Meclisi üyeleri ço unluk sanatla de il zanaatla u ra anlard r ve
ister istemez bu çe it üyelerden seçilen Denetleme Kurul tiyatroyu tiyatroluktan

karacakt r.163

Aralar nda Cevat Fehmi Ba kut, Refik Erduran, Çetin Altan, Nihal

Karama ral , Haldun Taner, Aziz Nesin, Orhan Kemal, Melih Cevdet Anday, Ahmet

Kutsi Tecer, Selçuk Kaskan' n da bulundu u tiyatro yazarlar  bir araya gelerek Türk

Yazarlar  Birli ini kurarlar. Bu yeni hareketin temsilcileri, vali Niyazi Ak  ile

görü erek durum ile ilgilenmesini rica ederler.164 Ancak tüm çabalara, protestolara

kar n tasar  kabul edilir.

ehir tiyatrosunun parti kanal yla idare edilmesine tepki, kurum içinden

istifalarla gelir. Bu istifalar, ehir Tiyatrosu için tam anlam yla bir kan kayb  olur.

Tunç Yalman, istifa gerekçesini, “ ehir Tiyatrosu'nun bugünkü idare ekline art k

inanm yorum. Mant k, sa duyu, düzen ve her eyden önce gerçek bir sanat

endi esinin hakim oldu u bir ehir Tiyatrosu'nda tekrar çal abilmek en büyük

emelimdir” 165 sözleriyle aç klar. Muhsin Ertu rul'un tavr  ve görü leri ise serttir:

162 Ö. NUTKU, Darülbedayi’nin Elli Y , s. 101
163 ‘Tiyatro Hürriyetine ndirilmi  Darbe’, Milliyet, 9 Mart 1965, s.6
164 ‘ ehir Tiyatrolar n Ak beti Ne Olacak?’ Milliyet, 29 Mart 1965, s.6
165 ‘Tiyatro Olaylar ’, Milliyet, 9 Ekim 1965, s.6
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PERDE AÇILIYOR

Geçen y l ehir Tiyatrosu, stanbul'un çe itli semtlerinde 1277 temsil verdi.
Bu 1277 temsilin 900 temsili yerli yazarlar n 15 piyesi, gen kalan 377 temsilini
tercümesi oynanan 10 eser te kil ediyor.

Yerli yazarlar za te ekkürler ederken öz çocuklar n eserlerine bu büyük
ilgiyi gösteren say n stanbullulara da minnetle ba  ula z. Bir
mevsimde yaln z bir tiyatroda 15 Türk piyesi, bu imdiye kadar hiç görmedi imiz
bir say . Bir yönümüz böylesine geli irken, tiyatronun ba  oldu u stanbul
Belediyesinin ehir Meclisinde tats z tuzsuz, ipe sapa gelmeyen, onlar n bilgi ve
ihtisas s rlar  a an ahenksiz sesler yükseldi. Bir bak ma iyi oldu. Çünkü bu
seslen ç karanlar n tiyatro konusunda hiçbir ey, ama hiçbir ey bilmedikleri, hatta
kendi görevlerini de iyi kavrayamad klar  ortaya ç kt . Bunlar  kendilerine
aç klamay , tarih önünde, kendime borç bildim. Bana bu f rsat  verdikleri,
kendilerinden sonra geleceklere de ders olaca  için te ekkür ederim.Baylar,
bayanlar, niçin bilmedi iniz eylere burnunuzu sokarak kendinizi küçük
dü ürüyorsunuz? Az çok okur yazar ki iler bilirler ki, tiyatro çok eski bir
kurumdur. Tarihi, medeniyet tarihiyle at ba  beraber yürür. Önümüzdeki y l
Delphi'de kurulu unun 2500'üncü ya  kutlanacak. Sizlerin, bu kadar eski bir
geçmi i olan tiyatronun bugüne kadar geçirdi i çe itli de iklikleri bilmenize
imkan var m ? Kuruldu u günden bu yana tiyatrolar hürriyetlerini, özgürlüklerini
muhafaza etmi lerdir. Her tiyatro, örgüt bak ndan baz  yerde devlete, baz  yerde
belediyeye ba r ama, i ine ve idaresine sanatç lardan gayrisi burnunu
sokmam r. Çünkü tiyatro, Aristophanes zaman ndan beri topluma önderlik eder,
devleti, hükümeti idare edenleri denetler. Her konuda yol gösterir. Görevi gerçe i,
iyiyi, güzeli tan tmakt r. Bunu nas l yapar bilir misiniz? öyle: gerçe i yalanc lar n,
mürailerin, hokkabazlar n, dalaverecilerin gözü doymaz midecilerin ahlaks zl ,
kapkaçl , kalpazanl klar  ortaya koyarak gösterir. Güzeli; allak kocalarla

ll k kar lar n çirkinliklerini çi indirerek, maskelerini al a  ederek gösterir,
iyiyi; kötülüklerini aray p bulup de erek, teker teker halk n gözü önüne sererek
gösterir, i te bunlar  görmek istemeyenler, daha do rusu kendilerini bunlar
aras nda tan yanlar aynaya k zarlar, sahneyi basarlar, bu eski bir adettir.

(...) Hiçbir devirde tiyatro, bu hükümet d  ele tirme, denetleme yönünü
kaybetmemi tir Fransa'da Moliere, sahne dindarlar  mürailikle suçlar, Almanya'da
genç Schiller, Haydutlar piyesiyle Manheim tiyatrosunun sahnesinden iktidardaki
haydutlara seslenirdi. Alman mparatoru, Gerhart Hauptmann' n Dokumac lar
piyesini oynad  için Reinhardt' n tiyatrosundaki locas  b rakm , ama tiyatronun
hürriyetine kar mam . Hitler'in yüzüne, en parlak devrinde Marquis Posa'n n

ndan, "Efendimiz, dü ünce hürriyeti veriniz!" diye ba ran Berlin'de Deutsches
Theater sahnesi olmu tu. En koyu istibdat alt nda bile tiyatro, her yerde, her zaman
hürriyetini korumu tur.

Haydi bu zevat bunlar  okumad lar, duymad lar diyelim. Yak n y llar n Türk
tiyatro tarihini de mi i itmediler? Memleketimizde tiyatronun çocukluk ça
say lan senelerinde saray n istibdad , zaptiyesi, sansürü, zindan , sürgünü alt nda
bile tiyatronun Osmanl  imparatoruna ba  kald rd , kafa tuttu unu da m
okumad lar?

(...) Bu vesika ile ehir Meclisinden tiyatroya dil uzatan a t aras ndaki
benzerli::? bak z br kere! Önce bilinmesi gereken udur: Tiyatro her gün de en
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hükümetlerin, midecilerle dolan partilerin üstünde b'r kurumdur. Toplum cna ancak
hürriyeti, özgür çal mas  için ödenen verir.

stedi imiz zaman biz, bsen’in Halk n Dü man  oynar, ço unlu u aldatan
cahil belediye- reislerinden örnekler gösteririz, istedi imiz zaman biz, rü vet alan
memurlar , bilgisiz maarif naz rlar  sahneye ç kar z. Bunlar için ne ehir
Tiyatrosuna, ne Devlet Tiyatrosuna dil uzatmaya kimsenin hakk  ve yetkisi yoktur.

ehir Meclisi üyelerinden birkaç , e er tiyatroyu özel çiftlikleri, sanatç lar
da parayla tutulmu  kahyalar  san yorlarsa, uyans nlar. Bu tiyatro, sanatç lar nd r.
Belediyeyle ilgisi, ehirliden vergiyi belediye toplad  ve tiyatro toplumun
hizmetinde oldu u, bu vergiden pay na dü eni belediye kanal yla ald  içindir.
Tiyatro, hükümetlerin veya belediyelerin lütfuyla ya ayan bir arpal k de ildir.
Ald  ödenek, topluma verdi i yüksek ruh ziyafetinin, seyirciye yapt  e itim ve
kültür görevinin kar r.”166

stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu, belediyenin ödene i ile ayakta kalan bir

kurumdur. Kar amac  gütmeyen bu kurum 1970 y nda sahneledi i oyunlarla,

yönetmeli ine uygun hareket etmedi i gerekçesiyle ele tiri al r.

stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu, stanbul halk n verdi i vergilerle

aç  kapatan, dolay yla halk n paras yla ya ayan bir tiyatrodur. Bir kültür

kurumu oldu u için verilir ona bu para. Özel tiyatrolar gibi kar etmek amac  ta maz

çünkü bu kamu kurulu u. Görevi bamba kad r. Yurdumuzun bugünkü artlar na göre

de epeyce ileri bir yönetmeli i vard r. Bu ileri yönetmelik, ehir Tiyatrosu

yöneticilerinin görevini saptam r.

Ne var ki, ehir Tiyatrosu,  yönetmeli in yükümledi i görevleri bile yerine
getirmekten aciz bir tutumla bocalay p durmaktad r. Uza a gitmek gereksiz. Bu

n, ya da son ay n oyun dizisine, bu oyunlar n sahneleni indeki ve oynan ndaki
beceriksizli e, gülünçlü e öyle bir bakmak yeter, ehir Tiyatrosu’nun nas l kötü,
yanl  ve ters i ledi ini anlamak için ‘Gecikenler’, ‘Erkeklere Yasak’, ‘Söyle
Geleyim mi, Gelmeyeyim mi?’ gibi oyunlar  anla lmadan sahneye konup
anla lmadan oynayan ve elbette ki anla lmadan seyredilen ‘Tango’yu, ya da ancak
yabanc  bir rejisörün elinde ba ar ya ula an ‘yalanc ’y   ilk akla gelenler aras nda
sayabiliriz.

ehir Tiyatrolar ’n n, tan  gere i, yönetmeli i gere i baz  görevleri vard r.
Bu görevlerin yerine getirilmesini istemek hakk zd r. Çünkü bu y n belediye
bütçesinden ehir Tiyatrosu’na ayr lan 8Milyon liray  de il, halk n bir kuru unu dahi
kimsenin çarçur etmeye hakk  yoktur. 167

166 Muhsin Ertu rul, ‘Perde Aç yor’, Türk Tiyatrosu, 1 Ekim 1965, s.6-7
167 Tiyatro 70, Nisan 1970, say :3s.50
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Ça da  Türk Tiyatrosu'nun kurucusu M.Ertu rul, 1974 y nda,

V.R.Zobu'dan sonra tekrar ehir Tiyatrolar  Genel Sanat Yönetmenli i ve

Ba yönetmenlik görevine getirilir. stanbul Belediye Ba kan  Ahmet svan,   bu

konudaki görü lerini u ekilde dile getirir  :(...) syan, Muhsin Ertu rul'un göreve

ba lamas yla Belediye Tiyatrolar 'hn n yeni bir anlay n içinde çal maya

giri ece ini, tiyatronun fakir halk n aya na, gecekondu bölgelerine götürülece ini

söylemi tir. Belediye Ba kan , " Muhsin Ertu rul, kendi sanat anlay na uygun genç

rejisörleri de getirmek istemektedir. Kendisine yard mc  olaca z." demi tir. svan bu

arada, " Sanatkârlar n ücretlerine ait yönetmeli in Meclis'te onaylanaca  da

söylemi tir168 .

M.Ertu rul da, kendisine yöneltilen sorulara, k saca u ekilde kar k

vermi tir:

(...) Durumu dün ö renmi tim. Teklifi prensip olarak olumlu kar lad m. u
ana kadar ehir Tiyatrolar 'yla ilgili bir inceleme yapmad m. Neyin yap p, neyin
yap lmad  bilmiyorum. Neler yapaca  ancak tetkiklerimden sonra
söyleyebilirim. Bu güne kadar uzaktan mü ahede etti im hususlarla ilgili görü lerimi
de yak n zamanda aç klar m 169.

Zobu'nun yanl  yönetiminden kaynaklanan sorunlar  ortadan kald rmak için,

 bir çal maya giren Ertu rul, yeni yönetim döneminde u yenilikleri

amaçlam r:

(...) Televizyon tiyatroyu baltalama yolunda. Tiyatro kendisini halka
sevdirmek için bir çaba harcam yor. Ben tiyatroyu halk n mal  yapmak istiyorum.
Tiyatrolar üç saat dolu…Günün öteki saatlerinde bombo  duruyor. Binalar n bu
kadar k ymetli oldu u bir zamanda salonlar n bo  kalmas  yaz k. Ben çal malar  16
saate ç karmay  dü ünüyorum. Sonra provalar halk n önünde olacak...Yani isteyenler
ücret ödemeksizin provalar  izleyebilecekler. Böylece halk tiyatroyu sevecek,
ilgilenecek ve ne gibi güçlüklerle kar lan ld  görecek...Ba ca amac z ti-
yatroyu yoksul semtlere götürmek olacakt r. Okullardan, salonlardan faydalanaca z.
Yer bulamazsak kahvelerden yararlanaca z. Ne yap p yapaca z, tiyatroya gelme
olana  bulamayanlar n aya na biz gidece iz. Tiyatro fiyatlar  çok pahal ... Biz ucuz
tiyatro yapaca z. Yani tiyatro her yönüyle halk n, seyircinin evi olacak...Sonra özel
tiyatrolar n durumu çok kötü...Bizim salonlar z bo  kald  saatlerde buralardan

168 " Muhsin Ertu rul ehir'Tiyatrolar 'n n Ba na Getirildi." , Milliyet, 12 Ocak 1974, ss.1,11

169 " Muhsin Ertu rul ehir Tiyatrolar 'n n Ba na Getirildi. " , Milliyet, 12 Ocak 1974, ss.1,11
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özel tiyatrolar n yararlanmas  sa layaca z. Özel tiyatrolara yard m etmeyi çok
istiyorum 170 .

stifas ,  Belediye Ba kan  taraf ndan da kabul edilmeyen Vasfi R za Zobu,

Muhsin Ertu rul'un "Yuvada Kal!" demesi üzerine istifadan vazgeçmi , Ceza

Kanunu’nu sahne çal malar na ba lam r.171

Seyirciye sayg , gençlere inanc  hiçbir zaman yitirmemi  olan

M.Ertu rul,  yönetimindeki stanbul Belediyesi ehir Tiyatrolar , "Halkla bütünle ip,

 bir i birli i sa lamak amac yla" yeni bir program düzenlemi tir. Muhsin

Ertu rul'un yeni önerileri aras nda Stadyumda Tiyatro da vard r. M. Ertu rul bu  yeni

hedeflerle ilgili olarak,   bize  u aç klamalar   yap yor:

(...) Amac z maç seyircisi ile tiyatro seyircisi aras ndaki fark  kald rmak.
Maçlardan önce yer tutmak için saatlerce bekleyen halka tiyatro vermek. Her spor
kulübünde bir amatör tiyatro toplulu u kuraca z. Ve her stadyumda uygun türde bir
tiyatro olay  uygulayaca z. Sonra...Sonra... bir amatör tiyatro olimpiyad z var.
Her ilin içinden seçece i amatör topluluklar Eylül ay  içinde stanbul'da yap lacak bu
tiyatro olimpiyad na kat lacaklar. Dü ünün, yurdun her kö esinden gençler, genç
soluklar gelecek. Sonra...Sonra, hani bir Türk Tiyatrosu dergimiz var ya, onun yan

ra ba ka bir yay na da ba yoruz. Ad  "Seyircinin Sesi"  olacak. Bugüne dek yaln z
kendi sesimizi duyduk, biraz da seyircinin sesini, iste ini, ele tirisini duyal m 172

1974 y n ubat ay nda, stanbul Belediyesi ehir Tiyatrolar  Yöneticileri,

Harbiye Merkez Binas 'nda, on dört Belediye ube Müdürü ile ortak bir toplant

yaparak, tiyatronun stanbul'un bütün semtlerine götürülmesi konusunda kararlar

al rlar. Tiyatrosu ve okul sahnesi olmayan bölgelerde de, tiyatro oynanabilecek

kahvehanelerde çal malar  sürdürecek olan ehir Tiyatrolar , ilk temsillerini

Gültepe'de vererek Ertu rul’un, tiyatromuzu yayma hedefinin ilk ad  atarlar173.

170 Tufan Türenç, " Muhsin Ertu rul : Tiyatroyu Halk n Aya na Götürece im.", Milliyet, 13 Ocak
1974, s.6.
171 Zeynep Oral, " Muhsin Ertu rul : f Yuvada Kal i  ' Deyince, Vasfi R za stifadan Vazgeçti.",
Milliyet, 8 ubat 1974, ss.1,6.
172 Zeynep Oral, " Maçlardan Önce Tiyatro Oynanacak ", Milliyet, 9 ubat 1974,.ss.1,11

173 Bkz., " Kahvede Bile Tiyatro Ba yor." , Milliyet, 23 ubat 1974, s.3.
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Tekrar ehir Tiyatrolar 'n n ba na  geçen M.Ertu rul'un,  Stadyumda Tiyatro

önerisini ve bu öneriye kar  olu an tepkileri Haldun Taner'in kaleminden

reniyoruz :

(...) Yeniden ehir Tiyatrolar 'n n ba na geçen Muhsin Ertu rul, kollar
vad . Ard arda, orijinal, olumlu at mlara haz rlan yor. Harbiye Bölümü yaln z,

çocuklara tiyatro oynayan bir merkez olacak. Tiyatrolar, on dört saat boyu, bo
kalmayacak. Halka aç k provalar, sergiler, matineler, aç k oturumlar yap lacak.

ehrin uzak semtlerine, seyircinin aya na gezici topluluklar götürülecek. Daha
bunun gibi, nice uygar, yararl  hizmetler... Bunlardan biri de, sokaktaki adam , ba ka
bir deyimle, maç seyircisini tiyatro ile ilgilendirmek. Malum ya, bizde herkesin,
her eye akl  erer. Daha i in aslini, fasl  ö renmeden, hemen ahkam ç kar ld  : "
Hepsi olur da, i te bak bu olmaz. Kad n aktörlere söz atarlar. Erkek aktörleri yuha-
larlar. Millet maç seyretmeye gitmi  oraya. Ukalal ktan ho lanmaz." Her yenili e
kar  ilk tepkinin bu kadar yavan, bu kadar kestirip at  olmas  da, bizde
ola and r.(.,.) Maçtan önce tiyatro olur mu, sorunu böyle ba bozuk laflarla
geçi tirilecek bir sorun de il. Çünkü tiyatro tarihine bakt z zaman, daha
kayna nda tiyatronun büyük kitleleri kazanmak istedi ini görürüz. (...) Sokaktaki
insan  tiyatro ile ilgilendirmek için kahveler bize stadyumdan daha uygun görünür.
Orada seyirci sizi dinlemeye daha haz rd r. E er verece iniz ey tavladan,
dominodan daha ilginçse. Üstelik, seyirciyi kahvelerden kazan rsak, milyonlar
kazanm  oluruz. Stadlara yüzbin ki i gider, kahvelere yar  Türkiye...Ama Türk Ti-
yatrosu'nun tart mas z en büyük ülkücüsü, akl na bir ey koymu sa, o i te bir i  var
demektir. Arar, tarar, yolunu, çözümünü bulur, olmayaca  oldurur. Maçtan önce
tiyatro da oynat r. Ba ta ütopya san lan bir ey, bakars z birgün ola anla vermi ...
Muhsin Ertu rul'un ya am , her büyük ülkücünün ki gibi, hep böyle olmazlar n
oldurulmas  ile doludur174 .

ehir Tiyatrosu’nda oldu u gibi, Devlet Tiyatrosu'nun, 1971-80 döneminde

de, ba a geçen yöneticilerin tutumlar , tiyatroya ve sanata bak  aç lar , bu kurumu

kimi zaman ileriye götürmü tür, kimi zaman sessiz sakin, içine kapal , suya sabuna

dokunmayan bir politika izletmi , kimi zaman da yanl  uygulamalarla gerilemesine

neden olmu tur. Kurumun, sürekli de en hükümetlerin politik görü lerinden

etkilenerek, yönetimde de iklikler yapmak ya da hükümetlerin politik görü ü

olarak, seyirci say  art rmak için,  tiyatro repertuar  ça da  bir çizgiye ula rma

gibi çabalar  s ralanabilir.  Ancak en büyük ba ar  hiç üphe yok ki, Devlet Tiyat-

rosu Sanatç lar  aras nda imdiye dek görülmemi  bir birlik, bir dayan ma ve

kar kl  sevgi, sayg  ili kileri sa lamas r 175.

174 Haldun Taner, " Stadyumda Tiyatro " , Milliyet, 24 Mart 1974, s.13.

175 ‘ Devlet Tiyatrosu ve Operas 'nda Cad  Kazan  Kayn yor " , Milliyet, 19 Aral k 1979, s.4.
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Cüneyt Gökçer'den sonra Devlet Tiyatrolar  Genel Müdürlü ü'ne atanan

Ergin Orbey'in görevden al nmas  iste i üzerine, y llar n sanatç  Vasfi R za

Zobu'nun görü leri öyledir :

(...) Ben de senelerce tiyatro idaresinin ba nda bulunanlardan biriyim. Ama
ne ben, ne de hiç kimse Orbey'in ,muvaffak oldu u sonuçlara eri emedik. Devlet
Tiyatrosu'nun nas l bir hercümerç içinde oldu unu kendilerinden dinler, nas l
çökmediklerine ard m. imdi üç ayd r içlerinde misafirim. Böyle geni  te kilât n,
bu kadar muntazam, bu kadar muhabbetle i lemesine hayran kald m. Orbey'i
görevinden ay rmak DT için büyük bir zarard r.176

1971-80 döneminde,   öncelikle kar za,  içinde bulunulan siyasal ortamdan

da etkilenerek h zla artan özel tiyatrolar n ya ad   s nt lar,  bunal mlar,

yasaklamalar ç kar. Ya anan tiyatro enflasyonu ve beraberinde getirdi i sorunlar,

dönemin tiyatro sorunlar  aras nda özel  bir yer alm  ve bunlar Milliyet Gazetesi'ne

k  s k konu olmu tur.

Milliyet Gazetesi'nin,   bu  dönemde  içinde haberlerine yer  verdi i  özel

tiyatrolar aras nda;  Dormen,  Ayfer Feray, Mücap Ofluo lu,  Ankara Sanat,  Dostlar,

Ulvi  Uraz,    Gülriz  Sururi-Engin  Cezzar,   Kenterler,  Nisa  Serezli-Tolga  A ner,

Çevre,  Deveku u Kabare,  Ali Poyrazo lu,  Nejat Uygur,  Üsküdar Sunar,  Devrimci

Ankara Sanat,  Ankara Birlik,  Lale Oralo lu,  Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan,  Kenan

Büke,  Özgürlük,   Üsküdar Oyuncular ,   stanbul,  Tevfik Gelenbe,  Karaca ve

stanbul Halk gibi tiyatro  topluluklar  vard r.

1968-70 döneminde kurulan Dostlar Tiyatrosu’nun kurucular  aras nda Genco

Erkal,  evket Altu ,  Mehmet Akan,  Arif Erkin,  Atila Alpöge,  Nurten Tuç vard r.

Bu topluluk kuruldu unda stanbul'da otuzun üstünde özel  tiyatro  bulunur.   1970-

71 döneminde Sartre' n Nekrasof'u ile Vas f Öngören'in Asiye Nas l Kurtulur,

1971-72'de Ha ek'in Aslan Asker vayk, Ba ar Sabuncu' nun Zemberek,  Peter

Weiss'in Soru turma,  Brecht'in Anal k Davas , 1972-73  döneminde Turhan

Selçuk ve  Engin Ard ç'm Abdülcanbaz,  1973-74'de Aziz Nesin'in Azizname,

Orhan Asena'nin ili'de Av,Art Buchwald'm Büyük Dümen,   1974-75'de

176  Y.a.g.y
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Enzensberger'in Havana Duru mas ,  1975-76'da Macit Koper'in Sabotaj,  Bilgesu

Erenus'un kili Oyun adl   yap tlar   sahneye  getiren  bu  topluluk yetmi li y llar n

Özel tiyatrolar panoramas nda stanbul'un yüz ak  olarak tan mlanabilir 177(132).

stanbul'un en eski özel tiyatrolar ndan biri olan Kent Oyuncular  1959-60

döneminde kurulmu tur. Her dönem en az iki oyun sahneye ç karan bu topluluk,

1970'den sonra 30'un üstünde eser oynam r.  Karma bir oyun seçimine giden bu

topluluk en ciddi oyunlardan,  hafif bulvar oyunlar na kadar her türlü oyunu sahneye

kartm r.  Örne in,  Arthur Miller' n Bedel'i,  Çekhov'un Üç K z Karde 'i,

Gorki'nin Ayak Tak  Aras nda, O'Neill'in Günden Geceye oyunlar  yan ra,

Pisi Pisi, Kira Kimi ile Küçük Mutluluklar,  Noel Baha'y  Kim Öldürdü gibi hafif

güldürülere ve melodramlara da yer vermi tir.178

1970 y ndan sonra Ankara'da birçok özel topluluk kurulmu  ve k sa zaman

sonra kapanm r.  Ancak bunlar n içinde, Ankara Sanat Tiyatrosu 30 y ll k bir

süreklili in onurunu ta r.  1962-63 döneminde stanbul'da Arena Tiyatrosu olarak

Asaf Çiyiltepe taraf ndan kurulan bu topluluk,   bir sonraki tiyatro döneminden

ba layarak Ankara'ya yerle mi  ve o dönemden bu yana gerek oyun seçimi gerek

ciddiyeti aç ndan geli erek Ankara Sanat Tiyatrosu ad yla bugünlere eri mi tir.  Bu

topluluk çocuk oyunlar na gereken önemi veren ilk özel tiyatrodur. 1970-71

döneminde E.Orbey'in Birinci Kurtulu 'tan,  1971-72'de Oktay Aray 'nm Nafile

Dünya, A.Nesin'in Gol Kral ,  M.Akan ile AST çal anlar n birlikte uyarlad

Hamdi, 1972-73'de .Küntay'm Evler Evler,   1973-74'de yine ayn  yazar n 403.

Kilometre,  Bilgesu Erenus'un Nereye Payidar,  Ömer Polat' n Alada  M ho,

R.Cabbar' n uyarlad Dimitrov'un Savunmas ,1976-77'de Ö.Polat' n 804 çi,

Brecht'in Komün Günleri, 1977-78'de V.Öngören'in Zengin Mutfa ,

U.Mumcu'nun Sak ncal  Piyade, daha sonraki dönemlerde Oktay Aray 'nm

Rumuz Goncagül,  Hans Fallada'dan Y lmaz Onay' n sahneye uyarlad  Küçük

177 0zdemir Nutku, Dünya Tiyatrosu Tarihi II, ss.380-381.

178 A.g.y., s. 381
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Adam N'oldu Sana gibi oyunlarla ba ar  kazanan AST,  Ankara'n n önemli özel

tiyatrosu olma görevini sürdürmektedir 179

Yetmi li y llarda ba ta ekonomik bunal mlar olmak üzere,  özel tiyatrolarda

ya anan pek çok s nt ,   bölünmelere ve kapanmalara yol açm r.  Aç la kapana,

ekonomik dengesizli in gittikçe büyüyen,  gittikçe dayan lmaz boyutlara ula an

bunal mlar yla sava an özel tiyatrolar n say ,  yetmi li y llar n sonunda oldukça

azalm r.   Bina,   vergi,    stopaj,  sanatç lar n  ücretleri  ve   benzeri  sorunlar,    özel

tiyatrolar  kimi  zaman kapatm ,   kimi  zaman  da tm ,   kimi zaman da  sanatsal

etkinli ini bitirerek di er alanlara yöneltmi tir.

Ekonomik zorluklar nedeniyle da lan Barmen ve Ayfer Feray Tiyatrolar

hakk nda, Z.Oral'dan u bilgileri ö reniyoruz  :

(...) Türkiye'nin en eski tiyatrosu olan Dormen Tiyatrosu, tarihe kar yor.
Dormen Tiyatrosu oyuncular  yar n ak am, son kez Evimizdeki Hayat'  oynayacaklar
ve böylece tiyatrolarm-daki hayat da sona erecek. Tiyatronun kurucusu, yöneticisi,
nabz  Haldun Dormen, mâli imkans zl klar, stanbul' daki tiyatro enflasyonu ve
çe itli güçlükler kar nda bu karar  ald  aç klam r. Bundan böyle Haldun
Dormen televizyona yönelecektir.(...) Ayn  durumda olan bir ba ka topluluk da be

ll k Ayfer Feray Tiyatrosu' dur. Onyedi y ldan beri tiyatrocu olan Ayfer Feray, "
Art k çok yoruldum, çok kötü günler geçirdim. Bünyem zehir gibi ama kafam
yorgun. Art k bu güçlüklere gö üs geremeyece im." diyerek meslek de tirmeye
karar vermi tir. Sanatç  bundan böyle ark  olarak izleyece iz. Çar amba ak am
Feydeau'nun " Sevgilimle Ne Yapt n ? " oyunuyla Ayfer Feray Tiyatrosu'nun
perdeleri- zmir turnesi hariç- bir daha aç lmamak üzere kapanm r 180.

ld z Kenter, ekonomik sorunlar  çözemedikleri için kapanmak zorunda

kalan özel tiyatrolar hakk nda Devlet Bakan  ve Hükümet Sözcüsü smail Arar ile

görü mü tür. Devlet Bakan  Arar, özel tiyatrolar n sorunlar  üzerinde duraca

belirterek  unlar  söylemi tir  :

(...) Devlet Bakan  ve Hükümet Sözcüsü smail Arar, " Gerçek sanat de eri
olan özel tiyatrolara devletin yard m etmesinin gereklili ine inan yorum. " demi tir.

179 Haldun Taner, " Tiyatro Reformu " , Milliyet, 13 May s 1971, s.2.

180 Zeynep Oral, " Dormen ve Ayfer Feray Tiyatrolar  Kapan yor." , Milliyet, 15 Nisan 1972, s.6.
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Bir gazetecinin " Y ld z Kenter sizi ziyaret etmi . Özel tiyatrolar n birçok sorunlar
var. Bir k sm  kapand , bir k sm  da kapanma tehlikesiyle kar  kar ya. Bu konuda
ne dü ünüyorsunuz ? " eklindeki sorusunu smail Arar öyle cevaplam r : " Sanat
de eri olan, Türk halk n zevkine hitab eden ve onun kültürünü artt  çal malar
yapan özel tiyatrolar n devletçe himaye edilmeleri gerekti ine inan yorum. Bu
konuyu inceleyip, özel tiyatro kurucu ve sahipleriyle baz  sanatç larla da
görü ece im. Bundan sonra da elimden gelen yard  yapaca m " 181 .

Özel tiyatrolarda gitgide artan ekonomik bunal m, do al olarak oyuncular  da

etkiler.  Oyuncular geçim kayg yla zaman zaman  ba ka i  kollar nda da çal maya

ba larlar.Beyaz perde oyuncular için kaç lmaz  bir kazanç kayna  konumunu al r.

te,  da lan Dormen Tiyatrosu'nun oyuncular  da, geçimlerini  sa layabilmek  için

film-TV ve sahne  piyasas nda çal maya ba larlar  :

(...) Y llarca Türk tiyatro severlerine hizmet eden Haldun Dormen'in bir süre
önce, tiyatrosunun kap na kilit vurup sanat hayat na veda etmesiyle tiyatronun
yirmiye yak n oyuncusu da ba lar n çaresine bakmak zorunda kald lar.
Oyunculardan ço u film, fotoroman, TV alan na geçerken, bir k sm  da sanat
hayat  tamamen b rak p çe itli mesleklerde hayatlar  kazanmay  uygun gördüler
182 .

Yetmi li y llarda özel tiyatrolar n geçirdikleri maddi bunal m,  topluluklar n

oyuncu kadrolar nda da kendini gösterir.  Kimi topluluklar oyuncu kadrosunda,   be

ki i yerine üç ki iyi oynatarak indirgeme yoluna gitmi ler, böylelikle parasal yönden,

biraz olsun kazanç sa lamay  dü ünmü lerdir.  H.Taner de A. pekçi ile yapt  "

Kabare Tiyatrosu " ba kl   söyle ide bu konuya de inir  :

(...) Bugünkü maddi bunal m memleketteki. Tabii seyircileri bütün tiyat-
rolardan çekti i için televizyon. imdi bizim de bir tak m tedbirler almam z
laz m.(...) Biz de bu sene kadromuzu be  ki iye indirdik.(...) Bir müddet böyle
oynayaca z, durum düze-linceye kadar 183.

181 Akal Atilla, " Devlet Bakan  ve Hükümet Sözcüsü smail Arar: Özel Tiyatrolar  Devletin Himaye
Etmesi Gerekir." Milliyet, 17 Haziran 1972, s.6.

182 Altan Demirkol, " Dormenler Film-TV ve Sahne Piyasas na Da ld lar." , Milliyet, 15 A ustos
1972, s.6.
183 Abdi pekçi, " Bu Haftaki Konumuz : Kabare Tiyatrosu, Konu umuz : Haldun Taner " , Milliyet,
13 Kas m .1972, s.9.



85

Hükümetlerin Özel tiyatrolara bak  aç lar n yan nda, bir de özel tiyatrolar n

hükümetlerin kültür ve sanat politikalar na bak  aç lar  vard r. Yetmi li y llara

gelinmesine ra men, devletin bir  kültür politikas ndan yoksun olu u ve  tiyatroya,

özellikle de  özel  tiyatrolara önem vermemesi konusunda H.Taner unlar  söyler:

(...) Türkiye'de bir tiyatro bunal  oldu undan son günlerde çokça söz
ediliyor. Buna neden olarak da, kestirmeden, televizyon gösteriliyor. Yanl . Türk
tiyatrosunda bir bunal m varsa,bunun nedeni bir de il, pek çoktur.Televizyon
bunlardan biri, hatta ikinci dereceden biri. Tiyatro bunal n as l nedeni, devletin
umursamazl . Devletin bir kültür politikas ndan yoksun olu u. Böyle bir politikay
her rejimin, her iktidar n bir sonrakine b rak p ertelemi , savsaklam  olmas .
Alan za dü en bir sorun oldu u için,nicedir yazd k, çizdik. Uygar Bat  ülkelerinde
kültür politikas n vazgeçilmez bir ödev oldu unu, tiyatroyu bir kültür müessesesi
olarak devletin ciddiye almas , desteklemesi gere ini anlatmaya çal k. Dinleyen
beri gelsin. (…) Devlet Baba özel tiyatrolar  üvey evlat saymaktan ne zaman vazge-
çecek. Hangi hay r sahibi u tiyatro sorunu Devlet adamlar n, parlamenterlerin
anlayaca  bir dille onlara ula racak. Yukar  kademelerdeki devlet adamlar u
tiyatro derdimizin kökenlerini, enine boyuna öyle bir dinleyip ö renecek zaman
bulsalar ne kadar iyi olurdu. Dünyan n her yan nda devlet yard  resmiler d nda
özel tiyatrolara da belli bir oranda da rken, bizdeki bu sürüp giden resmi tiyatro
himayeceli i tekeli ne zaman son bulacak. Özel tiyatrolar ne zaman barlarla birlikte

lence ve ticaret müessesesi muamelesinden ve e lence resmi denen a lat
resimden muaf tutulacaklar. Bunlar burada ayr nt  olarak tart lamayacak sorunlar.
Yeni seçimlerin her eyi, daha bir bilince ve kesinli e götürece ine inananlardan
olmay  ne kadar isterdim. Yeni seçimler olsa olsa, yeni olumlu ve halka yönelik bir
ana politikan n yurdda yerle mesine bir ilk ad m   olabilir. Kültür olaylar  bundan
öte, bir bilinçlenme, istedi i için çok daha uzun süreli bir i tir. Bu süreyi k saltmak
için zecri tedbirler gerekir 184

1970'lerde ya anan tiyatro enflasyonu ve ekonomik zorluklar, özel

tiyatrolar n  say nda önemli  bir  azalmaya neden olur.  Yine de tüm zorluklara

ra men,   amaçlar  sadece  gi e  kayg  olmayan,    ucuz  oyunlarla  görünü te  bir

tiyatro olay  gerçekle tirmeye  çal mayan  kimi  özel  tiyatrolar,  ödenekleri

olmasa da seçtikleri  oyunlar  ve  devingenlikleri  ile  büyük ba ar  elde  etmi lerdir.

Ama bu topluluklar bile, devletin kültür politikas ndan yoksun olu u,

umursamazl   ve  ilgisizli i kar nda  perdelerini kapatmak  zorunda  kalm lard r.

te  günden güne tükenerek kapanmak zorunda kalan Kent Oyuncular  ile ilgili

gerçekleri  ve  dönemin  yap ndan kaynaklanan  kültür  ortam  H.Taner'den

reniyoruz:

184 Haldun Taner, " Teknik Ar za " , Milliyet, 12 Ocak 1975, s.15.
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(...) Ulvi Uraz güçlüklerle bo a bo- a kendini tüketti. Dormen'in biraz
da baba paras  ile yürüyen geni  kadrolu toplulu u iflas etti. Gülriz Sururi-Engin
Cezzar dört arkada lar  ile bir ortakl k kurmaya kalkt lar. Uzla amay p ayr ld lar. ki
yüz ki ilik bir salona raz  oldular. Ama orada da bar namad lar. imdi de bir
organizatör hesab na götürü bir paraya, k ta k yamette, Morfin oyununu oynamak
için dola yorlar. Kenterler en fazla dayanan tiyatro olarak, sona kalm . Mü fik
Kenter'in ayr lmas yla a rl ndan çok ey kaybetmesine kar n, ucuza kaçan bir
repertuarla yine de su üstünde kalma sava  sürdürüyordu. Geçti imiz hafta, S.O.S
bile çekmeden bu son geminin de batt  ö rendik.(...) Kültürden en küçük
nasipleri olanlar n, bir tiyatronun kapanmas  ile   bir yüksekokulun, bir kütüphanenin
kapanmas  aras nda fark görmemesi gerekir. Ama sevgili ülkemizde, birbiri ard ndan
özel tiyatrolar n çökmesi, kime, ne yazar ? Oysa, bu millet Kenterlere neler borçlu
idi. li'deki Site Tiyatrosu'ndan ba lay p Karaca Tiyatrosu 'na, oradan Dormen
Tiyatrosu matinelerine ve en sondada,kendi emeklerinin ürünü, Harbiye'deki
salonlar na geçen bu seviyeli topluluk, bu süre içinde bize kolay unutamayaca z
nice tiyatro zevkleri tatt rmad  m  ? (...) te geçti imiz hafta, stanbul ve Türk ti-
yatrosu böyle bir toplulu u kaybetti. Suçlu kimdi ? Umursamazl k. Özel tiyatrolar
tehdit eden, bütün tehlikeler çe itli vesilelerle dile getirilmi ti. Devlet ilgisinin yaln z
ödenekli tiyatrolara inhisar etmesinin adaletsizli i vurgulanm . Özel tiyatrolardan,

plak kad n oynatan barlar gibi e lence resmi kesilmesinin yak ks zl  belir-
tilmi ti. (...) KÜLTÜR ORTAMI GÜNDEN GÜNE GÜDÜKLE YOR
Dostlar m185.

1971-80  tiyatro  döneminde,   ba ar  oyunlar n  ba ar   büyük ölçüde

oyuncular n s rtlad   ve  tiyatro  enflasyonuna kar n  pek çok nitelikli

oyuncunun oldu unu  görürüz.  Oyuncular n ba ar   düzeyi,   topluluklara  ve

kurumlara göre  de irken,   sorunlar  yine a rl   hissettirmi   ve  ekonomik ko-

ullar oyuncular n  büyük  bir  ço unlu unu zor  durumda  b rakm r. Öyle ki ; elli

ld r Türk sahnelerinde sanat için sava  vermi , iki dev tiyatro sanatç  Mehmet

Karaca ve Toto Karaca, ya amlar n son y llar nda vergi borçlar ndan do an naçizi

kald rabilmek için jübile yapm lard r  :

(...) Toto Karaca öyle anlat yor ba lar na gelen felaketi : “Türk halk na
tiyatro göstermek istiyorduk. stanbul Tiyatrosu'nu sekiz ayl  330 bin liraya
kiralad k. O y llar bu para çok parayd . Üstelik elektrik, tma, her türlü masraflar
bizim üstümüzdeydi. Artistlerin paras  derken, biz ba lad k içeri gitmeye, kira
ödeyelim, maa  ödeyelim derken, sigorta primlerini ve vergimizi ödeyemez duruma
geliverdik.  Sonra  da  iflas  çektik."  Hepsi  bu  kadar  olsa."  diye  söze  girdi  Mehmet
Karaca. " Devlet Baba yakam za yap , evde i neden ipli e çok sevdi im saks daki
çiçeklere kadar her eye haciz kondu." (...) Karaca'lar 13 A ustos'ta Aç k-hava
Tiyatrosu'nda vergilerini ödeyebilmek için 50.y l jübilesi yapacaklar. 76 ya ndaki

185 Haldun Taner,  Bir Perde Daha Kapand ." .Milliyet, 13 Nisan 1975, s.15.
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Mehmet Karaca, 65 ya ndaki Toto Karaca, seyircilerini son kez selamlayacaklar.
750 bin lira vergi borçlar  seyircilerinin yard yla ödeyeceklerine inançlar  var186

H.Dormen de toplumumuzdaki Emekli Sanatç  anlay   u ekilde dile

getirir  :

(...) Gelelim bize : Vasfi R za Zobu. Enerji dolu, p l p l bir dinamo.
Bugünlerde ne yap yor ? Emekli. Bedia Muvahhit. stanbul'un tüm genç kad nlar na
meydan okuyacak zeka, espri ve zerafet f ran bir han mefendi. 0 ne yap yor ?
Emekli.Ya büyük oyuncu aziye Moral ? O da emekli... Bizdeki emekliler listesinde
yazarlar, operac lar, baleciler, yönetmenler, oyuncular, besteciler de var. Dünyan n
her taraf n da " Sanatç n emeklisi olmaz." diye ö retmi lerdi bize. Duyduklar z,
okuduklar z, gördüklerimiz de sürekli olarak bunun do rulu unu kan tl yor. Peki
ya bizde? Biz ba kay z. Her eyde oldu umuz gibi sanat i inde de kimseye
benzemeyiz. Bu yüzden bizde sanatç , meslek ya am n zirvesindeyken emekli
edilip bir kö eye at  verilir. Onun arkas ndan da kimse yerini dolduramaz uzun bir
süre. Sanki adet yerini bulsun gibi yap r bütün bu i ler. Hiçbir anlay  ve mant a
dayanmaz. Ne desek bo  Biz bize benzeriz 187.

-SAN  (Tüm Tiyatro Sanatç lar  Birli i),   28 Nisan 1980 gecesi,  tiyatroya

elli y  vermi  sanatç lara emek arma an  vermi tir.  Bu olay  yad rgay p,  onca

sanatç   sosyal güvenceden yoksunken,   dü ünceye,  kültüre, sanata kar  bask lar

günden güne  yo unla rken,   ülkenin  içine  sürüklendi i  ekonomik politik karga a,

kültür-sanat  olay   gereksiz  bir  lüks  haline getirmi ken,   "Ti-SAN Tiyatro Emek

Arma an   yang n yerinde  söylenmi  bir  türküdür."  diye dü ünenlere M.Akan, "

Tiyatrodaki Bunal m ve Ellinci Y l  Arma an  " adl   yaz nda u  savunuyu dile

getirir:

(...) Oysa tiyatro sanatç lar , bu arma an n, mesle i savunma sava mlar  n n
bayra  olaca  kan ndad r. Yaln z tiyatro alan nda de il tüm kültür-sanat alan nda
bugüne dek yap lanlarda sanatç lar n, inan lmaz bir özveriyle harcad klar  emekler de
rol oynam r Hatta ülkeyi yönetenlerin deste i olma dan, onlara ra men, çok eyler
gerçekle tirilmi tir. Bu yüzdendir ki, tiyatrocular örgütlenip tiyatro alan ndaki
çölle meyi engelleme u ra ma ba larken, eme i ödüllendiriyorlar. Çözümlerin
böylece emeklerini birle tirmekte oldu unun bilincini ortaya koyuyorlar.(...) Pek de
uzak olmayan bir tarihte, tiyatro sanatç n mahkeme tan kl n kabul edilmedi i
bir ülkede, durumun kötülük düzeyini anlatmak oldukça zordur. Ama yine de
Türkiye insan n ça da la ma yolunda verdi i mücadeleyi, bu mücadelede ka-
zand  ba ar lar  an msamak ça da  sanatç ya   güç veriyor. Her eye ra men elli y l

186 Özdemir Gürsoy, " Vergi Borcunu Ödeyebilmek çin Jübile Yap yorlar. " , Milliyet, 1 A ustos,
1976, s.14.
187 Haldun Dormen, " Onlar ve Biz " , Milliyet, 27 Kas m 1977, s.17.
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onurlu bir biçimde tiyatro yapabilmi  ustalar n varl  yeni ku aklara güç a yor. 0
nedenle toplum önünde, onun hayat damarlar ndan biri olan kültür-sanat alan
kurutturmamak için sanat emekçileri ; hâlâ kendilerini kutsal u ra lar na adayabili-
yorlar. Ama, onlar için, toplum kendine dü eni tümüyle gerçekle tirebiliyor mu
acaba ? 188.

1971-80 sürecinde, özel tiyatrolar n, toplumun aynas  görevini yüklenmesine

ra men, ekonomik nedenlerin çözülememesi, devlet deste inden yoksun olmalar

oyunlara, bazen de oyunculara getirilen bask lar ve yasaklamalar bu süremin sonuna

do ru topluluklar n say nda büyük azalmalara neden olmu tur. Halk  e itmeye ve

toplumsal gerçekler kar nda bilinçlendirmeye çal an kimi özel tiyatrolar,bütün bu

olumsuzluklar  gö üsleyerek , tiyatro  sanat za  yak r ürünler  vermeyi  de

ba arm lard r.

Özel tiyatrolar n bir ba ka sorunu salonsuzluk, topluluklar n geli imini büyük

ölçüde etkilemi ,  çe itli tart malara yol açm r.  Kimi topluluklar bir salonu

gündüz-gece diye payla , kimi de bodrumlarda ya da apartman teraslar nda,

bazen de gece kulüplerinde çal mak zorunda kalm r. Bu toplulukta biraz sivrilen

aktör ya da aktrist hemen bir topluluk kurmu ,   ama perdelerin ço u ucuzun ucuzu

oyunlarla, sahne niteli inden uzak yap larda aç lm r.   Bu durumda D.T.'nin, Opera

ve Balesi’nin p l p l  bir  yap da,  güçlü bir  kadro ile kalburüstü oyunlar sunmas

tedirginlik  yaratm r.

Ayakta kalma sava  içinde olan özel tiyatrolar da, salonsuzlu un getirdi i

sorunlarla birlikte yer de tirmeler ba lam r.  Ali Z.Oralo lu,  tiyatrolar n salon

de tirmeleri ile ilgili olarak,   bize u bilgileri verir

(...) Önümüzdeki sezon Mücap Ofluo lu L.C.G. Tiyatrosu'nda, Ulvi Uraz
stanbul Tiyatrosu'nda, Dostlar Dormen Tiyatrosu 'nda çal acaklar. A ustos ay n

sonuna geldi imiz u günlerde stanbul'un   özel tiyatrolar ndan önemli bir k sm
Anadolu turnelerine devam edip, bir k sm  da stanbul bahçelerinde oyunlar
oynarlarken, tiyatrocular aras nda günün konusunu " Salonsuzluk " sorusu te kil
etmektedir. Kendi tiyatro binalar  olmad  için her sezon ba ka bir yerde

188 Mehmet Akan, " Tiyatrodaki Bunal m Ve 50. Y l Arma an  " , Milliyet, 29 Nisan 1980, s.2.
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çal malar na devam eden tiyatrocular aras nda bugünlerde yer de tirmeler
ba lam r189.

1971-80 sürecinde,  Türkiye,   ciddi  bir Tiyatro Binas  K 'na sahne

olmu tur;  Türkiye'nin  tarihi tiyatro salonlar ndan biri olan,  Ankara'n n ünlü Üçüncü

Tiyatrosu'nun u rad  gafleti de,  H.Dormen aç klar  :

(...) Türkiye'deki tiyatro binas  k na bir yenisi daha eklendi. Sanki çok
varm  gibi tüm eski güzel tiyatro salonlar  ka la göz aras nda yok edilip ba ka i ler
için kullan lyor ve bir kaç y l içinde ister istemez tamamen i e yaramaz hâle
getiriliyor. Türkiye' nin tarihi tiyatro salonlar ndan biri olan, Ankara'n n ünlü 3'üncü
Tiyatro'  su  da  sonunda,  Resim  ve  Heykel  Müzesi  yap lmak  üzere  "  tema a  "
hayat n elinden al nd .(…) Dram Tiyatrosu yand , Eski Frans z Tiyatrosu seks
filmleri gösteren ucuz bir sinema oldu. Na it'in ünlü tiyatrosu sünger deposu haline
geldi. imdi de bu mücevher kutular  and ran tiyatrolar n Türkiye'deki son kal nt
3'üncü Tiyatro da tiyatrolu undan ç kar ld 190

Almanlar n durchlebt dedikleri,    ya anm   olan  ayakta  kalm   nadir

binalardan   biri,    belki   de   teki   olan  Millet  Tiyatrosu'nun,    o   y llarda  ya anan

tiyatro k na sahne  olu unu,  H.Taner aktar r:

(...) Ferah Tiyatrosu, Frans z Tiyatrosu sinemala p yozla ld ktan, Dram
Tiyatrosu çok söz götürür bir ihmalle yan p kül olduktan sonra, sinemaya
dönü türülmesine kar n eski hâlini muhafaza eden tek tiyatromuz Millet
Tiyatrosuydu. ki haftad r geçerken görüyorum. Her tarihi yap n kara yazg imdi
bu binan n da çevresinde dola yor. Tiyatronun kap  kapand , içi bo alt ld . Belli ki
yak nda y p yerine bir i  han  ya da blok bir apartman dikilecek. Bat da uygar
ülkelerde kültürel birikimin bekçili ini herkes-den önce belediyeler üstlenir.Tarihe
mal olmu  tiyatrolar , kütüphaneleri, okullar , hoyrat ve paraya susam  eller
keyfince yak p y kamaz. Bizde kentin çöplerini kald rmaktan aciz olan bir
belediyeden bu konuda olumlu ve enerjik tutumlar beklemek art k hayal oluyor.(...)
Bir oy çeki mesi hengâ-mmda, her eyin oy hesab na vuruldu u bir ortamda devlet
adamlar  oy getirmeyen kültür konular na çekmek ne kadar zor191

1973 y ndan sonra yo un bir bunal m içine giren Özel tiyatrolar,   yetmi li

llarda  bina,    vergi,    stopaj   ve   ben  zeri  sorunlar   yüzünden,   kimi  zaman

kapanm ,  kimi zaman da lm ,  kimi zaman da etkinli ini bitirerek di er alanlara

yönelmi tir. Yine de tüm zorluklara ra men,  amaçlar  tiyatro sanat

gerçekle tirmek olan kimi topluluklar,  bir salonu gündüz-gece diye payla lard r.

189 Ali Z.Oralo lu, " Tiyatrolar Salon De tiriyorlar." ,Milliyet, 31 A ustos 1971, s.6.
190 Haldun Dormen, " 3.Tiyatro da Yok Oldu." Milliyet, 19 Aral k 1976, s. 15.
191 Haldun Taner, " Millet Tiyatrosu " , Milliyet, 22 May s 1977, s.2.
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1980 y n ba lar nda, Kenter Tiyatrosu,  kap lar  sahnesiz tiyatrolara da aç nca,

bir anda stanbul'un merkezi haline gelmi tir  :

(…) Kent Oyuncular , kendilerinin oynamad  gün ve saatler d nda
tiyatrolar n sahnelerine ba ka özel tiyatrolar  davet edince, sahibi olduklar  Kenter
Tiyatrosu'nda bir haftada 17 de ik oyun oynanmaya ba lad .Ankara Sanat
Tiyatrosu'nun konuklu uyla uygulanmaya konulan bu yeni yöntem sonucu imdi
Kenter Tiyatrosu'nda Nisa Serezli-Tolga A kmer Tiyatrosu, Müjdat Gezen ve
Arkada lar n "Miyatro" su, Birlik Sahnesi, Gülriz Sururi-Engin Cezzar
Topluluklar  oyunlar  sahneleyebiliyorlar. Kent Oyuncular  ise konuklar na
ay rd klar  günlerin d nda, kendi tiyatrolar nda "Bodrumdaki Pencere" adl
oyunlar  sunuyor. Bir Alman kap  ailesinin ya am n ve aile içi sorunlar n
konu edildi i " Bodrumdaki Pencere " zaman zaman duygulu, dokunakl , buruk ve
gergin, zaman zaman ise kahkahalarla seyredilen sahneleriyle seyir-nin be enisini ve
ilgisini kazanmaktad r. " Bodrumdaki Pencere " nin bir özelli i de, oyunda
Türkiye'nin en küçük aktörünün de yer almas r. ki buçuk ya ndaki küçük aktör
Mü fik Uzun, oyunda sadece kendisine ö retileni yapmakla kalmamakta, ayn
zamanda kendini de oynayarak, oyundaki çocuk rolünü büyük bir gerçekçilikle
sergilemektedir 192.

192 Zekai Muratçay, " En Büyük ve En Küçük Oyuncular Bir Arada." , Milliyet, 2 ubat 1980, s.6.
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2. 3. EH R T YATROSU’NUN REPERTUAR SEÇ

Devlet Tiyatrosu'nun kurulu una kadar ülkemizde tek tiyatro kurumu olan

stanbul Belediyesi ehir Tiyatrolar 'n n her tiyatro sürecinde seyirciye sundu u

oyunlar; seyircinin tiyatro be eni düzeyini belirlerken repertuar kavram  da

tart maya aç yor, oyun  seçimi  yönetiminden, seçilen oyunlar n  yazarlar na,

türlerine kadar  yeni yeni kavgalar  beraberinde getiriyordu 193 .

12 Mart muht ras na yakla rken ülkede renkli bir tiyatro ya ant  gözlenir.

Tiyatro, Cumhuriyet tarihi içerisinde, toplum içerisindeki etkinlik anlam nda doruk

noktaya ula maktad r. Evlere henüz televizyon girmemi tir. ‘70’li y llar n sonunda

toplumun televizyonla tan mas yla birlikte tiyatro ya ant  sekteye u rayacakt r.

stanbul Belediyesi ehir tiyatrolar n ‘daha geni  kitlelere’ ula abilmesi için

Çetin Altan, her yeni oyunun televizyon programlar nda mutlaka tan lmas

gerekti inin üstünde durur. ‘ Yeni oyunlar n k sa pasajlar n reklam irketlerince

dahi kullan lmas  öngörülebilir. Her mevsim ‘En çok tiyatroya gitmi  seyirci’ plaketi

dahi dü ünülebilir. Son be  y l içinde oynanm  piyesler üstüne yar malar

düzenlenebilir. Ünlü sanatç lar n oynad klar  oyunlar hakk nda, an lar  da içeren

söyle i ve konferanslar ilginç olabilir’.194

Çetin Altan’ n aksine Ta k Bu ra seyirciyi tiyatro salonlar na çekmek için

her hangi bir tutumun veya takti in sürekli ve kal  bir etki yarataca  görü ünde

de ildir. ‘Ün yapm  bir Sirkeci i kembecisi: ‘Bu semte gelenler bir tas içsin bana

yeter’ demi . Tiyatro seyircisi i kembe merakl lar  kadar çok de ildir; reklam,

propaganda, bu konuda tam tersine i ler; tiyatro tiyatro de ilse, çökü  h  da

bunlar n sa lad  ilgi ile o kadar ters orant  olacakt r’195

193 Efdal Sevinçli, Görü leriyle Uygulamalar yla Muhsin Ertu rul, stanbul, Arba Yay nlar , May s
1990, s.199.
194 Çetin ALTAN, ehir Tiyatrosu, Tiyatromuz 70 Ya nda, say : 240, s.87
195 Ttar k BU RA, Y.a.g.e, s. 92
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1971-80 döneminde siyasal ortam n de kenli i, bask lar ve yasaklamalar

tiyatronun geli mesini k tlam r. Devlet Tiyatrolar ,  ehir Tiyatrolar  ve özel

tiyatrolar bir bocalama ya ad klar ndan, 1960’  y llar n etkilerini artt racak bir

geli im içine girememi lerdir. Yine de bu dönemde,  özellikle ehir Tiyatrolar 'nda

ba ar  repertuar uygulamalar  görülmü tür.

Turgut Özakman stanbul ehir Tiyatrolar  repertuar na ili kin öyle söyler

‘Bat  bir intendant ertesi y n repertuar  çok önceden ve oldukça kolay haz rlay p

ilan edebilir. Ancak ehir Tiyatrolar  – t pk  Devlet Tiyatrolar  gibi – bir çok

sahnede etkinli i olan bir sanat kurulu u. Bu sahneler çok oyun ö ütüyor. Repertuar

haz rlama bu bak ndan bir çok zorlukla kar  kar ya. Ancak seyirci toplamaktan

çok tiyatro sanat  ya atmak ve yaymak gibi bir e itim görevi üstlenmi  bir kamu

sanat kurumunun özel tiyatrolara göre bir kolayl  var. Kan mca, herhalde ehir

Tiyatrolar  repertuar , bir çok türleri kucaklamal  ve her türün en iyi örne ini

sergilemeli. (…) Do ru repertuvar! Do ru repertuvar! Do ru repertuvar!’. 196

1969-1970 y  repertuar nda yer alan yerli oyunlar aras nda Re at Nuri

Güntekin’in yazd Bal kesir Muhasebecisi; büyük ehirlerde türeyen irketler

ekonomik ve toplumsal ya ama a rl klar  koymu , topluma t pk  Birinci Dünya

Sava  sonras nda oldu u gibi, aferistler hakim olmu tur. Rahat ve varl kl  bir ya am

sürmek temel amaç, para ise bu amac  gerçekle tirecek tek de erdir. Böyle bir

ortamda merhamet, dayan ma, ahlak, onur ve vicdan gibi geleneksel insan de erler

bir kenara b rak lm  ve unutulmaya yüz tutmu tur. Toplumun yeni ve gözde

de erleri ve kavramlar  ticaret, para, vurgunculuk, lüks ya am ve e lenceden

ibarettir. Yeni ve sayg  duyulan insan ise tüm bu de erlerin temsilcili inin üstlenmi

olan ve paradan ba ka bir güç ve de er tan mayan sonradan görme zengindir. 197

Oyun, toplumun unutmak üzere oldu u namus, ahlak, emek ve onur gibi

insani de erler ve erdemleri irdeler. Paran n ve bireyler üzerinde sa lad  de imin,

ahlak kavram n bir ailenin üzerindeki etkisi anlat r.

196 Turgut Özakman,; ehir Tiyatrosu, Tiyatromuz 70 Ya nda, s.54
197 U ur Ak nc ; Kalemden Sahneye, 1946’dan Günümüze Türk Oyun Yazarl nda E ilimler, 1.Cilt,
s.117
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Yine ayn  dönemde sahnelenen Balaban A a’n n yazar  Musahipzade Celal

oyunlar nda; Osmanl  dönemini ele tirir ve bat la ma sorununu mercek alt na al r.

Necati Cumal ’n n Vur Emri adl  oyunu ayn  sezon oynam  oyunlar

aras ndad r. Köy ya ant  içindeki bir ailenin birbirleriyle olan ili kisini anlatan

oyun Halil’in ailesiyle hesapla mas  anlat r. On be  ya nda oför olmak için evden

kaçan Halil hapse dü er. Üç y l boyunca ailesine mektuplar gönderen Halil yan t

alamaz. En sonunda hapisten kaçar.

Hapishane ya am , altm  y llar n oyun yazarl nda s kça de inilen bir
konu olmakla birlikte, özellikle köy ya da gecekondu temal  oyunlarda dile
getirilmi tir. Asl nda hapishane konusu, bu y llarda büyük önem ta r; çünkü
altm lar n sonlar nda cezaevlerindeki insanlar n %82’si temelinde tarla ve su
kavgalar  yatan suçlardan hüküm giymi  ki ilerdir.Ancak bu toplumsal gerçe in,
dönem oyunlar na yans  güç.198

Turan Oflazo lu’nun 1965 y nda yazd Keziban 1970 senesinde stanbul

Belediyesi ehir Tiyatrolar ’nda sahnelenmi tir. Keziban, iki o lunu kan davas nda

kaybetmi  bir annedir. Geriye yaln zca torunu Ali kal r. Ali’yi o ullar n öcünü

almak için yeti tirir. Kan davas  böylece ate lenir. Ancak bu yolda torununun

ölümüne de tan kl k edecektir. Keziban, kan davas n ve bu davay  sürenlerin

ac mas zl  anlat r. Yazar, kan davas n hiçbir soruna çözüm getiremeyece ine,

hiçbir ac  yat ramayaca na de inir. Oyun, dönem için  yeni yaz lm  bir

oyundur.

Faz l Hayati Çorbac lu oyun seçiminin tarafs z olmas ndan bahsediyor ve

ekliyor ‘(…) Özellikle yeni yaz lm  oyunlara yer verilmelidir. Tiyatroda yenile me

ancak bu yoldan sa lan r. Boyuna eski oyunlar n yinelenmesi belki uygulama

aç ndan kolay bir yoldur ama bu tutumun, yazarl k yönünden tiyatroya bir eyler

katmayaca  ortadad r’.

198 Özlem Belk s; ‘Kalemden Sahneye’1946’dan Günümüze Türk Oyun Yazarl nda E ilimler,
2.Cilt, s.245
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Refik Erduran, stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nu ça da  Türk sahne

sanat n be i olarak nitelendirmi , ehir Tiyatrolar ’n n demokratikle mesini,

oyun seçiminin özgürle tirilmesini, oyunlar n istek ve uyumlar yla dönü ümlü olarak

sahnelenmesini, özyönetimli ehir Tiyatrolar ’n n salt tiyatro olarak de il, çok

amaçl  sanat ve kültür merkezi olarak kullan p halkla yak n ili kilerin kurulabilmesi

ve geni  seyirci kitlesine ula abilmesini önermi tir. ‘Belediyenin özdeksel deste iyle

özel tiyatrolara üstünlük sa lanmamal r. ehir Tiyatrolar , özel tiyatrolarla e it

ko ula getirilmelidir.’199

1970-71 tiyatro  sezonunda, T Komedi Bölümü'nün repertuar nda yer alan,

Bekir Büyükark n' n yaz p Türker Tekin'in yönetti i Duman oyununa Ali Z.Oralo lu

u ele tiriyi getirir :

(...)  Oyun ve tarihi roman yazar  Bekir Büyükark n' n Yeni Komedi
Bölümü'nde oynanmakta olan  " Duman  " n da yer  ve zaman belli de il.  Yüzy llar
boyunca insanlar n ba na gelen bir  olay -i galcilerle  i gale u rayanlar n,  ezenlerle
ezilenlerin,   yeni  zalimlerle zulme kar   direnenlerin,   sava malar  tatl   bir
üslupla  gözler  ö-nüne  sermek istemi   yazar.(...) Dramatik unsurlar  üzerine  kurul
mu ,   gerçekçi  bir  oyun  Duman. Küçük Sahne'de Monserrat'da  oldu u  gibi  iyi
bir  yönetmen  ve k ymetli sanatç lar taraf ndan oynanmas  gerekirken ehir
Tiyatrosu Duman  çok hafife alm  olacak ki kadro kurulu una hiç önem
verilmemi ,(...) Tiyatroda yenilik, ileri hamleler elbet yap lacakt r. Fakat  bunu
yapmak isteyenler kendilerini ortaya koyduklar  eserlerle ispat ettikten sonra baz
fantezilere kalkabilir ve yenilik getiriyorum iddias nda bulunabilirler 200.

1971-72 sezonunda stanbul,   yine otuzu a n toplulu un faaliyetine sahne

olur. Birkaç  d nda sahnelenecek eserlerin büyük bir bölümü komedi türündedir.

Nitekim,  gi e kayg  gütmemesi gereken ödenekli ehir Tiyatrolar 'nda bile bu

çizginin d na ç kmak yolunda bir çaba hissedilmez201.

T'nin ikinci tur oyunlar ndan Recep Bilginer'in Sar  Naciye'si, Ben Kral

m ve Anna Karenina ile k yaslan rsa gerek sahneye konulu ,  gerek oynan

bak ndan daha etkili olur:

199 Refik ERDURAN, ehir Tiyatrosu, Tiyatromuz 70 Ya nda, S. 78
200 Ali Z.Oralo lu, " Duman " , Milliyet, 11 Nisan 1971, s.6. lOO.Akal Atilla-Zeynep Oral, " Perdeler
Aç ld .".Milliyet,2 Ekim 1971,s.6 101.Ali Z.Oralo lu, " Sar  Naciye " , Milliyet, 14 Mart 1972, s
201 Aksal Atilla- Zeynep Oral; “Perdeler Aç ld ”, Milliyet, 2 Ekim 1971, s.6
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(...) syanc lar'la tiyatro yazarlar  aras nda ismini duyurup kendinden
bahsettiren Recep Bilginer'in Sar  Naciye’si toplumsal yan  a r basan, mahalli renk
ve töreleri oldu u gibi aktaran, olay ve karakterleri oldukça derin incelenmi , buna
kar k özellikle ikinci perdesi bir hayli uzat lm  fakat tümüyle çekici yönü a r
basan, ilginç bir oyun.(...) Olay n geçti i yerlere uygun bir dekor içinde geçen oyunu
Türker Tekin, orjinal olma hevesine kap lmadan-zira Duman'da bunu denemi  ve hiç
iyi not alamam -ba ar yla sahneye koymu 202.

1973-74 tiyatro mevsiminde,  stanbul Belediyesi ehir Tiyatrolar  Harbiye-

Bölümü Bizans Dü tü,  Yeni Komedi Bölümü Yaprak Dökümü,  Kad köy Bölümü

Köprü'nün Hikayesi, Ta delenler Toplulu u Sam Rüzgarlar  ve Üsküdar Bölümü

de Kördö ü ile perdelerini açm r 203.

T'nin ikinci tur oyunlar ndan Bu Ak am Lola Blau Galeri Tiyatrosu'nda,

Soytar  Yeni Komedi'de, Hisse-i ayia Harbiye'de, Yaprak Dökümü Kad köy'de

ve En Büyük Kumar ise Üsküdar Tiyatrosu'nda sahnelenmi tir 204.

M.Ertu rul'un yönetimindeki Î T,  1974 y nda aç lan Gültepe,  Zeytinburnu

ve Bayrampa a Tiyatrolar  ile sahnelerini be ten  sekize ç karm r.  1975 y nda da,

Tepeba ' nda yanan Dram Tiyatrosu'nun marangozhanesinde aç lacak Deneme

Sahnesi ile,   bu kurumun tiyatro say  dokuza ula r.  Bu yeni tiyatro için  60 ki ilik

bir topluluk uzun süre haz rlanm r. Deneme Sahnesi yaz  Z.Oral'a,  kurgu ve

yönetimi B.Algan'a, çevre düzenlemesi Kemal Alben'e,  kostümleri Peyman'a ait

Ads z Oyun'la aç lm r. Ads z Oyun toplumlar n evrimini Proraeteus' tan

günümüze kadar ele almaktad r.  Prometeus, mitolojide Tanr lardan ate i  çal p,

bunu insano luna  veren .ki idir.  Yani ilk ba kald ran.   Üstelik Tanr lar!a ... Ate  ile

birlikte bilgeyi, uygarl  da getirmi tir insanlara.  Ancak yine mitolojide,  Prometeus

bu suçundan dolay  asla ba lanmaz 205.

Oyunun yazar  ve yönetmeni oyunla ilgili olarak u aç klamay  yapm lard r:

202 Ali Z. Oralo lu, “Sar  Naciye”, Milliyet, 14 Mart 1972, s.6
203 Tiyatrolar " , Milliyet,22 Ekim 1973, s.8.
204 " Tiyatrolar " , Milliyet, 30 Aral k 1973, s.8.
205 " lk Deneme: Ads z Oyun " , Milliyet, 22 Haziran 1973. s.13
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(...) Ads z Oyun bir ara rmad r. Oyunun içeri i, biçimini; hiçimi ise
içeri ini getirmi tir. Oyun, provalar s ras nda oyuncularla gelinmi , imdi de
seyircinin etki ve tepkisiyle, kendi iç dinami iyle geli ecektir. 206

Ads z Oyun'un stanbul Festivali'nden neden ç kar ld  sorusuna,   yetkililer

u yan  vermi lerdir:

(...) Bunun cevab  biz de£il, Festival komitesi verebilir Oyun festivale
al p, ilan edildi i ve sonra festivalden ç kar ld  halde, biz sözümüzü tutuyor ve
22 Haziran'da Deneme Sahnesi'ni Ads z Oyun'la aç yoruz 207.

Ads z Oyun bir denemedir. Bu oyunda ne denenmi , ne anlat lm , ne

verilmi ? Hasan Pulur, Ads z Oyun'un seyir defterinden,  u dü üncelerini aktar yor:

(...) Tarih tekerrürden ibarettir. Bu sözü çok duyduk. Ancak bu dü üncenin
kar nda olan savlar da vard r.    Kesin olan, dünyada ve ya amda, t pk  do ada
oldu u gibi, hiçbir eyin de mez olmad , ayn  kalmad , insanl k tarihinde her
olay n toplumlara ve bireylere yeni a amalar getirdi idir. -Ads z Oyun, bu
dü üncenin nda, insanl n geçirdi i evreleri ve bu evrelerin tiyatro diliyle
sentezini ara rmaktad r.(...) Toplumlar  a amalara haz rlayan kimseler ; toplumlar
dürtükleyen güçlerdir. Ancak toplum dedi imiz, çe itli güçlerden olu ur. Bu güçleri
de " Ads z Oyun " da görüp tan yabilirsiniz. Üreteni , tüketeni, güzeli, çirkini ve tüm
kar tlar yla bir bütünü olu tururlar. Bu kar tlar n çeli kisidir, geli imi sa layacak
olan. Sevgililer de var " Ads z Oyun " da, toplumun bir parças  olan.
Özgürlükten,e itlikten, bar tan yana ; mutlu bir dünya özlemi içindeki sevgililer.
Özlemler a zlarda susturulur ; ka tlardan, kitaplardan silinebilir, ancak içimizden,
dü üncelerimizden ç kar p at lamaz. te bu nedenle sevgililerin iç dünyalar na
gereksindik " Ads z Oyun " da 208.

A.Turan Oflazo lu dünya ve Türk tiyatrosunun klasiklerine ve art k klasik

say labilecek yap tlara mutlaka yer verilmesi gerekti inden bahseder. Yabanc

oyunlar  repertuara al rken bir ölçünün belirlenmesi gerekti ini söyler. ‘Bu oyun Türk

tiyatrosuna gerçekten katk da bulunabilir, sahneye konurken yönetmenlerimiz ve

oyuncular z ve öbür sahne sanatç lar z yeni bir a ama yapabilirler, seyircimizin

tiyatro görgüsü artar, yabanc  oyunlar  d ar da izleyemeyen oyun yazarlar z için

ufuk geni letici olabilir’209

206 " Deneme Narmesi Ads z Oyun'la Aç yor " , Milliyet,  iç Ma.-.iran 1975, ss.1,10.
207 “Deneme Sahnesi Ads z Oyun’la Aç yor”, Milliyet, 19 Haziran 1975, ss. 1,10.
208 Hasan Pulur, “Ads z Oyun’un Seyir Defterinden…”, Milliyet, 27 Haziran 1975, s.5.
209 A. Turan, OFLAZO LU, ehir Tiyatrosu, Tiyatromuz 70 Ya nda, s. 90
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Lonne Elder’in yazd Zenciler adl  oyun; zenci bir yazar n, Amerika’daki

zencilerin ekonomik ve kültürel bak mdan ezilip sömürülmesini, ç  yollar n

kanmas  gösteren gerçekçi bir oyundur. S.Günay Akarsu oyun hakk nda olumlu

bir ele tiri yapm r;

Burada bütün yoksullara uzanan bir çizgi çekmek mümkün. Ne var ki her
zaman zenciler aras ndaki dayan may , milliyetçilikten gelen birli i bulmak
mümkün de il. Zaten bütün birikimlerin amac  da daha sa lam temellere oturtmu
bir bilinç yaratmak de il mi? Bu oyunun ehir Tiyatrosu’nda oynanmas  ayr ca
önemli. Nüvit Özdo ru’nun güzel Türkçesiyle ve ba ar  rejisiyle iyi de oynan yor.
(Dinçer Çekmez’in sar k olarak hastaneye yatmas  üzerine oyun bir süre için
kald lm r.210

ehir Tiyatrolar 'n n 'dramaturg' kadrosunun güçlendirildi ini, bu i e önem

verilece ini duyarak umutlanm k. Yalanc , bu umudumuzu kar layan bir oyun

cidu. Ama Di i Ku 'a ne demeli!? Niçin yaz lm  bu oyun? Neyi anlatmak ister? Hiç

inand  olmayan bir ba lang ç, saçma sapan bir geli me. (...) Di i Ku  bizler için

bütünüyle gereksiz bir oyun. ehir Tiyatrolar  dramaturglar n sanatç lara da,

seyircilere de yaz k ettiklerini anlamalar , araya bu gibi oyunlar n s zmas

önlemelerini dilerim.211

ehir Tiyatrolar 'n n ya ad  çalkant , kar kl k, belediye taraf ndan,

dolay yla da hükümet taraf ndan 'denetim' alt nda tutulan bir kurum haline gelmesi,

do al olarak oyun seçimini de etkilemi tir. Memet Fuat, tiyatro sezonu üzerine bir

de erlendirmede bu durumun alt  çizerek yaz  sonland yor:

stanbul'daki tiyatrolar deyince ilk akla gelmesi gereken ehir Tiyatrolar  ise
anla lmaz tutumunu sürdürüp gitti. Yalanc  gibi çok ba ar  bir oyundan, büyük
umutlarla Tangoya, Canavara atland . Amac  nedir ehir Tiyatrolan'n n, neye göre
oyun seçilir, ne yapmak istenir, anlayam yorum. Halk n paras yla ayakta tutulan
böylesine büyük kurulu lardan önemli bir eyler bekliyor insan, ister istemez. Tutarl
bir program çizilmesi, bu program n belli bir amaca yönelmesi,  ehir Tiyatrolar ’n n
ne yapmak istedi inin herkesçe bilinmesi gerekir. Oysa imdi her ey rastlant
yakal yor. Yalanc iyi bir rastlant . Tango  kötü bir rastlant . Tiyatroda seyircinin
etkin bir yeri oldu unu dü ünülmesi yüzünden kötü bir rastlant . ehir

210 S. Günay Akarsu, ‘Toplumcu Tiyatroya Adanm  Bir Ya am’, Mitos Boyut Yay nlar , Ekim
2009, s.102
211 Mehmet FUAT, ‘Oyun Seçmek’, Yeni Dergi, Aral k 1969, say : 63, s.551.
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Tiyatrolar ’n n bugün stanbul’da halka en yak n duran tiyatrolar oldu unu hiç
unutmamal  bu durumu yönetenleri oyunlar  seçenler. 212

1968 y , yine ehir Tiyatrolar 'n n merkezde oldu u bir tart ma ya an r.

Tiyatro yazarlar n ehir Tiyatrosu'na uygulad klar  boykotu delen baz  yazarlar

protesto edilir. Ankara Sanat Tiyatrosu, bir bildiri yay nlayarak olay  k nar ve mevcut

ko ullar de medi i halde kendi ç karlar  dü ünerek boykota ihanet eden

yazarlar n oyunlar  sahnelemeyeceklerini aç klar213. Türk Yazarlar Birli i'nin 18

ubat 1968'de yap lan, uzun ve tart mal  geçen kongresinde boykot resmen

kald r, yönetim kurulunun de mesine oy çoklu u ile karar verilir, yeni yönetim

kurulu ba kanl na Cevat Fehmi Ba kut seçilir. Ne var ki boykotun kalkmas  bile,

ehir Tiyatrosu'nun oyun seçimi konusundaki yakla , hatalar  düzeltmesine

yard mc  olmaz214. Ancak istanbul Belediye Meclisi üyelerinin de mesiyle yeni

yönetmelik haz rl klar na giri ilebilir. Bu da, 1968 y n son aylar  bulur. stanbul

Belediye Mecüsi'nin kurdu u komisyona Belediye Meclisi'nden Sacit Demircan ile

Orhan Pekin, Tiyatro Yazarlar  B rli i'nden Güngör Dilmen, Recep Bilginer, Necati

Cumal , Edebiyatç lar Birli i'nden Burhan Arpad, istanbul Üniversitesi Edebiyat

Fakültesi'nden Haldun Taner, Ti-Sen'den Erol Keskin, ehir Tiyatrosu'ndan da

yönetim kurulu üyeleri kat lmaktad r. Ayr ca bu komisyon 'Sanat Yöneticisi'

kadrosunu kurmay  geni  yetkiler tan nacak bu yöneticili e Muhsin Ertu rul'u

getirmenin yollar  arar. Yeni yönetmelik ve Muhsin Ertu rul'un dönmesini

sa lamak, ehir Tiyatrosu'nu kurtarmak için iki çözüm yolu olarak görünmektedir

art k. 1969 y n ilk haftalar nda, Deveku u Kabare Tiyatrosu salonunda, Türk

Tiyatro Yazarlar  Derne i'nin düzenledi i Haldun Taner'in yönetimindeki stanbul

ehir Tiyatrolar  Nas l Kurtar r?' ba kl  aç k oturumda da ayn  çözümler

benimsenir215.

Türkiye Tiyatrocular Sendikas  (Ti-Sen) ile stanbul ehir Tiyatrosu'nun
1967'de dü tü ü uyu mazl k, yine bu kar k ortamda ki isel tart malara dönü ür,
istanbul Belediyesi çi-Personel Ve Sosyal ili ler Müdürlü ü, toplu sözle me ile
belediyeye ba  bulunan hizmetli personelin grev yapamayaca  bildirir, iki y l

212 Mehmet FUAT, ‘Tiyatrolar n Genel Görünümü’, Yeni Dergi, y l 6, Nisan 1970, say  67, ss.301-302
213 ‘ ehir Tiyatrosuna Oyun Veren Yazarlar Protesto Edildi’, Milliyet, 26 Ocak 1968, s.6.
214 ‘Ve Boykot Kalkt ’ Milliyet, 19 ubat 1968, s.6
215 G. AKAYRSU, ‘ stanbul ehir Tiyatrolar  için Yen Yönetmelik Haz rlan yor’,Milliyet,29 Ocak 1969,
s.6
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kadar sonra Ti-Sen, stanbul ehir Tiyatrolar nda çal an 290 sanatç  ve teknisyen
üyesine kar k, 40 ki i ile 15 gün grev yapabilir. 250 üye ise, i verene, greve
kat lmad klar  bildirmi lerdir. 216

Devlet Tiyatrolar 'n n kurulu undan bu yana oyun seçimi gözden

geçirildi inde ise nicelik olarak doyurucu, ama nitelik olarak yeterli olmayan bir

panorama ile kar la z. 1971-72 tiyatro döneminde çe itli müzikaller, yerli ve

yabanc  oyunlar oynayan bu ödenekli tiyatronun yap m olarak tek ba ar , oyunu

Frans z yönetmen Roland Pietri'nin sahneye koydu u, Anouilh'un Beckett'i

olmu tur. Bunu La Mancha'l  Adam müzikali izler.  Oysa bu dönemde dokuz yerli,

on iki yabanc  ve biri yerli olmak üzere alt  çocuk oyunu repertuarda yer alm r.  Bu

dönemde, devlet ödenekli bu kurulu un, en ilginç denemelerinden biri ça da  Türk

ulusal balesine giri i sa layabilecek üç modern dans gösterisine yer vermesi

olmu tur. Yava  yava  bale alan nda da genç besteciler, dans düzencileri yeti meye

ba lam r 217 .

1971 y nda,  850 ki ilik Devlet Tiyatrosu, perdelerini IV. Murat oyunuyla

açm r.   Bu  oyunu Cad  Kazan , Damdadaki Kemanc  ve Bir Bardak Su

oyunlar  izlemi tir. 218.  Bu dört esere, 10 Nisan'dan itibaren, D.T.'nin genç oyuncu

ve yöneticilerinden B.Kuruç'un, elindeki imkanlar oran nda ba ar yla sahneye

koydu u Atçal  Kel Mehmet oyunu da kat lm r 219.  Dekor ve kostümlerini Erkan

rtunç'un haz rlad  oyunla ilgili olarak,  Ali Z.  Oralo lu u ele tiriyi getirir:

(...) Atçal  Kel Mehmet, Damdaki Kemanc , IV.Murat gibi "Büyük
Prodüksiyon " olarak ele al nmas  gerekli bir oyun. Bu yap lmad  gibi, Ankara'da
dört ay oynan p sahneden kald ld ktan bir süre sonra, ani bir kararla ve kadroda
genellikle Konservatuar  geçen y l bitirmi  genç elemanlara yer verilerek birkaç
provadan sonra stanbul seyircisinin kar na ç kar lmas  hiç de olumlu bir tutum
de il.(...) Orhan Asena, baz  yabanc  kaynaklardan da faydalanarak oyunda ikinci,
yani efsane ki isi, bozuk düzene kar  ç kan, bu u urda eylemlere geçen " Atçal  Kel
Mehmet " i ele alm .(...) " nsanlar n e it olduklar , dost olduklar , karde  olduklar
bir dünya varolmal , yoksa yarat lmal  " gibi bir ütopya, bir hayale dayanmas  ile,
1839,1908, 1960 tarihleri gösterilerek ne demek istenildi i anla lamayan veya çe it-

216 M. AND, Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu, ss. 155-156
217  Özdemir NUTKU; Dünya Tiyatrosu Tarihi II, ss.378-379.
218 " Devlet Tiyatrosu Venüs Sinemas 'ndaki Temsillerine Ba yor.", Milliyet, 8 Mart 1971, s.8.

219 Devlet Tiyatrosu stanbul'da ki Yeni Oyuna Ba yor  Milliyet, 4 Nisan 1971, s.6.
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li anlamlara çekilen sonuna ra men " Atçal  Kel Mehmet " bütünü ile ba ar  bir
oyun”220.

“Devlet Tiyatrolar  özellikle son y llarda cafcafl  ve göz boyay

prodüksiyonlar pe inde,  daha çok oynad  müzikallerle göz doldurmak hevesinde,

bir piyasa tiyatrosu niteli ine do ru kaym r.” diyen H.Taner sözlerine u ekilde

devam eder:

(...) Bu arada, Ankara temsillerinin kalitesi bile bozulmu tur. Muhsin
Ertu rul'un zaman nda zmir'de, Kayseri 'de, Adana’da aç lan Devlet Tiyatrolar n
faaliyeti durmu tur. Ankara'daki Oda Tiyatrosu ve Üçüncü Tiyatro 'nun, zmir'deki
Devlet Tiyatrosu'nun faaliyeti aksam r. Oysa hep bilinen bir gerçektir ki, yurtta n
verdi i vergilerle beslenen, bir Devlet Tiyatrosu’nun ilk ödevi, dörtba  mamur
klasik bir repertuar  olan, bunu kaliteli ve ciddi bir özenle bütün yurda sunan, bir
kültür müessesesi olmakt r. Bugünkü Devlet Tiyatrolar n, bu hüviyetin çok
uza na dü tü ü, maalesef ortadad r. Eski iktidar n kültür alan ndaki ilgisizlik, bil-
gisizlik ve görgüsüzlü ü de bu çarp k gidi i önleyemeyen ba ca unsur olmu tur.
Yapt z, b kmadan usanmadan yapt z uyar lar, maalesef kös dinlenmi tir.
Devlet Tiyatrosu sanki milletin de il de, iktidar n emrinde, hep onun de er
yarg lar na ayak uyduran bir müessese san lm r. Devlet Tiyatrolar  kendini yeni
iktidar n gidi ine ayarlayan as l yurt  ödevini unutturup büyük ehirlerde gösteri li
fakat özsüz oyunlarla ilgi pe inde ko an bir tiyatro olmaktan ç kar p, dünya ve Türk
klasiklerini oynayan ça da  Türk yazarlara e it haklar tan yan, acaib tercihler
yapmayan, kaliteden ba ka ölçü tan mayan, iktidarlara göre repertuar de tirmeyen,
ciddi, a rba  yeni bir ki ili e kavu mas  gerekmektedir. Geçmi e bir çizgi çekmek
yetmez221 .

1971 y nda, ça zdan yüzy llarca önce 1547-1616 aras nda ya am  olan

ünlü yazar Miguel de Cervantes Savedra'n n ölmez eseri Don Quijote'un say z

sahne uygulamalar ndan sonuncusu ve müzikal hale getirilen La Mancha'l  Adam,

D.T. taraf ndan Maksim'de Don Ki ot ad  ile oynanm r. Ali Z. Oralo lu'nun oyun

hakk ndaki dü ünceleri öyledir:

(...) Don Ki ot, Devlet Tiyatrosu taraf ndan büyük bir prodüksiyon olarak ele
al nm .  Her  ne  kadar  baz  çevreler  k namakta  iseler  de  bu  yerinde  bir  davran
olmu .(...) Tak m halinde çok iyi oynanan Don Ki ot, y n en üstün tiyatro
yap mlar ndan biridir 222.

220 Ali Z.Oralo lu, "Atçal  Kel Mehmet " , Milliyet, 18 Nisan 1971,s.6
221 Haldun Taner, " Tiyatro Reformu " , Milliyet, 13 May s 1971, s.2

222 Ali Z.Oralo lu " Don Ki ot " , Milliyet, 16 May s 1971, s.6.
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Devlet Tiyatrosu'nun 16-25 Temmuz 1971 tarihleri aras nda Pire'nin Skiliçion

Aç khava Tiyatrosu’nda oynad Don Ki ot müzikali Yunanistan'da Önemli bir

sanat olay  olarak nitelenmi  ve hemen bütün Yunan bas  övgü dolu yaz lar

yay nlayarak 'Türkler'in Oynad Don Ki ot, Yunan Don Ki ot' unu Yedi.'  ba

atm lard r." 17 Temmuz tarihinde yay nlanan Vradini gazetesi bu ba

kulland ktan sonra,  Yunan .Tiyatrosu'nun bu sezon sahneye koymay  dü ündükleri

Don Ki ot' un sahnelenmesinden Türk Tiyatrosu'nu seyrettikten sonra vazgeçtiklerini

yazm r 223

Kurulu  yasas nda ‘Nitelikli Türk Eserleri ile Evrensel De erdeki Yabanc

Eserleri Yüksek Düzeyde Sahnelemek, Tiyatro Sanat  Geli tirmek, Yaymak,

Toplumun Tiyatro Ya am  Canl  Tutmak’ gibi hedefler gözeten Devlet Tiyatrolar ,

bu ilkeleri zaman zaman büyük oranda uygulam , nitelikli ve öncü oyunlar oynam ,

ama kimi zaman da ayn  ba ar  gösterememi tir. Devlet Tiyatrolar , 1971-80

sürecinde, gidip gelen hükümetlerin kendi görü lerini yans tma yolunda kullan lm ,

yasaklama ve bask lara hedef olmu , siyasal iktidar n etkisiyle ço u zaman içerik

olarak doyurucu oyunlar sahneleyememi tir.

1971-80 döneminde, Devlet Tiyatrolar , ehir Tiyatrolar  ve Özel Tiyatrolar n

repertuarlar nda farkl klar görülmü tür.  Bu farkl klar yöneticilerin tutumlar ndan

hükümetlerin sanata ve tiyatroya bak  aç lar ndan,  dönemin siyasal,  ekonomik,

kültürel ve sanatsal yap ndan kaynaklanm r.  Kendi ya  ile kavrulmak zorunda

kalan, ya ayabilmek için gi e kayg  güden özel tiyatrolar n repertuarlar  daha

de ik olarak ekillenmi tir.  Bu y llarda, kimi özel tiyatrolar,  toplumsal sorunlara

yönelen, devrimci tiyatro anlay n nda oyunlar oynarlarken; ço u zaman

de en hükümetlerin elinde kukla olan Devlet Tiyatrosu’nun al lagelmi

oyunlar ndan daha düzeyli ürünler, daha düzeyli seçimler gerçekle tirerek,  yasaklara

ve bask lara ald  etmeden amaçlad klar  tiyatro sanat  gerçekle tirmeye

çal lard r.

223 " Yunan Bas na Göre, Türklerin Oynad  Don Ki ot, Yunan Don Ki ot'unu Yedi." Milliyet,  9
ustos 1971, s.6.
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Yetmi li y llarda ya anan tiyatro enflasyonu, tiyatro sanat  aç ndan

yozla ma ve yetersizlikleri de beraberinde getirmi tir. Kimi özel tiyatrolar, gi e

has lat na yönelen ucuz oyunlar seçmi lerdir. Dönemin siyasal, ekonomik, kültürel

ve sanatsal yap ndan kaynaklanarak, özel tiyatrolar n izledikleri bu yola uymayan

örneklerle de kar la yoruz. Tiyatro sanat  hep belirli bir düzeyde alg layan,

sanatsal yönünü hep önde tutan -Kent Oyuncular  örne inde oldu u gibi özel

topluluklar  da kar za  ç kar  :

(...) Türk yazarl zdaki ilerleme ise do rudan do ruya
tiyatromuzdaki rt  geli meye ba lamam z yanl  olmaz san m. 1930'lar
ortam n tek sahneli Türk Tiyatrosu y lda bir ikiden fazla telif eser oynamak
imkan ndan yoksundu. Tiyatro alan na kayarak okurlar  seyircilerle
de tirip onlarla yüzyüze bir temas imkan  sa lamak hevesine kap lan
yazarlar z denemelerine kar  yükselen imkans zl k duvarlar  görünce
çabucak y p b rak yorlard  bu alanda çal may . Bugün tersine dönmü tür
durum. Yaln z stanbul'da otuzun üstünde   sahne aç yor perdelerini her
Allah n gecesi. Yar  her gün matineler de yap yor ayr ca. Eser lâz m onlara.
Frans z ve Amerikan bulvar güldürülerinden usanan halk z, kendi
hayat ndan söz açan, kendi sorunlar  kar na getiren, öfkelerini bileyen,
kendi görü  ve duyu una yatk n eserler istiyor. Tiyatrolar, seyircilerin bu
be eni bask  alt nda yerli oyunlar  kap yor, usta sahne yazarlar n pe ini

rakm yorlar, yisini bulamay nca en sudanlar na   bile fit oluyorlar.(…)
Geçen y l da ayn  oyunlar n tekrarlan  gördük bir kere daha.    Ama özel
te ebbüs sah-nelerindeki bu olumsuz gidi e ayak uydurmayan, durmu
oturmu , ne yapt  iyi bilen sahnelerimiz de eksik de il çok ükür. Bunlar n
en ba nda bu y l kurulu lar n onuncu y l dönümünü kutlayan Kent
Oyuncular 'n  kaydedelim. Bu onuncu y l dönümü f rsat  de erlendirmek
vesilesiyle, zengin bir programla, s  çal malar  daha da yo unla ran bir
yap  çaba içinde girdiler yeni y la 224

Tiyatro sanat na verdikleri de eri seçtikleri oyunlarla gösteren Kent

Oyuncular 'n n oynad klar  Fareler ve nsanlar oyununa ili kin ele tiri,   toplulu un

kolaya kaçmadan,  ucuz güldürülerden  yard m  beklemeksizin  tiyatro  yap laca na

güzel  bir örnektir  :

(...) 21 y l evvel Muhsin Ertu rul'un yönetiminde kurulan, vodvil oynayanla-
 saymazsak, stanbul'un tek özel tiyatrosu Küçük Sahne'de sahneye konulusu ile

büyük bir sanat olay na sebep olan " Fareler ve nsanlar "  Kent Oyuncular 'nda   bir
kez daha zevkle seyrettik.(...) Küçük Sahne'deki oynan  ola anüstü olan " Fareler
ve nsanlar "  kuvvetli kadrosuna ra men sahneye koymak, birçok k yaslamaya
sebep verece i  için,  Kent  Oyuncular  için   do rusu büyük bir  cesaret  i i  idi.  Kökü
insana dayanan, iyili i, kötülü ü ile insan  inceleyen Steinbeck 'in " Fareler ve

224 Ya ar Nabi Nay r. “Tedirgin Bir Ortamda”, Milliyet, 6 Ocak 1971, s.2.
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nsanlar " mm yirmi bir y l sonraki versiyonunun birinciden hiç de a  kalmayacak
ekilde oynand , Kent Oyuncular  'n n, yeni prodüksiyonlar ndan yüzlerinin

aklar  ile ç kt klar  söylemek hakikatin bir ifadesidir. Do ru yorum, ba ar
yönetimi ile Kâm-ran Yüce yeni " Fareler ve nsanlar "  seyirciye sevdirirken "
çerdekiler " den hemen sonra ihtiyar, uysal ve silik Canoly'de ustal , rahat oyunu

ile bütün seyircilere kabul ettiriyor 225

Gerek 1971-80 döneminin siyasal yap ndan kaynaklanarak ya anan bask lar

ve yasaklamalar,  gerek yazarlar za özlenen de erin verilmemesi,  emeklerinin

kar lanmamas ,   bu dönemde tiyatro yazarlar  y ld rm  ve onlar  roman,  öykü

yaz na yöneltmi tir.  Yeni oyun yazarlar  ç km  fakat bu yazarlar sürekli olarak

oyun yazmam lard r.  Sonuç olarak da kimi özel tiyatrolar uyarlama yolunu

seçmi lerdir.  Bu konudaki görü lerini M.Akan u ekilde dile getirir:

(...)  "Bir  ba ka  tarihte,  bir  ba ka  topluma  seslenmek  için  yaz lm  oyunu
bizim topluma seslenir k lmak.  Brecht in Kafkas Tebe ir Dairesi'ni, "Anal k Davas "
ad  ile Osmanl  toplumuna uya layan Mehmet Akan, " Neden uyarlama gere ini
duydunuz ? " sorusunu bu ekil de cevaplad ktan sonra öyle devam etti " Dostlar
Tiyatrosu olarak ' hep ‘ demeyece im ama ' daha çok ' yerli oyun oynamak istiyoruz.
Bu olmuyor. Mecburen yabanc  oyunlar oynuyoruz. Bu nedenle belki " Anal k
Davas  " kadar de il ama imdiye kadar oynad z yabanc  oyunlar n tümünde az
ya da çok uyarlamaya gittik." (...) Mehmet Akan, Osmanl  toplumunun 16.yüzy l
sonlar  Celâli Fetret Dönemi'ni seçi  nedenini de; " Osmanl  toprak düzeninin
bozulu una dayanan bir toplumsal kayna ma dönemi bu. Hem Brecht'in kulland
tarihsel çerçeveyi kar yor, hem de bizim sorunlar z aç ndan oyuna yeni bir
boyut kazand yor. " diyerek aç klad .

Özel tiyatrolarda gitgide artan ekonomik bunal m, repertuar seçimini de

etkiler.  Kimi özel tiyatrolar,  gi e has lat na yönelen ucuz oyunlar seçerler.  Ya ar

Nabi Nay r oyunlar n kalitesiz olu unu,  gi e kayg na ba layarak dü üncelerini u

ekilde aç klar  :

(...) Tiyatro alan nda geçen y lki karga al k bu y l da sürdü. Yaz ba nda bir
hayli tiyatro çaresizlikten kapand . Buna üzülenler, yeni mevsim ba nda
kapananlardan da çok yeni tiyatronun perdelerini açt  görerek teselli buldular.
Ancak gi e kayg n oyun kalitesini gittikçe dü ürdü ü gözlemi de yine geçerli
kal yor. Nice y llardan beri ayd n seyircilerimiz, Devlet Tiyatrolar z d nda,

rak n Shakespeare ile Moliere'i, zaman za yakla arak bir bsen, bir Pirandello,
giderek bir Anouilh ve Ionesco bile seyretmek olana ndan yoksun. Halk n daha az
kültürlü tabakalar ndan seyirci derlemek hevesleri, ayd nlar  tiyatrodan uzakla rma
pahas na sürdürülmüyor mu, bilinemez. Herhalde Ortaoyunu ile Karagöz'ün

225 Ali Z.Oralo lu, " Fareler ve nsanlar " , Milliyet, 3 Nisan 1971, s.6.



104

hafifli ine Özenen, ark , dansl , kantolu oyunlardan medet uman sahnelerin Türk
sanat tiyatrosuna bir katk da bulunduklar  söylenemez 226

Tüm ekonomik zorluklara ra men, amaçlar  sadece gi e kayg  olmayan,

ucuz oyunlarla görünü te bir tiyatro olay  gerçekle tirmeye çal mayan topluluklar,

ödenekleri olmasa da, oyunculuk, teknik olanaklar aç ndan ehir Tiyatrosu’ndan

daha geride de olsalar seçtikleri oyunlar ve devingenlikleri ile büyük ba ar lar elde

etmi lerdir. Seyirciler, bu topluluklara daha büyük ilgi göstermi ler ve çal malar

desteklemi lerdi.

226 Ya ar Nabi Nay r, " Sanat Hayat zdaki Bo luklar " , Milliyet, 7 Ocak 1973, s.2.
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SONUÇ

12 Mart 1971, siyasi, toplumsal ve kültürel ya amda çe itli de imleri de

beraberinde getirmi tir. 12 Mart rejimi, Türk siyasetinde iddetli f rt nalar,

tart malar, bölünmeler, istikrars zl k ve yeni yöneli lere yol açm r. 1960

darbesinden sonra haz rlanan 1961 Anayasas  ile demokratik, sosyal ve hukuk devleti

anlay  sa lan r. Ekonomik ve sosyal haklar gözetilmi ; sosyal – demokratik devlet

anlay  benimsenmi tir. çilere grev hakk  tan nm , TRT ve üniversiteler

özerkle mi , anayasa mahkemesi kurulmu tur. 12 Mart’a kadar hükümette,  tek

ba na iktidar olan, Adalet Partisi sürekli olarak bu anayasaya kar  ç km r.

12 Mart’a do ru giden yolda, etkili olan geli melerden bir di eri; altm

llarda sosyal ve ekonomik alanlarda ortaya ç kan de imler ve bu de imlerin

siyasal hayat üzerinde yaratt  bask r. Altm  y llar ekonomik ve sosyal geli me

aç ndan önemli ba ar lar n elde edildi i bir dönem olmu tur. 1970’lere gelindi inde

büyüme sa lam  olan ekonomi yaln zca ekonomik hayat  de il, sosyal ve siyasal

hayat  da etkilemi tir. Bu dönemde nüfus köylerden kentlere do ru göç etmi ,

böylece köylü nüfusu azalm , kentlerdeki nüfus  ise giderek art  göstermi tir.

Türkiye ekonomisi bu dönemde planl  ekonomi uygulamas yla tan r.

Fakat bunun ba ar  olarak uyguland  söylemek zordur.  adamlar  ve toprak

sahipleri, tedirginlik duymakta ve bir güvensizlik ortam  olu turmaktad rlar. Zamanla

bu tedirginlik a lm ,  uygulanan plan özel sektör taraf ndan benimsenmi tir. Ancak

plan ,  sosyalist bir eylem olarak gören muhafazakar kesim bu durumu kabul

etmemi tir.

Ekonomik kalk nma ve sanayi sektöründeki büyüme i çi kesiminin de

geni lemesini sa lam r. 1963 y nda, sendikal haklarla i çi örgütlenmeleri, hak

arama imkan  sa lam r. Sendikal  i çi say nda art  görülmü tür. Altm

llarda sendikal hareket hem ekonomi hem de iktidar üzerinde etkili olur. Siyasal

hayat üzerinde önemli sonuçlar do uran eylemler gerçekle ir.
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12 Mart 1971'de üç Kuvvet Komutan  ve Genel Kurmay Ba kan 'n n

imzas yla radyodan okunan, hükümete yönelik muht ra ile ordu, "Silahl  Kuvvetler ç

Hizmet Talimat "n n Anayasa'dan daha üstün bir belge oldu unu pratikte

kan tlayarak yönetime el koymu tur. Süleyman Demirel'in AP hükümeti

dü ürülmü tür. Böylece Türkiye’nin önünde yeni bir dönem aç lm r.

1971 y nda, üniversitelerdeki olaylar n giderek yükseldi i gözlemlenir.

Türkiye bir kaos içindedir ve üniversiteler i gal ve boykotlar yüzünden i levlerini

yerine getiremez hale gelmi lerdir. Önce ODTÜ, ard ndan di er fakülte ve

üniversiteler süresiz kapat r. ehir gerillas  eylemleri ard  ard na gelmektedir.

Hükümeti ele tiren ö retim üyelerinin evleri fa ist e ilimli militanlarca bombalan r.

Fabrika grevlerinde art  gözlemlenir; bu nedenle çok fazla i gücü kaybedilmi tir.

1970’lerin ba nda Türkiye ekonomik ve toplumsal aç dan farkl  bir noktad r.

60’lardan önce tar ma ve devletin hakim oldu u küçük sanayi sektörüne dayal

ekonomi, yerini güçlü bir özel sanayi sektörüne b rakm r. Gelir düzeyindeki art

ile birlikte daha iyi bir i  f rsat , daha iyi hayat standard  için köyden kente göç

olgusu ortaya ç kar.

Dönemin siyasal, toplumsal ve ekonomik özellikleri Türk tiyatro ya ant

ve oyun yazarl  etkilemi tir. 1970 dönemi tiyatro ya ant , dönemin çalkant

ortam  gibi bunal ml  geçmi tir. Sahnelenen oyunlar sansür engeliyle kar la ,

tiyatro sanatç lar  hem toplum hem devlet taraf ndan cezaland lm lard r. 1970’li

llar n tiyatrosu, sosyalist dünya görü ü ekseninde varl  göstermi tir.

Televizyonun toplum aras nda yayg nla mas yla tiyatroya duyulan ilgini azalm r.

Ayn  dönem ilginç denemeler yap lm  ancak de en e lence anlay  ile Türk

Tiyatrosu kan kaybetmi tir. Altm  y llara bak ld nda yerli oyun yaz nda art

gözlemlenir. Oyun yazarlar , ehirde ya ayan orta s n ya ant , k rsal ve

gecekondu sorunsal , devlet mekanizmas ndaki bozukluklar , de er yarg lar ndaki

de imin birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini oyunlar na yans tm lard r.

Yetmi li y llara gelindi inde ise konular de iklik gösterir; düzenin çarp kl klar

çinin gözünden anlatma, köydeki toplumsal de im, köy sorunlar , modern kent
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ya am n getirdi i sorunlar ele al nmaya ba lam r. ehir Tiyatrosu, Devlet

Tiyatrosu ve özel tiyatrolar, dönemin çalkant  yap  içinde varl klar  sürdürme

çabas na dü mü lerdir.

1965 seçimleriyle, AP’nin tek parti olarak iktidara gelmesi , ehir Tiyatrosu

için dönüm noktas  niteli indedir. ehir Tiyatrosu ile ilgili bir yasa tasar  Belediye

kuruluna sunulmu tur. Buna göre,  ehir Tiyatrosu yönetimi denetleme kurulu ve

okuma kurulu olarak ikiye bölünmü tür. Bir sansür niteli i ta yan bu tasar  AP’N N

sanata ve tiyatroya bak  aç  belirler.

Türk Yazarlar  Birli i bu yasa tasar na engel olmak istemi se de ba ar

olamam lard r.  ehir Tiyatrosu’nun üstündeki bask  ve hükümet taraf ndan idare

edilmesine tepki, kurum içinden istifalarla gelmi tir. Muhsin Ertu rul durum ile ilgili

görü lerini Türk Tiyatrosu dergisine sert bir dille belirtmi  bu yüzden stanbul ehir

Tiyatro’lar n ba ndan uzakla lm r.

ktidar n de mesiyle birlikte, Muhsin Ertu rul ve genç sanatç lara ‘solcu’

damgas  vurulur; bu suçlama yeni bir yönetmeli in haz rlanmas na neden olur.

Sonuçta; ba yönetmenlik kadrosu kald r ve Muhsin Ertu rul tiyatrodan

uzakla r. Yerine gelen Vasfi R za Zobu döneminde ehir Tiyatrosu gerileme

dönemine geçer. Günün atmosferinin d nda sahnelenen eski tip oyunlar, dünya

tiyatrosunun klasik, ça da  oyunlar n bulvar komedisi oyunlar na dönmesi ehir

Tiyatrosu’nda kan kayb na neden olur. ehir Tiyatrosu, 1973 y nda Muhsin

Ertu rul’un genel sanat yönetmenli ine tekrar getirilmesiyle toparlanma evresine

geçer.

Muhsin Ertu rul, kuruculu unu üstlendi i ehir Tiyatrosu’ndaki görevinden

al nd ktan sonra yerine Vasfi R za Zobu atan r. Zobu, ba ar  bir idareci olamaz.

ehir Tiyatrolar  seyirci s nt  çekmektedir . Zobu, 1973 y nda istifa etmi tir.

1968 y nda Muhsin Ertu rul, belediyenin ba ka bir partinin yönetimi alt na

girmesiyle, görevine tekrar ça lm r. Fakat sanatç dan her hangi bir yan t
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al namam r. ehir Tiyatro’lar , bu çalkant  dönemde, estetik çizgisini

kaybetmi tir. Oyun yazarlar n, tiyatroya oyun göndermeyi b rakmas , pe i s ra

ele tirmenlerin de ayn  tutumu benimsemi  olmas ehir Tiyatrosu’nda büyük bir

bo luk açm r. ehir Tiyatrolar ’n n hükümet taraf ndan boyunduruk alt na girmesi,

belediyece denetlenmesi oyun seçimini de elbette etkilemi tir.

ehir Tiyatrolar  1966/67 sezonu repertuar nda, yerli oyunlar n say nda

büyük bir dü  buna kar n yabanc  oyunlar n say nda bir art  görülmü tür.

1968/69 sezonu ehir Tiyatrosu sahneleri, alt  yerli, dokuz yabanc  oyunla

perdelerini açm lard r. 1969/70 sezonunda ehir Tiyatrolar , Re at Nuri Güntekin’in

Bal kesir Muhasebecisi, Necati Cumal ’n n Tehlikeli Güvercin ve Vur Emri,

Naz m Kur unlu’nun Gecikenler, Turan Oflazo lu’nun Keziban ve Allah’ n Dedi i

Olur, Sedat Veyis Örnek’in Pirinçler Ye erecek, Musahipzade Celal’in Balaban

a, Slowomir Mrozeck’in Tango, Carlo Goldoni’nin Yalanc , Moliere’in Kibarl k

Budalas , J.M Barrie’nin Di i Ku , Jewgenij Schwarz’ n Canavar, Paul Quintin’in

Söyle Geleyim mi Gelmeyeyim mi?, Jean Valmy’nin Erkeklere Yasak, Jack

Popplewell’in Ve Birden Bahar Geldi adl  oyunlar  sahnelemi tir.

ehir Tiyatrolar , rejisör aç  kapatmak için yurt d ndan sanatç  davet

eder. Goldoni’nin Yalanc  adl  oyunu talyan, Çarli’nin Teyzesi adl  müzikal oyunu

Alman bir yönetmen sahnelemi tir. Bütün çabalamalara ra men 1969 y ehir

Tiyatrosu için beklenen de imlerin olmad ,  kurum içi kar kl n ya and  bir

dönem olmu tur.

Türkiye Tiyatrocular Sendikas  (T -SEN) ile ehir Tiyatrosu yönetimi

aras nda anla mazl k ç km r. Çal anlar n sosyal haklardan yararlanmas , maa lar n

iyile tirilmesi için baz  sanatç lar n da kat ld  bir grev gerçekle tirilirse de sonuç

al namaz. 1970’li y llar n ba nda ehir Tiyatrosu,  sanat anlay ndan ödün veren,

oyun seçiminde kolaya kaçmakla suçlanan bir tiyatro durumundad r. ç

huzursuzluklar ve istifalar da artmaktad r. Bu istifalar, özel tiyatro art nda bir etken

olarak gösterilebilir.
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1970 y n ba nda, ehir Tiyatrosu günümüzde yer alan merkez binas na

ta nm r. Tepeba  Dram Tiyatrosu bo alt larak, Harbiye Muhsin Ertu rul

Sahnesi’ne geçilir.  Nisan ay nda Tepeba  Dram Tiyatrosu’nda yang n ç kar, ertesi

l bir kez daha ayn  felaketle kar la an tarihi yap  tamamen yok olur.

1970/71 sezonu ehir Tiyatrosu repertuar nda; Güner Naml ’n n Ayr klar,

Turan Oflazo lu’nun Sokrates Savunuyor, F. Hayati Çorbac lu’nun Koca Sinan,

Musahipzade Celal’im Balaban A a, Bekir Büykar n’ n Duman, Jewgenij

Schwraz’ n Canavar, Claire Boothe Luce’un Kad nlar, Fritz Hochwaelder’in

Kaçak, Marc G. Sauvajon’un Bu Ne Tesadüf!, Anton Çehov’un Ivanov, Bernard

Shaw’un Doktorun Derdi, Lonne Elder’in Zenciler, Curt Platow’un Paralar

Bankada, Edmond Rostand’ n Cyrano de Bergerac, adl  oyunlar bulunmaktad r.

ehir Tiyatrosu’nun oyun seçiminde yeterli özeni göstermedi i dü üncesi

kurum içinden ve d ndan olumsuz ele tiriler almas na neden olmu tur. Muhsin

Ertu rul yerli oyun yaz  önemsemektedir. Altm  y llardan itibaren ehir

Tiyatrolar , Muhsin Ertu rul’un yönlendirmesi ve deste iyle, Çetin Altan, Haldun

Taner, Aziz Nesin, Melih Cevdet Anday, Cahit Atay, Naz m Kur unlu, Oktay R fat,

Orhan Asena, Refik Erduran, Adalet A ao lu, Recep Bilginer gibi genç oyun

yazarlar n oyunlar  sahnelemi tir. Ayr ca Tennese Williams, Arnold Wesker,

Jean Paul Sartre, Pirandello, Bertolt Brecht, F. Dürrenmatt, Arthur Miller, C.

Goldoni, Lorca, Euripides, Ibsen, Moliere, Calderon gibi bat  ça da  yazarlar n

oyunlar  özenli ve yenilikçi bir anlay la sahneye getirmi tir.  Oyun say nda art

gözlemlenmektedir. Yine bu dönemde Muhsin Ertu rul’un ba latt  18.00

matineleri sayesinde seyirci oran  art  göstermi tir.

Oyunculuk aç ndan ehir Tiyatrosu incelendi inde; oyuncular aras nda

okullu – alayl  fark n tart ma konusu oldu u bir dönemden geçilmektedir. Kimi

zaman ölçüsüz ve abart , kimi zaman da fazla ölçülü olmas yla, oyunun anlam n

ortaya ç kmas nda hatalara neden olmaktad rlar. Oyunun türüne ve yap na uygun

olmayan bir oyunculuk yakla  gösterilmi tir. Bozuk diksiyon ve yanl  tonlamalar
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nedeniyle ele tiri alm lard r. Kurumun içindeki anla mazl klar n, sahneye yans mas

da ba ar zl n etkenlerinden biri olmu tur.

Sahne tasar  alan nda da ehir Tiyatrosu olumlu ve olumsuz ele tiriler

almaktad r. Oyunun geçti i zaman ve mekan  do ru yans tmamak gibi olumsuz;

birkaç farkl  mekanda geçen oyunu tek mekana i levsel olarak yerle tiren ça da  ve

yal n bir tasar m anlay yla uygulamak, oyunun geçti i dönemin atmosferini do ru

olarak yans tabilmek gibi olumlu ele tiriler alm r.

ehir Tiyatrosu 1966 y na kadar yükseli , bu tarihten sonraki dönemi ise

dü  olarak de erlendirilebilir. Kurumun, ba ar  sezonlar geçirmesinin temelini

Muhsin Ertu rul’un eme i ve yönlendirmesi olu turur. 12 Mart döneminde

varl klar  gösteren özel tiyatrolar n repertuarlar na, siyasi görü lerindeki keskin

hatlara bak ld nda ehir Tiyatrosu’nun bu anlamda daha ml  bir politika izledi i

görülebilir. Yabanc  oyun yazarlar n ça da  ve klasik oyunlar na yer verilmesi

yan nda Türk oyun yazarlar n oyunlar n desteklenmesi, Türk oyun yazarlar n

geli mesini sa lar.
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EK 1
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Tablo 1

1966-1967 Sezonunda stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda Sahnelenen

Çeviri Oyunlar

Oyunun Ad Yazar Çeviren Yöneten

Evvel Zaman çinde
M.Gilbert
SAUVAJON Tülin TÖRÜNER Vasfi R za ZOBU

Krallar da Ölür
Eugène IONESCO

S.UYSAL H.Kemal GÜRMEN

Kendini Bulmak
Luigi
PIRANDELLO Tülin TÖRÜNER Ergun KÖKNAR

Söyle Kimsin Sen
W.HALL

K.WATERHAUSE

A.TÖRÜNER

V.AKAY
Vasfi R za ZOBU

Akvaryum
Aldo NICOLAI

G.SONNIER
M.Sait KILIÇÇI Hammit AKINLI

Dayan Bahriyeli
P.KING

F.CASY
ld z SERPEN Çetin PEKKAYA

Güllerden
Konu uyorduk Frank D. GILROY Y ld z SERPEN Celal BALKIR

Othello W. SHAKESPEARE
A.Vahit TURAN

T. OFLAZO LU
Ergun KÖKNAR
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Tablo 2

1966-1967 Sezonunda stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda Sahnelenen

Yerli Oyunlar

Oyunun Ad Yazar Çeviren Yöneten

Yar B. BÜYÜKARKIN - Kani KIPÇAK

Susuz Yaz Necati CUMALI - Kemal BEK R

rampac lar
M.Necati
SEPETÇ LU - Kemal TÖZEM

Kocada lar A as Sabahattin ENG N - Kemal BEK R

Utanç Dünyas Recep B LG NER - Hadi HÜN

Bir Kavuk Devrildi
Müsahipzade
CELAL - Sami AYANO LU
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Tablo 3

1966-1967 Sezonunda stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda Sahnelenen

Çocuk Oyunlar

Oyunun Ad Yazar Çeviren Yöneten

Küçük Prenses Sara F.H. BURNETT
N.Yalaza TALUY

lmaz GURUDA
Ferih EGEMEN

nge – Alt n K z Ursula MALIN
Sezai

YALÇINKAYA Erhan D LL L

Küçük Prens A.De Sainth
EXUPERY

Ayberk ÇÖLOK

A. YÖRÜKASLAN,

C.TÜREL,
S.D NÇEL

Hap kl  Kral
Mehmet
KESK NO LU - Deniz UYGUNER

Yakut Bal k Ergun SAV - Ferih EGEMEN
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Tablo 4

1968-1969 Sezonunda stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda Sahnelenen

Çeviri Oyunlar

Oyunun Ad Yazar Çeviren Yöneten

Romeo – Juliet W. SHAKESPEARE
A.Turhan
OFLAZO LU Ergun KÖKNAR

Ana Maksin GORK N.Yalaza TALUY Sami AYANO LU

Tilkiler Lillian HELLMAN Sevgi SANLI Kemal TÖZEM

Daha Bitmeyecek
mi?

Claude MAGNIER

Asude
ZEYBEKO LU

Vasfi R za ZOBU

Vasfi R za ZOBU

Ve Birden Bahar
Geldi Jack POPPLEWEL Y ld z SERPEN Sami AYANO LU

Bir Gelin Geldi Sidney HOWARD
Asude
ZEYBEKO LU H.Kemal GÜRMEN

Sonbahar F rt nas

Daphne Du
MAURIER

H.Frèdèrique LASA

Nihal Yalaza
TALUY Perihan TEDÜ

Ay Batt John STEINBECK Levent DÖNMEZ Hamit AKINLIK

Kara K z Tankred DORST Behçet
NECAT L

Çetin PEKKAYA
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Tablo 5

1968-1969 Sezonunda stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda Sahnelenen

Yerli Oyunlar

Oyunun Ad Yazar Çeviren Yöneten

Utanç Dünyas Recep B LG NER - Hadi HÜN

Aynaroz Kad
Musahipzade
CELAL - Vasfi R za ZOBU

Kö eba
Ahmet Kutsi
TECER - Sami AYANO LU

Büyük Otmarlas
M.N.
SEPETÇ LU - Kemal BEK R

Keziban
Turan
OFLAZO LU - Engin ULUDA

Allah n Dedi i Olur
Turan
OFLAZO LU - Ersan UYSAL

-
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Tablo 6

1968-1969 Sezonunda stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda Sahnelenen

Çocuk Oyunlar

Oyunun Ad Yazar Çeviren Yöneten

Kelebek Okulu M. GEORQIUS M.Yalaza TALUY Erhan D LL L

Gizli Bahçe -
Vedat DEM RC

Ferih EGEMEN
Ferih EGEMEN

nar Dede –
Ihlamur Nine Semih SERGEN - Ergun ULUDA
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Tablo 7

1969-1970 Sezonunda stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda Sahnelenen

Çeviri Oyunlar

Oyunun Ad Yazar Çeviren Yöneten

Tango Slowomir MROZEK Hale KUNTAY Agah Hün

Yalanc Carlo GOLDONI Servet MORAY Renato Padoan

Kibarl k Budalas MOLIÉRE
Ali Süha
DEL LBA I Vasfi R za ZOBU

Di i Ku J.M. BARRIE
Asude
ZEYBEKO LU Sami AYANO LU

Canavar
Jewgenij
SCHWARZ Adalet C MCOZ H. KE

Söyle Geleyim mi
Gelmiyeyim mi?

Paul QUINTIN

S. MAUGHAM

Asude
ZEYBEKO LU Vasfi R za ZOBU

Erkeklere Yasak
Jean VALMY

Andre HAGUET
M.Sait KILIÇÇI Ersan UYSAL

Ve Birden Bahar
Geldi Jack POPPLEWEL Y ld z SERPEN Sami AYANO LU
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Tablo 8

1969-1970 Sezonunda stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda Sahnelenen

Yerli Oyunlar

Oyunun Ad Yazar Çeviren Yöneten

Bal kesir
Muhasebecisi R.Nuri Güntekin - Celal BALKIR

Tehlikeli Güvercin Necati CUMALI - Engin ULUDA

Gecikenler Naz m KUR UNLU - Kani KIPÇAK

Kezban
A.Turan
OFLAZO LU - Engin ULUDA

Allah n Dedi i Olur
A.Turan
OFLAZO LU - Ersan UYSAL

Vur Emri Necati CUMALI - Sami AYANO LU

Pirinçler Ye erecek Sedat Veyis ÖRNEK - Sami AYANO LU

Balaban A a
Musahipzade
CELAL - Vasdi R za ZOBU
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Tablo 9

1968-1969 Sezonunda stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda Sahnelenen

Çocuk Oyunlar

Oyunun Ad Yazar Çeviren Yöneten

nar Dede –
Ihlamur Nine Semih SERGEN - Ergun ULUDA

Alis Harikalar
Ülkesinde

Tomris UYAR

Lewis CARROL

(Uyarlama)

Tomris UYAR
Erhan D LL L

Kurnaz Avukat Pierre PATHELIN Figen S PAH Hadi HÜN
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Tablo 10

1970-1971 Sezonunda stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda Sahnelenen

Çeviri Oyunlar

Oyunun Ad Yazar Çeviren Yöneten

Canavar
Jewgenij
SCHWARZ Adalet C MCOZ H. KE

Kad nlar C. Boothe LUCE
Bedia
AKKOYUNLU

Kaçak
Fritz
HOCHWAELDER Hale KUNTAY

Bu Ne Tesadüf?
M. Gilbert
SAUVAJON

Asude
ZEYBEKO LU Vasfi R za ZOBU

vanov Anton ÇEHOV
Ataol
BEHRAMO LU H. KE

Doktorun Derdi Bernard SHAW brahim HOY Sami AYANO LU

Zenciler Lonne ELDER III. Nüvit ÖZDO RU Nüvit ÖZDO RU

Paralar Bankada Curt PLATOW Hale KUNTAY
Vasfi R za ZOBU

Celal BALKIR

Cryrano de Bergerac Edmond ROSTAND
S. Esat

YAVU L Sami AYANO LU
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Tablo 11

1970-1971 Sezonunda stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda Sahnelenen

Yerli Oyunlar

Oyunun Ad Yazar Çeviren Yöneten

Ayr klar Güner NAMLI - Türker TEK N

Sokrates Savunuyor
A. Turan
OFLAZO LU - Engin ULUDA

Koca Sinan
F.Hayri
ÇORBACIO LU - Sami AYANO LU

Balaban A a
Musahipzade
CELAL - Türker TEK N

Duman
Bekir
BÜYÜKARKIN - Vasdi R za ZOBU



133

Tablo 12

1970-1971 Sezonunda stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda Sahnelenen

Çocuk Oyunlar

Oyunun Ad Yazar Çeviren Yöneten

k-Obur-Camgöz Muharrem EN - Muharrem EN

Bo aç Han Füruzan TOPRAK - Metin ÇOBAN

Bir Varm  Bir
Yokmu Cihat TÜRKO LU - Ferih EGEMEN

Al apkal  K z Çocuk Klasikleri Erhan D LL L Erhan D LL L
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Tablo 13

1971-1972 Sezonunda stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda Sahnelenen

Çeviri Oyunlar

Oyunun Ad Yazar Çeviren Yöneten

Bu Ne Tesadüf
Marc Gilbert
SAUVAJON

Asude
ZEYBEKO LU Vasfi R za ZOBU

 Dikenli Yol Janet ALLEN ld z SERPEN
Vasfi R za ZOBU

Engin ULUDA

Orman
Alexandre
OSTROVSKI M.Sait KILIÇÇI H. Kemal GÜRMEN

Cryrano de Bergerac Edmond ROSTAND
S. Esat

YAVU L Sami AYANO LU

Ben Kral K m
Fabrizio
SARAZANI Fikret AD L Kani KIPÇAK

Dünyan n Düzeni Sean O’CASSEY rfan AH NBA H.Kemal GÜRMEN

Anna Karenina Edmond GUIRAUD Vala NUSRETT N Perihan TEDÜ
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Tablo 14

1971-1972 Sezonunda stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda Sahnelenen

Yerli Oyunlar

Oyunun Ad Yazar Çeviren Yöneten

lk Göz A

Feraizcizade
Mehmet,

akir Efendi

- Vasdi R za ZOBU

Koca Sinan
F.Hayri
ÇORBACIO LU - Sami AYANO LU

Katip Ç kmaz Dinçer SÜMER - Kemal BEK R

Sar  Naciye Recep B LG NER - Türker TEK N

Buzlar Çözülmeden C.Fehmi BA KUT - Vasdi R za ZOBU

Balaban A a
Musahipzade
CELAL - Vasdi R za ZOBU
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Tablo 15

1970-1971 Sezonunda stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda Sahnelenen

Çocuk Oyunlar

Oyunun Ad Yazar Çeviren Yöneten

Kelo lan’ n
Tembelli i l TÜRKBEN -

Cengiz
KESK NKILIÇ

Elmac  Güzeli Yücel TUNALI - Ferih EGEMEN

Bir Varm

Bir Yokmu
Cihat TÜRKO LU - Ferih EGEMEN

Mavi Ku
Maurice
MAETERLINCK Göksel EROKU Ferih EGEMEN

Kurba a Prenses Margery EVERDEN
M.Cihat
TÜRKO LU Metin ÇOBAN
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Tablo 16

1972-1973 Sezonunda stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda Sahnelenen

Çeviri Oyunlar

Oyunun Ad Yazar Çeviren Yöneten

Anna Karanine Edmond FU RAUD Vala NURETT N

Donjuan’a Oyun
CLAUDE, Andre
FUGET .Y lmaz NAL

simsiz Y ld z Mihail SEBASTIAN Ali YALAZ

Yerma
Frederico Garcia
LORCA lhan BERK

Aman Kar m
Duymas n G. FEYDAU Bedia Muvahhit

Vi ne Bahneçi Anton ÇEHOV Melih VASSAF

En Büyük Kumar Frank D. GILDOOY Asude ZEYBEKO
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Tablo 17

1972-1973 Sezonunda stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda Sahnelenen

Yerli Oyunlar

Oyunun Ad Yazar Çeviren Yöneten

Meraki Moliere

Ahmet  Vefik Pa a

(Uyarlama)

Kemal TÖZEM

Nüvit ÖZDO RU

Vasfi R za ZOBU

Buzlar Çözülmeden
Cevat Fehmi
BA KUT -

Osmangiller Nuri Güngör - Kemal TÖZEM

Sar  Naciye Recep B LG NER - Türker TEK N

Hac yatmaz
Cevat Fehmi
BA KUT - Türker TEK N

Balaban A a
Musahipzade
CELAL - Vasdi R za ZOBU

lk Göz A

Feraizcizade
MEHMET AK R

(Yeniden
Düzenleyen)

Kemal TÖZEM

- Vasdi R za ZOBU

Hisse-i ayia

bnür REF K
AHMET

.Ahmet Nuri
SEK NC

-
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Tablo 18

1970-1971 Sezonunda stanbul Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda Sahnelenen

Çocuk Oyunlar

Oyunun Ad Yazar Çeviren Yöneten

Fadime
Vecihe
KARAMEHMET -

Dilek Da Ümit MER -

Sihirli Mavi Gözlük Salih GÖZEN -

Elmac  Güzeli Yücel TUNALI - Ferih EGEMEN
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EK 2

STANBUL EH R T YATROLARI YAYIN ORGANI

TARAFINDAN YAYINLANAN “TÜRK T YATROSU

DERG ”N N KAPAKLARINDAN ÖRNEKLER
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Resim 1: Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Temmuz–A ustos

1965, s. 363, Dergi Kapa
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Resim 2: Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa
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Resim 3: Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa ,

1961
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Resim 4:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi

Kapa ,1966
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Resim 5:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa ,

1965



146

Resim 6:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa
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Resim 7:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa
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Resim 8:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa
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Resim 9:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa



150

Resim 10:Türk Tiyatrosu, stanbul ehit Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa
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Resim 11:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa
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Resim 12:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa ,

1971-1972
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Resim 13:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa ,

1970 - 1971
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Resim 14:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa ,

1960
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Resim 15:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa ,

1965
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Resim 16:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa
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Resim 17:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa
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Resim 18:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa ,

1964
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Resim 19:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa
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Resim 20:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa ,

1964
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Resim 21:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa ,

1965
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Resim 22:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa ,

1966
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Resim 23:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa
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Resim 24:Türk Tiyatrosu, stanbul ehir Tiyatrolar  Yay n Organ , Dergi Kapa ,

1963
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Resim 25: Darülbedayi, Dergi Kapa , 1930
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Resim 26: stanbul ehir Tiyatrosu, 1970-1971, Sanatç  Kadrosu
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EK 3

12 MART DÖNEM  CUMHUR YET GAZETES
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Resim 27: 18 Mart Per embe 1971
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Resim 28: 17 Mart Çar amba 1971
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Resim 29: 16 Mart Sal  1971
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Resim 30: 14 Mart Pazar 1971
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Resim 31: 13 Mart Cumartesi 1971



173

ÖZGEÇM

Ad, Soyad : Ege I IK

Do um yeri ve y  : ZM R, 06. 03. 1986

Yabanc  Dil : ngilizce

itim :

Lisans : 2008, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

  Sahne Sanatlar  Bölümü Dramatik Yazarl k Anasanat Dal

Lise : 2008, zmir Vali Vecdi Gönül ( Yabanc  Dil A rl kl ) Lisesi

 tecrübesi:

2009 - 2010 zmir Devlet Tiyatrosu’nda reji asistan  ve oyuncu

2007 y nda Ayd n Belediyesi ehir Tiyatrosu’nda sahnelenen  Cahit Atay’ n

Pusuda adl  oyunun yönetmeni.

2007 – 2009 y llar  aras nda Sistemsensin adl  kurulu  için Whoop Dergisinde

düzenli olarak makaleleri, röportajlar , denemeleri  yay nland .

Ödüller:

1996 y nda babas  Haluk I k ile yazd  Harikalar Mutfa  adl  çocuk

oyunu TOBAV Çocuk Oyunlar  Yaz m yar mas nda ödül ald .

2007 y nda Suat Ta er Ödülü K sa Oyun Yar mas nda Ya am n ki Yüzü

adl  oyunu seçici kurul özel ödülü ald .

2009 y nda Notos Edebiyat Dergisi’nde ‘Bir kindi Vakti’ adl  öyküsü ödül

ald .

Yay nlar :

2009 Mart- Nisan ay nda Yeni Tiyatro dergisinde ‘ zmir Uluslar aras  Kukla

Günleri’ adl  izlenim yaz  yay nland .

2009 May s – Haziran ay nda Yeni Tiyatro dergisinde ‘Kuvay-  Milliye

Kad nlar ’ adl  ele tiri yaz  yay nland .

2009 Mart ay nda Notos Edebiyat dergisinde ‘Bir kindi Vakti’ adl  öyküsü

ödül ald  yay nland .
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2009 A ustos ay nda Sahne dergisinde ‘Simavnal eyh Bedreddin’ adl

ele tiri yaz  yay nland .

2009 Eylül – Ekim ay nda Yeni Tiyatro dergisinde ‘Romandan oyuna: 1984’

adl  ele tiri yaz  yay nland .

2009 Kas m ay nda Yeni Tiyatro dergisinde ‘Balkan Kabare’nin iddetine

Ho geldiniz’ adl  ele tiri yaz  yay nland .

2010 Ocak ay nda Yeni Tiyatro dergisinde ‘ Der Mitmancher – Uyarca’ adl

ele tiri yaz  yay nland .

2010 ubat ay nda Yeni Tiyatro dergisinde ‘ Çocuk Tiyatrosu ve Ku lar

Mahkemesi’ adl  inceleme yaz  yay nland .

2010 Mart ay nda Yeni Tiyatro dergisinde ‘ Alev Kerimo lu ile bir söyle i’

adl  röportaj  yay nland .

2010 Nisan ay nda Yeni Tiyatro dergisinde ‘Yoksun’ adl  oyunun ele tiri

yaz  yay nland .

2010 May s- Haziran ay nda Sahne Dergisinde ’Yoksun’ ele tiri yaz

yay nland .

2009 Kas m ay nda Radikal Gazetesi’nde ‘Kortejoda Ya am’ adl  yaz

yay nland .

2009 Aral k ay nda Radikal Gazetesi’nde ‘Hayat n çindeki Cüceler’ adl

yaz  yay nland .

2008 y nda Bireylikler dergisinde ‘Kelebek’ adl  öyküsü yay nland .

2007 ubat ay nda Mavi ehir Life dergisinde ‘ ehr-i zmir’ adl  gezi yaz .
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