
1 
 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TİYATRO ANASANAT DALI  

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 

                            DEVLET TİYATROLARI VE KURULUŞ YILLARI 

 

Hazırlayan 

YUSUFCAN SANCAKLI 

 

Danışman 

Prof. Dr. Cevat Çapan 

 

 

 

İstanbul-2016 



 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEŞEKKÜR  

 

Bu tez çalışmasının devam ettiği süre içerisinde yardımlarını esirgemeyen her zaman 

hayatıma kattığı zenginliklerle hatırlayacağım değerli hocam Prof. Dr. Cevat Çapan'a, 

Teoman Yazgan'a, Devlet Tiyatroları Sanatçılarından; Musa Uzunlar'a, Bülent Emin Yarar'a, 

Okday Korunan'a, Nihal Tercan'a, Civan Canova'ya, Kaya Akarsu'ya, Celal Kadri Kınoğlu'na, 

Mutlu Güney'e ve Zafer Algöz'e sonsuz Teşekkürlerimle... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

İÇİNDEKİLER 

                                                                                                                                       Sayfa No: 

ÖNSÖZ 

ÖZET 

ABSTRACT 

1.Tiyatro Nasıl Bir İşletmedir?  ……………………………………………………..……..8 

    1.1 Tiyatro ……………………………………………  …………………………………...9 

    1.2 Ülkemizde Tiyatronun Gecikmesi……………………………………………….…….10 

2. Devlet Tiyatrosu Halkevleri     ………………………………………………………….12 

    2.1 Ankara Devlet Konservatuarı……………………………………………………….....20 

    2.2 Diploma Töreni……………………………….………………………………………..24 

3. Tatbikat Sahnesi…………………………………………………….…………………….25 

    3.1 İlk Ücretli Oyun; Carlo Goldini’den “Öteki Kadın” “1 Nisan 1941”……………….....28 

    3.2 Tatbikat Sahnesi’nde Üç Önemli Oyun “Denize Giden Atlılar” “Antigone” ve  

“Jul Sezar”………………………………………………………………………………….…29 

    3.3 Tatbikat Sahnesi’nde Oynanan Diğer Oyunlar (1943-1947)…………………………..31 

4. Cumhuriyet Tiyatrosu’nda Dönüm Noktası…………………………………………….33 

 

 

 

 

 



4 
 

 

5. Devlet Tiyatroları………………………………………………………………………..34 

    5.1 Devlet Tiyatrosu’nda Dönemler……………………………………………………....40 

   5.2 Devlet Tiyatroları’nda Repertuar Anlayışı………………………………………….....63 

   5.3 Devlet Tiyatroları’nda Sürekli Eğitim Politikası………………………………………65 

   5.4 Devlet Tiyatroları Bugün Olması Gerektiği Yerde mi? Ve Amacına Ulaştı mı?...........66 

6. İmdat Sahneye Çıkmayan Oyuncular Var!.....................................................................69 

Sonuç 

Kaynakça 

Röportajlar 

Özgeçmiş  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNSÖZ 

Konservatuarın 3.sinifindan beri hayalimdi Devlet Tiyatrolarına girebilmek ve Kurum 

içerisinde çalışmak Yaklaşık 3 yıldan beri kurum içerisinde çalışmaktayım Zaten 

Konservatuar döneminden beri hocalarımız işin mutfağının hep devlet tiyatroları olduğunu 

söylerlerdi. Keşke Devlet Tiyatrolarının Kuruluş Yıllarına şahit olma şansım olsaydı. Çünkü o 

dönemdeki insanların Cumhuriyet Kurumu içerisinde nasıl çalıştıklarını ve nasıl aşamalardan 

geçtiğini daha rahat özümserdim Yararlandığım kaynaklardan ancak öğrenme şansını 

yakaladım hala daha öğrenmekteyim. Benim fikrimce biz oyuncuların kendilerini en iyi ifade 

ettiği yerlerdir ödenekli tiyatrolar o yüzden söyledim devlet tiyatrolarını en ince ayrıntısına 

kadar araştırmak isterdim tarihçi olarak Devlet tiyatroları nasıl bir kurum? Ne gibi zorluklarla 

karşılaşılmış? İşlevini yerine getirebiliyor mu? Elimden geldiği kadar bu sorulara yanıt 

bulmaya çalıştım. Tezimde, Kurum içinde çalışmaya devam ettiğim sürece hep sorulara yanıt 

bulmaya çalışacağım. Devlet Tiyatroları sanatçılarının fikirlerine başvurduğum oldu. Zaman 

zaman çatışmada kaldığım oldu bazen duraksadığım yazmak istemediğimde oldu ama tarafsız 

olmak durumundayım, aksi halde düşündüklerimi başkalarının etkisi altında kalarak ifade 

etmek durumunda kalırım. Amacım Devlet tiyatrolarında Disiplinli, amacına uygun dürüst bir 

insan olarak çalışmak ve hayatım boyunca adil ve eşit davranmaktır. 

Mart 2016 

(İstanbul-Ulus) 
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AMACI 

Bu tezin amacı Devlet Tiyatroları ve Kuruluş Yıllarını araştırmak bu yönde çeşitli 

kaynaklardan bilgiler edinmek ve Cumhuriyet Kurumu olan Devlet Tiyatrolarının bugün 

sürekli bir eğitim politikası var mı? Geçmişten Günümüze Bölge Tiyatroları görevlerini tam 

bir şekilde yerine getiriyor mu? Bugün ki amacına uygun olarak görevlerini yerine getirmekte 

mi? gibi sorulara cevap aramaktır. 
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1.                                     TİYATRO NASIL BİR İŞLETMEDİR? 

Tiyatro her şeyden önce yüzyıllardır süren gelişimiyle bir mekândır. Oyun ve seyir 

yerleri olan bir mekândır. Bununla birlikte tiyatro, üç temel unsur tarafından oluşturulan bir 

eylemdir. Bu üç temel unsurdan birincisi yazar, ikincisi seyirci, üçüncüsü ise seyirci ile yazar 

arasında bir bağ oluşturan ve aralarında bulunan oyuncunun vazgeçilmez olduğu bir meslek 

topluluğudur. 

Yazarın yerini kimi zaman bir söylemin ya da etkili bir öğenin aldığı da 

görülmektedir. Sözü edilen meslek topluluğu yapımcı, yönetmen, oyun, teknik ve yardımcı 

unsurlardan oluşmaktadır. İşte tiyatro eylemi saydığımız bu üç temel unsur tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bunlardan biri eksik kaldığı ya da birinin diğerine üstünlük tanıdığı 

tiyatro eylemi de eksik kalmış ya da zedelenmiş olur. 

Örneğin, oyunun metin dışına çıkması, eğer oyun bir doğaçlama ürünü değil ise 

yapılan işi zedelemiş olur. Oyun metni ve oyunun kadrosu ne kadar nitelikli olursa olsun, bu 

üçlünün diğer unsuru olan seyirci yoksa yapılan iş tiyatro değildir. Yazın değer yüksek bir 

oyun metni ile seyirci de, tiyatro eylemi açısından bir başlama anlamı taşımazlar. Oyun 

metnini oynayarak seyirciye aktaracak insanlara özellikle oyuncuya gereksinim 

vardır.(1)(Konur,2002,s.12) 
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1.1                                                            TİYATRO 

İnsan, var olmanın, nasıl ve herhangi bir koşulda ne olursa olsun kuru kuruya 

yaşanarak olmadığını; daha zevkli ve daha sık yaşamanın insanlara huzur ve mutluluk 

getirdiğini anlamış ve bu yolla kendini çok zengin verimli yerlerde bulmuştur. 

 Kültür ve Sanat yoluyla bir arada olabilmelerinden dolayı duydukları mutluluk birlikte 

eğlenmenin getirdiği huzur; insanın yaratıcı gücünü de etkilemiş ve bu etkileşimin getirdiği 

huzur, iletişim zenginliği, uygarlığın temel taşlarını oluşturmuştur. 

Bu sanat, gösteri dalının en önemlilerinden biri tiyatrodur. Pek çok tanımı olan tiyatronun 

herhâlde en önemlisi: “İnsanı konu alan, insan için ve insanla yapılan bir sanattır ” tanımıdır. 

Tiyatro hayatın aynasıdır. İnsanla kol kola kimi zaman eleştirerek, kimi zaman yol göstererek, 

iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmada, bir kuyumcu terazisi kadar hassas olmuştur. 

Tiyatro yaşam serüveni içinde çeşitli birimlere sahip olmuş değişik üsluplarda anlatım 

olanakları sunmuştur. Yüzbinlerce oyun yazılmış bu oyunların bazıları unutulup yok olmuş, 

bazıları da binlerce yıl tazeliğinden hiçbir şey yitirmeden yaşamıştır.  
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1.2                                   ÜLKEMİZDE TİYATRO GECİKMESİ 

 Binlerce yıl önce hayat bulan tiyatronun ilk ürünleri, üzerinde yaşadığımız bu 

topraklarda yazılmış ve oynanmıştır. Bu oyunlar, yine aynı topraklarda, mimarinin en güzel 

özelliklerini oluşturan ve binlerce yıldır ayakta durmayı becerebilmiş yapılarda oynanmış bu 

topraklardan dünyaya yayılmış ve insanoğlunun vazgeçemediği en önemli eğlence ve kültür 

kaynağı olmuştur. 

 Büyük bir devlet olan Osmanlı İmparatorluğunun yüzlerce yıl bu topraklarda 

yaşamasına rağmen, bu önemli sanat dalıyla tanışabilmesi ancak yüz yetmiş yıl önce 

gerçekleşebilmiştir. Ancak bu, mesafeli ve soğuk bir tanışma olmuştur. Türk toplumunun 

tiyatroyla yakınlaşması, onu canavar gibi görmekten bir ölçüde kurtulabilmesi, uzun ve sancılı 

yıllardan sonra gerçekleşmiştir.(2)(Gürzap,2012,s.16) 

 

Ülkemizin tiyatro sanatçılarıyla tanışması, 1839 Tanzimat ilanıyla birlikte yabancı 

sermayenin temsilcisi, yöneticisi ve görevlilerinin İstanbul’a akın etmesiyle başlar. Bu 

yabancılar yaptıkları işyeri ya da konutların mimarisine paralel olarak yaşam biçimlerinin bir 

parçası olan eğlence ve sanatı da beraberinde getirdiler. 

 Değerli tiyatro tarihçisi ve araştırmacısı Refik Ahmet Sevengil o yılları şöyle anlatır “ 

Batılı sahne sanatı Beyoğlu tiyatrolarında Tanzimat-ı Hayriyye’nin ilanından hemen bir yıl 

sonra 1840’ta yabancı sanatkârlar tarafından yabancı dillerde musikili ve musikisiz eserlerin 

temsil edilmesiyle yer bulmuştu”.(3) (Gürzap,2012,s.17_(4) (Refik Ahmet Sevengil,Tanzimat 

Tiyatrosu,Devlet Konservatuarı Yayınları s.3,4) 

 Batı örneğine uygun bir Türk sahne sanatının vücuda gelmesi elbette çok sonradır; 

fakat bu güzel sanatın Türk gençleri tarafından icra edilmesi isteği Tanzimat’ı takip eden 

yıllar da olmuştur. Bu istek ilk defa yenilikçi bir Padişah olan Abdülmecit tarafından 1846 

yılında dikkate alınmıştır. Abdülmecit, Beyoğlu tiyatrolarında yabancı sanatkârlardan 

dinlediği ve seyrettiği müzikli sahne sanatının Türk gençlerine de öğretilmesini, sarayın 

müzik ustası Donizzetti’den istemiştir. 

 Abdülmecit, sahne sanatlarına karşı ilgisini ölümüne kadar devam ettirmiştir. Bir 

yandan Beyoğlu’nda verilen temsillerin zaman zaman gidip seyretmiş bir yandan da 
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Dolmabahçe Sarayı’nın yanı başında Avrupa Saraylarında olduğu gibi hükümdara mahsus bir 

tiyatro binası yaptırmıştır. 

 Halkla az çok bütünlenen ilk Türkçe oyunlar Fransızca ve İtalyancadan çevrilmiş 

piyeslerdi. Bu piyesler ilk kez 1858 yılında Ermeni sanatçılar tarafından oynanmaya 

başlanmıştır. Türk aktörlerin sahneye çıktıları ilk mekân Gedikpaşa Tiyatrosu’ydu. Ama  yine 

de Türk tiyatro tarihinde önemli bir yeri olan Gedikpaşa Tiyatrosu kadrosunun çoğulluğunu 

Ermeni oyuncular oluşturuyordu. Gedikpaşa’da ilk Türkçe oyunlar 1868 yılında oynanmaya 

başlanmıştır. Bu tiyatronun yöneticisi de uzun yıllar Osmanlı tiyatrosunda söz sahibi olan 

Güllü Agoptur(Agop Vartovyan). Pek çok tiyatro tarihçisinin kabul ettiği gibi modern ve 

organize Türk tiyatrosunun başlangıcı Gedikpaşa Tiyatrosu’dur. 

 Gedikpaşa Tiyatrosu memleketimizde, Türk dilinde devamlı temsiller veren ilk tiyatro 

teşekkülüdür. Aktörlüğü meslek edinen Türkler ilk defa bu tiyatroda sahneye çıkmışlardır. 

Türk muharrirleri(yazarları) bu sahneye büyük ilgi göstermişler, sanatkârlara düzgün 

konuşma dersleri vermişler, azınlık mensupları tarafından yabancı dillerden çevrilmiş olan 

piyesleri okuyup Türkçe yanlışlarını düzeltmişlerdir. Tanınmış yazarlarımız bu sahnede 

oynamak üzere tiyatro eserleri yazmışlardır. Yüksekokul öğrencilerinden devlet adamlarına 

kadar, aydınlar bu tiyatronun temsillerini takip ederek memleketimizde batılı sanat 

geleneğinin kurulmasına hizmet etmişlerdir. Bütün bunlardan dolayıdır ki Gedikpaşa 

Tiyatrosu’nun sanat tarihimizde ehemmiyetli (önemli)  bir yeri vardır. 

 II. Abdülhamid dönemindeki baskı ve sansür nedeniyle tiyatro büyük bir sıkıntıya 

düşmüştür. 1908’de II. Meşrutiyetin ilanıyla oluşan özgürlük ortamında tiyatro alanında da bir 

yeniden doğuş bir filizlenme dönemi başlar. Doğrudur ama… Müslüman gençlerin sahneye 

çıkmaları yasaktır. Saray tiyatrosunda ufak tefek işlerde kullanılmış bazı gençler Padişahın 

lütfu ve göz yummasıyla sahneye çıkmışlardır. Ya da Ermenilerin yönetimindeki kimi 

tiyatrolarda oynanan Türkçe temsillerde ufak tefek roller almışlardır. Ama ne olursa olsun 

Müslümanların resmi olarak sahneye çıkması yasaktır. Erkek oyuncular şöyle ya da böyle bu 

yasağı delmişlerdir, ama kadın oyuncular için bu yasağı geçmek kolay olmamıştır. O 

dönemde kadın oyuncular çok zorlanmışlardır.(5)(Gürzap,2012,s.19) 
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2.                              DEVLET TİYATROSU= HALKEVLERİ 

 II. Meşrutiyetin ilanından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından kurulan Türk 

Ocakları, o günün koşullarına cevap veremediği için kapatıldı. Bu kuruluşun yerine 1932 

yılında Halkevleri kuruldu. Halkevlerinin amacı, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin Kültür ve 

Sanat açısından gerçekleştirmeye çalıştığı devrimleri ulusa benimsetmek ve ülke genelinde 

gençlerin, eğitiminin dışında, fiziksel, sanatsal ve kültürel donanımlarını sağlayacaktı. 

Dünyada  bu kadar kısa zamanda gerçekleşmiş bir sanatsal ve kültürel uygulamanın, hatta 

devrimin örneği çok nadir görülmüştür. 

 Halkevleri’nin dokuz şubesi vardır. Bunlar, dil-edebiyat, güzel sanatlar, temsil, spor, 

sosyal yardım, halk dershanesi ve kurslar, kütüphane ve yayın, köycülük, tarih ve müze 

şubeleriydi. Görüldüğü gibi, o yıllarda bu uygulamayla tam bir aydınlanma hareketinin 

gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Uygarlığın temel taşları döşenmiştir Anadolu ve Trakya’nın 

kentlerinde. 

 Bu şubelerin en önemlisi, ‘Temsil Bölümü’ denilen, çeşitli tiyatro etkinliklerinin 

yapıldığı bölümdür. Bu bölümde tiyatro oyunlarının dışında bu konuda dersler verilir, 

konferanslar düzenlenirdi. Halkevlerinde oynanması amacıyla Faruk Nafiz Çamlıbel, Aka 

Gündüz,  Behçet Kemal Çağlar, Yaşar Nabi Nayır, Nihat Sırrı Öztürk, Reşat Nuri Güntekin, 

Halit Fahri Ozansoy gibi ünlü oyun yazarlarına oyun yazdırılırdı. Bu oyunlar pek çok 

Halkevinde başarıyla temsil edilirdi. Anadolu ve Trakya’nın pek çok kentinde Halkevleri 

birer kültür ve sanat yuvasıydı. Halkın bu kültür ve sanat evlerine ilgisi büyüktü. Ayrıca bu 

Halkevlerinde pek çok yazar ve oyuncu yetişmiştir.(6)(Gürzap,2012,s.43) 

 Refik Ahmet Sevengil’in Türk Tiyatro Tarihi adlı kitabında Halkevlerinin 

kuruluşundan iki yıl sonra Halkevleri temsil kollarının etkinlik gösterdiği yerleşim 

birimlerinin, Ankara, Afyon Karahisar, Antalya, Antakya, Adana, Aksaray, Aydın, Balıkesir, 

Bilecik, Bolu, Bursa, Bafra, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Erzincan, 

İzmir, İnebolu, Isparta, Gaziantep, Gümüşhane, Kastamonu, Kars, Kayseri, Kırklareli, 

Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nazilli, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Sinop, 

Şebinkarahisar, Tekirdağ, Tokat, Trabzon,Urla,Yozgat olduğu belirtilmektedir. Görüldüğü 

gibi iki yılda, çok akıllıca yapılmış planlarıyla yurdun dört bir yanında, iyi kötü temsiller 

verebilen halkevleri kurulmuştu. 
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 Dikkat edilecek olunursa, bu sanat evleri, illerin yanı sıra ilçelerde de kurulmuştu. 

Aynı hızla, diğer pek çok il ve ilçede kuruldu. Halkevlerinin bulunduğu kent ya da 

kasabalarda verilen temsillere ilgi giderek büyüyüp yaygınlaşmıştı. Anadolu ve Trakya ‘da 

ciddi denilebilecek bir seyirci kitlesi oluşmuştu. Bütün kentlerin hatta kasabaların yöneticileri, 

birer Halkevine kavuşabilmek için birbirileriyle yarışmış ve bu kültür, sanat kurumlarının 

kendi yerleşim bölgesinde faaliyet gösterebilmeleri için büyük bir mücadele vermiştir. 

Özellikle İstanbul, Eminönü, Kadıköy ve Bakırköy Halkevleri çok önemli başarılara imza 

atmıştır. Bu Halkevleri’nde pek çok önemli oyuncu yetişmiştir. Kadıköy,  Bahariye’de 

Halkevi binası, Halk Eğitim Merkezi olarak bu bölgede etkinliğini hala sürdüren en önemli 

tiyatro yapısıdır. İstanbul’daki bu tiyatro yokluğunda özel tiyatrolar yıl boyunca sürekli 

hizmet vermekte ve Kadıköy seyircisinin tiyatro gereksinimlerini karşılamaktadır. 

 Halkevleri, amatör anlayışla da olsa, Anadolu ve Trakya’nın pek çok kent ve 

kasabasında kültür ve sanat ateşini yakmışlardır. Giderek genişleyip gelişen bu kurumların 

çoğu, o günlere göre çağdaş ve işlevsel bir yapıya sahip oldu. Halkevleri kapatılmasaydı 

ilerideki yıllarda çok daha etkin görevler üstlenebilir, ülke düzeyinde yaygınlaşarak bir tiyatro 

anlayışına ev sahipliği yapabilirdi. 

 1950 yılında 63 il ve ilçede 478 Halkevi vardı ve bunların pek çoğunda temsil kolları 

etkinlik göstermekteydi. Muhsin Ertuğrul’un 1950’lerin  ortalarında gündeme getirdiği bölge 

tiyatrolarının kurulması düşüncesi 1932’de kurulup 1952’de kapatılan Halkevlerinden 

kaynaklanıyordu, âmâ maalesef bu büyük kültür hamlesi devam edemedi. 

 Halkevleri neden kapatıldı? Halkevleri tek parti döneminde kuruşmuş eğitim ve 

öğretim kurumlarıydı. Bu önemli hareketler gençliğin, kadın, erkek, yaşlı, genç ayırımı 

yapmadan toplumun kültür ve eğitiminin gelişmesini ve donanımlı insan sayısının 

arttırılmasını amaçlıyordu. Ama öte yandan, bu kurumlar ülkenin tek partisi olan Cumhuriyet 

Halk Partisi’nin söylemi de devletin söylemiydi. Ayrıca bu kurumların yöneticileri de bu 

partinin elemanıydı. 1950 yılında çok partili döneme geçilip seçimleri Demokrat Parti 

kazanınca bu tip kurumları Halk Partisi’nin propaganda aracı olarak görmüştür. Pek çok 

politikacı yazar ve düşünür, bu kurumların faşist bir anlayışa sahip olduklarını ve 

demokrasilerde etkinlik göstermemeleri gerektiğini söylediler, yazıp çizdiler. Bir başka grup 

da bunların birer komünist yuvası olduğunu ileri sürmüştür. Ne olura olsun demokrasiye 

geçen bir toplumda devletin olanaklarıyla kurulmuş ve devlet partisine bağlı böyle bir kurum 

Halk Partis’nin propaganda aracı olarak kullanılabilir, bu da haksız rekabete neden olabilirdi. 
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Bunda doğruluk payının olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak kapatmak yerine kurumu 

yeniden düzenlenmesi düşünebilir, en azından bağımsızlığı söylenebilirdi. Maalesef böyle bir 

uygulama yerine Halkevleri kapatıldı. 1960 yılında tekrar açıldığında eski etkisini kaybetti. 

1930-1940 yıllarının koşulları çok uzakta kalmıştı. Yine de yeniden açılan Halkevlerinde, 

özellikle Ankara Halkevinde tiyatro dâhil pek çok konuda yararlı çalışmalar yapılmış. Ana 

büyük kentlerin dışında pek etkinliği olmamıştır.1932-1950 yıllarını o heyecanı geri 

getirilememiştir. 

  

Halkevleri, kalplerinde ve dimağlarında memleket sevgisi olan ve mukaddes ve ileriye doğru 

yürüten bir heyecan halinde olan insanlar için toplanma ve çalışma yeridir. Bu itibarla 

Halkevlerinin kapıları partiye kayıtlı olan ve olmayan bütün vatandaşlara açıktır. Kentlerde 

Halkevleri, kırsal alanda halkevleri açılmış ve kentsel-kırsal alanda kültür ve sanat 

etkinliklerinin ve toplumsal yardımlaşa bilincinin gelişimi bir arada yürütülmüştür. Halkevleri 

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Aydınlanma Devrimi” ni üstlenmek gibi önemli bir işlevi vardı 

ve bu işlevini kitaplıkların oluşturması, sanat ve kültür etkinlikleriyle kitlelere taşıyor. O 

nedenle Anadolu insanının kültür susamışlığı çağdaş olanaklar sunuyordu. 

 Bugün folklorumuzun ve halk ezgilerinin yeniden diriltilmesi, canlandırılması, 

Halkevlerinin halkçılık ilkesini, teoriden uygulamaya dönüştürmesi çabalarının ürünüdür. 

Tüzüğün 33’üncü maddesinde “musiki ve Müslümanlarda uluslararası modern musiki ile milli 

musikimizin esas tutulması öngörülürdü”. 

Yüzyıllar boyu göz ardı edilen ve gelişme olanaklarından yoksun bırakılan 

folklorumuzun ve halk ezgilerimizin çağdaş boyutlarda gelişmesin Halkevleri öncülük 

etmiştir. Tüzüğün36’ncı maddesinde “köylerde ve aşiretlerde söylenen milli türkülerin 

notaların sözleriyle, oyunların tarz ve ahenkleriyle tertip edilmesi” ön görülmüştü. 

Halkevlerinin bu çabaları gerçekleşmiş olsaydı Anadolu Folkloru tarihin karanlıklarında 

kalabilirdi. 

Halkevlerinin işlevi yalnız sanat, kültür, spor etkinlikleriyle sınırlı kalmamıştır. 

Tüzüğün 44’ncü maddesi gereğince “yardıma muhtaç, kimsesiz kadınlar, çocuklar, maluller, 

dermandan düşmüş ihtiyarlar hakkında (toplumsal) şefkat ve yardım hisleri uyandıracak” 

çabalara yönelmiştir. İstanbul’un semt tiyatroları yanında seyirciyi çoğaltmak da önemli bir 

sorun olarak yurt düzeyine yayılmaktadır. Tanzimat da bu fikrin babası ve uygulayıcısı Ahmet 
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Fehim’dir. Ahmet Fehim yalnız tiyatroyu Anadolu’nun çeşitli yerlerine götürmekle kalmamış 

tiyatro yerlerine kendi çabasıyla kendi gitmiş ya da elverişsiz yapılan tiyatroyu yapılır biçime 

sokmak için tek başına onarımlara girişmişti. Galip Arcan bizde tiyatronun yarına güvenle 

bakabilmesi için şunların yapılmasını öneriyor: 1) Tiyatro mektebi, 2) Merkezde geniş 

kadrolu bir hükümet tiyatrosu, 3) Büyük illerde Şehir Tiyatroları, 4) İstanbul’da yepyeni ve 

Cumhuriyet haysiyetine uygun bir tiyatro.  

Bu arada çeşitli öneriler oldu, Birleşik Belediyeler Tiyatrosu, ya da her ile bir tiyatro 

kurulması gibi. Bunun gibi gezici tiyatrolar üzerinde duruldu. Gezici tiyatrolarda yurdu bir 

baştan bir başa taramak olanağı öngörülmüştür. Cumhuriyet’in ilk yılında Ankara’ya yerleşen 

Şadi Fikret’in Milli Sahnesi de gezici nitelikteydi. Belki Bölge Tiyatroları fikrine ilk önemli 

örnekti. Bu arada ilk başlarda Darülbedayi ve Raşit Rıza topluluklara da sık sık turneler 

düzenliyorlardı. Darülbedayi 1942 yılında hemen hemen her yıl Anadolu da turneler 

düzenlendi. Ancak karşılaştıkları zorluklardan sonra yedi yıl sahneye çıkmayıp 1949ta 

yeniden çıktılar. Daha sonra Devlet Tiyatrosu’nda turneler düzenlendi, bunları sürdürdü. Özel 

Tiyatrolarda sık sık yurt düzeyini tanıyorlardı. Bu arada yurt dışına da çıkılıyordu. Kıbrıs’a, 

Mısır’a, Yunanistan’a turneler düzenlenmişti. Devlet Tiyatrosu iki kez Paris’te Uluslar 

Tiyatrosu’nda, bir kez İtalya da, bir kez Almanya’da bir kez Bulgaristan da; Dormen 

Tiyatrosu Londra da gösterimler verdi. Kent Oyuncuları Rusya ya gidip orada gösterimler 

verdi.  

Devlet Tiyatrosunu son birkaç yıldır düzenli turnelerle yurdu dolaşması daha önce de 

1942’ye dek Darülbedayinin turnelerinin yurtta tiyatroya ilginin artmasında büyük katkısı 

olmuştur. Bu gezilerle tiyatrolarımızı Anadolu seyircisi de tanımış oluyordu. Fikir ve 

düşünceler çoğu basına açıklanıyordu. 

Fakat asıl önemlisi yurt düzeyindeki yerleşik tiyatrolardan bir örgüt kurulmasıydı. Bu, 

daha sonra Fransa’daki Centres Dramatiques örnek olarak Bölge Tiyatroları fikrini doğurdu. 

Ancak dışarıya özenerek ortaya atılan bu fikirden çok önce bir Türk buluşu olan Halk 

Evlerinin, amatör nitelikte olmakla birlikte, bu alanda kültürün yayılmasında ve yurdun 

kalkınmasında çok önemli payı olmuştur. Bunlar tam bir bölge tiyatrosu niteliğindeydi: Yerel 

kaynakları ve yetenekleri kullanıyorlar, gösterimler veriyorlar, gençleri yetiştiriyorlar, 

yayında bulunuyorlar, bölgeye komşu yerlerde gösterimler veriyorlardı. 
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Cumhuriyet Halk Partisi bir yan örgütü olarak 19 Şubat 1932’de kurulan Halk Evleri, 

Atatürk’ün bu örgütün amacını belirten bir söylemiyle çalışmalara başlamıştı. Ertesi yıl Halk 

Evleri yıl dönümde gösterim kolu için Necip Ali söyleminde şunları ifade etmiştir. 

“İnkılap fikirlerinin ve duygularının halka ifadesi hususunda en kuvvetli vasıflardan 

biri olan temsil şubesine halkın bu rağbeti istikbalde bize çok şey kazandırabilmektedir. Fıkra 

yayınından Akın Nevi Yıldırım, İkizler Mete ve bir çok eser bazı yerler müstesna olmak 

şartıyla her taraftan muvaffakiyetle  temsil edilmektedir. Birçok milli eserle beraber şaheser 

sayılan mühim eserler tercihine ve adaptasyon  şekliyle dilimize nakledilecektir. Bazı yerlerde 

piyeslerin temsilinde inkişafla maruz kalınan nokta, kadın unsurunun iştirake göstermesidir. 

Bu şüheda çalışan üye sayısı 1433’tür. 

Basın, Halkevleri çalışmasına büyük ilgi gösterdi. En uzak ilçede ve köyde verilen bir 

gösterim bile sık sık gazete sütunlarında kamuoyuna duyuruldu. Ayrıca bu konuda çok yazı 

yayınlandı. Necip Ali(Küçük)’nin yukarıda konuşmasında kadınların gelmemesi sorundu, kısa 

sürede çözüme erişti. Öyle ki Halkevleri tiyatro çalışmalarına kadınların da katılmasının 

katkısı oldu. 

Halkevleri gelir kaynağı olarak; genel bütçe, özel bütçe, konu, tüzel kuruluşları 

Belediyeler Bankasından yararlanılıyordu. 1950 yılında 63 ilde 477 halkevi ve 4332 

Halkodası vardı. Ancak çok partili döneme geçişte 5830 sayılı kanuna göre Halkevleri 

kapatıldı. 27 Mayıs 1960’tan sonra bunların yeniden açılmasına karar verildi. UNESCO’nun 

1960 Ekim ayında Paris’teki Genel Kurul toplantısında yeniden açılması önerildi. 

Bakanlar Kurulu 12 Nisan 1961 tarih ve 5/1066 Sayılı Kararname ile bunların yerini 

alacak “Türk Kültür Derneklerinin kurulmasına karar verdi. Dernek Kurulu ise örgütün adını 

Halkevlerine değiştirdi. Hızla çoğalsalar da gereken aynı ruhu bulamadığı gerekse ödenek 

gibi olanaksızlıklar yüzünden gerçek anlamda Halkevlerinin yerini alamadılar. 

 

Yeni Halkevleri tiyatroya geniş anlamda yer verdiler fakat şartlar değiştiğinden dolayı 

yeni Halkevleri’nin eskisinin atılımını yapması beklenemezdi. Fransa ‘da Halkevleri örneğine 

benzer Maison de Culture’lar kurulmuştu. Fransa’daki Centre Dramatiques. Bölge 

Tiyatrolarına gidilmesi fikrini Muhsin Ertuğrul ortaya atmıştır. Bu tasarılaşıncaya kadar hedef 

yine bu nitelikte Eskişehir, Kırıkkale, Konya, Kayseri’deki Devlet Tiyatrosuna gösterimler 

verdirdi. Adana Şehir Tiyatrosu, İzmir Devlet Tiyatrosu ve Bursa’da Ahmet Vefik Paşa 
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Tiyatrosu’nun açılmasına yardımcı oldu. Bölge Tiyatrosu fikri, geniş bir kesimde ilgi gördü. 

27 Mayıs Devriminden sonra 1961’de Milli Eğitim Şurası toplandı, bir de tiyatro ve opera 

komitesi kuruldu. Bu komite, Cüneyt Gökçer başkanlığında Muhsin Ertuğrul, Lütfi Ay, Nüvit 

Kodallı, Ziya Demirel, Metin Ant ve Şahap Akalın’dan oluşmuştu. Komite bir iki aylık 

çalışmadan sonra Devlet Tiyatrosu Kanunu, Devlet Konservatuarları Kanunu ile birlikte bir 

de Bölge Tiyatroları Kanunu olmak üzere üç tasarı hazırlandı. Bu hazırlığa rağmen komite 

üyelerinin çabaları unutuldu.  

1963 yılında Bursa C.H.P Milletvekili Sadrettin Çanga ve 106 arkadaşı daha önceki 

tasarıya benzer bir tasarı hazırlayıp Geçici Komisyon’da kabul edildikten sonra Meclis 

gündemine alınmışken bu da sürüncemede kaldı, bir sonuç alınamadı. 3-7 Ağustos 1961 

yılında(tarihinde) Milli Eğitim Bakanlığınca İstanbul’da düzenlenen Müzik ve Sahne 

Sanatları Danışma Kurulu’nda konuşulan ve birtakım kararlara varılan çeşitli konular arasında 

Bölge Tiyatroları da vardı. Bu konuda çeşitli yazarlar düşüncelerini belirten yazılar yazdılar. 

Bu yazılar elbirliğiyle bu önemli yasanın geçmesi yerine kısır, kişisel çekişmelerle vakit 

geçirdiler. Bu tartışmalarda başlıca anlaşmazlık konusu da yönetimin özerk toplayıcılığı ile 

erk genişliğinden çıkmıştı. Muhsin Ertuğrul, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü iken Bölge 

Tiyatroları’nın doğrudan doğruya Devlet Tiyatrosu Genle Müdürlüğüne bağlanmasından 

yanaydı. Onun hazırladığı tasarının birince maddesi şöyledir: “Devlet Tiyatroları Genle 

Müdürlüğü, Ankara dışında uygun bulduğu yerlere tiyatro açmaya yetkilidir.” Genel 

Müdürlük, mali ve teknik imkânların müsaadesi içinde Ankara’da memleketin lüzum göreceği 

yerlerinde tiyatrolar kurabilir, mevcutları birleştirebilir ve bunları kaldırabilir. Kanun çıktıktan 

sonra da bu madde ile ilgili Bölge Tiyatroları Tasarısı savuşturulacağı kaygısıyla aynı 

eleştiriler yapıldı. Ancak Devlet Tiyatrosu bu maddeyi koymakla bir türlü sonuçlanmayan 

Bölge Tiyatroları’nın yerine geçmek değil, hiç değilse bu yolda kendisi, kendi olanaklarıyla 

yayılmayı gerçekleştirmek istiyordu. 

 

1971 yılının yazında bir Kültür Bakanlığı kuruldu ve başına Talat Halman getirildi. 

Talat Halman’ın ilk el attığı konu Bölge Tiyatroları olmuştur. Biri İstanbul’da diğeri 

Ankara’da olmak üzere iki Danışma Kurulu toplanmış ve her iki kurul da ayrı ayrı birer taslak 

hazırlamıştır. Ancak bunu gerçekleştirmeye vakit kalmadan Kültür Bakanlığı kaldırıldı ve 

konuya dönülmedi. Belki de bu türlü görüş ayrılıkları içinde Bölge Tiyatroları doğsa da sakat 

doğacak istenilen sonuç elde edilemeyecekti.  
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Her şeyden önce tiyatro adamlarının ilkelerde görüş birliğine varmadan, Fransa’yı 

taklitten vazgeçmeleri gerekirdi. Halkevlerinin başarısı, daha çok kendi olanaklarımız, kendi 

toplumsal yapımıza uygun oluşundan geliyordu. 1971’de İstanbul’daki toplantıda yanlış 

tiyatro değil, çeşitli kültür ve sanat çalışmalarını içeren Halkevleri örneğinde kültür 

merkezleri kurulması önerildiğinde Muhsin Ertuğrul’un Fransa’da Maison de Culture’ların iyi 

sonuç verdiği yolundaki eleştirileri görülmemiştir. Belki en doğru yol, bölgelerin, merkezden, 

beklemeden bu işe kendi girişimleri ile başlanan sonra gerekirse merkezden yardım 

görmeleriydi. 

Tiyatro eylemini yaygınlaştırmak, seyirci kesimini sayıca yükseltmenin bir yolu da 

tiyatro şenlikleridir. Ancak düzenli şenlikler gerçekleştirilememiştir. 11-16 Ağustos 1936’da 

İstanbul’da Tepebaşı Bahçesi’nde bir tiyatro şenliği düzenlenmiş, bunu da Meddah, Karagöz, 

Ortaoyunu, Halide-Nacit-Fahri Topluluğu İstanbul Şehir Tiyatrosu, Halk Opereti gösterimiyle 

tiyatronun geniş bir görünümü verilmek istenmiştir. 

Eminönü Halkevi’nde böyle genel bir görünüm veren şenlikler düzenlenmiştir. 

Örneğin 25 Aralık 1943 - 2 Ocak 1944 tarihleri arasında geleneksel tiyatrodan tuluat 

(geleneksel) Tanzimat, Meşrutiyet ve Çağdaş Tiyatrodan ve müzikli tiyatrodan oluşan 

örneklerle başarılı bir şenlik sunmuştur. 

Tiyatromuzun zaman zaman Aspendos, Bergama, Efes’te düzenlenmiş şenliklere 

katılanlar olmuştur. Ancak şenlik fikrini asıl geliştirenler, amatörler olmuştur. En yoğun 

tiyatro çalışmaları halkevleri döneminde olmuştur ve yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında 

da amatör gruplar varoluştur. İstanbul Gençler Tiyatrosu, Halk Partisi Gençler Temaşa  

Grubu, Türk Gençler Birliği, Türk Gençliği Teali ve Temaşa Cemiyeti önce Yeşil Hilal sonra 

Yeşil Sahne, gibi topluluklar yoğun şekilde tiyatro çalışmalarına katılıyorlar ve özen 

gösteriyorlardı. Cumhuriyet Gençler Tiyatrosu 1935 yılında halka açık ve parasız 

gösterimleriyle ilginç tiyatro çalışmaları yapmışlardır. Ancak bu konuda, Türk Kültür 

Tarihinin en parlak yapraklarından biri ve Cumhuriyet döneminin en özgün kuruluşlarından 

bir Halkevleridir. Zamanla Halkevleri 1911’de kurulmuş olan Türk Ocaklarının yerini 

almıştır. 

Halkevleri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına bağlıydı ve dokuz koldan 

oluşuyordu. Bu kollardan biri de tiyatroydu. 1935’te sayıları 103’ü bulmuştu. 1950 yılına dek 

478 halkevi kurulmuştu. 1951’de siyasal gerekçelerle kapatılmıştır ve hazinenin malı 

olmuştur. Kimi 1949 yılında kurulan Türk Ocaklarına geçmiştir. Halkevleri yeniden 
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kurulduysa da artık eski gücünü ve ruhunu yitirmiştir. Halkevlerinin yaklaşık 50’yi aşkın 

dergileri ve gösterimleri vardı. Hemen hemen her yerde gösterimler veriyorlardı. Oyun 

metinleri yayımlıyor gönüllü gençlere tiyatro öğretimi için dersler açılıyordu. Özellikle 

Ankara Halkevi ile Eminönü Halkevleri’nin tiyatro çalışmaları düşündükleri şenliklerin, 

gösterimlerin düzeyi çok üstünde. Ayrıca 1940’da Kültür Tiyatrosu ’da amatör çalışmalar 

yapıyordu. Küçük Sahnenin kurulmasıyla özel tiyatrolar nasıl bir gelişme gösterdiyse, aynı 

yıllarda amatör tiyatroların sayısı ve çalışmaları da öylece arttı. 1954’te Çığır Sahne, İ.Ü.T.B 

Gençlik Tiyatrosu Tiyatro derneği vardı. 1956’da Uluslararası şenliklere başlandı: Böylece 

yerli ve yabancı amatör toplulukları her yıl bir araya gelerek birbirilerini tanıma fırsatları 

buldular. Ayrıca Türk amatör toplulukları Nancy Erlangen gibi merkezlerdeki şenliklere 

katılıyor parlak sonuçlar alıyordu. Amatör tiyatrolar arasında Anadolu Tiyatrosu, Sinema-

Tiyatro Derneği, Gençlik Tiyatrosu. Türk Devrim Ocakları Tiyatrosu, T.Ü Tiyatrosu, Ankara 

Üniversitesi Tiyatro Derneği, Cep Tiyatrosu, M.T.T.B’nin Birlik Tiyatrosu(Milli Türk Talebe 

Birliği Tiyatrosu), Dernek Tiyatrosu, Galatasaray Tiyatro Kulübü, İzmir’deki Tiyatro ve 

Kültür Sevenler Derneği ve başkaları ancak amatör topluluklar içinde en fazla başarıyı 

gösteren topluluk  Teknik Üniversite’nin Genç Oyuncuları olmuştur. 1973 yılında önemli bir 

girişim, Uluslararası İstanbul Festivali’nin başlaması olmuştur. Bu festival için kurulan Kültür 

ve Sanat Vakfı düzenli bir çalışma sonucu içinde tüm sanatları barındıran bu festivali en 

önemli sanat olayları arasına soktu. 1978 yılında beşinci yılını bitiren ve altı yaşına basan 

festival, Avrupa Müzik Festivalleri Birliği’ne alındı. Böylece, dünyanın 36 en ünlü 

festivalinden biri olarak dünyaya kendini kabul ettirdi. 1982 yılında onuncu yıldönümünü 

kutlayan festivalin geçen dokuz yıldaki bilançosuna göre 600 gösterim verilmiş, 67 sergi 

düzenlenmiş, 25 film gösterilmiş, 8 konferans verilmiştir. Bu etkinlikleri 2 milyon kişi 

izlemiş, bu etkinliklere 207 topluluk ve 105 solist katılmıştır. İstanbul’un 20 değişik alanı 

festival etkinlikleri için kullanılmıştır. Zaman zaman aydınlar arasında ve basında eleştirilmiş 

olmakla birlikte başkanlığını Dr. Nejat Eczacıbaşı’nın yaptığı Genel Sanat Yönetmenliğini 

Aydın Gün’ün yüklendiği festivalin yöneticileri Cumhuriyet tarihinin en önemli sanat ve 

kültür girişimini başarıyla göstermiştir. 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Devrim Tiyatrolar Şenliği, yurdun dört 

bir köşesinden amatör tiyatro topluluklarını bir araya getirmektedir. Ankara Üniversitesi Dil 

ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Kürsüsünün ilk yıllarında Prof. Özdemir Nutku’nun 

yönetiminde her yıl öğrencilerin sahneye koyduğu eserler ilgi ile izlenmiştir. Her uluslararası 
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şenliğe, yöresel şenliklere ve yurtdışındaki şenliklere katılan ama toplulukların büyük varlık 

göstermekte ancak bunların birlikte örgütlenmesi gerekmektedir. 

2.1                                   ANKARA DEVLET KONSERVATUARI 

Cumhuriyet’in ikinci yılında Ankara’da müzik öğretmeni yetiştirilmesi amacıyla 

“Musiki Muallim Mektebi” açılmasını takiben Atatürk’ün direktifleriyle müzik ve sahne 

sanatlarının gelişmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı bir konservatuar kurmak amacıyla 1934 

yılında Berlin’de öğrenci müfettişi olan Cevat Dursunoğlu’nu görevlendirdi.  

1935 yılında ünlü besteci Prof. Paul Hindemith ile anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre 

Hindemith Türkiye’de müzik kurumlarının yeniden yapılandırılması işlerinde danışman 

olarak incelemelerde bulunup konservatuarların kuruluş esaslarını hazırlayarak bir rapor 

verecekti. Hindemith 6 Nisan 1935 yılında yurdumuza gelerek, bir yıl ara ile iki incelemede 

bulundu. Bu incelemeler sonunda konservatuarların; serbest müzik 

okulu(konservatuar),öğretmen yetiştirme okulu(musiki muallim mektebi) ve tiyatro 

okulundan oluşmasına karar vermişti. Bu nedenle konservatuarların tiyatro ve opera 

bölümlerini kurmak üzere Almanya’dan Prof. Carl Ebert getirildi.  

Konservatuar önce Musiki Muallim Mektebi içerisinde açıldı. 6-12 Mayıs 1936 

tarihleri arasında öncelikle Musiki Muallim Mektebi öğrencileri sınavdan geçirilerek, kimileri 

tiyatro, kimileri de müzik bölümüne alındı. 1 Kasım 1936 tarihinde öğrenime başlandı. 1938 

yılında müzik öğretmeni yetiştirilen bölüm Gazi Eğitim Enstitüsü’ne bağlanarak 

konservatuardan ayrıldı ve 1940 yılında da konservatuar yönetmeliğine kabul edilerek 

yürürlüğü girdi. 

Ankara Musiki Muallim Mektebi, 1934 yılında yeni bir biçim kazandı. Bu kuruluşun, 

daha geniş kapsamlı bir kimliğe kavuşması için “Milli Musiki ve Temsil Akademisi Teşkilat 

Kanunu” çıkartıldı. Aynı yıl, şubat ayında Milli Eğitim Bakanlığı Temsil Akademisi’nin 

eğitim ve öğretim biçimini saptamak amacıyla, ünlü yazarlarımızdan olan Reşat Nuri 

Güntekin’den bir rapor istedi. 

Güntekin, raporunda, Fransa, Almanya ve Rusya’daki tiyatro eğitimi yöntemlerini 

inceledikten sonra, kızlı erkekli, tiyatronun her dalında sanatçı ve teknik adam yetiştiren ve 

böylece bir çırpıda bütün bir tiyatro topluluğunu hazırlayan Rus yöntemini uygun bulmuştur. 

Okulun amacı; tiyatro ve edebiyatı yeterince anlamış, sindirmiş sanatçı yetiştirmektir. 

Güntekin ayrıca yabancı bir rejisörün bizde başarılı bir çalışma olanağı bulamayacağını şöyle 
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belirtmiştir. Bir kere dilimizi bilmesi, her fikrin kelimesi ile telaffuzu, tonlaması, Tiyatro 

Sanatının ilerlemesi demek, bu mimikler, jestler ve vurguların artistler tarafından yakalanarak 

sanatlaştırılması, tiyatrolaştırılması demektir. Bunlar, başka memleketlerde adeta tedvin 

edilmiştir (derleyip düzenlenmiştir). Rejisörün bilgisinin büyük bir kısmını bunlar meydana 

getirir. Bu kurallara göredir ki Rejisör ofiste, artiste, filan fikri herhangi bir şekilde ifade 

etmesini sağlar. 

Aslında, o yıllarda, ister Fransız, ister Rus, ister Alman yönetmen olsun, tüm tiyatro 

eğitimleri, küçük aykırılarla aynı noktada birleşiyordu. Çünkü o yılların tiyatro sanatı kendi 

içinde önemli sayılabilecek belirli bir iş bölümü anlayışına sahip değildi. Reşat Nuri 

Güntekin’in verdiği raporda Rus yöntemini önermesi, Almanya, Fransa gibi ülkelerin tiyatro 

yöntemleri küçük ayrılıkları göz önünde bulundurarak, Rusların insan yapısı bakımından bize 

Alman ve Fransızlardan daha yakın olduğu düşüncesinde ileri gelmiş olabilir.  

Reşat Nuri Güntekin, oyunculuk eğitimi verecek ve akademik anlamdaki Türk 

Tiyatro’nu oluşturup ileride ülke sanat ve kültür yaşamında en önemli yerlerden birine sahip 

olacak olan Devlet Tiyatrosu’nun sanatçılarını yetiştirecek diksiyon ve fonetik 

öğretmenlerinin Türk olması gerekliliğini vurguluyordu. Çünkü tiyatro demek güzel ve doğru 

konuşabilmek demektir. Çünkü tiyatronun sanatı konuşma ve konuşmanın sanatı da 

tiyatrodur. Tiyatro, bütün ülkelerde, o ülkenin dilinin en güzel ve doğru bir biçimde 

konuşulduğu sanat ortamlarıdır.  

Reşat Nuri Güntekin raporunda belirttiği gibi, yeni kurulacak tiyatro okulunun başına 

bir Türk tiyatro ustasının getirilmesi gerekmektedir. Aslında, raporunda belirttiği kişi, isim 

vermese bile Muhsin Ertuğrul’du. Reşat Nuri Güntekin’in tiyatro okulu için hazırlamış olduğu 

rapora rağmen 1935 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bir Türk tiyatro eğitmeni yerine, devrin 

tiyatro adamı Carl Ebert ile ilişki kurdu. Carl Ebert ‘i Milli Eğitim Bakanlığı’na öneren o 

zamanlar Ankara Müzik ve Temsil Akademisi’nin öğretmenlerinden biri olan ve bu bölümün 

kurulmasında büyük emeği geçen dünya çapındaki besteci ve müzik adamı Paul Hindemith’ti 

Bunun üzerine, yetkililer hiç vakit kaybetmeden Carl Ebert ile ilişki kurdular ve 

kendisini Ankara’ya davet ettiler. Burada ki asıl önemli soru şu ki: Neden Muhsin Ertuğrul 

değil de Carl Ebert? 

Muhsin Ertuğrul bir tiyatro okulu kurulması için çok çaba harcamış, bunu her fırsatta 

ısrarla dile getirmiştir. Basından,  Meclisten, sanat çevresinden, bürokrasiden bazı kişiler 
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böyle bir okulu gerekli görüyor. Bazıları da “Ne lüzum var efendim” deyip burun kıvırıyordu. 

Bu engelleri aşıp en yukarıdaki makam ve mevki sahibi kişileri ikna etmek gerekiyordu. En 

yukarıdaki kişiler de Atatürk ve İnönü idi. 

Ankara’daki davet ve kültür adamları, Cumhuriyet’in yeni kurumlarını yeni bir 

kadroyla kurmayı uygun buluyorlar, bunun için Batı’nın modern tiyatro yöntemlerini kullanıp 

dünyanın kabul ettiği büyük tiyatro adamlarını bu işin başına getirmek istiyorlardı. 

Yani, yeni kurulacak bir ulusal ve akademik tiyatronun ve okulunun hiçbir tartışmaya 

neden olmadan başlamasını istiyorlardı. Carl Ebert gibi Avrupa’nın belki de dünyanın en 

önemli isimlerinden birinin bu iş için başa getirilmesi ve bu kişinin aynı zamanda opera 

konusunda da büyük bir isim olması nedeniyle, yönetim bir taşla iki kuş vurmuş oluyordu. Bu 

arada Carl Ebert başkanlığında Tiyatro Bölümü’nün kurulmasıyla Muhsin Ertuğrul’a da 

hocalık görevi veriliyordu. Bu şekilde Türkiye’nin en önemli tiyatro adamına belki de bir 

gönül alma nezaketi gösteriliyordu.  

1936 yılında Tiyatro Bölümü, sonradan adı değiştirilerek “Milli Musiki ve Temsil 

Akademisi” yerine “Devlet Konservatuarı” olan bu kuruluş içinde, resmi tiyatro eğitimine 

başladı. Aynı yıl Carl Ebert, Türkiye’den gelen çağrıyı olumlu karşılayarak Tiyatro 

Bölümü’nün eğitimine başlamasından kısa bir süre sonra ülkemize geldi ve kurucu olarak 

Tiyatro Bölümü’nün başına geçti.  

Carl Ebert Tiyatro Bölümü’nün başına geldikten sonra uygulaması gerekenleri ana 

çizgileriyle saptamıştı. Bu yöntem Alman yöntemiydi ve Reşat Nuri Güntekin’in raporunda 

önerdiği Rus tiyatro yöntemine benziyordu. 1920’lerden sonra dünya tiyatrosuna önemli 

katkılarda bulunmuş olan ünlü Alman tiyatro adamı Max Reinhardt’ın yöntemiydi. Zaten Carl 

Ebert de Max Reinhardt‘in öğrencisiydi. Ayrıca Max Reinhardt‘ın yöntemiyle, oyunculuk 

anlayışında büyük bit devrim yapmış olan Rus tiyatro adamı Stanislavski’nin yöntemi, kardeş 

kadar yakın yöntemlerdi. Genel anlamda ise kısa ve çabuk bir yoldan, tiyatronun her dalında 

sanatçı ve teknik adam yetiştirmeyi ve böylece de kısa denilebilecek sürede bütün bir tiyatro 

topluluğunu oluşturmayı amaçlamaktaydı.  

Bu yöntemin önceliğinde tiyatro sanatının iki temel öğesi yer alıyordu: Oyunları 

oynayacak oyuncu, oyunları yönetecek yönetmen yetiştirmek. O yıllarda bu işin başka bir 

yolu da yoktu. 
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Carl Ebert, beraberinde birkaç Alman tiyatro ve müzik eğitmeni de getirmek 

çalışmalarına başladı. Türk eğitmenler is Ülke Kültür ve Sanatının en önemli isimleriydi. Bu 

isimlerden biri de Muhsin Ertuğrul’du. Ancak Muhsin Ertuğrul bir süre sonra Carl Ebert ile 

anlaşamayarak okuldan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul’un öğretmenlikten ayrılma nedenlerinin 

başında konuşma yerine diksiyon ve fonetik derslerinin Kuchunbuch adlı bir Alman öğretmen 

tarafında verilmesine karşı çıkıp, Türk öğretmenlerce verilmesini gerekli görmesiydi. 

Atatürk, yeni kurulan sanat ve kültür kurumlarının gelişmesini yakından izleyen bir 

liderdi. Bu kurumların yöneticileriyle sık sık görüşür, kendileriyle durum değerlendirmesi 

yapar, ihtiyaçlarıyla ilgilenirdi. Yönetmenlerden biri de Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro 

ve Opera Bölümünün kurucusu ve başkanı Carl Ebert’ti. Carl Ebert’in Atatürk’le 

karşılaşmasını kendi ağzından dinleyelim: 

Yıl 1936’dır. Yer: Çankaya Köşkü.                                                                                              

Atatürk, ayakta karşıladı beni. Elimi sıktı ve konuşması süresince bırakmadı. Dedi ki: “Biz 

hasbelkader harpçı bir millet olmuşuz. Asırlar süresince göç ve hareket halinde bulunmuş, ot 

üstünde serhatlerden serhatlere koşmuşuz… Durmayan taş yosun tutmaz kabilinden 

uygarlıkta, özellikle güzel sanatlar alanında çağdaş uluslardan geri kalmışız. Bu geriliğimizi 

en kısa yoldan telafi etmek azim ve gayretindeyiz. Türk milletinin güzel sanatları sevmek ve 

onda yükselmek yolunda da kabiliyetli olduğunu bütün dünyaya ispat etmek istiyoruz. Bu 

çabalarımızda bize yardımcı olunuz. Bunu sizden önemle rica ediyorum”. Konuşması bitince 

elimi bıraktı ve gene ayakta cevabımı bekledi. Gerekeni ayakta söyledim. Atatürk’ün güzel 

sözleri yanında benim söylediklerimin önemi yoktu. Tekrarlamaya değmez. Fakat aradan 

geçen yıllara rağmen, unutamadığım şu izlenimleri tekrar etmeden geçemeyeceğim. Kendi 

milletinin gücüne ve kabiliyetine böylesine inanmış bir devlet adamı hatırlamıyorum. O 

şimşek bakışlarının ışıltısını hala gözlerimde taşıyor, ellerinin sıcaklığını ve kalp atışlarını 

hala avuçlarımda hissediyorum. Devlet Konservatuarı’na derin bağlılığım Türkiye’yi ikinci 

vatanım olarak benimseyişim, Atatürk’ün eseri sayılır. Onu korumak, onu başarılı kılmak, 

hatta vatan borcudur. 

Konservatuar Tiyatro Bölümü ‘nün açılış yılına katılacak olursa, öğrenci bulmakta 

ciddi sıkıntılar çekildiğini söyleyebiliriz. Hele kız öğrenciler, neredeyse kollarında zorla 

çekilerek Müzik Bölümü’nden Tiyatro Bölümüne geçirilmişlerdir. Sınavlara başvuru azdı. 

Başvuranlardan pek çoğu da ileride ki yıllarda nasıl bir çatı altında görev alacaklarını 

bilmiyorlardı. Çünkü böyle bir kurum yoktu. 
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2.2                                          DİPLOMA TÖRENİ 

Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ilk mezunlarını 1941 yılında verdi. Beş 

yıllık bir eğitim süresi sonunda Salih Caner, Nüzhet Şenbay, Esat Tolga, Mahir Canova, 

Ertuğrul İlgin, Melek Ökte, Nermin Sarova, Muazzez Kurdoğlu  mezun oldular. Akademik 

anlamdaki yeni Türk tiyatrosunun genç oyuncularıydı bu gençler. Türkiye için çok önemli bir 

sanat hareketinin öncüleriydiler. 

3 Temmuz 1941 günü Devlet Konservatuarının ilk mezunlarına Cumhurbaşkanı İsmet 

İnönü’nün de bulunduğu tarihi bir törenle diploma verildi. Törende İstiklal Marşı’nda sonra 

Ulvi Cemal Erkin ve Kazım Akses’in besteledikleri “Konservatuar Marşı” okul korosu 

tarafından seslendirildi. Törende tarihi bir konuşma yapan Milli Eğiti Bakanı Hasan Ali Yücel 

şöyle konuştu. ”İnsanlığın en müthiş savaşlarından birini yaptığı böyle bir devirde tiyatro 

temsilleriyle, opera ile de meşgul olmamış, güzel sanatlar davasına nasıl ciddi bir anlam 

verdiğimizin, tarihe geçecek kadar kuvvetli bir delili sayılmalıdır.” 

1941 yılı Eylül ayı başlarında, Mahir Canova, Nüzhet Şenbay, Salih Canar, Tarık 

Levendoğlu tiyatro bölümüne, Nurullah Şevket Taşkıran, Mesude Çağlayan ve Halil Bedii 

Musiki Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandılar. 

Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü öğrencileri ilk temsillerini 12 Mayıs 1939 

yılında verdiler. Ankara’da toplanmış olan “Neşriyat Kongresi” üyeleri için Devlet 

Konservatuarı sahnesinde verilmiş özel bir gösteriydi bu. Genç sanatçılar dört ayrı oyundan 

sahneler oynadılar. Bunlar, Fiyodor Dostoyevski’nin  “Suç ve Ceza”, Friedrich Schiller’in 

“Haydutlar”, Arthur Schnitzer ’in “Yeşil Papağan”, William Shakespeare’in “Hamlet” 

oyunlarında bölümlerdi. Daha sonraki yıllarda, Devlet Konservatuarı sahnesinde temsiller 

vermeye devam etiler. 

3 Haziran 1941 günü yapılan diploma töreninde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’de hazır 

bulundu. İsmet İnönü’nün Devlet Konservatuarına gösterdiği ilgiye, öğrencilerinin verdiği 

“Madame Butterfly”  Operasının temsilinden sonra 12 Temmuz 1941’de ve 25 Temmuz 

1941’de genç sanatçılara şu seslenişi kanıttır: “Birçok arkadaşlarımdan başarılarınızı 

işitmiştim. Bir kere de kendim gördükten sonra şuna kanaat getirdim ki hepiniz istikbalin 

birer yıldızı olmaya namzetsiniz. Siz, yalnız şahsi yükselişinizi değil, bütün milletin her 

ferdine sanat duygusunu aşılayarak hep beraber yükselmeyi düşünmelisiniz. İyi bir sanatkâr 

olmanın yanında iyi ve karakterli sağlam insanlar olmaya da çalışmalısınız. Unutmayın ki, siz 
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bir terbiye müessesesi kuruyorsunuz. Bu dürüst çalışmalarınızla size, başta ben olmak üzere, 

hepimiz elimizden gelen yardımı yapacağız. Daha bu işin başlangıcındasınız. İleride daha 

büyük başarılar kazanabilmek için her gün biraz daha çoğalan gayretle çalışmalısınız. Bana 

burada güzel saatler geçirttiniz. Görüyorum ki çok çalışmışsınız muvaffak oldum. Tebrik 

ederim sizden bu muvaffakiyetin daha büyüklerini bekleriz. Biz sabırlıyız, sizin de sabır ve 

aşkla çalışmanızı isteriz. Bu büyük sanata, bir inkılap hamlesi içinde başlamış bulunuyoruz. 

Bu sanat, sanatların en yükseğidir. Bu sanatı ileri götürecek sizlerin ısrarla, bıkmadan, inkılap 

ve sanat aşkıyla çalışacakmış ve muvaffak olacaksınız. Hepinizi tebrik ederim.” 

1941-42 döneminde Devlet Konservatuarı 5 mezun verdi. Bunların adları şöyledir; 

Melika Yetilmedikler, Saim Istınaçoğlu, Cüneyt Gökçer, Ahmet Evintan, Agah Hün.Gerek 

bunlar gerekse daha sonraki yıllarda mezun olanlar, bugün Devlet Tiyatrosu’nun en değerli 

sanatçılarını oluşturmaktadır. Konservatuarlar, Carl Ebert ‘ten sonra başıboş kaldı. 

Müzikçilerin eline geçti. Bugün ise adı var, ne tiyatro ne genel kültür bakımından hemen 

hiçbir işlevi olmayan, düzensiz bir kuruluş durumuna düşmüştür. 

 

 

3.                                           TATBİKAT SAHNESİ 

Devlet Konservatuarlarının uygulama sanatçıları, sahneye hazırlama ve tiyatrosuz 

Başkent’in seyircisini yetiştirme yolunda Batı’nın sağlam, temel eserlerini sunan, Tatbikat 

Sahnesi olmuştur.  Devlet Konservatuarları Kanun’unun 7. 8. ve 9. maddelerinde Devlet 

Konservatuarlarına bağlı bir tiyatro ve opera Tatbikat Sahnesi kurulmuştu. Bu, Carl Ebert’in 

yurdumuzdan ayrılışı ve 16 Haziran 1949 gündem ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluş 

Kanunu ile kaldırılmıştır. İşte önce 11 Ocak 1940 yılında Cebeci’deki Konservatuarlar 

binasında verilen temsiller, Tatbikat Sahnesi adı altında kaldırılış yılı olan 1949’a kadar 

sürmüştür. İlgilenmediğimiz opera temsillerinden başka biri dışında Moliere, Goldoni, 

Sophokles, Lessing, Goethe, Gogol ve bir de Ahmet Kutsi Tecer’in kısa oyunu “Yazılan 

Bozulma” vardır.  Bunun yanı sıra öğrencilere yardımcı olmak üzere 1949 yılına kadar Devlet 

Konservatuarı yayınları, 1949’dan sonra ise “Modern Tiyatro Türleri” başlığı altında yüzü 

aşkın tiyatro oyunu dilimize çevrilerek yayınlanmıştır. Bunlara koşul olanak Milli Eğitim 

Bakanlığının ünlü klasikler dizisi de dramatik edebiyatın seçkin eserlerini dilimize 

kazandırmıştır. Devlet Konservatuarları Tiyatro Bölümü’nden genç sanatçıların sorunu sadece 
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aradan  beş yıl geçmesine rağmen hala sürekli temsiller verebilecekleri bir tiyatro binası 

olmaması, Devlet Tiyatrosu Kanun’unun çıkmamış olması aynı zamanda da maddi açıdan 

güçlük çekmeleriydi. Konservatuar Müdürü Tevfik Ararat’la görüşürler ama ondan da tatmin 

edici bir cevap alamadılar. Sanatçılarına net 85-105 lira aylık ödenmektedir.  

Mezun olan öğrencilere ise 200 Lira giyim kuşam parası verilmektedir. Ancak bu para, 

gerekli giyim kuşamı karşılamaktan uzaktır. Konservatuardaki öğrencilik yıllarımda iki yılda 

bir yatılı öğrencilerine ki zaman bu öğrencilere leylimeccuni denirdi; devletin bir öğrenci 

okuldan mezun olana kadar, cep harçlığı dâhil bütün gereksinimini karşılamayı yüklendiği bir 

sistemin adıdır. Yeni devletin verdiği burstur. Bu anlayışla yatılı öğrencilere iki yılda bir, 200 

lira verilirdi.(1963-65) bu parayla ancak bir ayakkabı ya da bir kostümlük ucuz kumaş 

alınabilirdi. Onlar da o zamanlar nispeten ucuz bir yerleşim bölgesi olan ve Konservatuarı’n 

yakınında bulunan Cebeci ve Dörtyol’daki mağazalardan alınırdı. Devlet Konservatuarı’ndan 

mezun olan genç Cumhuriyet’in genç sanatçılarının da Cumhuriyet giysisine sahip olmaları 

bir daveti, bir gala da şık ve estetik giysiyle toplum karşısına çıkmaları gerekirdi. 

Temsil ve Opera bölümlerinde ortak bir de rejisörlük sınıfı konmuştu. Buraya Tatbikat 

sınıflarını başarı ile bilinen ve yönetmenliğe yeteneği olanlar alınacaktı. Burada eğitim 2 yıl 

olarak düşünülmüştü. Bunların Avrupa’ya inceleme gezisine gönderilmesi Carl Ebert 

tarafından öngörülmüş Reşat Nuri Güntekin’de raporunda desteklemişti. Bu amaçla Ertuğrul 

İlgin, Carl Ebert’te İngiltere’ye Mahir Canova, Braun ile birlikte Almanya’ya gönderildi. Ne 

yazık ki Tiyatronun en büyük eksikliği olan yönetmenlik üzerindeki çalışmalar sonradan 

kesilmiştir. Tatbikat Sahnesi bir Profesyonel sahne gibi çalışıyor, halka paralı temsiller 

veriyordu. Döner ana parası vardı. Gelirlerden, sanatçıların kıdemlerine göre gecede 10-15 

liradan 40-50 liraya kadar pay veriliyordu. İlk yıllarda, bu iki yüz lira, amacına uygun olarak 

kullanılıyordu. Ancak yıllar geçtikçe, bu parayla değil frak, tuvalet almak, takım elbise bile 

alınmaz oldu. Sonunda, Genç Sanatçılar “Konservatuar Mezunlar Cemiyetini” kurdular ve 

isteklerini bildirdiler. 

1) Hiç değilse rahatça yaşayacak bir maaş istemektedirler. Birinci istek yani maddi 

olanakların düzeltilmesi ancak Devlet Tiyatrosu Yasası’nın çıkmasıyla mümkündür. 

Onun için biraz beklemektedir. 

2) Bu sağlanamıyorsa kendilerinin dışarıda başka işlerde çalışmalarına izin verilmesini 

istemektedirler. Peki, hangi başka işlerde çalışacaklardır? Yönetim buna cevap 
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vermekte zorlanırken, Haşim Hekimoğlu, Yenişehir’de Foto Selahattin adlı bir 

fotoğrafçıda, Cüneyt Gökçer ise belediye otobüslerinde iş bulur. 

 

Üçüncü istek ise: Sanatçıların oyunlarını oynayabilecekleri bir tiyatro binası 

olmasıdır. Sonunda aranan bina bulunur: Ankara Halkevi binasıdır. 

 

Tatbikat Sahnesi oyuncuları, nihayet güzel bir tiyatro binası olan Ankara 

Halkevi’nde temsiller vermeye başlar. Ama bu temsiller sürekli değildir. Halkevi 

Binası, o sıralarda Ankara’nın tek tiyatro binası olduğu için, bütün Ankara’ya hizmet 

vermek zorundadır. Halkoyunlarından, konferanslara, çeşitli toplantılardan, okul 

müsamerelerine kadar bu bina kullanılmaktadır. Bu nedenle de, hem tiyatro hem de 

opera temsillerini bünyesinde toplayan Tatbikat Sahnesi, bu binada ayda birkaç temsil 

verebilmektedir. Yani iş artık Tatbikat Sahnesi için bir tıkama noktasına gelmiştir. Bu 

noktadan sonra Carl Ebert’in yapabileceği bir şey yoktur. O da bu durumda 1947 

yılında Ankara Devlet Konservatuarı ve Tatbikat Sahnesi yöneticiliğinden ayrılarak 

ülkesine döner. Carl Ebert bir tiyatro adamı olarak ülkemizde geçirdiği on bir yıl 

içinde büyük işler başarmıştır. Yepyeni bir okul kurmuş ve bu okulda, ileride kendi 

alanlarında büyük başarılara imza atacak tiyatro ve opera sanatçıları yetiştirmiştir. 

 

Carl Ebert’te, sanatçılar da öğrencilik yıllarında, okullarını bitirdikten sonra 

sanatlarını nerede icra edeceklerini bilmiyorlardı. Belki, Milli Eğitim Bakanlığı 

görevini de bilmiyorlardı. Aslında, Ankara Devlet Konservatuarı’nda tiyatro ve opera 

eğitimi başladığında, Milli Eğitim Bakanlığı beş yıl sonra bu okuldan mezun olacak 

sanatçıların sanatlarını gerçekleştirebilecekleri binanın hazırlıklarını yapıp, o günden 

önlem almalıydı. Beş yıl çabuk geçmiş ve bir çözüm üretilememişti. Bu tıkanıklığı 

giderek başka bir isim gerekliydi. O da Muhsin Ertuğrul’du. Ancak o kişiliğiyle 

çevresini kullandı, devlet adamlarını, politikacıları, bürokratları ikna ederek bu 

düğümü çözebilirdi. Ve Muhsin Ertuğrul, Carl Ebert’ten sonra Tatbikat Sahnesi’nin 

başına geçti. Carl Ebert görevini en iyi şekilde yapmış bir sanat adamı olarak, 

ülkemizden ayrılıp Avrupa ve Amerika’nın ünlü tiyatro ve operalarında çalışmalarını 

sürdürmüştür. Ülkemizden ayrılığında, Türk tiyatrosuna Cüneyt Gökçer, Salih Canar, 

Macide Tanır, Muazzez Kurdoğlu, Ertuğrul İlgin, Şahap Akalın, Ulvi Uraz, Saim 

Alpago, Nihat Aybars, Agah Hün, Nuri Altınok, Ümran Uzman, Nüzhet Şenbay, 

Yıldız Kenter, Nermin Sarova, Handan Uran, Tekin Akmansoy gibi ünlü sanatçıların 
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aralarında bulunduğu, otuzun üstünde değerli oyunu armağan etmiştir. Bu oyuncular 

devlet tiyatrosuna birinci kuşağını oluşturur. 

Carl Ebert ayrıca dört önemli rejisör ve tiyatro öğretmenini de yetiştirmiştir. 

Mahir Canova, Cüneyt Gökçer, Ertuğrul İlgin, ve Salih Canar. Ayrıca, İtalya’da 

dekor-kostüm eğitimi gören ve ileride Devlet Tiyatrosu’nun en önemli 

dekoratörlerinden biri olacak Tarık Levendoğlu’nu da kadrosuna almıştır. 

Carl Ebert’in ayrılmasından sonra, Tatbikat Sahnesi’nin başına geçen Muhsin 

Ertuğrul’un ilk işi genç sanatçıların temsiller verecekleri bir tiyatro yapısı aramak, 

ikinci işi de bir hayali gerçekleştirmek için çalışmaya başlar. Bu hayal de Devlet 

Tiyatrosu’dur. Muhsin Ertuğrul, genç sanatçıları da yanına alarak tiyatroya 

dönüştürülecek bir yapı arar günlerce. Sonunda bulur!  

Muhsin Ertuğrul, aradığı tiyatro binasını nihayet Ulus’ta bulur. Mimar Kemalettin Bey 

tarafından yapılan ve o tarihlerde Evkaf Apartmanı, daha sonraları da Vakıf Binası 

olarak açılan bu güzel yapının altında “ Halkevi” nin dekor ambarları bulunmaktaydı. 

İşte bu mekân hızla bir tiyatroya dönüştürülmüştür. 

3.1                          İLK ÜCRETLİ OYUN; CARLO GOLDONİ’DEN 

“OTELCİ KADIN” 2 NİSAN 1941 

2 Nisan 1941 akşamı gerçekleştirilen “Otelci Kadın” adlı oyunu, Cumhuriyet 

dönemi tiyatrosunun gelişim süreci içinde, gerçek bir dönüşüm noktası olarak 

değerlendirmek gerekir. Bu temsilden on beş ay kadar önce sergilenen “Evin İçi” adlı 

oyunda, bir anlamda ilk ciddi sınav niteliğini taşımaktaydı. 

Fakat “Evin İçi” adlı oyun ücretli olarak halka açık olmayıp, daha çok özel 

davetliler ve Devlet protokolü için gündeme gelmişti. Oysa ki “Otelci Kadın” 

tamamen profesyonel anlayışla sahneye konmuş haftalarca reklamı yapılmış ve ücret 

ödeyerek Türk Ocağı Salonunu dolduran seyirciler önünde oynanmıştı. 

Ünlü İtalyan yazar Carlo Goldoni’nin yazdığı Nüzhet Haşim Sinanoğlu’nun 

dilimize kazandırdığı bu oyunu, Prof. Carl Ebert sahneye koymuş, dekor ve kostümleri 

ise, o günün sınırlı koşullarında Tarık Levendoğlu tarafından hazırlanmıştı. 

Seyirciler arasında, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile Milli Eğitim Bakanı Hasan 

Ali Yücel’in de bulunmakta oluşu, bu tarihi geceye ayrı bir anlam katmıştı. Tamamen 

yoktan var edilen Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nün ilk mezunlarını 

vermesinden iki ay kadar önce gerçekleştirilecek bu oyun için, eserde rol alan üçüncü 

ve son sınıf öğrencilerinin çalışmaları ve provaları aylarca önce başlamıştı. Alman 
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Rejisör Carl Ebert en ufak ayrıntılarına kadar çözümlüyor, bu geceyi başarılı bir 

şekilde geçirmeyi hedefliyordu.  

Gerçekten, orta oyunu ve tuluat kültüründen gelen seyirciler önünde, büyük bir 

tiyatro yazarının, en önemli eserlerinden birini ilk kez sergilemek gurur ve heyecan bir 

olay olmakla birlikte, büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmekteydi. Prof. Carl 

Ebert ve öğrencileri, bu tarihi görevlerinde fazlasıyla başarı kazandılar. O gece için 

haftalarca Ankara’da konuşulmuş ve gazetelerde övgü dolu yazılar yayımlanmıştı. 

Otelci Kadın isimli oyunda görev alan sanatçı adayları kadrosu, şu 

sanatçılardan oluşmaktaydı: 

Mirandolina                       Muazzez Kurdoğlu 

Marki di Forlipopoli          Ertuğrul İlgin 

Kont’d Albafiorita             Agah Hün  

Kavalyere di Ripafratta      Cüneyt Gökçer 

Fabrizio                               Mahir Canova 

Kalavyenin Uşağı               Ragıp Haykır 

1. Garson                          Ulvi Uraz 

2. Garson                          Şeref Gürso 

                         Arabacı                               Salih Canar 

 

Dekor ve kostümleri Tarık Levendoğlu’nun hazırladığı bu oyun, o günün 

koşullarında tek dekorla sahnelenmişti. 

Otelci Kadın adlı oyunda rol alan sanatçılar bir anlamda Devlet Tiyatrosu tarihi 

içinde en güçlü oyuncular kadrosundaydı.  

3.2                       TATBİKAT SAHNESİ’NDE ÜÇ ÖNEMLİ OYUN 

“DENİZE GİDEN ATLILAR””ANTİGONE” 

VE “JÜL SEZAR” 

Ücretli olarak seyirci önünde sahnelenen ilk oyun olan “Otelci Kadın” ın 

kazandığı büyük başarıdan sonra, Prof. Carl Ebert Dünya Tiyatrosunun en seçkin 

örneklerini, peş peşe Ankara seyircisine sunmak istiyordu. Üstelik 1941 yılı Haziran 

aynın ilk günlerinde Tiyatro Bölümü’nün ilk mezunlarını vermesi nedeniyle oyuncu 

kadrosu daha bir profesyonel anlamda nitelik bulmuştur. Bu noktadan hareket eden 

Prof. Carl Ebert arka arkaya üç önemli oyuncu daha gündeme getirmeyi planlamıştı. 
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31 Ekim 1941 akşamı sergilenen, John Millington Synge’nin “Denize Giden 

Atlılar” adlı ilginç oyunuyla, Tatbikat Sahnesi yeni sezonuna merhaba diyordu. Turgut 

Zaim’in dekor ve kostümleri üstlendiği bu oyunda  Nermin Sarova, Meliha Gökçen, 

Melek Ökte  inanılmaz bir başarı kazanmıştır. Tiyatro Bölümü’nün ilk mezunlarından 

olan Nermin Sarova ve Melek Ökte  bu oyun ile Devlet Konservatuarını bitirdikten 

sonra ilk kez seyirci önüne çıkmış oluyorlardı. Adı geçen oyun, 1 Kasım 1941 ve 5 

Kasım 1941 tarihlerinde Halkevi’nde iki kez ücretli olarak halka sergilenmişti. 

İrlanda’nın batı kıyılarında bir adada geçen bu sürükleyici oyun için o gün gazete ve 

dergiler, defalarca övgü dolu yazıları kaleme almışlardı. 

1942 yılının hemen başlarında, sahnelenecek ikinci oyun olarak Prof. Carl 

Ebert, Sophokles’in ünlü trajedisi olan “Antigone” i gündeme getirmişti. Güçlü ve 

hızlı bir hazırlık döneminden sonra, 31 Ocak 1942 tarihinde gerçekleştirilen oyun yine 

büyük bir başarı kazandı. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, çağdaş bir tiyatroya doğru yol 

alınmasının heyecanıyla, oyunu yine ön sırada ve coşkuyla izlemekteydi. “Sabahattin 

Ali’nin dilimize kazandırdığı bu oyunda “Antigone”” rolünde Muazzez 

Yücesoy(Kurdoğlu), diğer oyunlarında olduğu gibi, yine etkileyici ve çok başarılı bir 

yorum sergilemişti.  

 

 

Antigone’den bir bölüm sahne ışıklarına çıkmadan önce 14 Aralık 1941 

akşamı, Ankara Radyosu’nda seslendirilmiş ve büyük başarı kazanmıştı. Diğer ..43.. 

söz konusu oyun 1942 Temmuz ayı ortalarında 6 kez de İstanbul’da sergilenmişti. Bu 

gösteriler, Tatbikat Sahnesi’nin İstanbul’da gerçekleştirdiği ilk oyun olma özelliğini 

de taşımaktaydı. O günlerde yayımlanan Ülkü Dergisi’nin, 1 Mart 1942 tarihli 

sayısından anlaşıldığı gibi bu ünlü “Tragedya ”da rol alan sanatçılar, aşağıdaki 

isimlerden oluşuyordu. 

Antigone               Muazzez İlgın(Kurdoğlu) 

İsmene                  Meliha Gökçen 

Kreon                   Agâh Hün 

Euridike               Nermin Sarova 

Kahin Teiresias   Mahir Canova 

HaimOn               Cüneyt Gökçer 

Haberci                Ertuğrul İlgin 

Muhafız               Saim Alpago 
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Hizmetkar            Esat Tolga 

Korubaşı              Şahap Akalın 

Haberci                Ertuğrul İlgin 

 

“Antigone” oyunu da tıpkı  “Otelci Kadın” oyununda olduğu gibi Cumhuriyet 

Tiyatrosu’nun gelmiş geçmiş en büyük oyuncularını bir araya getirebilen bir gösteri 

olmuştur. 

Prof. Carl Ebert 1941-1942 öğretim yılı sona ererken Ankaralı seyircilere 

sunmak üzere, bir büyük oyunu daha gündeme getirmişti. William Shakespeare’in 

ünlü trajedisi “Jül Sezar” Cumhuriyet Tiyatrosu’nun savaş yıllarının o günkü sınırlı 

koşullarında, arka arkaya sahnelediği bu büyük oyunlar, başta Cumhurbaşkanı İsmet 

İnönü ve devlet protokolü olmak üzere bütün izleyicileri kendilerine hayran 

bırakmıştı. 

Çoğu öğrencilerden oluşan genç kadronun birkaç yılı içinde bu seviyeye 

ulaşabilmesi inanılır gibi değildi. Dünya Tiyatro Tarihi’nin en seçkin oyunları büyük 

bir başarı ile oynanmıştı. 

Agah Hün, Nuri Altınok, Ertuğrul İlgin, Cüneyt Gökçer, Saim Alpago, Nermin 

Sarova, Muazzez Kurdoğlu olmak üzere, 36 sanatçının rol aldığı bu oyunu Nurettin 

Sevin dilimize çevirmiş, dekorlarını ise Halzmeister hazırlamıştı. 23 Nisan 1942 Salı 

gecesi Halkevi’nde sergilenen oyunu. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü,  Başbakan ve bir 

kısım Milletvekilleri de izlemişlerdi. Oyun bir yıl sonra, yine Halkevi binasında birkaç 

kez daha sergilenmişti. İkinci Dünya Savaşı’nın o korkunç karartma gecelerinde oyun 

üzerine Ankaralı Sanatseverler günlerce konuşmuşlardı. 

3.3                   TATBİKAT SAHNESİ’NDE DİĞER ÖNEMLİ  

OYUNLAR(1943-1947) 

1943-47 yılları arasında “Tatbikat Sahnesi” oyunlarını, ayrı bir bölüm olarak 

ele almak benim için daha uygun olacaktır. Bunun da iki önemli sebebi vardır. Birinci 

olarak, 1947 yılı Mart sonu itibariyle sözleşmesi biten Prof. Carl Ebert Almanya’ya 

dönmüş ve büyük Alman rejisörün dönemi sona ermiştir. Bu göreve Carl Ebert’ten 

sonra Muhsin Ertuğrul getirilmişti. İkinci neden olarak da Tatbikat Sahnesi 

oyunlarının 27 Aralık 1947 tarihinden itibaren onarılarak “Küçük Tiyatro” haline 

getirilen çağdaş ir salonda sahnelenmeye başlamasını gösterebiliriz. 

1943 yılının başlamasıyla birlikte provalarına başlanılan “Kral Oidipus” ile 

1947 Aralık ayına kadar, çoğu Türk Ocağı Salonu’nda olmak üzere 13 adet oyun 
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sahneye konmuştur. Ahmet Kutsi Tecer’in, “Yazılan Bozulmaz” adlı yerli oyun 

dışında, diğer bütün oyunlar ünlü tiyatro yazarlarının en önemli eserleridir.   

2 Mayıs 1943 akşamı ilk kez sergilenen oyun, Sophokles’in ünlü tragedyası 

“Kral Oidipus” olmuştur. Dünyaca ünlü Alman rejisör Carl Ebert’in sahneye koyduğu, 

müziklerini Necil Kazım Akses’in hazırladığı ve dekorlarını Tarık Levendoğlu’nun 

yaptığı bu eserde Kral Oidipus rolünde Cüneyt Gökçer, Lokaste’de Nermin Sarova, 

Kreon’da Agâh Hün ve Teiresias’da Mahir Canova inanılmaz bir performans 

sergilemişlerdir.   

 Milattan 430 yıl önce ilk kez Atina’da sahnelenen oyun, 12 Mayıs 1943 

tarihinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in de 

içinde bulunduğu seçkin bir seyirci topluluğunun önünde bir kez daha sahnelenmiştir. 

Dünya tarihinin en önemli birkaç eserinden biri olan “Kral Oidipus” da gösterilen bu 

başarı henüz emekleme döneminde olan Cumhuriyet Tiyatrosu’nda takdirle 

karşılanmıştır.   

“Kral Oidipus” tan sonra yine Carl Ebert’in sahneye koyduğu Gotthold 

Ephraim Lessing’in “Minna Von Barnhelm” isimli komedi yapılmıştır.  

*TEOMAN YAZGAN-ÖRNEK BİR CUMHURİYET KURUMU-DEVLET TİYATROSU 

“TATBİKAT SAHNESİ VE SONRAKİ YILLAR” KASIM2009 

 

5 Ocak 1945 akşamı, Ankara seyircisi müthiş bir oyunla daha tanışma fırsatı 

bulmuştu. İtalyan tiyatro yazarı, Carlo Goldoni’den Ekrem Sungar’ın dilimize 

kazandırdığı “Kahvehane” isimli 3 perdelik komedi… Bu eser aynı zamanda Carl 

Ebert dışında bir Türk rejisörün ilk kez sahneye koyduğu bir oyun niteliğini de 

taşımaktaydı. Ankara Halkevi’nde 11 kez sergilenen bu oyunun dekor ve kostümlerini 

de Turgut Zaim hazırlamıştır. Cumhuriyet Tiyatrosu adına adı geçen oyunda rol alan 

15 sanatçıdan özellikle Salih Canar, Şahap Akalın, Ragıp Haykır, Agâh Hün, Nermin 

Sarova, Muammer Esi, Muazzez Kurdoğlu’nun sergilediği oyunlar Cumhuriyet 

Tiyatrosu adına çok olumlu bir aşama olarak kaydedilmiştir. 
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4.                                  CUMHURİYET TİYATROSU’NDA DÖNÜM 

NOKTASI 

Tatbikat Sahnesi çalışmaları 27 Aralık 1947 akşamından itibaren çağdaş ve 

modern bir salonda devam etmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 

talimatlarıyla restore edilerek hazırlanan bu salon her bakımdan genç Türkiye 

Cumhuriyeti için yeni bir gurur kaynağı olmuştu. Daha önce konservatuar ve Türk 

Ocağı sahnelerinin son derece kısıtlı imkânlarıyla sahnelenen oyunlar artık bu yepyeni 

ve modern ortamda sanatseverlerle buluşma şansını elde etmiştir. Prof. Carl Ebert’in 

Almanya’ya dönmesiyle rejisörlük görevini üstlenen Mahir Canova bu tarihi gece için 

bir Türk yazarının oyununu sergilemeyi öngörmüştür. Sonuç olarak Ahmet Kutsi 

Tecer’in “Köşebaşı” adlı eserinde karar kılınmış, aylarca süren provalar sonunda 27 

Aralık gecesi seyirci ile buluşma fırsatını yakalamıştır. 

Küçük Tiyatro’nun açılmasıyla birlikte “Küçük Tiyatro” ismini taşıyan güzel 

bir dergi de yayınlanmaya başlamıştı. Bu derginin 27 Aralık 1947 tarihli sayısında adı 

geçen oyunda 46 karakteri 30 değişik sanatçı canlandırmıştır. Bunun da nedeninin 16 

sanatçının oyun akışı içinde birden fazla karakteri canlandırmış olmalarıydı. Turgut 

Zaim’in dekor ve kostümlerini hazırladığı bu tarihi oyunda rol alan bazı sanatçılar şu 

isimlerden oluşmaktaydı: 

Salih Canar, Melek Gün, Macide Tanır, Ertuğrul İlgin, Nermin Sarova, Saim 

Alpago, Cüneyt Gökçer, Şahap Akalın, Nuri Altınok, Muazzez Kurdoğlu, Tekin 

Akmansoy, Ziya Demirel, Ragıp Haykır ve Şeref Gürsoy. 

*TEOMAN YAZGAN-ÖRNEK BİR CUMHURİYET KURUMU-DEVLET TİYATROSU 

“TATBİKAT SAHNESİ VE SONRAKİ YILLAR” KASIM2009 

 

 

27 Aralık 1947 akşamından başlayarak 15 Şubat 1948 akşamına kadar tam 56 

kez oynanan “Köşebaşı” adlı oyun bu anlamda bir rekora da imza atmıştır. Küçük 

Tiyatro’nun 60’ncı yıldönümü nedeniyle 27 Aralık 2007 akşamından itibaren bir süre 

daha sanatseverlerin beğenisine sunulmuştur. 

 

*TEOMAN YAZGAN-ÖRNEK BİR CUMHURİYET KURUMU-DEVLET TİYATROSU 

“TATBİKAT SAHNESİ VE SONRAKİ YILLAR” KASIM2009 

 

 

 



35 
 

5.                                               DEVLET TİYATROLARI 

 

Turgut Özakman’ın dediği gibi 1923 yılında kurulan Cumhuriyet'imizin dört 

temel dayanağı olduğunu söylemiş bunları da sıralamıştı. "Halkevleri, "Köy Enstitüleri 

",Ankara Radyosu", ve "Devlet Tiyatroları"… Halkevleri ve Köy Enstitüleri keşke 

bugün de işlevlerini yerine getirseymiş.  

Devlet Tiyatrolarının Kuruluş amacı hem yurtiçinde hem yurtdışında 

edebiyatın en seçkin eserlerini topluma sunmaktır. Devlet Tiyatrolarının amacı en 

yetkin eserleri sahne üzerinde sergilemek Türkçeyi doğru kullanmayı sağlamaktır .Her 

kurum bir vizyon noktasında Misyona hizmet etmesini sağlar iyi niyetle çıkılır ve 

durum tespiti yapmak ve sıkıntıları çözmektir. 

Akıl ve bilim ile yola çıkılmak durumundadır. Halkevleri ve Köy Enstitüleri, 

temelleri atılmış fakat belirli bir zaman sonra işlevselliğini yitirmiş ve kapatılmışlardır. 

Devlet Tiyatroları bu bağlamda çok büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle sanat 

alanında Can Gürzap’ın "Devlet Tiyatrosu Perde Arkasından” adlı kitabında belirttiği 

gibi, “Beklenen Müjdeli haber 16 Haziran 1949 Türkiye’nin en önemli sanat 

yasalarından biri çıkarılır. 5441 sayılı Devlet Tiyatro Operası yasası bu yasanın o 

tarihte Başbakan olan Şemsettin Günaltay tarafından Millet Meclisi'ne sunma 

gerekçesidir şöyledir: 

 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 

 

Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 6.5.1949 tarihinde Yüksek Meclis'e sunulması 

kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişkileriyle birlikte sunulmuş olduğunu 

saygılarımla arz ederim. 

Devlet Tiyatrosu Hakkındaki Kanun Gerekçesi: 

On bir yıl önce kurulmuş olan Ankara Devlet Konservatuvarı opera ve tiyatro 

bölümleri sekiz yıl önce ilk mezunlarını vermişler Orkestra ve koro heyetleriyle büyük bir 

yekûn tutan bu topluluk, Devlet Konservatuarı Tatbikat Sahnesi ve Opera Stüdyosu adı 

altında geçici tedbirler ve ödeneklerle sekiz yıldan beri Ankara'da opera ve tiyatro temsilleri 

vererek takdirle karşılanmıştır. Elde sistemli çalışmaları sağlayan kanun ve ödenekler 

bulunmadığı için sürekli istenildiği gibi verimli olamamıştır. Bu süreksizliğin ve verimsizliğin 
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sebeplerinden biri de çalışmaların esaslı bir yere ait olamayışıdır. Ankara teknik kuruluşları ve 

binasıyla güzel bir tiyatroya kavuşmuş bulunmaktadır. Bundan böyle, bu binada sürekli ve 

sistemli çalışmalara başlanacaktır. Sanat hayatının gerektirdiği şartlara kavuşturmak 

yükümünü duyan bakanlık kanun tasarısını hazırlamıştır… Tasarıya ait hâkim olan düşünce 

ve prensipler şunlardır: 

 

1.Temsil edeceği yerli ve yabancı eserlerle halkın genel eğitimini, yurt ve 

güzellik sevgisini, dil ve kültürünü yükseltmek. Türk dram ve musiki sanatının 

yayılmasını ve gelişmesini sağlamak. 

 

2.Butun başka memleketlerde olduğu gibi, sanatkârı memur statüsü içinde 

mütalaa etmemek, kendi şartları içinde gelişmesini sağlamak.  

 

3.Her sanatkâra geniş imkânlar içinde kendisini göstermesini ve bunun 

karşılığını almasını sağlamak  

 

4.Sanatkarlari bareme, süreye ve kıdeme bağlı tutmayarak onlara kendi 

özellikleri içinde, her zaman başarma imkânlarını vermek.  

 

5.Sanat hayatının gerekli kıldığı disiplini programlı çalışmalarını sağlamak. 

 

6.Yurtiçinde ve dışında Türk dram ve musiki sanatını yayarak Türk dilini, şive 

birliğini geliştirmek. 

 

7.Yurdun her tarafını dolaşarak, halk eğitimi üzerinde etkili olan gezici 

gruplarla birkaç büyük şehrimizde çalışan topluluklar üzerinde düzenleyici rol 

oynamak gerekçesiyle onların, genel eğitime hizmet edici hale gelmelerine yardım 

etmektir. 

 

Tasarı, sanatın gelişmesini, yukarıda da arz edildiği gibi, barem, süre ve kıdem 

esaslarının dışında, kendi olaylarının gereğine uyarak sanatkârlar kadroyla 

çerçevelendirilmemiştir. Tasarı, sanat çalışmalarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın genel 

denetlemesi altında ve kendi özelliği içinde yürütmek esasını kabul etmiştir. 
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Bu maksatla hazırlanan yasanın ilk maddesi çok önemlidir. Ankara milli eğitim 

Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe haiz dram ve Opera bölümlerinden oluşan devlet 

tiyatrosu kurulmuştur. Buna göre Devlet tiyatrosu bir genel müdürlük tarafından 

yönetilir. Dram ve Opera bölümlerinin başında birer baş rejisör bulunur. Bu yasanın 

en önemli maddesi bu kurumlara tanınan sanatsal bağımsızlığı ifade eden tüzel kişilik 

maddesidir. Bu madde devlet tiyatrosunun dış etkilerden zarar görmesini engelleyerek 

sanatın gereklerini yerine getirmesini ön plana çıkartan çeşitli etkenlerin sanatsal 

yapıyı parçalamasına engel olmaktadır...Bu yasa maddesi daha sonraki yıllarda 

iktidarlar, politikacılar ya da bürokratlar tarafından çiğnenmiştir. Devlet tiyatrosu 

sanatçıları hem sözleşmeli sanatçı statüsüne hem de memurların sahip olduğu özlük 

haklara kavuşmuşlardır. O yıllarda Devlet Konservatuarı’ndan mezun olmuş, bir süre 

de belirli bir geleceği olmadan Tatbikat Sahnesi'nde görev yapmış sanatçıların 

İngiltere, Fransa, İtalya, Amerika'da olduğu gibi sanatlarını ve yaşamlarını 

sürdürebilecekleri olanaklar yoktu... 1949 yılında çıkartılan Devlet Tiyatrosu 

Yasası’yla daha ileri adımlar atarak, bu sanatçıları özlük haklarını koruyarak memur 

statüsüne almıştı. 

Bir akşam, oyunumuzun olduğu gece Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Zafer Algöz ile 

konuşma fırsatım olmuştu kurum ile ilgili ona sorduğum zaman devlet tiyatrolarını 

Kuruluş amacını hiç kırmadan sorumu cevapladı ve direk olarak "Devlet Tiyatroları 

aslında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulduğunu o dönem 

savaş yıllarının baş gösterdiğini ve en büyük şansında Almanya'dan ve Avrupa'dan 

kaçan Yahudilerin burada yerleşip bilim kültür bakımından destek sağlamaları 

olmuştur. En önemlisi Carl Ebert'in Turkiye'ye gelip burada önce Konservatuar 

ardından Devlet Tiyatroları kuruluşuna katkı sağlaması akabinde sergilenecek oyunlar 

hakkında bir repertuar oluşturulmasını sağlamıştır. Özellikle o dönemde benim için 

çok büyük anlam taşıyan usta abilerim ve büyüklerimle çalışma fırsatım olmuştu 

Ertuğrul ilgin, Nurettin Sevin gibi .."diye ekledi ve artık bayrağı devralacak insanların 

genç kuşaklar olduğunu söyledi...  
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Tarihçi olmanın benim fikrimce en zor koşulu bu eğer tarihçi değilseniz ve Devlet 

Tiyatroları ve Kuruluş Yıllarını araştırıyorsanız belirli tarihlerde duraksama hatta belirsizlik 

doğuyor bu yüzden sağlam kaynaklara başvurmak ve onlardan doğru bilgiyi almak ve gerçeğe 

doğru yol almak gerekir. Sürekli olarak tartışılmış ve sorunlar baş göstermiş genç bir sanatçı 

olarak hala daha sorunlar devam etmekte günümüzde tezimin başlığı Devlet Tiyatroları ve 

Kuruluş Yılları olduğuna göre Devlet kavramından mı yola çıkmam gerekir? Yoksa 

tiyatrodan mı? Amacım tiyatro olduğuna göre tiyatrodan yola çıkmam gerekir ve öyle olayları 

değerlendirmem gerekir. Kolay gelinmemiş çünkü bu yıllara ve hala daha mücadele veriliyor 

kurum için yine burada aslında Can Gürzap’ın kitabında Devlet Tiyatrolarının çeşitli 

nedenlerle büyük değişimlere gereksinimi vardır şöyle ki yurt dışından bir örnekle "1960'larda 

İtalyan Tiyatro Yasası'nın son maddesi şudur: "Bu yasa her on yılda bir değişir"der.10 yıllık 

süre içinde neler değişmiyor? Kaldı ki Hayat devam ederken insanlar değişirken yaşamın 

aynası tiyatro da değişmek zorunda değil midir?* 

 

Devlet Tiyatroları Kuruluş yılları konusunu araştırmaya başlarken Devlet Tiyatrosu 

sanatçısı Okday Korunan ile Konuştuğum da bana fikirleriyle o kadar güzel aydınlatıcı 

bilgiler verdi ki özellikle yerli yazarlar üzerinde konuştuk ve "Birinci derecedeki yaratıcı 

yazardır. Ama tiyatro yazıldığı noktada sadece bir edebiyattır. En kıymetli şekilde icra 

edebilmektir. İşlevleri yerine getiriyor mu? Diye sorduğumda ise iyisi niyetle çıkılmış bir yol 

var bazı şeylerin bozulduğu aşikâr ama kapatmak anlamına gelmez. Bu anlamda Devlet 

Tiyatroları kararlılıkla yoluna devam etmiş yer yer çözmüş fakat zamana yenildiği de 

olmuştur… Çözülmesi için uzman tespitlere ihtiyaç vardır ama körü körüne siyasetin aracı 

olmamalıdır. Aklin ve Bilimin ışığında gelişmiş yasal kapsamla çözülecek bir durumdur. 

Ekonomik çalışmayı barındıracak gerek sağlık alanında gerekse eğitim alanında düzeltmek 

gerekir yalnızca sanatı düzeltmek ona odaklanmak anlamına gelmez tek çözüm orada 

olmamalı. Evrensel düşünüp uygulamaya geçilmelidir, ancak o zaman başarıya ulaşılır. 

Repertuar anlayışı ise oyun seçilirken bütün yolu bellidir aslında 5441 sayılı Devlet tiyatrosu 

yasasında mevcuttur sanırım 4 yıldır Devlet tiyatrolarında Koordinasyon Toplantısı 

yapılmıyor, baş dramaturg ve yazarlar çerçevesinde yapılır fakat en büyük eksikliktir. Siz 

yasayı yaparsınız iyi yaparsınız ama insan faktörü yasayı bozabilir iyi yapmak etiğin alanı, 

güzel yapmak ise ahlakın alanı, erdemli insanı var etmek aslında ahlaktan söz etmiyorum, 

etikten söz ediyorum. Zaman içerisindeki bozulma aşınmış sistem aslında bizim 

sistemimizdir… Ve her şeyi düzeltmeyi tek bir etkenden beklemek yanlış olur. Meseleye tek 
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bir taraftan bakmak çok yanlıştır özellikle sanattan söz ediyorsak Her şeyi batıdan almak her 

şeyi Batı ülkelerinden beklemek çok yanlış olur bu bir bağımlılıktır Batılı olmak başka bir şey 

batıcı olmak başka bir şey bu iki faktörün ayırımını iyi yaparsak ve olayları birbirine bağlayıp 

mantık Muhakemesi çerçevesinde değerlendirirsek her şeyden önce sorgularsak başarıya 

ulaşırız işte bu bağlamda Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Muasır Medeniyetler 

Seviyesine ulaşırız. "Tam da demek istediği nokta buydu aslında Çözüm odaklı düşünmek ve 

ona göre hareket etmek kendi adıma dünya tiyatrolar gününde benim için yapıcı bir röportaj 

olmuştu çok değerli bilgiler vermişti Dünya Tiyatrolar gününde... ** 

Aslında çok zor bir isle uğraşıyoruz ama mesleğimizin gereği bu her meslekte olduğu gibi 

Tiyatro'nun, operanın, balenin çeşitli zorlukları var. Yine Can Gürzap’ta kitabında ayni şeyi 

dile getiriyor yönetmenin yalnızca risk aldığı ve şayet yapılan harcamalarla oluşturulan 

filmler ya da Tiyatro gösterileri bütün bunlara aslında kitabında cevap vererek geleceğe ışık 

tutuyor. " Tiyatro, opera, bale ve orkestra dünyanın en zor yönetilen kurumları arasında yer 

alır. Çünkü bunların organizasyonunu yapmak başlı başına büyük cesaret ve finansman 

bakımından güç ister. Nasıl ki batı ülkelerinde bir oyunun ya da filmin yönetmeni kesinlikle 

yönettiği oyunun sahibiyse tiyatronun sanat yönetmeni de tiyatronun sanatsal sahibidir. Örnek 

vermek gerekirse milyonlarca dolar yatırılmış ve emek harcanmış bir filmin kast sıralamasının 

başında filmi yöneten yönetmenin adı yazar Costa Gavras filmi, Steven Spielberg filmi, Frank 

Darabont filmi vs. Ayni şekilde Tiyatroda da tiyatronun yönetmeni de sahneye koyduğu 

oyunun sanatsal sahibidir. Eğer kötü yönetmen ise işi biter. İyi yönetmense yoluna devam 

eder. Bir tiyatroda genel sanat yönetmeni kendi başarısını sağlayabilmek için doğru kararlar 

almak durumundadır ve öyle davranması gerekir ekip için. Tiyatroda bir de söyle bir şey 

yönetmenin danışma anlayışıyla sinirli olması biraz kötüdür çünkü bütün kararları yönetmen 

alır ve aynı şekilde risk alır. Şayet başarısızsa kimse ona hoşgörüyle bakmaz Tiyatro ya da 

tiyatronun sahnelediği bir oyun başarısız ise hatalı yönetmeni de ve bütün hataları kabul 

eder."  

    * *27-03-2016 Dünya Tiyatrolar günü İstanbul-Cihangir Okday Korunan ile yaptığım 

röportajdan... 

Devlet Tiyatrosu'nu incelerken, fikrimce doğrularıyla, yanlışlarıyla iki isim aslında her zaman 

on plana çıkıyor İlk isim Türk tiyatrosunun kurucusu diyebileceğimiz Muhsin Ertuğrul ve 

İkinci isim ise yine Devlet tiyatrolarında iki kez genel müdürlük yapmış, Türk tiyatrosunun en 

büyük oyuncularından Cüneyt Gökçer’dir. Aslında röportajlardan ve okuduğum kaynaklardan 
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edindiğim bilgilerde Cüneyt Gökçer in Devlet tiyatrolarında uzun süreli yöneticilik yaptığını 

da öğrendim. İşte burada da yavaş yavaş devlet Tiyatrolarının dönemlerine doğru 

gelmekteyim... 

 

5.1                                 DEVLET TİYATROSU’NDA DÖNEMLER 

Muhsin Ertuğrul Genel Müdür (1949-1951) 

Muhsin Ertuğrul modern anlamdaki Türk tiyatrosunun aslında kurucusudur. Oyuncu, 

yönetmen, çevirmen, yazar, düşünce adamı ve tiyatro yöneticisi olarak hep yol göstericisi 

olmuştur. Uzun yaşamı boyunca tiyatronun gelişmesi ve yaygınlaşması için büyük çabalar 

harcamıştır. Bu çabalarının çoğunda başarılı olmuş, bir kısmında ise ne yazık ki aynı başarıyı 

sağlayamamıştır. Bu çabaların başarısızlıkla sonuçlanmasının nedeni Muhsin Ertuğrul değil 

günümüzde olduğu gibi Türk politikacılar ve bürokratların tiyatroya yeteri kadar önem 

vermemesinden kaynaklanmıştır. Burada tiyatro araştırmacısı Sayın Metin And 'ın 

Cumhuriyet'in 50.yilinda Türk tiyatrosu kitabından alıntı yapmam gerekirse: "Bu kitabın 

konusunun önemli bir kesimi Muhsin Ertuğrul'dur. Oyuncu, Rejisör, Tiyatro düşünürü 

yönetici olarak çok yönlü kişiliği olan Muhsin Ertuğrul hemen her dönemde karşımıza 

çıkacaktır. Onun bu elli yıllık tiyatromuzun her adımında olumlu ya da olumsuz katkısı vardır. 

 

Kimine göre "Cumhuriyet Tiyatrosu'nun varlığı, Muhsin Ertuğrul'un tek başına 

çabasından çıkmıştır. Böyle de olsa bir şeyin varlığının olumlu ya da olumsuz yönleri vardır. 

Muhsin Ertuğrul'un en büyük yanılgısı bu işi tek başına yürütmek istemesi, kimsenin 

düşüncesine değer vermemesinden, doğruyu kendinin bildiğini sanmasındandır. Oysa Muhsin 

Ertuğrul rejisör ve yönetici olarak aktarıcı ve devşirmecidir. Sürekli batı tiyatrosuna öykünür 

ve oranın yeniliklerini sıcağı sıcağına Türkiye 'ye aktarmak ister, ama Türkiye'nin koşulları 

içinde, Türkiye için bir bileşim, ulusallık yolunda özgün bir çabası ,bir araştırması olmamıştır. 

Basında sık sık sözünü ettirmiş, sürekli kamuoyunun ilgisini çekmiş ama hep "tek adam" 

kalmayı yeglemistir.1972 yılında "Kendimi Haliç'in sularına demirletilmiş çürük bir yarış 

teknesine benzetiyorum" diye yakınıyordu, oysa yarış için en az iki tekne olması 

gerekirken,50 yılda Muhsin Ertuğrul tek tekne ya da teknenin kaptanı olmak istemiştir. 

Cumhuriyet'in ilk yılından bugüne dek basında tiyatro üzerine yazılanları, yanlışlıklarda 

uyaranları, güçlü kalemiyle sürekli olarak paylamıştır. Onların yazılarında doğru olabilecek 
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noktalarında bulunabileceğine hiç yer vermeden daha çok yazarların kişilikleriyle uğraşmış, 

kiminin çevirisi ve eseri oynanmadığı için tiyatroya küstüğünü, kiminin bilgisiz olduğunu ileri 

sürerek cevaplamıştır. Böyle cevaplandıramadığı yazara da fizik gücüyle gözdağı vermek 

istediği bile olmuştur. " 

Geçiş döneminde Devlet Tiyatrosu çeviri eserler ve Opera gösterimleri yanında yerli 

eserlerde oynamıştır. Bunlar Ahmet Kutsi Tecer'in Köşebasi adlı oyunu, Oktay Rifat 'ın 

Kadınlar arasında adlı oyunu Cevat Fehmi Başkut 'un Paydos adlı oyunu gibi... Burada Devlet 

Tiyatrosu'nu Başına gelen müdürler bakımından altı döneme ayırabiliriz.1.Muhsin Ertuğrul'un 

Genel Müdürlüğü (1949-1951); 

2.Cevat Memduh Altar'ın Genel Müdürlüğü (1951-1954); 

3.Muhsin Ertuğrul'un ikinci genel Müdürlüğü (1954-1958); 

4.Cuneyt Gökçer’in Genel Müdürlüğü(1958-1978); 

5.Ergin Orbey'in Genel Müdürlüğü (1978-1979); 

6.Cuneyt Gökçer ' in ikinci genel Müdürlüğü (1980-1983) 

Ayrıca Muhsin Ertuğrul döneminde tiyatro, opera ve çocuk gösterimleri 

sürdürülmüştü. 

Cevat Memduh Altar'in Genel Müdürlüğü  (1951-1954):Cevat Memduh Altar Genel 

Müdür olmadan önce Reşat Nuri Güntekin’in Genel müdür olması düşünülmüştü. Bu 

dönemde ilginç gösterimler çıkarılmış yerli eserlere Önem verilmiş, seyircinin tiyatroya 

gitmesinin bir alışkanlık olmaya başlamasına karşın yönetim bakımından aksaklık 

görülmüştü. Önemli atılımlar yapılmamıştı. En kötü olan durum ise Tiyatroda hiç 

bağışlanmayacak çeşitli nedenlerle tiyatronun kapısının bir kaç günlüğüne seyirciye 

kapanması olduğu gözlenmişti. İlginç bir olay da Carl Ebert in Türkiye ye gelerek kuruluşuna 

çok emek verdiği Devlet Konservatuarı ve Devlet Tiyatrosu 'nu inceleyerek rapor hazırlaması 

ve ayrıca Shakespeare’in "Bir yaz dönümü Gecesi Rüyasını sahneye koyması olmuştur.  

3.Muhsin Ertuğrul yeniden Genel Müdür (1954-1958):Bu dönemde özellikle çok 

büyük atılımlar olmuştur. Ankara da iki yeni tiyatro açılmıştı… Üçüncü tiyatro ve oda 

tiyatrosu Ayrıca Bölge Tiyatrolarının bir uygulaması olarak Adana ve İzmir Belediye 

Tiyatroları Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünce yönetilmiş, bölge Tiyatrolarına ağırlık 
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verilmişti ..28 eylül 1957 de Bursa da Ahmet Vefik Paşa tiyatrosu açılmıştı… Bunlardan 

Adana Belediye Tiyatrosu niteliğini korumuş, Bursa ve İzmir Devlet tiyatrosu tarafından 

yönetilmişti… Ayrıca İstanbul da tiyatro ve Opera gösterimleri verilmeye devam etmişti... 

Yerleşik kadrolar kurulmuş yerli yazarlara da bu dönemde eserlerinin günümüz diline ve 

sahne anlayışına uygun biçimde Uyarlamalarla sahneye çıkarılması olmuştur... 

Cüneyt Gökçer Genel Müdürlüğü (1958-1978):Her bir dönemde olduğu gibi genel 

müdürlerin ayrı ayrı katkıları olmakla beraber bu dönemler içinde en verimli ve en uzun 

Cüneyt Gökçer in Genel Müdürlüğü olmuştur.. Devlet Tiyatrosunda ve opera kanununda 

balenin adı bile geçmezken Cüneyt Gökçer büyük bir anlayış göstermiş, bütçesinden 

aktarmalar yaparak balemizin kurulmasına katkıda bulunmuştur… Oyunumuzun olduğu bir 

akşam Devlet tiyatroları oyuncularından Mutlu Güney'le konuşma fırsatını yakaladım 

kendisine Devlet Tiyatroları’ndaki en verimli dönemin hangi dönem olduğu sorduğum da 

"1970 li dönemler aslında Türkiye’nin en iyi dönemleridir. O zamanlar tiyatroya daha fazla 

destek sağlanıyordu. Çeşitli yatırımlar yapılıyordu gençlere yeteri kadar istihdam 

sağlanıyordu. Okulda Cüneyt Gökçer bizim hocamız idi. Derslerimize girer ve çıt çıkarmadan 

pür dikkat dinlerdik sınıfta çok disiplinli davranırdı dakik ve işini doğru yapan biriydi. 

Uygulamalı derslerimiz var 16 tane sahne gösterirdik. Hepsinden geçmek durumundaydın. 

Başka çare yok. Durmadan çalışırdık dans derslerinde hele eşofman zorunluydu eşofman 

olmayanı dersten atıyordu yetmiyor, sınıfta bırakıyordu.70li yıllar öyleydi bu kadar zor 

değildi şimdi herkes oyuncu herkes bir şeyler biliyor o dönem Seçici bir dönemdi ve ben 

Cüneyt Gökçer in öğrencisi olduğum için çok mutluyum çünkü ayrı bir ekoldü. Dört dörtlük 

bir tiyatro eğitimi almıştık. Cüneyt Bey bölge tiyatroları üzerinde çok durdu..."Mutlu güney in 

konuşmasından sanki o döneme bilinmeyen yıllara doğru gittim bilmiyordum hala anlamam 

mümkün değil ama bambaşka olduğu aşikâr... Yerli Yazarların Gelişimi aslında bu dönemde 

olmuştu. Opera da tiyatrodan ayrılıncaya dek bu dönemde sanat düzeyi bakımından en iyi 

gösterimler verilmişti Ankara da iki sahne daha açılmıştı. Yeni Sahne Ve Altındağ Tiyatrosu 

Devlet Tiyatrosu en çok bu dönemde yurtdışında gösterimler vermişti. Yurtiçi ve yurtdışı 

turneler yoğunluk ve yaygınlık kazanmıştı. Son dönemde bursa ve İzmir tiyatroları düzenli ve 

yerleşik kadro ile çalışmaya başlamış halkın tuttuğu müzikli oyunlar (yerli ve yabancı) 

başarıyla sahneye konmuş sürekli gösteriler yapılmıştı... 1966-67 döneminde opera ve bale 

tiyatrodan ayrılmış 1970 deki kanunla yasal bakımdan ayrılma kesinleşmiştir... 
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Ancak Cüneyt Gökçer in Genel Müdürlüğü 1970’lerden sonraları olumsuz eğilimler 

göstermeye başlamış sert eleştirilere hedef olmuş 1978 yılında ise Cüneyt Gökçer 

değiştirilerek Ergin Orbey genel Müdürlüğe atanmıştır.. 

 

Ergin Orbey'in Genel Müdürlüğü  (1978-1979) 

Devlet tiyatrosunun en parlak dönemi olmuştur Cüneyt Gökçer ve Ergin Orbey 

dönemleri bu dönemde aslında tiyatro kendi içinde biraz daha zenginleşmiş ve yurdun her bir 

yanına yayılmış en önemlisi kendilerine güvenini yitirmiş sanatçılara özgüvenleri 

kazandırılmış Devlet tiyatrosunun saygınlığı yerine getirilmiştir. Devlet Tiyatroları 

oyuncularından Musa Uzunlar ile yaptığım röportajda "1978-1979 benim konservatuara 

girdiğim yıllarda Ergin Orbey döneminde bir hükümet politikası vardı diyor ve ekliyor 

hükümet demeyeyim de devlet tiyatrosu politikası o dönemde bölgelerden insanlar alınıp 

eğitilip bölgelerine tiyatro yapmaya gönderilirlerdi ama tabi zaman o sistem işlemedi ve kalktı 

bir heyecan içinde gerçekleşmeye çalışıldı ama olmadı “burada o dönemlerde yaşasaydım 

belki görürdüm dediğim oldu içimden ama hem devlet tiyatroları sanatçıları için hem de bizim 

gibi genç kuşak sanatçılar için ne kadar zorlu olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum.  

  *29-03-2016 Mutlu güney ile yaptığım röportajdan ..İstanbul Devlet Tiyatroları Üsküdar 

Tekel Sahnesi  

*17-03-2016 Musa Uzunlar ile yaptığım röportajdan İstanbul Devlet Tiyatroları Üsküdar 

Tekel Sahnesi  

Türkiye İş Bankası Yayınları 

4.Cuneyt Gökçer in ikinci Genel Müdürlüğü (1980-1983) 

Ne yazık ki Devlet tiyatrosuna Cüneyt Gökçer in ikinci kez gelişiyle olumsuzluklar zinciri baş 

göstermiş ve Devlet Tiyatrosu cadı kazanına dönmüş adeta kargaşa olmuştu. Tek olumlu 

etkinlik Ergin Orbey döneminde başlatılan 67 ile tiyatro ilkesinin sürdürülmesi olmuştur... 

Devlet tiyatrosunun tek diplomalı rejisörü Yücel Erten in sözleşmesi bozulmuş çeşitli 

nedenlerle Devlet tiyatrosunun Ertan savaşçı Ferdi Merter Ergün uçucu alp oyken gibi değerli 

sanatçıları kurumdan emekli edilmiştir ve devlet tiyatroları kazandığı saygınlığı tümden 

kaybetmiştir… 
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Turgut Özakman Genel Müdür (1983-1987) 

25 Mart 1983 yılında en önemli Türk tiyatro yazarlarından Turgut Özakman Devlet 

Tiyatrosu Genel Müdürlüğüne atanmıştır. O tarihte Kenan Evren Cumhurbaşkanı, Bülent 

Ulusu Başbakan, İlhan Evliyaoğlu Kültür Bakanı'ydı. Turgut Özakman belirtmiştir ki aslında 

Cumhuriyetin dört önemli kurumundan ikisi sadece ayakta kalmıştır. Devlet Tiyatroları ve 

Ankara Radyosu Dört Kurum dediği Köy Enstitüleri, Devlet Tiyatroları, Halkevleri, Ankara 

Radyosu maalesef bugünkü kurumlarımıza sahip çıkmamız gerekir. Turgut Özakman kimdir? 

Turgut Özakman 1 Eylül 1930 yılında Ankara’da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesi'ni 

bitirmiş bir süre avukatlık yapmıştır. Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsü’ne devam 

ettikten sonra Muhsin Ertuğrul'un davetiyle 1956 yılında Devlet Tiyatrosu'nda dramaturg 

olarak çalışmaya başlamıştır. Bir süre sonra Devlet Tiyatrosu’ndan ayrılıp Basın -Yayın 

Genel Müdürlüğü'nde İç basın müdürü olmuştur. Bir süre sonra Bonn Basın Ataşe 

Yardımcılığı’na atanmıştır.1962 yılında TRT'ye geçmiştir. Ve Ankara Radyosu Söz ve Temsil 

Yayınları Şefi olmuş ve devamında TRT Genel Müdür Haber ve Program Yardımcılığı 

görevlerinde bulunmuştur.1978 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdür Baş Yardımcılığına 

getirilmiş Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde kadrolu 

öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. Cüneyt Gökçer ' in ikinci kez görevden alınmasıyla 

25 Mart 1983 Devlet Tiyatrosu Genel müdürü olmuştur. Oyunlarından bazıları : Pembe Evin 

kaderi, Ocak, Güneşte On kişi, Duvarların Ötesi, Kanaviçe, Paramparça, Töre, Sarıpınar, 

Fehim Paşa konağı, Ben Mimar Sinan, Ah Şu Gençler, Bir Şehnaz Oyun. Turgut Özakman ilk 

oyunu olan Pembe Evin Hallerini 20 yaşında yazmış ve bu oyun Devlet Tiyatrosu'nda büyük 

bir başarıyla sahnelenmiştir. 

 

Turgut Özakman 'ın getirdiği yenilikler 

Turgut Özakman göreve geldikten sonra bazı yenilikler gerçekleştirdi. Başrejisörlüğe Asuman 

Korad'ı getirmiş Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa Devlet Tiyatroları'nın müdürlerini 

değiştirmiştir. Ve Bir yıl içinde oynanacak oyunların sezon başında açıklanmasını sağlamış ve 

Yönetmelik oluşturmuştur. Turgut Özakman 21 Mart 1983 Tarihinde Genel Müdür olmuş ve 

çeşitli parlak yapımlar gerçekleşmiştir. 
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Cüneyt Gökçer -Mahir Canova 

 Burada aslında bu bilgiyi vermekte benim için çok önemli olacaktır çünkü Cüneyt Gökçer 

dönemin en büyük aktörlerinden biri olmuş Mahir Canova ise en büyük yönetmenlerinden biri 

olmuştur. Mahir Canova Ankara Devlet Konservatuarı 'nın ilk mezunlarındandır 

(1941),Cüneyt Gökçer ise ikinci mezunlarındandır(1942).Carl Ebert hep iki isme büyük ilgi 

duymuştur. Konservatuar yıllarında Mahir Canova ve Cüneyt Gökçer birer tiyatro aşığı 

olmuşlar hayatları boyunca tiyatroyla yatıp tiyatroyla kalkmışlardır. İki gencin yeteneği o 

zaman belirgin olmaya başlamış ve bu gelişme Carl Ebert in gözünden kaçmamıştır. Mahir 

Canova ileride Türkiye’nin en büyük yönetmenlerinden biri, Cüneyt Gökçer ise büyük aktör 

olmuştur. Benim en büyük şansım Mahir Canova 'nın oğlu olan Devlet Tiyatroları oyuncusu 

Civan Canova'yla röportajım olmasıdır oyunumuzun olduğu bir gün kendisiyle konuştuk 

zamanımızın kısıtlı olması ve is yoğunluğu sebebiyle bana babasıyla ilgili çalışma disiplinini 

ve geçmiş yıllara özlem duyduğunu anlattı ve: "Babamın izinden gittiğim ve onu içimde 

hissettiğim için çok mutluyum Konservatuar yıllarında derslerimiz o kadar ciddi ve kirli 

geçerdi ki sana bunları sıralasam sabaha kadar anlatsam kocaman kitap olur dedi ve devam 

etti Ankara TED Koleji'nden mezun oldum ilk olarak yılmaz güneyin arkadaş adlı filminde 

rol aldım sene 1972.Fonetik derslerimizde doğru düzgün Türkçe konuşmayı nefesimizi ve 

diyaframımızı nasıl kontrol ederiz hep onları işledik ve 16-17 tane sahne hocamız vardı 

Cüneyt Gökçer, Suat Taşer, Nüzhet Şenbay..vs hep derslere girerdik ve sabahlara kadar 

sınavlara çalışır dururduk. Sınıfta iki kez çaktınmı yandın okuldan hemen atılırdın başka 

seçeneğin yoktu Babamın yeri bende başkadır. Oyun yöneteceği zaman ufacık bir çocukken 

ses ışık odasına çıkarır oradan bütün provaları seyrederdim.1915 senesinde babam dünyaya 

gelmiş Kavala’dan Türkiye’ye Sanat dolu bir yaşam Devlet Tiyatroları ve geçen bir ömür…" 

*11-03-2016 İstanbul Moda Çay bahçesi Civan Canova ile yaptığım röportajdan. . 

Raik Alnıaçık Genel Müdür(1987-1988) 

Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 1957 yılında mezun olmuştur. Önceleri 

oyunculuk daha sonra da aynı kurumda yönetmenlik yapmaya başlamış Ankara ve İstanbul 

Devlet Konservatuarlarında ve özel bir üniversitenin tiyatro bölümünde öğretmenlik 

yapmıştır. Alnıaçık aynı zamanda Devlet Tiyatroları sanat Vakfı, sanat ve sanatı sevenler 

Vakfı ve International Theater Institutes üyesi olmuştur. Genel Müdürlüğün ilk yıllarında 

İstanbul Devlet Tiyatroları sanatçılarıyla yaptığı toplantıda ilginç uygulamalardan söz etmiş 

Bunlardan en ilginç olanı tiyatro eleştirmenlerinin Devlet Tiyatrosu provalarına katılması fikri 
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olmuştu. Tabi bu fikre sanatçılardan tepki gelmiş, itirazlar olmuş ve böyle bir uygulama hayat 

boyunca gerçekleşmemişti. Raik Alnıaçık'ın Genel Müdürlüğü oldukça kısa sürmüş 9 Şubat 

1987 tarihinde geldiği Genel Müdürlük görevinden 15 Aralık 1988 tarihinde ayrılan Raik 

Alnıaçık'ın yerine,15 Aralık 1988 tarihinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bozkurt 

Kuruç getirilmiştir. 

 

Bozkurt Kuruç'un Genel Müdürlük Dönemleri  

(1988-1992-1994,1994-1998) 

 Bozkurt Kuruç 5 Aralık 1935 yılında Ankara'da doğmuştur.1960 yılında Devlet 

Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümünden mezun olan Bozkurt Kuruç Devlet Tiyatrolarında 

oyuncu olarak göreve başlamıştır.1962-1965 yılları arasında İngiltere’de rejisörlük eğitimi 

almış Daha sonra İngiltere,Almanya,Yunanistan,Fransa,Yugoslavya,Kıbrıs,Çin,ABD'de 

incelemelerde bulunmuştur.1987 yılında İstanbul müdürlüğüne,1988 yılında da Devlet Opera 

ve Balesi Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından 1989 yılında Devlet Tiyatroları Genel 

Müdürlüğüne getirilen sanatçı 1998 yılına kadar bu görevde kalmıştır. RTÜK Üyeliği yapan 

Bozkurt Kuruç, Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı ' nın kuruluşunu sağlamış ve 

öğretim üyeliği yapmıştır. 2002 yılı ortalarına kadar Hacettepe Üniversitesi Devlet 

Konservatuarı ' nda Profesör unvanıyla Tiyatro Ana Sanat Dalı öğretim üyeliğinde bulunan 

Kuruç Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmasına karşın, bir dönem çalışmayı sürdürmüştür. 

Bozkurt Kuruç yönetmen ve oyuncu olarak Devlet Tiyatrosu'nun en önemli isimlerinden biri 

olmuştur. Devlet Tiyatrosu'na önemli hizmetlerde bulunmuştur. Bunların en önemlisi Bugün 

Türkiye'nin en önemli tiyatro binalarında n olan Ankara Çay Yolu'ndaki Cüneyt Gökçer 

Sahnesi arazisini temin edip inşaatına başlatması ve Cumhuriyet'in İlk tiyatro salonlarından 

biri olan Ankara Ulus'taki Küçük Tiyatro, Oda Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu Genel 

Müdürlüğü'nün bazı bürokratik birimlerinin bulunduğu Vakıflar Binası'nın tümünü Devlet 

Tiyatrosu Genel Müdürlüğü'ne kazandırmış olmasıdır. 

 

Bozkurt Kuruç ve Devlet Tiyatroları  
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Burada bir alıntı yapmak istiyorum çünkü Devlet Tiyatroları ile ilgili bugün kü 

haksızlıklar o dönemde de yapılmıştır ve Emre Kongar şöyle anlatıyor… "Müsteşarlığa başlar 

başlamaz, önüme bir Devlet Tiyatroları sorunu geldi  

Bakan(Fikri Sağlar) o sıradaki Genel Müdür Bozkurt Kuruç ile çalışmak istemediğini 

söylemiş. Fakat Genel Müdür görevden ayrılmamak üzere direnmiş. Ben önce olayı Barış 

yoluyla çözebilir miyim diye baktım  

O güne dek olup bitenler aradaki güven ortamını tümüyle yok etmiş Bakan," Bir yerde 

karşıma çıkarsa ağır hakaret ederim" diyor Kuruç ise "Merak etmesin karşısına çıkmam." 

yanıtını veriyor. Bir başka deyişle, iki insanın birlikte çalışması bütünüyle olanaksızmış." 

Yücel Erten Genel Müdür (1992-1994) 

Yücel Erten 1969 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro yüksek Bölümünü, ayrıca 

1974 yılında da Almanya, Essen, Folkwang Tiyatro yüksekokulu rejisör bölümünü bitirmiştir. 

Reji öğreniminin yanı sıra dekor-kostüm alanında ihtisas öğrenimini tamamlamış Dönüşünde, 

Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak göreve başlamıştır. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro 

Bölümü'nde öğretmenlik yapmış Birçok oyun çevirisi olan sanatçı 5'i yurtdışında olmak üzere 

20 yi aşkın ödüle sahip olmuştur.1992 Ekim ayında Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünü 

yapan Erten 1994 Şubat ayında seçim ilkesini yaşama geçirmek amacıyla görevden 

ayrılmıştır. Konservatuar son sınıf öğrencisiyken ben İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncu 

Seçmelerine girdiğim zaman iki oyunu telif hakkı dolayısıyla iptal olmuştu bunlardan birincisi 

"Yaşamak mı? Yoksa ölmek mi? Bertolt Brecht in oyunu yine aynı şekilde "Mutlu Son "adli 

yine Bertolt Brecht oyunuydu. Sadece orada tanışmıştık. Kendisiyle çalışma fırsatım olmadı 

dilerim bir gün olur. 

Bozkurt Kuruç Yeniden Genel Müdür  (1994-1998) 

Bozkurt Kuruç 'un ikinci genel Müdürlüğünün önemli uygulamalarından biri, yerinde bir 

kararla daha önce Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü yapmış Ergin Orbey'in Başrejisörlüğe 

getirilmiş olmasıdır. Döneminde kimsenin yadsıyamayacağı iki önemli iş başarmıştır. 

Birincisi Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü'nün kuruluşundan beri sığıntı olarak yaşadığı 

Vakıflar binasının tümünü Devlet Tiyatrosu'na kazandırmıştır. Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü 

daha önce çeşitli apartman katlarında yine Devlet Tiyatrosu'na yakışmayan bir biçimde kira 

ödemekten kurtulup Vakıf Binası gibi Devlet Tiyatrosu’na yakışır biçimde tarihi binalar 

yapmakta öncülük etmişlerdir. 
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Lemi Bilgin Genel Müdür (1998-1999) 

Hukuk Fakültesi'nde başladığı öğrenimini 3.yılda bırakarak Ankara Devlet Konservatuarı 

Tiyatro bölümüne girmiş 1979-80 döneminde yüksek bölümden mezun olmuştur. Aynı yıl 

Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde sahne 

öğretmeni olarak göreve başlayan Bilgin, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 

Fakültesi Tiyatro Bölümü'nün kuruluş çalışmalarında bulunmuştur. Bir dönem, Ankara Devlet 

Tiyatrosu Müdürlüğü'nde yönetici olarak çalışmış Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Ana Sanat 

Dalı Başkanlığı yapmış ODTÜ'de Tiyatro dersleri vermiştir. Birçok kurum ve kuruluştan ödül 

alan Bilgin'in görev aldığı oyunlardan bazıları, Kral Lear, Fehim Paşa Konağı, Kim Korkar 

Hain Kurttan, İkinci Bölüm, Budala, Akrep. Akrep adlı oyundaki başarılı yorumuyla Türkiye 

Eleştirmenler Birliği'nin en iyi oyuncu ödülünü kazanmıştır. 06 Şubat 2001 tarihinde Devlet 

Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Vekâleten Faruk Günuğur atanmıştır. 24 Ağustos 2001 

tarihinde Danıştay kararı ile Lemi Bilgin Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atanmıştır.22 

Ağustos 2005 tarihinde Mine Acar vekâleten Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne 

atanmıştır. Genel Müdür Lemi Bilgin 31 Mayıs 2013 tarihinde görevden alınmış Yerine 

Mustafa Kurt atanmıştır 

 

 

Mustafa Kurt Genel Müdür (2013-2014) 

Mustafa Kurt 1965 yılında Nevşehir'de doğmuş 1984 yılında girdiği Hacettepe Ankara Devlet 

Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nü 1988 yılında bitirmiştir. Aynı yıl Adana Devlet 

Tiyatrosu'na stajyer sanatçı olarak atanmıştır.1989-1994 yılları arasında sanatçı olarak görev 

yaptığı bu kurumun 1994 yılında müdürü olmuştur. Ayrıca Adana'da gerçekleşen Devlet 

Tiyatroları Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali Kurucusudur. 1994-2004 arası Adana 

Devlet Tiyatrosu Müdürü - Sanat Yönetmeni olarak görev yapmış olup,2000-2004 yılları 

arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi 

olarak sahne ve oyunculuk dersleri vermiştir.2007-2008 sezonunda Devlet Tiyatroları Genel 

Müdürlüğü'nde Başrejisör olarak görev yapmıştır. 

31 Mayıs 2013-14 Ekim 2014 tarihleri arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 

Genel Sanat yönetmeni olarak çalışmıştır. Türksoy'un kuruluşunun 20.yılı anısına Türk 

Dünyası, kültür, sanat ve bilim alanında üstün hizmetlerde bulunan kişiler için hazırlanan 
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"TÜRKSOY 20.Yıl Madalyası" sahibi olmuştur. Devlet Tiyatroları tarihinde ilk defa 

Ankara'da Klasik Oyunlar(Shakespeare, Çehov)haftası buluşmasını gerçekleştirmiştir.8 Mart 

2014 tarihinde Bursa'da Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivalini başlatmıştır. 

Nejat Birecik Genel Müdür 2014-Halen Görevi devam etmektedir) 

Nejat Birecik 1963 Yılında İskenderun'da doğmuştur. Devlet Tiyatroları Genel 

Müdürüdür. Babasının memuriyeti nedeniyle ilk ve orta öğretimine Karabük'te başlamıştır. 

Daha sonra İskenderun Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamlamıştır. Liseye giderken tiyatroya 

ilgi duymuş ve tiyatro okumaya karar vermişti. Ankara ve İstanbul Konservatuarlarına 

görmeye çalışmış.1984 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro eğitimine 

başlamıştır. Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Güngör Dilmen gibi tiyatro sanatçılarının 

öğrencisi olmuştur. 2007-2009 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir 

Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliğine vekâleten atanan Birecik 2009 yılında Asaleten 

atanmış ve görevini 2012 yılına kadar sürdürmüştür.2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Stratejist Müşavir görevini genel sanat yönetmeni olan sanatçı daha sonra TRT kültür Baş 

danışmanı görevini yerine getirmiştir.2014 yılının Ekim ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Nejat Birecik'i vekâleten Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atamıştır.. 

 

       

Oyunumuz Grev 

Devlet Tiyatroları ve Kuruluş Yıllarını araştırırken gerek genel müdürlerden gerek 

oyunculardan örnek vererek açıklamaya çalıştım. Fakat Devlet Tiyatroları Totsis yani(Türkiye 

Opera Tiyatro Sanatkârları ve Yardımcı İşçi Sendikaları) grevi de biraz araştırmak istedim ve 

paylaşmayı uygun buldum. Bu yüzden Bu konuyu incelerken İnternet üzerinden "Can Dündar 

Devlet Tiyatroları’nda Totsis Grevi Belgeselini paylaşmayı uygun buluyorum.."1961 

Anayasasıyla Çalışanlar sendika haklarıyla ve toplu sözleşmeyle tanışmışlardı kamuoyu 

örgütlenmenin hak mücadelesinin önemini kavrıyordu. Ancak Tiyatro ile Sendika çalışanları 

arasında sorun patlak verdi ve tartışmalar başladı Devlet Tiyatrosu Çalışanları Memur mudur? 

İşçi midir? diye.17 Kasım 1965 günü tiyatro çalışanları grevdeydi ve Cüneyt Gökçer ise şöyle 

anlatıyor "Öyle isteklerde bulunuldu ki işte efendim maaşlarımız bu kadar olsun. Efendim onu 

ben verecek değilim. Böyle bir takım istekler oldu ben tiyatroların patronu ben değilim. Bir 

gece gazeteciler Cemiyeti'nde oturuyorum Sıhhiye'de her ser şey olabilir tedbirler alıyorum. 
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Sonunda Cüneyt Gökçer grevi sonuçlandırmak için Başbakana gitti Başbakanlıkta henüz 1 

günlük Başbakan oturuyordu. Süleyman Demirel ile Cüneyt Gökçer ' in ve diğer sanatçıların 

bütün konuşmalarını alıyorum burada  

Süleyman Demirel: Hoşgeldiniz Hoşgeldiniz. Hepinizin elini Sıkmak isterdim ama yeni 

sefirlerle görüşmem var. Sefirleri kabul edeceğim saat 11.30 da 11 buçukta. Onun için buraya 

kadar gelmişsiniz geri çevirmeyeyim istedim.  

Bozkurt Kuruç: Efendim Affedersiniz. Siz Bizim hissiyatımızı, düşündüğümüzü bilin yeter. 

Süleyman Demirel: Şimdi bileyim bakayım ne düşünüyorsunuz, hissiyatınız ne? 

Bozkurt Kuruç: Efendim Biz. 

Maral Üner: Efendim Perdeler açılsın istiyoruz. 

Süleyman Demirel: Perdelerin açılmaması sebebi biz değiliz benim dönemimde perde açılsın 

veya kapansın devri geçmiştir Türkiye’de  

Cüneyt Gökçer: Muhterem Beyefendi Müsaade ederseniz huzurunuzda bir Umum müdürü 

değil bir sanatçı olarak konuşmak istiyorum. Dün bizim davranışlarımız kanun çiğnenerek 

Özür dilerim tiyatro kapanmamalı perdeler açılmalı bu konuda hassasiyet göstermenizi rica 

ederim. 

Süleyman Demirel: Yapılmış olan hareketler kanuniyse, değilse, ona göre muamele görür 

Şimdi hepinize sükûnet tavsiye ederim. Görevi Basında olanlar görevini layığıyla yerine 

getireceklerdir. TOTSİS grevi üç gün sürmüş ve Devlet memurları grev yapamaz kararıyla 

sona ERMİSTİ TOTSİS Grevi Devlet Tiyatrolarında en uzun grev olarak tarihe geçmişti" 

 

Devlet Tiyatrosu'nda ilk Sansür  

Sansür: Çeşitli kavramların çeşitli yollara başvurarak müdahale edilmesi anlamına gelir 

genelde somut kavramlar üzerinde durur ve Devlet, Hükümet tarafından gerçekleştirilir. 

Örnek olarak televizyonda sigara içen adamın elini göstermemek ya da içki içen birini 

gösterip içki şişesini göstermemek sansürdür. İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı olan "Çöl 

Fırtınaları “adlı oyunda zaman Kazım Akşar'ın Rejisörlüğünü üstlendiği "Güneş batarken bile 

Büyük" adlı oyun ile alakalı bazı kelimeleri repertuvara uygun olmadığını kaynaklar 
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belirtmişti. Oyun sezon sonuna kadar devam etmiş, fakat bu sezon programdan kaldırılmıştı. 

Oyunda Sansür olduğu söylenmişti aynı şekilde Şehir tiyatrolarında "Cibali Karakolu” adlı 

oyunda da sansür olduğu söylendi ancak doğruluğunda kimse emin değildi. Net ve sağlıklı 

bilgi alınmaması ne kadar acı. Fakir Baykurt'un önemli romanlarından biri olan Yılanların 

Öcü Metin Erksan tarafından film yapılmış ancak Sansüre takılmıştı. Donemin 

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel filmi seyretmiş ve "Türk Vatandaşları da bu filmi seyredebilir 

"demişti. Romanı, Devlet Tiyatrosu'nun sanatçısı olan Ergin Orbey Tiyatroya uyarlamış, oyun 

Devlet Tiyatrosu Edebi Kurulundan geçmiş ki Edebi Kurula ilerleyen bölümlerde söz 

edeceğim.1961-62 tiyatro sezonunda repertuvara alınmış, provalar başlamış, oyun tarihi 20 

Ocak 1962 olarak belirlenmişti. Şunu da belirtmek istiyorum 2014 yılında "Güneş Batarken 

Bile Büyük" adli oyun Sansür gerekçesiyle sezonu güç bela bitirmiş ve repertuardan 

kaldırılmıştı.  

Bir anda yönetim değişmiştir..14 Ekim 2014 Tarihinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü 

Mustafa Kurt aynı şekilde 21 Ekim 2014 İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Şakir Gürzumar 

İstifa etmişlerdi. 

Bölgelerdeki Devlet Tiyatroları  

Bölgelerdeki Devlet Tiyatroları Ergin Orbey ve Cüneyt Gökçer Döneminde hatta daha 

öncesinde Halkevleri ile birlikte temelleri atılmış olan Yurt Genelinde  Tiyatro gösterileri 

düzenlemek bölgelere gitmek, temsiller vermek ve yeni yerler tanımak fakat Halkevleri 

Kapatılmış ve Devlet Tiyatrolarında Ergin Orbey ve Cüneyt Gökçer özellikle bu konu 

üzerinde titiz bir çalışma göstermişlerdir. Bu konu üzerinde Devlet Tiyatroları sanatçılarıyla 

konuşma fırsatını yakaladım ve bölgelerdeki durumları tiyatroya orada başlayıp İstanbul’a 

öyle geldiklerini teker teker anlattılar. Devlet Tiyatroları Sanatçısı Yönetmen ve Oyuncu olan 

Levent Niş Turne hakkında şöyle bir şey söylemişti. "Biz  turneye giderdik Cüneyt Gökçer 

döneminde 6 ay eve dönmezdik,6 ay bütün bölgeleri gezerdik festivaller, yeni yerler ve 

insanlar tanırdık eve geldiğimizde ise yine turneye gitmek isterdik." diye konuşmuştuk.   

2013-2014 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Şakir Gürzumar'ın Rejisörlüğünü 

yaptığı Norveçli Aktivist Thorwald Steen ve Pakistanlı Yazar Tarık Ali'nin yazdığı "Çöl 

Fırtınaları" adlı oyun ile Diyarbakır, Adana ve Ankara Şehirlerine turneler düzenlendi. Devlet 

Tiyatroları Oyuncuları Mezun olduktan  sonra Devlet Tiyatroları Kurumunda çalışmak için 

sınavlara girerler eğer sınavı kazanırlarsa bölgelerde göreve başlarlalarmış. Cüneyt Gökçer 

döneminden sonraki dönemlerde Sınavlar açılır ve uygulamalı olarak yapılırmış. Sınavlar 
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Ankara’da yapılır ve Kazanan Sanatçılar bölgelere 7 ile 10 yıl süreyle gönderilir ve orada 

çalıştıktan sonra görevlerini tamamladıktan sonra merkezi yerlere tayinlerini isteme şansı elde 

ederler. 

1)Ankara Devlet Tiyatrosu Devlet Tiyatroları'na bağlı resmi bir tiyatro kurumudur.10 Haziran 

1949 tarihinde çıkarılan "Devlet Tiyatro ve Opera ‘sının Kuruluş Yasası "gereğince Devlet 

Tiyatro Opera Genel Müdürlüğü'ne atanan Muhsin Ertuğrul ve arkadaşlarının çabasıyla: 

Türkiye'de ilk resmi sanat kurumu olarak Ankara Devlet Tiyatrosu 1 Ekim 1949 tarihinde 

Küçük Tiyatroda Cevat Fehmi Başkut ' un Küçük Şehir, ve Büyük Tiyatro'da Johann 

Wolfgang von Goethe'nin Faust adlı oyunlarıyla etkinliğe başlamıştır.27 Nisan 1993'te 

"Kamyon Tiyatrosu" uygulaması başlamış, ilk olarak Kızılcahamam Lisesi'nin bahçesinde, 

Sönmez Atasoy'un "Yedi Köyün Yargıcı" adlı çocuk oyunu oynanmıştır. 

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 15 sahnesi bulunmaktadır. 

Muhsin Ertuğrul Sahnesi  

Muhsin Ertuğrul sahnesi, Ankara Devlet Tiyatrosu'na bağlı sahnelerden biridir. Orta boy bir 

salon olan Muhsin Ertuğrul'da giriş seviyeye ek olarak balkon bölümü bulunmaktadır. 

Mahir Canova Sahnesi  

7 Nisan 1995 tarihinde açılmıştır. İlk olarak Orhan Asena'nın "Candan Can Koparmak adlı 

oyunu oynanmıştır. Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’nda bulunan sahne 

sivillere açık olmuştur günümüzde de açıktır. Orta boy bir salondur. 

Oda Tiyatrosu  

En ufak Sahnelerden biridir Tek seviye seyirci bölümü bulunur.. 

İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi  

4 Nisan 1990 yılında açılmıştır. Deneysel tiyatro amacıyla açılan sahnede Almanya’dan gelen 

Ruhr Tiyatrosu Jean-Paul Sartre'ın "Mezarsız Ölüler " oyununu sergilemiştir. En ufak 

Sahnelerden biridir. Bir çeşit minik amfi tiyatroyu andırır.  

Altındağ Tiyatrosu  

Ankara Devlet Tiyatrosunun ufak sahnelerinden biridir Tek seviyede seyirci kapasitesi vardır  
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Akün Sahnesi  

Akün Sineması Devlet Tiyatroları’na devredilmiş Maksim Gorkinin "Ayaktakımı Arasında" 

adli oyunuyla perde açmıştır. 

Şinasi Sahnesi 

13 Mart 1988 yılında Yüksel Pazarkaya'nın "Meliha" adlı oyunuyla perde açmıştır. Modern 

bir binada orta boy bir salondur. Tek seviyeli izleyici bölümü bulunmaktadır. 

Küçük Tiyatro  

Küçük Tiyatro 1 Ekim 1949 tarihinde açılan ilk Sahnelerden olmuştur. Orta boy bir sahne 

olup iç tasarımı klasiktir. Giriş ve balkon olmak üzere iki seviyede seyirci alınmaktadır. 

Büyük Tiyatro  

Bir sergievi olarak inşa edilen binanın sonradan opera salonuna dönüştürülmesi ile ortaya 

çıkan ve Ankara Opera Sahnesi olarak da bilinen sahne;1 Ekim 1948 yılında Devlet 

Tiyatrolarının temsillerine de açılmıştır. Devlet Opera ve Bale sine ait olan sahne iki kurum 

tarafından dönüşümlü olarak kullanılmıştır. Sahnenin önünde orkestra için ayrıca yer 

bulunmaktadır. 

Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi 

Tiyatronun büyük sahnelerinden biridir. Modern binaya sahip sahnenin, iki seviyeli bölümü 

vardır 

Orhan Asena Sahnesi 

Oyunların provaları bu sahnede yapılır ve oynanır.. 

Stüdyo Sahne  

Devlet Tiyatrolarının Macunköy Sosyal Tesisleri içerisinde yer alan ve prova salonunun 

yeniden düzenlenmesi ile oluşturulan Stüdyo Sahne her oyuna göre biçimlendirilebilen bir 

sahne özelliğini taşımıştır. Stüdyo Sahnenin Açılış oyunu, Nikolay Vasilyeviç Gogol'un Bir 

Delinin Hatıra Defteri Adlı başyapıtı olmuştur. 
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75.Yıl Sahnesi 

Küçük bir salona sahip olan 75.yil sahnesi. Merkezi bir noktada bulunmaktadır. Dar bir 

koridora ve küçük bir sahneye sahip olmasından dolayı burada genellikle az oyuncu 

kadrosunun olduğu oyunlar oynanmıştır halen devam etmektedir. 

Tatbikat Sahnesi  

Tatbikat Sahnesi "Kuğunun Şarkısı" "Bir Evlenme Teklifi" oyunu ile 27 Mayıs 2014 tarihinde 

açılmıştır. 

Ziraat Sahnesi  

Ankara Devlet Tiyatrosu 2015-2016 sezonunda Ziraat Bankası'nın sinema salonunu tiyatroya 

dönüştürmüş ve Ziraat Sahnesi 22 Ekim 2015 Tarihinde "Hüzzam" adli oyun ile açılmıştır. 

 *06-03-2016 Levent Niş ile yaptığım röportajdan  

(Üsküdar Devlet Tiyatroları Tekel Sahnesi - İstanbul) 

Bursa Devlet Tiyatrosu  

 

Bursa Devlet Tiyatrosu, Bursa'da 1957 yılından bu yana Devlet Tiyatroları Genel 

Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren yerleşik tiyatrodur. Devlet Tiyatroları 

bünyesinde açılmıştır İlk bölge tiyatromuz olmuştur.1957-1971 tarihleri arasında bir turne 

tiyatrosu olarak hizmet görmüş,1971 yılında Ali Cengiz Çelenk'in Müdürlüğü ile yerleşik 

düzene geçmiş ve kendi kadrosu ile repertuvarını oluşturmuştur. Bursa Devlet Tiyatrosu'nun 

kullandığı tiyatro binası, adını Bursa'da ilk Türk tiyatrosunu kuran Vali Ahmet Vefik Paşa'dan 

almıştır. Ahmet Vefik Paşa 1879-1882 yılları arasında Bursa'da valilik yapmış ve Valiliği 

döneminde şehirde bir tiyatro kurmuştu. Ahmet Vefik Paşa'nın kurduğu ilk tiyatro, bugünkü 

Heykel ‘de, Ziraat Bankası merkez şubesi olan binanın yerindeymiş ve ilk olarak Ahmet 

Vefik Paşa'nın adapte ettiği Moliere'in Meraklı adlı oyunu sahnelenmiştir. Bugün kullanılan 

tiyatro binası ise 1935 yılında Vali Şefik Soyer tarafından Halkevi binası olarak yaptırılmıştır. 

Bina 1950-1951'de Dr. Edip Akyürek tarafından genişletilerek bugünkü şeklini almıştır 

(Marmara Sineması) olarak kullanılmıştır. Bursa Devlet Tiyatrosu'na tahsis edilen bina,28 

Eylül 1957'de "Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu " adıyla perdelerini açmıştır. Açılışta Rossini'nin 
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Sevil Berberi sahnelenmiştir.30 Eylül 1957'de Celal Esad Arseven'in yazdığı, Behzat Butak 

'ın sahneye koyduğu "3.Selim" oynanmıştır. Tiyatro müdürü olarak Ragıp Haykır 

görevlendirilmiştir. Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda yerleşik kadrolu tiyatro, ilk defa 1 Ekim 

1971 akşamı Lilian Helmann'ın yazıp, Ali Cengiz Çelenk'in sahneye koyduğu "Küçük 

Tilkiler" oyunu oynanmış ve hizmete girmiştir. Ilk Müdür Ali Cengiz Çelenk olmuş Daha 

sonra tiyatro Müdürlüğünü Adnan Açıkdüşünenler, Yalın Tolga, Feyha Çelenk, Selim Gürata, 

Mehmet Gökçer, Halil Balkanlar, Arzu Tan Bayraktutan ve Ömer Naci Topçu gibi tiyatro 

sanatçıları üstlenmişlerdir. Bina içinde bir salon 1985 yılında oda tiyatrosu olarak 

düzenlenerek "Feraizcizade Mehmet Şakir Oda Tiyatrosu adıyla hizmete girmiş; böylece 

Bursa Devlet Tiyatrosu ikinci bir sahneye sahip olmuştur. 

İzmir Devlet Tiyatrosu  

İzmir Devlet Tiyatrosu, Nisan 1957'de İzmir'de faaliyete geçmiştir. Ancak, Ankara Tatbikat 

Sahnesi'nin 1944 yılından itibaren başlayan turneler düzenlemiş,1949 yılında çıkarılan 

"Devlet Tiyatrosu ve Operasının Kuruluş Yasası" çıktıktan sonra, Tatbikat Sahnesi İzmir'e, 

"Devlet Tiyatrosu adı altında turnelere gelmiştir. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda sürekli oyunların 

oynamasına 1957-1958 sezonunda başlanmış,1 Ekim 1957 yılından itibaren de ilk olarak John 

Boynton Priestley'in Haftabaşı adlı oyunu sahnelenmiştir.1957'den 1971 yılına kadar 

Ankara'dan desteklenen sürekli oyunlarla seyirci karşısına çıkan tiyatro 1971 yılında kendi 

kadrosunu kurmuş. Bu kadroda müdürlük görevine Ragıp Haykır getirilmiş ve ilk kadroda yer 

alan isimler arasında Semih Sergen ve Işıl Yücesoy olmuşlardır. Yerleşik kadro ilk olarak 

J.M.Synge'in "Babayiğit"adlı oyununu sahneye koymuştur. 

 

Köy Turneleri  

İzmir Devlet Tiyatrosu,1981 ve 1982 sezonlarında, iki ayrı koldan "Köy Turneleri" ne 

katılmıştır. Bu turnelerde, Cahit Atay'ın Yangın Memet ile Hidayet Sayın'ın Köşe Kapmaca 

oyunlarını sahnelemiştir. Bu oyunlardan Yangın Memet, İzmir dışında, Ankara, Eskişehir, 

Çorum ve Ordu'nun köylerinde seyirciyle buluşmuştur. Diğer oyun Köşe Kapmaca ise İzmir, 

Balıkesir, Manisa, Aydın ve Muğla'nın köy ve kasabalarında seyirci karşısına çıkmıştır. 

Sahneleri  

*Karşıyaka Oda Tiyatrosu  
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*Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi 

*Konak Melek Ökte Sahnesi  

*Konak Sahnesi 

*Urla Sahnesi  

*www.devtiyatro.gov.tr  

*www.wikipedia.org  

*İzmir Devlet Tiyatrosu (1944-2003),Fikret Tartan,İzmir 2004 

 

 

Trabzon Devlet Tiyatrosu  

Trabzon Devlet Tiyatrosu, Devlet Tiyatroları sanatçısı, Erhan Gökgücü müdürlüğünde 7 Ekim 

1987 yılında Necati Cumalı'nın "Boş Beşik" adlı oyunuyla ilk kez perdelerini açmıştır. Kentte 

Devlet Tiyatrolarının sürekli hizmet vermeye başlaması tiyatro seyir kültürünün 

pekiştirilmesinin yanı sıra, Trabzonlu gençlerin tiyatroya merak salmasına sebep olmuştur. 

Pek çok Trabzonlu oyuncu, Devlet Tiyatrolarının kadrolu sanatçı olarak Trabzon Devlet 

Tiyatrosu atadığı sanatçılardan, "Tiyatro Kursları" aracılığı ile tiyatro eğitimine başlangıç 

yapıp, sonrasında Türkiye genelindeki Konservatuarlarda eğitim alarak, tiyatrocu bireyler 

olarak tekrar Trabzon'a dönmüşlerdir. Trabzon Devlet Tiyatrosu, kurulduğu günden bu yana 

hem yerli ve hem yabancı pek çok klasik oyunu Trabzon halkına sunmuştur. Klasiklerin yanı 

sıra, Dünya tiyatrosunun çağdaş oyunlarını, yeni ve yerli yazarların oyunlarını da oynamıştır. 

İlk olarak 2000 yılında yapılan ticari antlaşmanın kültürel ayağı olarak, Karadeniz'e Kıyısı 

olan Ülkeler Tiyatro Buluşması olarak başlayan Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivaliyle 

şimdiye kadar 19 ülkeden,53 tiyatroyu ağırlamıştır. Trabzon Devlet tiyatrosuyla ilgili Çöl 

Fırtınaları" adlı oyunumuzda beraber rol aldığım sevgili meslektaşım, dostum Nihal Tercan 

ile konuşma fırsatım oldu onun ilk olarak göreve başladığı yeri ve tiyatroyu konuştuk ve çok 

güzel bilgiler verdi ve devam etti dedi ki " Ben1987 yılı  Hacettepe Üniversitesi Devlet 

Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunuyum o sene Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda bölge 

hizmetimi yapmak üzere görevlendirildim. Mezun olan sanatçılar 1 yıl süreyle stajyer olarak 

görevini tamamlar ve ondan sonra kadroya geçilirdi. Her sene farklı bölgeler açıldı ve oradaki 

seyircilere turnelerle ulaştık ama yeterli değildi ve Bölgelerde tiyatro açıldı. Açılmak 
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durumundaydı çünkü kültür bakımından zengin olmak istiyorsak şayet üzerimize düşen 

görevleri yerine getirmek durumundayız" dedi. Ve ekledi yenilik yapacaksınız siz 

yapacaksınız dedi. Cevahir Salonunda tam prova arasında dostum Nihal Tercan'a beni 

kırmayıp röportaj yaptığı için teşekkür ettim.. 

*www.trabzondt.gov.tr 

14-03-2016 Nihal Tercan ile yaptığım röportajdan..İstanbul Devlet Tiyatrosu Cevahir Sahnesi 

Van Devlet Tiyatrosu  

Van Devlet Tiyatrosu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini 

sürdüren bölge tiyatrosundan biri olmuştur. Van Devlet Tiyatrosu 1997 yılı kasım ayında 

Recep Bilginer'in yazmış olduğu Sarı Naciye adlı oyunla perdelerini açmıştır. 

Adana Devlet Tiyatrosu  

Adana Devlet Tiyatrosu, Devlet Tiyatroları'na bağlı resmi bir tiyatro kurumudur. Hacı Ömer 

Sabancı Kültür Merkezi'nin 168 kişilik salonunda oyunlarını sergilemektedir.25 Ekim 1981'de 

Kral Lear adlı oyunun galası ile hizmete başlamıştır. Kurumun ilk müdürü Şakir Gürzumar 

olmuştur. Bu kurumda görev yapmış sanatçılar şunlardır: Ali Sürmeli, Uğur Polat, Galip 

Erdal, Fikret Urucu, Serhat Nalbantoğlu, Vahide Gördüm, Bersun Goriça, Deniz Akel, Osman 

Wöber, Şekip Taşpınar. 

 

 

Erzurum Devlet Tiyatrosu  

Erzurum Devlet Tiyatrosu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini 

sürdüren bölge tiyatrosundan biridir.12 Mart 1977,Hayati Çorbacıoğlu'nun Koca Sinan adlı 

oyunu ile perdelerini açmıştır. 

Sivas Devlet Tiyatrosu  

Sivas Devlet Tiyatrosu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini 

sürdüren bölge tiyatrosundan biridir.26 Kasım 1977 yılında, Ankara Devlet Tiyatrosu 

oyuncusu Ferdi Merter'in yazıp yönettiği "Seviyorlardı Yaşamı" adli oyun ile perdelerini 

açmıştır. 
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Elazığ Devlet Tiyatrosu  

Elazığ Devlet Tiyatrosu, Aralık 2008'de sürekli turne Sahnesi olarak açılmıştır. Devlet 

Tiyatroları'nın 60.yılına yaklaşırken 60.sahne hedefiyle açtığı Malatya, Samsun ve Çorum 

Devlet Tiyatrolarıyla birlikte en yeni bölge tiyatrolarından biridir. 

Bölgede 24 Aralık 2008'de sahnelenen Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu "Kanlı Nigar" la 

birlikte 2008-2009 oyun sezonu açılmıştır. 

Malatya Devlet Tiyatrosu  

Malatya Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren bölge 

tiyatrosundan biridir.19 Aralık 2008 Tarihinde Güngör Dilmen'in Deli Dumrul adlı oyunu ile 

perdelerini açmıştır. 

Çorum Devlet Tiyatrosu  

Çorum Devlet Tiyatrosu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini 

sürdüren bölge tiyatrosundan biridir.18 Eylül 1984 yılında Tarık Buğra'nın Osmancık oyunu 

ile ilk kez perdelerini açmıştır. Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesi 03 Nisan 2009 tarihinden 

itibaren düzenli turneler vermek üzere kullanılmaya başlanmıştır. 

Samsun Devlet Tiyatrosu  

Samsun Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmete açılmıştır 31 Mart 2009 

tarihinde Güngör Dilmen Tarafından yazılan Deli Dumrul ile perde açmıştır.. 

Zonguldak Devlet Tiyatrosu  

Zonguldak Devlet Tiyatrosu Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini 

sürdüren bölge tiyatrosundan biridir.15 Ocak 2010 tarihinde Turgut Özakman'ın yazdığı Töre 

oyunu ile açılmıştır. Oyunları Zonguldak Devlet Tiyatrosu Sahnesinde oynamaktadırlar. 

Antalya Devlet Tiyatrosu  

Antalya Devlet Tiyatrosu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini 

sürdüren bölge tiyatrosundan biridir perdelerini 1993 yılında Kadı oyunu ile açmıştır. 
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Gaziantep Devlet Tiyatrosu  

Gaziantep Devlet Tiyatrosu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini 

sürdüren bölge tiyatrosundan biridir. 30 Ekim 2003 tarihinde Nâzım Hikmet'in Kuvay-i 

Milliye adlı oyun ile perdelerini açmıştır. Bu konu ile ilgili Üsküdar Tekel Sahnesinde Devlet 

Tiyatrosu Oyuncularından Zafer Algöz ile röportaj yaptım özellikle bölge tiyatroları üzerine 

konuştuk ve Bölge tiyatroları hakkında şunları paylaştı. "Devlet Tiyatroları bölgelerde faaliyet 

göstermek durumundadır ben gençlik tiyatrosu dönemlerinde sahneye çıktım ama ilk 

profesyonel anlamda devlet tiyatrolarında göreve başladım ve devam etti Bölgelerdeki en 

büyük sıkıntı bütün gençleri bölge Tiyatrolarına gönderdiler yaşı büyük insanları yerleşik 

bölgelerde bıraktılar.70 yaşındaki dede rolünü 20 yaşındaki çocuğa oynatıyorsunuz. 

Bölgelerdeki tiyatrolarda genç insanlar İstanbul, Ankara, Bursa gibi yerleşik yerlere ancak 

yıllar sonra gelebiliyor tayini 7 yıl sonra çıkıyor. Buradaki kadroyu açmak için emeklilik 

yoluna gidilmeli ki Devlet Tiyatrolarında gençlere istihdam sağlansın. Ben bu kurum 

sayesinde Türkiye'nin her yerini dolaştım o zaman daha verimli olur. O zamanlar Gaziantep'te 

turneler vardı turneler yapılıyordu ve 10-15 tane oyun perde açıyordu şu anda bina tiyatro 

merkezi var ama yerleşik kadro yok niye çünkü bütün oyuncular dizi ve sinema sektöründen 

dolayı İstanbul Ankara gibi yerdeler bölgelerde kalanlar hep genç insanlar bölgelerde görev 

yapmak durumunda kalıyorlar. Bunun iyileşir duruma gelmesi için planlı ve programlı 

çalışmak gerekir. Örnek veriyorum: İstanbul’da oyun koyacaksın genç adam lazım genç adam 

bölgede görev yapıyor. Görev yaptığı için buradaki düzene ayak uydurma sorunu yasar diye 

çağırmıyorsun ve orada kalıyor. Sende 45-50 yaşında olan adamı burada genç gibi gösterip 

oynatmaya çalışıyorsun. Yapılan yanlışlık burada aslında sistemler yok etmeyi düşünmeden 

değişirse her şey çok daha iyi işler" diye ve bölge tiyatroları hakkında bilgi verdi tiyatronun 

iyileşmesi ve daha iyi yerlere gelebilmesi için gençlere çok büyük görev düştüğünü savundu 

kendisine çok teşekkür ettim böyle bir röportaj şansı verdiği için.. 

* 29-03-2016 Zafer Algöz ile yaptığım röportajdan İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi) 

Devlet Tiyatrosu ve Operasının Ayrılması  

Totsis grevi sırasında, Devlet Tiyatrosu ve Operası sanatsal açıdan önemli bir yara ve hasar 

almamıştır. Ancak kişiler yara almışlardır. Tiyatro ve opera, bale sanatlarının icrası esnasında 

sorunlar yaşanırsa uyum içinde bir çalışma olmaz bugün içinde aynı durum geçerlidir. 

Grevden sonra TOTSİS yanlısı tiyatro sanatçılarının birkaçı hariç pek çoğu yumuşamış, 

dargınlıklar, ayrılıklar giderilmişti. Ancak TOTSİS'çi operacılar bu konuda uzlaşmacı 
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olmamış Opera’ da eylemler devam etmişti. Metin And, Cüneyt Gökçer için şöyle demişti." 

Genel Müdür, Operacılardan çektiği kadar Tiyatroculardan çekmemişti," demiştir. Amaç hem 

Devlet Tiyatrosu'nu, hem de Devlet Operası'nı ona bağlı olan Baleyi daha özgür kılmak 

olmuştur. Ancak burada Metin And 'ın belirttiği gibi "Son yıllarda opera, baleyi de birlikte 

alarak Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılmak istemiştir. Gerekçe de opera ve balenin her şeyden 

önce müziğe dayandığı, bunun içinde müzikten anlayanların yönetmesi. Bu ayrılış, ilk başta 

(1969 yılında)kanun çıkarılmadan bir protokolle düzenlenmiş, hukuk açısından sallantılı be 

eylemli olarak Devlet Opera ve Balesini Aydın Gün yönetmiştir".13 Haziran 1966 tarihinde 

Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları'ndan ayrılmıştır. Devlet Tiyatroları ciddi anlamda 

kendi içinde iç çatışmalar yaşamış sanat kalitesinde büyük yıpranmalar meydana gelmiştir. 

Opera ve Balenin ayrılmasıyla beraber müzikal devam eden oyunlarda devam etmeme kararı 

almışlardır. Cüneyt Gökçer köklü bir çözüm bulmuş, Bakanlıkla görüşüp Bakanı da ikna 

ederek, orkestra, koro ve bale sanatçılarından oluşan küçük bir kadro kurulmasını sağlamış ve 

devlet opera bale sanatçıları yalnız Müzikallerde değil aynı zamanda yeteneklerine uygun 

çeşitli tiyatro oyunlarında görev almışlardır. 

Konya Devlet Tiyatrosu  

Devlet Tiyatrosu olarak hizmet veren bina: Anıt alanında 1946 yılında Halkevi olarak 

yapılmış, Halkevleri kapatıldıktan sonra ise sinema salonu olarak faaliyet göstermiştir. Daha 

sonra da İl Halk Kütüphanesi olarak kullanılmıştır.1981 yılında Atatürk'ün 100.yıl dönümünü 

Kutlama Koordinasyon Başkanlığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü katkılarıyla gerekli 

onarım ve teftişi yapılarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne tahsisi sağlanmıştır.1997 

yılında yerleşik bölge tiyatrosu olarak hizmet vermeye başlamıştır. Konya Devlet 

Tiyatrosunun ilk oyunu 19.Aralık 1997 yılında Refik Erduran'ın yazdığı Tansu Aytar'ın 

yönettiği Tamirci adlı oyun olmuştur. 

 

İstanbul Devlet Tiyatrosu  

Toplam 289 kişilik kadroya sahip olan İstanbul Devlet Tiyatrosun' da 5 rejisör,141 oyuncu,10 

dekoratör,2 kostüm kreatörü, 2 ışık dekoratörü,6 dramaturg,1 ışık uzmanı 89 sahne 

uygulayıtıcısı ve 39 memur görev yapmaktadır. İstanbul Devlet Tiyatrosu faaliyetleri ve 

seyirci sayısı ile Türkiye'nin en önemli tiyatrolarından biridir.1969 yılında kültür sarayının 

açılmasının ardından her hafta Ankara Devlet Tiyatrosundan ekip oyunlar 
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sergilemislerdir.1978-1979 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kuruluşundan önce büro 

bazlı çalışan İstanbul Devlet Tiyatrosu gerçek anlamda 1979 yılında faaliyete geçmiştir. 

İstanbul Devlet Tiyatrosu kuruluşundan bu yana 2007-2008 sezonu sonuna kadar toplam 157 

oyun sergilemiştir.. 

İstanbul Devlet Tiyatrosu Sahneleri  

*Küçük Sahne Beyoğlu Taksim 

*Şişli Cevahir AVM Salon 1 

*Şişli Cevahir AVM Salon 2 

*İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi  

*İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Stüdyo Sahne 

*Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezi Sahnesi 

*Kozyatağı Kültür Merkezi Sahnesi 

*Caddebostan Kültür Merkezi Sahnesi  

*Bahcelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi  

*Beylikdüzü Kültür Merkezi  

Beylikdüzü Kültür Merkezi Sahnesi 

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak 

faaliyetlerini sürdüren bölge tiyatrosundan biridir.29 Ekim 1988 tarihinde Ayar Hamza adlı 

oyun ile perdelerini açmıştır. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu dedim çünkü benim için çok farklı 

bir anlamı var ilk defa Diyarbakır’ı gördüm şehri Biraz tanıma fırsatım olmuştu 17 Nisan 

2014 yılında Diyarbakır’daydık Çöl fırtınaları ekibi olarak Yerli Oyunlar Festivaline 

Diyarbakır’da katıldık Akabinde Adana Festivaline doğru yol aldık. Bölge Tiyatrolarının 

önemini burada kavradım. 

Yine bir akşam oyunumuzun olduğu gece Musa Uzunlar ve Bülent Emin Yarar'la keyifli bir 

sohbetim oldu Konu bölge tiyatroları olunca bana sınavla alındığını ve direk olarak 

Diyarbakır'a gittiğini söyledi ve ekledi "Ben 1989 yılında girdim sınavla girdim iki bölgeye 

seçim yapılacaktı. Diyarbakır devlet tiyatrosu ve Trabzon Devlet tiyatrosu ben Diyarbakır 
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Devlet tiyatrosunda göreve başladım 5 sezon Diyarbakır’da kaldım sınav Ankara’da yapıldı. 

O dönemler bayağı çelişkiler yaşadım Musa’yla aynı evde kalıyorduk o dönem. Musa’da dedi 

ki gir dene olursa devam edersin olmazsa başka yerler olur dedi. 1989’da girdim Diyarbakır 

Devlet Tiyatrosu 2 senesi olması itibariyle oyunlar Diyarbakır halkı ile buluştuk 

Diyarbakır’da Shakespeare oynayacaktık Işıl Kasapoğlu rejisiyle ve hepimiz şaşırdık halk 

nasıl karşılar ne tepki verir diye Yönetmen ışıl Kasapoğlu da dedi ki çok güzel karşılayacak 

biz sadece işimizi yapalım yeter. Gerçekten ilginç bir oyun oldu Dicle Üniversitesi gelmeye 

başladı tiyatroya ve Dilan kitabevinde Shakespeare oyunları basılmaya başlandı çok 

heyecanlıydık yöresel oyunlar oynanıyordu genelde töre oyunları oynanıyordu. Ama 

Shakespeare duyunca bizim içinde büyük şaşkınlık oldu. Ve Konservatuar yıllarımızda elimiz 

ayağımız titrerdi Shakespeare' in adını duyunca ama tiyatro her şeye rağmen Özgürleştiriyor 

çok güzel oyunlar oynandı. Konservatuar da Mimar Sinan’da hocalığa başladım ve öğrenciler 

gelmeye başladı abi biz seni şu oyunda seyrettik çok beğendik diyenler oldu benim için büyük 

bir deneyim oldu Diyarbakır Devlet Tiyatrosu çünkü yöre halkı oyunlar her açıdan doludur 5 

yıl geçirdim" derken Musa Uzunlar da Bölge Tiyatrolarının önemini şu sözlerle 

tamamlıyordu. "bir de şöyle bir şey var bir Hamlet, Macbeth veya Kral Lear gibi büyük 

prodüksiyon lari bölgelere kimse daha önce götürmemiştir götürememiştir neden diye soracak 

olursan Büyük prodüksiyonlar aslında bölgelere gidiyor Devlet tiyatroları tarafından yöre 

halkı klasik eserlerle de karşılaşma imkanı buluyor seyirciyle buluşuyor oyunlar bölge 

tiyatroları bu yüzden büyük önem taşıyor her zaman  tiyatro var oldukça taşımaya devam 

edecektir" diyor güzel temennilerle röportajımızı sonlandırıyoruz.. 

   * 17-03-2016 Bülent Emin Yarar -Musa Uzunlar ile yaptığım röportajdan. . İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel 

Sahnesi 

 

 

 

5.2                    DEVLET TİYATROLARINDA REPERTUAR ANLAYIŞI 

Devlet Tiyatrolarında Repertuar Anlayışı aslında yerli ve yabancı eserlerin yurdumuzun dört 

bir yanında iyi bir dramaturji ve yapılan karakter analizleri sonrasında en iyi şekilde 

sergilenmesi anlamına gelir Repertuar Anlayışı Devlet Tiyatrolarının İşleyiş sistemlerinden 

bir tanesidir Repertuar Anlayışında 1.derecedeki faktör oyun yazarıdır. Yazar ve yönetmenin 

yetişmesi gerekir. Yeterli yazar ve kaliteli oyuncu olursa sağlam repertuar olur ve oyunlar 
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kendisini bulur Devlet tiyatrolarında oyun yazarı, oyuncu Civan Canova’yla konuştuğumda 

repertuar anlayışı konusunda şöyle söze başladı "Oyun yazarı tiyatroda köprü görevini 

üstlenir önemli bir geçiş noktasıdır. Ayni şekilde yönetmende öyle olmak durumundadır. 

Sanırım bizim en büyük eksikliğimiz yerli oyun yazarı olmamasıdır. Özel, tiyatrolarda gençler 

hem oynuyor hem yazıyor hem yönetiyor ama ödenekli tiyatrolar için aynı şeyi söyleyemem 

günümüzde eksikliğini hissediyoruz dışarıdan oyunlar repertuara alınıp oynanıyor. Bu konuda 

Devlet Tiyatrolarının biraz daha titiz davranması gerekir". Aynı şekilde Devlet Tiyatrosu 

Sanatçılarından Atsız Karaduman'ın bir televizyon programındaki repertuar anlayışı 

konusundaki konuşmasında buraya almakta uygun görüyorum. "Ben 1978 yılında Ankara 

Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldum. 5 yıl içinde çok deneyimli hocalarla çalıştım ve 37 

yıldır Devlet Tiyatroları’nda görev yapmaktayım. Gitmediğim yer kalmadı, her ile gittim ve 

oyunumuzu oynadık tiyatroyu bilmeyen insanlara oyun oynadık. Biz Devlet Tiyatrosu Ailesi 

olarak her ay 13 ile düzenli turneler yapıyoruz ve 1 yılda 6000 kez perde açılıyor. Devlet 

Tiyatroları’nda, bizim repertuarımız çok geniş bir repertuardır. Her yıl 100-130 civarında 

oyun sergilenir, Devlet Tiyatrolarında Bölgeler dâhil olmak üzere yaklaşık 600 sanatçı,600 

teknik eleman ve 300 e yakın personel görev yapmaktadır. Ayrıca Devlet Tiyatroları 3 kurulla 

yönetilmektedir. 

1)Edebi Kurul: Oyunları Seçip oynanır diyen kuruldur. Edebi Kurulun Başkanı Devlet 

Tiyatrosu Genel Müdürü içinde Başrejisör ve Sanatçıların kendi içlerinde Seçtikleri temsilci 

vardır. Bakanlıktan da ayrıca üç temsilci bulunur. 

2)Disiplin Kurulu: Disiplin Kurulu yine Kendi içinde oluşturulan bir kuruldur Sanatçılar, 

Rejisörler ve Genel Müdür bulunur Bakanlıktan kimse yoktur. Memurların Disiplin cezalarına 

bakan ve değerlendiren bir kurumdur. 

 

 

3)Yönetim Kurulu: Genel Müdür, Başrejisör ve Sanatçı temsilcileri bulunmaktadır. 

Devlet Tiyatroları repertuar anlayışı ile ilgili ayrıca Zafer Algöz ile yaptığım röportajda 

"Devlet Tiyatrolarında en iyi repertuarı Cüneyt Gökçer in belirlediğini ve yurt dışından 

oyunlarla repertuarlara yer verildiğini belirtti. Ayrıca Cüneyt Gökçer den sonraki dönemde 

Lemi Bilgin döneminde de iyi bir repertuar anlayışı gerçekleştiğini fakat sonradan repertuar 

anlayışında sıkıntılar olduğunu dile getirdi." 
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*www.youtube.com (30 Nisan 2015) Marmara Show Atsız Karaduman ile yapılan röportajdan  

www.devtiyatro.gov.tr  

*11-03-2016 İstanbul Moda Çay Bahçesi Civan Canova ile yaptığım röportajdan... 

*29-03-2016 İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi Zafer Algöz ile yaptığım röportajdan. . 

 

 

 

5.3             DEVLET TİYATROLARI’NDA SÜREKLİ EĞİTİM POLİTİKASI 

Dünyadaki en geçerli olan kavram bilgidir ve bilgiyi doğru kullanmak iyi analiz etmek için 

donanımlı olmak gerekir. Bireyler kendilerini yetiştirebilmek için kitap okurlar. Eğitim 

doğduğu an başlar ölünceye kadar devam eder. Öğretim insana bir süre içinde bir mesleğin 

bilgilerini vermeye çalışır. Bu konuyla ilgili "Örnek bir Cumhuriyet Kurumu Devlet Tiyatrosu 

Tatbikat Sahnesi Ve Sonraki Yıllar" adlı kitabın yazarı olan Sayın Teoman Yazgan ile 

röportaj yapma fırsatını yakaladım ve ayrıca telefonla görüştüm. Kendisi Sürekli Eğitim 

Politikası ile ilgili ve ayrıca repertuar anlayışı ile ilgili bilgiler verdi ve devam etti "Cüneyt 

Gökçer döneminde Devlet Tiyatrolarında en iyi repertuar yapılırdı ve oyunlar oynanırdı hiç 

bir siyasi nedenden dolayı oynamamak olmazdı Cüneyt Gökçer hoca iken dersler verirdi. 

Devlet Tiyatrolarında oyun sahnelenecekse Konservatuardaki öğrencileri arasında rol dağılımı 

yapılırdı, sürekli eğitim politikası aslında o dönemlerde daha yaygındı çünkü okulu bitiren 

öğrenci Devlet Tiyatrolarında çalışma şansını yakalıyor ve devam ediyordu bu güne 

baktığımız zaman sürekli eğitim politikası az uygulanmakta ve yavaş islemektedir gençlere bu 

yönde imkan maksimum seviyede sağlanmalıdır". Aynı şekilde sürekli eğitim politikası ile 

ilgili olarak Devlet Tiyatrosunda çalışmak için biz gençlere yeteri kadar imkan tanınıyor mu? 

diye sorduğumda Bülent Emin Yarar'dan şu cevabı aldım "Bence tanınıyor ama yeterli değil 

bu kurumsal yapıdaki aksamaları burada gösterebiliriz siz 65 yaşına kadar belirli bir maaş 

karşılığı kurumda çalışıyorsunuz ve yerinize maalesef yeteri kadar kadro oluşturulamadığı 

için ya da oluşturulan kadrolar bölgelere gönderdiğiniz için uzun vadede işlemediğini görürüz 

ama ödenekli tiyatrolarda bu sorunun çözümü gerekir gerekmelidir. Eğer öyle olursa istihdam 

daha çabuk gelişme gösterir ve anlam kazanır sağlıklı bir şekilde sistem devam eder." 

eğitimin ve öğretimin Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi Hayatta en hakiki mürşit 

ilimdir sözünden yola çıkarak bilginin yalnızca batıdan alınması değil kendi içimizde de 
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geliştirebileceğimiz bir politikadır. Devlet tiyatrolarında sürekli eğitim politikası bireyler 

kendilerini nasıl geliştiriyorsa kurumlar da kendilerini sürekli olarak yenilemek 

durumundadır. Aksi halde yerinde sayma durumuna sonra yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 

kalabilirler. 

*10-03-2016 (Istanbul Gülhane Parkı)Teoman Yazgan ile yaptığım röportajdan.  

*17-03-2016 (Bülent Emin Yarar) ile yaptığım röportajdan İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi ) 

*15-04-2016 Teoman Yazgan ile yaptığım Telefon görüşmesi (Sürekli Eğitim Politikası Hakkında) 

 

5.4 DEVLET TİYATROLARI BUGÜN OLMASI GEREKTİĞİ YERDE Mİ? VE                        

AMACINA ULAŞTI MI? 

Bu başlığı kullanmam gerek çünkü gerek sorunlar yüzünü göstersin gerek işlevlerini yerine 

getirsin veya getirmesin bu konuyla ilgili en yetkin isimle görüştüm yarım asrını kuruma 

vermiş olan Devlet Tiyatrosunda çalışan Halkevleri döneminde tiyatroyla tanışan Kaya 

Akarsu ile konuştuk bugün olması gerektiği yerde mi? diye sorduğumda şu cevabı verdi." Ben 

Devlet Tiyatrolarıyla Halkevleri döneminde tanıştım o zaman bölgelere de tiyatro yapmaya 

giderdik sonradan Devlet Konservatuarında Yüksek Tiyatro Bölümünden Mezun oldum 

benimle beraber Halkevlerinde beraber çalıştığım dostlarım oldu Çetin Tekindor, Rüştü 

Asyalı gibi kıymetli arkadaşlarımla ömrümüzü tiyatroya adadık. Turnelerde Fuayede hep 

birlikteydik aynı oyunlarda görev aldık. Cüneyt Gökçer dönemi benim için çok önemli bir 

dönemdi. Çünkü en uzun genel müdürlük yapmış olması ve aynı zamanda idari yönünde 

güçlü olması onu diğer insanlardan ayıran en büyük özelliğiydi 1960'lar ve 1970'lerde 

özellikle bağımsız bir şekilde çalıştı devlet tiyatroları Cüneyt Bey öyle repertuar hazırladı ki 

Bakanlıktan hiç kimse o repertuar hakkında söz söylemezdi. Zaman zaman toplantılara 

katıldım fikir çatışmaları oldu fakat hiçbir şekilde Cüneyt Beyin genel müdür olduğu 

dönemde sıkıntılar ve sorunlar onun makamına ulaşmadan sorunlar çözülürdü. Cüneyt beyi 

burada rahmetle anmak istiyorum çünkü hem idarede hem tiyatroda çalışması ayrıca bir 

yandan rolünü ezberlemesi kolay olmamıştır. Benim dönemimde devlet Tiyatrolarının bir 

saygınlığı vardı bakanlık, Valilik tiyatronun adını duyunca ayağa kalkıp önünü ilikler duruma 

gelirdi, Valilik tarafından davetler verilir sanatçılar bir numaralı davetliler olarak gösterilirdi. 
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"Devlet Tiyatroları Cüneyt Gökçer döneminde altın yıllarını yaşadı. Ve bugünlere kadar geldi 

Sana Devlet Tiyatrolarında iki önemli genel müdür söyleyebilirim dedi ve ekledi Cüneyt 

Gökçer ve Ergin Orbey Cüneyt Gökçer döneminde bölgelerde tiyatrolara ağırlık verildi Ergin 

Abi ise (Orbey) Bölgelerde işler yapılsın bölgelere tiyatro götürülsün yerleşik kadrolar 

kurulsun diye çok uğraşmıştır. Bizim dönemimizde saygının ve anlayışın daha yaygın olduğu 

aşikâr ama bugün maalesef bu saygı Devlet Tiyatrolarında maalesef yok denecek az çünkü siz 

gençlere Devlet Tiyatrolarında yeteri kadar imkân tanınmıyor az parayla tiyatro yapılıyor. 

Çok mezun var ve is alanı az istihdam politikası yapılmalı devlet tiyatrolarında Amacına 

uygun davranılmıyor devlet tiyatrolarında Batılı anlamda Devlet Tiyatrosu nasıl diye soru 

yönelttiğimde ise "2005 yılında Biz İstanbul Devlet Tiyatrosu ile Turneye gittik Almanya'ya 

oynadığımız oyun "Friedrich Durrenmatt'ın Uyarca adlı oyunuydu. Kadroda ben Atsız 

Karaduman, Atilla Olgaç, Tarık Ünlüoğlu gibi usta isimler var gittik ve festivalde oynadık 

Almanlar şaşırdılar Türk oyuncular Durrenmatt oynuyor ve hayran kaldılar Batıda Devlet 

Tiyatroları var ve Destek sağlanıyor belediye, bürokratlar, kültür bakanlıkları tarafından her 

türlü destek alıyor aynı şekilde özel tiyatrolar dâhil kadrosunu oluşturuyor devlet destek 

sağlıyor özel tiyatrolara yer bulunuyor hangi binada oynamak isteniyorsa ona göre tiyatrolar 

oyunlarını en iyi şekilde icra ediyorlar diyordu. ve Kaya Akarsu ile yaptığım röportajda son 

olarak şunları ekledi "Devlet Tiyatroları Bugün maalesef Amacına uygun olarak görevini 

yerine getirememektedir. Ve gençlere olanak verilmiyor çok cüzi rakamlarla tiyatro 

yapıyorsunuz ve sevdiğin işi yapamamanın sıkıntısı peşinden geliyor. 10 yıl 5 yıl sahneye 

çıkmayan insanlar var Devlet tiyatrolarında ve iş bulmakta zorlanıyorsunuz bütün bunların 

aşılması için yönetimin değişmesi gerekir zaman içinde değişir mi onu da bilmiyorum "iyi 

dilekler, umutlar ile röportajımızı bitirdik. 

 * (16-04-2016) Kaya Akarsu ile yaptığım röportajdan İstanbul Firuzağa-Taksim 

Devlet Tiyatroları'nın bugününü ve geldiği noktayı Çöl Fırtınaları adlı oyunda oynadığım 

dostum meslektaşım Celal Kadri Kınoğlu’yla konuştuk ve kendisi bugünkü hedefine ulaştı mı 

diye sorduğumda umut edici sözler söyledi ve söyle başladı "Ben 1990 yılında girdim Devlet 

Tiyatrosuna Kenter Tiyatrosu’nda ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet 

Konservatuarında Tiyatro Bölümü bitirdim. O zaman dizi dönemi yeni yeni başlıyordu ve 

bugünün tiyatro okullarında, Konservatuarlarında değil o dönemde de Konservatuarı 

bitirdikten sonra çocuklar dizilere yöneliyordu ben ise işimi aşkla yapmaya çalışıyordum ve 

hedefim hep tiyatroydu, daima ve asla vazgeçmeden oyunlar oynardık seyirciyle buluşurduk 

yüksek ateşle oyuna çıktığım dönemler oldu asla pes etmedim bu bir yarış ve pes etmemek 
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durumundasınız aksi halde yenilgiyi baştan kabullenir ve bırakıyorsunuz Diyarbakır’da 

oyunlar oynadık İstanbul’da oyunlar oynadık her yeri gezdim devlet Tiyatrolarıyla bol bol 

kitap okuduk kitap vitamindi en önemlisi bir bilgi kaynağı her gece tiyatroyu benim bünyem 

kaldırıyordu. Çok çalışıyorduk herkes oyunları zevkle oynuyor ve seyrediyordu. Her zaman 

devlet tiyatrosunda sansür kavramı korkunçtur ama cesareti olan yönetmenler sansürün 

düşmanı olurlar ama iyi yönetmen olması gerekir. Donanımlı yönetmen köklü yönetmen 

devlet tiyatrolarını ileriye götürür Şakir Gürzumar, Yücel Erten, Işıl Kasapoğlu gibi ama bu 

yönetmenlerle sinirli kalmamalı devlet tiyatroları, Bir oyuncunun kendini kurum içinde 

yetiştirebilmesi ancak iyi yazar iyi yönetmen ve iyi oyunculukla gelişebilecek bir olaydır. 

Bunlar eğer olmazsa yerinde sayar oyuncu ve geriye doğru gider… Yılda 100 120 tane oyun 

konuyorsa sahneye ve 5-10 tane parlak yönetmenden söz ediliyorsa oturup düşünmek yerine 

kafa patlatmak gerekir Nerede hata yaptık diye sorgulamak gerekir ve sanatımızda bu yönde 

problem var demektir. Bizim en büyük eksikliğimiz yerleşik bir tiyatromuzun olmaması." 

"Yerleşik tiyatromuzdan söz ettiğim opera, bale, tiyatro gibi faaliyetlerimizin bir arada 

bulunduğu Binamız yok ayrı semtlerde özellikle İstanbul’da Benerci niçin kendini öldürdü 

adlı oyunu oynuyoruz Nazım Hikmet’in eseri Atatürk Kültür Merkezinde (AKM)’de uzun 

kuyruklar olurdu. İnsanlar operayı, baleyi, tiyatroyu seyrederlerdi şimdi maalesef opera ve 

tiyatrolar, Alışveriş Merkezlerinin içine sıkıştırılmış durumdalar ve ortada çözüm yok. Bunu 

bu hale getiren bizleriz aslında genel duruma bakacak olursak bizden sonra gelen nesil 

diplomasını alıp dizilere koşuyor. Ne yapsın ekonomik olarak verilen para sözleşmeli çalışana 

400 lira veya 500 lira ancak en iyi parayı prova başında kazanıyor. Devlet Tiyatroları 

gerçekten revize edilmeli şeklinde konuştu ve ekledi. "Gençler azimle hedefinde koşarsa pes 

etmeden ancak o zaman başarıya ulaşılır. 1500 2000 yıllık tiyatronun yok olması mümkün 

değil çünkü insana dayalı bir meslek insana ait duygularla hitap eden bir meslektir tiyatro 

insanlar gelir geçer önemli olan yaşayabilmek ve donanımlı kalabilmekten geçer. 

"Bir dönem üç buçuk ay oyun oynadığımı hatırlıyorum 2 dekor 2 tiyatroya kuruldu biri oda 

tiyatrosuna diğeri Altındağ Tiyatrosuna kuruldu ve oynadım ben devlet tiyatrolarında doğmuş 

gibi hissediyorum ve oyun oynamaktan asla kaçınmam oynarım her zaman devlet 

tiyatrolarında her yeni gelen müdür aslında eşkıya kaldırır yeni kendi repertuarı nı oluşturur 

oyun vardır ama yoktur gibi hüzünlüdür bu olaylar çünkü" Amacına ulaştı mı diye sordum 

kendisine benim için çok anlamlı olan bir cevap aldım kendisinden burada umudu 

yitirmemeyi de bir nebze öğrenmiş oldum dedi ki "Tabi ulaşıyor ve ulaşacaktır 2500 yıldır 

tiyatro var ve hangi dünya görüşünden olursa olsun gelişmeye devam edecektir acıları, 
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zevkleri ve maceraları yansıtmaya devam edecektir tiyatro.İnsanlar görgüsüyle bilgisiyle 

ahlaki değerlerle bir yere gelecektir. Kendi içimizde kahramanlarımız vardır ama burada sana 

şunu da söylemek isterim Bertolt Brecht 'in dediği gibi Kahraman bekleyen ülkelere yazık 

kahraman beklemeden harekete geçmek lazım" dedi. Ayrıca kendisine son sorumu sordum 

"Devlet Tiyatroları'nda Oynamayan sahneye çıkmayan oyuncu var 10 yıldır sahnede değil 

bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Diye sordum "Bu tam bir ihanet anlamı taşır ahlaki değere 

uygun değil çalışacak herkes görevini yapacak inanır mısın Yusuf Can dedi ve ekledi insan 

oynarsa yazarsa yönetirse daha iyi olur üretken olur ve çalışır ışıldar saat gibi parlar. 

Oynamayan oyuncular başta kendilerine sonra bütün meslektaşlarına karşı büyük ihanette 

bulunur dedi ve kendisine çok teşekkür ettim tiyatroyu bırakmayacağımı mücadeleci ruhumu 

kaybetmeyeceğimi dile getirdim güzel bir Türk Kahvesi eşliğinde röportajımızı 

gerçekleştirdik." 

  *(07-04-2016) Celal Kadri Kınoğlu'yla yaptığım röportajdan İstanbul - Taksim (Gezi Pastanesi) 

6.                   İMDAT SAHNEYE ÇIKMAYAN OYUNCULAR VAR! 

İmdat mı desem? Eyvah Eyvah mı desem? Diye ikilemde kaldım ama doğru olan başlığı 

koyduğumu düşünüyorum kendi adıma birazdan konuya geliyorum 1 Nisan 2016 yılında 

Hürriyet Gazetesinin Kelebek Ekinde Cengiz Semercioğlu ile İstanbul Devlet Tiyatrosu 

Müdürü Zafer Kayaokay'ın röportajını okudum sanki bizim hissiyatımızı biliyor ve Devlet 

Tiyatrolarının çektiği sıkıntıları dile getiriyordu. Başlığı okuduğum zaman ben hayretler 

içinde kaldım Zafer Kayaokay diyordu ki "15 yıldır Sahneye Çıkmayıp Maaş alan Oyuncular 

var diyor ve devam ediyordu Cengiz Semercioğlu soruyordu. "Peki, Kaç lira maaşı var bir 

Devlet Tiyatrosu oyuncusunun? Zafer Kayaokay hemen cevaplıyor soruyu "3 bin liranın biraz 

üzerinde Tabi teşvik primi de bir maaş kadardır yılda iki defa verilir diyor ve ekliyor Cengiz 

Bey biliyor musunuz, Oynamayan her oyuncunun maliyeti devlete yıllık 75 bin liraya geliyor 

Devletin parası bu Oynamayan her oyuncuya nasıl dağıtabiliriz böyle bol keseden? Şimdi sıkı 

durun Kaç tane oyuncu var böyle? Diye sorulduğunda Sayıları çok değil 50 60 kişidir ama en 

büyük yaygarayı koparanlar hep bu isimler Onlara Teşvik primi vererek kurumda rol alan, 

sahneye çıkan ter döken oyunculara haksızlık yapıyoruz Adam Devlet Tiyatrosu kadrosunda 

ama oyunda oynamıyor maaşı tıkır tıkır yatıyor bizde merak ediyoruz tabi adam öldü mü 

kaldı mı belli değil arıyoruz telefonlara çıkmıyor kapalı teşvik primini ve maaşını kesiyoruz 

ertesi gün soluğu Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü kapısının önünde alıyor ve son olarak ekliyor 

teşvik primini artık oyuncuların performansına göre belirleyeceğiz.6 ayda bir olmak üzere 
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yılda iki defa verilir oyunculara Bugüne kadar sorgulanmadan verilmiş Şimdi biz oyun 

içindeki durumlarını değerlendirerek teşvik primi alıp almayacağını belirliyor ve karar 

veriyoruz" Bu yazıyı okuduktan sonra utandım kendi adıma şimdi soruyorum Örnek bir 

Cumhuriyet kurumuna böyle davranışlar yakışıyor mu? Sanatçı büyüklerin bize bıraktığı 

dünya bu mu? Bunları “Sonuç” kısmında paylaşmayı daha uygun buluyorum.   *1 Nisan *2016 

Hürriyet Gazetesi Kelebek Eki Cengiz Semercioğlu'nun İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Zafer Kayaokay'la 

yaptığı röportajdan.. 

SONUÇ 

Etrafımda raflar dolusu kitaplar eşliğinde yazıyorum Devlet Tiyatroları ve Kuruluş Yıllarını 

araştırırken çeşitli kaynaklardan bilgiler edindim o günlerde yaşamadım ama araştırdım 

araştırmayı biraz daha derinleştirmek gerekti. Derinliği Devlet Tiyatrosu Oyuncularıyla 

yaptığım röportajlarla zenginleştirdim. Kimi röportaj yapmayı kabul etti kimi reddetti "Kurum 

Hakkında ne biliyorum ki ne söyleyeyim" diyenler oldu kırmayıp kabul edenler, tarihi 

anlatanlar, geçmişte kalanlar, anılarda yaşayanlar, kendilerine kahraman arayanlara da kurum 

içinde rastladım selamlaştım. Devlet Tiyatrolarında hükümetleri suçlayanlar oldu onlara kötü 

ifade kullananlar ve "Ben bu kuruma 35 yılımı verdim emekli olursam maaşı düşer kim 

karşılar" diyen de oldu. Bu kurum düzelmez böyle gelmiş böyle gider diyenlerde cabası yazık 

dedim benim kendi içimde büyüttüğüm ve hayalini kurduğum devlet tiyatroları bu olmaz 

olamaz bize sanatçı büyüklerimizin bıraktığı kurum bu mudur? Sorarım, amacına tabi ki de 

ulaşacaktır kurum böyle devam etmez edemez bir revize mutlaka gerekiyor tıpkı bir motorun 

yeniden kurulması gibi zaman alabilir ama imkânsız değil Herakleitos'un Dediği gibi 

"Değişmeyen Tek şey değişimin kendisidir" Zafer Kayaokay'ın röportajını okuduğum zaman 

İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesindeydim ve herkes merakla gazetelere 

sarılmış haberi okuyor birbirlerine bakıyordu o anı hiç unutmuyorum. Ellerine sağlık diyorum 

gündeme geldi nihayet dedim bizim ne sıkıntı çektiğimiz Kadrolu oyuncuların aldıkları para 

3000-7000 lira arası bir paradır bu devlet tiyatrosu tarafından verilen bir maaştır kadrolu 

oyunculara fakat bizim gibi sözleşmeli çalışıyorsa vay haline derim. Neden? Konuya Şöyle 

açıklık getiriyorum Konservatuarı bitirdiniz ve Çok sevdiğiniz mesleğinizi yapmak 

istiyorsunuz Devlet Tiyatrolarına girebilmek için var gücünüzle çalışıyorsunuz ve 

uğraşıyorsunuz Devlet Tiyatrosu'na girdiniz oyuncu seçmesi yapıldı ve siz girdiniz heyecanlı 

ve mutlusunuz yönetmen oyuncular vs.. Kurumda aldığımız para maaş seviyesinin biraz 

altında provalardan para kazanıyoruz ve işten çıkarsak maaş yok ya da oyun oynamıyorsak 

maaş alamıyoruz, kadrolu oyuncular için fark etmiyor onlar her zaman paralarını alıyorlar 
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oyunun oynayıp oynamaması bir önem teşkil etmiyor oyuna yatırım yapılıyor emek 

harcanıyor ve oyun oynamıyor bunları bugün devlet tiyatrosunda çalıştığım için rahatça 

söylüyorum Devlet tiyatrosunun aleyhinde kesinlikle konuşmuyorum sadece Bu kurum neden 

istenildiği sonucu vermiyor onu açıklıyorum yanlış anlaşılma olmasın.10-15 yıldır sahneye 

çıkmayan oyuncu varmış hemen ödenekleri kesilince soluğu binada alıyorlar. Yazık çok yazık 

ve ayıp bunu korkmadan bugün söylüyorum. Devlet Tiyatroları Batı’daki sistemi örnek 

almalı, şöyle ki Almanya veya İngiltere’deki ödenekli tiyatrolarda oyun kaç sezon devam 

ediyorsa iki sene devam ediyorsa iki sene, siz maaşlı ve sigortalısınız kafanız rahat bir şekilde 

oyununuzu oynuyorsunuz paranızı alıyorsunuz. Neden aynı sistem Türkiye’de olmasın olması 

gerekir işte bağlamda devlet tiyatroları amacına ulaşır. Bu kurum kötü bir kurum kapatılsın 

veya Kurum fikir ayrılığı yapıyor demek burada yanlıştır hiçbir şey imkânsız değil işlevini 

yerine getirecektir. En büyük avantajım röportajlarla beraber oyuncularla konuşma şansım 

oldu Devlet Tiyatrosu kurulurken en temel amacı Türkçeyi doğru kullanabilmek ve günümüz 

eserlerini dünya klasiklerini sahne üstüne taşımak olmuştur hedefi olan kurumda niye insanlar 

birbirlerinin sözlerine kulak vermekte zorluk çekiyorlar? Bu kadar mı Zor? Devlet Tiyatroları 

içinde gerçekten istihdam sağlanırsa ve oyunlar repertuardan sürekli çıkarılmazsa amacına 

ulaşır Ben revize edilmesi kanaatindeyim Eğer Muasır Medeniyetler Seviyesini örnek 

alıyorsak Kurum içinde bir revize olmalı aksi halde küçülüp yok olma tehlikesiyle karşı 

karşıya kalabiliriz. Etrafımda raflar dolusu kitaplar eşliğinde sözlerimi bitiriyorum Adaleti 

mutlak derecede sağlayamayız ancak biraz olsun dengede tutabilir ve sağlıklı fikirlerle 

yasayabiliriz 

*  Karaköy -Bankalar Caddesi - Salt Galata Nisan 2016 
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29.03.2016 Zafer Algöz ile yaptığım röportaj  (Istanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel 

Sahnesi ) 

29.03.2016 Mutlu Güney ile yaptığım röportaj ( İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel 

Sahnesi ) 

07.04.2016 Celal Kadri Kınoğlu'yla yaptığım röportaj  (Taksim Gezi Pastanesi) 

16.04.2016 Kaya Akarsu ile yaptığım röportaj  (Firuzağa-Taksim) 

15.04.2016 Teoman Yazgan ile Devlet Tiyatrolarında Sürekli Eğitim Politikası ile ilgili 

yaptığım Telefon görüşmesi. 
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2013 yılının Kasım ayında İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı olan Çöl Fırtınaları adlı oyunda 
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