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‘68’ e gelirken
’68 ülkemizde tüm sanat alanlar›n› etkiledi¤i gibi tiyatro alan›m›zda da izler
b›rakm›fl bir dönemdir. Plastik sanatlardan edebiyata, sinemadan tiyatroya sanatç›lar›m›z bu süreçte daha öncekilerden çok farkl› muhalif yap›tlar ortaya koymufl, yeni bir dünya görüflü ve perspektif alt›nda yeni bir esteti¤in sorgulamas›na
ve inflas›na giriflmifllerdir.
Bat›da faflizmin sald›r›, bask›lar› ve emperyalist paylafl›m savafl› yüzünden
1930’larda yeni bir ivme kazan›rken engellenen sanattaki yeni at›l›m, 1940’lar›n
son y›llar›nda yeniden hareketlendi. Ayn› geliflmeler ülkemizde Bayar-Menderes
diktatörlü¤ünün son günleri olan 50’lerin ikinci yar›s›nda görüldü.
Tanzimat’tan 50’li y›llara kadar yolunu “bat›” tiyatrosuna çevirmeye çal›flan
ülke tiyatromuz, Cumhuriyet öncesi bat›l› oyun metinlerini do¤rudan ya da uyarlama yaparak oynamaya çal›flt›. fiinasi ve benzeri kimi yazarlar›n tiyatro oyunlar› kaleme almalar› da bu yönelifli de¤ifltirmedi.
Hem metin hem de sahne esteti¤i aç›s›ndan bat›y› taklitle “modern”leflme çabalar›na giren tiyatromuz, Cumhuriyet sonras› resmi çat›lar alt›nda bir sanatsal
alan var etmeye çal›flt›.
1930’larda resmi çat›lar›n alt›nda Kemalist yönetimin gittikçe sertleflen bask›lar› yüzünden yazarlar ancak Osmanl› döneminin elefltirisini yapabildiler.
Cumhuriyetle kurulan ülkedeki sistemin ç›kmazlar›n› ortaya koymak isteyenler ise Nâz›m Hikmet’ten R›fat Ilgaz, Sabahattin Ali, Hasan ‹zzettin Dinamo’ya
hapislere t›k›ld›lar.
Bunlar›n bir k›sm› tiyatro yap›tlar› kaleme almasa da bunlara yap›lan sald›r›lar, örne¤in Nâz›m Hikmet gibi bir yazara “orduyu isyana teflvik” gibi uyduruk* Yazar, yönetmen
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tan bir suçtan toplam 36 y›l hapis cezas› verilmesi, en s›radan yazar› bile susturmaya yetti.
1950’lerin ortas›na kadar sahnelerde ülkede yaflanan gerçekli¤i yans›tmayan oyunlar perde aç›p durdu.
Bu süreçte; Kürt isyanlar›, kentlerde 1929 kapitalist sistem krizi, ‹kinci Paylafl›m Savafl› günleri ekonomisinin yaratt›¤› açl›k ve yoksulluk, emekçilerin “vahfli
kapitalist”lerden hak alma savafl›m›, ülke çap›nda genifl kitlelerin salg›n hastal›klardan k›r›lmas› yaflan›rken sahnelerde bunlara iliflkin hiçbir oyun sergilenmedi.
Nâz›m Hikmet’in “Memleketimden ‹nsan Manzaralar›”nda anlat›lanlar›n onda biri bile sahneye bir oyun konusu olarak gelemedi. Yaz›lan birkaç metni ise sahneleyecek sanatç› ç›kmad›.
50’lerin ortas›nda bafllayan ve giderek yo¤unlaflan toplumsal muhalefetin ilk
izlerini üniversitelerde yap›lan oyun gösterilerinde görüyoruz.
1960 darbesi ve onun ard›ndan ülkede estirilen “özgürlük” havas›, önce tiyatro üreten amatörleri, ard›ndan ülkenin yazarlar›n› ve oyuncular›n› harekete
geçirdi.
Taban› üniversite gençli¤inden oluflan amatör topluluklar pefl pefle kurulmaya bafllad›. Bunlar gençlik merkezlerinde halkevlerinde ve de¤iflik sahnelerde
oyunlar›n› sahnelemeye bafllad›lar.
O y›llarda yeni dilimize kazand›r›lm›fl Alman yazar, kuramc› Bertolt Brecht’in
‹spanya ‹ç Savafl›’n› konu alan “Carrar Ana’n›n Tüfekleri” adl› oyunu büyük bir
coflkuyla sergilendi. Oyun, faflistlere karfl› savaflta önce kocas›n› sonra o¤lunu yitiren bir anan›n öyküsünü anlat›yordu.
Bunun d›fl›nda ortada “saçma tiyatro” (absürd) örne¤i çeviri metinler vard›.
Bir süre bunlar› oynayan topluluklar bu karamsar dünya görüflü ile yaz›lm›fl yap›tlardan ve sahnedeki sonuçlar›ndan çok hoflnut kalmad›lar.
Topluluklar yerli oyunlar da sahnelemek istiyorlard›. Ancak muhalif yap›t
bulmak zordu, olsa bile metni ortada yoktu. Kimi eski oyuncular nerede oldu¤unu çok iyi bilemedikleri kimi oyun metinlerinin ancak konular›n› anlatabiliyorlard›.
Süreç içinde Genç Oyuncular, Tiyatro Sevenler Gençlik Cemiyeti (daha sonra ad› Ankara Deneme Sahnesi oldu) ve Gençlik Tiyatrosu bu alanda kimi metinler üretmeye bafllad›lar.
Genç Oyuncular’›n “Tavtati Kütüpati”, “Vatandafl Oyunu”; Tiyatro Sevenler
Gençlik Cemiyeti’nin Yaflar Kemal’den uyarlama “Uzun Dere” (Oyunlaflt›ran: Ni437

hat Asyal›), Güngör Dilmen’in bir öyküsünden oyunlaflt›rma “Ayak Parmaklar›”
(Oyunlaflt›ran: Münip fienyücel), Sermet Ça¤an’›n radyo oyunundan uyarlama
“Savafl Oyunu” (Sahneye uyarlayan: Y›lmaz Onay) döneme damgas›n› vuran yap›tlar oldu. Yine dönem içinde kaleme al›nm›fl Güngör Dilmen’in “Midas›n Kulaklar›” bu alandaki yerli metin var etmenin ilk k›p›rdan›fllar› say›labilir.
Dönemin bafl›nda henüz Marksizm ile yo¤un bir buluflma olmad›¤›ndan yerli metinlerde görülen yaklafl›mlar; genel bir adalet kavram›, haks›zl›¤a tepki ve
Kemalist bir yaklafl›mla Anadolu yüceltmesi düzeyindeydi.
68 rüzgâr›nda
68’lere do¤ru “emperyalizm”, “kapitalist sömürü”, “feodaliteden kapitalizme
geçifl” gibi konular yo¤un bir biçimde tart›fl›lmaya bu kavramlar üzerinden Türkiye’nin nas›l sömürge bir ülke konumuna itildi¤i, bu durumdan kurtulmak için emperyalizme karfl› savafl açman›n gereklili¤i konuflulmaya baflland›.
Bu dönemde kimi dergilerde yay›nlanm›fl “Bu Köy Emperyaliste Bu¤day Vermez!” türünden yap› olarak s›radan ama içerik olarak politik oyunlara rastl›yoruz.
O günlerde kurulmufl Genç Oyuncular toplulu¤u bir yandan kendi metinlerini var ediyor öte yandan da yeni özgün sahneleme biçimleri araflt›r›yordu. Erdek’te genifl kitlelere yönelik tiyatro flenlikleri de düzenleyen topluluk, tiyatro ile
ba¤› olmayan kesimlere sanat›n› ulaflt›rmak için çaba harc›yordu.
Dönem içinde profesyonel alanda da politik oyunlara yönelme gözlemleniyor. Haldun Taner’in “Keflanl› Ali Destan›” oyunu gerek biçim gerekse içerik olarak büyük be¤eni kazan›yordu.
60’lardan 70’lere do¤ru yürünürken dönem kendi içinde sanatç›lar›n› yaratmaya bafllad›.
Sermet Ça¤an emperyalizmin boyunduru¤unda bir ülkede yaflananlar› anlatt›¤› “Ayak Bacak Fabrikas›”n› kaleme ald›. Elindeki do¤al “nimet”leri kullanmas›
“günah” ilan edilen bir ülkede yapay g›dalarla kötürüm olanlara ayak-bacak satan emperyalist güçleri anlatan oyun döneme damgas›n› vuran bir çal›flma oldu.
Dönem içinde bir baflka ses getiren çal›flma Osmanl›’ya baflkald›ran bir
ayaklanmay› konu alan Halk Oyuncular›’n›n sergiledi¤i Erol Toy’un “Pir Sultan
Abdal” oyunu oldu. Oyun yap›s› çok baflar›l› olmasa da yap›t dönem içinde büyük yank›lar uyand›rd›. Oyunun Dersim’de sergilenifli s›ras›nda olaylar ç›kt› ve bir
kifli yaflam›n› yitirdi.
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Oyun bir yan›yla genifl halk y›¤›nlar›n› cofltururken ve oynand›¤› her yerde
yasaklama ve engellemelere u¤rarken öte yandan topluluk da bir yol ayr›m›na sürükleniyordu.
Vas›f Öngören oyunu kitlelerin coflku ile izledi¤ini ama ezen s›n›fa ait kiflilerin de oyunu ayn› coflkuyla alk›fllad›¤›n› ve be¤endi¤ini söyleyerek bu iflte bir yanl›fll›k oldu¤unu söylüyordu.
Kimdi Vas›f Öngören? Dönem içinde yetiflen, Marksizm’i incelemifl, “Ülkede
nas›l bir tiyatro olmal›?” üzerine kafa yoran bir sanat adam›.
‹stanbul’da arad›¤› kimi sorulara yan›t bulmak üzere Berlin’e gitmifl. Orada
bir yandan tiyatronun ilerledi¤i yollar› araflt›rm›fl ama gördüklerine kimi sanatç›lar gibi hayran kal›p tap›nmak yerine onlar›n bilimsel ve estetik kaynaklar›n› araflt›r›p bunlar› ülke koflullar›na uygulamak üzere kollar› s›vam›fl bir sanatç›.
‘68’in ülke tiyatrosuna belki de en önemli katk›s› Vas›f Öngören gibi bir yazar, yönetmen ve kuramc›y› yetifltirmek olmufltur.
Öngören 60’lar›n sonlar›nda “Almanya Defteri” oyununu yazarak emek sorunlar›n› ve emekçinin durumunu bilimsel bir yaklafl›mla sahne üzerine tafl›m›flt›r.
Bu oyunun ard›ndan yazd›¤› “Asiye Nas›l Kurtulur?” ise hem ülke tiyatrosu
için önemli bir dönemeç olmufl hem de döneme damgas›n› vurmufltur. Oyun hem
öz ve biçimi hem de sergilenifliyle ülke tiyatrosuna bir yol göstermifltir.
Seyirci ve sahne aras›nda oluflan yan›lsaman›n özdeflleflmeye yol açt›¤›n› ileri süren Brecht’in bunun yerine izleyicinin zihinsel faaliyetini harekete geçiren yabanc›laflt›rmaya dayal› epik tiyatro önerisini ülke koflullar›na uyarlayan Öngören,
buradan yola ç›karak “Asiye Nas›l Kurtulur?”u yazd› ve sahneledi.
Sahnede “artistik numara” gelifltirme yerine tiyatroda sistem üzerinde duran
Öngören, burjuvalar›n esteti¤ine karfl› iflçi s›n›f›n›n kendi esteti¤ini var etmesini
önerdi.
Egemen s›n›flar bu “tehlikeli” öneriler karfl›s›nda harekete geçmekte gecikmediler. “Sosyal geliflmenin ekonomik geliflmeyi aflt›¤›” tespiti ile bafllayan sald›r›lar
önce üniversitede kan dökmeyle devam etti, ard›ndan da 12 Mart darbesiyle noktaland›.
Dönemin devrimci etkisiyle sanatta devrimci bir at›l›m› bafllatan sanatç›lar
uyduruk gerekçeler yarat›larak 6 y›ldan bafllayan hapis cezalar›yla zindanlara t›k›ld›lar. 60’larda bafllayan at›l›m darbe günlerinde yerini durgunlu¤a b›rakt›. Yeniden toparlanma 1974 aff› sonras› gerçekleflebildi.
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‘68’in sahnemize katt›¤› iki baflka zenginlikten biri sözsüz tiyatro (pantomim), bir di¤eri de politik sokak tiyatrolar›d›r.
Sözsüz tiyatro, bat›da dönem içinde büyük ç›k›fl›n› gerçeklefltirirken ülkemizde de O¤uz Aral, Erdinç Dinçer, Ergin Kolbek, Taner Barlas ve Oktay An›lanmert,
bu alanda çeflitli topluluklar var ederek gösteriler sergilediler.
O¤uz Aral ve toplulu¤u muhalif bir çizgide ve yerel tatlar katarak haz›rlad›klar› gösterileriyle çeflitli flenliklerde yer al›rken, Erdinç Dinçer bat› çizgisinde
yap›tlar ortaya koydu. Ergin Kolbek’in yaratt›¤› “Biko” tiplemesi özellikle gençlik
y›¤›nlar› içinde ilgi görürken sanatç›, çok verimli günlerinde yaflam›na son verdi.
Taner Barlas ise özellikle 70’li y›llarda özgün ve derin politik içeri¤i olan yap›tlar
ortaya koymaya bafllad›. Oktay An›lanmert üretimin yan› s›ra bu alanda e¤itim
çal›flmalar› yaparak ö¤renciler yetifltirdi.
“Her Yer Sahnedir!” slogan›yla ortaya ç›kan sokak tiyatrolar› ise dönemin bir
baflka zenginli¤ini oluflturdular. “Devrim ‹çin Hareket Tiyatrosu” ve “‹flçinin Tiyatrosu” ‹stanbul’da, Tarsus Meydan Oyuncular› Güney Anadolu’da oyunlar sergilediler.
Genel olarak o günlerin politik sorunlar›n› ajit-prop bir dille iflleyen topluluklar, kuru bir anlat›m yerine zengin yarat›lar ortaya koydular.
Tiyatrodan uzak kalan izleyiciye ulaflma hedefiyle o günlerin yeni geliflmekte olan gecekondu semtlerine giden topluluklar Çeliktepe, Gültepe vb. semtlerde
izleyiciyle yak›n bir diyalog gelifltirmeyi baflard›lar. Bir süre sonra kahvelerde de
gösterilerini sergileyen topluluklar ‹stanbul’a yap›lmak istenen ve ayd›n çevrelerin
karfl› ç›kt›¤› “Bo¤aziçi Köprüsü”nden emek sorunlar›na, yerleflim ve insan iliflkileri üzerine yaz›lm›fl metinleri yer yer abart›l› bir oyunculuk biçimiyle izleyiciye sundular.
Sonuç olarak ’68 dönemi genelde sanat alan›m›z› özelde tiyatromuzu yo¤un
bir biçimde etkilemifl, Cumhuriyet’in kuruluflundan 60’lara görülmemifl bir canl›l›k, bu dönemde yaflanm›flt›r. Sahnede gerek metin gerekse oyun biçemi olarak
de¤iflik tarzlar denenmifltir. Sanat›n s›n›fsal olarak kendi yönünü tayini, ezen s›n›flar›n esteti¤inden farkl› bir esteti¤in var edilmesinin gereklili¤i yine bu dönemde genifl kitlelerin önünde ortaya konmufltur.
Dönem içinde yurtd›fl›nda festivallerde de oyunlar sergileyen çeflitli topluluklar›m›z oralardaki sanatç›lar›n pek fark›nda olmad›klar› konular› onlarla paylaflm›fl, ülkemize özgü sahne biçimlerini onlara tan›tm›fllard›r. Ayn› dönemde, oyuncular tiyatro alan›n›n da bir ifl kolu oldu¤unu, toplumda ezilen emekçilerin hak
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mücadelesi gibi kendilerinin de bu yönde bir mücadele vermesi gerekti¤ini anlayarak sendikalaflma yoluna gitmifllerdir.
’68 ’i Geçtikten Sonra
12 Mart darbesiyle, K›z›ldere katliam› ve hemen ard›ndan 6 May›s idamlar›yla, hapislere doldurulan binlerce ilerici demokrat ve emekten yana insanla oluflan yeni manzara bir dönemin geride kald›¤›n› ilan ediyordu.
68’in heyecanla üreten, koflturan sanat insanlar› büyük bir flaflk›nl›kla oluflan
yeni döneme bak›yorlard›. S›k›yönetim mahkemelerinde uyduruk suçlamalarla
dönemin önde gelen sanatç›lar›na, devrimcilere, ilericilere verilen cezalar büyük
bir flaflk›nl›¤a yol aç›yordu.
Toplumun yak›ndan tan›d›¤› sanat insanlar› uyduruk iddianamelerle gizli örgüt üyesi ilan ediliyor ve ard›ndan da yap›p yapmad›¤› belirsiz bir dolu suçla
mahkûm ediliyorlard›.
Bir dönem önce “kararl›” ve “keskin” bir tav›rla sanat üreten kimi sanatç›lar;
Vas›f Öngören, Halil Ergün, Can Yücel vb. sanatç›lara verilen hapis cezalar›n›
görünce önce geçmifli “elefltirme”ye ard›ndan da kendilerine “yeni” bir yol aramaya girifltiler.
Bir k›sm› “sürgün” ad› alt›nda kendilerini yurt d›fl›na atarken di¤er bir k›sm›
kenara çekilmeyi ye¤lediler. Belli bir kesim ise muhalefetini de¤iflik yöntemlerle
sürdürmeye çal›flt›.
1972 yaz›nda bafllayan karamsar hava 1974 y›l›n›n fiubat ay›nda da¤›ld›.
fiubat’›n ilk haftas›nda ç›kan afla 12 Mart’ta mahkûm olanlar›n bir k›sm› d›flar›
ç›kt›. O y›l›n yaz aylar›nda ise yurt d›fl›na gidenler ülkeye dönmeye bafllad›lar.
70’lerin ikinci yar›s› bafllarken dünyada ’68 dalgas› dinmifl, iflin öncülü¤ünü
yapanlar “Biz Devrimi Çok Sevmifltik!” edebiyat›n› üfürmeye koyulmufllard›.
Ülkemizde ise 60’l› y›llarda ortaya at›lan kavramlar, mücadele önerileri, hatta örgütlenmeler 70’lerin ikinci yar›s›n›n bafl›nda yeniden canlanmaya bafllam›flt›.
Siyasal alandaki geliflmeler sanatsal alan› da etkilemeye bafllad›.
Yeni ç›kan dergilerde ortaya at›lan düflünceler, yay›nlanan sanatsal ürünler,
tart›flmalar ortam› bir anda canland›rd›.
O günlerde gerçekleflen yerel seçimlerde bafla geçen ilerici, demokrat belediye baflkanlar›, ilerici sanatsal çabalara destek veren etkinlikler, toplant›lar, flenlikler düzenlediler.
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‹stanbul Belediyesi fiehir Tiyatrolar›’n›n bafl›na yeniden tiyatro adam› Muhsin Ertu¤rul’un getirilmesiyle bu kurumda da ileri at›l›mlar bafllad›.
Bir yanda anti-faflist, sistem elefltirisi yapan oyunlar sahneye konurken öte
yanda ‘68 döneminde üretimleriyle öne ç›km›fl Taner Barlas’tan Haflmet Zeybek’e
bir dolu sanatç› kurumun bünyesine al›n›yordu. O günlerde kuruma giren yönetmen Beklan Algan, kurum bünyesinde yeni aç›l›mlar sa¤lama hedefiyle bir “Deneme Sahnesi” kuruyordu. Bu sahnede o güne dek ‹stanbul fiehir Tiyatrolar› sahnelerinde örne¤i görülmemifl içerik ve biçimde oyunlar sahnelenecekti.
Dönemin bafl›nda amatör bir topluluk olarak perde açan “Genç Oyuncular”da yetiflen kimi oyuncular ise 70’lerin bafl›nda “Dostlar Tiyatrosu”nu kuruyor,
baflta Genco Erkal olmak üzere Mehmet Akan ve Arif Erkin’in çabalar›yla ilerici
bir özel tiyatro perdelerini aç›yordu.
Dostlar Tiyatrosu, o günlerde politik tarihe damgas›n› vurmufl “Rosenbergler
Ölmemeli”, “Havana Duruflmas›” gibi ABD’nin çirkef yüzünü deflifre etmeye yönelik belgesel oyunlar sergileyerek ifle bafllad›. Rosenbergler Oyunu sosyalizmden
yana tav›r alan bilim insanlar›n›n ABD’de ac›mas›zca idam ediliflini konu ederken “Havana Duruflmas›” sosyalist Küba’ya sald›ran ve orada kurulan yeni düzeni y›kmaya çal›flan karfl›devrimcilerin yarg›lan›fl›n› anlat›yordu.
Bu oyunlar özellikle h›zla politikleflen üniversite gençli¤inin yak›n ilgisiyle ve
yo¤un bir izleyici kitlesiyle bulufltu.
70’lerin ikinci yar›s› bafllarken ülke çap›nda yayg›nlaflan grev dalgas› toplulu¤u etkiliyor, onlar da Haflmet Zeybek’in kaleme ald›¤› maden oca¤›nda gerçekleflen bir grevi anlatan “Alpagut Olay›” oyununu sahnelerine tafl›yorlar. Yazar,
yönetmen ve koreograf Mehmet Akan, yöre danslar›yla bezeyerek anlat›yor grevi ve iflçilerin maden oca¤›na el koyarak oca¤› iflletifllerini.
‹stanbul’daki Dostlar Tiyatrosu çizgisinin bir benzeri de Ankara’da Ankara
Sanat Tiyatrosu’nda görülüyor. 60’lar›n bafl›nda toplumcu bir çizgide kendine yer
arayan AST, önceleri Bat› Avrupa Tiyatrosu’nda görülen sistemin haks›zl›klar›n›
elefltiri çerçevesinde ilerleyen bir topluluk olarak sanat alan›nda yerini al›yor.
70’lerde ülkemizde ilk tiyatro grevini gerçeklefltiren AST’› patronlar› terk etti. Bunun üzerine topluluk önceleri kolektif bir yönetimle ard›ndan da politik bir
ayr›flma sonucu Rutkay Aziz’in Sanat Yönetmenli¤i’nde sosyalist bir çizgide ilerlemeye koyuldu. Özellikle 1975 sezonunda sahnelenen Maksim Gorki’nin ayn›
adl› roman›ndan Bertolt Brecht’in oyunlaflt›rd›¤› “Ana” oyunu ülke çap›nda ilgiyle izlendi. Oyun, s›radan bir annenin o¤lunun mücadelesinden etkilenifliyle poli442

tize olmas›n› anlat›yordu.
AST bir yanda dünya edebiyat›ndan Brecht, Maksim Gorki, Hans Fallada gibi yazarlardan oyunlar sergilerken öte yandan da ‹smet Küntay, Bilgesu Erenus,
Ömer Polat gibi yeni yazarlar›n yap›tlar›n› izleyiciyle buluflturmufltur.
Amatör tiyatrolar da yine ayn› günlerde halkevlerinin ve derneklerin çat›s› alt›nda harekete geçti. Lise tiyatrolar›nda yetiflen gençler okulun ard›ndan gerek
halkevleri çat›s› alt›nda gerekse derneklerde yeni yeni topluluklar oluflturdular.
Bak›rköylü, Üsküdarl›, Fatihli gençler liselerindeki deney ve birikimlerini halkevi ve derneklerin çat›s› alt›nda daha da gelifltirdiler. O günlerde sergilenen Üsküdar Halkevi’nin “Görünen Köy K›lavuz ‹stemez”, Bak›rköy Halkevi’nin
Brecht’ten “Carrar Ana’n›n Tüfekleri” ve “Ana”, Fatih Halkevi’nin Aziz Nesin’den
“Sen Gara De¤ilsin” oyunlar› kendi semtleri çerçevesinde büyük ilgi gördü.
Türk ordusunun K›br›s ç›kartmas› sonras›nda ülke çap›nda yükselen ekonomik kriz ve sistem partilerinin yükselen politik mücadele karfl›s›nda aciz kalmalar›, politik bir krizi körükleyince ülke çap›nda büyük bir kargafla ortam› do¤du.
Ekonomik krizin ard›ndan pefl pefle grevler patlad›. Amatör tiyatrolar da
grev alanlar›na yöneldiler. ‹stanbul fiehir Tiyatrosu çeperindeki genç oyuncular›n
oluflturdu¤u bir topluluk Haflmet Zeybek’ten “Grev Ya da Referandum”u, ‹lerici
Gençler Derne¤i ise “Ellerimiz ve Yalana Dair”i vb. oyunlar› bu alanlarda sergilemeye bafllad›lar.
Döneme damgas›n› vuran bir baflka topluluk da Vas›f Öngören’in kurdu¤u
‹stanbul Birlik Sahnesi oldu.
1974 aff›nda, gizli örgüte destek suçlamas›yla ald›¤› 6 y›l 8 ayl›k mahkûmiyetten kurtulan Öngören, cezaevi günlerinde kaleme ald›¤› “Oyun Nas›l Oynanmal›” adl› oyununu ‹stanbul fiehir Tiyatrolar›’nda sahnelemek için kollar› s›vad›.
Öngören ticari dayatman›n olmad›¤› bir ortamda oyuncularla önce teorik
çal›flmalar ard›ndan da sahne prati¤i çal›flmalar› yapabilece¤i hevesiyle geldi¤i
fiehir Tiyatrolar›’nda umdu¤unu bulamad›.
Kurum büyük bir at›l›m içindeydi ama içindeki bürokratik yap› ve oyunculardaki bürokratik ruh de¤iflmemiflti. Öngören’in teorik çal›flmalar›na “zaman kayb›” gözüyle bakan oyuncular onun estetik önerilerine de kulak t›kad›lar. Oyun,
Öngören’in düfllerinin uza¤›nda bir biçimde sergilendi.
Öngören, fiehir Tiyatrolar›’nda birlikte çal›flt›¤› Meral Taygun, Ali Taygun ve
profesyonel alandan Güler Ökten, Mutlu Parkan, Oktay Sözbir gibi oyuncularla
70’lerde Ankara’da kurdu¤u Ankara Birli¤i Sahnesi’nin bir devam› olarak ‹stan443

bul Birlik Sahnesi’ni kurdu. Topluluk Brecht’ten Ali Taygun’un rejisiyle sahneledi¤i “Faflizmin Korku ve Sefaleti” oyunuyla bafllad›¤› serüvenini yine Brecht’ten Vas›f Öngören’in sahneledi¤i “Sezuan’›n ‹yi ‹nsan›”, “1941-1942’den ‹nsan Manzaralar›” ve Öngören’den “Zengin Mutfa¤›” oyunlar›yla sürdürdü.
Topluluk sahnede düflledi¤i yerlere ulaflamasa da gerek iç yap›lanma gerekse oyun çal›flmas›nda önemli denemeler gerçeklefltirdi. Sahnede do¤ruyu yakalama noktas›nda büyük çabalar harcad›. 1979’da Öngören’in çal›flmalar›na Berlin’de devam etme karar› ile da¤›ld›.
Giderek gerginleflen ortam ard›ndan faflist katliamlar› getirdi. Önce ö¤renci
cinayetleri ile bafllayan faflist sald›r›lar giderek kitlesel katliamlara dönüfltü. Ülkenin önde gelen ayd›nlar›, sanatç›lar› da bu sald›r›larda can verdiler.
Sald›r›lar öylesine yayg›nlaflt› ki 1977 y›l›nda amatör çal›flmalar yapan Üsküdar Halkevi’nin sahnesine üç kez bomba at›ld›. Oyuncular›ndan biri faflistler taraf›ndan öldürüldü. ‹stanbul fiehir Tiyatrosu Fatih Sahnesine bomba at›ld›. Oyuncular rastlant›sal bir biçimde ölümden kurtuldu.
Geliflen politik mücadele içinde kurulan devrimci, ilerici dernekler de kendi
bünyelerinde tiyatrolar var ettiler. Bunlar içinde en tutarl› çal›flma yürütenlerden
biri ‹lerici Gençler Derne¤i (‹GD) içindeki tiyatro toplulu¤u oldu. “Elleriniz ve Yalana Dair” oyunuyla yola koyulan topluluk, giderek metinlerini kendilerinin var etti¤i oyunlar sergilemeye bafllad›. Yurtsever Devrimci Gençlik Derne¤i (YDGD)
içindeki topluluk ise bafllang›çta tutarl› bir çizgide oyunlar üretmeye çal›flmas›na
ra¤men giderek mücadele gündeminin yo¤unlu¤u nedeniyle sahnedeki özenini
yitirdi. Mahallelerde ve pazaryerlerinde sergiledi¤i oyunlar›nda pahal›l›k, faflist
cinayetler ve devlet terörünü vurgulayan temalar› iflledi. Bunlar›n d›fl›ndaki devrimci derneklerde zaman zaman var olan anma günlerine endeksli oyunlar sergileyen ve da¤›lan çal›flmalar oldu.
70’lerin sonlar›na do¤ru yo¤unlaflan kargafla ortam›ndan tiyatrolar da nasibini almaya bafllad›. Politik mücadelede de¤iflik siyasi çizgilerin önerileri ve mücadele yöntemleri aras›nda bocalayan topluluklarda politik görüfle dayal› parçalanmalar bafllad›.
Dönemin bafl›nda politik ve estetik çizgisiyle bafl tac› edilen topluluklar Dostlar Tiyatrosu ve AST’›n u¤rad›¤› sald›r›lar karfl›s›nda bocalamas› ve giderek daha elefltirel düzeyi düflük oyunlara yönelmeleri izleyiciden tepki almalar›na neden
oldu.
O günleri 90’l› y›llarda de¤erlendiren Mehmet Akan “‹zleyici bizden slogan
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att›ran çal›flmalar bekliyordu ama biz böylesi oyunlar yapamazd›k.” diye anlat›yor.
Ancak sorun slogan sorunu de¤ildi. ‹zleyici ülkede olup biteni anlamaya çal›fl›p yan›tlar ar›yordu ama sahne bunu beceremiyordu. Çünkü sahnedekilerin de
olup bitenler hakk›nda kafalar› kar›fl›kt›.
Topluluklar faflist terör ve devlet sald›r›s›ndan korunmak için giderek ülke
gündeminden kopmaya bafllad›lar. Onlar›n kopufluyla da alternatif olarak yerlerini daha sert bir dil kullanan topluluklar doldurmaya bafllad›.
Gerginleflen ortamda ajitasyon yönü yüksek oyunlar sergileyen topluluklar,
önce büyük kentlerde ard›ndan Anadolu’da baflta Adana ve Gaziantep olmak
üzere kurulmaya bafllad›. Var olan metinleri yeterli görmeyen bu topluluklar Aziz
Nesin, Muzaffer ‹zgü gibi yazarlar›n öykülerinden yapt›klar› oyunlaflt›rmalarla ifle
bafllad›lar, süreç içinde bu alan kendine özgü yazarlar›n› yetifltirmeye bafllad›.
AST’dan ayr›lan Erkan Yücel ve arkadafllar› önce Devrimci Ankara Sanat Tiyatrosu (DAST) ad› alt›nda sonra da Ankara Halk Tiyatrosu olarak k›rsal kesimdeki izleyiciyi hedefleyen oyunlar haz›rlad›. Do¤u Perinçekçi bir çizgi izleyen topluluk; “Halk›n Gücü”, “Deprem ve Zulüm”,”Toprak”, ve “Güneyden Mektuplar”
adl› oyunlar› Anadolu’nun her yan›na giderek sahneledi. Sahne olmayan köylerde ise traktör kasalar›n› sahne yaparak oyunlar›n› oynad›.
Zeki Göker ve arkadafllar›n›n var etti¤i Ankara Birlik Tiyatrosu da dönemin
politik tiyatro üreten topluluklar›ndan biri oldu. Adana’da amatör tiyatro yaparak
kendini gelifltiren Zeki Göker 70’li y›llar›n sonlar›na do¤ru politik tiyatro ile halk
tiyatrosu ö¤elerini birlefltiren sahnelemeler yapt›. ABT, “Karadüzen”, “Yeniden
Do¤ar›z Ölümlerde”, “Güneflin Katli” gibi oyunlarla Anadolu’nun dört bir yan›n›
dolaflt›.
1979 Marafl katliam› sonras› kimi illerde ilan edilen s›k›yönetim politik tiyatrolar›n gösteri yapmalar›na izin vermedi. Politik oyun yapan tüm topluluklara de¤iflik davalar aç›larak gösteri yapmalar› engellendi.
12 Eylül Askeri Darbesi’yle toplumcu tiyatro yapan tüm topluluklar kepenklerini indirmek zorunda kald›lar.
70’li y›llardan itibaren ülke tiyatrosu yeni yazarlar›n› da yetifltirdi. ‹smet Küntay, Bilgesu Erenus ve Ömer Polat, dönemi ve sorunlar›n› konu alan oyunlar yazd›lar. ‹smet Küntay “Evler Evler” ve “403. Kilometre” oyunlar›nda emekçilerin dünyas›n› anlat›p onlar›n sorunlar›n› ifllerken Erenus “Ortak” ve “Nereye Payidar?”
oyunlar›nda s›n›f sorunlar›na de¤iflik aç›lardan yaklaflt›. Ömer Polat “804 ‹flçi” oyu445

nunda emekçilerin kararl› mücadelesine “Alada¤l› M›ho”da ise Kürt sorununa de¤iniyordu. Yine bu dönemde Vas›f Öngören “Zengin Mutfa¤›” oyununda yükselen
faflizme dikkati çekerken dönemdafl› Oktay Aray›c› “Seferi Ramazan Beyin Nafile
Dünyas›”nda sistemin “iyi niyetle” de¤iflemeyece¤ine vurgular yap›yordu.
Emek mücadelesi içinde geliflen ve dönem içinde h›zla büyüyen sendikalar,
sanat alan›na de¤iflik katk›lar yapt›lar. Maden-‹fl, Petrol-‹fl çeperindeki iflçiler sendika tiyatrosu kurarak emek sorunlar›n› mizahi bir dille ifllediler. Devrimci ‹flçi
Sendikalar› Konfederasyonu (D‹SK) çeflitli tiyatrolara toplu sat›fllar örgütleyerek iflçileri tiyatroyla buluflturan etkinlikler düzenledi. Ancak bütün bu çabalar tutarl› bir
sanat politikas›yla yürütülmedi¤inden iflçi s›n›f›na düzenli bir biçimde sanatsal
ürünler ulaflt›r›lamad›.
Tiyatro alan›nda çal›flan emekçiler dönem içinde sendikal çabalarda yo¤unlaflt›lar, AST haklar› için grev yapmay› baflard›. fiehir ve Devlet tiyatrolar›ndaki
emekçiler yükselen mücadelenin etkisiyle gerek parasal anlamda gerekse haklar
anlam›nda iyi bir düzey yakalamay› baflard›lar. 24 Ocak ekonomik kararlar› ile
birlikte,12 Eylül günlerinde, elde edilmifl haklar emekçilerin ellerinden teker teker
geri al›nd›.
12 Eylül 1980, 60’l› y›llardan bafllayan ve 12 Mart Darbesi’ne ra¤men durdurulamayan politik ve sanatsal geliflmenin önüne engellenebilir bir set çekmenin
milad›d›r. Cumhuriyetten 50’li y›llara kadar tek parti zulmü alt›nda geliflemeyen
sanatsal alan›m›z geçen 20 y›l içinde önemli aflamalar kat etmifl, gerek içerik gerekse sanatsal estetik anlam›nda yeni geliflmeler olmufltur.
Yaz›lan oyunlarda sistem üzerine sorgulamalar yap›lm›fl, ezilenlerin yaflamlar› ve mücadeleleri ilk kez bu dönemde sahnede sergilenmifltir.
Baflta Vas›f Öngören olmak üzere Baflar Sabuncu, Rutkay Aziz, Genco Erkal, Mehmet Akan önemli yap›tlar ve sahne gösterileri gerçeklefltirmifllerdir.
Ancak 12 Eylül sonras› gerileyen sanat alan›m›z ve insanlar›m›z 1991’de
“sosyalist” sistemin da¤›lmas›yla sistem içinde t›kan›p kalm›fllard›r. Yaflamlar›n›n
geri kalan›n› s›radan oyunlar yazarak, sergileyerek, dizi filmlerde oynayarak,
seslendirme yaparak ya da kenara çekilerek geçiren bu öncü, ilerici sanatç›lar›n
ard›ndan yeni kuflaktan kimileri ç›k›fllar yapm›fl olsa da yeterli olamam›fl ve dönemin atmosferi nedeniyle de kitlelerden yeterli ilgiyi görememifllerdir.
Dönem içinde birkaç yazar ve birkaç amatör tiyatro inatla ayakta durarak
çabalar›n› sürdürmüfllerdir.
2000’li y›llar›n hemen bafl›nda ülke çap›nda yaflanan sanatsal dibe vurufl
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büyük bir da¤›n›kl›¤› da beraberinde getirmifl, sanat alan› ancak 2005’ten sonra
yeniden bir toparlan›fla geçebilmifltir.
Bugün medyatik bombard›man alt›nda kalm›fl, kendi taleplerine ve durumuna yabanc›laflm›fl, neye sevinece¤ini neye üzülece¤ini flafl›rm›fl genifl y›¤›nlar› de¤ifltirip dönüfltürecek sanatsal politikalara ve at›l›mlara gereksinim vard›r.
Sistem sanat›n ne denli tehlikeli bir silah oldu¤unu 70’li y›llardaki deneylerden görmüfl ve bu alandaki “ifle yarar” sanat insanlar›n›, düflünürleri sat›n almak
için her tezgâh› harekete geçirmifltir. Medya pervas›zca günlük yaflant›m›zdan,
duygular›m›zdan kiflisel ve politik mücadele tarihimizden kahramanlar›m›za kadar her unsuru kendi ç›kar› aç›s›ndan kullanmaktad›r.
Buna karfl› politikalar ve eylemlilikler gelifltirilmedikçe yeni sanatsal ürünler,
yaklafl›mlar, karfl› koymalar ortaya konmad›kça, kitlelerin devrimci sanatla buluflmas› için olanaklar yarat›lmad›kça onlar “sol” çevreleri bile pefline takacak politikalar ve yöntemlerle üzerimize geleceklerdir.
80’lerin bafl›nda yayg›nlaflan sponsorluk iliflkileri sanat alan›n› çürütmüfl, sanatç›lar› sermayenin ve devletin kap›s›nda “dilenci” durumuna düflürmüfltür. Sanat›n hele hele devrimci sanat›n sermayenin ve devletin kirli liralar›na gereksinimi yoktur ve olmamal›d›r.
Bize düflen sanat›n her dal›n› para babalar›n›n ve medyan›n sald›r›lar›na
karfl› sürekli bir devingenlikle harekete geçirmek ve burada üretilen her türlü ürünü genifl y›¤›nlarla buluflturmakt›r. Bu, kitlelerin oldu¤u kadar sanat› üretenlerin
de ayakta kalabilmesi için gereklidir. o
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