
den kurtarilmaslndan sonra banka normal faaliyetlerine de- 
vam edebilmigtir. 

Cumhuriyetin il%nl, o gune kadar faaliyeti Adapazan 
bolgesine inhisar eden bankanln geli~mesinde onemli bir 
baglangl~ olmu$tur. Bankanln geli~mesi paralelinde serma- 
yesi 1926'da 500 000 TL.'na gkarllmlgtlr. 29.3.1928 ta- 
rihinde yapllan genel kurul toplantlslnda allnan kararla da 
bankanln, unvani Adapazarl Turk Ticaret Bankasl Anonim 
Sirketi ~eklini alinl$ir. Yine ayni yil sermaye 500 000 TL.' 
ndan 1 000 000 TL.'na ~lkarilmi~tir.  

Cumhuriyet doneminde banka igtirakler konusuna da 
egilmig ve igtirakleri ile ekonomik onemi buyiik olan igleri 
~ a l i ~ m a  alanl i ~ i n e  alarak hizmet konularlni genigletmi~tir. 
Ayni donemde banka sosyal ve kiiltiirel haliyetlere aglrllk 
vermig, meslek adaml yetigtirmek iizere istanbul'a yiiksek 
ticaret ogrenimi i ~ i n  ogrenciler gondermi~tir. Bu gen~ler  
modern bankacllik i~lemlerini o$jrenn~ialerdir. 

1934'te bankanin sermayesi 2 200 000 TL.'na yiik- 
seltilmi$ir. Artlrllan bu sermayenin 1 000 000 TL.'nln 
Maliye Bakanllgi ile devlet bankalarinca satin alinmasl sag- 
lanmrgtlr. Aynl yil banka idare merkezi Ankara'ya nakledil- 
mistir. 18.6.1936'da yapllan genel kurul karari ile 31.3.1937 
tarihinde bankawn unvanl Turk Ticaret Bankasl Anonim 
Sirketi'ne cevrilmigtir. idare merkczi de 1952'dc istanbul'a 
nakledilmigtir. 

1950'de 12 ~ubeye sahip olan T. T. B.'nln hizmet ve 
imklnlar~ daha geniglemig, sonralti )!lllarcla j!apiIall ~aliy- 
malarla ~ u b e  saylsl 1960 yillnda 92'ye, 1970 yrlinda 169'a 
Grkarilml~tlr. 

Yeni ~ubelerin acilmasi ile gcniqleyen tqkilbt vc iq  
hacmine paralel olarak bankanrn malt bunycsi dc kuvvetlea- 
dirilmigtir. Yapllan art~rlmlarla sermayesi 1958'de 
16 500 000, 1963'te 20 000 000, 1967'de 30 000 000, 1970'tc 
50 000 000, 1972'de 125 000 000 TL.'na ~ikarllm~gtlr. 

T. T. B., 1981'de 500 000 000 TL.'na yukseltilen serma- 
yesi, 400% asan ~ u b z  sayisl, 7 000'e varan personeli ile ti- 
cart, malt ve iktisadi alanlarda ~al l~malar lnl  surdiirmektedir. 

TURK T ~ A T R O S U  : Tiirkiye'nin, gcrek kendi gelig- 
tirdigi geleneksel tiyatrosu gerelc XIX. yuzyilda benimsedigi 
Avrupai tiyatro anlayly ile isl21n ulkeleri i ~ i n d e  tiyatro 
anIay1$1 baklmindan ayri bir yeri vard~r. Araplar~n, iran- 
lllarin ve b a ~ k a  islhm ullcelerinin hi~biri,  Tiirklerin tiyatro 
alaninda gosterdigi bagarlya ulagamamiglardir. 

Burada s6.2 konusu edilen T. T. ile Turklerin Ana- 
dolu'ya yerle~melerinden sonra gunumuze kadar geligtirdik- 
leri tiyatro kastedilmektedir. Turkler Anadolu'ya gelirken 
birtaklm kukla tiirlerini biliyorlardi. Bunun yanl slra dans- 
larl ve belki birtaklm ilkel taklit gosterileri de vardl. Ana- 
dolu'ya yerle~tikten sonra orada daha once yagamlg top- 
luluklarla, ~ a g d a ~  olduklari halklarin kulturleriyle allgve- 
rigleri olmugtur. Bunun sonucunda, ozellikle Anadolu koy- 
liisiiniin bugiin de oynadlgl, bolluk torenlerinin kallntllar~ 
olan ve diinya tiyatrosunun en onemli kaynagi sayllan 
seyirlik oyunlarlnl geligtirmi9lerdir. Butun Avrnpa tiyatro- 
suna kaynakllk eden Yunan dram1 da buradan gelihmigti. 
Ancak, ne yazik ki Anadolu Tiirkleri, yuzyillar boyunca 
bu bolluk torenlerini ilkel bi~imlerinde korumug olmala- 
rlna ragmen Avrupalllar gibi bunlardan iistun, olgun bir 
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tiyatro geli~tirememiglerdir. istan- 
bul'un allnlglna kadar Tiirklerin 
kompsu Bizans da, ustelik Yunan 
ve Roma medeniyetinin uzantlsl ol- 
masma ragmen bin yllllk omru bo- 
yunca bir tiyatro ve dram geligtirr- 
memigtir. 

Anadolu Tiirklerinin kiiltiirii ve 
ozellikle dramatik sanati beg onem- 
li etkenin bir araya gelmesiyle 0 1 ~ 2 -  
mugtur. Bu etkenler gunlard~r : 

a. Yer : Tiirkler Anadolu'ya 
yerlegmeden once buras1 ~ e ~ i t l i  mc- 
deniyetleri bar~ndlrm~gtl. Tiirkler 
geldikten sonra en azlndan kendile- 
rinin yirmi katl bir niifusla yiizyll- 
lar boyunca birlikte yagamlglardl. 
Boylece T. T.'nun olu$~~munda 
Tiirklerin bu topraklarda kendilerin- 
den once yasayan medeniyetlerden 
etkilendikleri gibi ~ a g d a ~ l  olduklar~ TmK TiuAT~osu : Orta 
(Bizans imparatorlugu gibi) toplum- 
larla da kiiltiir al~gveriginde bulun- 
mu~lardlr. Bugiin ozellikle Anadolu 
koylusiiniin yagattlgi oyunlarda bunlarln izlerine rastla- 
maktaylz. 

b. Soy : Bu etkenin en kallcl belirtisi bugiin de konu- 
pulan Tiirk~edir. Tiirklerin Orta Asya'daki Samanist inane- 
larl Anadolu Tfirklerinin kiilturii fizerinde genig Gl~fide et- 
kisini gostemektedir. Bfiyii s6zlerinin oy~lnlarda da yer al- 
mas1 bu s ~ k l  iligkiyi giisterir. Bunun izleri Anadolu dans- 
larl ve seyirlik oyunlarlnda gijriiliir. Din! ozellikleri ya- 
nlnda seyirlik oyunun niteligini taglyan tarikat danslarlnda 
bile Samanist izleri bulunmugtur. 

c. isliim dini: Tiirklerin Islrimiyeti kabul etmeleriyle 
ijnemli bir kiiltiir degiaikligi mpydana gelmistir. Allcak Islg- 
miyetin tiyatro, dans ve tasvir yapmaya etkisi olLlmlu degil- 
dir. ~~~~k utaklitu gerek dtasvirw her ikisi de benzetme 
sanatlandlr. Islgm'da ~ l l ~ h $ ~  niteliklerinden biri "musavvir~ 
oldugu i ~ i n  benzetme ve 
yaratma onun kudretinde- 
dir. Bundan dolay~ da ya- 
ratlc~llk ve can11 varllkla- 
rl tasvir etme gibi sanal 
kollari hog goriilmemigtir. 
Ayrlca Cahiliye donemi- 
nin puta tapanlarlyla sa- 
vagan lslrimiyet, resim, 
heykel, kukla gibi b 
ile iligkili sanat eserle 
de kabul etmedi. Nitekim 
Orta Cagda Hristiyan ki- 

lisesi ve Bizans'ta din 
adamlar~ aynl gerek~eyle 
Yunan - Roma tiyatrosu- 
na kary savaS a~mlglardl. 
Orta Cagda IslLmiyet in- oyununda Pi~eklr KCqiik IS- 

sanla, onun kigiligi, duy- mail ve Ihavuklu Ali Bey'in 
gularl, davramglarl ile uf- inahavereleri 

ra~acak yerde biitiin ilgisini metafizige vermigti. Insanla 
ilgilenmeyen bir kiiltiirdc tiyatronun olmamasl da tabiidir. 
Gerci K~lr'niz'da caill~larln taklit ve tasvirine k a r ~ l  bir ya- 
sak )~oktur, ancak hadislere ve ~egitli din bilginlerinin go- 
r u ~  ve yorunllarlna gore insan ve hayvan benzetmelerinin 
bulundurulmasina kargl clk~lmlgt~r. Ancak, tiyatroya karg 
hoggorii eksikligi yalnlz islLm dininden gkma degildir. fs- 
lhmiyetin kaynaklandigi Arap toplun?u11~11 sosyal, estetik 
ve tarihi durulnunda tiyatronun Glklglna ve geligimine kar- 
81 engeller bulunmaktadlr. 

Gocebe hayatta tiyatro gibi kallc~, yerlegik duzende 
bir sanat yer a lmad~il  gibi, yine boyle bir toplunl diize- 
ninde kigi ve onun sorunlarlna yer yoktur. Asiretin bagln- 
da baglrnslz diigiinen, ona kargl gelen bir kihi kabul edi- 
lemez. Tiyatro sanatl ise insana onem veren toplumlarda 
geligmigtir. Dramatik p t l ~ m a ,  degi~ik goriig ve eylemde 
olan kigiler araslnda geligir. Araplar, antik Yunan tigat- 
rosunu tanlmadlklar~ icin Yunan felsefe ve biliminden 
etkilenmekle birlikte, dramatik edebiyata yabancl kalmq- 
lardlr. Gerci Aristo'nun Poetiku'sl Arapcaya ~evrilmigtir, 
ancak bu ~evirilerde bile tiyatro terimlerinin yanllg kargl- 
lanmasi, Araplar~n bu kavramlara ne olcude uzak oldugunu 
gostermektedir. Bu sebeplerle lsl%miyet bir dram yarata- 
Inaml~tlr. Yalnlz Sii dunyaslnda "taziye", orijinal tek dram 
tiirii olarak giiriilmekte, ancak onun da geli~imi Iran'da ~ o k  
get tarihlere rastlamaktadlr. Bununla birlikte Muharrem'e 
bag11 bir u)igulama olan ve Kerbelri olaylarlna bir acl ~ e k -  
me ritiieli olarak baglayan taziye, baglarda dramatik anlatl 
(perdedari, ruzehan, nakkali), kukla (kimi taziyelerde k i~ i -  
lerin biiyiik kuklalar~n~n y a p ~ l n ~ a s ~ ) ,  maske (yine kiini tazi- 
yelerde dev, geytan gibi yaratlklarln maske taklnmalarl) 
deste-i ezLdari (sembollerle dona t l lm~~ ve ~ e ~ i t l i  sahneleri 
canlandlrarak yapllan yas tutanlarln g e ~ i t  alayl) bir o l~ude  
iciude dralnatik unsurlari taglyordu. Taziyeuin geli~imiyle 1s- 
lrimiyet tek orijinal dramln~ yaratmlg oldu. oyle  ki bunlar, 
yalnlz Kerbel% olaylar~ni ve imamlar~n ~ahadeti iizerine de- 

/ gil, fakat ~egitli koni~larda da oluyordu. hzerbaycan Tiirk- 
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lerinde bunlari buldugu- 
muz gibi, Muharrem uy- 
gulamalarlnln Anado131 
Tiirklerinde de iki baklnl- 
dan bir dramatik yakla- 
Sim gosterdigini soyleyebi. 
liriz. Bunlardan biri, Mu- 
harrem i ~ i n  yazilmi~ ve 

soylenmig manzum metin- 
lerdir. Bunlardan ozellik- 
le makteller (bunlari ya- 
zanlar araslnda Fuzuli, Lb- 

mii Celebi gibi iinlii $air- 
ler de vard~r) genellikle 
on meclis uzerine kurulu- 
yor. Muharremin ilk on 
guniinde her gece bunlar- 
dan bir meclis. dramatik 
bir bicimde okunuyordu. TURK T~YATROSU : Orllaa iasenaq~;rm '6Galgame$' cperaslitdan bir sahl~e 
Nitckim &ik Celebi'nin 
Me~ciriii '~ - ~u'arB'smdaki kayda gore, Lbn~ii Cclcbi'nin Mnk- 
tel-i 61-i Xesk~l'iiniin toplu okuninasln~ vbiz Molla Arab, 
Bursa'da yasaklamis, Lbmii Celebi ise, b a ~ t a  k a d ~  Asel- 
zade Hiiseyin Celebi'yi ve b a ~ k a  ulemayl, bu arada Molla 
~ r a b ' i  da caglrarak bunun toplulukta okunmaslni sagla- 
rnls ve cokunlukla topluluk oniindc okunmaslnln uygun 
olacaglna karar verilmi3tir. Bu konuda ikinci dramatik yak- 
l a ~ l m  ise guniinliizde de ya8ayan uygulamalara gore ozel- 
likle Dogu Anadolu'da Muharrem'in 10. giinii (Asure), 
1ran'da oldugu gibi, "gebeh/gebihfl diizenlemelerle, bir bas- 
ka deyigle olaylarl dra- 
matik bir bicimde yansitir- 
lar. 

Ancak, butiin kisitla- 
malara kary Tiirkiye'de 
can11 bir tiyatro hayatl siir- 
mektedir. Ebussuud Efell- 
di, Abdullah Efendi, Sey- 
hiilislbm Yahya Efendi, 
Ibni Kemal gibi ulcmanln 
fetvalarinda gcrei taklit ye 
seyirlik oyunlar ifin birtd- 
klm kijitlamalar, yasalclar 
getirilmigtir, ancak bunla- 
rln llletinleri okunursa b : ~  
yasakla~llalarln daha ~ o k  
kadl, davac~; ogrctmen, @ -  
renci; din adamlari gibi ke- 
s h i n  alay edil~ncsine kar- 
SI gkilrnl~, bunlar d i~ in-  
da taklidin ve seyirlik 
oyunlarin yasaklanmad~g~ 
g6rulmu~tur. 

d. Impuratorluk : Os- 
manli Iillparatorlugu u~ 
kitaya yay~lmlgtir. Slnirla- 
rl icindc yagayan toplunl- 
lar araslnda din, dil ve et- 
nik yap1 bak~mlarindan TURK T~YATROSU: Orta 
biiyiik farklar vardir. 1m- oy~~nlamd;~ xellne Necclet 

paratorluk bu toplumlarla kar~lllkll bir kiiltiir allsverisi icin- 
de oldukundan ister istemez bu kultiirleri etkiledigi gibi, 
ken& kiilturii de bundan etkilenmigtir. 

e. Batll~la~nza : Os~nanlilar~n Batlyla iligkisi ~ o k  eskilerc 
uzanmakla birlikte ~ ~ 1 x 1 .  Jliizyllln sonlarlna kadar Batl 
kulturiiniin Osmanll imparatorlugu uzerinde etkisi Jloktur 

pek azdlr. Ancak XVIII. yiizyllln 2. yarlslndan 
sonra giderek bu etki biiyiimiiS ve yogunlagmlg, bir kiiltiir 
degiSimi niteligini alnllstlr. Dola,llslyla tiyatro da bundan 
etkilenmigtir. 

T. T.'ilu dort gclenege aylrabiliriz : a. Koylu tiyatrosu 
gelencgi; b. Halk tiyatrosu gelenegi; c. Saray tiyatrosu ge- 
lenegi; d. Bat1 (veya Avrupa) tiyatrosu gelenegi. 

a. Kiiylii tiyatroszi gelenegi: Bu gelenek baglmsiz bir 
ktiltiir birimi olan lioylere ba~l~cl l r .  Bu, daha ~ o k  tarih on- 
cesi bolluk torenlerinden ve animizln (Fr. animisme) inancla- 
rlndan ~ ~ k m l ~ t ~ r .  Giiniimiizde de ya~ayan bu tiyatro, daha 
once nitelikleri belirtilen "soy" kadar iizerinde yaganilan 
topraklarln onceki kiiltiirlerinin devami olan bir tiyatro an- 
1ay1~1dlr. Halk tiyatrosu geleneginden farkll olarak burada 
oyuncular profesyonel degildir, gosteriler de siireli olmaylp 
belli giinlere veya belirli vesilelere bagl~dlr. Bunlar klsa 

oyuncuklar olup cogunda soylesme, maskeler veya hayvan 
benzetmeieri bulunur. Ayr~ca kukla ve dramatik danslara 
da raitlanlr. Runlarin i ~ i n d e  Tiirklerin Orta Asya'dan ge- 
tirdikieri inanclarm kallntilarl bulunduku gibi, Anadolu'da 
Tiirklerdeil once j ~ a ~ a l l ; ~ ~  milletlerin katklsi da goriilmekte- 
dir. Zainanla bu uygulama ve inan~larin ger~ek  ama~lar l  
unutulmug, takvimdeki belirli yerleri cogunlukla degihmig 
olmaslna ragmen giiiniimuzde de Turk kogliisii bunlarl bii- 
yuk bir titizlikle siirduregelmi~tir. Halk tiyatrosu gelene- 
giyle hicbir yakinllgl ve benzerligi yoktur. Belli b a ~ l i  oyun 
tiirleri gunlardir : 

1. Oliip dirilmc konusu : Bu, cski n~edeniyetlerde giirii- 
len tarimsal bolluk ritiiellerinin bir kalmtisldlr. Cogunlukla 
ak ve knra kar~ltllginda iki has~m carplglr, bunlardan biri 
Blur, bu ole11 i ~ i n  yas tutulur. Sonra biiyii ile olii diriltillr 
ve bu, toplu bir sevince donii~iir. 

2. Kiz k a ~ i r m n :  Bu da ilki gibi sembolik bir yoldan 
tarlma riit y~llil; dBugiiniin o)luala~tirilmas~dir. Bir klz ka- 
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TURK T~YATROSU 

$lrll~r, sonra k ~ z  bulunup ailesine geri verilir. K~zln kagl- 
nld1g1 siire, tohumun toprak altlnda kahglnl, yeniden bu- 
lunup geri gelmesi, tohumun geliaip toprak yuziine ~ ~ k m a -  
slnl ifade eder. 

3. Her iki temanm birlegtigi oyunlar. 

4. Gunliik hayattan sahneler : Anadolu koyliisu dra- 
matik oyunlarlnda kendi gunliik hayatmdan sahnelere cle 
biiyuk onem verir. Butiin halk tiyatrosu geleneginde oldugu 
gibi, bu oyun tiirii de toplumsal elegtiri ve ta~lamaya daya- 
nlr. Karl koca ve kaynana gelin ge~in~sizligi, cok evlilikte 
ortak veya kuma anlagmazl~g~, evde kalm~g li~z, olum, geh- 
re ve hacca gitme gibi. 

5. Esnaf oyunlar~ : Anadolu dramatik oyunlarlnln 
konularlnda onemli bir yeri de esnaf ve ce~itli  mesleklerle 
ilgili oyunlar~ tutar. Bu oyunlarda o meslegin araG ve ge- 
re~lerinde abartmalara bas vurularak kaba gakalar yaplhr, 
bu meslek alapa allnu, ozellikle doktor, tuccar, k a d ~  gibi 
su~lanmak istenen kimselerin mesleklerinde bu alaylar dal~a 
da artlnllrd~. 

6. Tarllnla ilgili oyunlar: Tarinlla ilgili oyunlar ara- 
slnda koylerde tarlmla ilgili hay at^, meslegi canlandlran 
oyunlar yer a l~r .  Bunlarill ieinde ozellikle yagmur yagd~r- 
ma, baharln karg~lanmas~, ekim, bicim, urun devgirme, ya- 
ban domuzu gibi uriine zararl~ hayvanlarla mucadele, cift 
siirme, bag bozumu, tarla s ~ n ~ r l a r ~ n ~ i l  belirlenmesi v.b. ko- 
nular canlandlnl~r. 

7. Coban oyunlar~ : Coban, slg~rtlnaq hay at^ uzerine 
olan oyunlarln onemli bir kesimi hayvanlarln sag l~kl~  kal- 
malarl, ~oijalmalari, yavrularln dogumu, kurt gibi siirulere 
zararll hayvanlarla ilgili oyunlardlr. 

8. Hayvan benzetmeleri : Bazl oyunlarda oyuncular Ge- 
~ i t l i  hayvan kil~klarlna girerler. Bazl oyunlarda da hap- 
vanln, oyunun baa ki~isi oldugu goriiliir. Bu tiir oyunlar 
saylca pek eoktur. En cok rastlanan hayvanlar gunlardlr : 
Deve, geyik, tilki, apl, keci, leylek, kopek, tavgan, kirpi, 
kurt, keklik, domuz vb. 

9. Efsane ve masallardan oyunlar : Bazl oyunlar yay- 
gm efsane ve masallarm oyunla$t~r~Imasld~r. Bunlarda, bu 
masal ve efsanelerin kahramanlar~ da yer a h .  Soz geligi 
Koroglu, Keloglan, Kose gibi. 

10. Sakalar ve dilsiz oyunlan : Anadolu'da b a z ~  drama- 
tik oyunlar, belirli bir konuyu i~lemek yerine seyircileri 
korkutarak, $aka yaparak tedirgin etmek veya soytarll~kla 
guldiirmeye dayanlr. Bunun bir turu de dilsiz oyunlar~ 
veya Anadolu'da "sam~t" veya "samut" ve "121" denilen 
oyunlar~dlr. ELI ikinci tiirde hie konugulmaz. 

11. Kukla : Koylerde ilkel kultla turleri ~ o k  yaygmdrr. 
~zel l ikle  yagmur yagdlrmak i ~ i n  yapllan kuklalar bebek, ga- 
put adaml, Icepee kadzn, cornea gelin, culls kadln, kep~ec ik ,  
bodi bostan, gelin gok, kepee bnp, su gelini v.b. adlar al- 
tlnda goriilmektedir. Ayr~ca Hemecik, Karacor, Korcak gi- 
bi adlar altlnda oylanan kukla turu, b a ~ k a  ulkelerde pek 
bilinmeyen bir tiirdur. SGyle ki burada kuklacl bedenini 
~u l la r  icinde gizleyerek boylu boyunca yere yatar, ellerinde 
birer kukla bulunur, kimi yerlerde dizine de bir biiyiik 
kukla baglar. Elleriylz bu kuklalar~ oynatlrken dizine bail1 
kuklay~ da dizlerini bagna dogru ~ckerek biiyuk kuklay~ iki 
kuklanln araslna getirir. 

b. Ralk tiyatroszi gelenegYi : Bu gelenek daha ~ o k  gehir- 
lerde, ozcllikle ~stanbul'da gclismiatir. Bu, n~etinsiz, sahne- 

siz bir tiyatro gelenejji olup Avrupa'da halk tiyatrosunu 
andlran aydln ve yarl aydln orta slnifln tiyatrosudur. Me- 
tinsiz, oyuncunun yaratlclllglna dayanan bir gelenektir. 
Oyuncular profesyonel sanatellard~r. En onemli turleri kuk- 
la, golge oyunu veya Karagoz ve orta oyunudur. Ancak, 
dramatik ozellikler gosteren b a ~ k a  tiirler de vard~r : 

Meddah : Biitun islbm ulkelerinde rastlanan, bir ki~inin 
bir hiktiyeyi bir topluluga dramatik anlat~ bi~iminde sunma- 
s~dlr.  Turkiye'de cok koklu bir gelenegi vardlr (bk. MED- 
DAH). 

Cengiler, kiigekler, curc~~nabazlar: Bunlarln hepsi se- 
yirlik sanat dans~  tiirii olmakla birlikte ~ogunlultla oyunlar~n 
bir konuyu dansla dramatik bir bi~imde canlandlrdiklar~ 
icin halk tiyatrosu geleneginin bir turu gibi incelenebilmek- 
tedir. Cengiler, daha cok kadln oyunculara verilen bir ad 
olmakla birlikte erkekler icin de kullanildlgi oluyordu. Ko- 
~ e k l e r  ise erlcek olup uzun sacllyd~ ve kadln gibi etek giyi- 
yorlardl. Bunlar~n etek giylneyip ~a lvar  giyenlerine "tavgan" 
veya "tavgan oglan~" deniliyordu. Cogunlukla yiizlerinde tu- 
haf maskeler bulunan ve soytarl gibi giyinen curcunabazlar 
ise ~iiriiltiilii, kaba saba garip danslar yaparlard~. Bunlarln 
bir turune de "cin askeri" denilirdi. Ayr~ca, ~enliklerde hem 
duzeni koruyan hem de soytar~l~k yaparak halkl gul- 
diiren tul~irncular~ da bu kesime katabiliriz. Dans ederken 
parmaklar~nln ucundaki kriseleri fir11 fir11 dijndiirenlere "kg- 
sebaz", ~arptire ("Galpara") denilen ~ a l g ~ l a r l i i ~  calarak oyna- 
yanlara ise "garpgrezen" deniliyordn. 

Hoklcabaz : Osmanll Turklerinde dramatik olmayan pek 
gok seyirlik oyun turu vardl. Bunlar sirk gosterileri tiirunde 
oyunlardl. Ancak, bunlardan biri (hokkabazl~k), asllnda bir 
el cabuklugu ve gozbagc~llgi olmakla birlikte, bunu drama- 
tik bir tur durumuna sokan usta ile yardag~ araslnda tlpkl 
golge oyununda Karagoz ile Hacivat, orta oyununda Ka- 
vuklu ile Piaekrir araslndaki guldurmeceli sijj~leameler bu- 
lunmasldlr (bk. HORKABAZLIK). 

Kclkla: Turklerde ~ o k  eskilere uzanan bir kukla ge- 
lenegi vard~r. Ancak, bu gelenek, XVI. yuzyllda M~slr' 
dan Tiirkiye'ye getirilen golge oyununun XVII. yiizylldn 
geligen ve Karagoz ~ d ~ y l a  yayg~nl~k kazanan turu kara~sm- 
da onemini yitirmigtir. 

Tiirk kuklas~ iizerine bilgilcrimiz, ancak eski lnetinlerde 
rastlanan belgelere ve bir iki minyature dayanmaktadlr. 
Pek ~ o k  a ra~t l r~c l  da XVI. yiizylldaki metinlerde goriilen 
ve kukla i ~ i n  kullanllan "hayal" kelimesini gorerek bunu 
golge oyunu sanm~gtlr. Turk kuklaslnln kaynag~ Orta As- 
ya'dlr. Orta Asya'da bugun de ~zbekistan ve Turkistan'da 
goriilen iki kukla turii ~ o k  eskilere uzanlr. Bunlardan biri 
el kuklas~ olup "kol koreak" denilmektedir, ikincisi ipli 
kukla olup "gad~r hayal" adrni taslr ve  iran'dalci ipli kuk- 
la, "hayme-i 8ebbazi"ye bcnzer. Zaten bu tiir kuklanln iran'a 
tanltllmaslnnl Turkler eliyle ,oldugu iizerine belge vardu. 
Osmanl~larda kukla sozii daha cok XVII. yuzyllda gorul- 
mektedir. 

Bilinen kukla turleri ~unlardlr : 1lkcl bir tiir olan is- 
kemle kuklasl; el kuklas~; ipli kukla; araba kuklasl veya 
sopall kukla; ayak kuklasi ve dev kuklalar~. Dev kuklalar, 
genliklerde oynatlllrd~, insan boyunda cok hafif bir Eer- 
geveye kukla giysi, bas, kol ve govdesiyie giydirilir, i ~ i n e  
bir vcya iki k i ~ i  girerek bunlar~ hareket ettirirdi. Bunlar ba- 
Zen iki bag11 olurdu. 1720 ylllndaki genlikin minyaturlerini 
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~ i z e n  Levni'nin minyatiiriindeki bir 
dev kukla iizerinde durulmaya de- 
ger. Dev kuklan~n bapn~n iizerinde 
daha kii~iik boy kuklalar bulunup 
dev kuklan~n icinde gizli olan kiai 
bunlarl da i~erden oynatmaktad~r 
(bk. KUKLA). 

Golge oyunn, Kuragoz : Turk 
halk tiyatrosu geleneginin en yaygln 
olan tiiru golge oyunu veya Kara- 
goz'diir. Yavuz Sultan Selim, MI- 
slr'l ele ge~irdigi s~rada Memhikler 
araslnda ~ o k  gelismi? olan bu gol- 
ge oyununu ilk defa orada gorerek 
sanat~rlar~ fstanbul'a ~a&rtmrstir. 
1582 ~enliginde bile Scrrnarne-i Hii- 
nznyclrz'da belirtildigine gore, golge o)iununu ojinatanlar 
Turk degil, Arapt~. Ancak XVII, yiizylldan bag]a)rarak 
Tiirk golgc oyunu biiyiik geli~meler gosterdi ve sonunda 
biitiin Osrnanll imparatorlug~~ haliimiyetindeki iilkelere de 
ya~rlld~ ve yerlegti. Bu aracla Romanya, Bulgaristan, Yu- 
goslavpa ve en son Yunanistan Turk golge oyununu ta- 
nldl ve benimsedi. Bunun gibi, Cezayir'de, Tunus'ta, Lib- 
ya'da, Suriye vc Liibnan'da ve ustelik G I ~ I S  iilkesi olan 
M ~ s ~ r ' d a  da XX. yiizy~hn ba~larlna kadar Karagoz oyna- 
t11d1 ve bu iilkclerin ~ogunda  Karagoz genellikle Ti irk~e 
sergilendi (bk. KARAGOZ OYUNU). 

C. Suray tiyatroscl gelenegi: ~zel l ikle  Asya'daki tiyat- 
ro gelenekleri araslnda saray tiyatrosu geleneki kcndi bay- 
na deiigik, orijinal bir gelenektir. Ancak Osmanl~lardl ayrl 
b a g ~ n ~ s ~ z  bir gelenek olmaunlgt~r. Halk tiyatrosu geleneiinin 
yururliikte oldufju ~ a i l a r d a  sarayda halk tiyatrosu benim- 
sennlig, Bat1 tiyatrosu geleneginin Tiirlciye'ye girmesiyle sa- 
rayda da bu tiyatro ailIay~g~na bir doniisiim olinustur. 

Sarayda halk tiyatrosu gelenekine iki asidan bakmak ge- 
rekir. Birincisi dogrudan dogruga sarayrn kendi ihtiyacl i ~ i n  
sarayda bulundurulan sanatqlar yoluyla yagatllan balk ti- 
yatrosu; ikincisi sarayda yeti~tirilen sanat~llarla kurulan 
halk tiyatrosu. 

Enderim-i Hiimayunda ve ii~ellikle Seferli Kogu$un- 
da icoglanlar~na bir sanat okulu gibi miizik, spor g6s- 
terileri yan~nda ce~itli  hiiner ve oyunlar oiretiliyordu. Ka- 
d~nlarln bile bu alanda egitin~ g6rdiiklerini biliyoruz. Bu 
saray ifi gosterilerin yanl slra ~egitli vesilelerle (siinnet, ev- 
lenme diikunleri, bir savqln kazan~lmasl, ~chzadelerin do- 
gumu, onemli bir konugun gelisi gibi) bazen klrk gun k ~ r k  
gece siiren gene1 ~cnliklerde sanat~n her tiiriine yer veriliyor, 
bu arada seyirlik oyunlar ve tiyatro tiirleri de gosteriliyor- 
du. Bat1 tiyatrosunun Tiirkige'ye girmesi iizerine, once Ci- 
ragan saraylnda gefici bir ti)latro, sonra Dolmabahce sa- 
ray1 yakminda 1859'da, Y1ldlz saray~uda da ti- 
yatrolar yap~ld~ .  Saray iqinde biri Tiirlc sanatglardan, oteki 
pabancdardan olasan ihi tiyatro toplulugu bulunuyordu. AJJ- 
rlca sarayln dlglndaki tiyatro ve anfiler de sarayln bir par- 
Gas1 gibi imtiyazlar vc j~ardrmlarla destekleniyordu. 

;d. Bat1 (veya Avrlrpn) tiyatrosu geleneii : Bu gelenek 
kendini 1839'dan sonra kabul ettinnekle birlikte daha on- 
celeri de birtakim etkiler soz ko~lusu olabilir. Bat1 tiyat- 
rosu gelenegini iic doneme ay~rabiliriz : 

I. Tunzirnat ve istibdat donenzi tiyatrosu (1839 - 1908) : 
XVIII. yuzy~l~n  so~llar~na dogru ozellikle askeri )ienilgilc- 

rin souucu Batillla~ina ihtiyacl dupuldu. Bu, once daha 
gok teltnolojide oln~akla birlikte her alana ~~ayl lan  yaygm 
bir kiiltiir degi~mesine doniigtii. Bunun en apk  bir ana- 
yasal belgesi olan Giilhane Hatt-I Hiimayunu'nun okun- 
d1:iu 1839 ~1111, aynl zamanda fstanbul'da dort tiyatronu~l 
yapllmas~ bak~nxndan Bat1 tiyatros~~ geleneki i ~ i n  de bir 
baglang~f y111 olarali kabul edilebilir. Bat1 ti~~atrosullun be- 
nimsenmcsi ~ o k  ~ a b u k  ve etkili oldu. 

BL~IILI kolajrla~!lran ctkenlerden biri, saray ve ~ e v -  
rcjidir. TiJlatrojia karal tcpki gijsteren cevreler k a r ~ ~ s ~ n d a  
sultan~n, hen1 Kikiimdar hcm balife olarak tiyatroyla ilgi- 
lcnmcsi, saray~nda tiyatroya yer vei-mesi bir guvence 01~8- 
turuyordti. Ayr~ca dev!zt adamlar~nln da katlcls~ vardl. Sad- 
razaln Ali F271, Giillii Agop'fin Osman!~ Tiyatrosu'na on 
~71111h bir imtiyaz t a n ~ r n l ~ ,  onxi sanki bir devlet tiyatrosu 
durumuna solmu~tu.  Ahmed Vefik P a ~ a ,  Bursa valiligi SI- 

ras~nda bu ~ehirde bir tiyatro kurmug, Ziya Paga, Adana 
vatiligi slrasincla tiyatro pl:sniaiar~n~ desteklemig, tiyatro 
17azarl Ali Bey de fe~i t l i  ~ehirlcrdelii mutasarr~fllg~ slrasln- 
da tiyatro c2th~malarin1 tezvik etmi~ti. Bns~n da tiyatro Fa- 
I ~ ~ m a l a r ~ n ~  benirnsetiyor, l amu oyunu olu~turuyordu. El~ile- 
rimiz dl3 iilkelerde tij~atro uzerine gorduklerini Sefaretname' 
lerinde duyuruyorlar; edindikleri tiyatro kiiltiiriinii, yurda 
dondiiklerinde one~nli gorevlere atand~klarl zaman tilratro- 
nun yararina kulla~~ryorlardl. Tiirkiye'deki ~iabancl el~ilikler 
de kendi iilkelerinin tiyatrolarlnm tanlt~lmas~nda y a r d ~ m c ~  
oluyorlard~. Yabailc~ iilkelerden (ozellikle Fransa ve ital- 
ya'dan) gelen tiyatro, opera vc bale topluluklar~, Tiirkiye' 
de tiyatro sanatlnl tan~t~yorlar, ajrrlca bunlar~n i~inden bazl 
sanatylar (oyuncu, orkeslra jlBuetmeni, delcorcu v.b.) Tur- 
kiye'de kal~yorlar, yerli topluluklarda gorev alarak ogret- 
menlik yaplyorlard~. 

Bat1 tiyatrosunu Tiirliler, once Istanbsl, 1zmir gibi tiir- 

lii ozlnllklarln yaSadlgl gehirlerde, yabancl tiyatrocular- 
dan tanlmlSlardlr. ilk adlnl olarak tiyalro binalarl kurul- 
mu$, izmir ve istanbu19da k ~ s a  siirede bes a l t ~  tiyatro agl- 
m ~ g t ~ r .  ELI konuda onciilii~u Bat1 kiiltiiriiyle daha kolay ilig- 
ki kurabilen azlnl~klar yapmlstlr. Azmllklar, once kendi 
dillerinde temsi!ler vermig, zamanla seyirci kadrosunu ge- 
niSletmek ve kamu desteginden yararlanmak i ~ i n  Tiirkce 
oyllamaya baalamlglardlr, B~ arada saray ve Gevresinin 
de geliSmccle buyiik katklsl olrnu3tur. Clragan, DolmabahFe 
ve Ylld~z saraylarrnda tiyatro binalarl y a p ~ l r n ~ ~ ,  ayrlca yerli 
vc yabanc~ olmalc iizerc tiyatro topluluklar~ kurulmugtur. 
Uunun yanlnda saray, fegitli yollardan saray ~ I S I  tiyatro 
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harekefini de desteklemig, tegvik etmigtir. Ancak, en onem- 
lisi, padi~ahln tiyatroyu korumas~, din? ~evrelerden gelecek 
tepkilere karg~ bir guvence olmugtur. $ark Tiyatrosu ile bu 
topluluktan qkan ve izmir'de tem3iller veren bir topluluk, 
Turkqe temsiller de vermi~tir. 

Bu qallgmalar~n icinde yetisen, tiyatro gorgusii kazanan 
Gullu Agop, yaln~z T u r k ~ e  oynayan, zamanla Musliiman 
Turk oyuncularill da kat~lacag~ bir tiyatronun. onemini an- 
larnqtl. Once kurdugu Asya Tiyatrosu'nu Osmanll Tiyat- 
rosu'na donugturerek i s t a n b ~ ~ l  yakaslnda eski bir sirk ve 
tiyatro binas~ olan Gedikpaga Tiyatrosu'nda temsiller ver- 
meye baglam~gt~. Daha ~ o k  yabanc~ tiyatrolar~n merkezi 
olan Beyoglu yerine, Turklerin qogunl~rkta oldugu bir bol- 
gede aq~lan tiyatro, seyircinin artlr~labilmesi baklmmdan 
da bir kolayllk saglayacakt~. Ancak bu da yetmiyordu. Her 
turlu rekabete kar31 korunmak ve ayrlca halkln destegin- 
den yararlanmak icin 1870'te bir "tekcl ferman~" da ald~.  
Boylece miizikli oyunlar d~glnda Ti i rk~e temsillerin tekeli, 
10 y11 icin Giillu Agop'a tanlnlyordu. Buna karglllk Giillii 
Agop, duzenli temsiller vermeyi ve Galata, ~ s k u d a r ,  Bey- 
oglu gibi istanbul'un ~ e ~ i t l i  yerlerinde tiyatrolar aqmayl 
yukleniyordu. Bu tekel, Giillii Agop tiyatrosunun geligmesin- 
de buyiik rol oynad~. Giillu Agop'un, Turk oyun yazar- 
larlnln yiireklendirilmesinde, Musluman Turk sahne sanat- 
glarlnln sahneye q~lcmas~nda, seyircinin :!eti~mesindc, Bat1 
tiyatrosunu tanlmaslnda buyuk hizmetlcri oldu. 

Osmanll Tiyatrosu, ozellikle baglangq yillarlnda qok 
duzenliydi. Avrupa klasiklerinden yapllan adaptasyon ve se- 
virilerle Turk yazarlar~n~n, bu arada N a m k  Kemal, Ah- 

T ~ ~ R I C  T~YATROSU : Tillkatg Kel Hasan Efendi 

med Midhat, Abdiilhak Hgmid. Ali Bey, Ebiizziya Tevfik 
ve b a ~ k a  yazarlarln eserlerini sahneliyor, seyirciler isin dii- 
zenli abone temsilleri veriyor, ilk gecelere devlet adamlar~, 
elciler, araslra yabanc~ devlet adamlarl geliyordu. Ermer.i 
oyuncularln yanl sira b i r k a ~  Turk oyuncusu da vard~. An- 
cak N a m ~ k  Kemal'in Vata~z  yahut Silistre ad11 oyununun 
seyircide cogkunluk yaratlnasl uzerine yazarlar surgune gon- 
derildi. Oynanacak o)iunlara s ~ k l  bir denetim uygulandl, 
klsttlamalar slklagt~. 

I. Megrutiyet'in il2nlyla biraz ferahlama olduysa da 
bu, k ~ s a  siirdii. Sonunda Osmanll Tiyatrosunun oynadigl Ah- 
med Midhat Efendi'nin Cengi  oyunu ve yine Ahmed Mid- 
hat Efendi'nin Cerkez ozdenler'i saraya jurnal edildi ve 
Gedikpaga Tiyatrosu bir gecede y ~ k t l r ~ l d ~  (1884). 

Osmanll Tiyatrosu, ~stanbul'da miizikli oyunlar dl- 
ynda biitiin Turkqe oyunlarl iqine ahyordu. Bu yuz- 
den istanbul'da b a ~ k a  bir tiyatro soz konusu olamazd~. 
0 donemin onemli bir giri~imi de Ahmed Vefik Pa~a'nln 
Bursa valiligi s~ras~nda  ~stanbul'dan gelmi$, i~lerinde Fa- 
sulyeciyan Efendi, Ahmed Fehim ve Kiiqiik ismail efendi- 
lerin de bulundugu toplulukla kurdugu Bursa Tiyatrosu'dur. 
Tiyatroya i ~ t e n  goniil vermi~ bu uyan~k devlet adam~,  aya- 
glna gelen tiyatroculardan yararlanmas~nl bilmia, onlara kl- 
sa siirede guzel bir tiyatro binas~ yaptlrm~g, hepsini ayhga 
baglamlg, tiyatrodan anlayanlardan bir tiyatro kurulu top- 
lamlgt~r. iyi seqilmig ve haz~rlanm~g, halka tiyatro sevgisini 
agl1a)~acak oyunlarla b i r k a ~  3111 Bursa'da duzenli tiyatro tem- 
silleri verilmi~se de, onu ~ekemeyenlerin jurnal etmesi uze- 
rine pasa sorusturnla i ~ i n  geri alln~nca qallgmalar durmus- 
tur. 

Bu arada Giillii Agop'un tekel fermanlnda a q ~ k  k a p ~  
bulan iki grup tiyatrocu vard~. Bunlardan ilki, tulfiat~dar- 
dlr. Onlar metin?iz, dogmaca oynadlklarlndan tekelin ken- 
dilerine karg~ ~ y ~ u l a n a m a y a c a g ~ n ~  so)-leyerek TulQat tiyat- 
rosunu kurmuglar, baglangl~ta, Giillu Agop tiyatrosunun oy- 
namlg oldugu oyunlari kendi iislDplarlnda sahnelemiglerdir. 
Bunda onciilugii, iinlii orta oyuncusu Kavuklu Hamdi, Ha- 
yalhane-i Osmaui Kumpanyas~yla Aksaray'da kurdugu bir 
tiyatroda yapmlhtir. Tekeldeki ikinci a q k  k a p ~  ise, tekel 
d ~ g ~  b~rakllan muzikli oyunlard~r. Cagln unlii bestecisi Dik- 
ran Cuhaclyan, Opera Tiyatrosu ad~yla kurdugu toplulukla 
daha qok kendi miizikli oyunlarln~, bu arada seviri miizikli 
oyunlar~ oynamigt~r. iki yonden gelen bu rekabet, Giillii 
Agop tiyatrosunu sarsmig, ozellikle ikincisine kar31 kurtu- 
luau, muzikli oyunlar~ oynamakta bulmu~tur. Gedikpa~a Ti- 
yatrosunun ylk111~1 ve tekelin suresinin sona erip bir daha 
)~enilenmemesi uzerine b i r ~ o k  topluluklar kurulmug, bu ara- 
da hem o cagln hem de Megmtiyet tiyatrosunun onemli ti- 
yatro adamlarindan Mardiros Mmakyan, once O s ~ n a n l ~  Ti- 
yatrosu a d ~ n ~  surdiirmug, toplulugu daha cok O s n ~ a n l ~  Dram 
Kumpanyas~ olaralc tanlnrnlstlr. ilk yillarda Giillu Agop'un 
oyun se~imine yak111 bir yo1 izlerkea, gerek kendi ~iyatro 
anlaj:~y gerek istibdat sartlarmmn zorlamas~ sonucunda yer- 
li veya edcbi dcgeri olan ~ev i r i  oyunlara ragbet etmeyerek 
Fransa'da "kap~cl romanlar~" denilen ucuz romanlardan 
adaptasyonlarla ikinci, iiqiincii derece melodramlar~ sahnele- 
di. Bu oyunlar, hem istibdat gartlarma uygun diigiiyor, hem 
de qa&n ahl2k anlaylp bak~m~ndan  olumlu karg~lan~yordu. 
S I ~ I  denetim, etki a l a n ~ n ~  yabanc~ tiyatrolarda da goster- 
mekteydi. Oyuncular aras~nda $ekemen~ezlik ve k ~ s ~ r  bir ya- 
rlglna anlay181 yiiziinden birbirini jurnal etmek de a l m l ~  
yuriimu~tii. Soz geligi, iinlu tiyatro adami Ahmed Fehim 
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TURK T~YATBOSU : Dariilbedayi'de sahneye 

Efendi, Franslz anlayl~lnda vodviller oynamak icin bir top- 
luluk kurmug ve tutunmugtu. Ba~arlsmi  ekem me yen Minak- 
yan, onu jurnal edip zararll oldufju gerek~esiyle vodvil- 
leri yasak ettirmihti. Abdulhamid, istibdat ~artlarinl kendi 
Ylldiz sarayl tiyatrosunda da uyguluyordu. Bu doneinde, 
Ahmed Fehim gibi sanatcplar eiiyle tiyatro Anadolu'ya da 
gotiiriilmiigtiir. Bu sanatGi her gittiii yerde tiyatro kurmug. 
derme Gatma tiyatrolarln dekorlarlnl yapmls, tiyatroyu Ana- 
dolu'nun sehitli yerlerinde tan~tm~stlr. 

ilk Tiirkce oyun, ibrahim Sinasi Efendi'nin $air ev- 
lenmesi'dir. Bu eser 1859 tarihinde aglan Dolmabah~e Sa- 
ray Tiyatrosu i ~ i n  ~smarlann~lgti. Ancak bundan once de 
birtakim denemeler vard~r. Soz geligi, Viyana'daki Dogu 
Dilleri Okulunda Ti i rk~e  ogrenen yabancllarln Tiirk~elerini 
gelistirmek icin birtak~m oyunlar yaziliyor, ogrenciler bun- 
lari hem italyanca, Franslzca ve Almancaya ~eviriyorlar 
hem de yll sonunda oynuyorlardi. Bunlari, o sirada adlarlni 
gizleyen ve Ti irk~e ogretmenligi yapan Tiirk el~iliginden dip- 
lomatlarln diizenleyip sinifta okuduklarl tahmin edilebilir. 
Bunlar araslnda Vakayi-i acibe ve Havddis-i Kefjger Ahmed, 

Nasreddin Hocnnlrz mnrzslba ve HikByet-i ibdd-i Yeniseri- 
ynn ... bulunmaktad~r. Eir de Kaiolik Ermenilerin Venedik' 
te bulunan manast~r~nln yaylnlarl araslnda Erineni harf- 
leriyle Turkce basllm~g ~evirilcr, ayrica giinurniize yaz~li 
meiinleri u i a ~ m a l n ~ ~  ve temsil edildiklerini bildigimiz ~ e ~ i t l i  
Ti i rk~e ceviriler bulunmaktacllr. Yine $air evlerznzesi'nden 
on be8 yll once Abdiilhak H2mid'in babasi Hayrullah 
Efendinin irp okrencisiyken yazmls oldugu bir oyun taslagi 
(HikBye-i ibralzirn P n ~ a  be - ibralzirn-i Gul~erzi) 119391 bu 
arada sayllabilir. 

Nam~k Kemal bu donemin en ijnemli oyun yazarla- 
rlndandlr. Onun Vatan yahut Silirtre [18731, Zavalll ~ o c u k  
C18731, akif Bey [I8741 gibi eserleri bu donemde oynan- 
mlgtlr. Kemal ayrica Gillrlihal 118751, Celrileddin Harzem- 
jalt [13851, Karabeld [I9101 ad11 oynnlarl da yazrnlgtlr. 
Semseddin Sami'nin iif oyunu vardlr, i i ~ u  de sahneye kon- 
mustur : Besn yahut Ahde vefa 118751, Seydi Yahya 118751, 
Gdve [1876]. Ali Bey'in ~ e ~ i t l i  adaptasyoillarlnln yanl slra 
iki komedisi, Misajiri istiskal 118701 ile Geveze berber 

1 [I8721 ve bir miizikli oyunu, Letifet [I8971 vardlr. Re- 
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3L.L I F! UM 'I 1 Y A'l KUSU 

caizade Ekrem de dort oyun yazm~gt~r : AfiJe  Alzjelik 
118701, Atala yah~tt Anzerilta vaizgi1ei.i L18741, Vuslat ya- 

hut Siireksiz s e v i n ~  [I8741 ve komedisi Colc bilen cok ya- 
nllzr 119141. Ebuzziya Tevfik, Victor Hugo'dan esinlene- 
rek kaleme ald& Habibe yahut Semahat-i a~lc  118751'tan 
once Ecel-i kaza 118721'yl yazmlgtlr. Samipaaazade Sezai'nin 
Sir [I8871 ve Muallim Naci'nin Razzrn Bey yakut Heder 
adlyla birer oyunlar~ vardir. Abdii!hak 1-ILmid'in.bircok oyu- 
nu o y~llarda y a y ~ n l a n m ~ ~  veya bu diinemds yaz~lmakla 
birlikte daha sonra yaylnlanmist~r. Bu donemde y a z ~ l m l ~  
eserleri arasinda ~ u n l a r ~  sayabiliriz : icli ktz r18731, Mn- 
cera-i azk C18731, Sabr ii sebat [18741, Duhter-i Hind2 
118751, Nazife r18761, Ne.rteueiz 118761, E ~ b e r  118801, 
Tezer [18801, Tank ya!lut Eizdiiliis jethi [18791, Filzterz 
119161, Zeyriep 119081, Sardaiznpal 119171, Liberte [tefri- 
k a :  19131. 

Tiyatro yazarlarindan biri de Ahmed Midiiat Efendi' 
dir. En onemli oyunlar~ : Eyvah L18721, Agikbng 118751, 
Ahz-i scir [18751, Cengi yct!~ut Danig Celebi 118751, C ~ r l ~ e z  
ozdenler [I8831 ve Zeybekler 118851'dir. 

Bu yazarlar~n yanl sira tiyatro tiiriinde eser ver- 
mi$, hatta bircok oyunlari birlikte yazmlg olan Mch- 
med Rifat ile Hasan Bedrettln'i de sayma!: gerckir. Bu ya- 
zarlarm telif ve ~ e v i r i  oyunlarr vardlr. 0 donemin ozelliklc 
komedi alan~nda en onemli yazarl Bursa11 Fcraizcizade Mch- 
med Sakir'dir. Moli&re etkisiyle yazan Feraizcizade'nin ent- 
rika, tore ve karakter komedisi niieliklcrinin k a r ~ ~ ~ m i  olan 
oyunlarr gunlard~r : Teehhill yahut ilk gaz agrzsz r18851, 
frzatcl yahut Cop~atan  [18841, E v f i ~ z n i  [18841, icab-z gu- 
rur ynf:nt i17!czldb-z n2:rlinbbet 118841, Krvlc yczl:ln Itii.re ve 
Yalan tiikerzdi [1885!. ELI say~lanlardan baqka pek eok ya- 
zarln tiyatro i ~ i n  oyunlar~ jlaylnlanmi~ ve oynanmlst~r. 

Yazarlar, zaman zaman gelenelisel tiyatromuzun etkisi 
altlnda kalmakla birlikte daha ~ o k  Avr~ipa tiyatrosu terzrn- 
da yaz~yorlard~. Komediler, daha qok tiireiere yer ver- 
mekle birlikte vodvil niteliiindcydi. Yr~zorlar, trajediyi 
de denemi,ler, mdnzum oylinlar vermiglerdir : Ali Haydar'ln 
Sergiize~t-i Perviz [1S66] ve If. Erscis r1866!, Abdirlhak H9- 
mid'in kimi o)unlar~, Ali Fer~~:h'un H~yen!c [1885]'i, Ah- 
dii1h:lim Memduh'un Bedriyc ! 18851'si gibi. Tarihi ~e bzi- 
gese! o:,cnlar drl. yazllrll~st~r. Ancak p g i n  $ekinyenligindcn 
Turk tarihinz pek az bag vcr i~ lmu~,  daha cok Dogu is1;im ve 
Arap tarlhi kaynak olarak ahnwrgtir. Yazar~ bilinmeye~: ve 
metni de elirnizde bulunmayan Osmanl~ Tiyatrosunun ny- 
nanug oldugu Fetlt-i celil-i Ronsln:zil~ziye ile Fetii-i celil-i 
iiilsrr ve onun gibi tarihl oyunlarrn yanl swa, savag srra- 
s~nda  h a l k ~  yhreklendirmek ifin bir iki belgesel ojrun daha 
yaz~lm~gt~r .  Rcnantik dramlar ise daha bagarilldir. N a m ~ k  
Kemal'in, Ahincd Midhat'in, Ebiizziya Tevfik'in birtaklm 
oyunlar~ bu turdendir. Pvlelodramlar, bu cagrn e:l cok tutu- 
Ian oyun turiidiir. Her melodram, kotiilugCLn sonunda ceza 
gorecegi, iyiligin de kar~lhksiz kalmayacagi fikrine baglan- 
ml~tlr.  Seyircilerden biiyiik ilgi gijrdiigii i ~ i n  bu tiir, ge- 
rek ceviri yoluyla gerek bu orneklzr iizerine yer!i oyunlar 
yaz~larak uzun sure oynanmigtlr. Bunlar aras~nda H~.snn 
VBhid'in Anadolu k6yliileri gibi, olaylar~ ve ki~ileri koy 
cevre:iaden a11nn11~ o y ~ n l a r  b ik  ynz:lip oynanrn~gtrr, Diiy- 
gusal dramlar, bn doneinin sayica en krtbarik tiirudur. Da- 
ha cok tiirlii sebeplerdcn d~!zyi birbirine kavu~amayaii scv- 
gilileri ele aian bu drzm:arin, hvrupa'da yazr11p oynanan 
dramlara benzer yonleri dc vardir. Ancak, bunlar~n ba~!~ca 
amacr, ac~ndirmak, aglatrnsk, duygulnr,dirmaktlr. Yedinci 

bir tur olarak muzikli oyunlar sayilabilir. Bunlar ifin ~ o k  
iyi ornekler vard~r  : Arif'irl Izilesi, Kose Kiihya, Leblebici 
Horhor A i n ,  Cengi, Pembe klz, Koroilu gibi. 

Sonuc olarak, araya istibdat ve onun s ~ k i  denetimi gir- 
memi$ olsayd~, Tanzimat tiyatros~~nun cok olumlu gelisme- 
ler yapabilecegi siiylenebilir. 

I I .  Megr~ltiyet diinemi tiyatrosu (1908 - 1923). Hiirri- 
yetin il2n1 diye bilinen 11. Me~rutiyet donemi, daha bas- 
langicta yeniden tiyatro hayat~nm canlanmas~na yo1 aGtl. 
Hiirriyetin ilbn edildigi, anayasanln jliiriirliige girdigi, par- 
lamentonun a ~ ~ l d r g ~  bu donem, seyircilerin, oyuncular~n ve 
tiyatro topluluklar~n~n saylca bollugu, oyunlar~n ozellikleri 
bakrmindan fa&n siyasi vc sosyal duzenini ve ~alkantrll 
havas~nr en a ~ i k  bir bi~imde yans~tabilmektedir. Megruti- 
yet'in i!%n~ biiyiik uinutlar yaratmig, hiirriyet ve me~rutiyet 
kavramlar~ ag~rlik kazanm~g, iizlenilen her ~ e y i n  hemen ger- 
fek!e~cce$i, huzur ve giivenligin gelecegi san~lmlgt~. Bunun 
scvinci ve cogkunlugu, karga~aya varan bir bayram havas~ 
icinde yaganmlg, tiyatro da bu sevinein, co~kunlugun soz- 
ciisii, duygular~ k~gklrtan bir araG olmugtu. Sahne, eski yo- 
netimin kotiiliikIerinc Bar31 toplumun h~ncml, ofkesini dile 
getiren giiciii bir ses olarak kullan~l~naktayd~. 

Ilk yillarda, bu konuda saylca pek bol oyun yazllmla, 
tiyatro topluluklari artm18, tiyatro ~aligmalarl yoiunlagmlg- 
tlr. Bagiangqta giiriilen bir ozeilik de siyasetle ugraganla- 
rln sayica artmas~dir. Vatandaglar, kurnlan diizenin boznl- 
madan korunmasln~n kendilerine di i~cn vazgecilmez bir so- 
rnmlniuk oldugu bilirisine varm~gi~r. Dernekler, siyasi par- 
tiler, dergi ve gazeteler saylca artmlg, herkes bu konuda 
diigiincelerini apklarnl$tir. Eu dii$incelerin soylendigi bir 
alan da tiyatro oldugu icin, eli kalem tutan herkes oyun 
yazmaya baglam~g, cskiden azlnl~klarm elinde olan O~LIII-  

ciilu&i her& oze:lmi$, herkes sahneye gkmak istegini gos- 
tcrmigtir. i lk y~llarda iktidar partisi Ittihat ve Terakkinin 
ileri gelenleri de bu a k ~ n t ~ y a  kapilmrglar, tiyatroyu genig 
ijlciide desteklemi~ler, onu siyasi ve hukuki dugiincelerin 
bir kiirsiisii olarak kabul etmi~lerdir. Ancak, krsa siirede bu 
co.~.kunlugun ycrini biiyijk bir umut Iclr~kllg~ almigt~r. Dl$ 
sava~lar, iseride de sabirs~zlik, anar~i ,  parti ceki~meleri, 
cahalet ire gerfeklerin anlag~linas~yla ortaya ~ i k a n  agag~lik 
d~!ygusunun yara t t~g~  y ~ k ~ n t ~ ,  ayd~nla r~  "bu devletin nas11 
kurtulacag~" yoluncla bir coziin~ aranlaya itmigtir. Butuu 
bu davran~glar, bir yandan olaylar~n kendisi, ote yandan 
ileri scriilen dii$inceier yoluyla tiyatroda da yank~sinl bul- 
makta gecikmemig, gcrelc olaylar gerek dii~iinceler, s ~ c a g ~  
s~ca&na sahneyc aktar~lmlgtir. 

i!!c aylarda istibdat s a i i n ~ n  yasaklanmt~ oyunlariyla 
ye@$ y6ne:imi kotiilcycn eserlcr oynanmlg; seyirci, oyun- 
l a r ~ n  co~kunluk yaratan, milli duygulari k~gk~rtan havasl- 
na kaprlrnl~tr:. Donemin sonirna kadar yine de kad~nla erkeii 
iiyatroda Sir araiia oturamamlst~r. Oyuncular, gesen donenl- 
den kalma tecritbeli kisilerlc bu doneinde oyunculuga he- 
ves eden gcnflcrdi. M~nakyan, Benliyan, Binemeciyan gibi 
tij~atro adamlar~ onculiik ve ogretmenlik ediyordu. Ahmed 
Fehim Efendi c!e bu d51reinin onde gelen tiyatro adamla- 
r ~ n d a n d ~ .  Resat Rrdvan, Burhaneddin Bey, Ragit R ~ z a ,  Muh- 
sin Ertuarui, Sadi Fikrct, Kemal Emin, Nureddin Sefkati 
bu diinemin yetigiirdigi ve ~ o g u  Ctiillhr~riyet &nda da Ga- 
i~ynalarini sCrdurecek olan kalburustii tiyatro adamlar~y- 
dl. C~!mhuriyet'in onde gclen tijatro adamlarlndan Beti- 
zat KBki (Butak), I. Galip (Arcan), Ceinal Sahir (Kehli- 
barc~oglu), Muvahhit dc say~labilir. N a ~ i t  gibi iulfiat~~larin 
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1 Sartlarlna gore bozuktu. Tiyatro topluluklarl bir iki temsil 

da bu donemde oncruli cali$malar~ olmu$tur. Miisliiman !<a- 
din oyuncu yine sahneye gkamiyordu. Ancak donemin son- 
larlna doiru Afife adlnda yiirekli bir Turk klzl, biitun bas- 
kllara, engellere ragmen sahneye ilk adlml a t t ~ .  Onu, sayl- 
ca az da olsa, ba~kalari izledi. Oyunculugun okullu olmas~ 
i ~ i n  ilk onemli adim da bu donemde at~lmig, 1914'te is- 
tanbul belediye baskan1 Cemil P a p  (Topuzlu), iiulii tiyatro 
adami Acdr6 Antoine'l I.;ta~~b~il'da bir ko~servatuvar kur- 
mas1 igin caglrml~t~r. Dariilbedayi-i Osmani ad~yla acilan 
bu konservatuvar, iki yil sonra odenekli bir tiyatro toplu- 
luguna doniigmiia ve bugiin Istanbul Sehir Tiyatrosu olarak 
bildigimiz tiyatronun boylece tcmeli a t l l n ~ l ~  oldu. 

Bu donemde yeni tiyatro binalarl pek yap~lmamia, 
Odeon, Varyete, Tepeba~i, Eski Skating Ring'den bozrna 
Yeni Tiyatro sahneleri kullan~in~lgt~. Sineman~n bu donem- 
de yayllmasi iizerine b i r ~ o k  tiyatronun sineunaya donusme- 
sine ragmen tiyatro topluluklarl pek coktu. Bunlarm Fe- 
pitli y~llarda ad ve sail de.$gtirenlerle birlikte saylsl yuziin 
~ o k  iistundedir. Duzenli sanat tiyatrolar~ bakimindan en 
onemlileri araslnda Osmanl~ Dranl Knmpanyas~, Sahne-i 
Milliye-i Osmaniye Kumpanyasl, Miirebbi-i I-Iissiyat Kum- 
panyasl, Milli Osmanll Tiyatrosu, Madam Binemeciyan Top- 
luluiu, $ark Dram Kumpanyasl, Doaanma Cemiyeti He- 
yet-i Temsiliyesi, Dariilbedayi-i Osmani, Yeni Sahne, Turk 
Tiyatrosu, Sadi Fikret ve Arkada~lar~ sayllabilir. Miizikli 
oyunlarr oynayan topluluklar i~ inde  de Milli Os~nanl~  Ope- 
ret Heyeti, istanbul Operet Heycti, Sahir Opereti gibi ciddi 
kuruluglara rastlanir. 

Tznzimat donemine gijre degcrlendirirsek hte~rutiyet' 
te devlet adamlar~nln tiyatroya ilgisi pek gev~ekti. ilk ay- 
larda iktidar partisinin ileri gelenleri, siyasi ama~larla ti- 

i ~ i n  bir araya geliyor, sonra dag~liyorlardl. Iyi sanatqlar 
saplca azdl, buolar~n da ~ e ~ i t l i  gruplara dagilmasiyla ortaya 
derme catma topluluklar gkm~gti. Cairn ~esitli  gii~liikleri, 
~ a r t l a r ~  ve daha b a ~ k a  sebeplerle tiyatro topluluklarln~n GO- 

gu amator nitelikteydi. Cogu kamu yararina temsil veri- 
yor; bu da halkln, onlarin yararl~ pbalarina saygl duyma- 
slnl saglamakla birlikte, tiyatro sanatlnun gelignesini ve 
tiyatronun profesycnel bir nitelige ve diizene girmesini en- 
gelliyordu. 0denekli bir milli tiyatro kurmak ilin yapilan 
bir iki deneme de ba~ar~sizllga u&-ami$~. Tek odenekli ti- 
yatro kuruluigu olan Darulbedayi ise, odenek azllfii ve 
yonetim aksakliklarl yiizunclen oteki topluluklar gibi siklntl 
i~indepdi. 

Edebiyat-1 Cedideciler, istibdat doneminde tiyat- 
ro turundc escr verinemi~ken Megrutiyet'te iclerinden ~ o g u  
bu tiirde denemelere girismigtir. Bunlardan Huseyin Suat 
(Yalgn) en verimlisidir. Oyunlarlmn ~ o i u  bu donemde oy- 
nanmlatlr. ~zel l ikle  Ynnznlar [I9201 ad11 sosyal dram1 iize- 
rinde durulabilir. Aynl dsnemde Mehmed Rauf dort dram, 
bir kcmedi vermi~tir. Cenab Sehabeddin, Halid Ziya (U~ak-  
Iigil), Ali Ekrem (Bolaylr), Safveti Ziya ve Faik Ali 
(0zansoy)'nin de denemeleri sayllabilir. Bu gglrda aynl ku- 
~ a k t a n  olup ~igirln diynda kalanlardan Hiiseyin Rahmi (Gur- 
pinar) ile Safvet Nezihi de oyun yazmi~lardir. 1kinci onemli 

, edebiyat ~igir i ,  Fecr-i Ati'den Sehabeddin Siileyman ile Tah- 
sin Nahit, gerek birlikte gerek ayrl ayrl pek ~ o k  oyun 
vermiglerdir. Mufit Ratip, Refik Halid (Karay), Izzet Me- 
lih (Devrin~), Y a k ~ ~ p  Kadri (Karaosmanoglu) de tiyatroyla 
ilgilenmi$lerdir. Milli Edebiyat aklmlna bag11 yazarlardan 
Midhat Cemal (Kuntay), Yusuf Ziya (Orta~), Resat Nuri 
(Giintekin), 0mer Seyfettin, Raif Necdet (Kestelli) ile M. 
Raif, Ziya Gokalp, Aka Giincliiz ve ba~kalari sayllabilir. Bu 
~ a g m  oyun yazarl~gmi bash bayna u k r a ~  olarak benimsc- 
mi$, verimliliiini Cumhuriyet'te dc siirdiirnlii~ iki yazarl 
vardir : ibniirrefik Ahmet Nuri (Sekizinci) ve Musahipzade 
Celiil. Birincisi d a b  ~ o k  adaptasyon alan~nda ba~arlli oym- 
lar vermi~tir. Bununla birlikte telif opunlar~ da vardlr. Ay- 
rlca, sayisl kabarik tek perdelik komediler yazml~tlr. Mu- 

yatroyla ilgilen~niglerse de, daha sonra ilgi azalm~stir. Ti- I TURK T~YATROSU : Musaltipzade Celll'in "Bir kavuk 
yatro yonetimi ve sahne diizeni her baklmdan ilkel, ~ a g m  ' devrildi" oyununda~~ hir sahne 
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sahipzade CelBl ise onemli oyunlannin cogunu Cumhuri- 
yet'ten sonra yam11$ olinakla birlikte bu donemde bir ta- 
rihi drain (Kiipriiliiler [19121), bir sosyal dram (Turk 
Itrzl 119091 ve bir komedi (itnat tldrn1 r1923j)'den bav- 
ka birfok bayarlll miizikli oyun yazmistir. Edebiyat~ilarln 
yanl slra gazeteci, oyuncu ve bajka mesleklerden b i r ~ o k  
oyun yazarl vardlr. Bunlarin yayinlanmlq veya oynanrnia 
oyunlarlnln sajrlsi yuzleri bulmaktadir. Kadm yazarlardan 
NigBr Hanim, Fehime Niizhet, Halide Edip (Adivar), Me- 
sadet Bedirhan, Fahrunnisa Fahrettin'in de denemelerini sa- 
yabiliriz. Bu donemde, gerek XIX. yiizyll T. T.'nua gcrek 
Avrupa tiyatrosunun bupuk etkisi vardir. Geleneksel tiyet- 
romuz ise eski de-gerini kaybetmektedir. Tuliiat tiyatrosu, 
N a ~ i t  gibi ustalarln elinde geliqmekle birlilcte genellikle 
tulaat topluluklar~ daha ~ o k  oteki tiyatro topluluklarlnln 
sahneye koydugu oyunlarin kopyaclliginda kalmia, bir ya- 
ratici g u ~  gosterememijlerdir. 

Bu donemin oyunlarlni sekiz ture ay~rabiliriz. Ancak 
burada, tur sozii tam anlamlnda kullanllmam~~tlr. Bu oyun- 
lar ~unlardir : Komediler, manzum oyunlar, siyasi ve bel- 
gesel oyunlar, tarihi dramlar, savq  oyunlari, sosyal ve 
aile dramlarl, duygusal dramlar, miizikli oyunlar. 

Komediler daha ~ o k  geeen jtizyilda oldu&~ gibi vod- 
vil niteliginde oy~inlardlr. ~bniirrefik Ahmet Nuri (Sekizin- 
ci) en fok bu turde oyun yazmlgtir. Manzum oyunlar nruz' 
veya hece vezniyle yazlln~~qtlr. Nalit Fahri (0zansoy)'nin 
Baykus [1017l'u ile Yusuf Ziya (0rtaf)'nln Binnnz [1919l'i 
bu tiiriin iki ayrl vezin.de, uzerinde ~ o k  durulan iki onemli 
ornegidir. Gerek bu iki yazarln gerek Abdiilhak HBmid'in, 
Abdulhalim H%di7nin, M. Rauf'un, Faik Ali (Ozansoy) ve 
b a ~ k a  yazarlarin bu turde se~i t l i  oyunlarl vardlr. Siyasi ve 
belgesel oyunlar ise bu donemin en ilgi ~ e k i c i  turiidur. Bun- 
l a r ~  tarihi dramlardan aylran ba~llca ozellikler, oyun k i ~ i -  
lerinin gerfek olmasi, oyunun yazild~gi tarihtc yajayan kim- 
selerden se~ilmesi ve belirli bir konuyu, bir gori i~ agslnl, 
yine gerqek tutanaklar, mektuplar, kararlar, hiikumet yo- 
rumlarl, konugmalar, bildiriler, ge r~ek  olaplarla sahneye 
fikarmas~dlr. Bu turden, acllarlni bildigimiz, ancak metin- 
leri ohnayan pek cok oyun vardlr. Bunlar ~ogunlu'xla is- 
tibdat d6nerninin olumst~z hareketlerini, 31 mart o!ayin~, 
Jon Tiirklerin gizli faI1~inalarln1, saray entrikalarlni, ikti- 
dar partisinin ic~riiziinii gosteren oyunlardir. Tarihi dram- 
lara gelince, sayica en liabarlk tiir budur. Daha ~ o k  Os- 

illan11 tarihinin parlak yapraklarlna slginarak haEkl yenilgi- 
ler kaqisinda yiireltfendirmeyi amaclayan bu oyunlar i ~ i n d e  
en ba~arilllari Sehabeddin Siileyman ile Tahsin Nahit'in 
Kiisem S ~ ~ l t a n  119111'1, Salghaddin Cimcoz ile Celjl Esat 
(Arsevenj'ln Selinz-i SLilis L19361'idir. a t e  yandan, o yllla- 
rln siyasi ve sosyal hayatmda en biiyuk sarslnt~ d1.j olay- 
lardan ve savaqlardan gelmekteydi. Bu sebeple Girit olayl, 
italya Savaji, Balkan S a v a ~ ~ ,  I. Dunya Sava~i  ve ayrica dl8 

I olaylarda halkl yureklendirmek, direnme giicunu artlrmak 
icin savq  oyunlarl yaziliyordu. Bunlar da cogunlukla bel- 
gesel bicimdeydi. 

Topluin ve ailc dramlar~, toplum ve aile i~indeki so- 
mnla r~  coziimleyen veya ele~tiren oyunlardir. Daha ~ o k  
Franslz tiyatrosunun etki~iyle yazilml~t~r. Elimizde metni 
bulunan veya konusunu ince!eme yazllarlndan ogrenebildi- 
gimiz bu konulari isleyen pek ~ o k  oyun vardlr. Bu turun 
yazarlar~, Nigir Hanlm, Haiid Ziya (U~akllgil), Resat Nuri 
(Giintekin), Mehmed Rauf, Huseyin Suat (Yal~ln), Aka Giin- 
diiz, Snfveti Ziya, Mahmlit Ye;ari ve baskalarldrr. 

Tanzimat donen~inde oldugu gibi, bu donemde de duy- 
gulandir~ci oyunlar yazllnlijt~r. Bu duygusal dramlar ara- 
slnda Mchmed Rauf'un Cerihn 11923]'s1, Cenab Sehabed- 
dir,'in Ynlrrit 1191 1 1'1, Tahsin Nahit'in Hicranlar [I9081 
ve Firnr 119101'1, Sehabettin Suleymaa'in Kzrlk nznhfa- 
za r1913l7s~, Ali Elcrem (Bolay1r)'in Bnrin 119081 ve SLI- 
Itut 119191'~ dikkate deger orneklerdir. 

Miizikli oyunlar bakimlndan bu donemde fok ba~arill  
iirneklere rastfanir : Musahipzade Celjl'in Zstanbul efendisi 
119131, Yerlekgi 119191, Knpk~rlar [19201, Ldle devri 
!:914!, Mncz,~n liokknsl 119161, At11 uses 119211, Denzir- 
ha2 Sad [19211, Moda (llglnlnrl [bas~lmad~l ,  Muhlis Sa- 
bahattin'in ce~itli  operetleri gibi. Ali Riza'nln, Fahri (KO- 
puz)'nin, daha ba~lca besteci ve )~azarlarm da bu tiirde il- 
gi cekici oyunlar~ vzrdir. 

Megrutiyet tiyatrosu olarak adlandirdi~in~lz bu dons- 
lnin gerck genellikle gerek ozellikle tiyatro a~islndan i i ~  
ijnemli niteligi buluninaktad~r. Bunlar~n bagnda, Me~ruti- 
yet'in cski donem ile Cumhuriyet Tiirkiyesi araslnda bir 
kopru olmasl gelir. Eslci degerler ve kurumlar tarti$llm~q, 
bunlarin yerini alacak yeni degerler ve kurumlar aragtlrll- 
n~lqtir. Tiyatroda sori~nlar su yuzune G I ~ ~ I I S ,  neler oldugu 
anlaglln~~gtir. Tiyatro dilinde gelijme olmuj, odenekli tiyat- 
ronun temcli atilil~i$, tiyatro ogretiillinin onemi an la~ l lml~ ,  
kadln oyuncunun sahneye c~lcmas~ i ~ i n  inucadele edilmi~, 
bugiiniin b i r ~ o k  tanlnmij oyuncularl ve tiyatro adamlarl gor- 
gu ve bilgisini Mejrutiyet'te kazanmljlardlr. Klsacasi, Cum- 
huriyet tiyatrosunun temelleri bu donemde atilm~qtir. ikinci 
oze!lik, siyasi ve sosyal alandaki gcligmedir. Hurriyeti,] 
il%niy!a tebaa-i ~Bhaneniil artik vatandaj oldugu bilincine 
variln~asl, yurt yonetiminde soz sahibi olmak isteyenlerin, si- 
yaset yapanlarin saylsini artirini$tlr. Gazetelerin, dergile- 
rin, derneklerin, siyasi partilerin saylsl birden ~ogalmiqtlr. 
Bu b o l l ~ ~ k  tiyatroda da kendini gosterdi. A y n ~  bollugu ya- 
zllan oyunlarda, tiyatro oyuncularinda ve kurulan tiyatro 
lopluluklannda da gormckteyiz. Son onemli ozellik ise, her- 

' 

kesin "Bu devlet nas11 kurtarllabilir?" sorusu uzerinde fi- 
kir yiiriitmeye ba$lamasl, bunun sonucu olarak tiyatronun 
da estetik ve bicinl kaygilarlndan fok siyasi, hukulci, sos- 
3rd soru111ar uzerine egilmesidir. Tiyatronun toplum yara- 
rina oldu$u yaln~z dii~iincede kalmamij, eylemde de dik- 

TL)RK T~YATROSU: GiingC Dilmen'in "Kurban" 1 kate d e b r  ornekler verilmijtir. Bu donemin yeni ve dik- 
oyllnnndan bir sahne kat fekici bir tiirii olan belgesel ve siyasi oyun, bngiin i ~ i n  
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bile incelenmesi gereken bir alandlr. Cumhuriyet'in b i r~ok  
oyun yazari da bu donemde denemelere baglamlgtlr. Veri- 
len eserler isinde, gunumuz ol~ulerine gore deierli olan- 
larl da bulunmaktadlr. 

ze). Bu donemde artlk tiyatroda arama ve denemeden ya- 
ratma, kendini bulma asamasma ulag~lmist~r. Cumhuriyet'in 
ilk y~llarlndaki bocalama donemi, kamu kesiminin de ilgi 
ve desteiiyle yolunu yontemini bulmugtur. Sorunlar anlagll- 
mlg, tiyatronun onemi benimsenmig, oyuncusu, yazarl, se- 
yircisi el ele verip tiyatroyu birlikte yaratma ~abaslna girig- 
miglerdir. Cumhuriyet'in tek partili rejiminde devlet, tiyat- 
roya elinden geldigince yardlm etmigtir. Devlet eliyle tiyat- 
ro egitimi, bir Devlet Tiyatrosu'nun kurulmasl, halk evleri 
y~luyla yurt duzeyinde kulturii ve tiyatroyu yayma, halka 
erigme ~ a b a s ~  gibi olumlu sonu~lar alinm~gtlr. Cok partili 
rejimde ise devletin ilgisi gevgemig, iktidar partisi, bunlari 
geligtirecek yerde geriletecek bir tutum gostermigtir. Bunun- 
la birlikte, buyuk gehirlerde, oyuncu, yazar, seyirci saylsln- 
da artrj o lmn~,  tiyatro hareketi butun gucuyle kendisini 
duyumugtur. 

Seyirci sorunu da giderek bir sozume varmigtlr. Ar t~k  
his degilse buyuk gehirlerde kadln ve erkek seyirciler bir 
arada, bilinqli, anlay1811 olarak temsilleri deierlendirebil- 
mektedir. Ote yandan ozel ve odenekli tiyatrolar~n Ana- 
dolu'ya yapt~klarl geziler dlglnda, bir kultur hareketi ola- 
rak bolge tiyatrolarlyla tiyatro, yurt yuzeyine de yayll- 
maktadlr. 

Oyuncularin egitimi isin Ataturk'un direktifiyle bir 
Devlet Konservatuvarl kurulmug, bu kurum ylllarca Devlet 
Tiyatrosuna deierli sanatsilar yetigtirmigtir. A r t ~ k  profesyo- 
nel duzeyde oyunculuk saygi goren bir meslek olmugtur. 
Tiyatro adamlar~ da, sayica az olmakla birlikte, yo1 gos- 
termekte, tiyatro hareketine yon vermekte, biiyuk katklda 
bulunmaktad~r. Bunlarin baglnda gelen Muhsin Ertug- 
rul, Megrutiyet doneminde yaptlgl buyuk iglerden son- 
ra Cumhuriyet doneminde de her olumlu Gabanln onde- 
ri oldu. 0, tiyatro oyunculu~unun, sahneye koyuculuiu- 
nun, yoneticiliginin yani sira bir tiyatro dugunuru olarak 
yazilar~yla, dersleriyle, yeni yeni tiyatrolarln a~rlmasln- 
da da on ayak olmugtur. Yine gecen donemden Nurettin Sef- 
kati, Ibnurrefik Ahmed Nuri (Sekizinci), R a ~ i t  Riza Sa- 
mako, Behzat Butak, Burhaneddin Tepsi, N a ~ i t  ~ z c a n ,  $a- 
ziye Moral, Halide Pigkin, Ahmed Refet Muvahhit, Ya- 
gar 0z5oy, NeclI Sertel, Sadi Tek, ismail Galip Arcan, 
Bedia Muvahhit, Emin Belig Belli, Huseyin Kemal Gur- 
men, Sadi Fikret Karagozoglu, Ercument Behzat LIv, Ha- 
zim Kormuk~u, Vasfi R ~ z a  Zobu, M. Kemal K u ~ u k  vb. 
onde gelen tiyatro adamlarldlr. Bu degerli sanats~lardan 
bugun yagayanlar ve sahnelerimizde seyrettiklerimiz de vardrr. 

Cumhuriyet doneminde ad1 Istanbul Sehir Tiyatrosu- 
na donusen Darulbedayi'den Talht Artemel, Suavi Tedu, 
Kemal Tozem, Mufit Kiper, Hadi Hun, Regit Baran, Zihni 
Kuc;iim:n, Sanli Ayanoilu, Hamit Aklnli, Mahmut Moral1 
gibi sanat~ilar, gerek oyuncu gerek sahneye koyucu olarak 
sivrilmiglerdir. 

Devlet Tiyatrosu i~inden de yirmi ylllik bir surede sok 
onemli sanatsl ve sahneye koyucular p k m ~ g t ~ r  : Cuneyt Gok- 
ser, Salih Canar, Saim Alpago, Muazzez Lutas, Melek 6 k -  
te, AgIli Hun, Ahmet Evintan, Nihat Aybars, Sahap Aka- 
Iln, Seref Giirsoy, Nuri Altlnok, Raglp Haykir, Handan 

I Uran, Yrld~z Kenter, Jale Birsel, Asuman Korad, Semih 
Sergen, Mdgfik Kenter, Beyhan Hurol, Raik Aln~agk,  Ha- 
Ink Kurtoglu, Mahir Canova, Bozkurt K u r u ~ ,  Giilsen Alnl- 
a ~ i k ,  Ergin Orbey, Ulvi Uraz, Maral Nutku, Baykal Saran 
v.b. Hemen hepsi Devlet Konservatuvarlndan yetigmi~ bu de- 
gerlerin yani sira degigik egitim kurumlarlndan gelen veya 
kendi kendilerini yetigtirmig ~u sanatplar~ sayabiliriz : Ayla 
Algan, Gulriz Siiruri, Engin Cezzar, Haldun Dormen, Gen- 
co Erkal, Cigden~ Sellg~k, Erol Gunaydm, Cetin Ipekkaya, 
Erol Keskin, Ayberk Colok, Ergun Koknar, Tuncer Nec- 
mioglu, Miinir ~ z k u l ,  Tuns Yalman, Siikran Gungor, KI-  
muran Yuce, Zeki Alasya, Ayten Gok~er ,  Pekcan Kosar, 
Nisa Serezli, Metin Serezli ve bagkalar~. B a ~ k a  bir kesim 
de halkln sevgilisi ylldiz halk sanatqlarldlr. Nerede olsa 
halk, yalnlz bunlari tek baglna seyretmek i ~ i n  kogar : Muam- 
mer Karaca, Gazanfer ~ z c a n ,  Muzaffer Hepguler, Kenan 
Biike vb. f y i  oyuncular, olduksa iyi yonetici ve sahneye 
koyucular q k m ~ ?  olmaslna ragmn,  tijratro iizerinde dD$ii- 
nen, biitiin Turkiye'nin tiyatro sorunlarma onder olacak, 
Muhsin Ertugrul ol~usiinde tiyatro adamlar~ pek yetisme- 
migtir. 

Tiyatro topluluklar~, Cumhuriyet'in ilk y~llarlnda da&- 
n ~ k  bir gorunumde olan Darulbedayi'nin yanl sira, $adi 
Bey ve Rufekasl'ndan olugan topluluk MillP Sahne ad1111 
a lmi~ ,  yine Turk Tiyatrosu veya R a ~ i t  R ~ z a  ve Arkadaglarl 
ad1 altindaki topluluk, 1924 - 1925 mevsiminde Ferah Tiyat- 
rosunda Ertugrul Muhsin ve Arkadaglari ad1 altlnda temsil 
veren k ~ s a  omurlu topluluk, Turk Akademi Tiyatrosu ve ce- 
gitli halk tiyatrosu topluluklari vardlr. Sarslntllar ge~iren Da- 
rulbedayi ise daha sonra Istanbul Sehir Tiyatrosu ad1 altlnda 
tanlnan en onemli topluluktur. Once Devlet Konservatu- 
varl ogrencilerinin Tatbikat Sahnesi ad1 alt~nda Ankara'da 
temsiller veren toplulugu, kurulu~ yasaslnln ~~kmaslyla  bir 
ge~ig doneminden sonra 1949'da kurulmug, Ankara'da ve 
bagka illerdeki ~ e ~ i t l i  tiyatrolar arasinda en 6nemli kurulug 
olmugtur. ilk bagta operayl, sonra baleyi de i~erirken, 1970' 
ten sonra biri Devlet Tiyatrosu Genel Mudiirlugu, oteki . 
Devlet Opera ve Balesi Genel Miidiirlugii olarak iki bag~m- 
s ~ z  kuruluga ayr~lmlgtlr. 

Istanbul $ehir Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu gibi iki 
odenekli tiyatro yanlnda ozel tiyatrolarln geligmesi, 1951' 
de sanat yoneticiligini Muhsin Ertuirul'un yaptlgl ve bit 
bankanln destegiyle kurulan K i i ~ u k  Sahne ile baglar. Bu- 
gun gerek Istanbul gerek Ankara'da birsok onemli top- 
luluga rastlanmaktadir : Kent Oyunculari, Gulriz Siiruri - 
Engin Cezzar Toplulu~u, Dostlar Tiyatrosu, Ulvi Uraz Top- 
lulugu, Deveku~u Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu 
(1972'de kapanmlgtlr) gibi. Ancak Ankara ve 1stanbu17da 
ozel tiyatrolarln gitgide h1z11 bir artq gostermesi, sanatq 
baklmrndan bu daillrnan~n topluluklarln giiflerini zaylflat- 
masi, dii~undurucu olmaya baglamigtlr. 

Bu donemde pek sok tiyatro binasi buluyoruz. Ancak 
bunlarln yalniz bir ikisi ~agdag tiyatro mimarisine uygun 
yapllardlr. Eskiden kalma, sinema olarak veya bahka bir 
a m a ~ l a  yap~lm~g olanlari saymazsak en onemli tiyatro bi- 
nasl, 1946'da temeli atllan ve 23 yll beklendikten sonra 1969' 
da bitip halka a ~ i l a n  Istanbul Kultur Sarayi'd~r. Kultiir Sara- 
yl'nln dart sahnesi vardir : 1 350 kiailik buyuk tiyatro, 750 ki- 
gilik konser salonu, 350 kigilik k u ~ u k  tiyatro, 430 kigilik GO- 

cuk tiyatrosu. Ancak, bu bina bir y ~ l  sonra bir yanglnla harap 
olmu~tur. Ankara'daki segitli binalar araslnda, 1927'de yap-  
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mlna baqlamlmig 590 ki~ilik Turk Ocafg, daha 
once yapil~p ancak 1947'de temsillere ba~lanan 
605 kigilik Kiiguk Tiyatro, Alman mimarl Paul 
Bonatz (b. bk.)'ln Sergievi'ni bozarak yaptlgl 
750 ki~ilik Biiyiik Tiyatro; istanbul'da, ozel ti- 
yatrolarln ve 1stanbul Sehir Tiyatrosunun ge~itli 
semtlerdeki tiyatrolarlnln yanl slra Istanbul Se- 
hir Tiyatrosunun Harbiye'de 1970'te yaptlrdlk~ 
600 ki~ilik tiyatro, Kent Oyuncularlnin yine Har- 
biye'de yaptlrd~gi Kenter Tiyatrosu ile Bursa, 
Izlnir ve bagka illerdeki tiyatrolar sayllabilir. BU- 
tun bu tiyatrolarln hicbirinde sahne -seyirci yer- 
le~tirilmesi yoniinden gagdn~ mimarinin yenilik- 
leri dii$inulmemi~, hepsi Italyan gergeveli veya 
kapal~ sahne biciminde yap1lm13t1r. 0 t e  yandan - 
mimar Tuncay Cavdar'ln Istanbul'da LCC ozel 
okulu i ~ i n  y a p t ~ g ~  tiyatroyla mimar Arman Gu 
ran ve arkada~larlnln Ankara'daki yeni Devlet 
Konservatuvnr~ i ~ i n  hazlrladlgl 800 ki~ilik tiyat- 
ro plan1 qok degigiktir. Ancak, tiyatronun h ~ z -  
la geliytigi ve yaylldlg~ ulkemizde tiyatro bina- 
larlnln durumu ig agci degildir. 

Devlet Tiyatrosu ve Operaslna buyiik ode- 
nekler verilmesine ragmen bu tiyatrolarln kultur 
ve sanat hayatlmlza beklenilen katklyl yeterin- 
ce yaptlgl soylenemez. Sahne kurulu~larl iginde 
en genci olinasina ragmen klsa zamanda Avru- 
pa'daki kurulu~lar duzeyine er i~en Devlet Ba- 
leji ise beklenilen seviyeye ulagamam~$ir. 0zel 
tiyatrolarln iginde iyi durumda olanlara devlet 
elinin uzanmamasl, giderek bunlarl da basit ve 
sanat dekeri olmayan temsillere itmi~tir. 

Cumhuriyet doneminde T. T.'nda en iyi ge- 
l i~en,  oyun yazarllgl olmugtur. 0zellikle son y~l -  
larda yaratllan oyunlar, onemli bir gelignle ad11 oyunundan bir sahne 
gostermiatir. Bu donemin yazarlarlni iig ke- 
simde toplayabiliriz. once Me~rutiyet doneminde yazl ha- 
yat~na atillp bu donemde de eser verenler : Hhlid Fahri 
Ozansoy, ibniirrefik Ahmed Nuri (Sekizinci), Resat Nuri 
Giintekin, Musahipzade CeI%I, Hiiseyin Suat YaIgln, Mah- 
mut Yesari, Yusuf Ziya O r t a ~ ,  Abdiilhak H h i d  Tarhan, 
Halide Edip Adlvar, Aka Gunduz, Vedat Orfi Bengii, Refik 
Hhlid Karay, Huseyin Rahmi Giirplnar, Yakup Kadri Kara- 
osmanoglu. ikinci kesim yazarlar, Cumhuriyet'in baglarln- 
da oyun yazan ve iglerinde kimi gunumiize kadar bu ga- 
llpmalarl~l siirdiirenlerdir : F2ar-k Nafiz Camlibel, ~~~i~ 
Fazll Klsakurek, Vedat Nedim Tor, Cevat Fehmi Bagkut, 
Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Muhip Dranas, SeIhhattin Ba- 
tu, ismail Hakkl Baltacroglu, Oktay Rifat (Horozcu).  gun- 
cu kesim ise son on be$ yllda eser vermia, oyunlarr Tiirk 
dramatik edebiyatlna yepyeni bir goriiniim kazandlrml~ geng 
yazarlardlr : Haldun Tancr, Orhan Asena, Turgut ozakman, 
Cahit Atay, Refik Erduran, Cetin Altan, Necati Cumall, 
sabahattin ~ ~ d ~ ~ t  ~ k ~ ~ l ,  ~ i i ~ ~ i j ~  ~ i l ~ ~ ~ ,  N~~~ K ~ ~ ~ ~ ~ -  
lu, Aziz Nesin, Turan Oflazoglu, Orhan Kemal, YaSar Ke- 

mal, H~~~~~~ Recep Bilginer, Adalet Agaoglu, YI1- 
dlrlm Keskin, BaSar Sabuncu, Melih Cevdet Anday, ilhan 
Tarus, Tank BuBra, Sedat Veyis Ornek, Giber Sumer v.b. 

donemin o~unlarlndan se~meler yaparsak, en kal- 
buriistu oyunlar olarak gunlarl gosterebiliriz: Musahipzade 
Celbl'in Bir kuvuk devrildi [ 19301, Mum sondii [1930], 

Ferrnanlr deli hazretleri 119241, Balabalz Aga [1933]; Ce- 

vat Fehmi Bagkut'un Kiiciik rehir 119451, Pnydos [1948], 
Buzzar Goziilmeden 119641; ~h~~~ ~~~~i ~ ~ ~ ~ ~ , i ~  K~~~ baS1 
[1948], ~ ~ ~ ~ l ~ l ~  ev [19611; Se12hattin Batu'nun Giizel He- 
lena [1954J; Tarlk Buirajnln Ayakta durmak istiyorum 
[ly66]; Oktay Rifat,ln Cil ,loroz [19641, Yaim ur slkln- 
tlsr 119691 ; Haldun Taner'in Kejaizlz Ali des tan~ [ 19641, 
Gozlerimi kapnrrrn vnzifemi ynparrm [19641, Sersern ko- 
canln kurnaz karrsl [19691; Orhan Asena'nm Hurrem Sul- 
tan 1 19501, At~nlz  Kel Melznzet [ 19701; Turgut 0zakman'ln 
Ocak 119621, Sarrprnar 1914 [19681; Cahit Atay'ln Pusuda 
[19621, Karalnrrn Mernetleri C19631, Sultan gelirz [19651, 
Krrlangrglar 119661; Refik Erduran'in Karayar kopriisii 
[19571, Cerzgiz Harzzn bisikleti [19591; Necati Cumall'nln 
Nalrnlar K19621, Susuz yaz 119681, Vur  enzri [19691; Saba- 
hattin Kudret Aksal'ln Knhvede zenlik ,jar [19681, Kral 
ii~iimesi 119701; Giingor Dilmen'in Midas'rn kulaklarr 
[19651, Can11 maymun lokarztasz 119641,  urban [1967], 
ittihat ve Temlclci 119691, Baidat Hatun (yaylnkmnadl); 
Nazlm Kur~unlu'nun Clg [19531, Merdiven [19661; Aziz 
Nesin'in Biraz gelir misiniz? C 19581, Toros ccmavarr [I963 1, 
Cicu [1970]; Tllran Oflazoglu3nun Deli ibrahim [19671; 
Orhan Kemal'in 72. k o g u ~  [1967], Eskici diikkdnr [1969], 
Kardes pay1 [1970]; Y a ~ a r  Kemal'in Teneke [1965]; Hida- 
yet Sayln'ln Topclzlu [19631, Pembe kadrrz [19651; Adalet 
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Tombnla [19671; Basar Sabuncu'nun Sereftye L19671; Me- 
lih Cevdet Anday'in jcerdekiler [19651, Mikndo'nun copleri 
[I9671 v.b. 

Cumhuriyet donemi, kendi tur ve konularlnl birlikte 
getirmigtir. Burada a r t ~ k  komedi, melodram, trajedi gibi 
turler yerine oyunlar konularlyla birbirinden ayrllabilir. Belli 
bag11 su konulari buluyoruz : Kurtulug Savagl ve bun; izle- 
yen ink~lbplar uzerine oyunlar. Kigilerin ruhi durumlar~n~, 
psikanaliz ~ozumlemelerini, agaglllk duygularlnl, yalnlzl~kla- 
rlnl, cinsi yonden veya para yonunden tutkularini, alum 
korkularlnl, degigen durumlara gore Fevreye uyu~mazl~kla- 
rlnl, yabanc~lagmalar~nl ele alan oyunlar. Deger yargllarl- 
nln degi~iminde ku~aklararas~ Fatlgma, batllllasmanln sin- 
dirilmemig olmas~, maddeciligin onem kazanmasl, kadinln 
gercek yeri, bu degerlerin cinsi sorunlara, para, ahlbk, din 
anlayislna yanslmalarl kimi oyunlarda ele allnm~gtlr. Sos- 
yal duzensizlik, ekonomik guvensizlik, bunun yarattlg~ 
ahlgk c;okiintiisii, bunlarin aile iizerinde olumsuz etkileri, 
kiginin kigiyi, bir devletin bir bagka devleti sijmurmesi, sa- 
ylsl kabar~k sosyal oyunlarda ele almmlstlr. Koy oyunlarl 
bagllgl altlnda toplayabileceBimiz pek ~ o k  oyun bundan 
onceki kesimde sayilan sorunlarl koy ve kasaba ~evresinde 
ele almakta ve koy kadlnlnln durumu, kan davasl, eko- 
nomik guvensizlik, aka baskls~, ~a t l san  degerler, gelenek- 
lerin bask~sl gibi sorunlara deginilmektedir. Yazarlarim~z, 
mitolojiden, eski medeniyetlerin tarihinden, eski Turkler- 
den, Osmanl~ tarihinden, masallardan, efsanelerden yarar- 
lanarak Gag~m~zl yansltmayl, birtaklm insanl~k ger~ek-  
lerini bir paralellik iginde vermeyi denemiglerdir. Biitiin in- 
sanhk sorunlarl ve ulkuleriyle evrensel duzlemde ilgilenen 
insanoglunun karsllagtlgl tehlikeleri ve kotuluk egilimini 
yans~tan oyunlar yazllmlstlr. 

Muzikli tiyatro da gelisme gostermigtir. Burada konu- 
muz dlslnda kalan opera alanlnda da Turk bestecileri bir- 
taklm bagarili ornekler vermiglerdir. Operet, muzikli oyun 
turu ise ~ o k  zengindir. Ozellikle Cemal ve Ekrem Resit 
Rey kardeslerin operetleri, Muhlis Sabahattin'in operetleri, 
Haldun Taner, Refik Erduran, Erol Gunaydln, Turgut 0zak- 
man gibi yazarlarm da son y~llarda bu alanda ilgi Fekici 
ornekleri vardlr. 

Cumhuriyet doneminde, ozellikle oyun yazar11ii;lnda bu- 
yuk gelisme goriilmugtiir. Ancak yazarlar~mlz henuz milli 
bir dram yaratamamlglardir. Birtaklm yazarlar geleneksel 
kaynaklarlmlzl kullanarak ilgi ~ek ic i  denemeler yapmakta- 
dlrlar. Tiyatro egitimi, beklenen geli~meyi gosterememigtir. 
Egitim yolunda onemli bir adlm, universiteye tiyatronun 
girmesi olmugtur. Ankara ~niversitesi Dil ve Tarih - Cog- 
rafya Fakultesinde bir Tiyatro Kursusu ile bir Tiyatro Arag- 
tirmalar~ Enstitusu kurulmugtur. (M. And) 

TURK VATANDASLIGI KANUNU, Turk vatandag- 
llj$nln kazanllmasm~, kayblnl ve bundan dogan sonuflar~ du- 
zenleyen 11 subat 1964 tarih ve 403 say111 kanun. T. V. K., 
beg bolum ve klrk sekiz maddeden ibarettir. Birinci bolum 
(Md. 1-18), "Turk Vatandagligln~n Kazan~lmas~"; ikinci bo- 
lum (Md. 19-37), "Turk Vatandasllglnln Kaybi"; iicuncu bo- 
lum (Md. 38-41), "Turk Vatandagliginln Ispatl ve Yargi Yo- 
lu"; dordiincu bolum (Md. 42-45), "Cegitli Hukiimler"; begin- 
ci boldm (Md. 46-48), "Son Hukiimler" bagllglnl tagl- 
maktadlr. 

A. Turk vatandasllglnln kazanllmasl : Turk vatandag- 
11gln1n kazan~lmasi kanun yolu, yetkili makam kararl ve 
seFme hakkl ile kazanma seklinde olabilir. Turkiye i ~ i n d e  
veya dlgnda Turk babadan olan veya Turk anadan dogan 
~ocuklar dogumlar~ndan baglayarak Turk vatandagldlrlar 
(Md. 1). Yabanci anadan evlilik i~ inde  dogan ~ o c u k  : a. 
nesebinin tashihi, b. baballgln hukumle tahakkuk etmesi, c. 
tanlma yollarlndan biriyle bir Turk vatandaglna nesep bag1 
ile baglanlrsa, dogumundan baglayarak Turk vatandas] olur 
(Md. 2). EvlLt edinme, evliitllgln vatandagllijina tesir etmez. 
Ancak ku~i ik  olan evltitl~k, vatanslz olur veya anas] babasl 
bulunmaz veyahut nerede oldugu bilinmezse, bir Turk ta- 
raflndan evlbtllga ahnmakla Tiirk v a t a n d a ~ ~  olur (Md. 3). 
Tiirkiye'de dogan ve vatandagl~g~n~ ana ve babaslndan do- 
gumla kazanamayan Focuklar, dogumlarmdan ba~layarak 
Turk vatandag~d~rlar. Turkiye'de bulunmug ~ocuklar, aksi 
siibit o l m a d ~ k ~ a  Tiirkiye'de dogmug say~l~rlar  (Md. 4). 

Bir Turkle evlenen yabanci kadln, Turk vatandagllgma 
gecmek istedigini T. V. K.'nun 42. maddesinde gijsterilen ge- 
kilde bildirdigi veya vatans~z bulundugu yahut evlenmekle 
eski vatandagliglnl kaybettigi takdirde, Turk vstandagllgln~ 
kendiliginden kazan~r. Evlenmenin butlanlna karar verilme- 
si halinde, akitte husnuniyetli olan kadln Turk vatandagliglnl 
muhafaza eder. Butlanlna karar verilmi~ evlenmeden dogan 
Focuklar, ana ve babalar~ husnuniyetli olmasalar bile, Tiirk 
vatandagl~glnl muhafaza ederler (Md. 5). 

Vatandagl~ga allnmak istenen kimsenin, a. kendi milli 
kanununa, vatanslz ise Tiirk kanunlarlna gore regit olmasl, 
b. muracaat tarihinden itibaren geriye dogru Turkiye'de beg 
y11 ikamet etmig olmas~, c. Turkiye'de yerlegmeye karar ver- 
digini davranly ile teyit e t m i ~  olmasl, d. iyi ahlbk sahibi 
olmas~, e. gene! sagllk baklmlndan tehlike te~ki l  eden bir 
hastall& bulunmamasl, f. yeteri kadar Ti irk~e konugabil- 
mesi, g. Turkiye'de kendisinin ve ge~imi  ile yukiimlu oldu- 
ku kimselerin ge~imini saglayacak gelire ve lneslege sahip 
olmasi gereklidir. Ru gibi kimseler, Bakanlar Kurulu kara- 
rl ile Turk vatandagllglna al~nabilirler (Md. 6). Bununla 
birlikte, 6 .  maddenin b ve c bentlerindeki gartlar aran- 
makslzln, a. Turk vatandaglljjlnl herhangi bir sekilde kay- 
betmi2 olanlarin sonradan dogmug regit ~ocuklari, b. bir 
Turk vatanday ile evli olanlarla bunlarln regit ~ocuklarl, c. 
Turk soyundan olanlarla egleri ve resit Focuklar~, d. bir 
Turk vatanday ile evlenme kararlyla Turkiye'de yerlegmi~ 
olanlar, e. Turkiye'ye sanayi tesisleri getiren, sosyal ve eko- 
nomik alanlarda veya bilim, teknik veya sanat alanlarlnda 
olaganustu hizmeti gefmis veya hizmeti ge~ecegi du~unulen 
kimseler, f. vatanda~llga allnmasl Bakanlar Kurulu'nca za- 
ruri gorulenler, istekleri uzerine I~igleri Bakanllg~nin teklifi 
ve Bakanlar Kurulu kararlyla Turk vatandagllgina allnabi- 
lirler (Md. 7). 

T.V.K.'nun 30 ve 37. maddeleri geregince analarina 
bag11 olarak Turk vatandasllglnl kaybeden ku~iikler ile 32 
ve 36. maddeleri geregince ana ve babalarma bagli olarak 
Turk vatandasllgml kaybeden ku~iikler, regit olmalarmdan 
baglayarak bir yll i ~ i n d e  Turk vatanda~l~glnl se~ebilirler 
(Md. 12). 19. madde uyarlnca evlenme ile Tiirk vatandas- 
llglndan ayrllan kadin, bu evliligin sona ermesinden bagla- 
yarak i i ~  y11 i~ inde  Turk vatandagl~glna donebilir (Md. 13). 
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