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GİRİŞ

TÜRK TİYATROSUNA GENEL BAKIŞ

İlk bakışta Türk tiyatrosu deyince Türkçe konuşan ulusların 
tiyatrosunun anlaşılması gerekir. Ancak biz burada çağ ve yer 
bakımından sınırlamalara gittik, yalnız Anadolu’ya yerleşen 
Türkiye Türklerinin tiyatrosunu ele aldık. Anadolu Selçuklu-
larından başlayarak Beylikler dönemi, Osmanlı İmparatorlu-
ğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tiyatrosunu göz önünde tut-
tuk, öteki Türk uluslarını bu kapsamın dışında bıraktık. Baş-
ta dil olmak üzere soy bakımından kaynağında birçok ortak-
lıklar bulunan bu Türk ulusları çağlar boyunca birbirlerinden 
ayrı kalmış, kültürel gelişmeleri ayrı yönlerde olmuş, birbi-
rinden ayrı toplumlar durumuna düşmüşler. Öyle ki, bunları 
birbirine en çok yaklaştıracak Türkçe’nin gelişimi ve geçirdiği 
evreler bile bu ayrılığı, bu kopmuşluğu vurgulamıştır. Bu ba-
kımdan bir Azeri tiyatrosu, bir Kazan, Özbek, Türkmen, Ka-
zak, Başkır, vb. Türklerin tiyatrosundan söz açılabilmekle bir-
likte bunların her biri tıpkı Anadolu Türklerinde gerçekleştiği 
gibi, geleneksel tiyatronun ardından Batı tiyatrosuna açılmak 
gibi benzer bir gelişme göstermişler ama zamanla yollar ayrıl-
mış, bu toplumlar birbirlerine yabancılaşmıştır.
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Bu kısa açıklamaya dayanılarak, Türk tiyatrosu kapsa-
mı böylece Anadolu Türkleriyle sınırlandırılmış oluyor. Bu 
arada tiyatro’nun genel kapsamı da düşündürücüdür. Öte-
ki sanatlardan farklı olarak tiyatro bir yandan dram, öte 
yandan oyunculuk gibi seyirlik olanaklarıyla ikili bir du-
rum yaratır. Dramın tanımı Eski Yunan dramı temel alına-
rak yapılır. Batı tiyatrosu hep bu ortak kaynaktan gelişmiş-
tir. Onun için bugün bile “Bir Türk tiyatrosu var mıdır?” 
sorusuyla karşılaşabiliyoruz. Soruyu, Yunan dramını göz 
önünde tuttukça olumlu yanıtlamak güçtür. Kendimize öz-
gü bir dramımız yoktur. Kaldı ki başta dil olmak üzere Eski 
Yunan uygarlığının Hıristiyan mirasçısı Bizans bile bin yıl-
lık ömründe değil özgün bir dram yaratmak, ardılı olduğu 
Antik Dram örneğinde bir dram bile geliştirememiştir. Es-
ki Yunan’la sıkı bir kültür alışverişi içinde bulunan Araplar 
da bunu yapamamıştır. Öyle ki Avrupa’nın bile Ortaçağ’da 
yarattığı Hıristiyan dramı gene Antik Dram kaynağıyla ge-
lişmiştir. İslam dininde de bir dram fışkırmamıştır. Yalnız 
Hıristiyan dramının acı çekme (passion) oyunlarını andıran 
ve onlar gibi kökeni tek tanrılı dinlerin öncesine uzanan Şiî 
inancında Taziyeler düşündürücüdür. Kerbelâ olayının çe-
şitli oluntularını ve bu eksende başka konuları işleyen bu 
gösterilere Anadolu’nun en doğusundaki kimi köyler dı-
şında pek rastlanmaz, ancak aynı amaçla yazılan Mektel-i 
Hüseyin’lerin bir topluluk içinde dramatik okunuşunun da 
dramatik bir olgu niteliğinde olduğunu gözden uzak tutma-
mak gerekir. Böyle Türk tiyatrosunun dram yanının yoklu-
ğu karşısında öteki yanına, yani oyunculuk gibi seyirlik ya-
nına döndüğümüz zaman, Geleneksel Türk tiyatrosu başlı-
ğı altında inceleyeceğimiz bu yüzün özgün bir tiyatro niteli-
ği gösterdiğini görüyoruz. Değişik etkenlerin bileşiminden 
oluşmuş geleneksel Türk tiyatrosu Türk tavır ve üslubunun 
güzel bir örneğidir. Daha sonra Batı tiyatrosunun benim-
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senmesiyle gitgide silinmiş, günümüzde ortadan kalkmış-
tır. Onun yerini alan ve hızlı bir gelişme gösteren Batı tiyat-
rosu aktarma bir tiyatro olmasına karşın ister istemez Türk 
yazarı, Türk oyuncusu ve Türk seyircisi üçlüsünün ortakla-
şa yaratıcılığıyla ulusal bir renk ve üslup kazanmak yolun-
dadır. Batı tiyatrosuyla Türk tavır ve üslubunun özgün bir 
yansısı olan Geleneksel Türk tiyatrosunun birleşimi soru-
nuna ise ilerde değinilecektir.

Anadolu Türklerinin kültürü, dolayısıyla dramatik sanatı, 
beş önemli etkenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Kısaca 
bu etkenler şunlardır: Yer, soy, İmparatorluk, İslam ve Batı-
lılaşma. Yer etkisi de dikkate alındığında Türkler gelmeden 
önce Anadolu’da yaşayan eski uygarlıkların Türk kültürü-
nün oluşmasında büyük etkisinin olduğu görülür. Bu etkiye 
en çok Türk köylüsünün seyirlik oyunlarında rastlanır. Ya-
kın Doğu’ya özgü bolluk törenlerinin etkisi Avrupa’da oldu-
ğu gibi, Anadolu’da da günümüze değin süregelmiştir. Bun-
lar büyüsel özelliklerini, amaçlarını, takvim yerlerini, birta-
kım ayrıntıları yüzyıllar boyunca yitirmelerine karşın gene 
de koruyabilmişlerdir.

İkinci etken olan soya gelince, bunun Anadolu Türkleri-
ne en büyük kalıntısı bugün de konuştuğumuz Türkçe’dir. 
Türklerin eski yurdu Orta Asya’nın ve şaman inançlarının 
izlerine Anadolu Türklerinin kültüründe geniş ölçüde rast-
lanabilmektedir. Tarikat zikir, tören ve danslarında bile bu 
etkinin izlerini bulmaktayız.

Üçüncü etken ise Osmanlıların üç kıtada kurdukları İm-
paratorluk içinde yaşayan çeşitli budunların ve etnik grup-
ların arasındaki kültür değiş tokuşudur. Balkan ülkelerinin 
insanları, Yahudi, Rum, Ermeni gibi çeşitli etnik azınlıkla-
rın, tiyatronun oluşumuna belirli katkıları olduğu söylene-
bilir. Örneğin, Ermenilerin, Türkiye’de yalnız Avrupa tiyat-
rosunun Türkiye’ye yerleşmesinde değil, daha önceki gele-
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neksel tiyatronun oluşmasında da katkıları vardır. Bunun 
gibi, 15. yüzyılın başlarında İspanya ve Portekiz’den atı-
lıp Türkiye’ye sığınan Yahudilerin de belirli katkıları görü-
lür. Gerçi onların getirdikleri Batı tiyatrosunun özellikleriy-
se de, katkıları daha çok geleneksel tiyatromuzun gelişme-
sinde görülür.

Bir önemli etken de İslamdır. Bu kaynakta yalnız dinsel 
etkileri değil, fakat İslam ülkelerinin –İran, Arap– kültürle-
rinin etkisini de hesaba katmak gerekir. Ancak tiyatro açı-
sından bakılınca, bu etkenin sonuçlarının olumlu olmaktan 
çok olumsuz ve gelişmeyi geciktirici yanı baskındır.

Son ve en önemli etken Batılılaşmadır. Batı tiyatrosunun 
Türkiye’ye yerleşmesi her ne kadar Tanzimat ile başlarsa da, 
daha öncelere uzanan bir tanışmanın olduğunu gösteren ka-
nıtlar bulunmaktadır. Ancak, bu kitabın dörtte üçünün Ba-
tı örneğinde Türk tiyatrosu olduğu düşünülürse, sözü ileri-
ye bırakmak yerinde olacaktır.


