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Yok Edilen Tiyatro 
Yeni Sahne  

 
 

 
 
 

 

Ahmet DEMİRTAŞ* 

 

Başkent Ankara’da kültür sanat etkinlikleri bağlamında ilk akla gelen yer Kı-
zılay ve çevresi olmuştur. Tiyatro, sinema, sergi salonu vb. mekanların yanısıra 
alış veriş yerlerinin bulunması ve bakanlıkların yakın olması, büyük semtlere 
ulaşan yolların kesiştiği yerde olmasından ötürü Kızılay her kesimden insanın 
uğrak yeri olmuştur. Tuna Caddesi üzerinde 46 yıl seyircisine kapılarını açmış, 
onların alkışlarıyla çınlamış olan Yeni Sahne Tiyatrosu 2006 yılında kapanmış ve 
unutulma sürecine girmiştir. Sanatseverlerin gönüllerinde ve belleklerinde yer 
etmiş, unutulmaz anıları olan bu kültür merkezinin kapanışı bir anda ve ani bir 
kararla gerçekleşmemiştir. Tartışmalı, sürtüşmeli, burukluk içinde geçen 2-3 yılın 
ardından kapanan tiyatro yavaş yavaş unutulmaktadır. Tiyatro Türkiye Ormancı-
lar Derneği (TOD) yapısının alt katında yer aldığından, Tiyatro ile Dernek adları 
bütünleşmiş gibiydi. Tiyatroyu bilmeyenlere yer tarifi yaparken; TOD’un alt katı 
diye, Derneği bilmeyenlere ise Yeni Sahne Tiyatrosu’nun üstü diyerek açıklama 
yapılırdı. 2006 yılında salonun boşaltılması ve binanın yıkılması sonucunda Baş-
kentin simgesi olan ve yarım asra yakın bir süre etkinlik yürütmüş Yeni Sahne 
Tiyatrosu tarih sahnesinden silindi.  

Yeni Sahne Tiyatrosu’nun açılışına giden süreci ve kapanış yıllarını kısaca da 
olsa anımsamanın yararlı olacağı kanısıyla bu çalışma yürütüldü. Çalışma ağırlık-
la TOD belgelerine dayalı olarak yürütülebilmiştir. Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü’nde, Yeni Sahne Tiyatrosu’nun 46 yıllık sürecine ilişkin olarak yarar-
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lanılabilecek yeterli belgenin olmadığı bilgisi alınmıştır. Bu çalışmada sınırlı sayı-
da tiyatro fotoğrafı ile birkaç adet gazete yazısına ulaşma olanağı bulunabildi.  

 

Yeni Sahne Tiyatrosu’na Giden Sürecin Başlangıcı 

1924 yılında kurulmuş olan Türkiye Ormancılar Derneği Türkiye’nin ilk der-
nekleri arasında yer almaktadır. Başlangıçta İstanbul olan merkezi daha sonra 
Ankara’ya taşınmıştır. 1928 yılından bu yana Orman ve Av Dergisi çıkarmaktadır. 
Ormancılık eğitimi görmüş kişiler üye olabilmektedir. 88 yıllık bir geçmişi olan 
bu demokratik meslek örgütünün dergileri bir yönüyle Ankara’nın ve ormancılı-
ğın tarihini yansıtmaktadır. 7.3.1951 tarihinde Bakanlar Kurulunca Genel Men-
faatlere Yarar Derneklerden sayılması kararı alınmış ve bu karar 4 Nisan 1951 
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Baş-
kent’in merkezi Ulus iken kentin büyümesine koşut olarak merkez Kızılay yö-
nüne kaymaya başlamıştır. Bu yıllarda şimdiki adreste tek katlı, bahçeli bir yer 
satın alınır. Alınan yer Tuna Caddesi üzerinde günümüzdeki binanın yerinde 
yükselir. Üyelerin ve yönetimin uzun, kararlı ve özverili çalışmaları sonucunda 
toplanan parayla eski bina yıkılarak iki katlı binayı 1954 yılında yaparlar. O dö-
nemin koşulları ve olanakları göz önünde bulundurulduğunda yeni bina modern 
olarak nitelenebilir. Başlangıçta iki katlı olarak yapılan binaya daha sonra iki kat 
daha çıkılmış ve yer darlığı tümüyle aşılmıştır. Dernekte yer darlığı aşılmıştır ama 
parasal sıkıntı sürmektedir. 1956 yılında ATATÜRK ORMANI projesi hazır-
lanmıştır ancak projeyi uygulamaya koyacak kaynak yoktur. Kaynak sağlamak 
amacıyla Dernek salonlarının kiraya verilmesi gündeme gelir. Kızılay gibi bir 
merkezde büyükçe salona kiracı bulunması zor olmasa gerekir. Yeri gelmişken 
belirtmekte yarar var; günümüzde Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) ait 
Oran Ormanı olarak bilinen ormanın projesi TOD tarafından hazırlanmış ve 
Atatürk Ormanı adı verilmiştir. Para sıkıntısı ve başkaca nedenlerle uygulama-
ya geçilememiştir. Projenin uygulamasına 1960 Askeri Darbesi’nden sonra baş-
lanmıştır. Başlangıçta verilen ad son yıllarda unutulmuş ve Oran Ormanı olarak 
bilinir olmuştur. 

Tam o günlerde Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Oğuz BORA ve Nuri 
GÖKSEVEN salonu kiralamak istediklerini iletirler. Büyük salon tiyatro olarak, 
küçük salon ise fuaye olarak kullanılacaktır. Gösteri olmadığı sürelerde ise küçük 
salon üyelerin kullanımında olacaktır. Dernek Yönetim Kurulu 8.10.1956’da 
aldığı kararla sözleşme yaparak salonları dört yıllığına Oğuz Bora’ya kiraya verir 
(Karar No 380/4/d). Artık TOD binasında özel bir tiyatro açılmış ve gösterile-
rine başlamıştır. Yeni açılan bu tiyatronun adı BEŞİNCİ TİYATRO’dur. 
Oğuz BORA’nın sözlü olarak güzleri büyük salonda sinema gösterisi yapma 
isteği yönetim tarafından 19.12.1957 tarihinde uygun bulunur (Karar No 
412/1). Salonda artık tiyatro ve sinema etkinliği bir arada yürütülmeye başlan-
mıştır. 
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1921 İstanbul doğumlu olan BORA; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si’nde iki yıl okuduktan sonra ayrılıp 1949’da Devlet Konservatuarı’na girmiş, 
buradan da son sınıfta iken ayrılıp İzmir Şehir Tiyatrosu’na katılmıştır. Oğuz 
BORA’nın tiyatrocu yönünün yanında siyasi çalışmalar içinde olan bir kişi oldu-
ğunu anlıyoruz. Tercüman gazetesi’nin İnci adıyla verdiği ekte Yavuz DONAT 
“33 Yıllık Tiyatrocu, 27 Yıllık Politikacı” başlıklı yazısında, BORA’nın DP’den 
5. sıradan senatör adayı olduğu belirtilmektedir (Donat, 1977).  

Özel tiyatro TOD’a kirasını düzenli ödeyemez. Kimi sıkıntılar yaşanır. Salon 
kirasını ödeyemediği gibi 35.958 TL. tutarında elektrik ve su borcu birikir.  Son-
ra salon boşaltılır. TOD salonları yeniden kiraya vermek için araştırma yapar, 
Ankara’da yayınlanan Zafer ve Ulus gazetelerine ilan vermek için 26.9.1959 tari-
hinde karar alır. İlan verilir. O günlerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlü-
ğü’nden (DTGM) istek gelmesi üzerine kiraya verilmesi kararı alınır. Salonun 
sözleşme yapılarak kiraya verilmesi 1.11.1959 tarihinde gerçekleşir. Kiraya veri-
lirken temenni olarak; 

i) Haftada muayyen miktarda bedelsiz bilet istenmesi, 

ii) Cemiyetin gayelerine uygun eserler tevdi edilir ve edebi heyetçe temsili 
kabul edilirse tercih tanınması, 

iii) Salonun münasip yerlerine orman ve ormancılık konularında döviz 
konması  

kararlaştırılır (Karar No 197). Ayrıca Sözleşmede mutlaka yer verilmesi gereken 
maddeler olarak; 

a) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nce yapılacak tadilat neticesi yapı-
lanlardan, dekorasyondan ve eşyalardan kanunen terkinde mahzur bu-
lunmayanların cemiyete bırakılacağı, 

 
 

Yeni Sahne’nin ilk yıllarından bir görünüm 
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b) Beş sene gibi bir müddet için yapılacak mukavelede rayiç değişiklikle-
rinin olacağı ve cemiyet menfaatları noktasından komisyonca tesbit edilen 
hususların mukaveleye dercine”  

karar verilir (Karar No 197).  

Salon kiraya verildikten kısa bir süre sonra 16.7.1960 tarihli Cumhuriyet gaze-
tesinde Cevat Fehmi Başkut’un yazısı yayınlanır. Yazıda bar ve gazino olarak 
kullanılan bir yerin tiyatroya kiralandığını ve sözleşmeye konan “a” maddesinin 
tiyatroyu sıkıştırmak amacını taşıdığı öne sürülür. Yazı TOD yönetimi ve üye-
lerce tepkiyle karşılanır. TOD adına Başkan Kazım MIHÇIOĞLU ve üye İsmet 
TEZCAN’ın Cevat Fehmi Başkut’a gönderdikleri mektuplar yazının yanlışlığına 
dikkat çekmektedir. Her iki mektupta; gazetedeki yazının araştırılmadan yazıldı-
ğına ve düzeltilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Salonun bar ve gazino ol-
madığı, yıllardır Beşinci Tiyatro olarak kullanıldığı, Devlet Tiyatrosu’na tercih 
yapılarak kiraya verildiği, sözleşmeye konan “a” maddesinin Genel Müdür Cü-
neyt GÖKÇER’in önerisiyle gerçekleştiği açıklamasına yer verilmiştir (Tezcan, 
1960). 

 

49 Yılda 10.000’den Fazla Gösteri 

4 Ekim 1960 tarihinden itibaren Yeni Sahne Tiyatrosu çalışmalarına başla-
mıştır. Kolay ulaşılabilen bir konumda olması ve çevresinde çeşitli gereksinme-
lerin karşılanmasına olanak veren yerlerin bulunması, Yeni Sahne’yi uğrak yeri 
yapmıştır. Bu çekicilik yalnızca izleyici için değil tiyatro çalışanları için de geçer-
lidir. Bu gidişin sonunda salon gereksinmeyi karşılamaz duruma düşer. DTGM 
tiyatro salonunun yenilenmesi isteğinin geldiğini TOD’un 243 sayılı kararından 
anlayabiliyoruz: 

Mevcut Cemiyet binasına yapılacak ek inşaatla birlikte meydana gelecek 
bütün cemiyet mülkü dahilinde yeni bir tiyatro düzenine geçmek istedik-
leri istihbar edilen Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile temas edilerek 
tiyatroya ait projelerin kendi mimarları tarafından yaptırılmasının temini-
ne ve cemiyetimizin inşaatı tahakkuk ettirebilmesi için gerekli bir kısım 
mali desteğin bu genel müdürlükten sağlanmasına (Karar No 243). 

Alınan bu kararın sözde kalmadığını, ete kemiğe büründüğünü alınan bir 
başka karardan anlayabiliyoruz: 

Cemiyet binamızın arkasındaki sahada mevcut tiyatronun yerine yaptırıla-
cak inşaat için avan projesinin yaptırılması 17.2.1967 günü 326 sayılı ka-
rarla yapılmış ve proje cemiyetimize teslim edilmiş bulunduğundan bedeli 
olan 2500 liranın mimar Yılmaz Açıkalın’a ödenmesine (Karar No 134). 
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TOD ile DTGM arasında yapılmış olan kira sözleşmesinden kaynaklı bir bi-
çimde, TOD’un genel kurul toplantıları ve panel, kutlama gibi kimi etkinlikleri 
yıllar boyu tiyatro salonunda gerçekleştirilmiştir. Ancak aynı süre içinde kira 
miktarının az olduğu gerekçesiyle, birkaç kez yargı yoluna gidilmiştir. Mahkeme 
kararları ile kira artışları yapılmıştır. Bu tür anlaşmazlıkların kaynağının Yeni 
Sahne Tiyatrosu veya dernek yönetimi olmadığını kolaylıkla anlayabiliriz. Pek 
çok alanda yaşandığı üzere sorun bürokrasinin kendi iç işleyişinden ileri gelmiş-
tir. 

2000’li yıllarda TOD genel kurullarında sürekli olarak dernek binasının yıkı-
lıp yeniden yapılması gündeme gelmiş ve yoğun tartışmalar yaşanmıştır. Bu 
satırların yazarının da içinde bulunduğu bir kesim üye binanın yıkılmamasını, 
yıkılsa bile içinde tiyatro salonu bulunması gerektiği düşüncesini savunmuştur. 
Ancak bu düşünce çoğunluk tarafından benimsenmemiştir. Sonunda ise binanın 
yıkılması kararı alınmıştır. Binanın yıkılmasına koşut olarak Yeni Sahne Tiyatro-
su’nun da yıkılacağı duyumları üzerine 2005 yılından sonra Ankara’ da çeşitli 
kesimlerin tepki gösterdiğine tanık olunmaktadır. Bu kesimlerin başında ise 
Ankaram Platformu yer almıştır. Tepkilerin artması üzerine Çankaya Belediye-
si devreye girerek eski binaya yıkım izni vermemiş ve binayı takas etmek istedi-
ğini duyurmuştur. 2002-2005 döneminde Yeni Sahne Tiyatrosu’nda onarım ve 
değişiklik yapılması isteğine TOD, binanın yıkım kararı bulunduğu yanıtını ver-
miş olsa da tiyatro yönetimi değişiklikleri yapmıştır.  
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Binanın yıkılıp yeniden yapılacağı gerekçesiyle Yeni Sahne Tiyatrosu’nun bo-
şaltılması için TOD 2004 yılında yargıya başvurmuştur. Başvuru “inşaat projesi-
ni ibraz etmediği” gerekçesiyle reddedilmiştir. Daha sonra 25.3.2005 tarihinde 
Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı yeni başvuru ise 15.9.2005 tarihin-
de tahliye kararı ile sonuçlanmıştır. Binanın koruma kapsamına alınması için 
yapılan Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği (KORDER) tarafından 
yapılan başvuru Ankara Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
tarafından yerinde bulunmamıştır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yasası’nda önemli ve çağdaş değişiklikler yapan 5226 sayılı yasa, 
“Kültür Varlığı” tanımına “sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel 
açıdan özgün değer taşıyan” yapıtları da eklemiş bulunmaktadır. 
DOCOMOMO (Modern mimarlık, tasarım ve şehir plancılığı ürünlerinin 
belgelenmesi ve korunması/ DOcumentation and COnservation of buildings, 
sites and neighbourhoods of the MOdern MOvement) 1990 yılında kurulmuş 
uluslararası bir örgüttür ve Türkiye 2002 yılında bu örgüte üye olmuştur. Bu 
durum koruma kararı alınması için etkili olamamıştır. Ancak salonun duvarları 
ile tavanındaki süslemelerin sökülmesi için uzman istenmesi ve başka girişimler 
binanın/tiyatronun boşaltılması ve yıkılması işlerini geciktirmiş ama engel ol-
mamıştır. Bu dönemde Ankaram Platformu’nun “Yeni Sahne Yıkılmasın” 
başlıklı bildirisi, başka açıklamaları ve yıkıma karşı 55.000 imza toplamıştır. Ti-
yatro Opera Bale Çalışanları Vakfı, Kavaklıderem Dayanışma ve Güzelleştirme 
Derneği, TMMOB Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisle-
ri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, İnşaat Mühendis-
leri Odası, Makina Mühendisleri Odası Ankara şubeleri ve DETİS (Devlet Ti-
yatroları Sanatçıları Derneği) tiyatronun yıkılmaması için ortaklaşa çalışmışlardır, 
Bu tepkilere karşı TOD yönetimi “mülk bizim değil mi istediğimizi yapa-
rız” tutumunu benimsemiştir. Daha sonraki aylarda tepkilerin artması sonucun-
da; tepkileri azaltmak istediğinden olsa gerek, yeni yapılacak olan binanın proje-
sinde yer almadığı halde, caddeden geçenlerin okuyabileceği büyüklükte Dernek 
Binası Hakkında Kamuoyuna Bilgi adlı pankartı duvara asarak, yapılacak 
binada kültür merkezi olacağını duyurmuştur.  

 

Sonuç Olarak 

Belirtilen dönemin TOD yönetimleri yıkılıp yerine yapılacak binada tiyatro 
olmasını, maliyeti artıracağını gerekçe göstererek benimsememiştir. Dönemin 
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç basına yaptığı açıklamada; “Yeni Sahne’nin 
alternatifini arıyoruz” demiştir (Sabah, 2006). Tiyatronun yıkılmaması veya yeni 
binada tiyatro yapılmasına katkı sağlamak gibi seçenek sunma yerine tiyatronun 
yıkılmasını anlayışla karşıladığı izlenimi vermiştir. Belirtilen dönemin eğitim ve 
kültür ortamını anımsayanlar, İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçılarının ortak 
eylemlerine karşı tiyatroların özelleştirilmesini gündeme getirilmesini unutma-
yanlar, Türkiye’de ve Ankara’da tarihi/kültürel dokuya karşı bu örneğin de tek 
olmadığını bileceklerdir. 
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29 Ocak 2006’da son kez perdelerini İspanyol yazar Alejandro Casona’nun 
kaleme aldığı, Tayfun Orhon’un yönettiği “Ağaçlar Ayakta Ölür” isimli eserle 
açan Yeni Sahne Tiyatrosu 28.6.2006 tarihinde icra yoluyla boşaltıldı. 17 Ocak 
2007’de ise ilk balyoz indirildi. Tuna Caddesi üzerindeki 5 numaralı binada 1956 
yılında Beşinci Tiyatro olarak, 1959 yılında Yeni Sahne Tiyatrosu olarak 
başlayan süreç  Haziran 2006’da başkent sahnesinden çekilmiş oldu. İşin dü-
şündürücü olan yanı ise, halkın en kolay ulaşabildiği, uğrak yeri olan Kızılay’da 
günümüzde devlet tiyatrosu kalmamıştır.  
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