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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların. Milli Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda delaletinizi saygı ile rica ederim. 

1962 mali yıh Devlet Tiyatrosu Genel Mü
dürlüğü bütçesinin 'Bütçe Karma Komisyonun
daki müzakeresi ,sırasında Sayın Umum Müdür, 
tetkik için edebi heyete gönderilen telif tiyat
ro. eserlerinin gönderiliş sırasına göre tetkik 
edildiğini açıklamışlardı. Buna göre : 

1. Yılanların Öcü adh (aslı roman olan) 
tiyatro eseri Devlet Tiyatrosu Umum Müdür
lüğüne hangi tarihte gönderilmi'ş, hangi ta
ri'hte edebi Heyet tarafından incelenmiş ve oy
nanınasına karar verilmiştir~ 

2. Yılanların Öcü adh piıye1sin gönderilme
sinden evvel Devlet Tiyatrosu Edebi Heyetine 
tetkik için gönderildiği halde henüz tetkik edi
lip karara bağlanmamı·ş telif tiyatro eseri var 
m:ııdır? Varsa kaç tanedir? Bunların tiyatroya 
gönderilme tarihleri ayrı ayrı nedir? 

3. Yılanların Öcü adlı piyesten evvel gön-
. derilen eserlerden tetkik edilip sahneye kon
ması uygun görüldüğü halde sahneye konma
mış eserler var mıdır~ Varsa kaç tanedir? Bu 
eserler hakkında .verilen; kararların tarih ve 
numaraları nedir? 

.4. Y ılanlarin Öcü adlı eserde.n önce. tet
kik edili'p .·sahneye konması uygun görülen 
eserler varsa Yılanların Öcü'nün bunlardan 
sonra incelendiği halde daha önce sahneye kon
masını icabettiren tercih veya üstünlük sebep
leri nelerdir? 

5. Ankara, İzmi'r, Bur3a Devlet tiyatrola-
. rı ve bölge tiyatrolarında halen oymyan eser

lerden sonra hangi eserler yer alacaktır? Bu 
hususta hazırlığı ve provaları yapılmakta olan 
yeni'. eserler var mıdır? Nelerdir? 

Saygılarımla. 

T. C. 

Samsun Senatörü 
Fethi Tevetoğlu 

Milli Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

7. 4 .1962 

Sayr: 886 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi' : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür-

füğü ifad~li, 12 . 2 . 1962 tarih ve 388-539, 7 /21 
sayılı yazı : 

Cumhuriyet :Senatosu Samsun Üyesi Fethi 
Tevetoğlu'nun, «Yılanların Öcü» adlı piyes hak
kında Bakanlığımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesinin cevaıbı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Hilmi İncesulu 

Milli Eğitim Bakanı 

1. «Yılanların Öcü» adlı eser Devlet Ti
yatrosu sanatkarlarından ·Ergin Orbey tarafın
dan, 200 küsur sayfalık romandan 45 daktilo 
sayfası halinde tiyatroya uygulanarak Edebi 
Heyetçe incelenmek üzere 1961 Ekiminde Dev
let Tiytrosuna verilmiştir. Aynı tarihte Ede
bi Heyete tevdi edilen bu eser, Edebi Heyetin 
25.11.1961 tarihli 4 77 sayılı karariyle repertu
vara alınmıştır. 

2. «Yılanların Öcü» nden önce Edebi He
yete tevdi ·edilmiş ve incelenip karara bağlan
mamış telif eserler vardır. Bu eserlere ait liste, 
ilişikte sunulmuştur. 

Edebi He·yete verilen eserlerin incelenmesin
de, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürünün Bütçe 
Karma Komisyonunda da belirttiği gibi, genel 
olarak eserlerin gönderiliş sırası göz önünde 
'bulundurulmaktadır. Ancak, edebiyat ve tiyat
ro alanında tanınmış yazarların eserlerinin, ti
yatronun iMiyacını hemen karşılamak üzere ti
yatronun lehine zaman kazanılmasi bakımmnan, 
sıra gözetilmeksizin incelenmesi, Batı memle
ketlerinde olduğl~ gibi esas görevi tiyıatronun 

çeşitli sahnelerine elverişli piyesler sağlamak 

olan Edebi Heyetin kuruluş tarihinden beri ta
kibettiği bir uısu1 olmuştur. Bunun da se):>ebi 
şudur : 

Devlet Tiyatrosuna gelen eserlerin büyük 
bir çoğunluğunu tiyatro tekniğini bilmiyen he
veskarlar tarafından ·yazılmış, denemeler teş
kil etmektedir. Her yıl, oldukça kabarık sayıda 
eserle karşılaşıldığı için, iyi bir eser vereceği 
ta·hmin olunan yazarların -eserlerine inceleme 
sırasının gelm~si, bazan hirkaç ay gibi bir za
man alabilir ki, bu da, telif eserlere çok muh
tacolan Devlet Tiyatrosunu, 'bir sıra formalite
si yüzünden müşkül duruma sokabilir. 

Diğer taraftan zaman zaman tiyatronun o 
sıradaki imkan ve şartlarına uygun piye.3lerin 
Edebi Heyetçe acilen inoolenmesini gerektiren 
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