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Tiyatro
bir memleketin kültür seviyesinin aynasıdır.
Hayatlarını
tiyatro gibi büyük bir san'ata vak{eden
bu çocuklan sevelim...
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Drama is the mirror of the cultural level
of a country.

We should love those who devote their lives to
the great art of drama...
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ORTAK SES

EDiNMEK

Açtk konuşa/tm Günümüzde tiyatro çoğu zaman can stktyor. Bu
sanat dalt büyüleyici olabilir ve olma!tdtr. Ama şimdi, nadir
durumlar dtşmda, tiyatronun iyisi bile "biraz ilgi" çekiyor, o kadar.
insant ne büyü/er?
"Konuşulamayan gerçek" büyü/er, konuşulunca. (Ona "Çiplak
gerçek" de diyorlar.)
Bu alanda tiyatro elektronik rakiplerinin tümünü geride btrakabilir.
Gözünüzün içine bakarak kendi ruhunu ya da sizinkini örtülerden
sayan bir hemcinsiniz/e hiçbir teknik hünerbaz/tk yanşamaz.
Gerekli tek etken yürekliliktir,· o yönde ilk adtmt atmak da oyun
yazanna düşer.
Gezegenimizin bir dünya köyüne dönüşlüğü oranda her ülkedeki
sahne yazarlarmm o görevi yapmalan kolaylaşacak. Olağanüstü
ölçüde açtksözlü bir meslektaşlannm bugün Çekoslavakya
Cumhurbaşkanltğt koltuğunda oturmakta olmast tüm oyun
yazarlannt yüreklendirdi. Her yerdeki tiyatro insanlan bu yeni
pasiaşmadan yararlanmayt ve bir ağtzdan seslerini yükseltmeyi
öğrendikçe sahnenin büyüsü de artacak. Milletterarast Tiyatro
Enstitüsü'nün 1991 yt!mdak(IJ.ünya Kongresi'ne evsahipliği etmeye
haztrlanmakta olan Türkiye I T/ Merkezi, bu ytlm Uluslararast Tiyatro
Festivali'ni o mutlu gelişimin parçast saytyor. Perdenin ister önünde,
ister arkasmda olsun, bütün kattianlara selam!

Re{tk ERDURA!Y
iTi Yazarlar Komitesi Başkant
iTi Türkiye Merkezi Başkant
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ACQUIRING A COMMON VOICE

Let us be honest Nowadays theatre is too o{ten a bore. Except on
rare occasions, it is at best mildly interesting-no� as it can and
should be, /ascinating.
Whats fascinating?
''Unspeakable truth" is, when it gets spoken. (Or "the naked truth ';
as they say.)
This is one field in which the theatre can outstrip all its electronic
riva/s. No technical wizardry can compele with a human being
fooking you in the eye and baring his saul or yours.
All it takes is daring, and its the responsibility of the playwright to
start the process.
The more our world turns into a global village, the easier it becomes
for the dramatists of each country to /ulfill that obligation. No living
playwright can have {ai/ed to be encouraged by the fact that an
exceptionally outspoken colleague is now the President of
Czechoslovakia.
As theatre people everywhere learn to put this new interdependence
to belter use and to speak out with a comman voice, the fasdnation
of the stage will grow.
The Turkish Centre of the International Theatre Institute, host of the
IT/s World Congress in 1991, sees this years International Theatre
Festival as part of that felicitous progress.
Greetings to all participants on both sides of the curtain!

Re/ik ERDURAN
President, Playwrights Commitlee of
International Theatre Institute
President, Turkish Centre ofI T/
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istanbul Kültür ve Sanat Vak/i'run düzenlediği Uluslararast istanbul
Tiyatro Festivali ikinci yt!tnda zengin bir progra.mt gerçekleştiriyor.
ingiltere 'den, Fransa 'dan, italya 'dan, Avusturya 'dan,
Yunanistan 'dan, Sovyet Rusya 'dan, Avustralya 'dan gelen
topluluk/ann yantstra ülkemizden de Devlet Tiyatro/an, Şehir
Tiyatro/an, Ankara Saf"!al Tiyatrosu, Tiyatro Stüdyosu bu Festivale
katt!tyor. Uluslararast Istanbul Tiyatro Festivalinde yanyana yeralan
klasik ve modem tiyatro örneklerinin, şiir, öykü, romandan
uyarlanan oyun/ann, mim ve kukla gösterilerinin geniş yelpazeli bir
tiyatro olayt yaratacağt, biçimler ve biçem/er arast bir a!tşveriş
ortamt oluşturacaği görülüyor.
Festival kavramt ile tiyatro kavra.mt arastnda organik bir bağ vardtr.
Tiyatronun kökeninde kutsal törenler yatar. ilkel insan bu törenlerde
doğa güçlerini taklit yolu ile etkileyebileceğini düşünmüştür.
Yağmurun yağmast, bahann gelmest aVLn hasadm bereketli olmast
için bu taklit/i törenleri düzenlemiştir. Bir zamanlar ortak bir amaç
için kabile üyelerini biraraya getirmiş olan taklit/i oyun bu gün de
insanlan bir şenlik ortamtnda yanyana getiriyor ve benzer bir
büyülü olayt paylaşmanm heyecantnt yaşattyor.
Tiyatronun yaran yüzyt!lardtr çeşitli biçimlerde yorumlanmtşltr.·
Tiyatro insantn bilme, öğrenme isteğine cevap verdiği gibt ona
gerçekleri kuşbaktşt görme {trSalt da sağlar. Kişinin, çevresi ile olan
ilişkilerini düzenlemesine yarrftmct olur, onu aydmlattr, ruhsal
dinginfiğe kavuşturur, uygarlaşttnr. Tiyatro denilen yaşam
oyununda olaylara nast! yön uerilebileceğini öğrenir insan. Kendine
ve çevresine egemen olma olanaklannt gözden geçirir. Kişiliğinin
gelişfiğini görür, bilinci keskinleşir. Tiyatronun yaran konusundaki
yorumlar arasmda belki de en asal o/ant, bu sanatm insanm
yaşama güdüsünü beslemest onu içinden güçlendirmesidir. Oyun
ile gerçeğin birleştiği bu sana� oyun olmaktan gelen özgürlükle,
yaşama ayna tutmaktan gelen sorumluluğu birlikte taştr. Seyircisine
de aynt ikili duyguyu yaşattr. Sigmund Freud'un dediği gibt yasak
meyvenin Cennetten kovulma tehlikesi olmadan yenilebildiği bir
yerdir tiyatro.
Uluslararast istanbul Tiyatro Festivalinin seyircisinin duygu ve
düşünce ufkunu genişleten, sanatçtiann yaraltct gücünü besleyen
bir verim ortamt, bir sanat şöleni olmast dileği ile...
Prof Dr. Seuda ŞENER
Ankara Üniversitesi
Tiyatro Bölümü Başkant
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The International Theater Festival organized by the Istanbul
Foundation for Culture and Alt5 is realizing a rich programme in its
second year. Together with the State Theatre, the Municipal Theatre,
the Ankara Arts' Theatre and the Theatre Studio (rom Turkey, groups
from France, ltaly, Austria, Great Britain, Greece, USSR and Australia
are all participating in this Festival. lt is obvious that the selections
(rom Classical and the Modem Drama,· the plays adapted (rom
poetry, story and novel, and the mime and puppet shows wi/1
display a vast variety of theatrical events and ereale an atmosphere
of exchange within the different (orms and styles.
There is an organic link between the concepts of drama and festival
The roots of the drama lay on the rituals. The primitive man had a
strong belie! that he would be ab/e to in/luence the natural (orces
through "mimesis': He performed rituals based on imitatian (or the
rain/all, for the arrival of the spring, and for the abundance of the
haroest and the hunting. The mimetic play which then formed a
bond among the members of the c/an for a comman aim is stili
created by a comman enthusiasm for the experience of a simi/ar
magical event in the atmosphere of a festival
Throughout the centuries there has been speculations on the
function of the drama: white it answers the need of mankind toward
knowledge and leaming, it also enables him to have a birds-eye
view of reality. lt helps the individual to arrange his relationship
with his environment enlightens him, of!ers him a spiritual rest and
civilizes him. Thus he learns how to control events in this play of life
cal/ed, Drama and evaluates his possibilities of his personality and
his consciousness sharpens. One of the most (avoured thearies for
the use of drama is that it nurishes man s instinct for living and
gives him an inner strength. This art which unites play and reality,
and combines the responsibility of holding a mirror to life itself yet
with the freedam of being merely a play. The drama alsa makes the
spectator experience the same dilemma. As Sigmund Freud puts it
theatre is the place where the (orbidden apple could be (reely eaten
without the threat of being thrown out of paradise.
1 hope that the Istanbul Theatre festival wi/1 ereale a fruit(ul

environment for the sectators and contribute to their horizons of
feeling and thought,· that this wi/1 be a festivity of art to nourish the
creative power of the artists.
Prof. Dr. Seuda ŞENER
Ankara University
Dean o( the
Dept of Theatre
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2"d 1 n ternational

Me
lbourne, Victoria Broadmeadows bölge
tiyatrosu olan Square One Theatre, 1 985 yılında Gina
B. Tomisich tarafından kuruldu. Topluluk o tarihten
beri bölgedeki tiyatro aktivitelerini geliştirmek amacı
ile çalışmalarını sürdürüyor. Festivaldeki gösterileri
olan " Biraz Hayalgücü" bir Avusturalya klasiği kabul
ediliyor. Oyunun yazarı Jack Hibberd, Avustralyalıların
kendilerine bakışlarını yansıtan canlı ve vahşi bir
atmosfer yaratmaktadır. Oyundaki O'Neill karakterini
1 989'da bu rolle ün kazanmış Dean Briggs
üstlenmektedir. Oyunda kulübesinde yalnız yaşayan
keman virtüozunun hayatı ve anıları hayalgücünün
örgesinde gözler önüne serilir.

GINO B. TOMISICH
Square One topluluğunun kurucusu ve sanat
yönetmeni. Avustralya'da sayısız tiyatro
topluluklarında aktör, yazar, yönetmen ve öğretmen
olarak çalışmış olan Gina, çeşitli televizyon
programlarında da rol almıştır. Ancak onun asıl
uğraşı 14 senelik geçmişi ile daima sahne olmuştur.

S
quare One Theatre was found by Gina B.
Tomisich in 1985. The Theatre has operated since

that time as an ensemb/e and its main work has
been the development of theatrical per{ormances
for the area.

'1\ Stretch of the lmagination" by Jack Hibberd is
considered an Australian classic. The author
writes to create an atmosphere of uitality and
vulgarity in which the audience is invited to
celebrate the highs and lows of the way
Australians view themselves.

The character of Monk O'l'leill is a loner, living in
his hut lt is through his recollections and
imagination that the audience is taken
his life.

•

T
heater des Augenblicks, bir yılı aşkın bir süredir
birlikte çalışan uluslararası bir kadrodan

oluşmaktadır. Çalışmalarında resim ve şiiri tiyatro
diliyle ifade etmeyi amaçlayan tQPiuluk, "GUERNICA"
adlı oyun ile ilgili yaklaşımını şöyle dile getiriyor:

Bundan önceki oyunumuzda Nazım Hikmet'in
"Taranta Babu'ya Mektuplar" adlı şiirini beden diline
uygulayarak ifade etmeye çalışmıştık Bu defa Pablo
Picasso'nun "GUERNICA" adlı ünlü tablosunu
yeniden biçimlendirmeyi amaçladık. Boya ve fırça
yerine kendi bedenlerimizi kullanarak tabioyu
oluşturmaya çalıştık.
İspanya'da sakin bir kent olan Guernica 26 Mayıs
1 937'de üçbuçuk saat süren bir hava akımından
sonra tamamen bornbalanmıştı. Picasso, İspanyol
sürgün hükümetinin isteği üzerine Paris'teki dünya
sergisinde yer almak üzere "Guernica" adlı ünlü
tablosunu gerçekleştirdi. Picasso, küçük İspanyol
kentinde meydana gelen olayı zaman ve mekanı
aşarak, insanı değişik tepkileri içinde parçalayarak
göstermektedir. Tablo en yalın anlatım biçimine
indirgenerek, renk olarak sadece siyah ve beyaz
kullanılmıştır. Amaç, gerçekliği tekrar yaratmaktan
çok, bedenierin ötesindeki karakteristiği yakalamak.
Epik sunuşun nesnel bakış açısı, tabloda yer alan
tüm ögelerin oluşturduğu kompozisyonla birlikte
yalınlığı daha da vurguluyor. (Rudolf Arnheim).
Tabioyu oluşturan ayrıntıları yakalayarak, bunların
birbirleriyle olan ilişkilerini resmin anlattığı öyküyle
tekrar bütünleştirmeye çalıştık. Bunu yaparken
gerçeküstücülüğün yanı sıra Federico Garcia
Lorca'nın şiirleri, Pablo Picasso'nun çalışmaları ve
konunun tarihsel belgeleri üzerinde yoğunlaşma
gereğini duyduk. Hepsinin ötesinde, kendi
gerçeklerimizle de bir paralellik kurmayı amaçladık.
Guernica'nın insanlarıyla aynı gerçekleri
paylaşmıyormuyuz sanki?...
NOT: Gerekli açıklamalar sanatçilar tarafından
Türkçe olarak yapilacağından, bu oyunda
kulaklıkla anında çeviri yapılmayacaktır.

"G

uernica-a peaceful city in Spain- has been
totally destroyed a{ter a 3 1/2 hours airraid on the
26th of May in 1937. Picasso has been designed
by the spanish exilegovernment to make a
painting for the world-exhibition in Paris. Picasso
has scanned the event in time and space, the
picture of an human being has been splitted up
into different aspects of its reactions. The painting
has been reduced to the most expressive by using
only the colours black and white. The intention is
rather to show characteristics beyand the bodies,
than to reproduce reality. The ocyectivity of the epic
performance and the union of all contained in the
painting is underlined through this reduction".
(Rudolf Arnheim, Picasso 's Guernica)
Theater des Augenblicks tries to remake the very
famous painting of Pablo Picasso. lnstead of
painting with brushes, they create a picture using
their bodies and the poems of Federico Garcia
Lorca.

S

evim Burak'ın, Eski İstanbul'u ve azınlıkları son
derece farklı bir bakış açısı ile ve düşsel bir dünya
oluşturarak anlattığı ''Vanık Saraylar" adlı öykü
kitabından "Ah Yarab Yahova" öyküsü, Marie
Christine Bomes Varol tarafından Fransızcaya
çevirildi, Lulu Menase tarafından oyunlaştınldı ve
Arjantinli tiyatro yönetmeni Alita Baldi tarafından
sahneye kondu.
Öyküde 1 930'1u yıllarda İstanbul'un Kuzguncuk
semtindeyiz. Osmanlı İmparatorluğu çöküyor ve yeni,
laik bir Türkiye Cumhuriyeti doğuyor. İşte ''V anık
Saraylar" bu çerçeve içinde müslüman bir erkekle
yahudi bir kadın'ın trajik öyküsünü ele alırken, bu
kültürel ve dini farklılıkların baskısı altındaki kişilerin
psikolojik ve politik çelişkilerini ortaya koyar. Yaşanan
bu çelişkilerin kaçınılmaz sonuçlanndan biride ikisinin
de kimliklerini ve kültürel odaklarını kaybetmeleridir.
Bu da kendini sonunda çıldırarak din ırk
kavramlarının birbiriyle karıştınlarak sayıklanmasıyla
kendini dile getirir. Kişilerin kullandıkları dil, yetiştİkleri
dinin ne kadar etkisi altında kaldıklarını
göstermektedir. Öyküde zayıf bir ruhsal yapıya sahip
olan Bilal'in, iki kültürün çatışması içinde bocalaması,
babasının ölümü sonucu da aklını kaçırarak evinin
bodrum katında yangın çıkarıp tüm mahalleyi 7
Temmuz 1 93 1 ' de havaya uçurması anlatılmaktadır.
Oyunda ölümü simgeleyen bu tarih, aynı zamanda
Sevim Burak'ın doğum tarihidir. Bilal'ın not
defterlerinden oluşan öykünün en vurucu yanı
kuşkusuz, özgün mekan ve zaman çerçevesinde
Bilal'in ruhsal yapısındaki değişimlere bağlı olarak
dilin de yavaş yavaş bozulmasıdır.

SEVİM BURAK
7 Te mm uz 1 93 1 -Aralık 1 984 tarihleri arasında
yaşamış olan Sevim Burak, Türkiye'nin en önemli
yazarlarından biri olarak özellikle genç akım yazarlan
üzerinde büyük etkisi olmuştur. Çalışmalarının
kaynagını otobiyografık bir altyapı ile eski Ahid'den
alınan alıntılar oluşturmaktadır.
Sevim Burk'ın "Yanık Saraylar" adlı bu yapıtı ilk kez
yabancı bir dile çevrilerek Fransa'nın çeşitli yerlerinde
La Compaigne de L'Orient Express topluluğu ile Lulu
Menase tarafından başarıyla sahnelenmiştir.

LULUMENASE
İstanbul doğumlu Fransız tiyatro sanatçısı Lulu
Menase, rransa'da Uluslararası Tiyatro Üniversitesi'ni
bitirdi. 1 972 yılından sonra profesyonel yaşamını
sürdüren sanatçı, Paris'te "La Compaigne de L'Orient
Express"i kurdu. Sevim Burak'ı Fransa'da tanıtmayı
yıllardan beri istediğini belirten Menase, daha önce
bu ülkede iki Türk yazannın; Adnan Özyalçıner'in
"Asfalt" ve Murathan Mungan'ın "Billur Köşk" adlı
yapıtlannı da oyunlaştırdı.
Sevim Burak'ın ilk bakışta tiyatrodan hayli uzak
görünen "Ah Yarab Yahova" adlı öyküsünü büyük bir
yaratıcılıkla ve cesaretle yorumlayan sanatçı, öyküyü
bilmeyenler için oldukça zor olan metni, kolaylaştıncı
trüklere başvurmaksızın çözümler ve oyuna nefes
kesen bir haraketlilik kazandırarak seyirciye sunar.

B

om in Turkey, the French actress Lulu Menase
adapted {or theater one of the stories of Sevim
Burak who is a signi{icant Turkish writer. The
story takes place in the istanbul of the 30's, a
transformatian period {rom Ottoman Empire to the
Republic. lt re{lects the cultural and religious
di{{erences between the Muslim and Jewish
societies through the tragic story of Bilal, a Muslim
man, falling in love with a jewish woman and the
psychological con{licts that occur. The story is
made up of the notes taken by Bilal, interpreted by
Lulu Menase, identi{ying with several di{{erent
characters. The play has been noır-tr..rrno,
number of times in Paris,
from the critics.

T
heatre Fantastique hayal gücünün bir ürünüdür.
Gizemli yaratıklar eşsiz bir düş dünyasını oluştururlar.

Alışılmamış kostümler ve masklar içerisine giren
aktörler, garip hayvanlar, çizgi roman kahramanları,
soyut geometrik şekiller ve uzaylı yaratıklar olarak
çıkarlar karşımıza. Tüm gösteri süresince onları
gerçek yüzleri ile göremeyiz. Mekanı değişik şekillerde
kullanarak, bazen baş üstünde, sırtlarında veya
ellerinin üstünde hareket ederler.
Klasik müzikten, caz ve elektronik müziğe uzanan
tımların eşliğinde sergilenen değişik hareketler,
izleyicileri son ana kadar büyüler.Çoğu kez güldüren,
bazen düşündüren ancak genelde çok estetik olan
görüntüler, yediden yetmişe her türlü izleyidye hitap
edecektir.
Theatre Fantastique 1 980 yılında Richard Zachary
tarafından kuruldu. İlk önceleri tek kişi olarak
gerçekleştirdiği gösterileriyle Montmartre Festivali,
Napoli ve Dublin Mim Festivalleri gibi şenliklerde,
sayısız tiyatrolarda ve birçok televizyon programında
yer aldı.
1 982 yılında yaratıklan çoğalarak Theatre Fantastique
3 kişilik bir topluluk oldu ve bu genişletilmiş yeni
kadrosuyla birlikte Avrupa'nın birçok ülkesinde
gösterilerini sunmaya devam etti.
1 983 yılında Fransa ve Almanya'yı kapsayan geniş
çaplı bir turneye çıkarak ParisEspace Cardin'de
Julliette Greco ile birlikte sahneye çıktılar.
O tarihten sonra dünyanın çeşitli ülkelerinde
gösterilerini sürdüren Theatre Fantastique, geçtiğimiz
ay Pakistan, Hindistan ve Uzakdoğu'yu kapsayan bir
turneyi tamamladı.

RICHARD ZACHARY
Boston (ABD) doğumlu olan Richard Zachary
Harvard Üniversitesinden mezun olduktan sonra
Fletcher Yüksek Okulu'nda Uluslararası Hukuk ve
Diplomasi dalında lisansüstü eğitimi gördü. Ancak
gerçek tutkusu her zaman için tiyatro oldu. Bu
düşünü gerçekleştirmek amacıyla önce oyunculuk ve
dans dersleri almak üzere New York'a, daha sonra
Mareel Marceau, Etienne Decroux ve Jacques Lecog
gibi ustalardan mi m ve tiyatro eğitimi görmek üzere
Paris'e gitti.
Bugün kendi dalında ustataşmış olan Zachary Paris'te
Koreografi Sanatı Eğitmenliği konusunda ders
vermekte ve Avrupa'nin birçok ülkesinde konuk
öğretmen olarak seminerler düzenlemektedir. Berlin
Qpera'sında Götz Friedrich 'in sahneye koyduğu "Bir
Olü Evinden" operasında sahneye çıktı.

h

eatre Fq�J.tastique was created in 1980 by
Richard Zacfıary, who studied mime and theater
with Mareel Marceau, Etienne Decroux and Jaques
Lecoq, a{ter his studies at Haroard University (BA.)
and the Aetcher School of International Law and
Diplomacy (MA.). Starting as a one-man show, he
and his creatures performed for the Festival in
Dublin, as well as in several theaters and TV·
shows.
His creatures multipied and in 1982 Theatre
Fantastique became a threeperson company. Their
new e.xtended program played in numerous
European cities and lately they completed a big
tour covering several far eastem countries.
In 1983 the comany had an e.xtended tour
throughout France and Germany and performed
part of their tantastic program in concert with
Juliette Greco in the Espace Cardin in Paris.
For 1984·85 more touring and new adventures
await these wonderful beings of Theatre
Fantastique that enchant and amuse the audience
with their very special dreamworld.

DYLAN

THOMAS'ın 1 950 yılında Amerika'ya ayak
basması, bu ülkeye karşı yoğun olarak besteyeceği
bir aşk/nefret çelişkisinin başlamasına neden oldu.
Kısa sürede verdiği konferanslar ve yapıtlarıyla ülke
çapında adını duyurdu. Yazarın tiyatro dışındaki
yaşamıyla ilgili yazılan öyküler de kimi zaman trajik
olmakla birlikte öylesine renkli ve çeşitliydi ki,
nerdeyse kendi yazınlarını bile gölgede bırakacak
derecede ilgi çekiyordu. 1 953 yılında henüz genç
sayılacak bir yaşta (39) New York'da hayata veda
eden Dylan Thomas'ın kendi trajik kaderiyle ilgili
sezileri yapıtiarına doğrudan yansıyordu.
Bu oyunda alıntılar yapılan 'Dönüş Yolculuğu' (Return
Journey) adlı yapıtının temelinde yine böyle bir itici
güç yatmaktadır. Yapıt, bir delikanlının, sözcüklerin
biçim ve seslerine, ölüme, bilinmeyen bir sevgiliye ve
yastığında kaçışan gölgelere karşı duyduğu aşk ve
coşkudan başlayarak, zaten sıkıntılı ve huzursuz olan
yaşamının ortasında satlığını kaybederek yaşadığı
düşkırıklığını dile getirir.
Bob Kingdam'ın yönetmen Hopkins ile birlikte oyunu
oluştururken amaçları, Thomas'ın kendi
sahnelernelerinde olduğu gibi, onun görkemli sesine,
dağınık görüntüsüne, yalnızlığına, düşkırıklığına ve
hepsinin ötesinde şiirlerindeki coşkun hayalgücü ve
ince alaycılığına yeniden hayat vermekti. Kingdom,
Thomas'ı ilk olarak 12 yaşında bir radyo yayınında
dinlediğinden beri, ona karşı tükenmeyen bir
hayranlık duymaktadır. "Thomas, yaşamı boyunca
Galya ve ötesinde yetişen geç kuşağın adeta bir
sözcüsü olmuş ve halen o yaratıcı dehalara özgü
çocuksu merakıyla oluşturduğu yapıtlarıyla herkesin
içinde gizlenen çocuk kalmış yönlerin ortaya
çıkarılmasına yardımcı olmaktadır.
Anthony Hopkins, kendisi gibi İngiliz olan Thomas'ın
yaşama büyük bir coşkuyla bağlı olduğuna inanır.
"Yaşam istekleri tükenmeyen, takıntılarla dolu
nörotikler için daima düşkırıklıklarıyla doludur ve bir
türlü doyuma ulaşamadıklarından adeta uzun vadeli
bir planla intihar ederler. Bu da kendini çoğu kez
oburluk, alkolizm, iş tutkusu, seks yada herhangi bir
başka aşırılıkla gösterir. Thomas da işte böyle bir
yapıya sahip biriydi".
Bob Kingdam'ın Dylan Thomas portrelemesi,
İngiltere, Galya, İtalya, Hollanda, A.B.D. ve son olarak
da geçen yıl Edinburg Festivalinde büyük beğeni
kazandı.

DYLAN
THOMAS set foot on American soil in
1950 and soan achieved popularity and acclaim

throughout the United States with his works.
Thomas's profound spiritual sense of his own
destiny and morality are contained in the
painstaking cra{tsmanship of his words which
makes up the essential core and driving force of
Dylan Thomas that "Return Journey" celebrates;
from the "e.xplosive bloodbursts of a boily boy in
love with the shape and sound of words, death,
unknown love and the shadows on his pillow", to
the monumental despair at the lass of innocence
central to his restless and troubled life.
Bob Kingdam's aim, when devising and
devetoping his performance, together with the
director, Anthony Hopkins, was to recreate
something of the atmospere of what it must have
been like to be present at one of Dylan Thomas
own recitals; the soaring majesty of his voice, his
"unmade bed" appearance, his isolation and
despair, but above all, the passionate, maving
imagery of his poems and his wickedly-obseroed
humour.
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için Aristofanes? "Bu seçim belki ilk bakışta çok
öznel gibi gelebilir, ancak tercih içgüdüsel olup,
seçimin gerekçesi yapıtın niteliğinde aranmalıdır... "
(B. Marzullo)
Aristofanes eski Attika Güldürü Tiyatrosu'nun tek ve
en önemli temsilcisidir. Yapıtlannda toplumdaki
şatafat ve gösteriş düşkünlüğünü, düzeni ve rüşveti
eleştirir. Hedef olarak ele aldığı kişiler genelde
toplumun farklı katmanlarında önemi olan
kimselerdir: filozoflar, bilim adamları, politikacılannın
yanı sıra gençler, yaşldar, zengin veya fakirler, herkes
yazarın mizahlı alaycılığından nasibini alabiliyor.
"Pluto" 388 yılında ilk olarak Aristofanes'in kendisi
tarafından sahneye kondu ancak büyük olasılıkla oğlu
Ararete'nin adını takma ad olarak kullandı.
Aristofanes'in 60 yaşlarında yazdığı bu eser, daha
önceki yıllarda kaleme aldığı yapıtlardan bariz olarak
farklıdır; yergi aralarının olmayışı veya koronun
küçültülmesi gibi bazı biçimsel özelliklerin yanısıra,
"Pluto"da ironi ağırlıklı sinsi ve iğneteyid bir mizah
türü sezinliyoruz. Şair, insaniann içlerinde yatan
yoksullukları ortaya dökerken evlerinin acınacak
durumlarını ve kendi zaaflannı gözler önüne
sermektedir.
"Pluto"da etik sorunlar toplumsal sorunlar tarafından
bastırılmaktadır. Aristofanes ve bu yapıtındaki
büyüklük, insanın korku ve ezikliklerini ortaya
koymasındaki ustalığında yatmaktadır.
Bunların dışında "Pluto"da işlenen konunun
güncelliği tartışılmazdır; 2000'li yıllara doğru
yaşadığımız günümüz gerçeklerinin Aristofanes'in
zamanında olduğu gibi yalan, dolan, rüşvet ve baskı
üzerine kurulduğu sergilenir.
Centro Sperimentale del Teatro (Deneysel Tiyatro
Laboratuarı) çok yönlü bir çalışma ortaya koyup
"Pluto"ya erişmeyi ve bu arada bütüne gerçeküstü bir
hava kazandınp Aristofanes'in eserini bir kabare
şeklinde sahnelerneyi dener. Yaptığımız araştırma·
çalışmalar, Aristofanes ile gerçeküstü akımı ve
Aristofanes ile kabare arasında var olan tüm ilişkilerin
ortaya çıkarılması yönünde oldu; yani dadaistlerin
Voltaire kabaresinden Mar Henry ve Frank
Wedekind'in Elf Scharfrichten'e fütürizmi çağınştıran
Petersburg'daki Brodjacaja Sobaka'dan Bertolt
Brechf e kadar yüzyılımııda Avrupa'da oluşmuş
değişik türdeki kabareterin incelenmesinden
başlayarak şimdiye kadar yapılanlardan tümüyle
değişik, çağdaş bir kabare gerçekleştirmeyi
amaçlıyoruz.

Wıı

y Aristophanes? "The reasons for a choice
appear in general subjective,o{ten the yare
con{irmed tautologically, pre{erence arises
instinctively,the kind of commitment it's very
quality are worth motivating... (B.Marzullo)
In "Pluto",{irst staged by Aristophanes himself in
388, the ethic problem is overpowered by the
social one. The greatness of Aristophanes and of
his work in particular, lies precisely in the heated
and fearful intuition of this {rustrated and
dismayed humanity.
Furthermore,the up·to·dateness of the themes
present in 'Pluto" is undeniable; in {act 2000 years
a{ter Christ social contradictions are yet to be
sett(ed and man persists in deciept comıption and
overpowering,just as in the age of Aristophanes.

K
ma Ginkas, Dostoyevsky'nin ''Yeraltından
Notlar" adlı yapıtını bundan 30 yıl önce henüz genç

bir öğrenciyken okudu. Yapıt kendisini o kadar
etkiledi, tiyatro anlayışı ve genelde dünyaya bakış
açısını birdenbire öylesine değiştirdi ki hemen o
yıllarda bu romanı oyunlaştırdı. Ancak o yıUarda
sansürün acımasız yasakları yaptığı uyarlamayı
sahneye koymasına izin vermiyordu. Çünkü o zaman
bu roman komünist ideolojiye karşıt düşünceyi temsil
ediyordu.
Dostoyevsky bu yapıtında 1 9. yüzyılın ikinci yarısında
toplumu kötü yönde etkileyen illetleri öylesine güçlü
ve şaşırtı«:ı bir biçimde dile getirmiş ki, aynı sorunlar
20. yüzyılın ikinci yarısından sonra da bu göıJemdeki
geçerliliğini koruyor. Bu toplumsal illetler özellikle
şunlardır: Egosantrizm, insan ilişkilerindeki se.Jgi ve
anlayış yoksuniuğu, belli fikirlere bağlıymış gibi
görünerek özdeki fikir yoksuniuğu ve gerçek yaşama
duyulan ilgisizlik Dostoyevsky genelde bu özellikle bu
yapıtında insanın kişiliği üzerine yapılan baskıların ne
denli korkunç sonuçlar doğurabileceğini ve giderek
insan kavramının ne denli tersine bir kişiliğe
bürünebileceğini kanıtlar.
Kama Ginkas "Veraltından Notlar"ı ilk kez
Leningrad' da hazırladı. Ne yazık ki seyirci karşısına
çıkmasına izin verilmedi. Buna rağmen yönetmen ve
oyuncusu, Victor Gvozditsky yaptıklan ortak çalışmka
sırasında harcadıkları zamana ve verdikleri emeğe hiç
acımadılar. Nihayet 1 988 yılında Moskova Genç
Seyirci Tiyatrosu'nda bu oyunu tekrar birlikte
çalışmak üzere buluştular. Bu ağır edebi eser genç
seyircilere seslenmek için yazılmamıştır. Burada
amaç vurucu olmaya çalışarak seyirciye yaşam gücü
aşılamaktır. Moskova Genç Seyirci Tiyatrosu'nda
sahneye konulmasının nedeni ise halen bu amaca
hizmet eden, seyircisine sesienirken ona güç,
kararlılık ve kişilik kazandırma yolunda hizmet eden
bir tiyatro oluşundandır. Türkiye'ye turne yapan ilk
Sovyet tiyatrosu olan Moskova Genç Seyirci
Tiyatrosu4nu İstanbul seyircisi "Köpek Kalbi" adlı
oyunla ilk kez iki yıl önce tanımıştı.
Henrietta VANOVSKAYA

Wı

en Kama Ginkas {irst read Dostoyevsky's
"1'-lotes From The Underground" 30 years ago as a
student he was very moved by this masterpiece.
From that moment on he was captured by the idea
of putting this work on stage. But Ginkas had to
wait {or 20 years be{ore his adaptation was
released {or pe{ormance. The acting in the play is
strong, masculine, energetic and most passionate,
deeply rooted in the traditions of Meyerhold and
Stanislavsky. Like Soviet theatre in general, it
speaks to the psychology o{ Soviet people,
re{lecting their passion, trustratian and anger.
Asa William A.Henry states in his eritic on the play,
Ginkas' version and the Dostoyevsky original
comment on "the inevitable alienation resulting
{rom extremes o{ Socialism, the drive to violence
underlying the pursuit of universal happiness"

D

ünyaca ünlü alman yazarlar Thomas fv\ann'ın
oğlu ve Heinrich Mann'ın (1949'da Cannes'da intihar
eden) yeğeni olan Klaus Mann'ın "Bir Yaşam
Öyküsü" altbaşlığı ile 1936' da yayınladığı "Mephisto",
Theatre de Soleil'in yönetmeni Ariane Mnouchkine'in
elinden dram ve tiyatro sanatına, lstvan Szabo
tarafından da sinema sanatına kazandırılmış, çağdaş
bir başyapıttır.
Nazi dönemi Almanya'sında yaşanmış en keskin
çelişkilerden birini, mesleki tutku uğruna ruhunu bir
zamanlar baş düşmanı olduğu ideolojiye, Nazizme
satan, Mefısto rolünü aynarken gerçek yaşamında
Faust'un yazgısını seçen aktörü verirken, o dönemin
trajik serüvenini de gözler önüne seriyar "fv\efısto".

Based on

'1\ Life Story" by Klaus Mann (son of
Thomas Mann and nephew of Heinrich Mann,
both wellknown german authors), "Mephisto"
( 1936) was adapted to stage by Arianne
Minouchkine, directress of Theatre de Soleil. The
story was also {ilmed by Jstvan Szabo in 1981,
which won the Best Foreign Film Oscar Award.

"Mephisto" tells the story of an actor during the
Nazi regime in Germany, who has to make a
choice of leaving the country or making a
compromise with the ideology he hates. He stayes
and throughout the play he becomes more and
more a part of it.

N

azım Hikmet bu oyun üzerinde çalıştığı sıralarda
cezaevinden Kemal Tahir' e yazdığı mektupta şöyle
der:

"Ele Tevrat'taki İbrahim ailesinden Yusufu aldım.
Tarihe göre, malum ya, Yusuf hikayesi, Musa da dahil
sadece efsane, fakat yine tarihe göre, yetmiş kadar
İbrani'nin Mısır'a hicret ettikleri sabit. O devir Mısır'da
bir ecnebi istilası var. Yine tarihe göre o devir, Mısır'da
sosyal kaynaşmalar devri. Yani efsaneyle tarih
birleşince çok dikkate değer bir Yusuf ve çok dikkate
değer bir Mısır muhiti çıkıyor ortaya. Ben, elden
geldiği kadar hem Tevrat'a, hem de tarihe sadık
kaldım. Efsane, Zeliha'yı pek gölgede bırakır,
hatuncağızı biraz aydınlığa çıkardım, sonra Yusuf un
zıddı bir tip Menofis adında bir Mısırlı duvarcıyı ele
aldım. Yusufun ana hattında ve Tevrat'a göre
mahiyeti şu: kabilesine gayretle bağlı, bu bir; sonra,
Rabbin ona gösterdiği rüyaların gerçekleşmesi, yani
demetinin önünde demetierin eğilmesi için köleliğini
kölelerin üstünde hükümran olmak için kullanan,
iradeli, kurnaz, müzevir ve nihayet Mısır'da
Firavun'dan sonra en büyük adam mertebesine
çıkabilen ve Mısır toprağını ve halkını Firavun'a satan
muhteris. Diğer taraftan Zeliha'ya deli gibi aşık ve
iktidarın en yüksek mertebesine ulaştığı zaman
kendini kara yılan gibi yalnız hisseden .. Menofis
ölürken Yusufa şöyle der: "Sen Tevrat'a göre 1 1 O
yaşında öleceksin, bense kırk yaşında ölüyorum.
Halbuki ikimizde binlerce yıl yaşayacağız. Sonra,
binlerce yıl sonra sen artık bir daha dirilmemek üzere
öleceksin, bense yaşamakta devam edeceğim.
Yaşamak güzel şey. Firavun ve Rab seninle olsun
Yusuf, hayat benimledir."
Oyunun dramaturjisi sırasında, oyunun metninde
varolan son derece değerli "yabancılaştırma"
kesitlerini daha da güçlendirerek ortaya çıkarmak
amacıyla, duvarcılar korosu ve şiir montajları yapıldı,
şiirler tiyatrolaştırıldı. Bu da aynı zamanda şiirlerin
hem şiirsel değerlerini hem de tiyatro işlevlerini
taşıyacak bir müziklerneyi gerektirmiştir. Ve bunun
yanısıra göze görünür ya da görünmez üsluplu bir
bütün içinde hareket düzeni çevre düzeni ile birlikte
ele alınmıştır.

One of the few plays of the famous Turkish poet

Nazım Hikmet who lived in e.x:ile for many years.
The play brings together the legendary ''Yusuf',
and an Egyptian mason, while emphasizing the
wife of Yusuf, Zeliha; as a character which the
legend seems to leave in shade. The dramaturgy
has aimed to amplify and bring into light the
significant "alienation" sections that are present in
the masons chorus and the poem adaptations.
This determined a musical composition that
carries out both the poetic value and the theatrical
function of the poems, altogether with the
choreography and set design.
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NiYE, AŞKlMIZ AKSARAYlN EN BÜYÜK YANGINI

A
ne m Kocamustafapaşa' da oyunumda
canlandırmak istediğim böyle bir sokakta doğmuş.

Çocukluğunda yaşadığı büyük Aksaray yangınını
bana anlatırdı, belleğimde aynen duruyor. İlk kıvılcım
bu olsa gerek. Oyunu yazarken annemin
çocukluğunun ardına düştüm. Kendi çocukluğum da
Çanakkale'de, Gelibolu'da, Biga'da benzeri
sokaklarda geçti.
Üniversiteye girdiğim ilk yıl kaldığım Kadııga öğrenci
yurdu böyle bir sokaktaydı; (ve aynı semt). Bugün
yaşadığım Kuzguncuk'taki köhne evim o günlerden
kalma böyle bir sokakta. Bir sokağı 'tiyatro kişisi'
yapma düşüncem buradan geliyor.
Dilimizde "yangın" "sevda" çağrışımlıdır. Hangi dilde
değil ki? Oyunda yangın bir aşkın simgesi. Tek yanlı
bir aşkın Saraydan çırağ edilen, yani eline biraz
dünyalık tutuşturulup saray yaşamından çıkarılan
Mahitab Hanım Aksaray'ın yoksulca bir sokağına
yerleşir. Elbette bu sokağın insanlarıyla, özellikle
kadınlarıyla tam bir uyumsuzluk içinde. Mahallenin
aşırı sevecen, işgüzar Firuz amcası bu hanımı yakışıklı
ermeni genci Artin ile başgöz etmeye çalışır, ve
başarır da. Firuz Bey'in ikili oyunuyla hem Mahitab
hem de Artin bu aşkın karşı taraftan kaynaklandığına
ve gerçekleştiğine inanır. Mahitab'ın sınırlı serveti
tükenmeye yüz tutuncaya değin.
Mahitab bu sevginin tek yanlı olduğunu öğrenince
sonuç: 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını.
Yeteneğine hayran olduğum dostum Ergin Orbey'in
bu oyunu sahnelernesi benim için iyi bir şans oldu.
Bütün genç sanatçılara, emeği geçeniere teşekkür
ederim.
Güngör DiLMEN

GÜNGÖR DiLMEN
1930'da Tekirdağ'da doğ9u. Çocukluğu Çanakkale
yöresinde geçti. Istanbul Universitesi Edebiyat
Fakültesi, Klasik Filoloji B<?.Iümü'nü bitirdikten sonra,
ABD Yale ve Washington Universitelerinde tiyatro
deneyimlerini sürdürdü (1961-1964 ).
istanbul Şehir tiyatroları'nda iki dönem dramaturg ve
yönetmen olarak çalıştı, Euripides'in
'Bakkhalar'tragedyasmı sahneledi.
1970-1972 yılları arasmda ingiltere'de Durham
Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Yazarlığın yanısıra öğretmenliği istanbul
Üniversitesi' nde sürdürüyor.

I

n all languages the word "Loue" is associated
with "Fire". The big fire of Aksaray, which was told
by his mather in his youth has been an inspiration
for Güngör Dilmen to write this play, taking place
in an old neighborhood ·fire at the background
that symbolizes the relationship between a woman
e.x:iled form the Harem and an Armenian man.

•
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kibin yılına doğru inanılmaz bir hızla yol alan
dünyamızda 1990-91 yılının Yunus Emre Sevgi Yılı
ilan edilmesinin elbette önemli bir anlamı vardır.
Peki ... Dünya büyük bir hızla gelişiyor. İletişim
araçlarından sperm bankalarına, organ nakillerinden
yapay organlara, kiralık rahimlerden tüp bebeklere,
uzayın keşfinden nükler güçlere... İnanılmaz bir hızla
ulaşan çağımııda acaba insanoğlu ne yapıyor?
Çünkü o ne bedenen fızik olarak, ne ruhen psikolojik
bakımdan bu değişikliklere katılacak durumda değil
henüz. Buna hazırlıklı da değildir. Dünkü insan gibi
bugünkü insan da mutluysa gülüyor, mutsuzsa
ağlıyor.
Ama... dünyanın ulaştığı değişim hızı ve bu hızın
etkisiyle, bugünkü insanın, hem psişik hem de fizik
bir uyum sağlaması gerektiği de bir gerçektir. Çağdaş
insan bir yandan bilimsel mucizeler yarabrken, bir
yandan da değişmeyen evrensel gerçekleri gün
ışığına çıkarmaya ve bu değişkenliğin desteklerini ve
devasını bu gerçeklerde aramaya da mecburdur.
İşte, Yunus Emre'nin dünya gündemine bu bunalımlı
ve gerilimli yıllarda girmesinin temel sebebi budur.
Çünkü Yunus, koşullar ne olursa olsun, insanoğlunu
mutlu, sağlıklı, dengeli bir düzende yaşatacak
evrensel gerçeklerin şairidir. Ve onun inancında ve
sanatında bu oluşum ancak SEVİ ilkesine inanmak,
hayatta sonsuz bir af, anlayış, özveri ile insanı
insandan ayırmadan, "yetmişiki millete bir göz ile
bakarak" yaşamak ile mümkün olacaktır.
Bu alem içinde ne varsa ... Karıncadan Süleyman'a
varınca ... sevmek, hoş görmek, birbirinin varlığına
sabretmek ve ancak bu yolla evrensel barışa varmak.
Yunus hayatını bu gerçeği insanlara anlatmaya
vakfetmiş, insanoğluna nasıl yaşandığını, nasıl
yaşanması gerektiğini göstererek yaşamıştır.
Bizim yazdığımız "Ballar Balını Buldum" oyunu işte
bu gerçeği yakalayabilmenin bir çabasıdır. Kendi
kendisiyl e, başka insanlarla ve tanrıyla barışa varmış
insan... Yunus'un dünyaya önerdiği model budur. Biz
XIII. yüzyılda değil de çağımııda yaşasaydı Yunus
Emre nasıl birkişilikle karşımıza çıkacak ve bu "üç
barış" ilkesini gerçekleştirmek için bugünün
insanından neler isteyecekti? Bu konuyu tartışmak
istedik oyunumuzda. Bu tartışmaya HOŞGELDİNİZ.
Teşekkürlerimizle.

Trı

is pl<tli is based on the works of Yunus Emre,
a famous national poet and dervish who liued in
the XIII. century. His poems re{lect his deep
admiration of loue and God. In this play, his main
approaches to human relationships, his belief in
peace and humanity and his perception of God
and nature are transformed into today's
conditions. What would haue happened if Yunus
had liued today?...

N

urbanu, hem kocası ikinci Selim'i, hem oğl u
üçüncü Murat'ı tahta çıkarmak isterken korktuğu tek
insana sığınmıştır: Sokollu.... Murad, tahtı kendisi için
hazırlayan Sokollu'nun ellerine kapanmış; genç
Haseki Safiye, ''Vel inimetim" diyerek önünde diz
çökmüştür.
Sevilmekle, korkulmanın tercihinde korku ağır basar
ama; korkuyla sığınılan insana karşı durmak için ilk
fırsatın doğması beklenir. itaat, önünde eğildiği
kudretin arkasına geçip fırsatın doğacağı günü
bekler. Sokollu'nun karizması yoktur. Fakat
olağanüstü dirayeti il e ardarda gelen üç Padişaha
aralıksız sadrazamlık etmiş ve devleti gerçekten kendi
isteklerine göre yönetmiştir. Hünkar boşluğu
doldurmuş, iktidara alışmıştır; bırakması
düşünülemez.
Sokollu'ya her düşüncesinde, her davranışında
rastlanılmamış bir soyl uluk ve dürüstlük içinde
görmek mümkün değildir. Hürrem'in okulundan
yetiştiği için Haremin devlet işlerine el atmasına
alışkındır. Bu geleneği iyi bilir ve sı nırını kendisi
çizdiği sürece Haremin müdahales:ni hoş görür.
Albenisi yüksek, ihtiraslı ve becerikli Safiye ile,
analığından çok kadınlık yanı ağır basan tecrübeli
Narbanu arasındaki çatışmadan Sokullu mutl udur.
Bu çatışmada Murad, annesi il e karısının kefelerini
dengeleyecek kudrette birisi değildir. İş Sokollu'ya
düşer. İki kudretin çatışmaya girmesi, başlangıçta
Sokollu'ya istediği dengeyi kurma şansı verir.
Durgunluktan rahatsız olan Safiye, tahrikleriyl e
Murad'ı araya sokunca, Sokollu artık üç kefel i terazide
denge aramak zorunda kalır. Giderek sertleşen ve
kendi içine kapanan bir Hünkarın, hizmetlere kulak
asması beklenemez. Utançl ı bir Cülusun sahibi ol arak
Murad, ikinci bir şansı olmadığı için cesur görünmek
zorundadır. Bu, korkunun getirdiği bir başka saklanış
türüdür. Safiye, Murad'ın utancını cesarete çevirmeyi
becerir.
Osmanlı'da Harem, daima devlet ricali ile çatışmaya
girmiştir. Haremin devlete el uzatması, her zaman
Hünkar boşluğundan kaynakl anmıyor. Çoğunda
devlet ricali, kendi arasındaki çatışmada Haremi
savaşın içine çekmeyi yararlı görüyor ve Haremi
kendi tarafına çeken kazanıyor. Bu gelişmenin özünü
Nurbanu, kendi hedefinin hesaplamasında iyi teşhis
etmiştir: Nurbanu'nun deyimiyle, " Osmanl ı'da
Hünkar, avrat önünde diz çöker.
Haremin en azıl ı kavgaları, Valde Sultan ile Haseki
Sultan arasında yaşanıyor. Bu savaşta gençlik ve
güzell ik, tecrübeyi al t etmesini biliyor. Safiye'nin
deyimi ile: " Hünkar döşeğinin iktidarını anası değil;
avradı bil ir. "
Oyunun çatkısını, Murad'ın şükran duygusunu,
utanca dönüştüren toyl uğunda ve Sokollu'nun,
-

kudreti hoşgörüye çeviren dirayetinde çözmek
istemişti m. Bu, ortak çıkarın kabul edeceği bir
uzlaşma olacaktı. Haremin eli, kaçınılmaz şekilde
buraya da uzandı. .. Hareme iltifat etmekle, Hareme
tabi olmak arasındaki ince fark, Sokollu'nun dramını
hazırladı. Sokollu, Haremin fitnesinden korkacak
kadar tecrübelidir; ama, hareme kafa tutacak i<adar
da pervasızdır. Kendi deyimi ile; "Sokollu'nun kellesi
şehzade beşiği değildir; Haremin eliyle sallanmaz."
Sokollu'yu yazarken, dörtyüz yıllık geçmişi olan bir
örnekten hareketle bugünkQ hayata yaklaşmak
istedim: Zira, başkalarına sağladığı ikbaş ile kendi
felaketini hazırlayan tek örnek Sokollu değildir.
YI LMAZ KARAKOYUNLU

YI LMAZ KARAKOYUNLU
1936 yılında İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi

Siyasal bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.
Amerika'da finansman konularında lisansüstü eğitim
gördü. Çeşitli devlet kuruluşlarında, müfettişlik ve
yöneticilik görevleri üstlendi. Bu arada çeşitli kamu
kuruluşları eğitim programlarında ve bazı
üniversitelerde ekonomik planlama ve finans
konularında konferanslar ve tebliğler sundu.
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Finansman
Dairesi Müdürlüğü'nden ayrılarak özel sektöre geçti
ve bu sektörde yöneticilik, danışmanlık ve
koordinatörlük görevlerini üstlendi.
Prof. BOZKURT KURUÇ
1935 yılında Ankara'da doğdu. 1959-60 yılında
Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek
Bölümü'nden mezun oldu. O günden bu yana Devlet
Tiyatroları'nda yetmişe yakın oyunda yönetmen ve
oyuncu olarak görev aldı.
�nkara Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro Bölümü
Oğretim Görevlisi olarak çalıştı. 1962-65 yılları
arasında İngiltere'de oyunculuk ve rejisörlük eğitimi
gördü.
İngiltere, Almanya, Yunanistan, Fransa, Yugoslavya,
Kıbrıs, Çin, ABD ve SSCB'de incelemeler yapıp,
konferans ve seminerlere katıldı. 1980-84 yılları
arasında Genel Müdür Sanat Yardımcısı görevini
yürüttü.
1987 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü'ne
atandı, bu sırada Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro
Bölümü'nde öğretim üyesi olarak öğrenci
yetiştirmeye devam etti.
1988 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlüğüne atandı. Hacettepe Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi_ _Devlet Konservatuvarında, Tiyatro
Bölümü öğretim Uyesi olarak tiyatromuza sanatçı ve
yönetmenler kazandırdı. Bu görevini halen
sürdürüyor. Kuruç 1988 yılı Aralık ayından bu yana
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

D

uring the dedining years o{ the Ottomans, the
Empire was ruled by the ttiangle of the Sultan, the
Harem and the Vizier who were all compassionate
{or power over the other, thus constantly plotting
schemes. Among these intrigues the most
dominant angi e of this triangle is the Harem.
Behind its ciased doors, the mothers and the
beloued ones of the Sultans are in eternal dispute.
The play takes place at the time of Selim ll. And
the characters of the triangle are the Vizier Sokollu,
the Sultan 's mother Valide Sultan, her son Murad
and Murad 's wi{e Haseki Sultan. Their personal
conf)icts and their comman ambition to rule
makes up the main theme of the play.

"Bence tiyatro, toplumun kendi kendisiyle
karşılaştığı canlı ve endişe verici bir içe bakış
yuvası olmalıdır. Nüfusun çoğunluğundan daha
akıllı olduğunu sanıp insanlan eğitmeye kalkan
tiyatroyu da sevmiyorum. İnsanlara reçeteler ya da
somut çözümler sunan ya da herhangi bir politik
programın hizmetinde olan tiyatro bana tamamen
yabancıdır."
Vaclav Have!
Praf, Aralık 1976

G

örüşme (1975) ve "Kutlama" (1975) oyunlannın
kaderi çok şaşırtıcı oldu. Hızla, coşku içinde
yazıldıklanndan, ve gerçeği söylemek gerekitse
sadece dostlanını eğlendirmek için yazıldıklanndan,
başka birilerinin ilgisini çekecekleri aklımın ucundan
geçmemişti. Bir kez daha tiyatrodan koptuğurndan
beri sıksık başıma geldiği gibi, yanıldım, çünkü
yasaklandığım süre boyunca yazdıklanmın içinde en
çok bu tek perdelik oyunlar sahnelendi. Bu iki
oyunun prömiyeri 1976 sonbahannda Viyana' da
Burgtheater'da yapıldıktan sonra başka tiyatrolar,
birkaç televizyon ve radyo da bunlan oynadı veya
oynamaya hazırlanıyor. Bazı eleştirmenlere bakılırsa
bu eserlerde yeni baştan kendimi bulmuşum; "örnek
dram" kavramının çıkış yolunu bulmuşum; modem
sorgulayıcı tiyatro türünü temsil ediyormuşu m... Tüm
bu değerlendirmeler beni rahatsız ediyor. İkinci
"soluğumun" bu sol elle yazılmış minyatürlerden
doğmuş olmasına, önceki yıllarda verdiğim büyük
emeğe ve yaptığım araştırmalara sadece bir
bocalama olarak bakilmasına adeta razı
olamıyorum."
"Geçici olarak uymaya çalıştığım bir kaç ilke:
gerçekten de birileri için yazmak (bu piyesler etli canlı
insanlar için yazıldı, ben bunlan o insanlara belirli bir
koşulda okumak istiyordum) ; bildik, tanıdık olana,
kişisel yaşantıının somut çerçevesine dayanmak
(evrensel değerde bir tanıklık ancak böylesi bir
deneyim aracılığıyla insanlara ulaşabilir) ; "Dünyanın
varoluş boyutuna" daha iyi ulaşabilmek için fazla
mantıklı bir beyin jimnastiği gerektiren entellektüel bir
donanımdan kopmak ki bu boyut eski piyeslerimde
eksikti."
VACLAV HAYEL
1960' da "Na Zabradlı" adındaki deneme tiyatrosunda
çalışmaya başladı ve şür yazmayı bıraktı, tiyatro ve
radyo için oyunlar yazmaya başladı. "GÖRÜŞME"
(1975), "KUTLAMA" (1 975), "ÇAÖRI" (1978) ayn
taıihlerde yazılmış, daha sonra birbirlerini
tamamladıklan düşüncesiyle tiyatrolar tarafından üçlü
olarak sahnelenmeye başlamıştır.
1989 yılında Doğu Avrupa ülkelerinde başlayan köklü
sosya·politik değişiklikler sonucunda Have! bugün
Çekoslovakya Cumhurbaşkanlığı görevini
yürütmektedir.

"�
J or me, theater, lively as well as wonying,
.

should give an inner perspective that society meets
with itself 1 do not like the didactic theater,
believing to be smarter than the rest of the people
and daring to educate them. Theater that gives
recipes or concrete solutions or theater that is in
the service of any political program is totally alien
to me."
Vaclav HA VEL
Prag, December 1976

Vaclav HAVEL, started to work in the "Na Zabradlı"
theater laboratory in 1960 and giving up poetry, he
starf;ed writing plays for theater and radio.
"Meeting" ( 1975), "Celebration" ( 1975), "Call"
(1978) were written at different times, however
been performed as a trio by the theaters, believing
that they supplement each other.
·

As a result of the deep socio-political changes that
occured in the Eastern European countries since
1989, Have/ is now the President of
Czechoslovakia.

T

iyatro Stüdyosu, izleyicisine öncelikle ça�daş
tiyatronun seçkin örneklerini sunmayı amaçlayan yeni
bir tiyatro oluşumu.
Ülkemiz tiyatrolarının oyun dağariarında yer almaları·
çeşitli nedenlerle·güçlükler içeren oyunlara yönelmek
de yukarda belirlenene koşut bir başka amacı
tiyatronun.
Tiyatro yapımında 'nitelik' kaygısının tüm açılardan
gerekli önceliği kazanması doğrultusunda katkılarda
bulunmak da bu oluşumun temel hedefleri arasında.
Tiyatro Stüdyosu, yerleşik sahne, belirli oyuncu
kadrosu türünden süreklilik özelliklerine yönelmeyen
bir "yapım" tiyatrosu olarak yaşama atılıyor. İlk yapım
olan Aldatma'yı gerçekleştirenlerin uzun erirnde
birlikteliği, bu oluşumun "yerleşik" olması amaçlanan
belki tek yanı.
Tiyatro Stüdyosu, perdesini ilk kez, özgün tiyatro
ürünlerin sunulmasını erek edinen İstanbul Tiyatro
Festivali'nde açmakla, bu festivalin özüne de uygun
bir başlangıç yaptığı inancını taşıyor. ..
Harold Pinter tüm dünya genelinde yaşamakta olan
oyun yazarlarının önde gelenleri arasında yer alıyor.
Çağdaş İngiliz Tiyatrosu'nun en önemli yazarı olduğu
üzerinde de birleşiliyor.
Yapıtları 1 957'den bu yana çok sayıda ülkede
oynandı, oynamakta. Tıyatro uğraşına ilk olarak
oyunculukla başlayan Pinter, sonraları oyun yazarı
kimliğiyle verdiği seçkin ürünlerin yanı sıra tiyatro
yönetmeni ve film senaristi olarak da nitelikli
çalışmalar ortaya koydu.
"Aidatma" (Betrayal), Pinter'in 1 978'de ilk kez İngiliz
Ulusal Tiyatrosu'nda oynanan oyunu. " Kadın, kocası
ve sevgilisi" tarihsel üçgeni çerçevesinde gelişen
karmaşık ilişkiler içinde birey·yaşam·toplum eksenine
yansımasını kendine özgü dolambaçlı yaklaşım ve
özgün tiyatro dili ile işliyor yazar.
Oyundaki zaman akışının ters doğrultuda ilerlemesi,
onu özgün bir yapıya da oturtuyor.
Pinter'in (lV ve Radyo için yazdıklarının dışında)
özellikle sahne için kaleme aldığı yirmiyi aşkın
oyunundan bugüne dek ülkemizde sahnelenmiş
olanlar sayıca epey yetersiz. Tiyatro Stüdyosu'nun
"Aidatma"yı sunmasının bir amacı da bu eksikliğin
giderilmesi yolunda bir adımın atılması. ..
"Tiyatro Stüdyosu"nun bu oyunu sunmasının bir
amacı da eksikliğin giderilmesi yolunda bir adımın
atılması.

"B

etrayel" by Harold Pinter was first staged in
1978 at the National Theatre in London. lt is the
complicated relationship_of the wellknown triangle
of a "woman·husband·lover", re{lecting the
problems of the "indiuidual·life·society".
From the more than twenty plays, written by
Pinter, only a few were staged in Turkey yet. This
was the underlying reason for the Theatre Studio,
a very new company bringing together three of
Turkey 's wellknown actors together, to sta their
carreer with this play.

T
anrı Dionysos (Baküs) kendi rahiplerinin kılığına
girerek doğduğu kent Tebai'ye gelir. Doğrudan

geldiğini ve burada Dionysos kültürünü yaymayı
amaçladığını söyler. Tebai hükümdan genç
Pentheus'un kızkardeşleri olan Kadmos'un kızları, bu
yabancıyı tanrı Dionysos olarak kabul etmemekte
direnirler. Buna kızan Dionysos kızlan cezalandırır ve
akıllarını yitirerek dağlara doğru kaçmalarına neden
olur.
Dionysos, aynı şekilde kendisine gereken saygıyı
göstermeyen Pentheus'a gerçek yüzünü göstermeye
karar verir.
Lidyah 'Bakkhalar'dan (Tanrı Dionysos1un kadın
müridleri) oluşan koro, Baküs'ün hizmetindeki
yaşamdan ve değişik olaylardan söz eder.
.......

Tebai kentinin kurucusu olan yaşlı Kadmos ile kör
falcı Teiresias bayram giysileri içerisinde yeni tanrı
Dionysos'a tapınmaya hazırlanırken, Pentheus
görünür ve onların bu haliyle alay eder. Sonra
kızgınlıkla ülkesine yöneltilen Baküs kültünün
yayılmasına ve kadınların zevk düşkünü çılgınlıklarına
son vermeye karar verir. Teiresias'ın geleceğe baktığı
yerin yıktınlmasını ve Tebai· kadınlarının gözlerini
karartarak baştan çıkartan yabancının derhal
tutuklanmasını emreder. Pentheus ile Dionysos'un
karşılaşmalarıyla ölçülü tutum ile özgürlüğün
sarhoşluğu; iradeyle çılgınlık yüz yüze gelir. Yabancı,
teslim olmuşçasına geldiği yer ve yüklendiği misyon
hakkında bilgi verirken, kendi kontrolünü
kaybetmemeye çalışan Pentheus ile oynamaya
başlamıştır bile. Pentheus, Dionysos'u zincire
vurdurur, ancak bunlar kendiliğinden çözülerek
kolayca kaçar. Bir haberci dağlarda Baküs mucizeleri
yapan kadınların haberini getirdiğinde, saray deprem
ve yangından tahrip olmuştur.
Pentheus giderek aklını yitirmeye başlar; Dionysos
ruhunu tutsak etmiştir. Onun merakını uyandırarak
kadın kılığına girip 'Bakkhalar'ın dağlarda yapıkiarı
alemleri gizlice izlemesini aklına sokar. Dionysos
herşeyi ayarlar; kadın kılığına giren Pentheus'un gizli
düşlerini iyice alevlendirip gizli bir zevkle onu kentin
sokaklarından geçirerek Bakü Kadıniarına doğru yol
gösterir.

ikinci bir haberci korkunç sonu bildirir: Pentheus
çılgın kadınlar tarafından keşfedilmiş ve kendilerini
kaybettikleri sarhoşluk içerisinde onu genç bir aslan
sanarak parçalamışlardır. Hepsinden önde de kendi
öz anası olan Agaue zafer çığlıkları arasında elinde
'aslan'ın kafasını saliayarak Tebai'ye geri döner.
Ancak Kadmos'un yakarışiarı onu kendine getirir ve
dehşetli gerçeği görmesini sağlar.
Dionysos ilahi ihtişamıyla ortaya çıkar ve Kadmos
Hanedanlığının itaatsiz fertleri üzerine verdiği laneti
anlatır.
Dionysos'un bu denli katı ve acımasız davranmasına
söylenen Kadmos ile Agaue ise sürgüne gönderilirler.

�

e story written by "the father of modern
European drama " pits the god Dionysus (alias
Bacchus) against Pentheus, king of Thebes, an
antagonism which has been 'interpreted as religion
vs. rationality. The "rational" is actually a self
rightous fanaticism and the "religious" transtates
to orgiastic cultism.-that the man seeks to deny in
himself and others. Dionysus is angry because the
people of Thebes no fonger honer him. To bring
them back to his {old he charms the women
including Agave, mather of Pantheus, into joining
him on the mountain for a carnival. When the
populace, including Cadmus, grand{ather of
Pentheus, begins to fallaw Pentheus attempts to
imprison them all including the gad in disguise.
course gods cannot be captured.
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bir Sabah ...

�t!ı :ru :1
"Herkes Okumalı"

Cumhuriyet'te perde hiç kapanmaz.

C

umhuriyet 6 6 yıldır tiyatroyu
izliyor. Bu köklü sanat dalına

sayfalarında en çok yer ayıran
gazete Cumhuriyet. Türk ve Dünya
tiyatrolarından güncel haberler,
röportaj lar, oyun eleştirileri

Cumhuriyet'te. Sezon boyunca
tiyatro rehberiniz Cumhuriyet'tir.
Sezon

Cross bir çizgidir, geçmişten
bugüne ulaşan ... Ve
geleceğin kalemidir Cross,
dünü yarına bağlayan
çizgisiyle tanınır. Cross
simgedir, başarıyla anlam
kazanan ... Kişiliğin sözü ya
da bir kimlik, yaşamı
tanımlayan ... Ve Cross
özeldir: değerler simgesi bir
kalem, hep tek olan...
Zamanın ötesindedir Cross,
ve zaman Cross'la değer
kazanır.

CR OSK

S I NCE 1 8 4 6
Ömür Boyu Garantili Cross kalemlerinin Türkiye distribütörü Scrikss A.Ş.'dir.

ll. Uluslararası Tiyatro Festivali sanatseverlere kutlu olsun ...

Ot iN

Kapak Grafik: MengO Ertel
Grafik DOzen : Aydın Erkmen
Baskı : Apa Ofset Basımevi
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İSTAN BUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI

Il. (JL(JSlARARASI İSTANB(JL TİYATRO FESTİVALİ
1 9Mayıs 5 Haziran, 1 990
-

2nd

İSTAN BUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS

INTERNATIONAL İSTANB(JL THEATRE FESTIVAL
1 9th May 5th June, 1 990
-

11-\Rili\E

\tl H-1\ I:RTLC!RL L Tl\-\TRll�l
':Sq uare One Thcatre
(Av ust ra l ya)

20.30

"BIRAZ HAYALGUCU"
Square One Tlıeatrc
(Avustralya)

Perşembe

27 Mayıs
Pazar

Tıyatroları

20.10

"BALLAR BALINI BULDUM"
20.30

"GORUŞME-KUTLAMA-ÇAGRI"

"THEATRE FANTASTIQUE"

(Fr.ım,ı)
"BAKKHALAR"
(Yunan"r.ın)

20.30

(l'm"'a)

Tıyatmla r ı

20.30

"GORUŞME-KUTLAMA-ÇAGRI"

Şehır

20.30

20.30

Tıyatroları

"A KIMIZ AKSARAY'IN
EN BUYUK YANG lN!"

"BAKKHALAR"
Attıs Theater

(Yunanıstan)

Şehır

20.30

"THEATRE FANTASTJQUE"

Atıı' Theater

20.30

Devlet

20.30

Devlet Tiyatroları

20.30

"DYLAN THOMA "

25 Mayıs
Cuma

26 May
Cumartesı

Devler

Devlet Tiyatroları

ız Maı"
Salı

24 Mayıs

20.)0

"BALLAR BALINI BULDUM"
20.30

21 Mayıs
Pa::;.ure... ı

23 Mayıs
Çarşamba

Devler Tıya trı.Ji ar ı

Bob Kınguam
( l ngı l tere )

"GUERNICA"
Tlıeater des Augenblıck:.
(Avusturya)

20.30

"DYLAN THOMAS"

Z0.30

Boh Kıngdom
(lngıltere)

20.30

"AŞKIMIZ AKSARAY'IN
EN BUYUK YANGlN!"
Devlet

"YERALTINDAN NOTLAR"
20.30

(SSCB)
Genç Seyırci Tıyatrosu

20.30

"GUERNICA"

"YERALTINDAN NOTLAR"

Theater des Augenblıck.
(Avusturya)

(SSCB)
Genç Seyirci Tiyatrosu

20.30

20.30

28 Mayıs

Pazanesı

Tıyatro Studyosu

30 Mayıs
Çarşamba

Tı ya tro St udyosu

H Mayıs
Perşembe

Tiyatro Studyos u

AST

20.30

AST

AST

"YANlK SARAYLAR"

AST

"SOKOLLU"
Dev let Tiyatroları

"PLUTO"

Centro Sperımentale del Teat re
(!talya)
20.30

1 7 . 30120.30

1 7 . 30120.30

"YUSUF İLE MENOFIS"

la Compagnie de !'Orient Express
(Fransa)
20.30

"PLUTO"

AST

"YUSUF ILE MENOFİS"

la Compagnie de I'Orıent Express
20.30

Centro Sperımentale del Tearro
(!ral
20.30

1 7 .30120.30

"MEFISlD"
20.30

"YANIK SARAYLAR"

3 Hazıran
Pazar

17 .30/20.30

"MEFISlD"

"ALDATMA"

2 Haziran
Cumartesi

S Hazıran
.- .ı,

20.30

"ALDATMA"

1 Hazıran
Cuma

4 Hazıran
Paza rtes i

"MEFISlD"

"ALDATMA"

29 Mayıs
Salı

20.30

"SOKOLLU"
Devlet Tiyatroları

20.30

"SOKOLLU"
Devlet Tiyatroları

f'lot: Yabancı dilde oynanan oyunlarda kulaklıkla anında Türkçeye çeviri yapılacaktır.

20.30

17. 30120.30

izde banl<an z n
a a tarı var ı?
Bugü n Tü rkiye'de 450.000 kişi ban kası n ı n a nahta rı n ı ya nı nda
taşıyor. Bugün 450.000 kişi n i n cebi nde TELECAR D var.
TELECARD sahipleri , i htiyaç duyd u kları a n , TELE 24 ' 1 ü
Yapı Kred i ' leri n kapı larını kendil eri aça rlar.
Özel bir lobide, huzurlu, güve n l i . sessiz bir ortamda
TELECARD'Iarıyla para çeker,
para yatırır, havale yaparlar.
TELECARD ücretsizdir.
Tele-İşlemli bir Yapı Kredi'de
hesabı olan herkese verilir.

YAPI� KREDi

"h i z m e t t e s ı n ı r y o k t u r"

