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5. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festival'i Başlarken

Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali dört yılı geride bıraktı. Bu yılın diğer yıllardan
ayrıcalığı Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın yerinde bir kararla Tiyatro Festivali'nin
yaşamını ayrı bir birim olarak sürdürmesini onaylamak ve böylelikle de üç yıldır yine/enen
"Tiyatro Festivali Uluslararası Istanbul Festivali şemsiyesi altına girecek mi girmeyecek
mi?" kaygularını noktalamaktı. Bu doğru kararda Kültür Bakanlığı'nın Tiyatro Festivali'ne
verdiği desteğin payı yadsınamaz. Bir başka deyişle, "çocuk" büyümeye başladı. Bu süreç
içinde düşecek-kalkacak, doğruları-eğrileri olacak, ama ona sevgiyle yaklaşıldıkça
kuşkusuz daha sağlıklı serpilecek, gelişecek
5. Uluslararası Tiyatro Festivali çok kısa sürede çok hızlı bir tempoyla kotarıldı. Aslında, bu
denli kısa bir zaman dilimi içinde belli bir düzeyin üstünde altı yabancı topluluğu biraraya
getirebilmek bir mucizeydi. Bu toplulukların seçiminde hareket noktamız oyunların görsel
ağırlıklı o/malarıydı. Böylelikle çeviri sorununa kısmen de olsa bir çözüm bulundu. Yine de
bazı oyunlarda özet ya da tema/arına yönelik kısa bilgiler içeren broşürler dağıtmanın
yararına inanıyoruz. Önümüzdeki yıl için hedefımiz, elektronik altyazı'ya geçmek. Yabancı
�yunlarda bir başka ortak nokta da hemen hepsinin uyarlama'dan yola çıkmış olması.
Unlü öykü/er, roman/ar, destanlar tiyatro dilinde bir başka boyut kazanıyor bu
toplulukların çalışmalarında.

Bu yıl gündeme getirdiğimiz ve sürdürmeyi amaç/adığımız yeni bir uygulama "Bir Ülke Bir
Tiyatro" başlığı altında değişik kültürlerin değişik tiyatrolarından örnekler sergilemek.
Günümüzde; kültürleri kendi karakterleri içinde global bir açıdan irdelemek, kültürlerarası
değişimi gerçekleştirmek ve kültürlerde karşılıklı etkileşim/e yeni arayışlara yönelmek hem
birbirini tamamlayan hem de farklılıklar taşıyan akımlar. Bu bağlamda, Endonezya'dan
gelen WAYANG ORANG BHARATA ülkesinin geleneksel tiyatrosundan zengin iki örnek
sunarken belki de değişik kültürlerin kesiştiği noktalar üzerinde düşündürecektir bizleri.
Festiva/'e Türkiye'den katılacak topluluklara gelince: Bu yıl, ödenekli ya da ödeneksiz,
kurum/aşmış tiyatrolarda Ankara yapımfarına ağırlık verildi. Amacımız, on gün gibi bir
süre içinde çoğunluğu Istanbul'dan olan ve hareketli bir tiyatro mevsimi geçirmiş bulunan
Festival izleyicisine Ankara'da sahnelenen oyunlardan bazılarını gösterebilmekti. Istedik ki
Istanbul kenti de "Sakınca/ı Piyade 93'ü, "Woyzeck"i, "Uyarca"yı, "Hüzzam"ı, "Bahar
Noktası"nı izleme olanağı bulsun.
Bu yıl yeni bir uygulamaya daha geçtik. "Öteki Tiyatro" başlığı altında Istanbul'dan beş
topluluk Festiva/'e konuk oluyor. BILSAK, KUMPANYA, TAL, TIYATRO GRUP ve STUDIO
OYUNCULARI'nın farklı yorumlar, değişik uzamlar/o çalışan, araştırmaya yönelik,
deneyselfiğe açık genç tiyatrolar olarak desteklenmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu
topluluklar yazım, sahne/erne, oyunculuk, mekan kullanımı gibi alanlarda sınırları
zorlamayı amaçlayan yapıtlarıyla tiyatromuzda yeni boyutları tartışmaya açacak/ar. "Öteki
Tiyatro"dan amaçlanan bu çizgideki çalışmaların gelişigüzel bir biçimde değil araştırmacı
yaklaşımlarla yaygınlaşması. Geleceğin tiyatrosu bu tür yönelişlerde yeni soluklar
arayacak.
Dileğimiz, Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali yelpazesini daha da genişleterek dünya
tiyatrolarını ve Tiyatrolarımızı niteliksel bir bütünlük içinde buluşturabilmek.
Dikmen Gürün UÇARER

Uluslararası Tiyatro Festivali'nin Gerekliliği

12. Uluslararast Istanbul Film Festivali biterken sinema izieyeci/erine 5. Uluslararası
Istanbul Tiyatro Festivali'nin 18 Mayıs 1993'te perdelerini açacağını müjdeleyen el ilanları
dağıtılıyordu. Istanbul'da uluslararası bir tiyatro etkinliğinin yirmi yılı aşan bir süre içinde
gelişip yerkinleşen Istanbul Festivali'nin bağımsız bir uzantısı olarak beş yıldır
gerçekleştiri/ebilmesi şimdiden bir sürekliliğin ve kurumlaşmanın kanıtı olarak
değerlendirilmelidir.
Istanbul gibi kavimler kapısı diyebileceğimiz ve tarihsel birikimiyle dünyanın sayılı kültür ve
sanat merkezlerinden biri olma iddiasını taşıyan bir kentte uluslararası bir tiyatro
festivalinin işlevi ne olabilir?
Bilindiği gibi hızla değişen dünyada da bir geçiş dönemine giren ülkemizde de yalnız
siyasal, toplumsal ve ekonomik kurumlar değil, tiyatro ve sinema gibi kültürel ve sanatsal
etkinlikler de yeniden sorgulanmakta, tartışılmakta ve değerlendirilmektedir. Bu
bağlamda, özellikle tiyatronun ülkemizde ciddi bir bunalım geçirdiği, yeterince
yaygmlaşamadığt, çağdaş/aşamadığı gibi görüşler ileri sürülmektedir. Oysa daha sınırlı da
olsa, zaman zaman gerek ödenekli tiyatro/arda, gerekse özel ve amatör toplulukların
çalışmalarmda bunun tersi bir değerlendirmeyi haklı gösterecek başarıları da
yadsıyamayız. Bu konuda bir fıkir birliğinden çok, bir önyargılar kargaşası yaşandığı
böylece ortaya çıkmış oluyor. Sanıyorum, yaşadığımız ülkede, yaşadığımız kentte
düzenlenen uluslararası festivaller ya da benzer etkinlikler bizim kendi ulusal ve yerel
yaratma çabalarımızı çlaha geniş bir açıdan, daha nesnel bir gözle değerlendirme olanağı
sağlar.
Uluslararası bir tiyatro festivali başka ülkelerin tiyatro sanatçılarının çalışmalarını yakından
izleme fırsatı yarattığı, bu sanatçılar/o bizim tiyatro insanlarımız arasında bir görüş alış
verişini gerçekleştirebileceği, festivali izlemeye gelen yabancı tiyatro eleştirmenlerinin Türk
Tiyatrosunu daha yakından tanımalarını kolaylaştırabi/eceği için yararlıdır. Çünkü böyle bir
festival bizim yalnızca ilginç yabancı tiyatro topluluklarını izleyerek bu konuda bilgi ve
görgümüzü arttırmamızı değil, aynı zamanda lstanbul'a başka kentlerimizden gelen
toplulukları, yıl boyunca kaçırdığımız kıyı-bucak deneysel, sıradışı tiyatro çalışmalarını
görmemizi ve böylece hiç değilse tiyatroyla ilgili bazı önyargılardan armmamızı
sağlayacaktır.
Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali Polonya'dan, Romanya'dan, lspanya'dan,
Yunanistan'dan, Endonezya'dan gelecek tiyatro sanatçı/arıyla bizim sanatçı ve
seyircilerimizi bir araya getirecek, sanatçılar/o eleştirmen/erin katılacakları tartışma
toplantılarıyla günümüz tiyatrosunu besleyen kültürlerarası etkileşimi gerçekleştirerek
tiyatro etkinliğini vazgeçilmez bir şenfiğe dönüştürecektir.

5.

Prof. Cevat Çapan
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YENi TiYATRO TOPLULUGU 1 COMPANIA NUEVO DE TEA
TRO
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"Sakıncalı Piyade"

ATTiS TiYATROSU 1 ATTIS THEATRE

"Dörtlü" 1 "Quartett"
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"Woyzeck"

WAYANG ORANG BHARATA
STUDIO OYUNCULARI/STUDIO PLAYERS

"Mutlu Günler" 1 "Happy Days"

i.B.Ş.T. TiYATRO ARAŞTIRMA LABORATUARI /
EXPERIMENTAL THEATRE LABORATORY

"Troya

1"

KUMPANYA

"Fayton Soruşturması" 1 "The Phaeton lnvestigation"
BiLSAK TiYATRO ATÖLYESi 1 BILSAK THEATRE ATELIER

"Gitmeden Önce" 1 "Hitting Town"
TiYATRO GRUP/ THEATRE GROUP

"Uçlar" 1 "Extremities"

(Polanya 1 Po/and)

JANUSZ ViŞNiEVSKi TiYATROSU
J ANUSZ WISNIEWSKI THEATRE

"Kamaşma"
" D azz 1 e "
18. 19 Mayıs 1 May
Taksi m Sahnesi 1 Theatre, 20.30 1 8.30 pm

Tolstoy'un " Atın Öyküsü" adlı yapıtından uyarlayani
Adapted from Tolstoy's "Story of a Horse" by:

Janusz WISNIEVSKI
Yön etmen 1 Directed by
Janusz WISNIEWSKI
Dekor 1 Setring Designer
Janusz WISNIEWSKI
Kostüm 1 Costumes
lrena BIEGANSKA
Müzik 1 Music
Jerzy SATANOWSKI
Şarkı Sözleri 1 Lyrics by
Agnieszka OSIECKA
Koreografi 1 Choreography
Emil WESOLOWSKI
OYUNCUL AR 1 CAST

Barbara DZIEKAN, Elzbieta JAROSIK,
Maria MAJ, Maria MATERNA,
Maria MILACHOWSKA, Magda MIREK,
Wanda OSTROWSKA,
Maria ROBASZKIEWICZ,
Malgorzata ROZNIATOWSKA,
Olga TITKOW-STOKLOSA,
Grazyna WOLSCZAK,
Michal BREITENWALD,
Marek CICHUCKI, Janusz GRENDA,
Wieslaw KOMASA,
Maciej KOZLOWSKI, Leszek LOTOCKI,
Adam MARSZALIK, Jacek ROZANSKI,
Andrzej SAAR, Wladyslaw TRACZYK,
Wojciech ZAGORSKI
Topluluğun dekor nakliyatını gerçekleştiren
Polanya Kültür Bakanlığı'na katkılarından dolayı
teşekkür ederiz
We would /ike to thank the Polish Ministry of Culture for
their valuable contribution to the transportation of the
props.

Yalnız·Gözleri Değil,
Yürekleri de Kamaştıran Bir Oyun
1 992'nin bir sonbahar akşamıydı. Varşova'daydı. ..
Heyecandan yerimde duramıyordum. Biraz sonra,
yıllardır adını duyduğum, çal ışmalarını yabancı
kitaplardan, dergilerden izlediğim Polenyalı yönetmen,
tiyatro adamı Vişnievski'nin bir eserini ilk kez
görecektim ...
Tiyatroda yerimi aldım. Salonun ışıkları karardı. Sahne
aydınladı. Ve o andan sonra ... o andan sonra ... gözlerim
kamaştı . . . kulaklarım kamaştı ... yüreğim kamaştı ... Oyun
başladı ... başladı ve ... bitti! A, a! Bir saat ne çabuk geçti!
Dakikalar, birbirinden ışı ltılı anlar ne zaman, nereye
uçtu! (Yanıtı bil iyorum: H iç silinmeyecek biçimde
belieğime ve yüreğime gömüldüler.)
Hayır, hayır, böyle yazılmamalı bu yazı. Baştan
başlıyorum:
Vişnievski'nin, Talstey'un ünlü eseri "Atm Öyküsü"nden
yola çıkarak (yalnızca yola çıkarak) sahnelediği oyunun
adı "Kamaşma". Hani gözünüze doğrudan doğruya ışık
tutulursa, beyazın gerisinde bir sürü rengarenk
yı ldızların yanıp söndüğünü görür, gözleriniz kamaşır; ya
da duygu bombardımanına uğrayınca yüreğiniz bunlara
bir çeki düzen veremez, pır pır eder ya ... Işte öyle
"Kamaşma".

Tolstoy'un öyküsü, despot bir prensin hizmetindeki atın
en "parlak" günlerinden, yaşlandığı, artık "işe yaramad1ğ1"
yaşlılık günlerine uzanan yaşam evrelerini dile
getiriyordu. Atlar aracılığıyla insanoğlunun yeryüzündeki
serüvenini anlatıyordu. Vişnievski, "aomas1z" bir müzik
eşliğinde, bir sirk ortamına yerleştirdiği oyununda, bu
serüveni (insanoğlunun toplumsal bir bireysel yaşam
serüveni ni) çarpıcı bir gösteriye dönüştürüyor.
Yeryüzü dediğimiz bu arena, bu si rk, bu dönme dolap,
bu çark, bu sahnede "at/ar" (yani insanlar, yani
oyuncular, dansçılar, akrobatlar, maketler, mankenler,
aksesuarlar) bir saat boyunca göze görünmeyen bir
Tanrı'nın/yöneticinin/şu ya da bu sistemin/bildik ya da
bilmedik baskıların elinde oyuncak olmuş, sonsuz bir
devinim içindeler: Dört nala koşuyorlar, şaha
kalkıyorlar, tırısa geçiyorlar, sömürülüyorlar,
sömürüyorlar, yarışıyorlar, sırtlarında her an şaklayacak
kamçının tehdidi, daha hızlı, daha hızlı koşuyorlar,
önlerine uzatılacak yemin, sırtlarını sıvaziayacak bir elin
özlemiyle evcil leşiyorlar... Doğuyorlar, ilk adımlar, ilk
sevinçler, ilk düş kırıklıkları, yaşam çarkında, iş güç,
çalışma, her geçen gün yaşlı lığa bi raz daha yaklaşma ve
öl üyorlar... Işte atların hayatı ... Ve biz, biz ölümlü
seyirciler, o arenada, o sirkte, o dönme dolapta bir kez
daha insanoğlunun engellenemez yaşam trajedisine ve
komedisine tanık oluyoruz.
Müzik, koreografı, oyunculuk, sahneye koyuş, ışık,
kostüm, aksesuar ve renkler, hepsi bir bütün bu oyunda.
Biri ötekinin ayrılmaz parçası. Tümü bir araya gelip aynı
dili oluşturuyor. Ama bu dil Lehçe değil. Sözcükler yok,
seslerin müziğin ritmine katı lışı var. Bu dil devinim ve
ritm dili ... Bu dil görselliğin dili ... Bu dil hızı hiç
kesilmeyen, oyunu sürekli kamçılayan, yakanızı hiç
bırakmayan müziğin dili ... Bu dil gözlerden ve
kulaklardan geçerek birbirinden çarpıcı imgeler
oluşturarak beliekiere ve yüreklere yerleşen bir dil ... Bu
dil tiyatro dili.

Oyun sona erdiğinde, soluk soluğa kaldığımızı
anımsıyorum. Dünyanın kırk kadar ülkesinden gelmiş
tiyatro eleştirmenleri kulağımızdan hala çıkıp gitmeyen o
müzikle, sahnedeki "resmi geçit"in şaşmaz dakikliği ve
disipliniyle ("timing" ustalığıyla), olağanüstü hızlı ritmin
etkisiyle soluk soluğaydık. Oyun ne zaman başladı, ne
zaman bitti diye soruyorduk birbirimize, kamaşan
gözlerimizi kırpıştırarak ve yüreklerimizdeki çarpıntıyı
dindirmeye çalışarak...
Polonya Tiyatrosu, dünya tiyatrosunda büyük izler
bırakmış, dünya tiyatrosunu etkilemiş bir tiyatro. Janusz
Vişnievski, Polonya Tiyatrosu'nun "üç büyüğü" diye
anılan Grotovski, Kantor ve Şayna'dan bir sonraki
nesilden. Doğumu 1949. Varşova Üniversitesi Edebiyat
Fakültesini bitirdikten sonra Varşova Tiyatro
Akademisi'nin Sahne Yönetmenliği Bölümünden mezun
oldu ( 1978).
lık çalışması Poznan'da "Reatr Nowy"deki "Bal/adyna"
( 1979). O andan başlayarak sahneye koy.duğu tüm

oyunları kendi yazacak ya da adapte edecek, çevre
düzenlemelerini ve dekorlarını kendi tasarlayacaktı.
Varşova Operası ve Varşova Büyük Tiyatro'da
sahnelediği "Mankenler"i, "Avrupa'nın Sonu", "Karnaval ve
Oruç", "Madamme Tussaud", "Geceden Önce Hasta
Adamın Duası", "Siyah Tren", "Kamaşma" gibi oyunlar

izledi. Bu oyunlar dünyanın belli başlı sanat
merkezlerinde ve önemli festivallerde gösterildi.

"Avrupa'nm Sonu" Belgrad'daki " BITEF" festivalinde
"Büyük Ödül", "Eleştirmenler Ödülü" ve "Seyirci Ödülü"nü
( 1983); Edinburgh'da "Fringe" Özel Ödülü'nü ( 1984)

kazandı.

"Madamme Tussaud", Nancy Uluslar Tiyatro
Festivali'nde "Büyük Ödül" kazandı. ( 1984)
"Siyah Tren", Almanya'da "Yılın En Iyi Oyunu" seçildi
( 1989). "Kamaşma" Edinbourg Fringe Festivalinde
Birincilik Ödülü kazandı. ( 1990)

Zeynep ORAL

(Romanya 1 Romania)

MASCA TiYATROSU
MASCA TH EATRE

"Palto"
"The Mantle "
Nikolai GOGOL
19. 20 Mayıs 1 May

Kenter Tiyatı-osu 1 Theatre, 20.30 1 8.30 pm
Uyariayan ve Yöneten 1 Adapted and Directed by
Mihai MALAIMARE
Dekor 1 Stage Design
Sandu MAPTEI
OYUNCULAR 1 CAST
Akaı Akakievici
Mihai MALAIMARE
Genç kız, Saraylı kız. Petroviç'in Karısı 1

Tiyatro'da Maske-li Düşünceler
Insanoğlu, var olduğundan bu yana, kendi görünümüyle
yetinmemiş Başkalaşma'nın peşinde koşmuştur hep. Ya
kendini değişik görünümler ardında aramış ya da her
türlü görünümü dışiayıp Bilinmeyen'i yakalamaya
çalışmıştır.
Başka Biri olma serüveni içindeki i nsanoğlu kendine
binbir çeşit Maske bulur, binbir biçime girer.
Olmak ve Görünmek sorunudur Maske.
Gizi de bu noktada çıkar karşımıza: Gösterdiğini Olmak,
Maskeyle ne gösterirsen o olursun.
Başkası olurken insan, kendi sınırlarını aşar ya da
onlardan kurtulur.
Biçim değiştirmek, yeni bir kişiliğe bürünmek üzere
kendi kişil iğinden sıyrılmaktır ...
Maske, bir değişim aracıdır.
Maske Taşımak, aynı zamanda bedenin maskelenmiş
yerinin altını çizmek, onu öne çıkarmak oluyor.
Yüzün maskeyle gözlenmesi, taşıdığı yoğun anlam
yüküyle seyirciyi kısa yoldan etkisi altına alan ve
çoğunlukla yüzde ifade edilen, ruhsal durumu
açıklamaktan kaçınmayı gösterir. Bu durumda bedene
büyük iş düşer: Içte olup biteni dışa vurma eylemini
yüklenmiştir ve abartılı devinimleri hep bu amaca hizmet
eder.

The gir/, the courtesan, Petrovici's wife

Önce Maske'sini yapar insan, sonra Onu taşır, gösterir,
Onunla özdeşleşir.

Petroviç,Saraylı 1 Petrovici, the Courtesan
Tudorel FILIMON

Maske artık bir nesne değil, bir canlıdır, kişidir. Oyun
biter, yeniden nesne olur.

Ana-Maria PISLARU

Önemli kişi 1 The important person
Sorin DINCULESCU
Işverenler. Hırsızlar. Evler (masklar) 1
The Employers, the thieves, the houses(mascs)

Mioara IFRIN, Cosmin SOFRON,
Cristina MOLDAVEANU,
Nico APREDICA, Anna-Maria PISLARU,
Tudorel FILIMON

Topluluğun yol masrafianna katkıda bulunan
Romanya Kültür Bakanlığı'na teşekkür ederiz
We would /ike to thank the Romanian Ministry of
Culture for their valuable contribution to the travel
expenses of the company.

The Marmara lstanbul'a değerli katkılanndan dolayı
teşekkür ederiz
We would /ike to thank The Marmara Istanbul for their
valuable contribution.

Önce insan oluştu rur Maske'yi, ardından bu Maske
i nsanı ...
Maske'yle özdeşleşme, Görülmeyen Dünya/Rol ile
Görülen Dünya/Oyuncu arasında basit bir temasla
kurulan dolaysız iletişimden doğar.
Buna Kurgusal Olan ile Gerçek Olan arasındaki iletişim
de diyebiliriz.
Kimi zaman oyuncular Maske'lerini yüzlerinin tam
üstünde değil de, birer sopa ya da sap aracılığıyla, biraz
aşağıda ya da yukarıda tuttuklarında Kukla ile Maske'nin
belirgin farklılığı çıkar ortaya.
Gerçekten de Kukla'yı Maske, Maske'yi de Kukla yapan,
sanatçının kendiyle nesnesi arasına koyduğu uzaklık değil
midir?...
Basit bir yer değiştirme, Maske'yi Kukla'dan ayı rır.
Maske, Yontu da deği ldir.
Yontu doluluktur.
Maske boşluğu kaplar.
Boşluk Maske'yi oluşturur. Oyuncu ona yüzünü emanet
edecek, boşluğu dolduracaktır.
Ya dev kafalar?...
Nereye yerleşti rmeli onları?
Kukla mı? Maske mi? ..
Herhangi bir sınıflandırma değerini yitirir bu noktada:
Artık önemli olan bir şeyi hem sergilemektir, hem de
gizlemek: ya da tersi.
Içine girilebilen kuklalar gibi.

Maske seyircinin duyarlılığına, imgelemine seslenmekle
yetinmemeli, beyni de harekete geçirmelidir.
Yapısıyla, kurgusuyla, tüm plastik ve anlam dolu
yanlarıyla yalnızca bir Rol/Oyuncu olarak değil, kendi
içinde dramatik bir gösteriye de dönüşebilmelidir.
Aslında her gün, dünyanın her yerinde milyonlarca
sinema, tiyatro, televizyon seyircisinin özdeşleştiği
oyuncular birtakım Maskelerden başka nedir ki? ...
Oyuncunun üstlendiği Rol, bir yerde, taşıdığı ve onu
kodlayan Maske değil midir? ...
Derleyen: Esen ÇAMU RDAN

ANKARA DEVLET TiYATROSU
ANKARA STATE THEATRE

"Hüzzam"
GünerSÜMER
20 Mayıs 1 May 21.00 1 9.00 pm
21 Mayıs 1 May 18.30 1 6.30 pm

Atatürk Kültür Merkezi. Oda Tiyatrosu
Atatürk Cu/tura/ Center, Chamber Theatre

Yöneten 1 Directed by
Olcay POYRAZ
Dekor 1 Set Design
Ethem ÖZBORA
Kostüm 1 Costume
Yıldız KÖSE
Işık 1 Lighting
Ekrem KARADAG

Ud
Çinuçen TANRlKORUR
Efektler 1 Efects
Mehmet TURGUT
OYUNCULAR 1 CAST
Mahpeyker
Maral ÜNER
Sesler 1 Voices
Kaya AKARSU, Nurşim DEMiR,
Yıldıral AKINCI, Erdoğan GÖZE,
Ayşe AKINSAL, Değer iMSEL,
Orhan ARAL, Erol KARDESECi,
Mehmet ATAY, Gönül ORBEY,
istemi BETiL, Nihai TÜRKMEN,
Muammer ÇIPA, Baykal SARAN,
Günaydın YALTRAK

Hüzzam

GÜNER SÜMER ve "Tek Kadın Için Çok Sesli
Oyun"u:
Güner Sümer 1 936'da Nallı han'da doğdu. 27 Nisan
1 977'de Ankara'da öldü. Kısa ömründe şair, öykü ve
oyun yazarı, çevirmen, oyuncu, yönetmen olarak
ürünler verdi. Ankara Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenimini
tamamlamadan 1 960'da Paris'e gidip Charles Dulli n'in
okulunda tiyatro öğrenimi gören Sümer, Barrault, Vilar,
Georges Wilson gibi ustaların yanında çırak olarak
çalıştı. Sonra Asaf Çiğiltepe'nin Istanbul'da kurduğu
Arena Tiyatrosu'na katıldı, ardından Çiğiltepe'nin
ölümünden sonra ( 1 967) AST'ı yönetti. lik oyunu
YARIN CUMARTESI 1 96 1 'de Istanbul'da Site
Tiyatrosu'nda Kenterlerce sahnelendi. Yöneten Lütfi
Akad'dı. I kinci oyunu BOZUK DÜZEN'i 1 965'de
Muhsin Ertuğrul dömenide, Istanbul Şehir Tiyatrosu'nda
kendi sahneye koydu. Ardından Haldun Oormen oyunu
sinemaya uyguladı. 1 2 Mart olaylarından sonra yeniden
Paris'e giden Sümer, HÜZZAM'ı 9 Nisan 1 972 günü
Paris'te yazmaya başladı ve 3 1 Ağustos 1 972'de
Alanya'nın Yeşilköy'ünde abiası Adalet Ağaoğlu'nun
evinde tamamladı. HÜZZAM'Ia önce Yıldız Kenter,
sonra Ayla Algan, daha sonra Nisa Sezerli ilgilendi, ama
oyun bir türlü sahnelenemedi. Sümer'in ölümünden altı
yıl sonra, Adalet Ağaoğlu kardeşinin tüm yapıtlarının iki
cilt olarak yayınianmasını sağladı. (Ada Yayınları, 1 983).
Dört oyunu kapsayan ikinci ciltte HÜZZAM da vardı. O
sırada Istanbul Devlet Tiyatrosu'ndan sorumlu olan Can
Güzrap oyunu okur okumaz 1 983-84 mevsimi
repertuarına aldi ve HÜZZAM'ın yazıl ışından on bir yıl
sonra sahnede görülmesini sağladı. Baş rolü Tom ri s
Oğuzalp canlandırdı. Yönetmen Serpil Tamur'du. Aynı
mevsim oyun Ankara Devlet Tiyatrosu'nun repartuarına
da girdi ve Istanbul'un yanı sıra sahnelendi. Ankara'da
Olcay Poyraz'ın yönettiği HÜZZAM'ı Maral Üner
canlandırıyordu. 1 984'ten 1 989'a başkentin Oda
Tir.atrosu'nda beş yıl aral ıksız olarak sahnelenen
HUZZAM, üç yıl sonra yeniden repertuara girdi ve
geçen Mart ayında Kadınlar Haftası etkinlikleri nedeniyle
birkaç temsil için Istanbul'un Oda Tiyatrosu'na
gönderildi. Orada nihayet HÜZZAM'ı ve Maral Üner'in
bu roldeki gerçekten olağanüstü başarısını izlemek ve
alkışlamak fırsatını buldum. Coşturucu, baş döndürücü
bir olaydı bu.
Tunç YALMAN

Atilla Sav'ın bir eleştirisinden:
"HÜZZAM-Hakkı Paşa'nın torunu Mahpeyker Hanım'ın
yaşantısı, Osmanlı Imparatorluğundan Cumhuriyet'e;
Cumhuriyetin gelişiminde de hızlı kentleşmeye,
sanayileşmeye doğru giden toplumsal değişmeye ayak
uyduramayanların dramı oluyor ... "Hüzzam" Türk
musikisinde "koyu hüzünlü bir makam". Güner Sümer
oyununa bu adı koyarken, oyuna destek müziği olarak
udla yapılan bir Hüzzam taksimini seçerken,
toplum-bi rey çatışmasındaki hüznü oyuna sindirrnek
istediği açık ... bireyin değişmesindeki güçlükle, toplumun
değişmesindeki hızlılığın çatışmasından doğan bu hüzün
salt duygusal değil. Bu uyumsuzluk, toplumun
acımasızlığı ve duygusuzluğundan değil. Toplumsal
değişmenin duygusu, acıması yoktur. Bu oluşum
gerçektir, nesneldir. Mahpeyker'leri anlasak, sevsek,
duygudaşlığa erişsek de, onlar için bir şey yapamayız...

Geleceğe doğru şimdiki zamanı iyi anlayan, ona ayak
uyduran ayakta kalır; ayak uyduram�yan düşer, ezilir...
(Yönetmen) Olcay Poyraz'la Maral Uner elele verip
Mahpeyker'i sahnede en iyi biçimde yorumlayıp, dramını
yaşatıyorlar."
(Milliyet Sanat - 1 Şubat 1985)

Prof. Dr. Sevda Şener'in "Güner Sümer'in
Oyunları" başlıklı önsöz'ünden:
"Yılların yoksulluğa düşürdüğü bir eski Istanbul paşasının
torunu olan Mahpeyker, hem toplumdaki değişimin
kurbanı olarak acınacak bir i nsan, hem kendi bireyciliği
içinde çevresini, koşul larını tanımamakta direnen ve bu
yüzden eleşti rilmesi gereken bir soylu kalıntısıdır.
Mahpeyker geçmiş günlerini anılarında yaşarken nazlı,

i nce bir genç kız olur. Şimdiki zamana dönüldüğünde ise
kaba, saldırgan, hatta küfürbaz bir kadındır... Olayın
kurgulanmasında da aynı i kili yöntem uygulanmış,
Mahpeyker'in öyküsü hem ileriye, hem geriye doğru
geliştirilmiştir. Geleceğin geçmiş, geçmişin gelecek
açısından değerlendirilmesi ... onun ve onun gibileri
eleştirsel olarak değerlendirmemizi sağlar."
(GÜNER SÜMER - Toplu Eserleri 2)

Haldun Dormen'den:
Türkiye'deki her sanatseverin Maral Üner adlı bir
olağanüstü oyuncuyu HÜZZAM adlı oyunda izlemesi
gerekir. O lstanbul'a gelemiyorsa, sırf bu oyunu görmek
için bir bilet alıp Ankara'ya gitmeye değer."
(Güneş - 4 Mayıs 1990)

ANKARA DEVLET TiYATROSU
ANKARA STATE THEATRE

"Uyarca"
" Der Mitmacher "
Friedrich DURRENMATT
2 1. 22 Mayı s 1 M ay
Taksim Sahnesi 1 Theatre, 20.30 1 8.30 pm

Çeviri 1 Translation
Yücel ERTEN
Yöneten 1 Directed by
Şakir GÜRZUMAR
Yönetmen Yrd. 1 Ass. to Director
Eylül AKTÜRK, Laçin CEYLAN
�ramatu�g 1 Dramaturgy
Ozcan OZER
Dekor 1 Set Design
Sertel ÇETiNER
Kostüm 1 Costumes
Gülümser ERiGÜR
Işık 1 Lighting
Ersen TUNÇÇEKiÇ

OYUNCULAR 1 CAST
Doc
Adsız KARADUMAN
Şef 1 Bass
Erol KARDESECi
Cop
Tarık ÜNLÜOG LU
Ann
Güneş GÜRZUMAR
Bill
Cahit ÖZTÜF EKÇi
Jack
Serhat NALBANTOG LU

Sam
Tuncer SALMAN
All
Erdal BEŞiKÇiOGLU
Joe
Sanlı BE YKENT
Gangsterler 1 Gangsters
Mevlana Şems ÇANKAYA,
Hamm Kader ÇANKAYA

"Uyarca"
Oyunun çalışmalarına başladığımız günden bu yana en
fazla karşılaştığımız; "Uyarca" nedir sorusu oldu.
Türkçe'ye yeni bir kelime kazandıran oyunun çevirmeni
Sayın Yücel Erten'in oyuna neden bu adı verdiği öyle
sanıyorum ki, oyun izlendikten sonra net olarak
anlaşılacaktır. Oyunun orijinal adı "Der Mitmacher"dir. lık
anda sözlük karşılığına baktığımızda "işbirlikçi" de
denilebilirmiş gibi bir izienim uyanmaktadır. Ancak
oyunda önemli olan işbirlikçilik değil, uymaktır.
Uymak, yani uyarca olmak, hatta Türkçe'deki argo
değişiyle "uyaroğlu" olmak çeşitli işbirlikleri
sonucunda doğar. Kişinin içine düştüğü zorunlu
işbirlikçilik, kişiyi uyarca olmaya iter. Burada sözünü
ettiğimiz işbirlikçilik, toplumun her kademesinde
görülür. Belki de, olması zorunludur.
Bu dünyada herkes yaşadığına ve var olduğuna göre;
kişiler mutlu olsa da, içinde yaşadığı dünyayı
protesto etse de, onu değiştirmek için çaba
gösterse de herkes için uyarcalık söz konusudur.
Bu karmaşık siyasal ve ekonomik dünya örgüsü içinde
herkes vardır. Herkes kendi istemi dışında, çözemediği
devletlerin ve halkların üyeleridir. Bütün bunların
dışında kimileri fırma ya da şirketlerin, kuruluşların
üyesidir ya da çalışanıdır. Sözünü ettiğimiz işbirlik işte
budur. Bu işbirlikleri de beraberinde "olumsuz uyarca"
olmayı geti rir. "Olumsuz uyarcalık"ta da önemli olan
olaylar değil, kişinin kendisidir. Oyundaki her fıgür
birer uyarcadır. Ancak altı çizilmesi gereken olumsuz
anlamda uyarca olan entellektüellerin ahlaki algılama
yetenekleri azdır, hatta belki de yoktur (fırmayla
işbirliğine giren ve olumsuz uyarca olan DOC). Zira
gerçek ahlak bir şeyin farkına varmak değildir.
Gerçek ahlak o farkedilen şeyin üzerine gitmek,
çalışmak ve değiştirmek yolunda çaba
göstermektir.
Olumsuz anlamdaki uyarca olan entellektüeller ne
zamanki sokağa bırakılmışlardır, o an tehlike başlamış
demektir. DOC yüksek düzeyde yaşayan bir bilim
adamıdır. I nsanlığa olumlu anlamda hizmet veren yapay
bir virüs bulmuştur. Bu buluşunu büyük bir kimya
sanayinin desteği ile gerçekleştirmiştir. Ne zamanki
koşullar değişmiş ve kendini sokakta bulmuştur; o an
değişik işbirli kleri ve buna bağlı olarak ta olumsuz
uyarcalık başlamıştır. Bu anlamda oyunun yazarı bir
yazısında DOC'ı Faust'la özdeşleştirmiştir. Faust özgür
bilim adamı olarak sihirbazlığa itilmiştir, DOC'da i nsan
yok etmeye. Faust şeytanla çalışmıştır, DOC cinayet
fırmasıyla.
Bu i ki benzetmenin içinde DOC'ın durumu daha
acısıdır, ümitsizdir. Ancak ümitsizlikte özgürlüğe
giden bir yol saklıdır. Ama bu durumda olan bir insan
katkısız bir kayıtsızlı k içine düşer. Bunun sonunda da,
kişinin davranışları hep rasiantısai olur.
DOC i ntikam almak için uyarca olmamıştır. Kendisi bu
nedeni reddeder. Uyarcalığının nedenini Bill'e şöyle
açıklar; ".... Belki yalmzca düşüncesiz/ikten, kötülüğü
kamksadığımdan, belki de yalmzca daha iyi yaşamayı
istediğimden. Yerin beş kat altında. Sen benim öcümü
alamazsın. Çünkü ben öcümü aldım. Kendi kendimden öç
aldım.. " Işte sırf bu nedenlerden, korkunç ci nayetler
.

işlenir. Bu durumda belki sırf kendi "mood"undan belki
de sırf eğlenmek için uyarcadır. Çok büyük bir ihtimalle

hayatı araştıran bir bilim adamı olan DOC için ceset
çözeltilmesini kabullenmek te çok anormal deği ldir. Zira
bu noktada akıl anlamında da bilgi anlamında da inanç
yitirilmiştir.

oyununu sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Oyuna
emeği geçen tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür
ederim.

ilk bakışta karanlık gibi görünen ama aslında kaba bir
komedi olan Dürrenmatt'ın bizde hiç aynanmayan bu

Şakir G Ü RZUMAR
Rejisör

Saygılarımla.

(Avusturya1 Austria)

TUNÇEL KURTil VE GRUBU
TUNÇEL KURTIZ AND HIS GROUP

"

Şeyh Bedreddin
Destan1"

Günümüz için Bir Ayin
"The E p os of Sheikh
Bedreddin "
A Ritual For Taday
Nazım HiKMET
22. 23 Mayıs 1 May

Taxim's Night Park. 20.301 8.30 pm
Yoneten1 Directed by
Tunçel KURTil
Dramaturg 1 Dramaturgy
Daniela OHLSEN
Müzik1 Music
Hans TSCHIRITSCH, Tunçel KURTil
Işık1 Lightıng
Franz STAUDINGER
Fotoğı·afiar1 Photographs
Rebii YETiŞ
OYUNCULAR 1 CAST

Tunçel KURTiZ, Heike BRINKMANN,
Claudia DREWITZ, Elvira ORTIZ,
Barbara SCHEDIWG, Ulril<e SCHERER,
lngrid SLAVIK, Zafer R. YAYCAN
Mekanı tahsis eden Sayın Metin Fadıllıoğlu'na
teşekkür ederiz
We would /ike to thank Mr. Metin Fadıllıoğlu for the
allocation of the venue.

Şeyh Bedreddin
I nsanlığın düşünce tarihinde, genel olarak denilebilir ki,
en verimli gelişmeler farklı düşünce tarzlarının
birbi rleriyle çakışması sonucu oluşmuştur. Bu farklı
düşünce tarzlannın kökeni, insanlık kültürünün değişik
anianlarından veya değişik dönemlerinden, değişik
kültürel çevrelerinden veya değişik dini geleneklerinden
kaynaklanabilir. Farklı düşünce tarzlannın gerçek
etkileşim sağlayabilecek kadar birbirleriyle çakışması,
yani en azından birbirleriyle bağdaşmalan sürekliliği
gerçekleşirse, işte o zaman umut edilebilinir ki, yeni ve
ilginç gel işmeler süregelsin.
Werner Heisenberg
Fizikte, gözlemleyen ve gözlenilen nesne arasındaki
çizginin belirlenemeyeceğini kanıtlayan büyük bir bilginin
sözleri; Bedreddin'in de "ben" ve "sen" ve "Allah"
arasındaki ayrımı görmediği gibi.
15. yy.'ın başlarında, heryerde sosyal bunalımların ve din
felsefesi alanında reformların oluştuğu, Osmanlı
döneminde köylülerden oluşan halk ayaklanmasının
öncülüğünü yaptı, Seyh Bedreddin ve mürideri komün
anlayışı içerisinde, tüm insanların kardeşçe yaşamlarını,
tüm canlıların eşitliğini ve küçük Asya Tipi üretim
Tarzı'nı benimsediler. Amaçlarına ulaşabilmek için
Müslümanlar, H ıristiyanlar, Yahudiler ve diğerleri bir
araya gelip, kendiliğinden oluşan bilinçlenmeyle özgürlük
için savaştılar. Ekonomik, politik, dinsel, kültürel ve
bireysel bütünsellik için!

Tuncel Kurtiz bu gelenekten yola çıkarak, Nazım
Hikmet'in "Şeyh Bedrettin Destanı'nı" sahneledi. Öykü
kendine öz ritimlerle iki dilde anlatılıyor. Türkçe
bölümünü Tuncel Kurtiz, Almanca bölümünü Heike
Brinkmann oynuyor. Bu ikiliye Avusturyalı sanatçılardan
oluşanbir grup eşlik ediyor. Bu ülkede yaşayan, kendi
seslerinin duyulmasında ısrar eden, diyalog arayışı içinde
olan i nsanlar.
Hiçbir ulusun global problemlere duyarsız kalamayacağı
çağda Heisenberg'in alıntısını kendi özdeyişimiz ve
istemimize göre yükseltiyoruz. Birbirlerine saygınlığı
olan kültürlerin aralarında diyalog olmazsa - birbirlerine
eşit insanlar arasında olduğu gibi - gelecekteki
problemler, ne ulusal ne de global çözümlenebilir. Biz

bu süreci hızlandırmak istiyoruz. Tabii ki sadece ufak bir
adım bu. Belki de bir başlangıç...
Nazım Hikmet'in deyimiyle: "Yaşamak, bir ağaç gibi, tek
ve hür ve bir orman gibi, kardeşçesine ... " Nasıl bir
orman çeşitli bitkilerden oluşuyorsa, toplumda değişik
kültür, dil, ritim, dış görünüm, din, karakter ve
canlılıktan oluşur. Müzikte buna çokseslilik denilir.
Yeryüzünde Özgürlük ve Barış! 1420 yılında Şeyh
Bedreddin ve taraftarları idam edildiler. Bugün güçlüler
ve hükmedenler bizi desteklediler. Ve şimdi umut
ediyoruz ki, onlar da - tüm seyircilerimiz gibi - bize
gerçekten kulak verirler.
(Oyunun program broşüründen alıntı)

ANKARA DEVLET TiYATROSU
ANKARA STATE THEATRE

" Bahar Noktas1"
"A M ids umme r
Night's D ream"
William SHAKESPEARE
22. 23 Mayıs1 May
Atatürk Kültür Merkezi. Büyük Salon 20.301
Ataturk Cu/tura/ Center, Grand Hall 8.30 pm
Uyar·layan 1 Adopted by

Can YÜCEL

Yoneten ' Drrected by

Yücel ERTEN

Yonetmen Yı·d. Ass. Dırector

Osm an WÖBER

Yonetmen Asıst. Ass. ro Dırector

Hatice ALTAN, Mehtap ÖZTEPE

Dekor Ser Desıgn

Suar ŞEYLAN

Kostum Coswnıes

Sevgi TÜRKAY
Işık uglırırıg

Ersen TUNÇÇEKiÇ

OYUNCULAR 1 CAST
Kapas Paşa Bar-baı·as

Sön mez ATASOY
lpolıta 1 Muzeyyen)
Zeynep ERONAT
Egeus

Şükrü ÜSTÜN
Fılostrat.ı

Nihat Hakan GÜNEY
lskender·

Zühtü ERKAN
Drmıtn

Levent ÜLGEN
Elenı !Hedıye)

Gülenay AKŞAR
Herma iEienr)

Tülay BURSA
Brcan

Adnan ERBAŞ
Penler-

Mehtap ÖZTEPE, Esra AVCI, Zafer ÇANKAYA,
Fatoş ACU
T esteı·e

A lpay iZBIRAK
Or·eke

Mümtaz SEViNÇ
Mengene

Mustafa UGURLU
Yuksuk

Günaydın YALTRAK
Teneke

Levent NiŞ
Konuk

Savaş TAMER

Bahar Noktası Üzerine
Oyunumuz, bütün çağların en büyük tiyatro ustası
Shakespeare'in bir komedisi: "Bir Yaz Dönümü Gecesi
Rüyası" ...

Shakespeare'in bu ünlü komedisi, olağanüstü bir
kıvraklık ve kurnazlıkla; aşkın iki ayrı yüzünü gözler
önüne seriyor: Ağlayan ve gülen yüzünü. Ama aynı
zamanda yaşamın iki ayrı yüzü de söz konusu: Düş ve
gerçek.
Orijinal adı "A Midsummer Night's Dream " olan bu
komediyi, değerli ve usta ozanımız Can Yücel, "Bahar
Noktası" adıyla Türkçeye kazandırmış. Kendi deyimiyle:
"Türkçe Söyleyen: Can Yücel"... Burada "uyar/ayan" ya da
"çeviren" değil de, "Türkçe Söyleyen" denilmiş olmasını
ayrıca önemsediğimi belirtmeliyim. Çünkü Can Yücel bu
çalışmasında yalnızca Shakespeare'in Türkçe
karşılıklarını düşürmekle yetinmemiş; aynı zamanda
oyunun kültürel coğrafyasına da yeni bir boyut
vermiştir.
Shakespeare'de oyun, antik dönem Atina'sında geçer.
Oysa Can Yücel'i okudukça, kendinizi hayal meyal
Istanbul yakınlarında bir yerlerde; levanten kültürle
mahalle ağzının, saray söylenceleriyle Anadolu
deyişlerinin buluştuğu bir enlem ve boylarnda
hissedersiniz. O kadar ki, Shakespeare'in Küpidon'un
aşk okiarından söz ettiği yerde; bir bakarsınız ki baharın
o çılgın dönemecinde "Sa/acak'ta mehtaba karşı salıncak
sallanan Meh/ika Sultan"la karşılaşmışsınız.

Demem o ki, Can Yücel, oyunu bir başka kültür
ortamına doğru bükmüş; kanırtmadan, kırmadan da
eğmeyi başarmıştır. Shakespeare'i, yüzyıl öncesinden
ahbapça., koluna girerek yakınımıza getirmiştir.
Doğrusu ya, Shakespeare'in uzaklarda bir yerlerde,
bulutlar arasında ve neredeyse zaman ötesi yabancı bir
varlık gibi algılanmasına, oldum olası benim de gönlüm
razı gelmez. Bütün evrensel değerler gibi, o da aslında
çok yakınımızda, hatta içimizdedir diye düşünürüm.
Sanat, yerel olanın evrensel momentini ya da tözünü
yakalamaya yöneldiği gibi; evrenselin yerel değerlere ve
durumlara yansımasını da sorgulamıyor mu?
Işte oyunu sahnelerken bu düşünceyi eksen aldım. Hatta
Can Yücel'den aldığım esinle, ben daha da ileri gittim.
Ufak tefek dokunmalada oyunu, yüzyıl başında bir Ege
adasına, yani Akdenizliliğe doğru kaydırdım. Henüz
hristiyan Osmanlı Paşalarının adalarda valilik yaptıkları;
adalıların H ristiyan-Müslüman ayrımı yapmaksızın
birbirlerinden kız alıp verdikleri; yortuda - bayramda

oyun ve şenlik düzenledikleri; deyim yerindeyse geçinip
gittikleri 20. yüzyıl başlarına.
Kaldı ki, oyunun antik Yunan'da ve Atina'da geçiyor
olmasının ayrıca bir erdem oluşturduğunu sanmıyorum.
Shakespeare çağı tiyatro anlayışının, özellikle de
Shakespeare'in ne denli anakronistik olduğu ortada.
Işte "Bahar Noktası" sahneleyişi, Can Yücel'in Türkçe
söyleşinin de yüreklendirmesiyle; Shakespeare'i daha
yakın bir kültür, tarih ve coğrafyaya çağıran bir deneme.
Bir anlamda, Shakespeare'i Akdenizlilerle tanıştırmaya
yeltenmiş oluyorum.
Doğal ki bu tür bir okuma, biçem ve biçim açısından
yeni sorularla sorunları ve yeni yanıtlada çözümleri
yanısıra getiriyor.
Yargı sizin.
Yücel ERTEN
Ankara, N isan 93

·

"Kum Kadın"
(ispanya 1 Spain)

YENi TiYATRO TOPLULUG U
COMPANIA NUEVO DE TEATRO

"Ku m Kad1n "

"La Mujer De La Arena"
Kobo ABE
23. 24 Mayıs 1 May

Kenter Tiyatrosu 1 Theatre. 20.30 1 8.30 pm
Tiyatroya Uyariayan ve Yoneten 1

Adapted to Stage and Directed by

Jaroslaw B I E LSKI

Yönetmen Yard. 1 Ass. D1rector

Manuel D O M I N G U E Z

Edebiyat Dan1şmanı 1 Lıterary Adv1sor

M u ka d d e r YA Y C I O G L U
Muzik 1 Music

M ichael J. C O H E N
Işık 1 Lightmg

E m i l io B U G ALLO
Dekor ve Kostum 1 Set Des1gn and Costumes

Malgorzata ZAK

OYU N C U LA R 1 CAST
Kadın 1 Woman

Socorro A N A D O N
Erkek 1 Man

Chema de M I G U E L
Köylu 1 Peasant

Ad riano P R I ETO
Erkek Oyuncular 1 Playeı·s

Carlos M A RT I N EZ, Adriano P R I ETO
Ressam 1 Painter

Carlos M A RT I N EZ

Topluluğun yol ve nakliyat masraflarını karşılayan
Ispanya Kültur Bakanlığı. Ispanya D ışişleri
Bakanlığı Sanat Birimi'ne ve I BERIA
Havayolları'na teşekkur ederiz
We woufd /ike to thank the "Dıreccion Generaf de
Cooperaoon Cu/tura/ del Mmisterio de Cu/tura de
Espana". the Mmısteno de Asuntos Extenores.
Departamento de Actıvidades Artisticas" and
"fBERIA. Departamento de Pubflcıdad y Patrocınıo"
for theır valuabfe contributıon to the travef and
transportation of the company.

The Marmara lstanbul'a değerli katkı ları ndan
dolayı teşekkur ederiz
We would /ike to thank The Marmara Istanbul for
their vafuabfe contributıon.

i spanyol grup Compania Nuevo de Teatro (Yeni
Tiyatro Topluluğu) S . Uluslararası Istanbul Tiyatro
Festivali' ne, Japon yazar Abe Kabo'nun romanından
uyarlanan La Mujer de la Arena (Kum Kadın) oyunuyla
katılıyor. Uyarlamayı yapan Polanya'lı Jaroslaw Bielski
aynı zamanda oyunun yönetmeni.

Ası l adı Abe Kimisufa olan yazarın, en önemli yapıtı
olarak nitelenen "Kum Kadın", 1964 yılında sinemaya da
uyarlanmış, Hiroshi Teshigahara'nın yönettiği film
Cannes Film Festivali'nde ödül kazanmıştı. Kabo'nun
yapıtiarı na hakim olan ve "uygarlığa aykırı bakış olarak
nitelendirilebilecek çizgi, Kum Kadın'da da kendini
hissetti riyor.
Kum böceklerini inceleyen bir böcekbilimci, kendini,
nereden geldiği belli olmayan, ama herşeyi örtüp
yokedecek denli güçlü bir kum nehrinin içinde bulur.
Bütün çabalarına karşın bir hapishaneye dönüşen
çukurdan çıkamaz. Bir kum nehrinin ortası nda
iradesizce sürüklenerek yaşamayı kabul eder. Boyun
eğmiştir ve umutsuzdur. Yaşadığı sıkıntıları hafifletmek
için aynı mekanı paylaştığı "kadın"ın cinselliğine sığınır.
Kadın, böcekbilimcinin tersine, kum çukurunda
yaşamayı kabul etmek niyetinde değildir. Sonsuz
enerjisiyle herşeyi örtüp yokedecek bu güce di renmeye
çalışır.
Bu birliktelik, bir anlamda, iki farklı tutumu karşı karşıya
getirir. Bir yanda, durumu kabullenerek, ortaya çıkan
trajedinin suçunu başkalarına yükleyen umutsuz
sürükleniş, diğer yanda, karşı koyarak varoluşunu
sürdürme çabası. Topluluğun kurucularından ve oyunda
"kadın"ı canlandıran Socorro Anad6n, bu karşılaşmayı,
tüketime programlı kent toplumuyla, tek amacı varlığını
sürdürmek olan ilkel toplumun yan yana gelmesi olarak
niteliyor.
Abe Kobo, Japon aniatı sanatının geleneğine bağlı
kalarak, yapıtında, ahlaki sonuçlara götürecek öyküleme
tekniğinden uzak duruyor. Okuyucu ya da izleyiciyi,
farklı yorumlanabilecek bir metaforun içine çekerek,
onu soru ve yanıtlarıyla başbaşa bırakıyor. Örneğin,
"Kum Kadın"dan hareket ederek, insanoğlu olarak
onbinlerce yıl süren serüvenin sonunda yarattığımız
"imparatorluk" ile, bütün kuralları verili olan, üyelerine
boyun eğmekten başka seçenek bırakmayan bir karınca
kolonisi arasında kolayca koşutluk kurulabilir. Böyle bir
metafor, bir canlı türü olarak yeryüzünde kurduğumuz
"saltanatın" aslında bir "karınca imparatorluğu" olduğunu
irkilerek hissetmemizi sağlayabilir. Kurnda yaşayan
böceklerini i neelediğini düşünen bir böcekbil imci,
içinden çıkamadığı kum yığınında, araştırdığı
yaratıklardan birisi olup çıkabilir. Bir özne olarak
varoluş verili koşullara boyun eğişle, bulunulan noktayı
kabullenmeyi sağlayacak akla uydurmalada ve sıkışmışlık
duygusunu hafifJetecek telafi oyunlarıyla bir nesne olarak
varoluşa dönüşebilir.
Nasıl yorumlanırsa yorumlansın, Kabo'nun gerçek
olmayan, giderek saçmalaşan dünyasının, bizi, yaşamı
görmediğimiz biçimde görmeye zorladığı kesin.
Yeni Tiyatro Topluluğu'nun tiyatro anlayışı ile,
Kabo'nun "görmeyi sağlayacak yeri arama" mantığı
sahnede birbirini bütünlüyor. Topluluk, yönetmen
Jaroslaw Bielski ve Socorro Anadon tarafından 1989
yılında Madrid'te kurulmuş. Geleneksel repertuarın

dışına çıkıp, tiyatroya yeni metinler kazandırmak temel
hedeflerinden biri. Çünkü yeni sahne metinlerinin, yeni
tiyatro biçimlerini zorlayacagını düşünüyorlar. "Kum
Kadın"da böyle bir çabanın ürünü. Ayrıca, topluluk
sözün tiyatrodaki mutlak iktidarına inanmıyor. Metni,
içerigi izleyiciye aktaracak biricik ve temel anlatım aracı
olarak görmüyor. Bu yüzden oyunda, dekor, kostüm,
boşluk, ışık ve metin eşit öneme sahip unsurlar olarak
beliriyor.
"Kum Kadın", toplulugun gerçekleştirdigi dördüncü
oyun. Daha önce, Polenyalı yazar Boguslaw Schaeffer'in
"Dört Oyuncu Için Dörtlü" adlı oyununu yine Bielski
yönetmiş. Hayli begeni toplayan bu oyun Ispanya'nın
Mijas şehrinde gerçekleştirilen yarışmada en iyi oyun
ödülünü kazanmış. "Kum Kadın"da böcekbilimciyi
oynayan Ohema de M iguel ise en iyi erkek oyuncu
seçilmiş.
Yönetmen Bielski, toplulukla yaptıgı çalışmaların yanı
sıra, Madrid Dramatik Sanatlar Yüksek Okulu'nda
hocalık görevini de sürdürüyor.
Yeni kuşaktan önemli pek çok tiyatro sanatçısı nın
egitiminde Bielski'nin emeginden sözediliyor.
Oyunun dekorlarını( Bielski gibi Polanya'lı olan
Malgorzata Zak gerçekleştirmiş. Ressam ve sahne
tasarımcısı olan Zak altı yıldır Ispanya'da çalışıyor.
Kadın'ı oynayan Anadon, çok başarılı bir oyuncu
olmasına karşın, televizyon ve sinemaya pek sıcak
bakmaması ve "katıksız tiyatro"da ısrar etmesi nedeniyle
Ispanya'da çok tanınan bir yüz degil.
Kum Kadın, çok farklı kültürlerden gelen sanatçı ları n
elinden çıkmış bir oyun. Bu nedenle seyrederken dil
sorunu yaşamayacagız. Karakterler, mekanlar, tepkiler,
umutsuzluklar, sevinçler hep tanıdık olacak. Sözcükler
de tanıdık olacak. Kim bilir, belki de, Kabo'nun bu
hikayeyi bizden çaldıgın ı düşünecegiz.
Halil BEYTAŞ

Yaşamın Gerçeği Uydurmanın Sınırlarını
ANKARA SANAT TiYATROSU
ANKARA ART TH EATRE

"Sak1 ncah Piyade"
UğurMUMC U
25. 26 Mayıs 1 M ay
Taksi m Sahnesi 1 Tlıeatre. 1 8.30. 20.30 1 630. 830 prıı

Yöneten 1 Dırected by
Rutl<ay AZiZ, Metin BALAY
Müzik 1 Music
Timur SELÇUK
Koreografı 1 Choreography
Mehmet YALIZ
Şarkı Sozü 1 Lyrics
Çiğdem TALU
Dekor 1 Set Design
Yalçın EMiROG LU
Slayt Gosterisi 1 Slide Show
Rüştü GÜNER
Işık 1 Lightıng
Osman TOSUN, Bora BALCI
Yönetmen Yard. 1 Ass. Dırector
Ayşe SELEN
Teknik 1 Technical Staff
Hal< l< ı GÜLTEKiN, Ahmet YILDIZ
Efekt-Müzik Kayıt 1 Efects-Music Recording
Stüdyo Ankara
Araştırma Ekibi 1 Research Team
Ayl<in ÖZYATAN, F eyza AYGEN
OYUNCULAR 1 CAST

Erol DEMiRÖZ, Cezmi BASKlN,
Mehmet ULAY, Altan ERKEKLi, Yaşar
AKIN, Ali ERKAZAN, Zafer Elgin, Koray
ERGUN, Şehsuvar AKTAŞ, Mahir iPEK
Cumhunyet Gazetesı'ne değeı·lı katkılanndan dolayı teşekkuı·
ed enz
We would lıke w tlıarık Cumhurıyet Gazetesı for t/ıeır valuable
contrıbuvorı.

Aşıyor
Elierin dert görmesin Uğur Mumcu! "Sakınca/1 Piyade"yi
yazdığın için, eline sağlık, ağzına sağlık, canına sağlık...
Kendi yazdıklarıma gülemem. Ama senin yazılarını
gülerek okudum. Acı acı gülrnek deyimi vardır ya, işte
öyle, acı acı güldüm.
Bir yazında anlattığın olayın sonunda, tıpkı halkımızın
ağzıyla "Güler misin, ağlar mısın?'' diyorsun. Yazılarını
okurken, içimde, gülmekle ağlamak arası bir burukluk
duydum. Üstelik, otuz yıl önceleri, askeri mahkemeler
ve sıkıyönetim mahkemeleri önünde yargılanışlarımı da
anımsadım. Hemen hemen aynı şeyierdi başımıza
gelenler. Yalnız, arada otuz yıllık zorunlu bir takvim
ilerlemesi olduğu için, bizi yargılayanlar çok daha
serttiler, katıydılar. Örneğin, sıkıyönetim mahkemesinde
bir sanığı bir avukatın savunabilmesi için, buna
sıkıyönetim komutanının izin vermesi gerekirdi.
Sıkıyönetim Komutaniarına avukat beğendirmek zordu.
Bu yüzden avukatlar, sıkıyönetim sanıklarının avukatl ığını
almak istemezlerdi. Seksen yaşındaki babam, avukat
yazıhanelerini kapı kapı dolaşıp beni savunacak avukatı
boşuboşuna aramıştı. O gün bu gün, gönüllü bile olsalar,
siyasal davalarımla avukat tutmak istemem.
Aradan geçen otuz yılda, hiç olmazsa, cellatlar da
gülümsemesini öğrenmişler. Gülümsemek, bu bir
insanlık belirtisidir!
Başımızdan öyle olaylar geçer ki, o durumlarda
Anlatsan, kimse i nanmaz! deriz. 12 Mart sonrası, pekçok
namuslu aydının, yurtseverlerimizin başından anlatsan,
kimse i ncrrı maz denilecek olağanüstü olaylar geçti. Sen,
anlatsan kimsenin inanmayacağı başından geçmiş olayları,
bütün doğru luğuyla, her okuyanı inandıracak biçimde
yazmışsın. Alabildiğine yalınlıkla ve söyleşi havasında
yazdığın için kolaylık ve rahatlıkla okunan bu aniatılarda
hem olağanlık, hem de olağanüstülük var. Olağandır;
çünkü bu olaylar ya da benzerleri herkesin başına
gelmiştir, gelmeyenlerin başına da gelebi lir.
Olağanüstüdür; çünkü bunlar mantık dışı, akı l dışı,
saçmalık sınırlarını bile aşan zırtapozluklardır. Daha da
kötüsü, bu zı rtapozl ukları, koşullanmış kafalar
Türkiye'nin yararına sanarak yapmışlardır.
Yaşamın katı gerçeği, bütün uydurmaların sınırını aşar.
I nsanoğlu öyle katı gerçekler yaşar ki, bunları yaşamadan
uydurmanın olanağı yoktur. Işte bu yüzden yaşanmış
kimi olaylar, anlatınca kimsenin inanmayacağı denli
gerçekten daha gerçektirler. Oysa ülkemizin insanları,
62 yaşımın aklımın erdiği yarım yüzyılı içinde sürekli
olarak, aniatılsa kimsenin inanmayacağı, inanamayacağı
olayları yaşamışlardır, yaşamaktadırlar.
Uğur M umcu'nun "Sakınca/ı Piyade"sinde gülmece,
yaşamın kendi gerçeğinde varolunca daha somutlaşarak
ortaya çıkıyor; daha da etkili oluyor. Örneğin, "Bir
huku k doçentinin ishal oluşu, Anayasa Mahkemesi
Içtihat Kararlarına geçti." deni lse bu bir gülmecedir ama,
soyuttur ve geneldir; bu yüzden de etkin olmaz. Ama,
adıyla sanıyla bildirilen bir hukuk doçentinin, askeri
mahkemesinin huzurunda, kendini, ishal olduğu için, gizli
örgütün toplantısını dikkatle izleyemediğini, çünkü sık
sık helaya gitmek zorunda kaldığını söyleyerek
savunmaya kalkışı, sonra da savunmanın Resmi
Gazete'de yayı nlanışı, gülmecenin en somut örneğidir.
Anlatılan olayı okurken, bir güldürü sahnesi seyreder

gibi biz de yaşar ve o güldü rüye katılı rız. Bence,
"Sakınca/ı Piyade"nin gülceme olarak başarısı, yaşanmış
olaylardaki gülmeceyi somutlaştırmış olmasıdır. Bu
bakımdan "Sakınca/ı Piyade", yakın geçmişimizin en
yağlı-kara lekesi olan 12 Mart'ın ıcığını cıcığını çıkaran
belgesel bir yapıttır.
Halkımız ötedenberi gülmeceyi, işine yarar bir aygıt
olarak kullanmıştır. Nasıl açar denilen aygıtla kilit
açılıyorsa, nasıl bıçak denilen aygıtla ekmek kesiliyorsa,
gülmece denilen aygıtla da halkımız çıkmazlarına çıkar
yol bulmakta, karmaşık sorunlarını çözümlemektedir.
Kısacası gülmece, üretim toplumlarının ve üretmen
sınıfların işine yarayan bir aygıttır. "Sakınca/ı Piyade" nasıl

mı işimize yarayacak?. Onun yararları pekçok... Ama en
başta, faşizme özenenieri yıldırması, umutsuzluğa
düşürmesidir. Çünkü, faşist özençlileri, dikta heveslileri,
ellerine geçen fırsatlarda nice zart zurt ederlerse
etsinler, sonunda, "Sakınca/ı Piyade"de olduğu gibi, alay
�dileceklerini, maskara olacaklarını, ister istemez
anlayacaklar, korkacaklardır. Faşizme geçit yok! Bu
geçidi tıkayacak en iyi engel, faşizmin alay konusu
hırtlı klarını ortaya koymaktır.
Bizi acılı acılı güldürdün, düşündürdün, sağol Uğur
Mumcu!•
Aziz NESIN

Heiner Müller Tiyatrosu ve Quartett
Heiner Müller çağımızın en önemli ve tartışmalı oyun
yazarlarından biri. "Ben ne afyon dağıtıcısıyım ne de umut"
diyen, oyunlarında bir ulusu, bir sınıfı ya da bir kültürü
değil tüm i nsanlığı sarsan olaylara değinen yazar,
tiyatronun kendine özgü bir gerçeği olduğunu vurgular.
Tiyatro'da zaman ve mekan'ın önemi üzerinde durur.
Çarpıcı gözlemleriyle evrensel bir olgudur Müller'in
tiyatrosu. I nsanı sanki başka bir gezegenden güçlü bir
teleskopla i nceleyen bir tiyatro.
1 929'da Saksonya'da işçi kökenli bir aileye doğan Heiner
Müller. 1 933 'de Hitler'in Şansölye olduğu sırada dört
yaşındadır. 1 958'de "Baba" adlı öyküsünde şunları yazar;
"3 1 Aral ık 1 93 3 sabaha karşı dörtte Sosyal Demokrat
Parti üyesi olan babam yatağından kaldırılarak
tutuklandı. Uyanmıştım. Gökyüzü simsiyahtı, ayak sesleri
ve konuşmalar duydum. Usulca kapıya gittim ve tahtalar
arasındaki çaklaktan adamlardan birinin babamı
tokatladığını gördüm ... Korkarak yatağıma döndüm ve
battaniyeyi yüzüme çektim ... Babam kapıda duruyordu,
arkasında kahverengi üniformalı askerler... Yavaşça
seslendi bana. Cevap vermedim. 'Uyuyor' dedi. Kapı
kapandı ve onu götürdüler." Bu anısıyla ilgili olarak
Semiotext'de şöyle der Müller: "Bu olay benim tiyatromun
ilk sahnesiydi. " N itekim küçük yaşta faşizmin acımasızlığı
ile karşılaşma ve ilk "ihanet" Müller'in yaşamında ve
oyunlarında kapanmayan bir yaradır.
Önce faşist yönetimde, sonra i nandığı sosyalist düzende
sağlam bir Marksist olarak yetişen Heiner Müller yine
de Marks'ın tarihsel doğrusunun i nsanlığın bugün içinde
bulunduğu karmaşayı açıklayamayacağı kaygusundadır.
Planetimizin yörüngesine oturmamış pol itik ve
ekonomik ratasında kendi kendini yok etmekten başka
bir şey yapamayacağı görüşündedir. Bu görüşünü
"Yağma/anmış Kıyı", "Madeamaterial" ve "Argonotlar'/a Kır
M a nz arası"nda şöyle savunur: "... Insanlığın hızla felakete
gidişi gösteriliyor. Tiyatro bu gidişi ancak bu (e/aketi
sergi/eyerek engelleyebilir. "

1 949'da Almanya'nın bölünüşü Müller'in daha sonraki
yapıtlarında ülkenin tarihiyle hesaplaşmasında
vurgulayacağı "Alman şizofrenisi"nin başlangıcıdır. 1 95 3'de
yol işçileri grevinin Doğu Almanya'ya yayılması ve
Sovyet ordusu tarafı ndan üç gün içi nde bastırılması
Müller üzerinde derin izler bırakır. 1 97 1 'de, aşağı yukarı
20 yıl sonra, "Germanya: Berlin'de Ölüm" oyununda bu
olaylara geri dönecektir.
1 956 Müller için önemli tarihlerden biridir. Şubat'ta
Sovyet Parti Kongresi'nde Kruschchev Stalin terörizmini
yerer. Ağustos'da Brecht ölür. Ekim'de Macaristan'da
girişilen reform hareketleri Sovyet ordularının ülkeye
girmesiyle sonuçlanır. "Hamletmachine"in ön çalışmaları

bu olaylar sırasında başlar. Bir bedende i ki kişiliğin
varlığı, ve yaşanmakta olan "Alman şizofrenisi"nin tipik
örneğidir bu oyun.
1 960'1arın sonlarından başlayarak Alman tarihini irdeler
Müller. Arthur Holmberg'le yaptığı bir konuşmada
"Sahne üstünde bir düşman gerekli insana" der. "benim
düşmanım da Almanya tarihi. Gözünün içine baka baka
uğraşıyorum onunla, çünkü yaşamım boyunca o hep benimle
uğraştı." Devrimci ideallerin çöküşü ve bürokratik

mantık sürecinin başlaması onu tarihle yüzleşrneğe iter.
Sistemin Doğu Almanya'daki baskıcı uygulamalarını,
ülkenin faşist geçmişi ni, geleneksel yapısını, düzenle saf

dışı edilemeyen ekonomik biçimlerini irdeler. Bir yazar
olarak, bu gerçekleri görmezden gelen izleyiciye onları
en vurucu biçimde göstermeye çalışır. Sistemi
tartışmaya açar ve gerçeğin değişebil irliğini belirler.
Burada yolu Beckett, Genet, Foreman, Wilson gibi
post-modern yazarlarla çakışır. Almanya tarihi ndeki
vahşet, acımasızlık Mül ler'de bir saplantıdır. Brecht gibi
o da i nsanlığa karşı temel bir tehdidin var olduğunu
kabul eder. Bu bağlamda onun da didaktik bir yanı
vardır, ama Müller şaşkı nlık ve şok sürecinden geçerek
öğrenme olgusundan söz eder. Müller için tari h tüm
acımasızlığıyla kendini yeniler ama belli kalıplara
uymayan bir yenilemedir bu.
Heiner Müller'in ilk oyunlarında Brecht'in etkisi
belirgindir. Sonraları, Brecht'in diyalektik tiyatro
dramaturjisindeki doğrulara yönelen yazar
uyarlarnaları nda vahşetin gerekliliği ile aşırılığı arasındaki
ilişkileri irdeler. Modeli Brecht'in "Lehrstück"üdür ama
bunu yaparken amacı Brechet'i nkinden farklıdır.
Izleyici nin devrimin kalıcılığı adına vahşetin kaçınılmazlığı
karşısı nda onunla aynı şoku yaşamasını ister. Brecht'in
aydınlanma tiyatrosunu artık çağımızın karmaşık
gerçekleriyle yüzleşrnek için modası geçmiş bir araç
olarak görür. Yeni bir dramaturjinin yeni bir tiyatro
anlayışının, yen i bir performans stratejisinin yaratılması
gerektiğine inanır. Müller Brecht tiyatrosunun amacını
değil metodunu sorgular ve onun tek doğru olarak

gördüğü yanıtı karşısı ndakilere onayiatma tavrına karşı
çıkar. Müller oyunlarında sorulara yanıt vermeği
reddeder. Tartışmaya açıktır, izleyici özgürdür. Yazar
oyun kahramanlarından daha fazla bildiği iddiasında
deği ldir. "Oyun yazarken sürekli olarak değişik maskeler
takıyor, rol/ere bürünüyorsunuz. " der. "O maske/erin
arkasından konuşuyorsunuz. Tiyatroyu işte onun için
seviyorum. Bir şey söyleyebilirim, ardından bu söylediğime
karşı çıkabilirim. Çelişkilerden kurtulmanın yolu tartışmaktan
ve tiyatrodan geçer. Bu nedenle de tiyatroda söz ön
plandadır. Fikirler sözcüklerin içindedir ve onlar tarafından
yönlendirilir". Müller, sahne üstünde kendi kontrolünde

bir dünyanın peygamberi deği l, aksine, yaşamın insanlığın
sırtına yüklediği çelişkilerden onlara ses ve vücut
vererek kurtulmaya çalışan bir insan olarak tartışmanın
gerekl iliğine inandığın ı vurgular. "Oyunlarımda
tartışmaları, yüzleşme/eri güçlendirmeye çalışmm. Önerecek
çözümüm yok. Beni ilgilendiren tartışmak, hesaplaşmak"

Brecht'in son yapıtlarında tartışmaktan kaçındığını ve
salt çözümlerle izleyiciyi eğitme yoluna gittiğini öne
sürer. Müller, Brecht'in kendisi için sanki dev bir arıtma
tesisi olduğunu söyler. Düşüncelerini arıtan bir tesis, ve
"Brecht'i e/eştirmeden kullanmak ona ihanettir" der.
"Quartett"de Müller Chederlos de Laclos'un "Tehlikeli
Ilişkiler" romanından yola çıkmıştır. Yazarın oniki sayfaya
sığdırdığı yoğun metni ilk bakışta Merteul Markiz'i ve
Vikont Valmont'un karşılıklı yazışmaları, birbirlerine

aşklarını anlatmaktan duydukları sadistçe zevk,
fantazileri nin sınırsıziiğı ve giderek kendilerini namuslu
bir bakire ve sadık bir eş'in ırzına geçiş komplosu içinde
buluşları şeklinde yorumlanabilir. Sonunda Merteul
sevgilisini şehvetle zehirleyecek ve ihtirasla son
sevgilisine, kansere sarılacaktır. Müller'in bu hastal ıklı
ilişkiye kattığı yeni boyut kadın ve erkeğin zaman zaman
bakire kız ve sadık eş rollerine bürünmeleri ve
birbirlerinin cinsiyeti içinde adeta cinsell iği yok
etmeleridir. Ama bu pırıltılı, gıcıklayıcı yüzeyin altında
Müller'in asıl vurgulamak istediği dinazorlar nesiinin son
kıvranışları, çı rpınışlarıdır. Mül ler, oyununda
"Zamanmekan"ı şöyle tanımlar: "Fransız Ihtilali'nden önce
bir Oturma Odası/Üçüncü Dünya Savaşı'ndan Sonra bir
Sığınak". Dinazorların yaşadıkları ortamı n dışında soluk

almalarının, üremelerinin olanaksızlığın ı vurgulayan bır
yaklaşımdır bu. Yazarın gerçeğidir. Yok olmaya mahkum
insanların çöküşlerini masturbasyon yaparak
bekleyişleridir...
"Quartett" Aydı nlanma çağının referanslarıyla sanki
dudak dudağa şarap dolu bir kadeh. Schiller, Goethe,
Nieusche ... Ya da daha yakın tarihin izleri Franz
Lehar'ın operetlerini anımsatan sözcüklerle düello...
.
Giderek Artaud ve Genet'nin tiyatroya yaklaşımlarındaki
duyarlı yaratıcılık. "Quartett" Müller'in Genet'ye
tutkusunun bir uzantısı olarak yorumlanabilir. "Bir sanat
eserinin yapması gereken, kişide daha değişik bir dünya

için istek uyandırmaktır. Bu istek, bu arzu bir
devrimdir."
Iki Almanya arasındaki duvarı n kalkması Hei ner
. .
Müller'in ününe ün kattı. Yazar Batı Almanları kendını
beğenmişl ikle suçluyor. "Eski naziler hepsi, ama
umurlarında değil bu gerçek. Suçluluk duymuyor/ar.
Olanlardan kendilerini sorumlu tutmuyor/ar. Son gelişmeler
karşısında beni şaşkına çeviren duvarın yıkı/ması değil,
milliyetçiliğin, ırkçılığın, yahudi düşmanlığının yeniden
hortlaması. Demek kötü tohumların kökleri sökülüp
atılmamış. Birleşmiş bir Almanya komşuları için yaşamı
zorlaştıracaktır" Heiner Müller insanları tarihle

geçmişleriyle, suçlarıyla, ihanetleriyle sürekl i
yüzleşti riyor.
Derleyen: Dikmen Gürün UÇARER
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Bir Çığlıktır Woyzeck
Büchner, kısacık yaşamı ama çok parlak evrensel ışığıyla
çarpıcı ve trajik bir varoluş öyküsü taşır. O'nun son
oyunu olan "Woyzeck" de, bu öykünün günümüze dek
derin izler bı rakacak olan izdüşümü ve son çığlığıdır
sanki ... Yüzyıl öncesinden geleceğe atılan ve günümüzde
katlanarak anlam kazanan bu çığlık, özünde taşıdığı
insanlık gerçeğiyle ilgili acıları ve kaygılarıyla
kulaklarımızda uğulduyor; ama giderek karmaşıklaşan
dünya düzeni içinde sanki biz onu daha az duyuyoruz.
Bir yandan bilim ve teknik hızla gelişirken, uzaya
raketler atıl ıp, gezegeniere ulaşmaya çalışırken; öte
yandan dünyanın her köşesinde açlık ve sefalet kol
geziyor ... Sömürü düzeni ve adaletsizlik, en temel insani
hakları yok ediyor. "Eşitlik" ve "Özgürlük" kavramları,
en modern toplumlarda bile "sınıf farkı" gerçeğini
aşamıyor. Eğitim ve kültür, şanslı bir azınlığın elinde
çoğunluğu ezmek ve aşağılamak için kullanılan ayrıcalıklı
bir silah olmaktan öteye gidemiyor... Bilinen tüm
sistemler tökezliyor ve birer birer iflas ediyor... Ve
hangi sistem olursa olsun en büyük para, savunma ya da
saidırma fikrinin gereksinimleri için askeri plana
ayrılıyor. Ülkeler ve insanlar bugün hala dil, din, ırk
ayrımları yüzünden birbirlerini yiyorlar. Açlık,
bombalarla doyuruluyor. Barış, savaş tehdidiyle
sürüyor ...
Doğa, i nsanlık tarafından katlediliyor... Oysa Büchner'in
Woyzeck'e söylettiği gibi "Doğa bittiğinde herşey
bitecek!" ... "lşıkların parlaklığından gözlerimiz acıyor... "
ama "herşey donuk, katı ve karanlık" ... Bilim ve teknoloji
insanlığa hizmet edecekken, onu önüne katmış sürüyor
ve otoriter güçlere dönüşüyor ...
Çılgın iletişim çağı nın olanaklarıyla, dünya gerçeklerine
elimiz altındaymışcasına yaklaşırken, en yakınımızdakine
bile dokunamıyor, hızla uzaklaşıyoruz.
I letişim ve haberleşme ağından kulaklarımız sağır oluyor
ve içimizdeki sesi duyamıyoruz ... Media, içinde
bulunduğumuz bu korkunç gerçekleri, çoğunlukla
"hayatın basit ve olağan cilveleri" durumuna indirgiyor...
Yüzeysel ve ticari kültür, gerçek duygu ve düşüneeye
soluk aldırmıyor. Evet; tarihin içinden gelen bu acılı yol
hala sürüyor ... Woyzeck ve Woyzeckler aramızda
yaşıyor. Ekonomik, sosyal, siyasal ve dinsel nedenlerce
her yanından kuşatılmış. Toplumun özgür bir bireyi
olmak için hiçbir şansı yok. Bireysel özgürlüğünü acı
çekerek, belki de suç işleyerek yaşıyor! ... I nsanlık
belirsiz bir geleceğe doğru yürürken O, giderek daha
çaresiz, yabancı ve yalnız kalıyor.
Üstelik yalnızca bir alt sınıf temsilcisi de değildir
Woyzeck. Kendine özgü kişiliğiyle, sıradan ve sürüden
olamayan; "farklı" alandır. Birşeylerin gitmediğini gören,
kendini avutamayan, aldatamayan, düşünen ve gerçekten
acı çeken; bunun bedeli olarak da hep tuhaf yabancı ve
yal nız kalandır.
Woyzeck'in katianan trajiği de burada yatar kanımca.
Böylece o, anti-dram örneğini anti-kahraman kişisi
olur...
Heiner Müller'in dediği gibi; "Woyzeck açık bir yaradır"
ve giderek kapanacağına daha çok kanamaktadır.
Tüm bunların sonunda bakıldığında "Woyzeck" çok kara
bir oyun olarak ortada durur. Ona "nihilizmin
tragedyası" diyenler de olmuştur. Bence Büncher,

ço�unlukla söylendi�i gibi oyunu, koyu bir karamsarlık
ve nihilist bir sonuç için ortaya koymaz.
Gerçe�i bir otopsi gibi önümüzde açar ve analiz eder.
Bunu yaparken i nsan sevgisi ve sıcaklı�ıyla doludur; belki
de bu yüzden bizi daha çok yaralar, i nsanlı�ın, gerçek
insani çözümleri ve de�erleri bir gün yakalaması
f gerekti�i umuduyla, ama yalan söylemeden bakar
gelece�e.
Yine Müller'in deyişiyle "Woyzeck", öylesine bir tekst
ki; yazımında bile ateşten parçalanmış... kurşun
dökmekde olan bir elin kaşı�ı tutarken, ileriye
baktı�ında titrernesi gibi!..
Oyunu düşlerken ve sahnelerken, Büchner'in
titreşimlerini hep yüre�imde h issettim. Onun başta söz
etti�im çı�lı�ını, aynı acıları, aynı kaygıları taşıyarak ve
günümüz gerçe�iyle birlikte yeniden yaşatmak istedim.
Atılması hiç te kolay olmayan bu çı�lı�ı ben ve tüm
sanatçı arkadaşlarım ve oyuna eme�i geçen herkes;
günümüzün solu�uyla bir kez daha atabildiysek ve
yüre�inize ulaşabildiysek ne mutlu bize.
Müge G ÜRMAN
Rejisör

(Endonezya 1 lndonesia)

Wayan g O ran g
Bh arata
25 Mayıs1 May AN O MAN OBONG
(Ramayana'dan 1 from Ramayana)
26 Mayıs1 May ARJUNA WlW AHA
(Mahabharata'dan 1 from Mahabharata)
Atatürk Kültür Merkezi. Büyük Salon 20.30
Atatürk Cu/tura/ Center, Grand Hall 8.30 pm

Yönetmen 1 Directed by
Heru PURNOMO,
Syamsu TJOKROPRAWIRO
Müzik 1 Music
Kadar SUMARSONU
Koreografı 1 Choreography
M. SETIYO, Surip HANDAYANi
Kostüm1 Costume
Mamiek K. SLAMET
Prodüktör1 Producer
WAYANG ORANG BHARATA,
Laksmi G. HADi
Topluluğun yol ve naklıyesını gerçekleştıren Endonezya
Kultur· ve T unzm Bakanlığı'na teşekkur· ed enz
We would /ike to thank the lııdonesıan Mınıstry of Culture and
Tourısnı for theır valuble comrıbuvon to the travel expenses of the
company

Alı Rıza ÇARMIKLl l ÇARMIKLI HOLDING A.Ş 'ye değeı·lı
katkılanndan dolayı teşekkur· ederız
We would /ıke to thaıık Alı Rıza ÇARM/KU : ÇARM/KU
HOLDING A$ for theır valuble coııtrıbuvon.

Wayang Orang
Wayang Orang, Endonezya'nın geleneksel Java
Tiyatrosu. Bu tiyatronun köklerinin Java'da yaşayan
H indulara uzandığını kanıtlayan belgeler çok eskilere
dayanıyor. Yine eldeki bilgiler ışığında Java'lı Hinduların
bir kısmının 1 4. yüzyılda Islam baskısından kaçarak
Sali'ye sığınmaları bu küçücük adada gösteri sanatiarına
çok çarpıcı renkler kazandırmış. Bugün de Java ve Bali
zengin anlatım biçimleriyle tiyatro bi limcilerinin odak
noktası olan yöreler. Başta Antonin Artaud olmak
üzere, Grotowski, Barba, Brook, Schechner, Wilson bu
tiyatrodan esinlenmiş sanatçılar. Günümüzün yeni
arayışlarında da Endonezya'nı n geleneksel tiyatrosu
önemini korumakta. Kutsal sayıldığı için 19. yüzyıl
sonlarına dek saray duvarlarının dışına çıkamamış olan
Wayang Orang'ı yaşatmak adına bugün kendi ülkesinde
de çalışmalar yapılmakta.
Hindu eedebiyatının epik destanları MAHABHARATA
'
ve RAMAYANA Java'nın ri tü el tiyatro geleneği nde ilginç
boyutlar kazanır. Bu destaniara yansıyan Hindu
felsefesinin akılcılığı, hoşgörüsü ile Endonezya'nın
aniatımda zengin dansları, müziği, maskeleri
bütünleşerek öz ve biçimin birbirini tamamladığı zengin
bir gösteri türü yaratmıştır. Bele bağlanan bir örtünün,
omuza atılan bir şalın, ellerin, gözlerin, renklerin
sembolik anlamlarla yüklü olduğu bir gösteri. ..
Artaud'un "yalın tiyatro" olarak nitelendirdiği bu bütünde
iyi ve kötü arasındaki sonsuz çatışma vücut dilinin usta
kullanı mıyla daha da güçlenir.

"Yüz şairin yazdığı, bin ozanm okuduğu"

MAHABHARATA, Brahman'lann dini ve ahlaki
inançlannı topluma taşıdıklan şiirsel bir bütündür.
I nsanlarla tannlar arasındaki savaşı, güzel kadıniann
kavimler arası çatışmalara neden oluşlannı ve onca
dökülen kanın öyküsünü anlatırken topluma yol
göstermeyi amaçlayan bir epik şiir. "/1/iada"dan çok daha
görkemli ve "/1/iada" ile "Odysseus"dan yedi kez daha
uzun olduğu söylenen destan Pandawa ve Kaurawa
kavimleri üstüne kurulmuştur. "Vahşet, kumar, savaş ve
aşk öyküsü"dür. Wayang Orang Bharata'nın sunacağı
ARJUNA WIWAHA bu destanın bir bölümü. Korkusuz,
cengaver, kahraman Arjuna'nın genç bir kadı n tarafından
caniandıniması ise onun güçlü oluşunun yanısıra
güzelliğini, yakışıklılığını, kibarlığını vurgulamak amacını
güder.

Tulsi Das adlı bir şair tarafı ndan yazıldığı söylenen
RAMAYANA ise "Odysseus"ı anımsatır. Bir kahraman ın,
Rama'nın serüvenlerini, kavgalannı, savaşlannı ve
kansının onu bekleyişini anlatır. RAMA YANA'da
ormanlar, hayvanlar, canavarlar dile gelir. Renkli
maskeler i nce bir işçilik ürünüdür. ANOMAN
OBONG'da sergilenen maymun ve geyik danslan düşsel
anlatıma zenginlik katar.
Geleneksel Java Tiyatrosu'nun en önemli bölümlerinden
biri de Gamalan Gong adı verilen Orkestra ve Dalang
(anlatımcı)dır. Vurmalı çalgılardan oluşan Gamalan
rüzgarlan estiren, maymunlan coşturan, nehi rleri
taşıran, ormanlan konuşturan bir orkestra ve korodur.
WAYANG ORANG BHARATA topluluğu bizlere bu
destanlar ışığında güneeli yaşatacak ... Iyi seyirler...
Dikmen G Ü RÜ N UÇARER

--
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STUDiO OYUNCULARI
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" M utl u Gün ler"
" H a ppy Days "
Samuel Beckett
20. 2 1 Mayıs 1 May
Studio Tiyatrosu 1 Theatre 20.30 1 8.30 pm

Çeviri 1 Translation
Akşit GÖKTÜRK
Ycinetmen 1 Directed by
Şahika TE KAND
Dekor 1 Set Design
E sat TE KAND
OYUNCULAR 1 CAST

Şahika TEKAND, Cem BE NDE R

STU D I O O Y U N C U LA R I . 1 988'de Şa h i ka
Tekand ve Esat Tekand tarafı ndan o l uşturulan
Oyu n c u l u k ve Sanat Studyo's u n u n gösteri
toplu luğu olarak k u r u l d u . 1 990 y ı l ı nda

profesyonel n i tel i k kazanan bu 'oyuncu/ar
topluluğu'. göste rilerini yap ılan s tu dyo çalışmaları
teme l i n d e şekillendi rmektedir.
Gosteri sanatlarında. aze i l i k l e de o y u n c u l u k
sanatında "yerıt"rıırı araştı rılması ve denenmesi
i l kesi i l e yola ç ı kan top l u l uk. 1 99 3 sezo n u nda
Samuel Beckett' i n "Mutlu Gun/er"iyle seyirci
karş ı s ı n a ç ı ktı.

"Mutlu Gun/er"i sahnelerken. sahnede varo l m a n ı n
" y e n i " y o l l a r ı n ı a ramanın yanısıra. "problemsizlik "
peşinde koşan gunumuz i n s a n ı n ı n karş ı sına.
aslında i ç i nde b u l u n duğu ve gormezden gel d iği

"p ro b/enı " i y l e ç ı kmayı amaçlayan STU D I O

OYU N C U LA R I . oyu nlarını ç a l ı ş m a studyo ları
içinde i n şa etti kleri otuzsekiz k i ş i l i k salonda
sergi lemektedir.

"O T E K I TIYATRO"
"Sanat ya da düşünce, çağa ayak uydurulduğunda, işlemeye
başlar ancak".
Heiner Mü/ler
"Öteki Tiyatro", ödenekli ödeneksiz, kurumlaşmış her
türlü tiyatronun dışında yer alan tiyatrodur. Çağın
değişen gerçeklerine uyma ve bunları yetkin bir tiyatro
diliyle seyirciye aktarma çabası güder. Seçtiği yol, çağdaş
görünüş ardında geleneksel biçimleri uygulamaktan çok,
tiyatro gerçekliği içinde kendi biçimini aramak, kendi
biçimini yaratacak olan özün peşinde koşmaktır. Bu da
aynı zamanda seyircisini yeniden yaratması, onu yeniden
eğitmesi demektir.

Tiyatro ile yazın arasındaki bağın iyice koparıldığı
çağımızda "Öteki Tiyatro", dil ol�usunu ancak tiyatro
anlatımı içinde değerlendirir. Ote yandan, çeşitli
dramatik işlevler yüklenen diğer anlatım olanaklarını
araştırarak daha zengin bir oyun dilini oluşturmaya
çalışır:
Sahneyi mimari ya da resimsel olarak çerçevelemekle
görevli olan Dekor, burada sınırlarını aşmış, seyirciyi de
içine alan Uzam'a dönüşmüştür artık.

Dek"ratör, boş kutuyu dolduran değil, bir uzam
düzenleyicisidir.
lşıklandırma düzeni de değişime uğrar: Işık, bir
aydınlatma ya da doğal hava yaratma aracı olmaktan
çıkmış, oyunun bütününde etkin işlevler kazanmıştır.
Sahnede her şey gerçeklik duygusunun yaratılması için
hazı rlanmıştır, ama tiyatro gerçekliği ... Nitekim günümüz
tiyatrosunda ele alı nan konular ne denli ilginç olursa
olsun, tiyatro sanatının çok boyutluluğu içi nde
işlenmemişse, ortaya çıkan çalışma estetik de olsa, sığ ve
yetersiz kalmaktadır. Burada söz konusu olan, ister
klasik olsun ister modern, ele alınan konuyu yeniden
biçimlendirirken; bir başka deyişle, onu kendi görüşü
doğrultusunda yeniden oluştururken, sahnenin plastik
olanaklarını da birer anlatım aracı olarak
değerlendirebilmek ... Yani, seyirciyi de göz önüne
alarak, uzamı bilinçle kullanabilmek.
"Öteki Tiyatro"nun bir özelliği de, seyircisiyle kurduğu
ilişki biçimi ... Seyircisine kendini daha iyi tanıyabilmesini,
dünyaya ve başka insanlara açılmasını kolaylaştıracak bir
duyarlılık kazandırmaya çalışır. Öte yandan, seyircinin
"seyirci kalmasını" da istemez; oyunda onun varlığını
sürekli olarak hissederek, hissettirerek edilgen

konumdan sıyrılmasını sağlamaya çal ışır. Ne var ki, bu
konuda da seçici davranır, kitle i letişim araçlarının
tutsağı olmayanlara seslenir "Öteki Tiyatro". Estetik ve
entellektüel açıdan köprü kurabileceği bir kesime
seçeneklerini sunabilir ancak; bu da, doğal olarak, geniş
bir kitle tarafından benimsenmemesine neden olur.
Kaldı ki, kitle seyircisini çekmek gibi bir kaygısı da
yoktur. "Öteki Tiyatro" kendi sınırlarını olduğu gibi,
seyircisinin sınırları nı da zorlar.
Ülkemizin altyapısal ve üstyapısal durumu göz önüne
alındığında, S . Uluslararası Istanbul Tiyatro Festival i'nde
"Öteki Tiyatro" kapsamına girmiş olan oyunların
birçoğu tartışma götürebilir. Ama önemli olanı n bir
şeyleri bir yerden başlatmak olduğuna inanmaktayız.
Içinde bulunduğumuz koşullarda söz konusu tiyatroyu
imleyen göstergeler herşeyden önce, kendini her türlü
kurumlaşmadan korumuş olmak ve yüzeysellikten,
gözboyamacı lıktan, işin kolayına kaçıp üstünkörü bir
beğeni kazanmaktan kaçınmaktır. Bugünün "Öteki
Tiyatro"su budur. Yarınınkinin, daha etkin bir seyirci
kitlesinin yönlendirmesiyle, çok daha ileri adımlar
atacağının umudu ve beklentisi içindeyiz.
Esen ÇAMU RDAN

"Tiyatro özbenliğini arıyor. "
Çok yoğun bir kitle iletişim çağında ve hızla değişen
dünyamızda INSAN IN: Insanla, toplumla, doğa ve
evrenle ilişkileri de hızla değişmektedir. Bu değişkenliğin
içinde tiyatro sanatı da kimliğini sürekli yenilemek
zorundadır.
Bu anlayışın ışığında TAL:
a- Tiyatroyu vareden çeşitli öğeler (oyuncu, yazar,
yönetmen, sahne tasarımcısı, kuramcı, eleştirmen ve
seyirci) arasındaki yaratıcı ilişki ve dengeyi, bilim,
düşün ve diğer sanat dallarındaki çağdaş verilerin
ışığında araştıran,
b- I nsan varlığına özgü çağdaş bakış açıları getirmeye
çalışan,
c- Bunları gerçekleştirmek için dünya tiyatrosunun öncü
tiyatro merkezleri ile işbirliği kurup, disiplinler arası
bilgi ve deneyim alışverişinde bulunan,
d- Bu amaca yönelik tiyatrocular yetiştiren,
e- Elde edilen araştırma ve deneyierin sonuçlarını
sergileyen bir amaca yöneliktir.
TROYA 1 (Troya Içinde Vurdular Beni)

TAL'ın 1 99 1 yılında düzenlediği 2 1 günlük
(1. Uluslararası Uygulamalı Tiyatro Semineri'nden)
kaynaklanmıştır. Bu seminere katılan 7 ülkenin
sanatçıları üç hafta boyunca Troya üzerine, kendi dünya
ve sanat görüşlerine uygun yorumları deneyerek
kültürlerarası ortak bir tiyatro dilini araştırmışlardır.

*

Daha sonra TAL seminer boyunca özümlediklerini,
(Gelişme Süresince Çalışma) normu ile kendine özgü
bir sürekliliğe yöneltmiştir.

*

TROYA 1 gösterisi, Troya üzerine yapılan araştırma ve
alan çalışmalarının küçük bir kesitidir.

*

TROYA l'i (Gelişme Süresince Çalışma) olarak
yürütürken araştırmaları TROYA ll, l l l olarak çoğaltıp,
bir aşamada bu birimleri kendi kimliklerini yitirmeden,
bir ana projede bi rleştirmeyi amaçlamaktayız.
*

* TROY A 1, bugünki konumda (Gösteri Öncesi, Gösteri
ve Gösteri Sonrası panel) olarak üç bölümden
oluşmaktadır.
*

TROYA 1, öncelikle şu konuları araştırmaktadır:

a- Tiyatroyu vareden ögeler arasında "Oyuncunun"
konumu ve yaratıcılığı,
·b- Gösteride dekor, kostüm, ışık ve müziği en aza
indirgeyerek, anlatımı oyuncuya ve kullandığı
nesnelere yükleme,
c- Yönetmeni, klasik tanımı dışında temaya v·e oyuncuya
yaklaşımı,
d- "Kültürlerarası" tiyatro diline mitos ve ritüeller
yoluyla yaklaşma,
e- Gösteri - seyirci ilişkileri ...
TROYA 1, şimdiye kadar Atina ve New York'taki
kültürlerarası festival ve kollekyumlarda oynamış olup,
Ekim 1 993'te Anvers'te düzenlenen "Nuh'un Gemisi"
festivaline davet edilmiştir.
TAL, yurtdışında olduğu gibi, S . Istanbul Uluslararası
Tiyatro Festivali'ndeki gösterilerinin birini Türkçe 1�
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KUMPANYA 1 99 1 yılında Naz Erayda ve Kerem
Kurdo�lu tarafından kuruldu. Iki sanatçı birkaç yıldır
çalışmalarını kurucularından oldukları Tiyatro Devran ile
sürdürüyorlardı. Murray Schisgal'in " Daktilolar"ını ve
Kerem Kurdo�lu'nun "Faustofeles"ini sahneledikten
sonra, grubun tiyatro yaşamiarına ayrı ayrı devam etme
kararıyla birlikte Kumpanya'yı kurdular. Tarlabaşı'nda
oluşturdukları yeni bir oyun odası, Kumpanya
Sahnesi'nde, mekanla bütünleşen, uzun soluklu bir
arayışı başlattılar. Ça�ımızın "yo�un iletişim
bombardımanına alışmış" insanını, o anlayışa teslim
olmadan tekrar kendine çekebilecek yeni bir tiyatro
dilinin peşindeler. Tiyatro ve di�er gösteri sanatlarındaki
insanın insana do�rudan temasını hemen hemen başka
hiç bir sanatta bulamayan, ama alışılmış tiyatro dilini
kendilerine uzak hisseden bu iki sanatçı için, başlattıkları
arayış "başka türlüsü düşünülemeyecek" bir zorunluluk.
Oyuncu kadrosunu oluştururken ise, birlikte
çalışacakları insanlar için tiyatro oyunculu�unun "bir
meslek" de�il, "bir yaşamsal varoluş sorunu" olmasına
dikkat ediyor ve "kendini ifade biçimlerinin" bütün
sınırlarını araştırmaya ve gelişmeye açık bir kadro
oluşturmaya çalışıyorlar.
KUMPANYA SAH NESI Biz her gösteri gecesi
seyircimizle aynı mekanı paylaşmak üzere sözleşiyoruz.
Onlarla aynı havayı soluyor, aynı tavanın altında
oynuyoruz. Kurdu�umuz karşılıkl ı iletişim, içinde
bulundu�umuz hacmin bütün koşullarindan etkileniyor.
Renginden, biçiminden, seyircinin oyuna göre
konumundan ... Her oyun, bütün koşulların yeni baştan
kurulmasını gerektiriyor. Kendi "oyun odamızı" bu
nedenle kurduk. Seyirci - gösteri - mekan ilişkilerinin
özgürce araştırılabilece�i. kılıktan kılı�a girebilecek
Kumpanya Sahnesi. Her gösteri için özel bir atmosfer
oluşturulabilsin diye.
FAYTON SORUŞTURMASI "demokrasinin
gerçekleşebilirli�i"ni sorgulayan mitolojik bir polisiyedir.
Tarihte kişiliklerin de�il, tarihsel rollerin ve toplumsal
dinamiklerin önemli ve belirleyici oldu�u düşünülerek,
oyun kişilerini belirli yorumlada özdeşleştirmeyecek
yeni bir rol - oyuncu ilişkisi gerçekleştirilmiştir. Her
oyun kişisinin aynı gösteri içinde farklı oyuncular
tarafından farklı biçimlerde yorumlanmasına izin
verilmiştir. lnsano�lunun en önemli mücadelelerinden
birinin tartışıldı�ı düşünülerek, oyun alanı olarak
oyuncuyu kendisiyle mücadele etmek zorunda bırakan,
ona çelme takan, güçlük çıkartan, dolayısıyla
aksiyanlarına özel bir enerji katan bir mekan
tasarlanmıştır.

"Gitmeden Önce"
Çağdaş tiyatronun ilginç kişiliklerinden Rus asıllı Ingiliz
genç yazar Poliakoffun tiyatroya olan katkıları 70'1erden
sonra geldi. ..
Yapıtlarında genellikle kent insanının birbirleriyle ve
yaşamla olan ilişkisinin içinden geçtikleri mimari çevre
gibi her an yok olabilecek nitelikte kırılgan ve hassas bir
dengede olduğunu vurgular... 1 975'te yazdığı H itting
Town (Gitmeden Önce) böyle bir insan ve çevre
ilişkisinin ustaca bir araya getirildiği kısa bir kesittir.
Poliakoff gençliğin temel doğasını, huzursuzluğunu,
içindeki nihilizm potansiyelini, düşünsel ve ruhsal
eğilimlerin i yansıtmada özellikle ustadır...
Oyunlarında kendini ifade eden ve etmeyen
karakterlerin ilgi çekici dengesi çok sağlam kurulmuştur.
Kentli kimliğini özellikle genç i nsanlar üzerinde
sorgulayan bir yazar Poliakoff...
"Ben yarattığımız modern yaşamı eleştirmeme rağmen
yine de kırsal yaşama özlem duymuyorum, her şeye
rağmen kentliliği savunuyorum .. "
70'1erin başında yazdığı 'Gitmeden Önce' (H itting
Town) adlı oyunun kahramanlarından iki kardeş işte
böyle bir ortamda tabulara rağmen dış dünyaya yönelik
kaygılarından kaçıp, birbirlerine sığınma çabası
içindeler ... Yazar, Ralph kimliğinde genç yaşına rağmen
anarşist ve nihilist eğilimler taşıyan bir kuşağı, Clare
kimliğinde 70'1i yıllarda düş kırıklığına kapılarak içe
dönük bir yaşamı benimseyen 68 kuşağını
örneklendiriyor.. Nicola ise daha yolun başında,
suskunluğuyla gösterdiği tutumunu kimi zaman da
çığlığıyla bastıran bir karakter...
Oyun, küçük bir kentte buluşan bu üç farklı insanın bir
gecelik kısa, yal ın ve yoğun öyküsü.. Sokaklar, vitrin
önleri, kafe ve disketekler bu buluşmanın sıradan
fonları .. Sarfedilen hiç bir sözcük yerini bulamıyor.
Neon ışığının çekici soğukluğunda birbirine değmeden
duran üç i nsan .. Boşlukta kalan anlar, yarım kalan
patlamalar...
"60'1ı yıllar boyunca heteroseksüel/homoseksüel
ilişkilerin dramatik değişiklikler yaşadığı konusunda bir
anlayış hakim. Bence aslında 'tüm insanlararası ilişkiler'
bir değişim sürecinden geçmekte.. I ki kardeş arasında
gelişen bir ilişki, niye onların kendilerini bazı şeyler
konusu nda güvende hissetmelerine neden olsun ki?
Yaşamdaki her şey gibi bu da mantıklı değil ..." diyor
Poliakoff..
Oyunlarmda, hem çok aşina olduğumuz bir dünya
kurmayı, hem de o dünyaya evrensel bir nitelik
kazandırmayı amaç edinen yazarla birlikte biz de, o
gündelik sıradan çevreyi, yaşamlarımız ve dünyamız
hakkında daha derin bir şeyler öğrenmek için birlikte
yeniden tanımak ve tanıtmak istedik. ..
Bilsak Tiyatro Atölyesi ...

Tiyatro Grup
Yıllardan beri sürdürülen arayışlar, biri kimler,
beklentiler n ihayet bu yıl noktalandı. Konservatuardan
bugüne kadar geçen süre boyunca hep daha farklı, daha
sağlam, daha i lerde şeyler yapmayı amaçladık. Ne
kadarını gerçekleştirebildik bilmiyoruz ama bundan
sonra koyduğumuz oyunlarda UÇLAR'ın gerisine
düşmemeye çalışacağız.
Oyunların çağdaş bir yorumla sahnelenmesi gerektiğine
i nanıyoruz. Oyunun konusu güncelliğini yitirse bile,
olaya başka bir açıdan bakıp değişik bir yorumla sahneye
koymak, o konunun eskimişliğini ortadan kaldıracağı gibi
çok çarpıcı bir hale dönüştürebilir.
Yaşamın gerçeğiyle tiyatronun gerçeği farklıdır. Bazan
sadece bedenimizle ya da yalnızca bir müzikle bir
konuyu aktarabiliriz. Altın ı çizmek istediğimiz fikirleri
abartabi 1 i riz.
Bu nedenle; çağdaş oyuncunun bedenini, sesini ve aklını
iyi kullanması gerektiğine inanıyoruz.
Oynadığımız oyunda klasi k sahneleme anlayışının dışına
çıkmak için ilk adımı seçtiğimiz mekanla yaptık.
Seyirciyle içiçe, yükselti olmadan. Olayı sanki bizimle
birlikte yaşıyormuşçasına etkilenip zaman zaman
müdahele etmek duygusuna kapılıyorlar.
Seneye iki oyun daha koymayı amaçlıyoruz. Bir tanesi
daha görsel ağırlıklı olabilir. Ayda bir değişen kısa
skeçler, müzikli gösteriler yapabiliriz.
Ama amacımız hiç bir zaman yaptığımız işin gerisine
düşmemek.

Dr. N EJAT F.
ECZACl BAŞI

Araştarınalar Dizi
Toplumsal Belgeler Dizi

VAKF I
YAY l N lA R I
Çağdaş Düşüncenin Işığında
..

ATATURK

Yerli ve yabancı ı 5 bilim adamı çağdaş düşüncenin
ı şığında Atatürk'ü değerlendiriyor.

BENDEN SONRA
TUFAN OLMASlN!
Modem Türk tiyatrosunun
öncüsü ve kurucusu Muhsin
Ertuğrul'un anıları . . . B ir
dönemin panoraması.

KUŞAKTAN KUŞAGA
....

Dr. Nej at F. Eczacıbaşı,
çocukluğundan

. . .

ı 9 80'lere

kadar yaşadıklarını ,
gördüklerini, düşündüklerini
anlatıyor.

BİR KENT,
BİR İNSAN
İzmir'in son yüzyılının yakın
tanığı S . Ferit Eczacıbaşı'nın
anılarını Yaşar Aksoy 'un
kaleminden okuyacaksınız.

Tarih/
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Büyük Salon

Oda Tiyatrosu

Grond Hall

Chomber Theote

TAKSiM

KENTER

TAXIM'S

SAHNESi

T i YATROSU

N I G H T PARK

KENTER STAGE

"KAMAŞMA"
(Polony;ı)
Vişnievski
ny;ıtrosu

Salı / Tue.

19

21
Cuma/fri.

22
C.tesi/Sat

23
Pazar/Sun.

TO"
"" PALTO"

(Polanya)

(Romanya)
20.30

Masca
Tıyatrosu

"HÜZZAM"

"UYAR CA"

Ankara Devlet
Tıyatrosu
1 8.30

Ankara Devlet
ny;ıtrosu 20.30

26
ÇarJWed.

29
C.tesi/Sat

•

KUMPANYA STAGE

STUDIO THEATE

Studio Oyuncuları
20.30

20.30

Ankara Devlet
20.30

Ankara Devlet
ny;ıtrosu 20.30

lunçel Kurtiz
ve Grubu

"BAHAR
NOKTASI"

"KUM KADlN"

Ankara Devlet
20.30

Compania Nuevo
de Teatro
20.30

(lspany;ı)

ı

BEDREDDIN ı

"Ş EYH
DESTANI"

lunçel Kurtiz

"MUTLU
GÜN LER"
Studio Oyunculan
20.30

"TROYA 1"
TAL
I SJO

1 8.30

(Avusturya)

"TRO YA 1"
TAL
1 5.30

(lspany;ı)

"FAYTON
SORUŞTURMASI"

Compania Nuevo
20.30

Kumpany;ı

"KUM KADlN"

de Teatro

"WAYANG
ORANG
BHARATA"

"FAYTON

PIYADE"

SORUŞTURMASI"

AST
Kumpany;ı

18.30/ 20.30

20.30

"WAYANG
ORANG
BHARATA"

18.30

"SAKINCALI

"GITMEDEN

"SAKlNCA LI
PIYADE"

ÖNCE"

AST

20.30

BILSAK

18.30 / 20.30

"DÖRTLÜ"

"GITMEDEN

(Yunanistan)

ÖNCE"

Attis Tiyatrosu

PerJThr.

Cuma/fri.

YEŞiL CABARET

"MUTLU
GÜN LER"

"Ş EYH BED REDD I N
DESTANI " (Avusturya)

27
28

T i YATROS U

20.30

"UYARCA"

P.tesi/Mon.

SaJvTue.

STUDIO

SAHNESi

(Romanya)

24
25

Masca
Tıyatrosu

"BAHAR
NOKTASI"
Tıyatrosu

K U M PA N Y A

"PALTO"

Ankara Devlet
Tiyatrosu
2 1 .00

PerJThr.

YEŞiL
KABARE

20.30

"HÜZZAM"

20

T W E N T Y/
N I N ET E E N

*

"KAMAŞMA"
Viınievski
Tıyatrosu

ÇarJWed.

•
.

20.30

"WOYZECK"

"DÖRTLÜ"

Ankara Devlet
Tıyatrosu 20.30

Attis Tiyatrosu

"WOYZECK"
Ankara Devlet
20.30

Tıyatrosu

Açılış temsiline bilet saaşı yaptlmay;ıcakar 1 No rrleıs wi/1 be sold for the opening perforrn<ınc�

BILSAK

1 8.30

18.30

ı

"UÇLAR"
Tiy;ıtro Grup
18.30

"UÇLAR"

(Yunanistan)
Tiyatro Grup
20.30

1 8.30

18.30
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Tarihi
Dote

ATAT Ü R K K Ü L TÜR M E RK E Z i
Buyuk Salon

Oda Tiyatrosu

Grond Hall

Chomber Theale

ı

"KAMAŞMA"

Tıyatrosu

19

"PAL
TO "
" PALTO"

(Polanya)

(Romanya)

Ankara Devlet
Tıyatrosu

21

00

Tıyatrosu

1830

Tıyatrosu

Ctesi/Sat

KUMPANYA STAGE

STUDIO THEATE

Ankara Devlet

2030

2030

"MUTLU
GUNLER"
Studıo Oyuncuları
20.30

20.30

"MUTLU
GUNlER"

Tiyatrosu

Studıo Oyuncuları
2030

2030

Ankara Devlet

20.30

(Ispanya)
Companra Nuevo

Ankara Devlet

de Teatro

2030

"ŞEYH BEDREDDiN
DEST ANI" (Avusturya)

"TROYA 1"

Tunçel Kurtız

TAL

ve Grubu

" KUM KAD lN"

" BAHAR
NOKTASI"

2030

1 5.30

1 8.30

"ŞEYH BEDREDDiN
DESTANI" (Avusturya)

"TROYA 1"

Tunçel Kurtız

TAL

ve Grubu

1 8.30

1 5.30

"KUM KADlN"

"FAYTON

(Ispanya)

SORUŞTURMASI"

Compania Nuevo
de Teatro

"WAYAN G
ORANG
BHARATA"
m�
"WAYANG
ORANG
BHARATA"
20.30

"SAKINCALI
AST

Kumpanya

18.30 1 20.30

"GITMEDEN
ÖNCE"

"SAKINCALI
PiYADE"
AST

BILSAK

18.30 1 20.30

20.30

Tiyatrosu

20.30

1 8.30

"G I TMEDEN
ÖNCE"

Attıs Tıyatrosu

Ankara Devlet

1 8.30

"FAYTON
SORUŞTURMASI"

PIYADE"

" DÖRTLÜ"

"WOYZECK"

Kumpanya

20.30

(Yunanistan)

PerJThr.

29

YESIL CABARET

M US E UM

Ankara Devlet

"UYARCA"

27

Cuma/Fri

TIYATROSU

"UYARCA"

P.tesi/Mon.

28

STUDIO

SAHNESI

Masca

" BAHAR
NOKTASI"
Tıyatrosu

Tıyatrosu

Tr trosu

24

26

K UMPANYA

(Romanya)

Ankara Devlet

Cuma/Fn

Çar./Wed.

YE$1l
KABARE

"PALTO"

" HÜZZAM "

21

SalvTue.

T W E N T YI
NINETEEN

Masca
2030

" HUZZAM"

PerJThr

lS

MILITARY

20 30

" KAMAŞMA"

Tıyatrosu

20

Pazar/Sun.

ASKERI MUZE

*

Vıınıevskı

ÇarJWed

23

T A X I M'S
NIGHT PARK

Vıınıevskı

Salı / Tue.

Ctesi/Sat

T I YATROSU
KENTER STAGE

(Polanya)

22

KENTER

TAKSIM
SAHNESI

" DÖRTLÜ"

BILSAK

1 8.30

ı

"UÇLAR"
Tıyatro Grup
18.30

"UÇLAR"

(Yunanıstan)
Attis Tiyatrosu

Tiyatro Grup
20.30

"WOYZECK"
Ankara Devlet
Tıyatrosu 20.30
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18.30
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