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Tiyatro bir memleketin kültür 
seviyesinin aynasıdır. 
Hayatlarını tiyatro gibi büyük bir san'ata 
vakfeden bu çocukları sevelim ... 

Drama is the mirror of the cultural level 

of a country. 

W e should love those who devote the ir 





Yaşamın anlamı, her şeyden çok 
sanat yoluyla kavranabilir. 

The meaning of life can be grasped more 
completely through an than by any other means. 
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Yıldız Kenter /• stanbul Kültür ve Sanat Vakfı bu yıl etkinlik/erini, ilk kez, kurucusu, koruyucusu 

sevgili Nejat Eczacıbaşı olmaksızın sürdürüyor, sürdürecek bundan böyle. Hep O 
varmış gibi. 

Insan varoluşundan bu yana. bilinçli ya da bilinçsiz, hep ölümsüzlük peşinde koşmuş 
durmuş. Dünyamızdan gelip geçmiş milyarlarca, milyarlarca faniyi şöyle bir düşününce, 
ölümsüzlüğün pek öyle bol kepçe, eşit kepçe dağıtı/madığını görüyoruz. 
Her bir kişi, nerdeyse bebek yaşından başlayarak, farkedilmek kaygusuyla devinip durur. 
Zaman zaman kolayca zaafa da kaçıveren bu kayguyu yapıcı, yaratıcı bir güce,bir enerjiye 
dönüştürebi/mekse, bambaşka bir inanç,bir aşk, bir sorumluluk ve neredeyse her gün yirmi 
dört saatlik bir çalışma, bir sabır işi. Insana ölümsüzlük kapılarını açan ... 
Ozan/ar, yazarlar, çizer/er, müzik yazan müzik yapanlar, ressamlar, mimarlar ... Sanatçılar 
yani ... Bilim adamları, devlet adamları, kahramanlar ... Öiümsüzlüğü en çok hakeden/er ... Ne 
acı ki, ölümsüzlüğü haketmeden yakalayan bazı me/'un/ar da var. Ama burada bunlara 
yer yok şimdi. 
Sevgili Aziz Nesin "Bir Şey Yap Met" adlı oyununda, ölümsüzlük peşindeki insanların 
öyküsünü kocaman bir espiri bazında ne kadar ustaca işlemiştir ... 
Ölümsüzlüğü yakalamak genelde kişinin işi de, bunu görmek, değerlendirmek, 
kendilerinden sonrakilere aktarmak, yani ölümsüz kılmak, kadirbilir, vefa/ı toplumların işi. 
Onların boyun borcu. 
"Ölürse ten ölür, canlar ötesi değil" diyor Yunus. Ne güzel ... Can çıkaran değil, cana can 
katan, vefa/ı bir topluma yakışan ... Ne güzel bir deyim. 
Nejat Eczacıbaşı'nın ve kurduğu istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın hak ettikleri 
ölümsüzlüğün, çok uzun ve kalıcı olmasını yürekten diliyorum. 
Bunun için çabası geçen herkesi teşekkür/e, saygıyla kucaklıyorum. 
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Tiyatroyu Yaşamak 
Dr. Dikmen Giiriin Uçarer 

iyatro ve toplum ... Toplum ve tiyatro ... Sonsuz bir etkileşim süreci ... Toplumun nabız 
tışlarıyla tiyatronun nabız atışları birbirine karışmış .. . Tiyatro sanatı; ekonomik 

dengelerin, toplumsal yapıların, siyasal ortamların renklerini, çizgilerini kendi yaratıcı 
evreninde toplarken eleştirel bakış açısını da yitirmemiş. Toplum/arı, bireyleri, yaşamın 
gerçekleriyle yüzyüze getirmekten kaçınmamış. Sanatın dinamik bütünlüğü içinde; işleyen 
mekanizmanın önemli halkalarından biri olarak sesini hep duyurmuş, varlığını çağlar boyu 
korumuş. Çağları doğuran kültürler ... Kültürleri doğuran insanlar ... Hamuru insan olan 
tiyatronun doğurganlığı ise sanki uygarlıkların temelini atmış ... Evrenin oluşumundan 
bugüne ve geleceğe dek sonsuz bir çizgide uzanan yaşam ve tiyatro ikilemi yadsınabilir 
mi? Yaşamak kadar "tiyatro'yu yaşamak" da vazgeçilmezlikten ötede sorumluluklar 
yüklemez mi insanlara? Ve bu sorumluluklar dayanışmayla bütünleşirse güçlenir, 
soluklan ır. 
Ülke olarak kritik bir dönemden geçiyoruz. Politik ve ekonomik sorunların değişkenlik 
içinde akıp gittiği bir ortam. Böyle bir ortamda pek çok şeyden özveride bulunmak olası, 
ama sanat ve kültür alanındaki özveri hiç kuşkusuz büyüyerek geriye dönecektir. Istanbul 
Kültür ve Sanat Vakfı bu gerçeğin bilincinde bir kurum olarak, böylesi bir ortamda, diğer 
festivaller gibi Tiyatro Festivali'ni de ayakta tutmayı başardı. Bu anlamlı uğraşa istanbul 
Kültür ve Sanat Vakfı'nın ve Kültür Bakanlığı'nın çabaları kadar, tiyatronun yaşamın 
ayrılmaz bir parçası olduğunu benimseyecek çevrelerin de gelecekte destek vereceklerine 
inanıyoruz. Bu desteği, bu yıl, kataloğumuzda adları geçen kuruluşlardan ve her zamanki 
gibi, başta Devlet Tiyatroları olmak üzere, sanat dünyamızdan aldık: Şehir 
Tiyatroları'ndan, Bakırköy Belediye Tiyatroları'ndan, Kenter Tiyatrosu'ndan, Ferhan Şensoy 
ve Ortaoyuncular'dan, Karaca Tiyatrosu'ndan, AST'dan, Dostlar Tiyatrosu'ndan ve 
Festivale katılan-katılmayan dost/ardan ... Sanat dünyamızdan, ve daha da ötesi, konuk 
topluluklardan: Evet, sponsorlarının "5 Nisan Karar/arı"ndan hemen sonra düşmesi 
nedeniyle sorunu çözümiemek üzere birkaç gün süre istediğimiz Beriiner Ensemble'ın 
dışında tüm konuklar bu e�onomik krizi atlatabilmemiz için bize el verdiler, gönül verdiler. 
Son yıllarda dünyanın belli başlı festivallerinin vazgeçilmez topluluğu olan Craiowa Devlet 
Tiyatrosu hiç düşünmeden artistik koşesinden vazgeçerken, Theatre et Curiosites/Cosmos 
Kolej, T aganka, T eatr Ekspresji, T eatri Uniti, YIIana, English Touring Theatre sembolik de 
olsa bize güç veren indirimler yaptılar, gösteri sayılarını arttı rm ayı önerdiler . . .  Öylesine 
sıcak yaklaştılar ki 6. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'ne ... Sanki bizimle birlikte onlar 
da var güçleriyle seslendiler "Bu Istanbul bizim. Bu festivaller hepimizin." 



ŞVAYK DÜNYANIN SON DURAGINDA 

CHVEIK AU TERMINUS DU MONDE 

SCHWEIK AT THE LAST STATION OF THE WORLD 

Vladyslav Znorko 

Yazan, sahneye koyan 
Written and Staged by 
Vladyslav Znorko 

Ses Sound 
Bemard Vallery 

Işık Lighting 
Serge T astevin 

Kostüm Costumes 
Guylaine Pericat 

Dekor Set design 
Laurent Planeber 

Asistan Assisted by 
Pep Barcons 
Manel Flores 
Idari amir, haberleşme 
Administration, Communication 
Philippe Puigserver 

Dekor yapı m Construction of set 
Espace et C 

Oyuncular Actors 
Bernadem Soubirou, Nuria Badia 
0/ga Colomer,Jean-Pierre Hollebecq 
Xevi Capdevila, Richard Martin 
Cacu Prat, Climent Sensada 
lrina V avi/ova, Philippe Vincenot 
Patrick Zimmerman 

Yer Venue: 
Taksim Sahnesi Taksim Stage 
Tarih Dare: 1 -2.05. 1 994 
Saat Time: 2 1 . 1 5  

The Marmara 

üstlenen AFAA'ya (Association Française 
d'Action Artistique-Ministere des Alfairs 
Etrangeres) değerli katkılarından dolay1 
tejekkiir ederiz. 
We are grateful to AFAA (Association 
Française d'Action Artistique-Ministere 
des Alfairs Etrangeres), who kindly 
covered the travel and transportation costs 
of the company. 

Şvayk, Gel Gör Halimizi! 
Zeynep Oral 

1993 Avignon Festivali'nde sunulan yüzlerce oyundan biriydi "Şvayk, 
Dünyanın Son Durağında". Avignon'da bu oyunu izlerken yaşadıklarım, 
içimde kopan fırtına, halan tazeliğini koruyor. 
Sahnede yıkık dökük, zamana karşı direnen bir tren .. .Tren gidiyor. 
Şimdi daha ağır, biraz sonra daha hızlı .. .Tren gidiyor ... 
Biz izleyiciler sanki o trenin içindeyiz. Sanki ... 
Trenin içinde olmasak trenin hızını, viraj ları alışını, tepelere tırmanırker 
yavaşlamasını, bayıraşağı inerken son sürate ulaşmasını 
hissedebilirmiydik! Vagonun pencerelerinden, kırık camlardan, sökülmü 
tahtalardan yüzümüze vuran rüzgarı duyar mıydık ... 
Vagonda sizden ve benden başka, üç asker ve de komutan var. Komuta 
mı? Hayır, belki de Übü Baba. Askerlerden biri de Don Kişot mu? 
Belki ... Yüksek ya da alçak rütbeli bütün askerler aç, susuz, yorgun, 
kırgın, acılı, yenik ve yıkık. Kazanılmış ya da kaybedilmiş tüm savaşların 
sonunda olduğu gibi ... 
Avrupayı boydan boya geçiyor tren, bir durup bir kalkarak. Durduğu nd 
ya da gittiğinde başka savaşlar, başka insanlar, başka mezarlar, başka 
acılara rastlıyoruz. Durduğunda ya da kalktığı nda, düşlerimiz giriyor 
trenden içeri: Sıcak bir tas yemek, ya da henüz pişirilmemiş koca bir 
domuz giriyor trenden içeri ... Sevdiğimiz insan, düşlediğimiz yaşam 
giriyor trenden içeri ... "Ancak ölümle unutulan kentimizin ya da 
anamızın yüzü", "sıcak bir yuva" giriyor trenden içeri ... Kavgalar, 
sevinçler, umutlar giriyor trenden içeri ... lnsan onuru ya da onursuzluğu 
giriyor trenden içeri ... Taa son durağa dek. Son durakta bir otobüs 
bekliyor bizi. Şimdi nereye? 
Bilmiyorum. 
"Hey Dünya! Şimdi Nereye?" diye bağırmak geliyor içimden, tiyatroda 
olduğumu unutarak ... Ama sanki benden önce, biri haykırdı aynı soruyu 
Yüzünden hiç eksilmeyen gülümsemesiyle, baştan sona treni izleyen bir 
sordu. Kirndi o bağıran? 
Elbette Şvayk! 
Belki de yaln ızca bir bira içmek için uğramıştı bizim buralara ve tıpkı 
bizler gibi trene "takıldı". Çıldırmış bir dünyada, sağduyusuyla, iyi 
niyetiyle, tüm saflığıyla gelmişti aramıza: hem kahramanı hem kurbanı 
oldu bu son yolculuğun. 
Kim çağırdı onu? 
Yönetmen Vladyslav Znorko çağırmış olmalı ... Savaşlarla, aptall ıklarla, 
şiddetle parçalanan dünyamızda sanki "Şvayk! Gel de gör halimizi!" 
demek istemişti. 
Polonya ası l l ı  Fransız yönetmen Vladyslav Znorko, Katalan ve Fransız 
oyunculada hazırladığı bu oyunda, "Aslan Asker Şvayk" dan yalnızca 
hepimizin içinde birazcık bulunan "Şvayklığı" alıp günümüze izleyici 
kılmıştı. 
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"Şvayk, Dünyanın Son Duragında" sözsüz bir oyun. Ama sessiz oyun • On rhe srage rhere is an old, 
degil, mim pandomim hiç degil! Oyuncular bilinen hiç bir dili wrecked train, resiseing the flow 
konuşmuyor. Ama agızlarından çıkan seslerle (sözlerle degil, seslerle) of rime. In the wagon we 
sanki yeni bir dil arar gibiler. Ya da unuttukları, çoktan unuttukları percieve three soldiers Ubu Rex, 
dil lerini yeniden anımsamaya çalışıyorlar. Don Quixore and Schweik. The 
Vladyslav Znorko'nun oyununda oyuncular konuşmuyor ama rrain rravels through Europe, 
görüntüler konuşuyor. Dehşet verici, tüyler ürpertici görüntüler, meeting wirh different people, 
sonsuz sıcaklıgı, yeryüzünün tüm şevkatini içeren harikulade differenr wars and wirmessing 
görüntüler ... Hayır, hayır konuşan görüntüler degil. Konuşan, different agonies.Schweik 
oyuncuları n, o görüntülerinden yarattıkları anlar... manages to srep out of the crowd 
Anıların labirentinde bir gezinti mi bu oyun? Yoksa düşlerimizin and asks "Oh world, where are 
karabasanı mı? Belki de her ikisi. .. Kendimize gelmemiz için bir çıglık... you heading for?" The French 
Savaşa, şiddete, insanı insanl ıktan çıkaran her tür rezillige karşı director Znorko of Polis h origin, 
çıkmamız için bir uyarı... who had a big success wirh his 
Öyle ya da böyle, izleyiciyi, sahnedeki yolculuga katan bir sahne olayı... play at the 1993 Avignon 
"Dünyanın son duragına" dogru bir yolculuk ... lzleyicinin, pusula ya da Festival, loads the rrain with 
harita yerine, kendi düşleri, kendi gerçekleri, kendi çagrışımlarıyla human feelings almosr forgotten 
çıkacagı bir yolculuk... and acrually direcrs the question 
Avignon Festival'inde izledigimde, en büyük düşüm, bu oyunu to us, "Where are we heading 
Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivaline getirebilmek, ve sizlerle for?". 
paylaşmaktı. Bu düş gerçekleştigi için mutluyum. 
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Ferhan Şensoy 

Hayatım boyunca bana "Manyak mısın sen?" diyen çok oldu. Manyak 
sözcügü de, dilimizde yanlış kullanılan, kökü dışarda söylemlerden biri. 
Biri öbürüne "manyak" dediğinde, o öbürü, o birini bıçaklayabiliyor. 
Oysa bu söz, latince "mani" kökünden gelip, bir şeye gereginden fazla 
düşkünlük anlamını içeriyor. Örneğin deli gibi pul biriktiriyorsanız, pul 
manyağısınız. Bir banker gibi para biriktiriyor ve her gece sabaha kadar 
bu paracıklarınızı sayıyorsanız, para manyağısınız ... Ya da her sabah eliniz 
çükünüzde uyanıyor ve gün boyu el-çük mesafesini sıfır olarak 
koruyorsanız, sekso-manyaksınız ... Ancak bu bir ruh ya da sinir hastalıgı 
değil. Çünkü bir ruh hastası 2 kez 2'nin 5 ettigine kesinkez inanır. Oysa 
bir sinir hastası 2 kez ikinin dört ettigini bilir ve buna sinirlenir. Ben de 
her iki durum bir arada bulunduğundan, bir ruh ve sinir hastası olarak 
zaman zaman doktora görünüyorum. Durumumu anlatıyorum. Ne 
anlatsam, doktor bana her seferinde , içkiyi bırakmamı öneriyor. 
Dediğini yapıyorum. Ancak bu sefer de, daha önce hiç sinirlenmedigim, 
günün 24 saat oluşu, haftanın 7 güne bölünüşü, 8.güne, pazartesi adı 
altında yeni bir haftabaşı sıfatı verilmesi, ikizkenar üçgenlerin, yalnızca iki 
kenarı olabilişi gibi şeylere sinirlenmeye başlıyorum. Anlattım durumu 
doktora, bunun üzerine bana grup terapisini önerdi. Meditasyon 
transandantal falan türevi şeylerden nefret ettiğimi belirttim. 
-Ben öylesini demiyorum, dedi doktor, nasılsa sen bir yerde çıkıp 
konuşunca, uçarı kaçarı da konuşsan, dinleyen bulunuyor. Çık bir yerde, 
bir iki saat konuş! 
Işte bu gece tiyatrosu, bir anlamda, doktor tavsiyesiyle, bana tedavi 
olarak düşünüldü. Benimle bu grup terapisine katılan herkese çok 
teşekkür ederim. 

Aristide Amca 

"BRUANT 
Kendi yerinde 
HER AKŞAM 
MIRLITON'da 
Rochechouart Bulvarı, 84 
-Sabah 2'ye kadar açık
BOK 
65 Kuruş" 

Bo k' tan kasıt insan dışkısı degil elbet. Afışi yapan T oulouse-Lautrec. 
Frenkçede bok (bock) bir efendi içkidir, aç ayraç almanca "bockbier" 
sözünden gelip, çok kuvvetli biranın, çeyrek litrelik bardagına denir, kapa 
ayraç, 1885 yıllarında su gibi içilmektedir Paris'te. 
Adamın adı Aristide Bruant, dükkanın adı Mirliton, 1885'ten 1895'e dek 
on yıl kadar minibüs gibi dolduruyor orayı, arkayı besleyerek. Adam 
kabarenin babası. 
Keman kaşlı, yaşlı başlı, geniş kenar fötr şapka, illaki kırmızı kaşkol, bir 
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de siyah pelerin, programa i laveten körüklü siyah çizme, elde asa • In his book "Non Essays", 
zorunlu, sanki arncam bir yerlerin imparatoru, ya da öyle duyurnsamak Ferhan Şensoy wirh his brillianr 
i stiyor kendini.... sryle inrroduces Arisride Bruanr 
Mayıs ın altı sı, 1851 yılı, Fransa'nın Courtenay kasabasında, alkol as rhe farher of Cabarer Thearer: 
sevgisiyle donanmış bir toprak agasının oglu olarak geldi dünyaya. " . . .  rhe fırsr nighr only rhree 
Babası, kafası iyiken, çünkü babasının kafasının kötü oldugu an yoktu, people were rhere. On rop of ir 
bunun adı "Aristide" olsun, dedi. Oldu. Soyisim için özel bir araştırma all rhese sluggs kepr on resiseing 
gerekmiyordu, zaten ailenin dededen kalma bir ismi vardı: Bruant! on rhe fırsr glass of drinks. 
Kentin mıymıntı papazından, latince, solfej ve şan dersleri alması uygun Refused ro order a second one. 
görüldü. Müzikle böylesine haşır neşir olunca, dalga geçmek için şarkılar Arisride was furious. Three 
besteleyip, kendi kendine söylemeye başladı. bocks, each cosr 65 cenrs and all 
Her nedense, 1863 yılında, Bruant ailesi, çifti çubuğu satıp Paris'te aldı came ro one franc 95 cenrs; in 
solugu. Paris'te içmelere para mı dayanır? Geçim sıkıntılı günler shorr, not a shir! and his debr for 
gündeme geldi. Artiseide bir kuyumcunun yanına çırak girdi, babası rhar nighr was rhousand francs . . .  
efendi gibi içmeye koyuldu. Arisride began ro scold and 
1 875'te Artistide, demir yollarında memurdur, şarkılar bestelernekte ve debase rhese rhree men, he 
eş dost toplantı larında söylemektedir. Bir akşam gene böyle bir dost insulred rhem bur rhey loved ir, 
muhabbetinde şarkılarıyla dikkat çeker. rhey enjoyed all rhe i nsulrs and 
"BUGÜNLERDE KARl ARASAN PARIS'TE white leaving rhe cabarer rhey 
BASTIRSAN DA PARAYI said rhar rhey will  be 
BULAMAZSIN PAÇOZ OLMAYANI back . . .  Urban people are nor as 
ELI AYAGI DÜZGÜNÜNÜ ARARSAN GIDECEGIN TEK YER VAR complex as they are considered ro 
UZAK DEGIL, PARIS BITMEDEN BAŞLAR be. A lirrle insulr, ro rell ro rheir 
BOULOGNE ORMANI. .. . . " face they are srupid is enough ro 

diyen adam, çevrenin dürtüklenmesiyle i lk olarak, Amandiers Şarkıl ı make rhem happy." Yes, rhe 
kahvesi'nde sahneye çıkar. Kimsenin beklemediği bir başarı elde eder, Midnighr Thearre "Hay Market" 
ben bir özel fotoğrafım, çekin beni diye dogmuş adam. Oturmuş çizmiş is awairing ro welcome you ar 
o zamanlar fotograf makinesinin çok fena rakibi Toulouse-Lautrec'in 24.00 hrs. ar Kuruçeşme. 
afışine rağmen, ilk gece yalnızca üç müşteri gel ir. Üstelik bu uyuzlar, i lk 
içkilerinde direnmekte, ikinci biriçki içmeye yanaşmamaktadırlar. Çok 
fena sinidenir Artistide. Üç Bock, 65 kuruştan, bir Frank 95 kuruş eder, 
bir bok etmez yani. Artistide'in o geeeki borcu bin frank .... 
Yaşamasını bilmeyen bu üç müşteriyi bir güzel azarlar Artistide. 
Hakaret eder, onlarla dalga geçer. Bu durum üç müşterinin pek hoşuna 
gider, çok eğlenirler, gene geleceklerini söylerler. Hiç de sanıld ığınca 
karmaşık değildir kentsoylular. Biraz fırçalamak, aptal olduklarını 
suratiarına söylemek, onları mutlu etmeye yeter. Bundan bu dersi 
çıkarır Artiseide Bruant ve işte böylece kabaresinin biçimi bel irmiş olur. 
Tehlikeli, saldırgan herkesin "aman bize bulaşmasın" dedigi, acayip 
başarıl ı bir kabareci olur. Şarkılarında edebiyat yapmaz, betimlemeleri 
kuru ve kestirmedir. lzleyecilerin duygusall ıgına, acıma duygularına 
yönelmez, kısa, öz, gıl l ıgışsız söyler sözünü, ama bayağıl ıktan çok 
uzaktır. Sözcük garip de olsa aşşağılayıcı değildir, onun agızında. 
Kentsoylulada alay eder, köpeklere, atlara, sokak serserilerine, 
orospulara ve yoksullara acır. Kafka'nınkine çok yakın bir pencereden 
bakar dünyaya. 
Onu Paris'te izleyen Kafka, şöyle der: 
-Bu şarkılar insanın gırtlağına sarıl ıyor sanki ! 
('"Denememeler'' adlı kitabından alınmıştır.) 
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Şu anda Mart ayının i lk günleri ..... Ramazan daha bitmedi .... lstanbul'da her 
Mart ayında olduğu gibi baharla kış karışımı bir mevsim yaşanıyor .... 
Bense pencerimin karşısında oturmuş şu müthiş şehri izliyorum ve 
düşünüyorumki Zeliha Hanım'ın, yani "hocam"ın (ona buradaki 
öğrenciler böyle hitap ediyor) sayesinde, kaderin buyruğuyla Brecht' in 
Sofokles'ten uyarladığı Antigene'sini sahneliyorum. 
Penceremin karşısına oturmuş bu tuhaf notları yazıp, düşünüyorum: 
Kime gerekli bu karalama notlarım? Oyun üzerine size ne söylemeliyim? 
Birkaç dakika sonra üçüncü zil çalacak va Antigone başlayacak. Sizler 
benim yardımım olmadan da çok iyi anlayacaksınız, bu oyunda neler 
söylemek istediğimizi. Oysa şimdi, Mart başında oyun tümüyle 
hazırlanmamışken, hiç kimse, hatta tanrı bile Antigene'nin nasıl olacağını 
söyleyemez. 
Eminim ki tüm meslektaşainm kendi oyunları üzerine açıklama 
yapmaktan ve not yazmaktan hoşlanmazlar, ama bu tuhaf dünyada 
gelenek böyle, ne yapalım? Ben de bu geleneğe sadık kalacağım! Bu 
satırları dünyanın en eski ve esrarengiz şehirlerinden birinde yazıyorum, 
ama kısa kesmeye çalışacağım .... 
Eğer oyununmuz başarı l ı  olursa, yaptıklarımız daha çok Sofokles'in değil, 
Brecht'in poetikasına yakın olacak. Sanırım bundan ötürü 
suçlamayacaksınız bizi ! Çünkü ne de olsa Brecht'in oyununu sergiliyoruz 
biz. 
Brecht, Sofokles üzerine yazmış olduğu kendi piyesinde küçük, fakat 
bana göre dahice bir açıklama yapmıştır. O sadece bir çoğunun 
düşündüğü gibi kader temasını ortadan kaldırmamış, o kaderin somut bir 
kişinin yardımıyla kendi işini nasıl yapabileceğini göstermiştir. En önemlisi 
ise Brecht kaderi kötü kuvvet gibi değil, yüce adaletin yargılaması gibi 
gösteriyor. Bu yüce adalet çoğu zaman geç kalmayı sever. Onu 
zamanında gelmeye mecbur etmek gereklidir. (Birisi şöyle demiş: 
"Eminim, biliyorum, iyil ik  her zaman kötülüğe karşı gal ip gelir. Ama, 
aman Tanrım bunun için bu kadar çok beklemek gerekli mi?") Böylece 
bu kara kuvveti yıkan dağıtan bir zayıf yaratık var karşımızda -Antigone. 
O ne devrimci ne de savaşçıdır. O sadece kendi kardeşini gömmek, 
doğa törenini gerçekleştirmek istemektedir. Bundan bin yıl önce de bu 
töreni "homo sapiens" aynı biçimde yapıyordu. Ve sanıyorum böyle 
sürüp gidecek! Fakat Antigone doğanın kanuniarına ihanet etmiyor, ölen 
kardeşi karşısında kendi borcunu yerine getiriyor ... Kreon'un 
imparatorluğu da dağılıyor! Antigene'nin testisi ve bir avuç toprağı 
kaderin uyuyan kuvvetini uyandırıyor. Adalet ve iyi l ik gücünü ... 
Ve penceremden şu hayat dolu şehre bakarken, bize çok yakın bir 
yerlerde yine kan döküldüğünü düşünüyorum. Ve düşünüyorum ki, 20. 
yüzyıl ın sonundayız, belki biz Antigene'nin küçük testisini unutmazsak, 
belki önümüzdeki bin yıl bizim için, yeryüzünün insanları için birazcık 
daha iyi olacak! Bi l iyorum - bilmiyorum. 







25r-----------------------------------------------------.------------------------
Leyla Serdcıroğln 

Brecht, Sofokles'in "Antigone"sini Hörderlin'in Sofokles çevirisine 
dayanarak uyarlamış. Brecht, bu eserde, amacının bir ahlak dersi vermek 
değil, 2500 yıl öncelerden günümüze gelen bir halk efsanesini 
gözlerimizin önüne serrnek olduğunu söylüyor. 
Brecht'in uyarlamasında Sofokles'in eserine göre farklı bir kader anlayışı 
var. Bu konuda şöyle diyor Brecht: "Beni tamamen yeni bölümler 
yazmaya zorlayan değişiklikleri Yunan tiyatrosuna özgü "Meira" 
(Kadercilik) bölümünü geri alıp temeldeki halk efsanesini ortaya çıkarmak 
için yaptım. Oyunda "Kader" sanki durmadan kendini ortadan kaldırıyor." 
Antigone, ahlaka dayanan görevini kralın emrini dinlemeye yeğlemese, 
Kreon'a boyun eğse belki kaderi farklı olacak. Antigene'nin kendi kaderini 
bilinçli olarak çözmesi söz konusu. Antigene ahlaka uygun davranınayı 
kralın emrine uymaya yeğliyor buna rağmen oyunun amacı bir ahlak dersi 
vermek değil. Bu konuda Brecht şöyle diyor: "Sanatın görevinin ahlakı 
savunmak olduğunun ileri sürmek tehl ikelidir -ancak belli bir zaman 
bölümü içinde geçerli olan ahlak değerleri görece olarak ele alınabilirse 
durum farklıdır. Sanatta herşeyden önce tutuculuk ahlaka aykırıdır." 
Oyunun yönetmeni Robert Sturua da Brecht'in bu oyunu bir ahlak tezini 
savunmak için yazmadığını, onun bir ahlakçı olmadığını vurguluyor ve 
oyunun mesajını şöyle özetliyor: "Kişi, basit insancıl sevgiyi anımsamalı 
ve hiç unutmamalı. Eğer bu sevgiyi canlı tutmak için bir kavga 
vermezseniz dünyamız yok olabilr." 
Antigene'nin bir kahraman olup olmadığı sorusunu ise Robert Sturua 
şöyle yanıtlıyor: "Insanların onu yargıladığı sırada kuşkusuz Antigene bir 
kahraman. Ama o bir "kahramanlık" yapmak için kendisini feda etmiyor. 
Antigene kardeşini sevdiği için böyle davranıyor." Antigene ile Kreon'un 
dünyalarının ve dünya görüşlerinin hiç bir zaman çekişmediğini 
vurgulayan Robert Sturua. kahin Teiresias'ın Antigene ile Kreon 
arasındaki çekişmeyi bildiğini ve bu çekişmenin "asırlar boyu devam eden 
ve bugünlere de uzanan bir çekişme" olduğunu söylüyor. 
Oyunda Antigene'yi yorumlayan Zeliha Berksoy ise Antigene hakkında 
şöyle diyor: "Antigone'nin oyundaki durumunda anne-babasının ardından 
yaşamda kendisine kalan iki ağabeyinin ölümünün felaketi var. 
Ağabeylerinden biri Polyneikes'in gömülmeme kararını asla ve asla kabul 
etmiyor ve hayatı pahasına ona bu ölüm törenini yapmayı göze alıyor. 
Yaşadıkça bilinçleniyor ve bil inçlendikçe kararlı oluyor. Insan olarak çok 
korkmasına rağmen kararlı bir biçimde ölüme gidiyor, kendi kararıyla 
ölüme gidiyor, bir bakıma kendi kaderini kendi çiziyor." 
Tabii ki Brecht. 2500 yıl l ık bu halk efsanesini bugünün sahnesine 
aktarırken seyircinin o zamanlar Thebai'de geçen bir olayı 'gerçekten' 
izlediğine inandırılmaması gerektiğini savunmuş ve istediği etkiyi 
sağlayabilmek için yabancılaştıncı unsurlar kullanmıştır. Robert Sturua da 
oyunu sahneye koyarken bu noktayı göz önünde tutuyor. Böylece antik 
bir efsaneyi tiyatro sahnesinde izlerken bugünün sosyal, tarihsel 
olayiarına da bir yorum getirebiliyoruz. Brecht tiyatrosunun amacı 
seyirciye bitmiş hazır bir sonuç sunmak değil, seyirciyi huzursuz 
edebilecek sorular ortaya koyarak seyirciyi düşünmeye yöneltmek. 
Oyunun yönetmeni Robert Sturua'ya göre bir yerde Antigene'nin 
kendisi bize bu oyunu anlatıyor, tarihin derinliklerinden günümüze 
seslenerek, Antigene'den belki bir ders almıyoruz ama çağların 
ötesinden gelen bu sesi duyduğumuz zamanda içimizde yaşamamız 
gereken insan sevgisini hiç bir zaman yitirmememiz gerektiğini anlıyoruz. 

• Bereold Breche used 

Holderlin's translation of 

Sophocles while writing his 

version of "Anrigone." He 

stressed the fact that his aim was 

not co give a lesson in morali ey 
but co transform a 2500 year old 
popular myth inro our times. 
The world renowed rhearre 
fıgure, Robert Srurua of 

Georgia's Rustaveli Thearer, has 

combined classical tragic 

elements wirbin Brechr's effect of 

alienation co ereare a play wirh a 

conremporary approaclı co 

direcrion. Anrigone is produced 

by tlıe Arrisric Director of the 
Bakırköy Municipal Thearres, 
Zelilıa Berksoy. 
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FE DRA 

PHAEDRA 

Marina Tsvetayeva 

Yönetmen Director 
Roman Viktyuk 

Dekor Set design 
Vladimir Boer 

Müzik Music 
Edison DenisfOV 

Işık Light 
Oleg Gordeev. Sergey Timrhmko 

Ses Sound 
Lydya Titova 

Oyuncular Actors 
Alla Dmıidova 
Dmitry Pevsov 
A leksey Zerbryakov 
Aleksarıdr Yatsko 

Yer Venue: 
Ses Tiyatrosu Ses Theacre 
Tarih Dare: 3.05.1994 
Saat Time: 21.15 
Tarih Date: 4.05.1994 
Saat Time: /8.30 

Tiirk Henkel'e 
değerli katkrlarmdan 
dolayr tejekkiir ederiz. 

\Ve are gratefit! to Tiirk Henkelfor their 
contribution. 

Demidova, Tsvetayeva ile Fedra'nın Ortak Kaderini Oynuyor 
Derleyen: Koza Gökbuget 

Bugün Rus Edebiyatı'nın en önemli yazar ve şairlerinden biri olarak 
kabul edilen Marina Tsvetayeva'nın kaleme aldıgı "Fedra", yazarın aslında 
bir üçleme olarak tasarladığı "Afrodit'in Hiddeti" adlı yapıtın bir 
bölümüdür. Tsvetayeva, üçlemenin bölümlerine Yunan kahramanı 
Theseus'un aşık olduğu, fakat her biri tanrıça Afrodit'in hışmına uğrayan 
üç kadının adını vermeyi düşünür: "Ariadne", "Fedra" ve yaşamı boyunca 
bir türlü kaleme alamadığı "Helena". 
"Fedra"da oyunun aynı adlı baş kahramanı intihar eder. Kendini 
bacaklarını karnına doğru çekerek asar; ölümü seçmenin çok kararlı ve 
bilinçli bir yöntemidir bu. lsteseydi ölümden kurtulmak için yalnız 
ayaklarını yere doğru uzatması yeterdi. Oyunu yazdıktan onbeş yıl sonra 
Marina Tsvetayeva aynı yöntemle hayatına son verir. 

Marina Tsvetayeva 
1892 yılında Moskova'da kültürlü bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen 
Tsvetayeva, çocukluğunu kitaplar, sanat, müzik ve düzeyli sohbetler 
arasında geçirir. Henüz genç bir kızken yayınladığı i lk şi ir kitabıyla 
dikkatleri üzerine çeken Tsvetayeva, yine edebiyatçı bir ailenin oğlu olan 
Sergei Efron ile karşılaştıktan sonra hayatı hızla değişir. 1912'de 
evlenirler. Kocası Bolşeviklere karşı savaşan Beyaz Ordu'da görev alır ve 
devrimden sonra birbirlerinin izlerini kaybederler. Tsvetayeva zor 
şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışır, ancak küçük kızı açlığa 
dayanamıyarak 1919'da ölür. 1921'de kocasının Prag'da olduğunu 
öğrenir ve onun yanına gider. Bir kaç yıl orada yaşadıktan sonra Paris' e 
giderler ve sürgün yıllarını orada geçirmeye devam ederler. Efron'un adı 
bir dizi casusluk olayiarına karışır ve bir süre sonra SSCB'ye geri 
çağırılır. Tsvetayeva hiç istemediği halde kocasının ardından ütkesine geri 
döner. Orada kız kardeşinin bir kampa gönderildiğini öğrenir; iki ay 
sonra kendi kızı ve daha sonra da kocası Efron tutuklanırlar. Eski 
dostlarının bir çoğu ya ölmüştür ya da tutuklanmıştır. 1941'de savaş 
başladığında Tsvetayeva Orta Asya'da Yelabuga'ya sürgüne gönderilir. 
Yaşam koşulları çok ağırdır ve oğlu Georgy i le de i l işkisi kopmuştur. 
Kocası Lubianka hapisanesinde idam edil ir. Tsvetayeva için yaşamanın 
hiçbir anlamı kalmamıştır. 

Marina Tsvetayeva'nın "Fedra"sı 
Bir Yunan mitolojisi öyküsüne dayanan "Fedra"da, oyunun baş 
kahramanı üvey oğluna karşı beslediği yasak aşkına karşılık bulamayınca 
çıkmaza düşer ve intihar eder. Tsvetayeva'nın yorumunda ise Fedra 
aslında kötü alınyazısının kurbanıdır. Buradaki çatışma aşk, yaratıcıl ık ve 
ölüm üçgeni içerisindedir. Kötü kader ise, Fedra'nın hizmetçisiyle üvey 
oğlu Hippolytos'un uşağı karakterleri tarafından simgelenir. Onlar 
Fedra'yı kışkırtarak aşkını Hippolytos'a itiraf etmesine neden olurlar. 
Daha sonra eve dönen kocası Theseus'a ise, oğlunun karısını baştan 
çıkartmaya çalıştığını, Fedra'nın da bu yüzden intihar ettiğini söylerler. 
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Çılgına dönen Theseus, tannlara seslenir ve oğlunun cezalandırı lmasını 
ister. Hippolytos, Poseidon tarafından öldürülür ve Theseus ancak çok 
sonra oğlunun aslında masum olduğunu öğrenir. 

Oyunun Yorumu ve Taganka- Tiyatro A 
Yönetmen Roman Viktyuk bu yorumunda, Tsvetayeva i le Fedra'nın 
kaçınılmaz kaderlerini birbiriyle örüntülü olarak ele almıştır. Fedra, 
zaman zaman yazarın kendisi olarak karşımıza çıkar. Hatta trajedide 
olmayan bölümler eklenerek şairin kocası Sergej Efron da sahnede 
görünür. Viktyuk, trajediyi uyarlarken özgür bir dans koreagrafisiyle 
Edison Denissov'un bu prodüksiyon için özel olarak bestelediği 
müzikten de yararlanır. 
Tiyatro-A ünlü Rus aktrisi ve Taganka'nın baş oyuncusu Alla Demideva 
tarafından yine aynı tiyatronun bünyesinde 1992'de kuruldu ve çok kısa 
bir süre içerisinde Moskova'nın en çok kendinden söz edilen grupları 
arasında anılır oldu. Topluluğun şu anki repertuarında "Fedra"nın 
yanısıra, ünlü Yunanlı yönetmen Theodoros Terzopoulos'un sahneye 

koyduğu, Alman yazar Heiner 
Müller'in "Dörtlü"sü ("Quartet") 
yer almaktadır. Aynı oyunla 
geçtiğimiz yıl kendi topluluğu 
Attis ile Uluslararası Istanbul 
Tiyatro Festivali'nin konuğu olan 
T erzopoulos, Türk izleyicisinden 
de büyük ilgi gördü. 
1964'den beri Taganka'nın baş 
oyuncusu olan Demidova, sayısız 
rolleri büyük bir başarıyla 
canlandırdı. "Dörtlü" oyununda 
gösterdiği olağanüstü 
performansıyle 1992'de "Yılın En 
Iyi Kadın Oyuncusu" Stanislavski 
ödülüne layik görülen sanatçı, 
çok sayıda filmde rol almanın 
yanısıra, film ve tiyatroda 
oyunculuk tekniği üzerine üç 
kitap yazmış ve halen Moskova 

Üniversitesi Yönetmenlik Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak 
çalışmaktadır. Moskova'nın önde tiyatro topluluklarından gelen bu 
oyuncular ile Alla Demideva'nın eşsiz yeteneği, Roman Viktyuk'un usta 
yönetmenliği, Denisson'un müziği ve Tsvetayeva'nın şiirinin 
bütünleşmesiyle bu gösteri, doyumsuz bir şölene dönüşmektedir. 

• "Phaedra" is the second part of 

a rrilogy called "Aphrodire's 

Anger", w ri rten by the famous 

female Russian poer and aurhor, 

Marina Tsvetayeva. 

Fifreen years afrer the play was 
published, Tsverayeva,l i ke the 

proragonist in her rragedy, 
commitred suicide. Phaedra can 
no langer live wirh the forbidden 

love she feels for her stepson and 

fınds solace in dearh. In this 

version, Pheadra sametimes 

appears ro be the aurhor herself. 
Alla Demidova, leading acrress 

of inrernarionally famous 

Taganka Thearre and founder of 

Moscow's most popular rhearre 
group Thearer A, plays Pheadra. 

Demidova's unique acting ralenr, 
Roman Vikryuk's masrerly 

directian combined wirh Eclisson 

Denissov's music composed for 

this producrion and Tsverayeva's 

poerry turn this performance inro 

a sheer deligl1t. 
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Shakespeare'den Çauşesku'ya 
Titus Andronicus, Kral Übü ve Macbeth'den Sahneler" 
Cevat Çaptın 

Romanya'nın Craiova Ulusal Tiyatrosu bu ytl Uluslararasi Istanbul 
Tiyatro Festivali'ne iki gösteriyle kat1/iyor: "Titus Andronicus" ile "Kral 
Übü ve Macbeth 'den Sahneler". Bunlardan birincisi doğrudan 
doğruya Shakespeare'in bir oyunu, ikincisi ise Alfred Jarry'nin 
gerçeküstücülüğü haber veren ünlü oyunuyla Macbeth 'in baz1 
sahnelerinden oluşan bir kolaj. Ama her iki oyunun daha önce 
katildiklan festivallerdeki yankilanna baktl�rsa, topluluğun yönetmeni 
Si/viu Purcarete bu oyunlardaki olaylarla ülkesinin Çauşesku 
döneminin kan/1 cinayetleri arasmda çarp1c1 paralellikler kurmuş. 
Shakespeare'in ilk dönem trajedilerinden biri olan "Titus Andronicus" 
yaztld1ğ1 y11/arda çok tutulan bir oyun olmakla birlikte, 1 7. yüzy1/m 
ikinci yansmdan sonra yazann pek ender sahnelenen oyunlanndan 
biri durumuna düşmüştür. Bunun nedenleri arasmda oyunun 1rza 
geçme, el kesme, dil koparma ve insan öldürme gibi şiddet olayianna 
aşm ölçüde yer vermesi say1/abilir. Belki de içeriğinin bu özellikleri 
yüzünden Artaud'un vahşet tiyatrosu ll. Dünya Savaş1'ndan sonra 
yeniden güncellik kazanmca, Peter Brook bu alandaki denemelerinin 
h1z1yla bu oyunu 1 956'da Stratford-on-Avon'da sahne/emiş ve 
Lawrence 0/ivier ile Vivian Leigh'nin son kez birlikte oynad1klan bu 
gösteri hem lngiltere'de, hem de Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki 
turnelerinde büyük başan kazanm1şt1. 
"Titus Andronicus" Elizabeth döneminin 1//.Richard, Ispanya/ Trajedisi, 
Bussy d'Ambois, Ham/et vb. gibi büyük ilgi gören öç alma 
trajedilerinin ilk örneklerinden biridir. Shakespeare'in Ovidius'tan ve 
Seneca'dan esinlenerek yazm1ş olabileceği bu oyunda Roma/1 bir 
general olan Titus'un Gotlara karş1 giriştiği bir savaş1 kazandiktan 
sonra başına gelen korkunç olaylar sergilenir. Titus savaşta yirmi bir 
oğlunu yitirmiştir. Roma'ya dönerken esir ald1ğ1 Got kraliçesi Tam o ra 
ile oğullanm ve hem kölesi, hem de aş1ğ1 olan zenci Aaron'u da 
birlikte getirir. Zafer töreninde T amora'nm oğullarmdan Alarbus'u 
yitirdik/eri oğu/Ianna karştl1k bir kurban olarak öldürtür. Tam o ra ile 
oğullan ve Aaron bunun üzerine önce Titus'un damad1 Bassianus'u 
öldürür/er. Sonra da Aoron'un k1Şk1rtmas1yla T amora'nm oğullan 
Titus'un k1z1 Lavinia'nm 1rz1na geçip ellerini ve dilini keser/er. Lavinia 
bu suçu işleyenierin adlarıni ancak dişleriyle tuttuğu bir değnekle 
kuma yazarak aç1klar. 
Öç alma s�ras1 art1k Titus'a gelmiştir. O da Tamara'nın oğullarının 
g1rtlak/anm koyun keser gibi keser ve on/ann etleri ve kan/anyla 
haz�rlatt1ğ1 özel bir yemeği T amora'y1 da çağ�rd1ğ1 bir şölende 
annelerine yedirir. Shakespeare Latin edebiyatındon aktard1ğ1 bu 
tüy/er ürtJertici ayrmt1larla da T amora'y1 öldü rmesi, bunun üzerine 
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Titus'u da Tam o ra ile evlenmiş olan lmparator Saturninus'un, 
Saturninus'u ise Titus'un oğlu Lucius'un öldürmesi gibi bir dizi 
cinayetle oyununu sonuçlandmr. Bu olaylar dizisi aşm şiddet ve 
abartlimiŞ kan/1 görüntüleriyle çağdaş uygar dünya insanma 
canavarlarla dolu bir eski zaman masall gibi gelebilir. Oysa bugün 
dünyanm bir çok yerinde olduğu gibi Çauşesku'nun Romanya'smdaki 
korkunç bask1 ve cinayetler dönemini yaşam1ş olan Silviu Purcarete ve 
Craiova oyunculan için sahnede sergilenen canavarilk gerçeğin ta 
kendisidir. 
Purcarete'nin Kral Übü'sünde, Übülerle Çauşesku/ar arasmdaki 
paralellikler daha da belirgin bir biçimde vurgulanmiŞtlr. Purcarete, 
jarry'nin grotesk oyununu Macbeth'in abartlimiŞ bir dizi negatif 
fotoğraflarml canland�rarak sergi/erken olaylan bir t1marhanenin 
irkiltici görüntülerine dönüştürür. Oyunun anlatlolarma göre, olaylar 
Polanya'da yani hiç bir yerde geçmektedir.Ama bu aym zamanda aym 
olaylarm her yerde, yani yaşad1ğ1m1z ülkede de geçebileceği aniamma 
gelmektedir. jarry'nin "hi/kat garibesi" kral ve kraliçesi iktidar h1rs�yla 
kendilerini tüketen Macbeth'le kansma olduğu kadar ölçüsüz 
gaddarhklanyla Çauşeskulara da benzemektedirler. On/ann bu 
grotesk ars1zhklan, sald�rganhklan, ak1/ almaz Çllgmhklan 
Purcarete'nin ve yetenekli oyunculannm tiyatroyu sanat/o hayatm 
örtüştüğü bir şenliğe çevirir. Jarry'nin kara güldürüsü Macbeth'den 
sahneler/e süslenerek zaman zaman da bir sirk eğlencesine katlimay1 
sağlar. 
Oyunun çeşitli ülkelerdeki eleştirilerine bakli�rsa, Krayovah oyuncular 
Çauşesku döneminin korkunç karabasanm1 jarry'nin Kral Übü'sünü ve 
Shakespeare'in Macbeth'ini de bahane ederek yarat1c1 bir özgürlük 
içinde eğlenceli bir gösteriye dönüştürmüş/er. Buna da belki bu 
yüzden bir "öç alma komedyas1" diyebiliriz. 

Kötünün Karesi Alınınca . . .  
Derleyenler: Koza Gökbttget, Emre Koyuncuoğlu 

Oyun ne "Übü Roi"nın metni, ne de sahnede görmeye alıştığımız 
"Macbeth". 
Ancak, söz konusu oyunların çıkış noktaları aynı. "Kral Übü ve 
Macbeth'den Sahneler" de, bu çakışma üzerine kurulmuş, yani; yok edici 
gücün ortaya çıkması/çıkarılması, hele bir de iktidar söz konusuysa ... 
Jarry, Kral Übü oyununu aslında Shakespeare'in Macbeth'inin bir 
parodisi  olarak kaleme almış. Oyunların sanatsal ve tematik 
benzerliklerini Purcarete bir adım daha öteye götürerek Kral Übü'nün 
dramatik öyküsünü Macbeth'den sahnelerle ve Macbeth replikleriyle 
örmüş. Ortaya çıkan ise, hele Romanya'nın yakın tarihi düşünülecek 
olursa, çok güçlü bir politik eleştiri. 
Jarry'nin Übü'sü bizleri güldürebilen, bazen çocuk, bazen de palyaço gibi 
görünen bir karakter. Purcarete'nin yorumunda ise bu soytan iyice 
karikatürize edilmiştir. Ne var ki bir anda sahnede Çavuşesku'yu 
anımsatan ifadesiyle karşımızda durduğunda, ister istemez bir gerilim 
yaratıyor. Purcarete, "Aslında Übü'yü salt bir canavar olarak değil, 
sempatik birisi olarak da göstermek istedim. Çünkü bu tür bir çelişkiyi 
çok yakından yaşadık." diyor. 
Bu ikilemi i görüntü Jarry'nin ve Shakespeare'in metni ile birleşince daha 
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da güçleniyor. Palyaço kılıklı Übü i le elleri kanlı diktatör Macbeth'in bir • There is a strong similarity 
arada görülmeleri, oyunu trajediden çok komediye dönüştürüyor. between Alfred Jarry's "Ubu 
Purcarete'ye göre bu gösteri aslında bir şaka. "Bazı şakalar komiktir, Rex" and Shakespeare's 
bazıları ise tehl ikeli. Öyle şeyler vardır ki üstesinden gelemeyecekseniz, "Macbeth". Both have power 
onları ciddiye almamal ısınız ... Bir çeşit kara mizah. Übü'nün davranışları crazed couples at their heart and 
bir bebeğinkini andırır; ama bir de o bebeğin bir toplumun lideri director Silviu Pucarete makes 
olduğunu düşünün ... " that plain. Bur anather power 
Oyunun sonunda, Übü Baba'yı oynayan ll ie Gheorge'nin crazed couple has probably 
Çavuşesku'nun vurulduktan sonra yüzündeki o korkunç gülümsemesini influenced Romania's National 
anımsatan ifadesi, neredeyse Ro men diktatöde bire bir bağlantı Theatte of Craiova in the past 
kurduruyor. Ancak, yönetmen Purcarete yaptığı açıklamalarda "Bunlar and almost cerrainly in this play: 
Shakespeare'in ya da Jarry'nin kurdukları bağlantı lardır, benim değil" Nicolae and Elena Ceausescu. 
diyor. Purcarete ne kadar değil dese de arkasından eklemeden Purcarete says that he would not 
yapamıyor. "Kötülüğün egemen olduğu bir dönem yaşandı have staged this production if 
Romanya' da. Ancak bu kötülük özel bir güce sahipti. Übü'nün dünyası the real dictarors were still alive. 
da tam böyle bir dünya. Bu bir anlamda komünist ideolojinin sanatsal The result would not have been 
anlatımıdır, diyebi l iriz." so richly comic as this bizzarely 
Purcarete, iki yazarın oyunlarını bağlarken bir başka yöntem daha effecrive producrion. 
kullanıyor. Sahnenin kenarlarında duran ve devamlı yorum yapan iki 
sunucuyla sahnede olup biteni çerçeveliyor. Sunucuların replikleri 
Jarry'nin kendi oyunu hakkında yazdığı makalelerden alınmış. Bu 
karakterler izleyiciye sahnede olanların gerçek olmadıklarını 
garantil iyor. Purcarete oyundaki sunucuların işlevini şöyle anlatıyor. 
"Ben Jarry'nin oyununu sahneye koymadı m. Onun düşüncelerinden 
yararlanarak kendi gösterimi çıkardım. 'Burada olanlar gerçek değildir' 
diyebilmek için bel l i  bir mesafeyi korumaya çalıştım. Ancak, oyunun 
sonunda diğer karakterlerin sunucuları öldürmeleri, gördüklerimizin 
onların iddia ettiği gibi bir fantazi olmadığını, fantazilerin de 
gerçekleşebileceğine dikkat çekiyor." 
Romanya'da oyuna farklı tepkiler gösterilmiş. Tutucu sayılan kesim i lk 
yarıda oyunu terk ederken, gençler ayakta alkışlamış. Eleştirmenler de 
kendi aralarında bölünmüşler. Çoğu, gösteriyi çok kötü bulmuş ve 
Purcarete'yi Çavuşesku dönemine takılıp kalmış bir i  olarak yargılamış. 
Purcarete'ye göre ise, oyunda yalnızca o dönemi görmek belki de 
Romen eleştirmenlerin en büyük takıntısı. 
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Cristian Spiridon 
Ses teknisyeni 
Sound Technician 
Valentin Pirlogea 

Teknik sorumlu mühendis 
Technical manager 
Engeneer Gabriel Manemt 

Elektrik Mühendisi 
Master elecrrician 
Engeneer Uarian Stefanesw 

Oyuncular Actors 
Valeriu Dogam, Marian Negresm 
Stefan lordache, Tudor Gheorghe 
Valentin Mihali, Angel Rababoc 
Tudorel Petresw, Constantin Cicort 
Andrei Popescu, Trtdorel Petresw 
Va/er Dellakeza, Vladimir )uravle 
llie Gheorghe, /on C olan 
Lucian Albanezu, Remus Marginean11 
Mirela Cioaba, Ozana Oancea 
Leni Pintea-Homeag, Gabriel Manesm 

Yer Venue: 
Harbiye Muhsin Ertugrul Sahnesi 
Harbiye Muhsin Ertuğrul Srage 
Tarih Dare: 6.05. 1 994 
Saat Time: 2 1 . 1 5  

B i r  Peri Masalı, Titus Andronicus 
Derleyen: Emre Koyuncttoğlu 

Masadaki telefon çalıyor ve Silviu Purcarete ahizeyi kaldırıp cevap 
veriyor. Hattaki gazeteci kendisini tanıttıktan sonra soruyor,"Titus 
Andronicus nasıl bir prodüksiyonla olacak?" Purcarete, bir nefes alıp, 
"Bir peri masalı anlatacağım" diyor. 
"Titus Andronicus" öç alma duygusu üzerine kurulmuş, antik Roma'da 
geçen bir hikaye. Gotlar Kraliçesi Tamota'nın, oğlu Alarbus'u kurban 
eden ve kendisini de esir alan soylu Roma'lı Titus'a açtığı intikam savaşı 
ve Titus'un karşı intikamı..Oyunun sonunda karakterlerin çoğu ölür. 
Yani, bu bir peri masalı mı? 
Purcarete masal konusunda ısrarlı. "Bu masal Shakespeare'in en şi irsel 
yapıtlarından biri. Tamam, canavarlığın şi iri belki, ama üstün bir şi irsel l ik 
söz konusu." 
Krayova'nın bu prodüksiyonunun bir yı l l ık geçmişi var. Ancak 
Purcarete'ye yöneltilen soruların en başında -özellikle yabancı 
gazeteciler tarafından sorulanlarda- oyundaki vahşetin 1 989 Çavuşesku 
dönemine bir atıf olup olmadığı gel iyormuş. Purcarete'nin cevabı ise, 
"Hep bu imajdan kaçmaya çalıştık ancak hep de o yöne itildik. Işe 
başlarken kafamda Romanya'nın politik durumuyla bir bağlantı kurmak 
asla yoktu. Aslında bu oyunun şu anda dünyadamızda geçerli olan politik 
tavırla bir bağlantısı var. Eğer oyunun bel l i  bir konuyla bağlantısını 
kurmamız şartsa, o da Yugoslavya'da yaşananlada olur." 
Titus Andronicus, küçük bir çocuğun sahnedeki rampaya oturmasıyla 
başlıyor. Anlatılan masal izleyiciye çocuğun gözlerinden i letil iyor. 
Intikamdan başka gözü hiç bir şey görmeyen Gotlar kraliçesi Tamora'nır 
sahneye "upuzun saçlı hornurdayan bir ayı" olarak çıkması gibi ... Tüm 
oyun boyunca kötülüklerle tanıştırılan çocuk böyle ilginç bir 
seremoniyle dünyaya kabul edilmiş oluyor. 
Oyunu başından sonuna kadar Mozart'ın 20 no'lu Piyano Konçerto'su 
taşıyor. Ancak, orjinal metinde olan "Roma'nın çevresinde parslar 
dolaşıyor ... " sözlerinin duyulmasıyla birlikte vahşi hayvanların çığlıklarını 
duymaya başlıyorsunuz. Oyunun sonuna dek hayvanlar tek tek 
yakalansalar da devamlı duyduğunuz bu çığlıklar artık perdeler indiğinde 
kesiliyor. Sessizl ik içinde koltuklarını boşaltan izleyiciler oyunun aslında 
daha bitmediğini kafalarını çıkış kapısına çevirdiklerinde fark ediyorlar. 
Çıkışta hayvanlardan biri dimdik duruyor. "Hayatta kalmayı başarmış 
olan kötü olandır." Masal böylece sona eriyor. 
Oyunda Shakespeare metni, özell ikle de yapıttaki uzun politik söylevler 
kısaltı lmış. Metin Peter Brook'un sahnelediği "Titus Andronicus"dan 
daha kısa. Ancak, metnin ilginç olan yanı dört ayrı di l in kullanılması. 
Oyunda geçen üç ayrı karakter gruplarını -Romal ı lar, Gotlar ve 
Mağribiler- Romal ılar ikiye bölünerek dörde çıkarılmış. Romalı 
imparator ve oğulları lngil izce'yi, Titus ve ailesi ise ltalyanca'yı 
kullanıyorlar. Gotlar, Vietnam di lini, Mağribiler ise 
Woiwurrung kabilesinin bir yeriisi tarafından sahnede temsil edil iyor ve 
kendi yerli di l ini kullanıyor. Tabi metnin tercümesi oldukça zor olmuş. 
Tüm metin baştan aşağı dört ayrı dilde yazıldıktan sonra, birbiri içine 
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yerleştirilmiş. Peki neden dört di l ?  Purcarete şöyle açıklıyor: "Dilin • This produccion of the Craiova 
edebi bir şekilde enformasyon vermesi yerine, sahnedeki harekete, National Theatre has been staged 
yapıya ş i irsel bir baglantı olarak varolmasını istedim. Oyun zaten before in cities like Tokio, 
toplumumuzda olan bir çok farklı kültür gruplarının sahneye Monrreal, Munich, Anrwerpen, 
mikrokozmik bir yansıması olarak planlandı. Oyun gerçek ya da Melbourne, Amsterdam, Paris 
sembolik ırkçıl ık üzerine . . " and was awarded with various 
18SO'de kurulan Krayova Devlet Tiyatrosu Romanya'nın bütün iniş prizes. "Titus Andronicus'' is a 
çıkışlarını yaşayarak günümüze kadar ayakta durabilmeyi başarmış. diabolical consrruction in a 
Tiyatronun o günden bu güne saklı tuttuğu anlayışı da buna en büyük rough psycho-pathological 
etken. Bir tiyatroyu var eden, saklı tutan ve başarısını sağlayan anlayış, register, spreading noxious 
kısaca şöyle açıklanabi l ir: Tiyatronun o yüksek sanatsal özell iğini porcions of horror (s erearn s of 
koruyarak, aslında eğlenmek ve eğlendirmek. blood, multirude of corpses an 

authenric massacre) but also of 
an extraordinary l iberating 

laughter. lt is a fairy-tale, i n  

which Purcarete recreates a l l  the 

atrocities of the world in a 

grotesque game, produced with 

purity and in a humorous style. 
This play of Shakespeare w ili be 

staged in Turkey for the fırst 

time. 
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iNGiLiZ TURNE TiYATROSU ENC,LJSH TOl"RINC, THEATRE 

ÇAPKININ FENDi 
THE BEAUX' STRATAGEM 

George F arquhar 

Yönetmen Director 
Stephen Unwİ7ı 
Dekor, kostüm 
Set design and costumes 

Jackie Brooks 

Işık Lighting design 
Ben Ormerod 
Besteci Composer 
Corin Buckeridge 
Oyuncular Actors 
Bernard Kay, Alison johnston 
A ndrew Rattenbury. Louis f-1 i/yer 
Faith Flinl. Deborah Findlay 
Stephen Casey, Richard Bremmer 
Carol f-lolt, Patrick Duggan 
Cristopher Campbell, Comıt Bella ir 
Matthew Morrison, Doreen A nclrew 

Yer Venue: 
Kenter Tiyatrosu Kenter Srage 
Tarih Dare: 5. 05. 1 994 
Saat Time: 2 1 . 1 5  
Tarih Date: 6. 05 . 1 994 
Saat Time: 18.30 
Tarih Dare: 7.05 . 1 994 
Saat Time: 1 5 . 00 

gerçeklqtirilmijtir. 

Bu gosteri The 
British Council'in 
ijbirliğiyle 

This production is realised in 
collaboration wiıh the British Council. 

Bir Restorasyon Komedisi: Çapkının Fendi 
Cevat Çapan 

Bu yıl Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'ne i lk kez katılacak olan 
"English Touring Theatre" topluluğu Türkiye'de daha önce oynanmamış 
bir oyun sunacak seyircilere: George Farquhar' ın "Çapkının Fendi" 
("The Beaux' Stratagem") adlı oyunu. George Farquhar ( 1677-1707) 
Restorasyon dönemi tiyatro anlayışının son temsi lcilerinin en başarı lısı 
sayı l ır. 1660'tan 1700'1ü yıl ların başlarına kadar süren Restorasyon 
tiyatro geleneği özell ikle komedi türünde Sir George Etherege, Wil l iam 
Wycherley, Will iam Congerve, Sir John Vanburgh gibi birtakım parlak 
oyun yazarları yetiştirmiştir.Ancak Restorasyon tiyatrosu Ingiltere'de 
1642'de başlayan iç savaş sırasında kapatılan tiyatroların sarayın izniyle 
1660'tan sonra yeniden açılmasıyla başladığı ve daha çok saray 
çevresindeki aristokratların yaşantı larıyla sınırlı olduğu için, daha sonraki 
yüzyıl larda ve Ingi ltere dış ındaki ülkelerde pek fazla ilgi görmemiştir. Bu 
dönemin komedi yazarları cinsel konuları sınırsız bir alaycıl ıkla ele 
aldıkları için daha sonraki çağlarda da tiyatroyla ilgilenen hiç kimsenin 
kayıtsız kalamayacağı bir tür yaratmışlardı. Ama bazı eleştirmenlere 
göre,bu komediler toplumsal i l işkileri insanca duygulardan yoksun, 
hazırcevap ve alaycı çapkınlada özgürlüklerini onlara kaptırmak 
istemeyen yosmaların gönül serüvenlerine indirgeyen, cinsel duyguların 
doğal sıcaklığından uzak, güldürü anlayışı yüzeysel bir türdü. Bazı 
eleştirmenlerse bu oyunları ikiyüzlü ahlak kurallarına karşı sağlıklı ve 
eğlendirici bir yergi tiyatrosunun başarılı örnekleri sayıyorlardı. 
George Farquhar işte böyle bir töre komedisi geleneğinin son parlak 
temsilcisidir. lrlanda'da Londonberry'de doğan ve Dublin'deki bir tiyatro 
topluluğuna oyuncu olarak katılan Farquhar 1698'de Lon�ra'da "Love 
and a Bottle" adl ı  i lk komedisiyle adını duyurdu. Bunu daha sonraki 
oyunları izledi :"The Constant Couple" ( 1 699),"Sir Harry Wildair" 
( 170 1 ),"The lnconstant" ( 1702),"The Twin Rivals" ( 1702). En başarılı iki 

komedisi ise "The Recruiting Officer" 
( 1706) ve" The Beaux' Strategem" 
( 1707) onun en sık sahnelenen 
oyunlarıdır. 
"English Touring Theatre"ın bu 
festivalde sunacakları" Çapkının 
Fendi", Areher ve Aimwell adlı 
Londralı iki soylu gencin taşrada 
parasızlıktan kurtulmak için 
evlenebilecekleri varlıklı birer eş 
arayışının eğlenceli öyküsüdür. 
Konakladıkları handa efendi ve uşak 
rolünü benimseyen iki arkadaş, Hacı 
Boniface i le kızı Cherry'den o çevrede 
ayyaş bir adamla evli olan zengin 
Mrs.Sullen i le onun evlenmemiş 







41,----------------------------------------------------------,--------------------------kızkardeşi Derinda'nın kendilerini parasızlıktan kurtarabilecek uygun • Seduction can be a funny 
birer eş olabileceklerini öğrenirler. Ne var ki, Mrs. Sul len servetini business. And when 
kaybetmemek için kocasından boşanamamaktadır. Bu arada aynı handa sophisticated but broke 
kalan Gibbet'in Mrs. Sul len'ın evini soymak niyetinde olduğunu Londoners, Areher and Ai m well ,  
Cherry'den öğrenip bu hırsızlığa engel olurlar. Bu arada Aimwell arrive at a counrry inn in search 
ağabeyinin öldüğünü ve kendisine büyük bir miras bıraktığını öğrenir. of wealth- and women- an 
Bunun üzerine Aimwel l' le Dorinda hemen evlenirler. Areher da eventful night is in  srore. But 
haydutların Sullenlerin evini soymalarını önlediğini söyleyince, ayyaş the two beaux soon find they' re 
Sullen karısından ayrılmaya razı olur ve Areher'la Mrs.Sullen'ın not the only people on the make 
birbirlerine kavuşmalarına engel olacak hiç bir sorun kalmaz. when they meet a gallery of 

highway men, rogues, crooked 

landlords, and beautiful women. 

Farquhar's warm, romantic and 

ever-popular comedy takes a wry 

look at marriage- and that other 
great institution, divorce. 

W ith magnifıcent period 
costumes, this dassic play is 
presenred wirh English Touring 

Theatre's cusromary clariry, 

energy and style. 



iSTANBUL'UN GÖZLERi MAHMUR 

DROWSY EYES OF İSTANBUL 

Melisa Gürpınar 

Yöneten Director 
Hakan Altıner 
Özgün müzik Music composed by 
Esin Er�gin 

Dekor, kostüm 
Set design, costumes 
Ayjen Aktengiz, Sabaha! Çolakoğl!ı 

Koreografı Coreography 
Eftal G ii/budak 
lncesaz, piyano Piano 
Hakan E/bir, Mertol Şali 

Keman Violine 
Bora Ketyalar 

Kanun 
Taner Kalkuloğlu 

U d 
Erdern (Jzydmaz 

Bendir-Tef 
Hiiseyin Tuncel, Murat (Jzıiirk 
Yönetmen yardımcısı 
Assistant director 
FiiJtm Akat/ı 
Müzik asistanı 
Assistant director of music 
Mertol Şalt 

Sahne amiri Stage manager 
Zeynep lrgcll 

Asistanlar Assistams 
/t!lahperi Mertoğlu, AJien Çeliner 
Aziz Sarvan 
Oyuncular Actors 
Hiimeyra, Ayla Algan, Toron Koracaoğlu 
Serra Yılmaz, Berrin Koper 
Mehmet Giirhan, Metin Çoban 
Zeynep lrgat, Oerya Kurtullif 
Aziz Sarvan, Btmeçin Zoga 
Zeynep lrgat, Şenay Saçbiiker, 
Me/ahat Abbasova, Sevinç Erbulak, 
Tahir Tahiroğlu. Aziz Sarvan. 
Cern Uras, Bıırteçin Zoga, 
Murat Ofkardeşler, Hüseyin Karabağ, 
Cem Karakaya, Eftal Giilbudak. 
Seden Edgii 

Yer Venue: 
Ses Tiyatrosu Ses Theatre 
Tarih Date: 5.05. 1 994 
Saat Time: 1 5. 00 
Yer Venue: 
Harbiye Muhsin Ertugrul Sahnesi 
Harbiye Muhsin Ertuğrul Stage 
Tarih Date: 1 1 .05. 1 994 
Saat Time: 2 1 . 1 5  

lstanbul'u Seven B i r  Oyun 
Me/isa Giirpınar 

"Yeni Zaman Eski Hayat", adlı oyunda başrol lstanbul'undur. Bu 
kahraman, yüzyıl l ık  bir yaşam dil imi içinde, çakıştığı her tarihsel olayın 
etkisiyle başkalaşır, değişik bir yüz alır. Oyunda geçmişten günümüze 
kadar, kentle özdeş olarak, değişik yaşama biçimleri arasında savrulan 
bir Büyük Hanım vardır. Neşesi, hüznü, kalenderliği, hoşgörüsü, gafleti, 
sabrı, ihmalkarlığı. aceleciliği, zekası ve geç uyanışıyla, tam bir Doğu'dur 
o. Istanbul ile Büyük Hanım'ın yaşamı, birbirine koşut olarak yürür. 
Onları iteleyen zaman kadar görece, değişken ve tamamlayıcı bir rol de, 
Anlatıcı'ya yüklenmiştir. O, bir oyuncu gibi rolünün içine girmez. Kendisi 
olarak işlevini yerine getirir. Zamanı yürüten, olayları başlatan, 
devinimsiz sakin bahçelerin içinden, onlarca yıl ı bir yaprağın sırtında 
ötelere sürikleyiveren odur. Yani, durgunluktan, aksiyon yaratan bir 
lokomotiftir. Yaşı, cinsiyeti, kimliği belirsizdir. Oyunun saatini kurar, 
kentin yanısıra, onu simgeleyen lstanbullu bir aileyle birlikte zaman 
tünelindeki yolculuğu başlatır. Bu yolculuğu ölüm bile 
durduramayacaktır. Seyirci i le bağlantısı kopmadığı sürece, anlatıcı 
oyunu götürecektir sanki i leriye. Ama mekanı yenerneyerek soracaktır, 
"Yıl kaç, siz hangi seyircisiniz?" diye. 
Bize bir tiyatro izlediğimizi unutturmadan, bir kentin tarihsel 
gerçeklerini de vurgulayan bu oyun, ne itici söylevlerin, ne de kırıcı 
eleştirilerin tuzağına düşmemeliydi. Işte bu noktada şi irsel denebilecek 
yaklaşımlar, imdadıma yetişti. Sıradan bir ev içi yaşamında, farkına 
varmadan ertelediğimiz yaşama sevinçlerinin kaynağı olan, mevsimler, 
çiçekler, kedi ler, anılar, şarkılar, ağır ağır sahneden salona yayılmalıydı. 
Küçük ve önemsiz şeylerden hareket ederek, bir gözyaşı damlası ya da 
çarpık bir gülümsemeyle, içimdeki öfkeyi, kırgınlığı sezdirebilmeliydim. 
Bu susarak aniatmayla eş anlamlıydı belki de. Ama her zaman 
söylenmeyeni de anlayabilen seyirciye, yönetmenin vurgu, değini ve 
imalarına, oyunculuğun di l ine güvendim. Haksız da çıkmadım. 
Sözlerin uçtuğu, sahnedeki canlı ve cansızlardan oluşan resimlerin 
solduğu anlarda, geride kalan küçük bir düğümlenme ise seyircinin 
boğazında, dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım, hepimizin sevecek bir 
lstanbul'umuz var demektir. Başına gelenlere, hiç anlamadan uykulu 
gözlerle bakan, belki çok yaşlı, belki de genç irisi bir kenttir bu. 
Yirminci yüzyılda gerçekleşen teknolojik gelişmeler, sanayileşme, büyük 
sermaye, iç göç ve kentleşme olguları, dünyanın her yanında, kitap ve 
gazete sözcükleri olmaktan çıkıp, yaşama yerleşti. Bu sözcüklerin biri 
bile, Istanbul'un da uğradığı değişikl iklerin nedenini anlatmaya yarayabil ir. 
Nedense kentlerin değişimine, o kentte yaşayanlarında aynı çabuklukta 
katılamamaları, yeni zamanları eski yaşama biçimleriyle karşılamaları, o 
insanları, o kuşakları yıkıma sürüklediği gibi, kenti de bir dönem sahipsiz 
bırakıyor. Bu oyun kentin yeni sahiplerinin bu boşluklardan yararlanarak 
giriştikleri yağmalama eğlemini ya da yok olan kültürel değerleri, bir bir 
sayıp dökmüyor. Sorgulamıyor da olanları. Kentte yaşayanların tümünü 
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sarsıp uyandırmaya kalkışmak ve artık olmayan Istanbul' u gereksiz yere • "Drowsy Eyes of Istanbul" or 
gözetmek gibi bir niyeti de hiç yok. Toplumsal değişimleri bir oyunda as it was originally named "New 
yargılamak, bence tiyatronun sırtına yüklenecek çarpık bir cezadır. Times 1 Old Lives", is a 
Ben, "lstanbul'un Gözleri Mahmur" adl ı  ş i irsel öykülerimle, Istanbul'da sweet/sour, humorous/sad, 
yaşamış otuz kadar insanın portrelerini çizmiş," Küçük Bir Istanbul exciting/calm tale, a 
Öyküsü" adl ı  beş bölümlük televizyon senaryomla da, Istanbul'da rememberence, a warning. 
yaşamış büyük bir ailenin el l i  yı l içinde yok olup gidişini öykülemek Starting from 1 900, without 
istemişti m." Yeni Zaman Eski Hayat'"ta ise, bu üçlemeyi bir oyun la falling inro the rrap of "ordinary 
tamamlarken, gene o ailenin bir kolunu, günümüze taşıdım. Bunu nostalgia," but stili teliing the 
yaparken, içinde doğup büyüdüğüm, bütün benliğimde izlerini taşıdığım reality in an aesthetic way, it is a 
küçük sitemlerimi i lettiğim gibi, yüzyıllardır Istanbul'da yaşamış aileme srory probably based on the life 
de bir gönül borcu ödedi m. Onları savunmadım, korumadım, övmedim of the author and/or those of 
belki, ama onları unutmamış olmak bile yeterli değil miydi? people close ro her. lt  is rhe srory 
Hele ki oyun sahneye konulunca, sağladığı etkileşim ile, herkes kendi of isranbul and rhe disappearance 
geride kalanlarını anımsayıverdi. Ortak bir duygulanı m, of the real inhabitanrs of the city. 
yüreklerimizdeki ortak bir debremin çatiağı çıkıverdi ortaya. Bu 
kuşkusuz benim değil, tiyatronun mucizesiydi. Dansın, müziğin, şi irin, 
özell ikle Hakan Altıner'in, Esin Engin'in, Ayla Algan'ın, Hümeyra'nın ve 
bütün rolü olan, emeği geçenlerle, bu oyuna ilgi gösteren seyircinin 
mucizesiydi. 



ZUN 
Sahneleyen ve koreografı 
Stagi ng and coreography 
Wlojciech M isiuro 

Dekor Stage design 
Barbara Hanieka 

Müzik kolaj ı Music coUage 
Geimborough 

Işık Lighting 
Marek M roczkowski 
Koreografı asistanı 
Coreographer's assistant 
KrzyJztof DziemaJzkiewicz 

Sekreter Secretary 
Halina KaJjanuk 

Yapım Production 
Darimz MilkowJki 
(Teatr Rozrywki, Chorzow) 
Pawel Konecki, Marek MroczkowJki 
(Teatr Ekspreji Vakfı 
Foundation, Gdamk) 
Oyuncular Actors 
Krzyuof Balimki 
A ndrzej C ho rab 
KrzyJztof Dziemaszkiewicz 
Bozena Eltermann 
Wl ojciech M iii uro 
Wl ojciech 0JowJki 

)aroJlawa PozorJka 
Aleksandra Trytko 
Zenon Zwirski 

Yer Venue: 
Taksim Sahnesi Taksim Stage 
Tarih Date: 7-8. 05. 1 994 
Saat Time: 2 1 . 1 5  

rn 1 m � Hürriyet 
fL? GazeteJi'ne değerli 

katkılarından dolayr tqekkiir ederiz. 
\Ve are grateful to Hiirriyet GazeteJi for 
their contribution. 

Dans Tiyatrosu 
Şebnem Aksatı 

"Dans Tiyatrosu" altmışlı yıl lardan bu yana gelişen, tiyatro ve dans 
sanatını birleştiren yani bir tür, yeni bir tanımlama olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Dans kökenli oldugu gibi tiyatro, mim ve müzik kökenli 
sanatçıların egi l im gösterdigi ve ürettigi bu yeni anlatım şeklinin en çok 
dogu Avrupa'da benimsendigi görülmektedir. Dans Tiyatrosu ilk olarak 
Almanya'da 1920'1erde başlayan dışavurumcu (expresyonist) akımın 
günümüz dünyasına bir uzantısı olarak, Kurt Jooss ekolünden çıkan bazı 
sanatçıların öncülüğünde gelişmiştir. Almanya'da bu akımın en çok 
tanınan öncüsü Pina Bausch ve ünlü Wuppertaler Dans Tiyatrosu'dur. 
Dans ve tiyatro egitimi agırlıkta olan bu topluluk sanatçılarını, gerek 
yapıtlarda kullanılan giysiler, gerek tüm tavır ve hareketlerin çok sıradan 
ve güncel olması nedeniyle, dansçı olarak nitelendirmek olanaksızdır. 
Bausch'un eserlerinde kadın, erkek i l işkileri, cinsel ve toplumsal 
sorunlara öneel l ikle yer verdigi görülmektedir. Sergi lediği insan ve 
toplum imgeleri seyirciyi rahatsız edecek ve iğrenti verecek kadar etki l i , 
utandıracak kadar gerçege dayanmaktadır. Pina Bausch, yaşamın toplum 
baskısı ile gizlenen, yüzleşilemiyen gerçeklerini bütün çıplaklıgı ile ortaya 
koymakta, baskı, şiddet ve çaresizligi irdelemektedir. Yarattığı her 
metafor, her imge aynı zamanda karşıt ikilemierini çagırıştırmaktadır, 
nefretin sevgiyi, ölümün yaşamı, savaşın barışı, çağırıştırdıgı gibi. Pina 
Bausch bu çarpıcı imgeleri yüklerken hiç bir çözüm yolu 
getirmemektedir, duyguların ardındaki nedenleri de sorgulamamaktadır. 
Altmışlı yı l larda beliren bu yeni akımın aynı yıllarda Amerikada da 
öncülerine rastlanmaktadır. Örnegin, Meredith Monk müzik, ses, söz ve 
hareket birimlerini birleştirdigi mix-media çalışmalarına "Opera" adını 
vermektedir. Meredith Monk'a Amerika'da sembolizme ve anlatım 
ağırlıklı çalışmaya tekrar bir dönüşün i lk uygulayacısı olarak 
bakılmaktadır ... Koreograf olarak tanımlanmaktan çekinen sanatçı, 
yapıtları her ne kadar hareket agırlıklı ise de dansı aştıgı gerekçesi i le 
kendisinin öneell ikle bir tiyatro sanatçısı oldugunu vurgulamaktadır. 
Doğu Avrupa ülkelerinde ayrıca ünlü Rus tiyatro adamı Grotovsky'nin 
yoğun etkisi algılanmaktadır. Bu eğitim sistemi ve dışavurumcu tiyatro 
anlayışı i le yakından aşina olan sanatçılarda hareket birimine verilen 
agırlık kaçını lmaz bir öge olarak varlıgını hissettirir. Bu nedenle zaten 
edebiyat ve konuşma gelenegi zengin olan toplumlarda, salt hareket 
biriminin kendi varlıgından yarattıgı soyut ve beceriye dayalı dans 
kavramiarına yakınlık duymadıgı izlenebilir. Bu baglarnda dans sanatında, 
i ki bel irgin görüşün hakim oldugu söylenebilir. Bir hareketi irdeleyen 
neden ve niçinlerin önemli olduğu görüşünde olanlar. Hareketin bir 
mana geregi, i letişim geregi oluştugunu savunanlar. Iki hareketin nasıl 
oluştugu üzerinde duranlar ki daha çok şekilci olan bu görüş hareket 
birimin in kendi kendine sonsuz çagrışımlar yaptıgını ona ayrıca anlam 
yüklemenin, anlatım aracı olarak kullanmanın esas amacından sapmak 
olduğu görüşünü savunanlar. 
Dans sanatı, hareket birimini bir anlatım aracı olarak degil, kendi öz 
varlıgı olarak değerlendirebilmeyi ancak bu yüzyılda tam olarak 
başarabilmiştir. Müzikte sesin ve resimde desenin temel varlıgı 
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oluşturduğu gibi, dansda da temel birimin -hareketin- başka hiç bir • Teacr Ekspresji (The Theaue 
şeye dayanmadan kendi varlığı ile iletişim kurabilmesi önemli bir of Expression) was formed in 
gelişme idi. Bu gelişme Modern Dans kapsamı içinde yapılan 1987 by Wojciech Misiuro and a 
çalışmalarda ortaya çıktı ve dansın özerkliğini, başlı başına bir sanat dalı group of achleces and body 
olarak kabul edilmesine yardımcı oldu. builders. The arristic ai m of the 
Bu yıl Tiyatro Festivali çerçevesinde izl iyeceğimiz Polenyalı koreograf theacre is che search for a specifıc 
Wojciech Misiuro'nun Expressive Tiyatro Topluluğu sözkonusu yeni language which combines the 
akım kapsamında bir topluluk. 1987 de kurulan topluluk, atietik bir elemems of panromime, ballec, 
eğitim geçmişi olan sanatçılardan oluşmakta. Amaçları atietik drama and che dynamism of 
dinamizmleri ile pandomim, ballet, tiyatro gibi sanat dallarından achletics. Critics label Misiuro's 
yararlanarak özgün ve güçlü bir ifade di l i  yaratmak. Yapıtlarında rok ve search as posc-modernism. The 
klasik müzik kullanan toplulukda kostüm ve sahne tasarımı önemli bir producrions are accompanied by 
yer tutmaktadır. a mixture of rock and classical 
Topluluğun Istanbul seyircisine sunacağı "ZUN" adlı parça, koreograf music. ZUN, which was parr of 
Misiuro'nun bir konu ve hikayeye dayalı olmaksızın işlediği ilk parçası. che offıcial programme at che 
Insanoğlunun doğası ve sosyal, kültürel gerçeği arasındaki çelişkiyi, aşk Edinburgh Festival in 199 1, is a 
duygu ve düşünce üçgeni çerçevesinde bel irtiyor. (ZUN Polanya ploc-lacking, ami-fıcrional 
dil inde, Zmysly=Aigılar, Uczucia=Duygular, Namietonsci=Tutku presenration of the 
kelimelerinin baş harflerinden oluşmakta). Herkesin yaşamında varlığını comradicrions which accompany 
duyduğu bu çelişkiyi, Misiuro imgeler ve semboller yüklü olarak the cwo indispensable elemenrs 
işlemiş. Insan vücudunun burada, geleneksel tiyatroda olduğu gibi bir of human exisrance: Narure and 
konuyu, manayı ifade aracı bir nesne olarak kullanılması yanı sıra Culrure, seen chrough che prism 
vücudunun kendi varlığı esas temayı, konuyu oluşturuyor. of senses, feelings and passion. 



THAT GOGOL FOOL 

F er han Şensoy 

Yöneten Directed by 
Ferhan Şensoy 

Müzik Music 
Andre Angelini 

Dekor Set design 
Ferhan Şensoy 

Giysi Cosıumes 
Canan Göknil 

Işık Light 
Hiiseyin Ula; 

Oyuncular Acıors 
Derya Baykal Şemoy 
Şiikran Dedenıan 
Şiikran Elmalıoğlu 

Yer Venue: 
Ses Tiyatrosu Ses Theaıre 
Tarih Daıe: 8.05. 1 994 
Saat Time: 2 1 . 1 5  
Tarih Daıe: 9.05. 1 994 
Saat Time: 1 8.30 

Gogol i le Özdeşleşmek 
Dikmen Gürün Uçm·er 

"Sembolizm, romantizme gebeyken, yani artık bütün yazarlar ve çizerler 
romantizme yatay geçiş yapmaya domuzlanırken; 'bize insanımızı getirin' 
diyordu, yırtık dondan çıkar gibi, Nikolai Gogol isimli genç bir yazar. 
Genel bir afallama oldu Rusya' da. Kim lan bu Gogol?" 
DENEMEMELER'deki "Baltık Denizine Ulaşan Beyaz Torba" yazısına bu 
sözlerle başlıyor Ferhan Şensoy. Gogol'ün zengin dünyasını dokuz sayfa 
içine sığdırıveriyor. Ona tutkusunu salt bu yazıda değil, 1975'de 
Montreal'de "en iyi yabancı yazar" ödülünü kazandığı "Şu Gogol Delisi" 
adlı tek kişi l ik oyunda da aynı sıcaklıkla dile getiril iyor. Ferhan Şensoy, 
"Şu Gogol Delisi"nde Gogol'ün eserindeki kadın kahramanlardan yola 
çıkarak beş değişik tip üzerinde durur. Anna Andrievna Smirnov, Sofıa 
Smirnov, Olga Fominişka, Vasil ia Kaşporovna ve Mavra Mavroviç. "Bir 
Delinin Hatıra Defteri"nde Poprişçin bir ara seslenir, "Mavra, 
çizmelerimi getir." Hiç tanımadığımız, adını bir kez Poprişçin'in ağzından 
duyduğumuz bu genç kadın, "Şu Gogol Delisi"nin ana kişisidir. 
Poprişçin'e aşıktır, onu savunur ve giderek onunla özdeşleşir. Ferhan 
Şensoy, bir yanda Mavra'yı Poprişçin'e dönüştürürken öte yandan da 
Poprişçin'in deli l iğiyle Gogol'ün deli l iğini özdeşleştirir. Oyunun başındaki 
"Balalayka Semaver" bölümü Gogol'e, onun deli l iğine övgüdür. Oyun 
kısa sahnelerden oluşur ve her sahnenin sonunda yer alan "Gogol'ün 
Mezar Ötesi Sesi" yazarın dünyasını, onun dünyaya gülerek bakışını 
verir. Yazarın del i l iğe adım adım yaklaşımını belirler. Mezar ötesinden 
gelen bu seste giderek göze çarpan kriz, Gogol i le Poprişçin'in 
del i l iklerinin özdeşleştiğini vurgular. 
"Şu Gogol Delisi" Poprişçin'in, Mavra'nın ve Gogol'ün yargılandığı bir 
duruşmadır. Anna Andrievna, Sofıa Smirnov, Olga Fominişka ve Vasilisa 
Kasporovna bu duruşmanın tanıklarıdır. Oyunun birinci bölümünde 
Poprişçin'e tanıklık ederler, ikinci bölümünde ise Mavra'ya. Kabare 
türüne yatkın bu yargılama boyunca tanıklar sık sık değişcikleri gibi 
anlattıklarının doğruluğunu kanıtlamak istercesine başka tanıklara da 
başvururlar. Olaylar i kinci ve üçüncü ağızdan aktarıl ır izleyiciye. Bu 
aktarırncı Derya Baykal Şensoy'dur. Derya Baykal beş ayrı kadını 
canlandırırken aralarındaki farkl ı l ıkları sesle, kostümlerle ve 
aksesuvarlarla öne çıkartır. Mavra'da geveze bir hizmetçi kızın 
sevecenliğini vurgularken, Vasilisa Kaşporovna'da orta yaşlı bir hancı 
kadın olur. Anna Andrievna ise uçuşan giysileri içinde bir dişidir. Bu tür 
sahnelerde tempo kaçınılmaz. Derya Baykal Şensoy, bu değişimlerde 
zamanlamayı aksatmıyor. Hızlı bir tempoyla bir kadından diğerine 
geçerken, bir tip içinde değişik kişileri de canlandırıyor. Örneğin Mavra 
iken aynı zamanda Poprişçin oluyor, ya da Bayan Smirnov iken süvari 
yüzbaşısı Rastokovski oluveriyor. Çizdiği kompozisyonlara anlatırncı bir 
tavırla yaklaşıyor. Tüm kadınlara belki biraz alaycı ama sıcak bir açıdan 
bakıyor. Oyunun çizgisi de zaten böyle bir yaklaşımı gerektirmekte. Aynı 
şekilde, "Gogol'ün Mezar Ötesi Sesi"ni içeren bölümlerde sahnenin iki 
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yanında duran ekranlara, Ferhan Şensoy'un Gogol'ü anımsatan 
resimlerinin yansıtılması yine yazara duyulan yakınlığın sıcak bir alayla 
vurgulanışı olarak yorumlanabil ir. Derya Baykal ikinci bölümde 
"Sekizinci Dülsinea" sahnesinden başlayarak anlatırncı kişil iğinden 
sıyrıl ır ve bir duygu yoğunluğu içine girer. Mavra'nın Poprişçin'in deli l iği 
ile özdeşleştiği etkileyici sahnelerdir bunlar. Gogol'ün mezar ötesinden 
gelen sesi de Poprişçin'in sözleriyle birbiri içine girerek noktalanacaktır 
şubatın 349. günü. 
Ortaoyuncuların alışageimiş çizgisi dışında, ş i irselliğin ağır bastığı 
oyunda Canan Gökni l'in kostümleri kimi zaman dönemin çizgilerini 
taşıyor, kimi zaman günümüzün uçukluklarına uzanıyor. Çarpıcı 
renklerle, hoş modellerle Ferhan Şensoy'un fantazisini tamamlayan bir 
görünüm sergiliyor. Andre Angelini'nin Rus motifleriyle süslü müziği ve 
Şensoy'un stilize dekor parçaları da yine oyunu tamamlayan öğeler. 

(Cumhuriyet Gazetesi'nden alınmı�tır.) 

• "That Gogol Foo!" (Ce Fou de 
Gogol) was written and directed 
by Ferhan Şensoy in Montreal in 

1 974. In the same year actress 

Monique Mercure got the "best 

actress award" with this play and 

Ferhan Şensoy was awarded as 

"the best foreign playwrite" .  

After twenty years h e  rewrote the 
play, this time in Turkish. 

Another name for the play is 
"The Gogol Trial" . In  the play 

the famous Russian author 
Nicolai Gogol goes through a 

trial. He is j udged by the 

characters he himself created . 

The main character steps out of 

the "Diary of a Mad Man" .  W as 

Gogol insane) Then, who is 
sane) Derya Baykal Şensoy plays 

all che characters, and now and 

then, Gogol's sarcastic voice is 

heard beyond his grave. The 

main character Mavra Mavroviç 

is encircled by her shadows , 
Mavra 2 Mavra 3 and by an 

papillon wearing Ukranian 
pianist, in Sr. Peterseburg, on 
Nevski Street, in their hands are 
the diaries of a mad man. 



OH, CARMELA! 

]ose Sanchis Siesterra 

Yöneten Directed by 
Rutkay Aziz 

Çeviren Translated by 
Yalçın Baykul 
Yönetmen yardımcıları 
Assistants to director 
Aylin Özyatan, Özlem Evretı 
Dans Dance 
G üliim Pekcan 
l�ık Lighting 
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Bora Balcı 
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Tarih Date: 1 1 .05. 1 994 
Saat Time: 1 8.30, 2 1 . 1 5  
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Cumhurivet Cumhuriyet 
1 · GazeteJ/1!/e 

değerli katkılarmdan dolayı tqekkür ederiz. 
W e are grateful to Cumhuriyet Gazetesi 

for their contribution. 

Özgürlük Savaşı'na Ağıt: "Ay, Carmela!" 
Ayşegül Yüksel 

Teatro Goya'nın sahnesi. .. Tozlu, yarı karanlık, bomboş ... Yerde bir 
gramofon; üstüne takılı kalmış bir plak: Ay, Carmela! 1938'de 
Ispanya'nın Belçite kasabasında yaşanmış/yaşanmamış bir öyküye doğru 
yola çıkarıyor bizi yazar Jose Sanchis Sinisterra. Ispanya Iç Savaşı'nın tam 
ortasındayız. Franco yanlısı Falanjistler büyük ozan Federico Garcia 
Lorca'yı kurşuna dizel i  neredeyse iki yıl olmuş. Bu yarı karanlık, boş 
sahnede "gerçek"le "gerçek ötesi" arasında gidip gelerek, "varyete" 
sanatçıları olan Paulino i le Carmela'nın dünyasında ve onların 
ispanya'sında tam üç saat geçireceğiz. 
Sinisterra 1940 doğumlu bir lspanyol tiyatro adamı. Ispanya Iç Savaşı'nı 
yaşamış olamayacak kadar genç, General Franco'nun uzun yıl lar süren 
faşist diktatörlük düzenine birinci elden tanık olacak kadar yaşlı. Ne 
şanslı ki Ispanya'nın Franco'suz günleri olabileceğini de görmüş; Iç 
Savaş'a "ağıt" yazabilme özgürlüğünü yaşamış. Bu ağıt, Carmela'nın 
gözlerinden şimşekler çıkarak bedenine sardığı Ispanya bayrağıyla, Halk 
Cephesi'nin Ispanya'nın özgürlüğü adına döktüğü kanla, Ispanya için 
dünyanın dört bir yanından gelipte özgürlük savaşına katılan Uluslararası 
Gönül lü Tugayları'nın yiğit savaşçılarıyla bütünleşip tüm dünyaya 
sesleniyor. Bu ağıt, hangi ırkı, dini, ulusu ilgilendiriyor olursa olsun, 
"insan onuru" adına savaşmaya ve ölmeye hazır tüm insanlar için 
yazılmış. Onların anaları, çocukları, torunları için ... 
Jose Sanchis Sinisterra tiyatronun mutfağında yetişmiş bir sanat insanı, 
Valencia'lı. 1977'de Valencia Üniversite Tiyatrosu'nu kurmuş. Oyunlar 
sahnelemiş. Bu oyunlardan biri de "Gılgamış Destanı". Sinisterra'nın 
yapıtları genell ikle insanl ığın tümünü kucaklayan konuları ve geniş bir 
kültür alanını kapsıyor. Otuzu aşkın oyunu var. "Midas", "Hamlet Gibi 
Biri", "Moby Dick", James Joyce'un Ulysses romanının son bölümü 
üstüne kurulu "Molly Bloom'un Gecesi" ... 1986'da yazdığı "Ay, 
Carmela!" en ünlü yapıtı. 1987'de Madrid'de kırk kişi l ik bir kadroyla 
sahnelenen bu iki kişil ik oyunun Carlos Saura tarafından filmi yapılmış ve 
yapıta Ispanya'nın en büyük film ödülü verilmiş. "Ay, Carmela!" Beriiner 
Ensemble'in de oyun dağarına alınmış. Ancak, yapım projesi Berlin 
Duvarı'nın yıkılması sonucunda gerçekleşememiş. Oyunun Türkiye 
prömiyerini Rutkay Aziz'in çabalarıyla Ankara Sanat Tiyatrosu 
gerçekleştiriyor. 
"Ay, Carmela!" aynı zamanda tipik bir tiyatrocu oyunu. Sanat yaşamlarını 
birbirine bağlamış bir sahne ikil isinin, Paulino ve Carmela'nın çatışmalı 
birlikteliği, duygusal yakınlıklarına karşın kişisel farklı l ıkları, 
yaradıl ışiarındaki uyuşmaz yanlar, oyunun iç devinimini oluşturuyor. Ama 
ateşleyici etken Franko'ya faşist desteğini veren Mussolini'nin güçlerinin 
işgali altındaki Belçite'de bir !talyan teğmenin denetimi altında 
düzenlenen gösteri. Paulino ve Carmela'nın sunmaya zorlandıkları bu 
gösterinin en korkunç yanı, bir gün sonra kurşuna dizilecek çocuklara ve 
yabancı tutsaklara da izlettirilecek olması. Faşistlere özgü sapık bir 
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"moral gecesi" anlayışını içeren bu gösteri karşısında Paul ino ve • In "Oh Carmela!" or "Lamenr 
Carmela arasında oluşan tavır farkı, sahnedeki olaya da yansıyacak ve for rhe Fighr for Freedom", 
oyunu doruk noktasına ulaştıracaktır. Yaşayabilme adına "onur"dan Carmela and Paulino are 
ödün vermekle, yalnızlaşmakla, onurlu bir ölüm, ölümde çoğalmak confronred wirh an unexpecred 
arasında yapılan "seçim" ... Sinisterra, savaşa, vahşete yenik düşmüş chain of evenrs. Trapped berween 
dünyamıza i lettiği uyarıyı, boyun eğmişliğin acınası gülünçlüğüyle, voyages wirhin rime; berween 
dikbaşlılığın saf ama soylu çocuksuluğu arasında, bıçak sırtında life and dearh Carmela revives 
oluşturuyor. Ispanya'nın öfkesi bu kez arenada boğa güreşçisinin rhe realiry rhar had cansed her 
kıstırdığı boğanın soluğunda değil, sahnede kıstırılmış Carmela'nın dearh . Perhaps her desire for 
incecik bedenini saran fırfırlı entarisinde, şalında, gülünde, Carmela'nın revival beyond real life is an 
saçlarında, ellerinde, kızgın birer kor gibi parlayan gözlerinde yansıyor. unavoidable passion. This is a 

play of a journey nourished wirh 

lamenrs for freedom. 

Carmela asks : "Doesn'r Potand 

have any morhers?" or 

Diyarbakır, Trabzon, Sivas . . .  Oh 

Carmela, oh Zozan, oh Berivan, 

oh Farma, oh morhers . . .  oh peace, 

oh peace, oh peace, oh peace . . .  



Çeviri Translation 
Tuğrul Çeliner 

Rejisör Director 
joJef Szajna 

Müzik Music 
KrzyJztof Lazon 
Koreografı Coreography 
YaJenrin Altıok/ar 

Sahne ve kostüm tasarımı 
Stage and costume design 
jouph Szajna 

Oyuncular Actors 
Cahil Çağıran, Tayfun Orhan 
TomriJ Çetinel, Hakkı Erkiık 
Mehmet Atay, Berrin Ötenet 
Eylül Aktiirk, Serpil Çağıran 
Hakan Çankaya 

Yardımcı yönetmen 
Assistant director 
Cengiz Korucu 

Dramaturji Dramaturgy 
T11ğml Çeliner 

Sahne tasarımı ast. 
Stage design ast. 
İlhan Ate; 

Giysi tasarımı ast. 
Costum design ast. 
Binen Selahi 

Sahne amiri Stage manager 
NeJrin BaJJey 

Işık kumanda Light technician 
Varol Tiifekfi 

Süflör Prompter 
Nilgün Engin 

Yer Venue: 
Taksim Sahnesi Taksim Stage 
Tarih Dare: 12-13.05 . 1 994 
Saat Time: 2 1 . 1 5  C!,.tr Devlet Tiyatrolarma 

değerli katkılarından dolayı 
te;ekkiir ederiz. 

W e are grateful to the TurkiJh S ta te 
T eatreJ for their contrib11tion. 

Josef Szajna 20. Yüzyı l  Uygarlığını Yargılıyor: Izler ll 
A yşegül Yüksel 

Polanya tiyatrosunun büyük ustası Josef Szajna'nın son yapıtı "Izler l l", 
1993-94 döneminde Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendi. 
Szajna'nın çalışmalarını yurt dışında ya da 12. Uluslararası Istanbul 
Festivali'nde izlemiş olanların bildiği gibi, "oyun" ve "tiyatro", bu resim 
ve sahne ustası için bizim bilincimizde yer etmiş biçimlerden çok farklı 
olarak algılanan olgular. Szajna tiyatrosunda birey niteliği taşıyan 
kahramanlar ya da sahnede başlayıp biten bir öykü yok. evrensel insanı 
simgeleyen çıplak ya da paçavralara bürünmüş canlı figürlerin attığı şi irsel 
çığlıklar, yarattıkları grotesk devinim var. Dekor yok, insandan kalma 
döküntüler var; yere yığılmış ya da sahne boşluğundan aşağıya sarkan. 
Kimi sahne kişileri de insanı değil, insanın özell iklerini simgeliyor. Szajna 
Ortaçağın Ahlak Oyunları'nı çağrıştıran bir yaklaşımla, soyutlamanın sıfır 
noktasına yaklaşarak, çağımızı sorguluyor. 
Bu özel l ikler, 20. yüzyıla değişik bir gözle bakan gerçeküstücülerin , 
dışavurumcuların, lonesco'nun, Beckett'in sahneye getirdikleriyle bir 
oranda buluşuyor. Szajna'nın sahne söyleminde "söz" en aza 
indirgenmiş. Bu nedenle Szajna tiyatrosunun metinleri kısacık. Yanıt 
vermekten çok soru soran bir ş i irler yumağı. Szajna yanıtları "dram" da 
değil "resim" de arıyor. Picasso'yu, Dali'yi anımsatan resimlerde. ama 
hepsi bu değil. Szajna'nın tiyatrosu, Cehennem'de beş yıl yaşadıktan 
sonra dünyaya geri dönmüş bir insanın çok özel Resmi ... T oplama 
kampları ... Onyedi yaşındayken orduya katı ldığı ll. Dünya savaşı sırasında 
esir düşüp de toplama kampına yollandığında ve mesleği sorulduğunda 
"ressam" olduğunu söylemeseydi, gençliğinin beş yılını geçirdiği 
Buchenwald ve Auschwitz toplama kamplarında "cellat"ların ve 
"kurban" ların resimlerini yapamayacaktı belki de. Mantığın (dolayısıyla 
da "söz"ün) önemini yitirdiği insanlık dışı bir ortamda "sessiz 
görüntü"nün alabi ldiğine anlam kazandığını algılamasaydı, belki de Szajna 
tiyatrosu bir olgu olarak karşımıza çıkmayacaktı bugün. 
Öyleyse, Szajna'nın yapıtları, güçlü ve şanslı olduğu için Nazi 
cehenneminden kurtulabi imiş bir sanat insanının bil incine onyedi 
yaşından bu yana egemen olmuş ve saplantıya dönüşmüş karabasan 
görüntülerinin aktarımı mıdır yalnızca? Kuşkusuz hayır. Szajna'nın bi l inci 
bugündedir. Szajna, sahne, oyuncular, kuklalar ve çevre tasarımı 
bağlamında çizdiği resimlerle dünyamıza uyarı üstüne uyarı 
yağdırmaktadır. Insanı aşağılamada, yoksunluklara tutsak etmede, insanın 
ruhsal bütünlüğünü parçalamada akıl almaz yöntemlerin uygulanageldiği 
20. yüzyıl uygarlığının Azerbeycan'daki, Bosna-Hersek'teki, Afrika'daki, 
Güney Amerika'daki görüntüleri, Szajna'nın sahnede hareketl i/hareketsiz 
insanlarla, nesnelerle, ışıkla çizdiği resimlerde yansımaktadır. 
Szajna'nın "tutsak olanın ölüme karşı yaşam bildirisi" olarak tanımladığı 
"Izler l l", sanatçının görsel açıdan yalınlığı seçtiği, mekanik sahne 
tekniklerini hemen hiç kullanmadığı, oyuncular/nesneler ve ışıkla 
oluşturulmuş bir sahne olayı. Szajna çeşitli anlam düzlemlerinden 
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getirdiği simgesel figürleri aynı sahne zamanı içinde buluşturarak 
insanın doğumu ile ölümü arasındaki karmaşık serüveni i le bu 
serüvende bel irgin bir rol oynayan savaş olgusunu içiçe dile getiriyor. 
Her oyun kişisi karmaşık bir çağrışımlar bütünü oluşturuyor. Bu 
nedenle de oyuncu, kafasında mantıklı bir izleği (temayı) sürerek değil, 
sahnede çizilen resim içindeki boşlukları doldururcasına oynuyor. Yaşlı 
Adam, Yaşlı Kadın, Çocuk, Mezarcı, Tanık, Dişi Melek ve Dişi 
Şeytan'dan oluşan oyun kişileri, birbirinin uzantısı, karşıtı, ya da insanın 
çeşitli konumlardaki yansımaları olarak durmadan çoğalıyorlar sahnede. 
Söz gelimi, Yaşl ı  Adam, hem Nazi cehenneminden kurtulmuş bir 
kurban, hem umutsuzluk simgesi, hem dişisiyle anlamlı bir i l işki 
kuramamış bir erkek, hem Hayalperest'in, hem de Çocuk'un bir 
uzantısı, herşeyden önce de insan ve insanları çoktan terketmiş 
görünen Tanrı'yla hesaplaşan bir simge olarak değerlendirilebi liyor. 
Tüm oyun kişileri birey olarak değil, evrensel insan konumlarıyla 
sahnedeler. Çoğunun saçları traş lı. Toplama kamplarının bu uygulaması 
Szajna tiyatrosunda insanın bireysel maskelerinden soyunmuşluğunun 
bir göstergesi. Savaş, yaşamla ölümün en içiçe olduğu bir olgu olarak, 
fondaki kocaman bir plastik örtünün altından çıkan takma kol ve 
bacaklar, koltuk değnekleri, kukla olarak oluşturulmuş savaş gazileri i le 
gösteri l iyor. 20. yüzyıl uygarlığı insanın eksiklerini bütünlemek, insanı 
daha insanca yaşayabil ir kılmak için ona gözlükler, takma gözler, 
protezler, koltuk değnekleri, otomobiller yapmış. Sonra da savaşlar 
çıkarıp insanı parçalara bölmüş. Insan uygarl ık i l işkisinin ironisini 
"uygarlığın çöplüğü" adını verdiği bu nesneler yığınıyla dile getiriyor 
Szajna. Bir başka ironi de insanın ölmesine karşın, onun parçaları olan 
bu hurdaların yaşayıp gitmesi . . . .  
"Izler l l"  yaşama, düş kurma, melek ve ya da şeytanla yüzleşme, kıyıma 
uğrama, acı çekme, inanç ve inançsızlık ölememe ve ölme üstüne bir 
oyun. Yaşama direnciyle umutsuzluğun, tanrısızlıkla tanrıya ulaşma 
isteğinin, düşle gerçeğin çatıştığı, 20. yüzyılın uygarl ık görüntülerini 
kullanmasına karşın tüm zamanların insanını, evrensel insanı kucaklayan 
bir oyun. Sözler ise söyleyeni ya da yazanı belirsiz birer "iz" . . . . .  Insanlık 
tarihi boyunca tüm insanların dudaklarından dökülmüşçesine .. . .  
"Insanoğlunun yalnızlığından dolanıyorum" "Sevgisizliğin ve nefretin 
içinde zaman bizi yok ediyor" "lnancımı yeniden kazanmak istiyorum" 
"Yaşamı seviyorum; nasıl olursa olsun;" "Ölümün uyarıcıl ığıyla yeniden 
duyumsuyorum yaşamı;" "Dünya ter kokan yağlı servet tanrısının 
el inden öpüyor;" "Tarih günahın ve bağışlanmazl ığın ta kendisidir;" 
"Yaşl ı l ık baston ve ölümden ibaret" Ve en az Shakespeare'in olduğu 
kadar hepimizin olan 'To be or not to be, to be or not to be, to be or 
not to be ..... " 

Szajna traş edilmiş kafalarıyla, vücutlarını sımsıkı sararak çıplaklık etkisi 
veren taytlarla, bireysel bir öykünün kahramanı olmadıkları için kişi 
olarak öne çıkma olanağından yoksun bırakılan mankenlere dönüşmüş 
oyunculardan nasıl bir sahne anlatımı bekliyor? Kuruıniaşmış 
yaklaşımların dışında kalan "yaratıcı eylem" beklediği . . . . . 
Kan ve dumana boğulmuş "dünyamızın sanat yoluyla en güncel 
kişi lerinden biri olan Josef Szajna'nın Türkiye'de bir oyun sahnelemiş 
olması Türk tiyatrosu açısından önemli bir olay. Yetmiş bir yaşındaki 
sanatçının bu çalışmasını kaçırmamak gerek. Bir "Ikinci kez" 
olabileceğini hiç sanmıyorum". 
(Cumhuriyet Gazetesi'nden alınmıştır.) 

• J osef Szaj na, considered as one 
of rhe most im porram Polish 

direcrors since rhe grear master 

Kanror, srages a play wirh 

Turkish acrors for rhe fırsr rime. 

In his non-fıcrional rhearre, rhere 

are no specifıc characrers. There 
are only living fıgures-naked or 
wrapped in clorh-symbolizing 

the universal human being 

through poetic ourbursrs and 

groresque movemenrs. There are 

no props, only the remains of 

w har is lefr of man. Emphasising 

only rhe picrorial visions rather 

rhan rhe word, wirh an approach 
similar ro rhar of the moraliry 

plays of the middle ages, Szajna 
approaches rhe null poinr of 

absrracrion and quesrions of our 

cenrury. 



MY PEOPLE 

Nazım Hikmet 

Uyarlayan, yöneten, 
oynayan 
Adapted, directed and 
performed by 
Genco Erkal 

Dekor Set design 
Duygu SağtrOğlu 

Işık, ses Lighting, sound 
Hakan Ozipek 
ŞerefGiiney 

Yer Venue: 
Karaca Tiyatrosu Karaca Theane 
Tarih Date: 14.05. 1 994 
Saat Time: 18.30 
Tarih Date: 15 .05. 1 994 
Saat Time: 1 5. 00 

Nasıl Şiir Yazıl ır? 
Seçkin Selvi 

Insanlar, bizim insanlarımız, Nazım'ın insanları . . .  Rumeli'nde ve 
Anadolu' da. Afrika güneşinin altında ve Rus tundralarında. Barışta ve 
savaşta. Içerde ve dışarda. Hapisane parmaklıklarının bu yanında ve öbür 
yanında. Insanlar, bizim insanlarımız, Nazım'ın insanları ... Genco Erkal, 
Nazım Hikmet'in şi irlerinden yeni bir derleme sunuyor. Memleketimden 
Insan Manzaraları'ndan, Taranta Babu'dan, Kurtuluş Savaşı Destanı'ndan 
dizeler, yepyeni bir organik bütünde buluşmuşlar. 
Yepyeni diyorum, çünkü Erkal'ın bundan önceki çeşitli Nazım 
uyarlarnalarında da yer almış olan kimi şiirler, "lnsanlarım"da daha farkl ı 
bir konumda, daha değişik bir bağlamda ve çok başka bir yorumla 
sahneye aktarılmış. Hapisteki Nazım ile Nazım'ın insanları aynı noktada 
buluşuyorlar. Çünkü bu, ş i irleri ya da şiiriere konu olan kişileri anlatan 

bir oyun değil; o şiirlerin yazı l ış 
sürecini yansıtan bir yapıt. 
Parmaklıklar arkasındaki masasında 
Piraye'ye mektup yazan Nazım'ı 
görüyoruz. Kimi satırlarında 
karısına nazlanan; kimi 
mektuplarında onu avutan; kiminde 
yüreklendiren; kiminde dizelerini, 
şi irlerini, düşüncelerini aktarıp 
Piraye'nin bu konudaki fikrini 
soran, onun yorumlarını bekleyen 
Nazım'ı ... Yaşamın tüm yönlerini 
sevgiyle paylaşan insanı. .. 
Hücresinde volta atan Nazım'ı 
görüyoruz. Kah bir teknisyen 
titizliğiyle heceleri, uyakları ölçüp 
biçen, kurgulayan; kah yüreğinin 
coşkusuncia savrulup taşan; bazen 
yazdıklarından hoşnut, bazen zor 
beğenir Nazım'ı. .. Eski sözcüklerden 

yeni anlamlar yaratan usta şairi. .. Arhavili lsmail' i görüyoruz, şoför 
Ahmet'i görüyoruz, maphus damında kendini savunacak sözcük, derdine 
derman arayanları görüyoruz. lnsanlarımızı. . .  Ve onları anlatan, onları 
yakından ya da uzaktan kol kanat geren deneyimli hapisaneci, yürekten 
yurtsever, duyarlı, insancıl Nazım'ı . . .  Genco Erkal, "lnsanlarım"da 
Nazım'ın neyi yazdığını değil, nasıl yazdığını anlatıyor. Nazım'ı ve lsmai l'i 
ve Ahmet'i ve doktoru ayrı ayrı ve bir büyün halinde oynayarak 
anlatıyor. Büyük çoğunluğunu ezbere bildiğiniz yüzlerce dizenin tek tek 
nasıl yaratıiclığına adeta görgü tanığı olmakla kalmıyor, bunların ancak 
böyle yazılabileceğine kalıbınızı basacak duruma geliyorsunuz. 
Birbirinden çok başka nedenlerle, birbirinden çok farklı durumlarda 
yazılan ve birbirinden çok değişik tipleri konu edinen şiirler, bir ortak 
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paydada organik bütünlüğe ulaşıyor. O ortak payda, insan. • In Genco Erkal's adaprarion of 
Genco Erkal, oyunu oynarken, şi irlerini hep bu ortak paydayı nirengi rhe poems of Nazım Hikmet, rhe 
alarak titizlikle tarayıp seçmiş. Sahnelerken de gerilimi sürekli play "My People" is a 
tırmandı ran, izleyicinin gevşemesine olanak tanıyan süpaplar combination of the poer's life 
kullanmayan bir oyun düzeni geliştirmiş. Uyarlama ve yönetirnde böyle during his sray in rhe Bursa 
bir başarı çerçevesi çizen Genco Erkal, oyuncu olarak da, adeta bir Prison and some scenes from 
e pik oyunculuk gösterisi sunuyor, e pik oyunculuk ders i veriyor. so me of his or her works such as: 
Canlandırılan kişi lere ancak bu denli içinden ve aynı anda bu denli "Porrrairs From My Country," 
dışından bakı labilir. Onca duyarlılık içinde, ancak bu denli ustaca aynı "Kuvayı Milli  ye, "Epos of S he ik 
anda kafanıza ve yüreğinize ulaşabil ir. Genco'nun bugüne dek okuduğu Bedreddin", "Lerrers ro Tarama 
tüm Nazım şiirlerini dinledim, tüm Nazım uyarlarnalarını izledim. Yine Babu". In rhe play, rhe poems 
de bu kez, aynı şi irleri yeni anlatım ve aktarım biçimleriyle i lk kez which were wrirren on differenr 
duyuyormuşçasına taze bir heyecanla algıladım. Dediğim gibi, Genco, occassions, wirh a variety of 
"lnsanlarım"da bir yandan Nazım'ın nasıl yazdığını anlatırken, bir characrers and in rorally differenr 
yandan da şiirin nasıl oynanacağını ve oyunun nasıl şi irselleştirileceğini siruarions, ereare an organic 
örnekliyor. uniry wirh a common underlying 

rheme. This rheme is the human 

being. Erkal's direcrion and 

inrerpre- rarion rogerher wirh his 
unique acring rechnique rurns 

this performance inro an 

outstanding event. 
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Assiseane director 
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Teknik yönetmen 
Technical director 
Le/lo Becchimanzi 
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Maria İzzo, Gigi Mattiazzi 

Baş elektrisyen Chief elecrrician 
Lucio Sabatino 

Baş makinist Chief mechanic 
Gigi Sabatino 

Yapım Produccion 
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Cmtro di Ricerca per il Teatro, Milano 
(ortak yapımı in Coproduction wirh) 
Oyuncular Actors 
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Tonina Taiuti, Ton i Servii/o 
Maurizio Bizzi, Anna Romatzo 
Mariella Lo Sardo, Ci no Cm·cione 
L11cia Ragni, Riccardo Zirma 
Laia Forte, Toni Laudadio 

Yer Venue: 
Kenter Tiyatrosu Kemer Thearre 
Tarih Dare: 1 4.05. 1 994 
Saat Time: 2 1 . 1 5  
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-Vehli KoçYakfı 

IlliBil 
Vehbi Kof 
Vakfı!Fiat'a 
değerli 

katkılarından dolayı tejekkiir ed�riz. 
W e are grateflll to Vehbi Koç Vakfı/Fiat 
for their contribution. 
IT AL YAN İtalyan Kiiltiir Merkezi'ne 
KÜL TÜR değerli ijbirliklerindm 
MERKEZI dolayı tejekkiir ederiz. 
We are gratefıd to italyan Cu/tura/ 
Centre for their ki nd cooperation. 

Teatri Uniti ve Yabanı l  Yaşamlar 
Derleyeıı: Dikmeıı Giiriiıı Uçarer 

ltalya'da 1 970'1erin ortalarında pek çok genç tiyatrocu Fellini'yi izleyerek 
büyümüştü. Bu ustanın yanısıra, o yıl larda ülkesinden çok Avrupa'da 
tanınan Robert Wilson ve Laurie Anderson da bu kuşağı etkiliyordu. 
Roma ve Napoli genç sanatçıların odaklandıkları kentierdi . Yaptıkları 
tiyatro imajlada işitselliği öne çıkartıyor ve "Nuova Spettacolarita" 
olarak adlandırılıyordu, ya da Multi Medya Tiyatrosu. Roma'da La Gaia 
Scienza, Napeli'de ise Falso Movimento günümüz ltalyan tiyatrosunu 
etkileyen iki önemli topluluktu. Falso Movimento, Napoli kentinin 
panoramasını çizerken sahneyi sanki sinema perdesi gibi kul lanıyor ve 
resim, dans, mimari, film, tiyatrodaki görselliğin ve işitsel bütünlüğün 
temellerini oluşturuyordu. Teatri Uniti 1987'de üç Napoli l i  topluluğun 
birleşmesiyle kuruldu. Bu topluluklardan biri de "Othello," "Tango 
Glaciale," "Ritorno ad Alphaville" yapıtlarıyla Avrupa'da dikkatleri 
üzerine çeken Fal so Movimento idi. .. Bugün, T eatri Uniti önceki 
çalışmalarından farklı olarak, aktörün bedeniyle oyun metni arasındaki 
alışverişi güçlendirmeyi amaçlarken sahne di linde yeni arayışlara 
yönelmekte. Metin ve sahne yorumundaki özgür tutumuyla Napoli 
insanının köklerine inmekte. 
Topluluğun yönetmenleri Ma rio Martone ve Ton i Servillo. M ari o 
Martone'nin "Napoli l i  Bir Matematikçinin Ölümü" adlı filmi geçtiğimiz yıl 
Venedik Film Festivalinde Eleştirmenler Ödülünü aldığı gibi Uluslararası 
Istanbul Film Festivalinde de gösterilmişti. Martone " Philoktetes", "ll 
Richard", "Una Sola Moltitudine" ve Paselini'nin "Dritto All'lnferno" 
yorumlarıyla dikkat çeken bir yönetmen. "Zingari"yi sahneye koyan 
Toni Servillo ise Leo De Berardinis i le birl ikte Eduardo De Fil ippo'nun 
"Ha Da Passa A Nuttata" adlı oyunları üstüne yaptığı çalışmayla 
tiyatroda Napoli geleneğine yeni bir boyut getiriyordu. Günümüz i talyan 
Tiyatrosu'nun en önemli yazarlarından biri olan Enzo Moscato'nun 
"Partitura" adlı l ir ik şi iri de Servi i io'nun başarılı çalışmaları arasında yer 
almaktadır. 1 991 'de Mario Martone, Enzo Moscato ve Ton i Servii lo 
birlikte ortaya koydukları "Rasoi" de yakaladıkları Napoli yaşamlarıyla 
ltalya'da olduğu kadar Paris, Brüksel, Zürih, Karakas, Bogota gibi 
kentlerde de başarı sağladılar. 
"Zingari" ya da "Çingeneler"in yazarı Rafaele Viviani ( 1888-1950) Napoli 
ve çevresindeki çingenelerin yaşamlarını yakından tanımıştı. Babasının 
zamansız ölümü onu daha çocuk yaşında sirklerde çalışmak zorunda 
bırakmıştı. "Zingari"de karşımıza çıkan tipler , yazarın gençlik yıl larında 
içinde bulunduğu bu ortamın uzantılarıdır. Çizgisi zaman zaman Bertolt 
Brecht'le karşılaştırılan Viviani bu yapıtında toplumsal gerçekleri alaycı, 
trajik ve sanki bi raz da düşsel bir di l le vurgular. Oyunun yönetmeni Toni 
Servillo bir söyleşide; "Bana öyle geliyor ki" diyor " Rafealle Viviani bu 
yapıtında gerçeğin artık kendisine yetmediğine karar veriyor ve ona 
karşı çıkıyor. Düş gücümüzü yakalayarak bizi hipnotize ediyor ve bunu 
yaparken de bir grup çingenenin büyü ve sihir dolu dünyalarından 
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yararlanıyor." Viviani'nin metinde yarattığı atmosferin de • "Zingari" was written in 1 926 
büyüleyiciliğine değinen Servi l lo, "yazar psikolojik analizlere gitmek by Raffaele Viviani .  Through rhe 
yerine kahramanlarını sürekli değişken bir ortam içinde ele alıyor; history of a group of gypsy 
düşlerden gerçeğe, çılgınlığa uzanan ve ardından hepsinin kaynaştığı bir nomads and rheir ri  res and 
ortam bu. Izleyici gözlerinin önünde yaşanan gerçekleri o an, orada supersririons,rhe aurhor rells the 
sahnedekilerle paylaşıyor" diyor ve "Zingari"nin ltalyan tiyatrosunun srory of rwo rivals fıghring for 
ve Viviani'nin en güzel eserlerinden biri olduğunu bel irtiyor. "Zingari rhe Jove of a woman. An 
yabanıl yaşamları tüm gerçekleriyle anlatmaktadır. Çingeneler elememary represenrarion of 
içimizden birileridir. Biz oyuncular gibi, bir yerden diğerine sürekli good and evi ! ,  one againsr rhe 
dolaşan marjinal konumdaki insanlardır. Onların bu yaşamlarını belki orher. Toni Servillo, director of 
biraz grotesk biraz da cehennemi bir yaklaşımla sahnelerneyi "Zingari" and one of the 
amaçladım." founders of Tearri Uniri-CRT 
Ve sinemanın dahi yönetmeni Pier Paolo Paselini ne güzel tanımlıyor values this play as one of 
bu yaşamları: "Napol i l i ' ler, Tuareg ya da Boja kavimleri gibi çölde ya da Viviani's best . "Zingari" aims ar 
ormanda yaşamak yerine , bir deniz kentinin göbeğinde yaşayan büyük reflecring the real features of 
bir kavimdir. Bu kavim, doğal değişimi zorlayıcı yeni güçlerin baskısını marginal lives. Servillo stresses 
reddetti. Yani tarihi ve modernliği reddetti. Çöldeki ya da ormandaki rhe facr rhar gypsies should not 
kavimler de aynı şeyi yapıyor: Yüzyıllardır çingene yaşamını be approached as an erhnic 
sürdürüyor! Bu toplu yaşamın ruhundan doğan bir reddediştir, karşı group. He says "gypsies and 
koyulamayacak bir yazgıdır; ağır ağır gelişen tüm tragedyalar gibi derin acrors have common marginal 
bir melankoli duygusu tattırır insana. Ama aynı zamanda, bir avuntu da aspecrs. They roo, as also acrors 
verir, çünkü bu karşı koyuş, tarihi yok sayma, kutsaldır ve adildir." do, conrinously rravel from one 

place ro the other." Ir  w ili not be 

a misrake ro say that rhese lives 

are groresquely carried onro 
srage. 



TEATRO COMICQ 

Carlo Goldoni'nin 
motiflerinden esintiler 
Based on mocives by 
Carlo Goldon i 

Yöneten Direcced by 
Roberto Ciul/i 

Daramaturji Dramacurgy 
Helmut Schafer 

Dekor, kostüm 
See design, cosrumes 
Gralf-Edzard Habben 

Yönetmen yardımcısı 
Assiseane director 
Stefan Otteni 

l�ık tasarımı Lighcing designer 
Hartrmtl Litzinger 

Oyuncular Accors 
Peter Kremer, Ferhade Fequi 
Ludwig Hollburg, Karin Neuhauser 
Petra von der Beek, David Hevia 
Maria Nemnamı, Klaus Herzog 
Simone Thoma 

Sahnelernede Özgürlüğü Savunan Tiyatro: Theater an der Ruhr 
Zehra ipşiroğlu 

1 9 1  0'/ardan sonra resim sanatmdan müziğe, şiirden tiyatroya değin 
tüm sanat alanlarını kapsayan yenilik hareketi gelmiş geçmiş değer 
yargı/arına, inanç/ara, gelenekiere karşı çıkıyordu. Dadaizm, 
sürrealizm, rutürizm gibi akımlar sanatta öykünmecilik geleneğinin 
çoktan tükenmiş olduğunu haber veriyorlardı. Bugün o dönemin tüm 
değer yargılarını altüst eden bu akımlar geçmişte kaldı. Ne var ki 
ektikleri tohumlar gün geçtikçe daha ilginç, daha olağanüstü bitkiler 
vererek (i/izlenmekte. Bunun en çarpıcı örneklerini çağdaş Alman 
tiyatrosu'nda sahne/erne alanmda görüyoruz. Öykünmecilik 
geleneğinin dar kalıplarını kırmaya çalışan bir sahne/erne anlayışı 
klasik oyunlara yeni yeni yorumlar getirdiği gibi düş gücüne 
alabildiğine olanak tanıyan çağdaş tiyatrodan da ilginç örnekler 
sunuyor. 
On iki yıllık geçmişi olan Theater an der Ruhr'un sahneleme alanmda 
sunduğu çarpıcı örnekler bu anlayışın bir uzantısı olarak 

f------------------i değerlendirilebilir. Istanbul izleyicisi lstanbul'a 1 98 7'den bu yana iki 
Yer Venue: 
Taksim Sahnesi Taksim Srage kez turneye gelen Theater an der Ruhr'u "Danton'un Ölümü" 
Tarih Dare: 1 5.05. 1 994 (G. Büchner), "Tanrı" (W. Alien), "Üç Kuruşluk Opera" (B. Brecht) 
Saat Time: 2 1 . 1 5  d J oyunlarıyla tanıyor. Birbirinden çok ayrı çizgiler e olan bu oyun arın C!.tr Devlet Tiyatrolan'na 

değerli katkılarmdan dolayr 
lejekkiir edertz. 

W e are grateful to the Turkish S ta te 
Theaires for their contribıttion. 

ortak yanı oyun metnine özgürce yaklaşımları. Yönetmenin yazardan, 
yazarın iletisinden iyice uzaklaşarak oyun metnini kendi yaratıcılığını 
özgürce sergi/eyebileceği bir malzeme olarak kullanması. R. Ciulli 
Theater an der Ruhr'un en güzel prodüksiyonlarmdan biri olan 
"Godot'u Bek/erken"i sahne/erken, "Bu oyunu yaşayabilmek için 
Beckett'den kurtarmalıyız" diyordu. Bu tanımlamanın Theater an der 
Ruhr'un tiyatro anlayışının özünü oluşturduğunu söyleyebiliriz. 
Yönetmenin tiyatrosu mu? Yazarın tiyatrosu olmadığı kesin de, 
yönetmenin tiyatrosu tanımının gene de pek yerinde olduğunu 
sanmıyorum. Çünkü yönetmen Roberto Ciul/i, başta tiyatrosunun 
beynini oluşturan dramaturgu Helmut Schaefer olmak üzere 
oyunculardan sahne tasarımcısma, kostümcüden teknisyeniere değin 
herkesin birlikte düşünerek, pay/aşarak, yaratarak katılımda 
bulunduğu bir tiyatroya yöneliyor. Yönetirnde eşitlik, hiyerarşinin ve 
memur zihniyetinin olmaması, ensemb/e duygusu bu anlayışın doğal 
uzantıları. Sözgelimi teknisyenler/e yapılan maaş anlaşması 
yönetmenler ya da oyuncularla yapılandan pek farklı olmadığı gibi, 
alman kararlarda da teknisyenierin aynı derecede söz hakkı var. 
Bu tiyatronun bir başka özelliği de kültürlerarası iletişime önem 
vermesi. Dolayısıyla çeşitli ülkelere sık sık turneye gidiyor, yurtdışından 
çeşitli toplulukları ağarlıyor ve yabancı yönetmenler/e ortak 
prodüksiyon/ara yöneliyor. Theater an der Ruhr'un Devlet 
Tiyatrosu'yla yaptığı anlaşma ve Roberto Ciulli ile Müge Gürman'ın 
işbirliği buna örnek gösterilebilir. Kültürlerarası iletişimin dostlar 
alışverişte görsün düzeyinde kalmaması, tiyatronun gerçekten kendi 





72,_----------------------,-----------------------------------------------------

dışındaki etkeniere olabildiğince açık olmaya çalışması ve kültür 
alışverişine yönelmesi, Batı'daki diğer tiyatro/ara da örnek olabilecek 
öncü bir yaklaşım. 
Theater an der Ruhr'u ilk kez Uluslararası Istanbul Tiyatro 
Festivali'nde izleme olanağını buluyoruz. Sergilenecek olan her iki 
oyunu da ama özellikle Macbeth'i büyük merakla bekliyoruz. Iki yıl 

önce Istanbul Tiyatro Festivali'nce 
düzenlenen Shakespeare günleri 
çerçevesinde Münih Feies Theater'm 
"Macbeth"ini izleme olanağı 
bulmuştuk. Münihiiierin yorumu 
alabildiğince özgür bir yaklaşımı 
sergiliyordu. Bakalım Münih Freis 
Theater'm "Macbeth"i ile Theater an 
der Ruhr'unki arasmda ortak olan ve 
ayrılan noktalar neler? Bizim geçen 
ve bu sezon Istanbul'da (Yön: Kenan 
Işık) ve Diyarbakır'da (Yön: /şti 
Kasapoğlu) sahnelenen 
"Macbeth"/erimizle karşılaştığımızda 
gözlemlerimiz ne olacak, ne gibi 

sonuçlara ulaşabileceğiz? Örneğin kültürel etkenler sahne 
prodüksiyonlarını belirliyor mu, yoksa daha çok kültürlerüstü eğilimler 
mi söz konusu; belidiyorsa ne derecede ve nasıl belirliyor, sözgelimi 
özgün ve yaratıcı buluşlara yol açabiliyor mu, yoksa takma ya da 
yapay mı kalıyor, eğer belirlemiyorsa ve daha çok kültürlerüstü 
eğilimler sözkonusuysa, bunların ne kadarı özgün buluşlara yer 
veriyor, ne kadarı gelip geçici moda eğilimlerin sınırlarını aşabiliyor? 
Theater an der Ruhr festival izleyicisini tüm bu sorular üzerinde 
düşünmeye ve tartışmaya çağmyor. 

Zor Zamanlarda Tiyatronun Anlamını Aramak . . .  
Kester Freriks 

Yönetmen Roberto Ciulli, bu oyunla Ruhr Tiyatrosu'nun ötesinde 
Alman Tiyatrosu'na örnek oluşturacak bir gösteri gerçekleştiriyor. 
"Teatro Comico"nun anlamı "Sahne"dir (veya "Oyun"; çevirmenin 
Notu). 
Goldoni'nin metinlerine dayanarak ketarılan bu oyunun ana teması 
tiyatronun toplumdaki yeri. Goldoni, oyunculuğa dayanan tiyatro 
anlayış ının önde gelen temsilcilerinden biridir. Yapıtlarının tümü sanki 
yönetmen ve oyuncular tarafından kurulup, yaşama geçirilmeyi bekleyen 
müzik kutularıdır. Oyundaki kişi ler, Commedia deii'Arte'den tanıdığımız 
tipleri çağrıştırır. Goldoni'nin tüm yapıtlarında "tiyatro" nun öne çıkması 
belki de Cui l l i'nin bu oyunu sahnelernesinde etken olmuştur. 
Cuilli'nin "Teatro Comico" ile anlatmak istedikleri yaşanan gerçeklerdir. 
Alman Tiyatrosu'nun politik gelişmelere karşı duyarlılığı oldukça 
güçlüdür. Iki Almanya'nın birleşmesi ve yabancı düşmanlığı konuları 
sürekli gündemdedir. Savaşta tiyatronun anlamı nedir? Oyun bu soruyu 
irdeler ve yanıtı izleyicinin vermesini ister. Bu da kolay bir iş değil, zira 
Ruhr Tiyatrosu oyunu tümüyle metaforlar üzerine kuruyor. Izleyici bir 
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takım göz boyamalarla baştan çıkartılmıyor; sürekli dikkatli olmak • Seriking examples of scaging, 
gerekiyor... enlivened by che Thearer an der 
Goldoni'nin "Der lmpresario von Smyrna" adl ı  oyununda olduğu gibi, Ruhr created 1 2  years ago on che 
perde açıldığında sahne boştur. Karşımızdaki mekan çıplaktır. Içeriye whole presenr an arrisric anirure 
biri girer ve sahnedeki yükseltinin üstüne bir kasetçalar bırakır. Jan againsr convenrional conceprs in 
Garbarek'in müziğini duyarız. Sonra gösterişsiz kostümleri içinde che chearer. Starting in 1 987,  
diğerleri gelir. Sanki Schlemmer'in b ir  tablosundan çıkmış gibi hareket Thearer an der Ruhr visired 
ederler. Bu resimden ürperten bir yalnızl ık duygusu yayıl ır. Turkey rwice and inrroduced 
Oyuncular monologlarla aktörlük geçmişlerinden söz ederler. Artık wocks which stressed new 
herşey geride kalmıştır; toplulukları dağılmış, tiyatroları kapanmıştır. approaches in directing. All  
Yine de her gece burada buluşurlar. 'Ri lke' adl ı  köpeği olan bir adam rhese plays had one aspecr in 
görürüz; Sürekli sigara içen ve belleği olmayan kadın ise , olup bitenleri common; che rexrs were handled 
kenardan izler. Onun için yalnız bugün vardır. Bir başka aktris değişik wirh freedom. This year too 
vurgulamalarla belki yüz kere "Iyi Akşamlar" demeye çalışır ve Thearer an der Ruhr is one of che 
sonunda çaresizl ik içerisinde susar. Bu sahneler ister istemez Fellini'nin guests of che festival. In  "Tearro 
"Orkestra Provası" filmini akla getiriyor. Yaptıkları iş in kabul görmesi Comico" based on morives by 
için arayış içerisinde olan sanatçılardır onlar. Üstel ik bir de mucize Carlo Goldoni, Roberto Cuilli 
beklemektedirler: lzmir'den gelen zengin bir Türk, kurmak istediği also touches on che subject of the 
tiyatrosu için sanatçılar aramaktadır. rapidly acceleracing racism in 
Goldoni'nin yapıtlarındaki mutlu sonu burada boş yere ararız. Çünkü Germany during recenr years. 
bu yorum çok daha geri limli, çok daha derin ve karanlıktır. Alman The play is based on che 
tiyatrosu her zaman kendini sorgulamıştır. Roberto Ciulli, günümüz relarionship berween six actors of 
Alman tiyatrosunun duydukları kaygıları dile getirmek amacıyla tiyatro a dıearer which was closed down 
yapan yönetmenleri arasında yer almaktadır. Aynı şeyi Klaus Peyman long ago , and a "rich Turk" who 
Bochum'da, Peter Stein ise Berlin'de yaptı. Bu oyun, tiyatronun artık inrends to pull down che rhearre 
sıfır noktasına geldiğine işaret etmesi nedeniyle önemli bir örnektir. and move ir to !zmir. Cuilli in 
Artık tutunacak bir dal kalmamıştır; oyuncuların sınırları bel l i  rollerle this play claims that che respond 
dramatik bir oyunculuk geliştirmelerine olanak yoktur. Yar olan tek to po! irical quesrions/problems 
şey, tiyatro ile uğraşanların yalnızlıklarıdır; sanatlarını ve kendilerini could only be given through 
bil inçle algılayanların çektikleri acı ... Bu koflaşmış, yıkımılar içerisindeki rhearer i rself. 
boşluğu ve çıkmazları Ruhr Tiyatrosu en aşırı biçimde sergilemektedir: 
izleyiciye nerdeyse 'hiç'e indirgenen bir gösteriden başka birşey 
sunulmamaktadır. Alman tiyatrosunun geldiği bu son noktanın ipuçları 
daha oyunun başında verilmektedir: boş sahnenin üzerinde küçük bir 
kasetçalar ... Gelecek sefer oyuncular da olmayacak; umutsuzluk 
içerisinde kıvranarak kulislerde kalacaklar. 
(NRC Handelsblatt -Kasım 1 993-'ten alıntılar.) 
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THEATER A N  D E R  RUHR 

MACBETH 

William Shakespeare'in 
yapıtma dayanarak 
Based on William 
Shakespeare's Play 
Sahneye koyan Scaged by 
Roberto Ciul!i, Harts Peter C lahsen 

Dramaturji Dramacurgy 
Helmut Schitfer 

Dekor, kostüm 
Set design, costumes 
G ra/f-Edzard Habben 

Reji asistanı Assiseane co director 
Stefan Omni 

l�ık tasarımı Lighcing design 
Harfmill Lifzinger 

Müzik alıntıları Music from 
B. Britıen. Brou.,/Ciiflord. 
Bola de Nieı•e. King/King. 
See/si, D. Shosıakoviı'h.). Sıra1m 

Oyuncular Accors 
Veronika Bayer. Pet ra ıwı der Beek 
Kar in NeuhiıiiStr. lllcm/red H ilbig 
Veronica Bayer. Fı·itz Schediıq 
Volker Roos. Ludıl'ig Hollb11rg 
Kla/IS Herzog. Veronica Ba;er 
Petra t'OII der Beek. Kar in Neulıiiuser 
Kar in Ne11hiıi1Ser 

Yer Venue: 
Taksim Sahnesi Taksim Stage 
Tarih Dare: /6 .05 . 1 994 
Saat Time: 2 1 . 1 5  Qtr Dwlet Tiyatro/art'na 

değerli katkiiamıda n dolayt 
teıekkiir ederiz. 

\Ve are grate[11! to the T11rkish State 
Theaires for their contrib111!0n. 

Buz Pistinde Ölüm Dansı 
Doris Kımzmann 

Uzaktan gelen savaş sesleri. .. Ara sıra duyulan bomba sesleri karanlık 
salondaki gergin suskunluğu bozar.Bir piyanist başını piyanosuna yaslamış 
uyuklamakta. Kürk ceketli kadın ise, bir aşağı bir yukarı gezinirken , 
"Kursakları bir türlü dolmuyor" diye bağırır ve ekler: "Dünyada artık 
bir şeyler olmalı". Yeni bir patlama ve iki kadın kendilerini aralanmış 
olan kırmızı perdenin önüne atarlar. Korkudan kaskatı kesilmiş bir 
halde, kadife tiyatro koltuklarına tünerler. Temsil başlamadan önce üç 
aktris ... Savaş sırasında tiyatro ... 
Içlerinden biri kendi kendine konuşur . ... artistik buzpateni..sahne 
korkusu .. yüksek atlama-düşme .. performans ve sanat.. devrim, buz 
üstünde aşk .. 1968 artistik buzpateninde büyük bir yıl. .. 
"Erkekler başlattı!" diye haykırır. "Kadınlar ise, artık onları taklit etmek 
zorunda. Evet, erkekler!" . . .  yine bombalar patlar. 
Kan üzerine sözler ... Sonra, değerlerin değiştiğine i l işkin bir kaç söz. 
"lyiler kötüdür, kötüler iyi." Kadınlar perdeyi inceler, usulca rollerine 
girerler, cadıların kullandığı tılsımlı sözcükleri ezberlemeye çalışırlar. 
Sanki bir ayin başlamak üzeredir. Sahnedeki bu hava, savaş korkusunu 
bile unutturmuştur. Ancak birden yağan yağmur gibi izleyicilerin üzerine 
düşen bombaların dakikalarca süren gümbürtüsü herkesi ürpertir. 
Ve o gelir. Sahnenin en arka köşesinden, sanki parlak bir buluttan 
fırlamış gibi -ışığın, karanlığa karşı kazandığı zaferi anımsatırcasına
elinde dumanları tüten savaş baltasıyla, Macbeth görünür. Kana susamış 
bir kasap. Halen savaşı yaşamaktadır . Piyanisti bıçaklar, baltasını havayı 
doğramak istercesine boşlukta sallar, ardından da yere atar kendini, 
bıçağı tutan elini kontrol edemez, oraya buraya saplamaya devam eder. 
O bir ölüm makinasıdır. Nefes kesen bir gösteri. Yoğun bir duygu 
tiyatrosu. Macbeth' i oynayan, Fritz Schwediwy. 
Böylece ön oyun biter. Şimdiye kadar sahnede bir "buz dansı" öyküsü 
çizilmiştir. Macbeth burada tiyatroyu, medya-çağının gerçek bir ütopyası 
olarak sunar. Günümüzde düş gücü; aşk, devrim, şiddet ve zerafet gibi 
kavramlar ancak yüksek bir sportif performans olarak algılanmaya 
indirgenmiştir. Ikinci bölüm başlar: 
Manfred Hilbig, Kral Duncan'ı bir mafya tiplemesiyle oynar. Başında 
şapkası, üstünde kürküyle, yaşlı, terleyen bir adamdır. Savaşı sanatla bir 
tutan, mitler dünyasında yaşayan bir kral: Siegfried ldi l :  Bir kahramanın 
trajik ölümünden önce söylenen neşeli parça.Rheingold: T oc ca ta ve 
savaş fügü. Fidelio: Özgürlük motifı. 
Bu üç bölüm, Roberto Ciull i i le Hans Peter Clahsen'in rejilerindeki 
kurguya ışık tutmaktadır. Duncan tiplemesinden yola çıkacak olursak, bu 
kurgu, çok çeşitli oyun düzlemlerinin, oyunda yer alan çatışmaların çok 
sesli örgüsünün estetik araç ve metinlerle karşı karşıya getirilmesinden 
oluşmaktadır. Shakespeare'in radikal bir biçimde kısaltı lmış olan metni, 
incil alıntıları, şi irsel, bil imsel deyişlerle ve kehanetlerle dolu bölümlerin 
eklenmesiyle nerdeyse mitik bir bütün haline getirilmiştir. Bu bütünün 
içinde, figürler saydamlaşarak arketip yapılara dönüşürken, öykünün 
kendisi de görselleşir. Bu tablo değişik bilinç basamaklarının ard arda 
sıralanmasından öte, şiddetin kaçınılmaz örgüsünün sergi lenişidir. 
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Malcolm krallığını ilan eder etmez, Macbeth kaçmaya yeltenir. Sahnede 
ise, bir kapı gürültüyle kapanır. Bu kapı, Macbeth'in cadılan ikinci kez 
ziyaret edip, ölümsüzlüğünü garantilediği yanılgısına düştüğü ana kadar 
açılmaz. Kısaca Macbeth'in katil olması için artık bir Lady'ye 
gereksinimi kalmamıştır. 
Bu oyunda, savaştan dönen, başından en önemli deneyimlerin geçmiş 
olduğu bir adamı görürüz. Artık onun için herşey heyecandan yoksun, 
boş ve sıkıcıdır. Ve bu ani sessizlik, Macbeth'e ve hatta izleyicilere zor 
anlar yaşatır. Savaştaki zaferiyle ölümü yendiğini sanan bu adam, 
cadıların nerdeyse bir başka dünyadan seslenişlerine kulak tıkayarak 
ölümlülüğü reddeder. Fritz Schediwy'nin beden di liyle bizlere aktardığı, 
gerçek bir deneyimin ürpertisidir. Patalejik bir toplumun itici gücünü 
temsil eden bedenini, nerdeyse hayvani bir şiddetle sahneye atar. 
Sözün anlamı yok olmuştur, çünkü bağırsaklardan gelen ses, yine 
bağırsaklara seslenmektir. Artık cinayet, tatmin olmanın tek yoludur -
bizleri ürperten de bu düşüncedir. 
Schopenhauer'in "Leiden als Selbstzweck" (Acının Mutlaklığı) ana 
melodisi eşliğinde Macbeth'in ölüm dansı ... Banquo'nun öldürüldüğü 
yerde zirveye tırmanan bir ölüm dansı. Bu sahne bir vals girişiyle 
başlar. Müzik, izleyicileri sarar ve salonun aydınlatı lmasıyla onları da 
Macbeth'in davetine ve ayrıca yaşadığı karabasanlara katar. Banquo'nun 
biçimsiz cesedi, katilini dansa davet eder. Sahne, "Danton'un 
Ölümü"nden Saint-Just'un, "Dünyanın kan, savaş ve ilerlemeyle 
değiştiği" üzerine verdiği bir söylevle sona erer. 
Oyunun bundan sonraki bölümü nerdeyse mekanik bir seyir gösterir. 
Cadılara yaptığı ikinci ziyaretinden sonra Macbeth, beyaz önlüklü bir 
doktor olarak karşımıza çıkar: hem hasta, hem hekimdir. Bugünün 
tarihini defterine not eder. "Dünyanın sonu, zaman geriye akıyor". Ve 
Nietzsche'ye gönderme yaparak: "Tanrı sanki ölmüş gibi", der. 
Macbeth, Macduff tarafından vurulur, boynunda taşıdığı haçı göğüsüne 
bastırmıştır . . .  
Dokuz rol ve bize tanttılan üç kadın oyuncu: Petra von der Beek, Karin 
Neuhauser ve Veronica Bayer'i yalnız ön oyundaki aktisler olarak 
görmüyoruz. Gece i lerledikçe üç cadı ve diğer tiplerneler olan melek, 
fahişe ve Macbeth'in ayağa kalkması için yardımcı olduğu bir 
buzdansçısı olarak da çıkıyorlar karşımıza. Lady Macbeth babasının 
sevgi l i  kızı ve Duncan'ın gözünde kırmızı elbiseler içerisinde sevimli bir 
hanımefendidir. Erkekleri hadım eden katil kadındır. Veronica Bayer, 
Malcolm olarak çıkar karşımıza. Iki kimlik arasında gidip gelen bir 
karakterdir o. Erkek olarak kan döker, kadın olarak vampir d işlerini 
Macbeth'in boğazına geçirir. Bu fıgür- Macbeth'in ölümünden sonra
oyundaki tüm tipierin bir sentezini oluşturur. Veronica Bayer oyunun 
sonunda saçları açık, sahnedeki yerini aldığında, birçok ögeyi birarada 
algı lamamıza neden olur: gücünü arkasındaki ordudan alan ve 
Macbeth'i yenen Malcolm; Leonore/Fidelio; zindan kapılarını açmayı 
başaran sanatsal fıgür; Hekate; vahşeti, acımasızlığı ve öldürmeyi iyi 
bilen yaşlı cadı. Elbette bu oyunun kurgusunun amacı, bizlere daha iyi 
bir dünyanın sözünü vermek değil. Ancak burada birçok parçadan 
oluşturulan tablo, daha bilinçli ve esnek yapıdaki insanların var olmasını 
düşlernemize ve Macbeth gibi vahşi yaratıkların nesillerinin artık 
tükenmekte olduğu umudunu beslernemize yol açacaktır. 

• Shakespeare's "Macbeth", in 

the hands of Cu illi  and Clahsen 

turns inro a monster, a slaughter
machine. The scarey noise of 

bombs fal l ing at the very 

beginning of the play and the 
bril l iant performance of Fritz 

Schediwy spreading death and 

horror on stage , give us the 
feeling that this nightmare is not 

roo distanr. The shorrened 

Shakespearean text is enriched 

with passages from Nietzche, 

Schopenhauer and Biblical 

quotations, which turn it into an 
individual interpretation of the 

classical version. Here we are not 

promised a better world. It is left 

to the audience ro fınd an 
answer. 



MUU! 
Yazan ve sahneye koyan 
Written and staged by 
}'/lana 

Işık Lighting 
Fm11in Arevee/o 

Kostüm Costumes 
Cristina Cabello 

Müzik montaj Music montage 
Yilana 

Dekor Design 
Yilana 

Oyuncular Actors 
Antonio de la Fnente 
Fide/ Fernandez 
}11an Frfmcisco Ramos 
Mareelina Hernandez 

Yer Venue: 
Ses Tiyatrosu Ses Tlıeatre 
Tarih Dare: 1 6- 1 7.05. 1 994 
Saat Time: 18.30 

� 
"'Vivaair 

i rpanya Dljijleri 
f3aka11bğ1-Kiilt iirel 
r e  f3i/imJe! iliikiler 
C enel M ildiirliiğii. 

Kiiltiir Bakanliği 
t•e 1 beria C mbn 

IBERIA. Vi va Air'e c/eğer/i 
katktlarmdan dolayi tejekkiir ederiz. 
W e are gratefnl to the Sfldnish Miııistry of 
Exterior, General Directaratefor Cu/tum/ 
and Srieııtific Rela1iom cmd lberia Group 
Viva Air for their contriblllion. 

Hınzır Bir Oyun! 
Tilbe Saratz 

Festival oyunları uzundur! Festival oyunları anlaşılmazdır! Festival 
oyunları sıkıcıdır! ... Gelin bu önyargınızı bozalım: "MUU!"yu seyredin 
gülrnekten yerlere düşecek, zamanın nasıl aktığını bilmeyecek ve espri 
hızına yetişemeyeceksiniz. Madridl i  yedi sanatçıdan oluşan Yilyana 
topluluğu '91 yılından beri çalışmalarını bedensel anlatımlar üzerine 
yoğunlaştırmış bir topluluk. Pek çok tiyatro festivaline katılmış, 
geçtiğimiz yıl "MUU!" adlı gösterisi ile T oulouse Uluslararası Komedi 
Festival i 'nde de Courage D'or ödülü kazanmış ve Edinburgh Fringe 
Festivalinde de geniş bir seyirci kitlesi i le buluşmuştur. Sahnede her an 
bir yerlerden fırlayıverecekmiş gibi böğürtüleri gelen bir boğanın ve 
çılgınca alkışiayan izleyicilerin uğultusundan başka tek bir ses 
işitmeyeceksiniz. Oysa sahnede maço tavırlarıyla salınıp duran dört 
matador göreceksiniz. Ama sandığınız gibi şatafatl ı giysileri içinde değil. 
Çünkü onları en gizli anlarında gözetleyeceksiniz: soyunma odalarında! ... 
Sahneye çıkmadan az önce, o çok vakur yürüyüşleriyle caka satmadan, o 
kızıl pembe ipek pelerinlerini şöyle bir savurmadan az önce neler 
yaptıklarını merak etmiyormusunuz? O sekiz numaralı bakışlı dayanılmaz 
( ! )  lspanyol erkeklerinin "yatak odalarında" nasıl davrandıklarını merak 
etmiyor musunuz? Karşı konulmaz bir meydan okuma duygusuyla 
dehşetengiz bir yaratığa savaş açan dört yiğit matadorun komik öyküsü 
bu. Hedefleri de sandığınız gibi korkunç sesli boğa değil maçoluğun ta 
kendisi. Erkek kibiriyle insafsızca dalga geçen çılgın bir komedi bu. Hem 
de tek bir sözcük olmadan. Tüm duyguların bedenin süzgecinden 
imbiklendiği sözsüz bir maçoluk yergisi bu. O kaba erkek tavırlarıyla ince 
ince eğlenen hınzır bir oyun bu. 
Tek ortak yönleri erkeklikleri olan dört yiğit matadorun, insanın içine 
korku salan o görünmez boğa karşısında yapayalnız kaldıkları anların çok 
acıklı resmi bu. Kimsenin kimseye yardımının olmadığı, üstel ik kimsenin 
kimseden de yardım isteyemeyeceği çok erkek, çok hüzünlü bir tablo 
bu. 
Yalın bir düşüncenin mükemmel uygulandığı bu uçucu gösteriyi 
kaçırmayın. 
Üstel ik Ispanyolca bilmeniz de gerekmiyor. 







• MUU! is rhe bellow of rhe 

mighry bull, rhe rale of a 

bullfıghr, a display of parody and 
comic absurdiry: a bizarre 

porrrayal of rhe pass i on of four 

brave maradors confronred wirh 

rhe overwhelming and 

unorrhodox challenge of 
overcoming an invisible 

bellowing beasr wirh only a 
roorhpick! 

More rhan a parody, MUU1 is a 

caricarure of rhe Spanish 
rradirion. Wirhour rhe spoken 

word, MUU1 exploirs physical 

and facial expression, music and 
a ridiculous sense of fashion, ro 

ereare a hysrerical, vivid, visual 
rale. 



BERNARDA ALSA'NIN EVi 
THE HOUSE OF BERNARDA ALBA 

F ederico Garcia Lorca 

Yöneten Directed by 
Roberto Ci111li 
Miige Giimıan 

Dekor, kostüm 
Set design, coscumes 
Gralf-Edzard Habben 

Işık Lighting 
Zeynel lşık 
Har11n11t Lifzinger 

Müzik alıntıları Music from 
Bachir Atar, Rabih Abou-Khalil 
Fijderi. Abd El-Halim Hafez 
Mindanoo Miswri. Eelith Piaf 
Alessandro Moreschi 

Oyuncular Accors 
Nihat Ileri, Serhat Nalbantoğlu 
Cem Emiiler. Cevdet Armlar 
Ali Ers in Yenar, Mahir GiinJiray 
İstar GiJ'kseven. Ahmet M.  Taylan 

Yer Venue: 
Taksim Sahnesi Taksim Scage 
Tarih Dare: 7 7-1 8.05 . 7 994 
Saat Time: 2 1 . 1 5  C!,.tr Devlet Tiyatrolan'na 

değerli katkılarmdan dolayı 
tejekkiir ederiz. 

W e are grateful to Turkish State Theaires 
for their contribution. 

Roberto Ciull i  i le Bir Söyleşi 
Osman Okkan 

- Türk oyuncu/arta, Türk bir kadın yönetmen/e ve büyük olasiiikla çoğunluğu 
Türklerden oluşacak bir izleyici için böyle bir oyunu gerçekleştirmek sizce 
durgun suları dalgaland�rmak ve hatta klŞkirtlCI bir sonuç yaratmak anlamına 
gelmiyor mu? 
Ciulli :  Bu çalışmayla amaçlanan Avrupa'nın bugüne dek gözden kaç1rdı�ı 
ça�daş Türk tiyatrosuna dikkat çekmekti. Herşeyden önce Atatürk'ten 
bu yana tiyatronun örgütlenmesi açısından Türkiye'nin atmış oldu�u 
önemli adımları görmek gerekir. Bu gerçek bir mucizedir: Avrupa'nın 
hiçbir tiyatro ülkesinde böyle birşey yaşanmamıştır; ne ltalya'da, ne 
ingilter'de, ne Fransa'da. Türklerin bu denli kısa bir sürede başardıkları 
muazzamdır .. Türkiye'ye yapmış oldu�um sayısız ziyaretlerimde, ülkenin 
büyük bir oyuncu potansiyeline sahip oldu�unu gördüm. Bu çalışmayla, 
Türkiye'de artık yadsınamayacak bir tiyatro olgusunun varlı�ını 
kanıtlamak istedim. 
Öte yandan biz Avrupalıların Islam ülkeleri ve özel l ikle Türkiye hakkında 
çok yalnış bilgilere sahip oldu�umuzu düşünüyorum. Sanki bu ülkelerde 
yalnız aşırı uçlar, militanlar, faşist ya da köktendinci güçler varmış gibi 
düşünmeye alışmışız. Aziz Nesin gibi insanlar büyük ayrıcalıkmış gibi 
algılanıyor ve Mısır'da oldu�u gibi, Türkiye'de de geniş bir aydın çevresi 
i le ilerici adımlar atabilen dinbi limcilerin var oldu�u unutuluyor. 
Müslüman ülkelerin bir düşmanmış gibi algılanmalarına bir son verip, bu 
ülkelerde başka türlü düşünen birçok insanın da var oldu�unu Avrupa'ya 
duyurmalıyız. Onlarla birl ikte çalışmamız, onları desteklememiz 
gerekmektedir. 
Elbette haklısınız: bu çalışma belki durgun suları dalgalandırabi l ir ama 
asla kışkırtıcı de�idir. Burada Türk toplumunun, Türk gerçe�inin bazı 
tabularına de�iniliyor. Örne�in bu yorumda erkeklerin kadın rollerini 
oynamaları Türkiye'de Almanya'da oldu�undan daha çok yadırganabilir. 
Ama şunu da unutmamak gerekir ki, eskiden (müslüman) kadınların 
sahneye çıkmaları yasak oldu�undan tüm kadın rolleri yıl larca erkekeler 
tarafından oynanmaktaydı. Bir de ordu olgusu var. Türk toplumunda 
halen, bizde artık hiç olmayan bir ideal ordu imajı hakim. Bu konu da 
tartışma açabil ir, ama kışkırtma de�ildir. 
- Bu çal1şmamzda değişik bir Lorca yorumundan yola ç1ktlğın1z anlaş1/iyor; 
yorumunuzun ana çizgisi nedir? 
Ciulli :  Lorca'nın "Bernarda Alba'nın Evi" adlı oyunu, baskıcı bir toplum 
içerisinde yaşayan kadınlar arasındaki çelişkileri konu eder. U�uruna 
savaş verdikleri özgürlükleri, cinsel özgürlük özlemiyle bir erke�e 
duyulan aşk olarak somutlaşır. Bernarda Alba zamanın ahlakını, otoriteyi 
simgeler. Beş kızı için de evlenmek, evi terk etmenin ve bu baskıdan 
kurtulmanın tek yoludur. En büyük kızı i lk olarak bu hakka sahip olur, 
di�erleri sıralarını beklemek zorundadırlar; oldukça mantıksız bir ahlak 
anlayışı. Dolayısıyla en küçük kızı duydu�u aşkını gerçekleştiremez ve 
intihar eder. Bu trajedi, duyguların gerçek olarak yaşanmasının 







85 
olanaksızligını konu eder; yaşamı boyunca Lorca'nın da yaşadıgı bir 
sorun oldu bu. Bild iginiz gibi eşcinsel olan Lorca, bu egilimi bir tabu 
olarak kabul eden bir toplumda, hep kendini gizlemek zorunda kaldı. 
1967'de Ispanya'da Lorca'nın öldürüldügü Viznar kasabasında onun 
mezarını sordugumda, kimse yerini göstermek istemedi. Bir eşcinsel ve 
komünist olarak Lorca, tıpkı Pasolini gibi, bir skandaldı. Bastırılmış 
cinselligin yalnızca bir kadın trajedisi oldugu olgusunu biraz daha 
genişletmek ve politik bir çerçeveye oturtmak istedim. Burada yıllardır 
çölde yaşayan lejyoner askerlerinin öyküsü anlatı l ır. Içinde bulundukları 
Arap dünyasının çekiciliklerine de kapılarak, aralarında karmaşık cinsel 
egilimler gelişir. Yani Lorca'nın yapıtı bir başka dünyaya taşınır. 
(27 Ocak 1 994 tarihli söyleşiden alıntı.) 

Bernarda Alba'nın Evi 
Miige Giirma>ı 

Lorca'nın "Bernarda Alba'nın Evi" adl ı oyunu bu kez, özgün temaya 
bağlı kahnmasına karşın farklı bir öyküye oturtulmuş yeni bir bakış 
açısıyla gerçekleştirilmiştir. Orjinal oyunda, evlerinde kapalı ve baskı 
altında bir yaşamı sürdüren Bernarda ve kızlarının öyküsü; bu oyunda, 
Kuzey Afrika'da yenik bir birlikten geriye kalmış lejyonerlerin mahsur 
kaldıkları kaledeki yaşamlarının öyküsü biçiminde görürüz. 
Özgün metinde, yalnızca kadın kahramanların yeraldığı oyun, bu kez 
tersine çevrilerek yalnızca erkek kahramanların yer aldığı bir yaşam 
biçimine dönüşür. Arapların süregelen kuşatması altında; açlık susuzluk 
ve psikolojik baskılarla birl ikte, ruhsal durumları ağırlaşmış erkekler 
arasında kimliklerini dönüştüren sannlar gelişir. Zaman zaman 
kendilerini kadın olarak duyumsamaya başlarlar ve bu duyguyu ölüme 
karşı, yaşama direnci ve içgüdüsü olarak da yorumlayabileceğimiz 
tehlikeli bir oyuna dönüştürürler, kuşatanların uyandırdığı içsel 
özlemler özgürlüğünü yıkar ve insanı kendini yoketmeye sürükler. 
Oyunda, insanlığın karşılayabileceği uç noktadaki bir yaşam sürecinde -
çöldeki bu ölüm yolculuğunda- çaresizliğin ve tutsaklığın, insani ve 
kişisel değerler üzerindeki tahribatı, değişim ve dönüşümlerinin konusu 
yeralırken, Lorca bize şunu söylemek ister; hiç bir baskıcı ve otoriter 
sistem, insandaki özgürlük dürtüsü ve sevgi istemini bastıramaz ve yok 
edemez . . .  

• The Turkish State Theatres 

and the Theater a.d. Ruhr, after 

years of cooperation, have 

realised a co-production with the 

collaboration of eight acrors from 

the State Theacres of various 
cities, director Müge Gürman 

and Roberto Cuil l i . "The House 
of Bemarda Alba",  w ri tt en by 

the great Spanish poet and 

playwright Lorca, examines the 

problems of women in a feudal 

community. In the course of 
their struggle their fıght 

becomes embodied,through 

sexual l iberation, in the love felt 

for a man. Bemarda Alba is the 

symbol of basic ethics and 
authority. In the Cuill i -Gürman 

incerpretation, a new approach is 
attempted taken under the same 
theme with a differenc srory. 

This time it  is not the lives of 

Bemarda Alba and her daugbters 

but those of a group of defeated 

legionnaires besieged in a forcress 

in Nonhem Mrica. 



MEZOPOT AMIAN TRILOGY 

Murathan Mungan 

Yöneten Directed by 
Mustafa Avkıran 

Müzik Music 
Hans Tschiritsch 

Danslar Dances 
Sigrid Seberich 

Dekor, kostüm 
Set design, costumes 
Naz Erayda 

Geleneksel dans ve müzik 
Traditional dance and music 
İhsan Kılavuz 

Birinci Oyun First Play 
MAHMUD I LE YEZIDA 
MAHMUD AND YEZIDA 

Ikinci Oyun Second Play 
TAZiYE 
CONDOLENCE 

Üçüncü Oyun Third Play 
GEYIKLER LANETLER 
RAl NDEERS DAMNATIONS 

Oyuncular Actors 
Payidar Tiifekrioğlu, Mine Tiifekrioğlu 
Mmtctfa Yaıwz. Necmi Çavdarlt 
Erdal Tosun, Siiheyla Giizel 
Ahmet Açıkgiiz. Mehmet Giindiiz 
Yasemin Biiyiikağaoğlu, M. Taner Çelik 
Biilenf Patoğlu, Babiir Nutku 
Reha Özcan. Sedat Savtak 
Tuncer Salman, Murat Sart 
Haluk Cb'mert. Yetkin Dikinciler 
Mma Uzun/ar, Şule Öner. Teoma11 Özer 
Erteki11 Atakan, Deııiz Baytaj 
Na/an Kıray Yavuz, Mustafa Avktran 
Murat Sarı, Tıma Orhcm, Giilben Altmöz 
Giil Ttmn·ekiç Mal/ol, Şule Öner 
Siiheyla Giizel, Aylin Uzunlar 
Esra Akkaya, Salih Deveci, Ayşe Ergiil, 
Ebru Strkmtı. Figen Oral, Özlem Bayraka 
Arzu Oj, Ebm Giinerıç, Pmar Giilmez 
H asan Kol/ez, i hsan Öre11el 
Bii/em P atoğlu, Umut Özer 
Özgiir Dere/i, Berrin Am oy 
Nazan Koçak, AYJmal Ştımitoğlu 

Yer Venue: 
Yunus Emre Kültür Merkezi 
Yunus Emre Cultural Center 
Tarih Date: 1 8.05. 1 994 
Saat Time: 15 .00 
Tarih Date: 12.05. 7 994 C!,tr Devlet Tiyatroları'na 

değerli katkılarmdan dolayı 
tejekkiir ederiz. 

\Ve are grateful to the Turkish S ta te 
Theaires for their contribution. 

M ustafa A vkıran 

Önce Kaos vardı. 
Ardından Toprak Ana ve Güneş Babadan Tanrılar oluştu. 
Tanrılaşan Insanlar. Ve varetmek için herşeyi buldu insanoğlu. 
Konuşmayı, yazışmayı, sevmeyi, sevişmeyi, kini buldu intikamı da. 
Bölündü Insanoğlu kendi içinde de. 
Ardından Intikam Cinleri doğdu toprağın yedi kat dibinden ve intikam 
peşinde koştular durdular bir kan uğruna. Durduramadılar kanı, sıralar 
değişti sadece. 
Kan alma sırası. 
Sıra Bedirhan'daydı. Bedirhan öldü. Bedirhan babası Kara Rüso'da 
demişti zaten. 
Şerho Ağa'da, Heja'da diyecek, isimler değişecek yalnızca. 
Belki de bu topraklar lanetli gerçekten, belki de biz farkına varamıyoruz 
gerçek suçun. Suç dediğimiz de nedir ki zaten. 
Işte iki; artık iyice içindeyiz toprağın. 
Iyice öğrendik  ne nedir? 
Artık bir yalnızl ık duygusu var herkeste, artık bir yorgunluk. 
Önce sevmeyi öğrenmeliydik. 
Ardından gülmeyi, sevişmeyi, kini öğrendik, var etmek kadar, yok 
etmenin de acılı gücünü öğrendik. 
Öğrenmeyi sürdürüyoruz, çünkü toprağımızı tanımayı sürdürüyoruz. 
Önce Kaos var. Insanoğlu çözmeyi öğrendi, düzeni öğrendi .  
Şimdi yine Kaos var, Insanoğlu Kaos'u da öğrendi yeniden. 
Insanlığa bir TAZIYE bu, bize, düşüyorsak. 
lnanırsak! 

Mezopotamya Üçlemesi 
Mustaftı Avkıran 

Murathan Mungan, "Mezopotamya Üçlemesi" başlığı altında topladığı 
oyunlarında yaşamı ve ölümü, sevdası ve kini sıkı sıkıya toprağa bağlı 
olan, i lk  başlarda kendi yarattığı törelerinin sonradan kurbanı haline 
gelen güneydoğu insanının trajedisini, düşle gerçeğin, akıl ile akıl-dışı 
olanın iç içe geçtiği, birbirinin içinde eridiği ş i irsel bir dille işlemiştir. 
Üçlemenin i lki olan " Mahmud i le Yezida"da farklı diniere inanan iki 
aşiretten, dolayısıyla farklı törelerden gelen iki kişi arasındaki ümitsiz 
sevgi işleği işlenir. 
Ikinci oyun olan "Taziye" de benzer bir konuyu işlemektedir. 
Üçüncü oyun "Geyikler Lanetler", yazarın en uzun ve belki de en iyi 
işlenmiş oyunudur. Babasına başkaldırıp kavmini ikiye bölen Hazer Bey, 
orman kenarında bir yeri tutarak o güne dek eşi benzeri görülmemiş bir 
kasr inşa ettirir. Kasrın inşa edildiği yer geyiklerin toprağıdır ve Hazer 
Bey i lk  avında kurban olarak bir geyik vurur. Ama vurduğu geyiğin 
karnında bir de yavrusu vardır. Böylece, soyunun üzerine bir karabasan 
gibi çökecek olan lanet başlamıştır. 
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Bu oyunlara toplu olarak bakıldığında Mungan'ın, ortak biçimsel 
simgeler ve göstergeler kullanarak bazı ortak anlam örgüleri 
oluşturduğu gözlenebilir. Bunlardan en bel irgin olanı her üç oyunda da 
yer alan ve bir tür koro işlevi gören tüfeklilerdir. At-avrat-pusat 
değiminde bir erkeğin sahip olduğu ve canı pahasına koruması gerektiği 
vurgulanan üç şeyden biri olan silah, burada, iki l i  bir gönderme alanına 
sahiptir. Birincisi, silahın koruma ve saldırı işlevi; ikincisi, Anadolu 
kültüründe neredeyse erkeklik gücüyle özdeşleşmiş silah simgesi. Buna 
koşut bir biçimde oyunlarda tüfekli ler, bir yandan aşireti ve dolayısıyla 
töreleri korur, hatta gerektiğinde başka aşiretlere saldırırlarken, yeri 
geldiğinde doğanın gizil doğurganlığını harekete geçirecek tüm 
üretkenlik gücünü -yani erkekliği- kendilerinde toplayan simgesel bir 
görev de yüklenirler. 
Ikinci belirgin ortak izlek, doğum-ölüm kavramları ve bu kavramların iç 
içeliğidir. Her üç oyunda da doğum ve ölüm birbirinden 
ayırdedilemeyecek kadar iç içe girmiştir. Doğum ölüm müdür; 
doğumun yeri neresidir, ölüm nerede biter, bel irsizdir. Kanlı bir bedeni 
örten beyaz bir kefen, bir de bakmışsınız daha kırkı çıkmamış bir 
bebenin beşiği oluvermiş. Mungan'ın oyunlarında birbirinin içinden 
çıkarak ve birbirini yiyerek çoğalan bir döngüdür doğurmak ve 
öldü rnek: 
"Geyikler ve Lanetler"de ise, aynı izleği başka bir yönünden görürüz. 
Her doğum bir ölüm, her ölüm bir doğumdur, çünkü karnı bir türlü 
döl tutmayan Kureyşa, kendini öldürmek için içtiği ilk vurulan geyiğin 
kanından gebe kalır ve doğan çocuk Mustafa, babasının acılarını 
dindirrnek için ona ağuyu veren ecel olur: 
Murathan Mungan, ozanlığının verdiği dil kıvraklığını, sahne sanatiarına 
özgü anlatım ve anlam yaratma teknikleriyle uyum içinde birleştirerek 
ortaya başarılı sahne yapıtları koymuştur. Oyunları, antik Yunan 
tragedyalarından (Koro: tüfekliler, ak çarşaflı kızlar- kara çarşaflı 
kadınlar, Yezidi ataları en yaşlı Yezidi atası, cinler .... ) Ortaçağ Ingilteresi 
Mucize Oyunlarına (Miracle Plays. Oyun arabaları. ... ), oradan da 
seyirl ik köy oyunlarına dek (ağlayıcı kadınlar, doğum, ölüm gibi 
olayların simgesel törenlerle yansılanması .... ) pek çok farklı türü bir 
araya getirerek kaynaştırmış, kendi deyimiyle (oyunlarını) "önceden 
kesilmiş parçaların biraraya getirilerek ortaya çıkarı ldığı bir puzzle 
text" biçiminde yazmış ve kurgulamıştır. Söylemindeki ş i irl i  söyleyişin 
ve sağlam kurgunun yanısıra, simgesel anlamlar yüklediği görsel 
imgeleri de başarıyla kullanan yazar ses, ışık, renk ve oyuncuların 
törensi hareketleri ile sahneyi bir "yer" olmaktan çıkararak bir "uzam" 
haline dönüştürmüştür. 
Ne var ki, di l indeki ve kurgusundaki ustalığa karşın, belki de onlarla 
birlikte, bütün oyunlara insanın yüreğini burkan, şiddet yüklü bir hava 
egemen. Seyirlik birer oyun olmaktan çok öte, Hepsi de birer ağıt 
sanki. Çok yakınında olduğumuz, ama içimizde çok uzağına düştüğümüz 
gizli bir dünyadan gelen çığlık gibiler. Bu karamsar gibi görünen hava 
hakkında şöyle diyor Mungan: 
"En yalın söylemi ile : Insan doğar, yaşar ve ölür; sevda, güzellik, ölüm, 
töre ve baş kaldırma, doğurma ve öldürme, insanl ık tarihinin şiddet 
taşıyan bütün temaları benim oyun(larım) da birbirine dönerek 
ilerliyor. ( .... ) Okuru da, seyirciyi de düzayak iyimserlikle, afyon ile, 
küçük mutluluklar i le oyalamaya hakkımız yok". 

• Once .. in long wincer nights . . .  

story tellers, bards and poets 
used to visit village cafes . . .  while 

a chill ing caotic storm prevailed 
outside . . .  snow storms threatened 

all the viiiage cafes they sipped 
their coffee and smoked the 

tabacco offered ro them and 
brought inco life the wonderful 

stories waiting at a hidden corner 

of their memories. They patched 
or they sew the necessary parts, 

they ornamenced them with 

imagination . . .  thus they gave 

them l ife once again . .  . It  is not 

easy to teli of the men whose 

ashes are spread araund by time. 

It is not easy either to recounc 

the srories . . .  or deseribe the love 
affairs. Nothing is easy to ete! ! .  

(Murathan Mungan: "  Raindeers 

Damnations"). 

"The Mezopotamian Trilogy" 

composed of the plays "Mahmut 

and Y ez i da", "Condolence" and 

" Reindeers-Damnations" by 
Murathan Mungan, will  be 

performed 
in the frame of the Theatre 

Festival for the fı rst time as a 
theatre marathon. 
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değerli kalkılarmdan dolayı tqekkiir ederiz. 
\Ve are grateful to Ekinciler Holding for 
their contribution. 

Köklü Bir Kültürün Sahneye ve Evrenselliğe Adımı 
Derleyeu: Emre Koyuncuoğlu 

"Türkmen Olayı", "Parlak Bir Başlangıç", "Moskova Için Bir Keşif', 
"Bütün Zamanların Tiyatrosu" . . .  Dünya basınında Aşkabat Devlet Can 
Tiyatrosu hakkında yazı lmış yazılardan bir kaç başl ık . . .  
Aşkabat Devlet Can Tiyatrosu, 1988 yılında Türkmenistan Devlet 
Sanatçısı, genç aktör ve yönetmen Kakacan Aşirov tarafından kuruldu. 
Devlet Tiyatrosu'nun bir birimi olarak ortaya çıkan Can Tiyatrosu 
gelenekselde çağdaşı yakalamayı amaçlayan Türkmen tiyatrosunun 
temsilcisi sayılıyor. Topluluk elemanları genelde Moskova, Petersburg, 
Aşkabad, Taşkent, Tiflis üniversitelerinde tiyatro öğrenimi görmüş olan 
sanatçılar. 
Topluluğun ilk temsil i , çağdaş Rus yazarı Andrey Platonov'un aynı adlı 
öyküsünden sahneye uyarlanan "Can" isimli trajik mittir. ilk oynadıkları 
oyunla Kanada'dan" Quebec Uluslararası Tiyatro Festivali Ödülü"yle 
dönünce, tiyatronun ismi de Can olarak kaldı. "Ruhun yücelmesi" 
anlamına gelen "Can" ismi, tiyatronun kurucusu Aşirov ve ekibinin 
sanata bakış açısıyla da uyum içindedir. Insan ruhunun sanatsal ve 
bil imsel yönden incelenmesi, insanların sevgiye ve iyiliğe olan tükenmez 
gereksinimleri, bil incin sırlarını çözme gibi kavramlar oyun seçiminde ve 
dramatik yapısının oluşumunda önemli etkenlerdir. 
"Can"dan sonra sahneye koydukları "Deli Dumrul", "Oğuzların 
Oyunları", "Oğuzhan" gibi oyunlar da tiyatronun bir başka yapısını 
açıklamak için önemli örnekler. Klasik Türkmen yazarları olan 
Reşidettin, Abulgazi, çağdaş Türkmen ozanı Atamurat Atabayev, Dede 
Korkut Destanı gibi bir dağarcığı göz önünde tutarak, geleneksel 
Türkmen anlatım motiflerinden yola çıkıp evrensel söyleme ulaşma ve 
tüm bu temel yapıyı çağdaş bir tiyatro di l iyle sergi lemek amaçlarından 
bir diğeri. 
Moskova Şçepkin Tiyatro Yüksek Okulu'nu bitirip daha sonrada 
Mayakovski Tiyatrosu'nda staj yapan Can Tiyatrosu'nun Genel Sanat 
Yönetmeni Kakacan Aşirov'un sanat anlayışı tiyatronun çizgisini oldukça 
belirlemiş. Aşirov'a göre, kuşaktan kuşağa aktarılan mitlerin -'bilgeliğin'
bel l i  bir estetik içinde yeniden başka soluklada yaşatılması tiyatronun 
birincil işlevi. Yönetmen kendisiyle yapılan söyleşilerde özel l ikle şu 
konuya dikkat çekiyor: "Sahnede dekoru, ışığı, müziği ve diğer görsel 
malzemeleri anlatımdaki düzeyi yüksetrnek için kullanır ve izleyicilerin de 
algılama düzeylerini yükseltmeyi amaç edinirim." 
Istanbul Tiyatro Festivali'nin "Bir Ülke Bir Tiyatro" bölümünde yer 
alacak olan Aşkabat Devlet Can Tiyatrosu'nun "Oğuz Han" oyunu hem 
renkli, hareketl i ,  zevkle izleyeceğiniz bir seyirlik, hem köklü bir kültürün 
sahneye yansıması, hem de bel l i  bir dünya görüşüyle yoğrulmuş bir 
tiyatro anlayışının başarılı bir örneğidir. 
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• The Ashkhabat National Can 

Theatre was founded by Kakacan 

Ashirov in 1 988. The Company 

is renowed for the well 
performed Turkmen myths 

which are full of culrural identity 

and traditional colors. "Oğuz 

Khan", the most famous of these 
also rakes irs rheme from 
Turkmen epics. The play is 

directed with a conremporary 

approach. Ashirov's Thearer , 

wirh irs unique cosrumes is not 
only a colorful rhearer bur is also 

a reflecrion of mysric philosophy. 
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TURKIVE T U R K E Y  

KUMPANYA 

CANLANAN MEKAN 

SPACE ALIVE 

Proje, mekan tasarımı, yönetim işte Mekan! Birer Dağaçiama Yapın 
Project, set design, directian 11-----------------------------
Naz Erayda Niçin sanatımıza bu kadar enerji harcıyoruz ? Başkalarına 
Kurgu Reconstruction öğretmek için değil, onlarla birlikte varoluşumuzun, 
Kerem Kurdoğlu. N az Erayda organizmamızın kişisel ve yinelenemeyen deneyimimizin bize ne 
Müzik danışmanlığı 
Musical advisor vermesi gerektiğini öğretmek için. 
Tugay Ba;ar Jerzy Grotowski 
Işık tasarım Light design Bir tiyatro eylemine "Öteki Tiyatro" diyebilmenin koşullan nelerdir? 
Peyyaz Yalçın Şöyle de diyebiliriz: "Neden bu tiyatro "öteki" olarak anılıyor?" 
Oyuncular Actors ·· 

Ahmet Beyazıt, Banu Fotocan "Oteki Tiyatro"yu, sanatm diğer dallarmda olduğu gibi, 2 / .  yüzyı/m 
Ertan Birgiil. Nadi Giiler eşiğindeki lO. yüzyıl düşüncesinin bir armağanı saymak, yerinde 
Kerem Kurdoğlu olacaktır. Zira, "akım" başlığı altmda formüle edemeyeceğimiz bir 
Yer Venue: 
Istanbul Sanat Merkezi 
İstanbul Arts Center 
Tarih Dare: 2-3.05.1994 
Saat Time: 18 .30 

çağda yaşıyoruz. Romantizm veya Realizm gibi dünyayı ve sanatı 
yüzyıl ölçülerinde etkileyebilecek akımlar, oldukça geride kalmış gibi 
görünüyor. 20.yüzyılm başından başlayarak, tiyatro sözcüğünün 
başına konan etiketlere bakalım biraz: Futurist Tiyatro, Dadacı 
Tiyatro, Sürrealist Tiyatro, Vahşet Tiyatrosu, Politik Tiyatro, Epik 
Tiyatro, Uyumsuz Tiyatro, Kutsal Tiyatro, Deneysel Tiyatro, Bütüncül 
Tiyatro vb. Demek ki "çoğul/ama" sözcüğünün şifre olarak 
kullanılabileceği bir çağda yaşıyoruz. Işte, "Öteki Tiyatro" kavramını 
da, bu "çoğullama"nm sesini yükseltmenin bir uzantısı olarak görmek 
mümkün. 
"Öteki Tiyatro", daha en başta, söylem itibanyla bir karşı duruşu, 
statikonun dışmda kalmayı gündeme getiriyor. Yani şöyle diyor biraz 
da: "Iyi ya da kötü, kabul edilmiş bir tiyatro gerçekliği var. Bizler, 
buna ekiemienmeyi reddediyoruz. Kendimizi başka bir gerçeklik 
içinde değerlendiriyoruz". Burada hedeflenen gerçeklik, sahne 
gerçeğidir. "Öteki Tiyatro" yıllardan beri varolagelen, alışılmış tiyatro 
kalıplannın dışında, seyirciyle yeni bir ilişki kurmaya çalışan ve bu 
ilişkiyi her oyunda tekrar yaratan ve dönüştüren bir anlayışı barmdmr. 
Sinema, TV, Basın gibi popüler kitle iletişim araçlan arasmda 
ezilmeye, yok olmaya yüz tutmuş günümüz insanına yeni bir tiyatro 
dili sunmayı amaçlar. Ancak bunu yaparken, ne bu iletişim araçlarıyla 
rekabet etmek gibi bir amacı güder, ne de büyük seyirci kitlelerine 
ulaşmak için sanatmdan ödün verir. "Öteki Tiyatro" hedef seçtiği 
seyircisiyle dolaysız bir ilişki kurmaya çalışır ve onu kendisiyle birlikte 
geliştirmeye, onunla ortak bir dil yakalamaya uğraşır. Bu anlamda 
seyirciden de aktif bir katılım bekler. Seyirciyle gerçekleştirilen bu 
karşılaşmada, seyircinin kendi gerçekliğiyle yüzleşmesi ve elde 
edilecek arketipler/e ruhsal ve düşünsel hesapiaşmayı gerçekleştirmesi 
amaçlanır. Böyle bir ortamda, doğal olarak, oyuncudan da "gibi 
yapması" beklenemez. 
"Öteki Tiyatro"da klasik ve dekor aniayışma da yer yoktur. Seyircinin 
de içinde varolduğu bir uzam sözkonusudur artık. Aynı şekilde ışık, 
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The Other Theatre 

}ı<st as in other branches of art, 
it woı<ld be appropriate to 
consider "The Other Theatre" as 
a gift of the 20th Centı<ry 
thoı<ght, at the treshedhold of 
21  st Century. 
"The Other Theatre" mainly 

finds expressian in resisting and 
exceeding the status quo. In other 
words, it says "Good or bad, 
there is an exepted reality in 
drama. And we refme to 
intergrate with it. W e percieve 
oımelves within a different 
frame of reality ". Here, the 
aimed reality is the reality on 
stage. 
Apart from the already existing 
and accostumed /orms of dama, 
"The Other Theatre" aims to 
establish a new relationship 
with the aıtdience and ho/ds to a 
concept which recreates and 
changes this relationship in each 
performance. In "The Other 
Theatre", there is no staging and 
setting in classical sense. lt is a 
process of an experience involving 
and embracing the audience 
itself Similarly light, costume, 
make up, ete . . .  and all these 
staging elements are used as a 
means of contemporary 
expression. 

kostüm, makyaj vb .. gibi sahne plastik/eri, çağdaş birer onlattm aract 
olarak kul/am/tr. 
Tiyatronun sadece edebiyattan ibaret bir sanat olmadtğmt, bunun 
yamstra, bir sahne sanatt olduğu gerçeğini gözden kaçtrmayan "Öteki 
Tiyatro", edebi dil yerine, çağm gerçeklerine uygun bir sahne dili ve 
onlattm biçemleri araştmr. Dramatik çattşma, yerini teatral çattşmaya 
btrakmtşttr. Bu çattşma, sahne üzerindeki herhangi iki sahne plastiği 
arasmda da gerçekleşebilir. 
Sanatta yinelemeye değil, yenilemeye, araşttrmaya ve yaratmaya 
yönelik bir uğraş içine giren "Öteki Tiyatro", stntrlart zorlamost ve 
Tiyatro'ya yeni açtitm/ar sağlamaya çaltşmast açtsmdan naif-devrimci 
bir misyonu üstleniyor. Zaten sanat dediğimiz biraz da, "Pusulayt 
şişenin içine koyup, şişeyi okyanusa (Ir/atmak" değil mi? Onlar, 
"öte"de duranlar da bunu yaptyor/ar işte ve pusulayt keşfetmemizi 
bekliyorlar. "Öte"si size kalmtş. 

işte Mekan! Birer Dağaçiama Yapın 

"Canlanan Mekan" ya da "Uzun Süredir Ölmekte Olan Bir Kentin 
Teatral lzdüşümü" Kumpanya'nın son ürünü. Kumpanya "Batı ile 
Doğu'nun arasında kalmış, ikisine de ait olmayan bir kültürün çocukları 
olarak gerçekten bize ait olanın yokluğunu ve ihtiyacını çok yoğun olarak 
hissediyoruz." derken, çalışmalarını buradan hareketle yönlendiriyor ve 
tümüyle kendilerine ait bir tiyatro di l i  geliştirmeyi amaçladığını 
vurguluyor. "Canlanan Mekan" bu yönde atılmış adımlardan biri. Bu 
projenin mimarı ise Naz Erayda. Mekandan oyuna giden Erayda, 
"Canlanan Mekan"ı başta Kerem Kurdoğlu tüm ekibin katkılarıyla 
gerçekleştirildiğini bel irtiyor ve "Uzun Süredir Ölmekte Olan Bir Kentin 
Teatral lzdüşümü" üstüne konuşuyoruz. 
Naz Erayda: Bu proje, mekan tasarımıyla başladı. Bu noktada bir 
metnin yorumuna ilk olarak dekorun yapımıyla başlanmasından 
bahsetmiyorum. Ortada hiçbir metin veya doğaçlama konusu olmadan, 
çalışmanın i lk adımı olarak, sahne tasarımcısının kafasındaki bir temanın 
görsel karşılığının oluşturulması söz konusuydu. Geri kalan her şey 
oyuncuların canlandırdığı aksiyon ve i l işkilerden kullanacakları repliklere 
kadar, benim tamamen yeni baştan düzeniediğim bu mekanın kadro 
üzerinde yarattığı etkilerle ortaya çıktı. Başlangıçta ben dahil hiçbirimiz 
ortaya nasıl bir gösterinin çıkacağını, hatta tam olarak nasıl bir üretim 
süreci yaşayacağımızı bilmiyorduk. 
Dikmen Uçarer: Oldukça farklı bir yaklaşım değil mi? 
Erayda: i lk bakışta çok farklı, hatta çok acayip bir iş yapıyormuşuz gibi 
görünse de ben temelde hiç de farklı bir şey yapmadığımızı 
düşünüyorum. Nasıl ki al ışı ldık tiyatro üretiminde işe yazarın 
kafasındakileri kağıda dökmesiyle başlanır, burada da işe sahne 
tasarımcısının, kafasındakileri mekana dökmesiyle başlandı. Bu iki 
yöntemin i lkesel olarak hiç bir farkı olmadığına inanıyorum. 
Uçarer: Belki i lkesel olarak bir fark yok, ama bu çalışmayı süreç-sonuç 
i l işkisi açısından değerlendirirsek yine aynı şeyi söyleyebilir misiniz? 
Erayda: Evet, i lkesel olarak bir fark yok, ama yine de üretim sürecinin 
geri kalanını etkilernesi açısından bu yaklaşımın oldukça farklı sonuçlar 
doğurduğunu gördük. Bir kere her şeyden önce yazar ifade aracı olarak 
kelimeleri kullanır, ben ise çeşitli malzemeleri, formları renkleri farklı 
dokuları, tuşeleri malzemelerin bakıldığındaki sıcakl ık değerini, eşyaların 
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görünüşleriyle ele verdikleri tarihlerini ve benzeri öğeleri kullandım. 
Dolayısıyla -benim yarattığım mekana da bir çeşit metin olarak 
bakarsak- benim yazdığım metnin üreteceği anlam, alıcısının yorumuna 
çok daha açık, onun kişisel tarihine çok daha bağımlıydı. Ikinci önemli 
fark ise yazılan metnin kuruluş biçimiyle i l işki l i .  Alışıldık bir oyun metni, 
sahne direktifleri ve dialoglar kullanarak oyun kuruluşunu önemli 
ölçüde belirler. Öyle bir metni sahneye koymaya giriştiğinizde neler 
olacağından çok nasıl olacağıyla ilgilenirsiniz, çünkü neler olacağı zaten 
yazar tarafından belirtilmiştir. Eğer yönetmenin sonsuz yetki sahibi 
olması gerektiğine inanıyorsanız metne bazı müdahalelerde 
bulunabil irsiniz, ama onunda sınırları vardır. Bizim çalışmamızda ise 
çıkış noktası, yani mekan bir çok açıdan oldukça belirleyici olmasına 
rağmen, gösterinin akışı açısından hiç bir şey belirlenememişti. 
Oyuncuların bel l i  tiplerneleri canlandırıp canlandırmayacakları, 
canlandırıcaklarsa bunların nasıl tiplerneler olacakları gösteride ne tür 
aksiyon ların, i l işkilerin ya da olayların yer alacağı belirlenmemişti . . .  
Bunların hepsi oyuncu kadrosu, mekanın olanaklarını oyunculuk 
açısından araştırdıktan sonra bel irlenecekti. 
Uçarer: Mekanın oyunculuk açısından araştırılmasıyla neyi 
kastediyorsun, biraz açar mısın? 
Erayda: Ben kafamdaki bir temanın görsel karşı l ığını oluşturarak, 
içinde çeşitli yaşantılar barındırabilecek bir hacim yarattım. Bunu 
6 
yaparken özel l ikle dişi bir ortam oluşturmaya, 
yani bu ortamın tek başına seyre değer bir eser 
olmamasına, içinde birçok teatral anın 
yaratı lmasına olanak tanıyan bir ortam olmasına 
dikkat çektim. Yapmaya çalıştığım, benim 
açımdan çok zordu. Hem ele aldığım konuyla 
ilgi l i  duygusal ve düşünsel birikimimi tümüyle 
mekana aktarmak istiyordum, hem de ancak 
oyuncuların eylemleriyle tamamlanabilecek 
anlamlar peşindeydim. Mekanın yaratıcısıyla, yani 
benimle oyuncular arasındaki i l işkiyi de esas 
olarak mekan kendisi kursun istiyordum. 
Katarndaki temayı açıklayıp oyuncuların mekana 
o açıdan yaklaşmasını istemedik. Bir süre çıkış 
noktası olan temayı açıklamadım. Oyuncular 
tamamıyla ortamın kendilerinde uyandırdığı 
çağrışımlarla doğaçlamalar yaptılar. Onların 
kendi çağrışımlarını özgürce oyun alanına 
getirebilmeleri sağlamak için kışkırtıcı 
yönlendirmelerde bulunduğumuz oldu, ama 
verdiğimiz ilk ve esas değaçiama konusu şuydu: 
Işte mekan! Birer değaçiama yapın. 
Evet, "Canlanan Mekan" projesinin Kumpanya 
için çok önemli gelişmelerin ifadesi olduğuna ve 
başka gelişmelere doğru ufkumuzu açtığına 
inanıyoruz. 
(Cumhuriyet Gazetesi"nden alınmıştır.) 

• From irs i nceprion, 
Kumpanya has srrived in each of 

irs projeers ro question the 

express i ve rools of theatre and 

tried ro produce unique works 
both in terms of conrenr and 

thearrical form. In this most 
recenr work, the group has 
creared an unusual relarionship 

between differenr elements of 

rhearre. Starting wirh the set 
design and rhen allowing the 

srimularion of acrors by space, 
processing the materials that 

came about, the fina! 

performance was creared. In this 

work, where the physical reality 

of space replaces the text, the 
theme is also a huge space: the 
schizophrenic metropolis i n  

which they li  ve: the c i r y  of 
Istanbul. 
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OYUNCULAR THE PLAYERS 

HAYAT ÇOK GÜZEL 

LIFE IS  BEA UTIFUL 

Anton Çekhov 

Oyunlaştıran ve yöneten 
Adapred to srage and directeel by 
Kama Cinkas 

Çeviren Translated by 
H uraman Nevruzova 

Dekor ve kostüm 
S cage design and cosrum 
Sergey Barbin 

Müzik Music 
lgor De.syatnikov 

Proje danışmanı 
Adviser of the project 
Hayelli AS!Iyazm 

Koreograf Coreographer 
Alev Baymur 

Müzik danışmanı 
Musical advisor 
Turgut Berkes 

Sahne amiri ve müzik asistanı 
Srage manager and music assistant 
Altay Özbek 

Dekor realizasyon 
Stage design realization 
Zafer Kaymas 

Kostüm relizasyon 
Cosrum realizarion 
Asit Tiiliinoğlu 

Işık realizasyon Lighr realizarion 
Cem Safran 

Oyuncular Acrors 
1 .  Öykü l .  Story 
Yasemin Alkaya, Se/ma Koksal 
Celal Perk, Giilsiim Soydan 

2. Öykü 2 .  Story 
Giilsiim Soydan, Se/ma Koksal 

3.  Öykü 3 .  Srory 
Giilsiim Soydan, Se/ma Koksal 
Yasemin Alkaya, Celal Perk 

4. Öykü 4. Story 
Yasertlin Alkaya. Celal Perk 
Giilsiim Soydan, Se/ma Koksal 

Yer Venue: 
Istanbul Sanat Merkezi 
İstanbul Ares Cenrer 
Tarih Dare: 5-6.05 . 1 994 
Saat Time: 18.30 

Evet, Hayat Çok Güzel 

Sirk tiyatrosuna benzer biçimde tasarlanmış ön oyunun ardından, Küçük 
Köpekli Kadın'la birlikte şakacıl ık ironiye, ironi hüzne dönüşüyor. 
Dansın, müziğin, öykü anlatımının, anların gerçek değerinin, seyirciyle 
sıcak, doğrudan i l işkiye giren oyunculuğun oyuna hakim olduğunu 
görüyorsunuz. 
Sahnedeki kayığın etrafındaki beyaz taşlar ve altın rengi kum yaz güneşi 
altındaymışcasına parıldıyor. Sahne ışıkları doğal günışığına dönüşüyor. 
Şemsiyeden akıp giden bir testi su, sonbahar yağmuru oluveriyor. 
Hayatın çekilmez zincirleri, saçma sapan durumları, hüznü teker teker, 
sizi büyüleyerek geçiyor gözlerinizin önünden. 
Oyun bittikten sonra temel bir duygu kalacak içinizde; katlanmak 
zorundasınız, yaşamak zorundasınız. Çünkü hayat gelip geçici, insanı 
ezen, uçucu, büyüleyici, hüzünlü, trajik-güzeldir. 
Gözyaşlarınızı tutabildiniz. Ama o boğazınıza takılan yumruya engel 
olamayacaksınız. 
Oyundaki zaman anlayışı, atmosferin üzerinizde bıraktığı izler kolayca 
sil inmeyecek. 
Evet, hayat çok güzel. . .  

Absürd'ün Yaşamsal Biçimde Anlatımı 

"Hayatı iğrenç mi buluyorsunuz? Saçma. Onu güzelleştirmek el inizde . . .  
Eğer mutlu olmak istiyorsanız daima, en mutsuz ve kederli anlarınızda, 
düşünmelisiniz ki daha da kötüsü olabi lirdi. Parmağınıza kıymık battığı 
zaman hiç üzülmeyin, şükredin gözünüze batabilirdi." 
Bu sözler Cehov'un "Hayat Çok Güzel" adlı kısa öyküsünden ve bir 
tiyatro metninden alınd ı .  . .  Rus yönetmen Kama Ginkas'ın yönettiği ve 
Çehov'un kısa öykülerinden, anektodlarından oyunlaştırdığı "Hayat Çok 
Güzel" adlı oyunda; Yasemin Alkaya, Gülsüm Soydan ve Selma 
Köksal'dan oluşan "Oyuncular" tiyatro grubu ve konuk oyuncu Celal 
Perk rol alıyor. Yönetmen, oyunda Cehov'u farklı bir tiyatro dil iyle 
yorumluyor. Çehov ve Dostoyevski uzmanlarından olan Kama Ginkas, 
1990 2. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'ne "Genç Seyirci" 
Topluluğu ile katılmıştı. Dostoyevski'nin romanından oyunlaştırarak 
yönettiği "Yer Altından Notlar" büyük ilgi görmüştü . . .  
Alışı lmış Çehov yorumlarından farklı bir yorum getiren bu oyunda, 
dekor ve kostüm de çok işlevsel kullanı lmış. Mekanda eski bir sandal, 
kum, taşlar, kürekler ve kirli bezler bulunuyor . . .  
Yönetmen Kama Ginkas, Rusya'da paradoksal tarzda oyun sahneleyen 
yönetmenlerden biri . . .  "Oyuncular", Kama Ginkas adında ısrar etmişler 
ve Moskova'dan Türkiye'ye davet etmişler. Çehov ile uzun yıl lardan beri 
ilgilenen Ginkas . . .  "Hayat Çok Güzel" adlı uyarlaması üstünde iki 
senedir çalışıyormuş. 
Yönetmenin oyunla ilgi l i  düşünceleri şunlar: "Çehov'la ilgi l i  çalışmalarım 
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uzun yıllardır sürüyor. Oyunda kadın erkek i l işkilerinde oluşan ciddi ve • "Life is Beauriful"  is a 
trajik durumları komik bir di l le anlatmak istiyoruz. Eğer gerçek bir composirion of three anecrodes 
yaşam istiyorsak güçlü olmalıyız. Çünkü gerçek yaşam herkes için çok and a srory named "The Woman 
trajik ve zor bir sınav. Bu sınavı nasıl başaracağız? Çehov kendimizi wir h rhe Lirrle Dog " ,  by Chekov, 
tanımamıza, kendi yargılarımızın tarihçesini kavramamıza yardımcı named by Kama Ginkas as rhe 
olabilir, çünkü bazen geçmişteki zaferierimize dönüp baktığımızda "wrirer of not only roday, bur of 
yanlış ve k om ik şeyler buluruz. Bazen bunların acılı ve kötü olduğunu rhe furure". The play deals wir h 
düşünürüz; belki de gerçek zafer budur bizim için.". . .  rhe somerimes com i c ,  b ur mosrly 
Oyunda bir yandan Çehov dönemini yaşarken diğer yandan simgesel serious and rragic relarionship 
bir anlatımla da karşılaşıyor seyirci. Sahnede kumun, zincirin ya da berween men and women. The 
kayığın sesi oyunun dramatik noktalarını oluşturuyor. Yönetmenin prologue, wirh rhe appearance of 
mekanda doğaya döndüğünü vurgulayan tiyatrolog ve eleştirmen rhe "Woman wirh rhe Lirrle 
H uraman Nevruzova, bu yolla onun Çehov'un ruhunu yansıttığına Dog",  is skerched out like a 
dikkat çekiyor. circus rhearre. Humor rurns ro 
Tiyatro sanatında tarzların değiştiğini, artık tiyatronun yaşamda insanın irony, irony rurns inro sorrow. 
başından geçenleri anlattığını bel irten Nevruzova, bu oyunun hem The elemenrs of dance, music, 
Stanislavski ve Meyerhold'un hem de psikolojik ve sirk tiyatrosunun srory relling, rhe real values of 
karışımı olduğunu söylüyor. Oyuncular da, Çehov'un bil inen anlamda momenrs and acring, which 
2. Dünya Savaşından sonra gelişen 'absürd tiyatronun' çok daha build up a warm and direct 
öncesinde yaşamda sürekli karşılaştığımız 'absürd'ü yine yaşamsal bir relarionship wirh rhe audience, 
şekilde ifade ettiğini bel irtiyorlar. darninare rhe play. 

(Cumhuriyet Gazetesi'nden alınmıştır.) 
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TiYATRO G R U P  TH EATI:H (,Hoı·p 

iÇERiSi 

INDOORS 

P aolo T addei 
Yöneten Directed by 
Paolo Taddei 

Çeviri Translation 
Yasemir� Tajkın 

Oyuncular Accors 
O lkii D um, Zerrin Siinıer 
Özdemir Çiftçioğlu 
Derya Alabora 

Yer Venue: 
Eski Yeşil 
Tarih Dace: 7-8.05. 1 994 
Saat Time: 1 8.30 

Parçalanan Bir Ayna 
Dikmen Giirittı Uçarer 

"Rüya bir çılgmlikt1r 
Çı/gm/ık uzun bir rüyad�r" 

A Schopenhauer 

Oyun yazarı ve yönetmen, Arjantin asıllı, ltalyan Paolo Taddei genell ikle 
kendi yazdığı metinler üstüne çalışan bir sanatçı. Brezilya, ltalya, 
Arjantin, Polonya ve New York'ta çeşitli oyunlar sahnelemiş. Pek çok 
kez (Umbria'da) Todi Festivali'ne katılmış. Üç ay süren bu Festivalin 
özelliği yazında, yorumda, mekan kullanımında kurumsallaşmanın dışına 
çıkan oyunlar sergi lemesi. Geçen sezon yeni bir tiyatro dil i, yeni bir stil 
arayışı içinde "Uçlar" adl ı  oyunla Eski Yeşil'de perdelerini açan Tiyatro 
Grup, Festivale "lçerisi" i le katılıyor. "lçerisi", söz müzikalitesinin ve 
jestin karşı l ıkl ı  etkileşiminden oluşan dramatik bir aksiyon. Taddei 
"Bellek ve zaman iki kardeştir" diyor "sürekli kavga eden iki kardeş. 
Ama aynı zamanda birbirlerine gereksinimleri de yadsınamaz. Bellek, 
Muse'nin annesidir; dolayısıyla da şairlerin esin kaynağı. Şiir yazımı belleği 
temel alır. Bellek bir yerde öyküdür, anlatıdır. Benim oyunumla yapmak 
istediğim ise bir şeyleri anlatmak değil, bir şeylerin olagelmesini 
sağlamak. Oyun sahneye konulduğu an birşeyler oluyor. Bu oluşum, 
mekanda bulunan unsurlar aracılığıyla gerçekleşiyor . . .  Işık, ses, söz, 
jestler . . .  " Söz ve jestleri n tekrar geri dönerek belleği oluşturduğuna 
değinen Paolo Taddei "Bu oyunun gerçekleştiği zaman ve mekan 
kapsamında bir çeşit nostalji oluşuyor -birinin söylediklerini 1 5-20 dakika 
sonra öteki tekrarlıyor-" Daha önce söylenenlerin tekrar edilmesini 
"monologların dönüşümü" olarak nitelendiren Taddei "tıpkı parçalanan bir 
ayna gibi" diyor. Kırılan bu parçalar bize yansıyor ve müzik-ışık-ritm-jest 
bütünlüğü yaşama düşüncesinin canlılığını dile getiriyor. Freud'a 
göndermeler yapan yönetmen' e göre kişi rüyada kendini örneğin bir çocuk 
gibi görebilir, ama o an 'bu benim, çocuk değilim' diyemez. "Bu anlamda 
evrensel bir bellekten söz ediyorum." diyen sanatçıya göre sahnede olan 
"hiçbirşey"dir. Bu "hiçbirşey" tiyatro mekanındaki "Rüya"yı somutlaştırır ve 
rüya'daki varlıklar, olumsuzluğu yaşamayı bilmeyen ölülerdir. Taddei'nin 
açısından oyunun görünmez sınırını aşarlar ve etrafıarına korku saçarlar . . .  
Işte o an, seyirciler bu kadar uzak, metafizik olmalarına rağmen bu 
yaratıkların kendilerine benzediğini farkeder. Dolayısıyla onlar vardır; ama 
gerçek değildir . . .  Tıpkı bize rüyamızda ya da tiyatroda görünen ölüler 
gibidirler. Sahnede kullandığı mankenler konusunda da şunları söylüyor 
Paolo Taddedi; "Decartes der ki 'düşünüyorum öyleyse varım'. Tiyatroda 
ise ben gerçek olarak yokum ama kişi olarak varım. Yani somut bir varlık 
olarak değil oyunun bir kişisi olarak varım. Oyuncu bunun bil incinde bir kişi 
olarak var olmakla olmamanın sınırında yaşamaktadır." Bu yaklaşımını da 
süper-marionette olarak tanımladığı mankenlerle vurguladığını öne sürüyor. 
Çalışma yönteminiz? sorusunu yanıdarken yine ilginç şeyler söylüyor genç 
yönetmen "Aklın yolu birdir. Aklın olduğu yerde birbirimizi kolayca 







1�,--------------------------------------------------,-----------------------anlayabi liriz. Arkadaşlarla prova yaptık ama öncelikle konuştuk, tartıştık. • Endon is a concerr, which is 
Önemli olan akıll ıca bir i letişim kurmakta. Değaçiama çalışmalarına bu composed by a guarrer (players) 
temel üzerinde başladılar. Değaçiama doğaçlanamaz. Belli bir yön çizi lir ve and by a dialogue made of 
değaçiama onur üzerinde yapılır. Biz de bel l i  buluşma noktaları saptadık ve sounds, words and gesrures 
doğaçlamaya bu noktalar arasında girdik. Boşlukları sanatçılar enerjileriyle combined by rhe nonrarional. 
doldurdular. Salt bedenle değil, aynı zamanda düşünce ve ruhça çalıştık. The four characrers, who build 
Üretken tiyatro'da aktörün yürek çarpıntısını da duymak lazım ki bir up rhe drama are mysrerial 
orkestra oluşsun." crearures. In facr, wirh rhe words 

rhey can not recognize, being rhe 

ghosrs of rhe "Ego" rhey are 

senrenced ro repear themselves 

and ro exisr. Whar is happening 
on rhe srage, is "norhing", bur 

especially this norhingness 
marerialize rhe dream rhar is 

raking place on rhe srage. The 

creatures in rhe dream are rhe 

ones who cannot live the 

negarion, they are rhe dead . In 
this way rhey go through rhe 

invisible border and srarr ro 

spread few around. 
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STUDIO OYUNCULARI s n 1>10 Pl..-\'\ I· ){S 

BEŞ KISA OYUN 

FIVE SHORT STORIES 

Samuel Beckett 

Çeviren Translaced by 
Hamdi Koç 

Yöneten Direcced by 
Şahilıa Tekand 
Dekor, kostüm, ışık tasarımı 
See design, coscume, lighc design 
EJat Tekand 

Oyuncular Accors 
Şahika Tekand, Cem Bender 
Hilal Karakaj, Yqim (boy 
Murat E rgun, Sevtap lmel 
Kar in Y er11fYan, Murat Ozdoğan 

Yer Venue: 
Studio Tiyatrosu Studio Theatre 
Tarih Dace: 13-14.05. 1 994 
Saat Time: 2 1 . 1 5  

Studio Oyuncuları ve Beckett 

Studio Oyuncuları, 1988'de Şahika Tekand ve Esat Tekand tarafından 
oluşturulan Oyunculuk ve Sanat Stüdyosu'nun gösteri topluluğu olarak 
kuruldu. 1990 yılında profesyonel nitel ik kazanan bu "oyuncular" 
topluluğu gösterilerini yapılan stüdyo çalışmaları temelinde 
şekil lendirmektedir. 
Oyunculuk sanatının sınırlarını araştırmak, sahne üzerinde deneysel ve 
yenilikçi bir tutum izlemek i lkesi ile yola çıkan topluluk, 1994 tiyatro 
sezonunda, Samuel Beckett'in beş kısa oyununu i lk kez tek bir program 
içinde toplayarak seyirci karşısına çıktı. 
Çağdaş yaşamı umutsuz bir gözle yargılayan yazarın deneysel tutumunu 
yansıtan "Nefes", "Gel/Git", "Sözsüz Oyun 1", "Sözsüz Oyun 2", 
"Oyun" adl ı  kısa oyunlarından oluşan gösteride, yaşam/oyun/canlı sahne 
koşutluğu esas al ınmaktadır. 
Beş kısa oyun da aynı mekanda ele alınmıştır. Burası bir odadır, bir 
deney odası ya da bir s irk ya da bir sahne, ama aynı zamanda yaşamın 
bizatih i kendisidir ... Buraya gelinir, yapılacak ve yaşanacak şeyler yapıl ır 
ve yaşanır, sonra da gidi l ir. Çünkü James Saunders'ın da dediği gibi 
oyuncunun sahnedeki durumu sadece üç şeye indirgenebil ir ... Sahneye 
girmek, sahneden çıkmak ve bu arada zamanı doldurmak. 

Beckett'in Dünyasına Açılan Bir Pencere 
Zey1ıep Oral 

Şu Istanbul cangılında, labirentinde, kaosunda, çamuru, pisliği, sisi, 
dumanı, karanlığı aralayıp, sevgiyle, emekle, çabayla kendinize yeni yollar 
açmaya kalktığınızda karşınıza ne pırıltılar ne yürekli insanlar çıkıyor 
şaşarsınız. Işte Nişantaşı'nın gösterişinin bitip, gecekondu ve kötü 
yapılanmanın yoğunlaştığı arka sokakların birinde, bir apartmanın zemin 
katında "Studio Oyuncuları" ile karşılaşmak böyle bir sürpriz. 
Studio Oyuncuları, yüzyılımızın tiyatrosunda çok önemli ve özgün bir 
yeri olan Samuel Beckett'in beş kısa oyununu sunuyor. Ülkemizde bu 
oyunlar ilk kez sahneleniyor. Beşinin bir araya getirilmesi de ilginç. Bir 
bütün olan Beckett tiyatrosunun özü insanoğlunun ve yeryüzünün 
"uyumsuzluğunu" ve bu uyumsuzluğun farkedi lmesiyle duyulan 
tedirginliği ve gülünçlüğü; yaşamanın yalnızca ölüme giden yolda boş bir 
çaba olduğunu dile getirmekse, seçilen beş sözlü ya da sözsüz oyunda bu 
öz, söz ses ve görüntü üçlüsünün irdelenmesiyle sunuluyor. Kısacık, bir 
kaç anlık bir oyun, insanoğlunun soluk alıp verme süresi içinde yalnız ses 
ve görüntüden oluşan "Nefes" . . .  "Sözsüz Oyun 1 "  insanoğlunun 
yeryüzüne (sahneye) fırlatıldığı andan başlayan umarsız çabası, bu 
çabanın gülünçlüğü; dışarıdan uyanlarla (burada zil sesi) yineleyen 
eylemin yararsızlığı ve eylemsizliği seçiş .. Sahneye (yeryüzüne) öylece 
gel ip öylece giden aynı sözleri (oyunu) yineleyen "Gei-Git"in üç kadını . . .  
"Sözsüz Oyun 2". Ana rahminden (çuvaldan) çıktıkları andan, mezara 
(çuvala) girene dek günlük yaşamı uyarılar eşliğinde (bu kez tepemizdeki 
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baston) birbirinden çok farklı sürdüren A ve B'nin sonuçta aynı kaderi • The fıve shorr plays of Beckett 
paylaşmaları . . .  Ve karı-koca-sevgili üçlüsünün yine uyarılar kışkırtmalar ("'The Breath " ,  "Act W ithour 
altında (bu kez ışık) yaşamın eşiğinde amansız hesapiaşmayı sürdürdüğü Words J", "Com e and Go",  "Act 
"Oyun". Beşinde de insanoğlu kendini, yaşamı, ölümü, kendi dışındaki W i thout Words l l " ' )  srress h i s  

güçleri ve yeryüzünü sorguluyor. Şah i ka Tekand'ın yönettiği oyunlarda perception of the i m permanence 
Cem Bender, Tuğrul Türüncü, Yeşim Özsoy, Murat Ergun, Hilal of l i fe .  Life:  the mandarory time 
Karakaş, Sevtap lnsel, Karin Yereşyan ve Şahika Tekand oynuyor. l i m i t  . . .  On stage the process of 
Oyunların yorumları çok titiz, çok özenli , hiçbir şey rastlantıya l i fe /the play/che l i v i ng 
bırakılmamış. performance is i mporranr . Whar 
Ancak yaşamla yaşamın olanaksızlığı arasındaki dengede ya da confronrs h u man bei ng i n  l i fe,  
uyumsuzlukta gü lünçlük pek ortaya çıkmıyor. Oysa, buruk da olsa bir what confronrs che acror in  a play 
gülümseme kaçını lmaz olmalı oyunlardaki olanaksızlık karşısında. Esat confronrs che acror on che srage. 
Tekand'ın sahne tasarımı ve özel l ikle ışık tasarımının oyunlara katkısı Whar is v isual is carried i nro 
büyük. "Studio Oyuncuları" kahramanlıklarından cesaretlerinden dolayı whar is audirory. Words are not 
kutlanmalı. Şahika Tekand'ın reji notlarında dediği gibi "Kötü beğeni ve presenr ro rell a srory, bur ro 
içi boşaltılmış eğlence yaygın . . .  Toplumsal hafıza kaybı yaşanıyor. . .  express che complexiry of 
Sorgulamaktan ve düşünmekten rahatsız olunuyor. Genel geçer her rhoughr.  .. The acror carehes "che 
tanım, her kod gerçekten çok daha geçerli . . .  Inat etmeli . . .  " (Tiyatro h u man" thoughr not che human 
Dergisi) Sırf bu iş için bile olsa Akkırmanlı Sokak'ta 30 numaralı picrure . . .  This  can be real ized 
apartman dairesine gidin. Ama hazırl ıklı gidin .. Beckett'in dünyasına only by bring i ng the nıere 
yabancıysanız siz de çaba göstermelisiniz. Ayşegül Yüksel'in "Samuel h uman onro the srage. 
Beckett Tiyatrosu" kitabı (Yapı Kredi Yayınları) harika bir anahtar 
olabi l ir. "Beş Kısa Oyun"la Beckett'in sorgulanan dünyasına bir 
pencere de siz açın. 
(Milliyet Gazetesi"nden alınmıştır.) 
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KLASiK TiYATRODA KADlN TEMALARI 

WOMEN AS A THEME IN CLASSICAL THEATRE 

Fedra Phaedra 
Antigone 
Bernarda Alba'nın Evi Bernarda Alba's House 

Yer Place: Taksim Sahnesi Taksim Srage 
Tarih Dare: -1. 05. 1 994 
Saat Time: 1 1 . 00 

DANS TiYATROSU 
DANCE THEATRE 
Yer Place: Taksim Sahnesi Taksim Srage 
Tarih Dare: 8. 05 . 1 994 
Saat Time: 1 1 .00 

TÜRK TiYATROSUNDA DRAMATURJ i VE TiYATRO 
ELEŞTiRMENLiGi 
DRAMATURGY AND CRITICISM IN TURKISH THEATRE 

Istanbul Üniversitesi Dramaturji ve Tiyatro Eleştirmenliği Anabilim Dalı tarafından düzenlenmiştir. 
Organized by İstanbul U niversity,  Department of Dramaturgy and Thearre Crit ic ism.  

Yer Place: Taksim Sahnesi Taksim Srage 
Tarih Dare: 14.05. 1 994 
Saat Time: 1 1 . 00 

GÜNÜMÜZDE "MACBETH" SAHNELEMEK 
ST AGING "MACBETH" TODA Y 
Yer Place: Taksim Sahnesi Taks im Srage 
Tarih Dare: 1 7.05. 1 994 
Saat Time: 1 1 .00 

S E R G I F X I I I B I T I O N  

TiYATRO AFiŞLERi SERGiSi 

EXHIBITION OF THEA TRE POSTERS 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Grafikerler Meslek Kuruluşu ve Tiyatro . . .  Tiyatro . . .  Dergisi'nin 
işbi rliğiyle hazırlanmıştır. 
Organized by The Turkish National Theaters, G raph ic Designers Associar ion and Theater . .  Theater. . .  
Magazine. 

Yer Place: Taksim Sahnesi Taksim Srage 
Tarih Dare: 4.05. 1 994 
Saat Time: 1 1 . 00 
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MEKAN LARlN ADRESLERi 
VENUE ADDRESSES 

Taksim Sahnesi Taksim Srage 
Sırcmlı•iler Caddw. TakJilll 
T�! . 02 12 249 o944 

Muhsin Ertuğrul Sahnesi M uhsin Emığrul  Srage 
/-larhiy� 
Tel: 02 12 24o 7 72o. 24& 2o53 

Ses Tiyatrosu Ses Tlıearre 
istiklal Cc1dd�si. A tlas Pasaj1 kcnps1. Hcdejl ÇarJW. 1 40 Beyolf,fit 
Tel: 02 1 2  2 5 1 18  (ı5  

Kenter Tiyatrosu Kemer Tlıearre 
f-lalciJkargazi Caddesi. 3 5  l-1cirhiye 
Tel: 02 1 2  24(ı 3 5 89 

Yunus Emre Kü ltür M erkezi Y u n us E ın re C u l r u ra l  Cemtr 
A trilllll yam. A tukb) 9. Kwm 
Tel: 02 1 2  (ı (ı 1 1 942 

Karaca Tiyatrosu Karaca Tlıeatre 
istiklal Caddesi. 3 .  Odak11!� kcnJ!SI, ( T Ü YA P  otojw'kl 200 111. ileride) 
G alatasaı-ay 
Tel: 02 72  252 5 93 5  

istanbul Sanat Merkezi İstan bul A rt Cemer 
Sak!Zağao Cadde.1i. Eski[ej/1/e Sokaği. 1 2  
T arlabap 
Tel: 02 72  256 3 7  5 1  

Eski Yeşil 
A bdlllhakhamit CC!Cidesi. 61 Taksi m 
Tel: 02 72  254 3 509 

Studio 
Valikonaği Caddesi, A kkmllcmli Sokaği. 30138 Nay1r Apt. C Blok 
NijanlaJI 
Tel: 02 1 2  24(ı 77 25 

Içinden Dalga Geçen Tiyatro 
Kllm[epne'ye demirli katamarcm 
Tel: 0522 2 1 7  983 7 
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FESTiVAL KA TALOGU 
FESTIVAL CAT ALOGUE 

Baskıya Hazı rlayan Ediror 

D i K M EN G Ü RÜ N  UÇARER 

Editör Yard ımcısı  Assiseane Ediror 

KOZA G Ö K BUGET 

Dokümantasyon Docunıenrarion 

EMRE KOYUNCUOGLU 

Festival Afışi Fes r i  val  Posrer 

BÜLENT ERKMEN 

G rafik Tasarım G raplıic Design 

BÜLENT ERKMEN 

ESEN KAROL 

G rafik Uygu lama G raph i c  Appl icarion 

OSMAN TÜLÜ (Ti POGRAF) 

Baskı ve Cilt Priming 

MAS MATBAACILIK A.Ş. 



Muhsin Ertuğrul 
• GERÇEKLERIN 

• • • DUŞLERI 

Modern Türk t iyatrosunun kurucusu 

Muhsin Ertuğrul ,  tüm yaşamını  

sanata adadığı gibi ,  600'e yakın 

inceleme ve denemesiyle t iyatro 

düşüncesine de büyük katkı larda 

bulunmuştu . 

Eczacıbaşı Vakfı, 

Muhsin Ertuğrul'un 

ölümünün 1 0. y ı ldönümünde 

yayınladığı Benden Sonra 

Tufan Olmasın!  adlı  

anı l arından sonra, 

doğumunun 1 00. y ı l ı  

onuruna, tiyatro 

düŞüncelerini de 

Gerçeklerin Düşleri 

adl ı  bir başka 

anıtsal yapıt la 

sanatseveri ere 

sunuyor . . .  
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T Ü RK HAVA YOLLARI 

istanbul Kültür ve  Sanat Vakfı 
6. Uluslararası istanbul Tiyatro Festival i 'ne 

katı lan toplu lukların u laş ımına büyük destek veren 
TÜRK HAVA YOLLARI 'na 

ve 
tüm bası l ı  malzernede yaptığı katkı iç in 

MAS MATBAACIL IK A.Ş.'ye 
teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culru re and Ares 
is graceful ro 

T U R K I S H  A I RLINES 
and 

MAS M ATBAACILI K A . Ş .  
for t h e  i r  conrriburion 

rowards the real isation of t he 
6th I n ternational İstanbul  Theatre Fest iva l . 



BİR SANAT YAPITI , 

I Z LEYiCiNiN 

YARA TI CI KA TILil\tliYLA 

BÜTÜNLE ŞİR.  
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