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7. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festival i 'n in 
gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan 
T.C. Kültür Bakanlığı ve 
Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu'na 
teşekkür eder. 

The İscanbul Foundacion for Culcure and Ares 
is graceful co che Miniscry of Culcure and che 
Promocion Fund of che Turkish Prime Miniscry 
for cheir generous concriburion cowards 
che realisacion of che 
7ch Ime�nacional İscanbul Theaue Fescival. 



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 

lives to the great art of drama ... 



Yaşamın anlamı, her şeyden çok 
sanat yoluyla kavranabilir. 

The meaning of life can be grasped more 
completely through art than by any other means. 

Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI 



Ayrılık sabahı ne kadar beyaz 
Ölümün hüzünlü arkadaşı kar 
Bana ütülü bir çarşaf hazırlar 
Bir karanfil tam yüreJin üstünde 

ONATKUTLAR 



5 iSTANBUL KÜL TÜR VE SANAT VAKFI 
İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Avrupa'nın 
birçok kentinde yılın belirli sürelerinde 
yapılmakta olan ve çeşitli sanat dallarını içeren 
festivalierin bir benzeri, Avrupa ve Asya 
arasında tarih boyunca bir köprü olan Istanbul 
gibi bir metropolde de yapılmasını düşleyen bir 
sanayici olan Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın 
önderliğinde, ondört fırma yöneticisinin de 
katılımıyla, 1973 yılında kuruldu. lik Istanbul 
Festivali Cumhuriyetin 50. yılının kutlandığı 
1973 yılında, 15 Haziran ile 15 Temmuz 
arasında gerçekleştirildi. 
Istanbul Festivali ilk yıllarından itibaren Türkiye 
ile birlikte tüm ulusların müzik (orkestra 
kanserleri, oda müziği, resitaller ve geleneksel 
müzik), klasik bale ve çağdaş dans, opera 
folklor, caz/pop, tiyatro, sinema, seminer, 
konferans, kongre ve plastik sanatlar 
dallarındaki yaratıcılıklarının en iyi örneklerine 
programlarında yer vermeyi amaç edinmiştir. 
Kuruluşundan bu yana Istanbul Festivali 
çerçevesinde her yıl ortalama 50 gösteri yer 
almış, programının niteliği ve çeşitliliğiyle sayısı 
yıldan yıla artan bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 
Kuruluş amacına ulaştığının bir göstergesi ise, 
kuruluşundan beş yıl sonra ve ilk başvurusunda 
( 1977) Avrupa'nın en önemli festivallerinin 
üyesi olduğu Avrupa Müzik Festivalleri Birliği'ne 
kabul edilmesidir. 23. Uluslararası Istanbul 
Müzik Festivali 20 Haziran - 16 Temmuz 1995 
tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 
Film gösterileri, Uluslararası Istanbul Festivali 
programına ilk kez 1981 yılında alınmıştır. 
Izleyicilerden gördüğü ilgi üzerine, film 
gösterileri 1984'ten başlayarak Istanbul 
Festivali'nden ayrı bir döneme, Nisan ayına 
kaydırılmış ve 1985'te Festival programında, ilk 
kez biri "Uluslararası" diğeri "Ulusal" olmak 
üzere iki yarışmalı bölüme yer verilmiştir. Yıllar 
içerisinde sürekli bir gelişme gösteren Festival, 
1989 yılı başında, dünya festivallerinin 
koordinasyonunu üstlenen FIAPF (Federation 
lnternationale des Associations des 
Producteurs de Films/Uiuslararası Film 
Yapımcıları Dernekleri Federasyonu) tarafından 
"Özel Konulu, Yarışmalı Festival" olarak 
tanınmıştır. 14. Uluslararası Istanbul Film 

The Istanbul Foundation for Culrure and Arrs 
was founded in 1973 under the leadership of Dr. 
Nejat F. Eczacıbaşı, who had conceived the idea 
of a festival of rhe arrs, similar ro those held 
annually ar cerrain times of the year in a number 
of European ciries, ro be held in Istanbul, a 
metropolis that for centuries had formed a bridge 
berween Europe and Asia. Thus the lsr Istanbul 
Festival was held from 15 June ro 15 July 1973, 
on the 50rh anniversary of the foundation of the 
Republic of Turkey. 
From irs fırsr inceprion the Istanbul Festival has 
aimed ar including in irs programmes the fınesr 
examples of arrisric creariviry in rhe fıelds of 
music (orchesrral concerrs, chamber music, 
recilars and rradirional Turkish music), classical 
baller and contemporary dance, opera, folklore, 
jazz/pop, cinema, drama and visual arrs from 
borh Turkey and abroad, as well as seminars, 
conferences and lecrures. Each year, since the year 
of i ts foundation, the International Istanbul 
Festival programme has included an average of 
fıfry events designed ro appeal ro a grear variety 
of rasres, resulring in a sready annual increase in 
attendance fıgures. That ir succeeded in 
achieving the high standards of qualiry ir has ser 
irself, is proved by irs acceprance in 1977 as a 
member of European Fesrivals Associarion. 23rd 
International Istanbul Music Festival will be 
held 20 June- 16 July 1995. 
Film screenings were fırsr included in rhe 
International Istanbul Festival programmes in 
1981. From 1984 onwards the Film Festival has 
raken place in April, quire independenrly of the 
International Istanbul Festival, and in 1985 rwo 

· national and international comperirions were 
included in i ts programme . .International 
Istanbul Film Festival sreadily increased in 
imporrance until, ar rhe beginning of 1989, ir 
was offıcially accepred by FIAPF (Federation 
Internarionale des Associarions des Producreurs 
de Films) as a "Comperirive, Specialised 
Festival", 14rh International Is ranbul Film 
Festival rook rake place 1 - 16 April 1995. 
The rhearrical contriburion, which had originally 
formed one branch of the International Istanbul 
Festival, was re-organised in 1989 as a third 
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Festivali 1 - 16 Nisan 1995 tarihleri arasında regular acriviry of the Istanbul Foundation for 
düzenlenmiştir. Culrure and Arrs. The International Istanbul 
Uluslararası Istanbul Festivali programının bir Thearre Festival is held in May, immediardy 
bölümünü oluşturan Tiyatro, 1989 yılından afrer the end of the Istanbul rhearre season, w ith 
başlayarak Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın a programme comprising the fınesr examples of 
üçüncü ve sürekli bir faaliyeti olarak the work of bor h foreign and Turkish rhearre 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Istanbul'da companies, and has aroused grear public interesr. 
tiyatro sezonunun sona ermesinden sonra, In ı987 the various national and international 
Mayıs ayında düzenlenen Uluslararası Istanbul exhibirions in the fıled of visual arrs, formerly 
Tiyatro Festivali programına Türk ( ödenekli ve arranged as part of the International Istanbul 
özel) ve yabancı tiyatro toplulukları en iyi Festival programme, were discontinued, to be 
örneklerle katılmakta ve gösterilen izleyicilerin replaced by the Istanbul Biennial, the fourth 
büyük ilgisini çekmektedir. international acriviry of the Istanbul Foundation 
Daha önceki yıllarda Uluslararası Istanbul for Culrure and Arrs, comprising exhibirions 
Festivali programlarının bir bölümü olarak devared to the laresr rrends in contemporary art. 
düzenlenen plastik sanatlar dalındaki çeşitli The 4rh International Istanbul Biennial will rake 
ulusal ve uluslararası sergilere 1987 yılında son place ı o November- ıo December ı995. 
verilmiş ve bu tarihten itibaren de çağdaş Beginning from ı986, a special seetion was 
sanattaki son akımların sergilendiği Istanbul dedicared to jazz w i thin of the International 
Bienali, Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın Istanbul Festival. Since rhen the Festival hasred 
dördüncü uluslararası nitelikteki faaliyeti olarak renowmed groups and masters of jazz, such as 
başlatılmıştır. 4. Uluslararası Istanbul Bienali 1 O Keirh Jarrerr, Ray Charles, Miles Davis, Dizzy 
Kasım - 1 O Aralık 1995 tarihleri arasında Gillespie, Jan Garbarek, Modern Jazz Quartet, 
gerçekleştirilecektir. Manharran Transfer, Ometre Coleman, Wynton 
1986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul Marsalis, David Sanbom and many orhers. 
Festivali programı kapsamında özel bir bölüm Wirhin the lasr three years, an audience 
Caz Müziğine ayrılmıştır. Bu güne değin Keith exceeding ıoO.OOO was arrracred and enabled the 
Jarrett, Ray Charles, Miles Davis, Dizzy event to gain an independent identiry. Thus, in 
Gillespie, Jan Garbarek, Modern Jazz Quartet, ı994 the Board of the Foundation decided to 
Manhattan Transfer, Ornette Coleman, organise the event as a separate acrivity. The fırsr 
Wynton Marsal is, David Sanborn gibi Caz International Istanbul Jazz Festival was held in 
dünyasının önde gelen grupları ve caz ustaları ı 994 and this year it will rake place ı - ı 5 July. 
Festival' e katılmıştır. Son üç yıl içerisinde caz W ith rhe announcement of a separate Jazz 
izleyicisinin 1 OO.OOO'i aşması etkinliğin ayrı bir Festival, the name of the International Istanbul 
Festival olarak değerlendirilmesini zorunlu Festival was changed ro International Istanbul 
kılmıştır. 1994 yılında Vakıf Yönetim Kurulu Music Festival which will carry on irs activities 
kararıyla Uluslararası Istanbul Caz Festivali as a specialised festival of classical music, baller, 
bağımsız bir etkinlik olarak düzenlenmeye opera and rradirional music. 
başlanmıştır. 2. Uluslararası Istanbul Caz In ı992, the Foundation was awarded the 
Festivali 1 - IS Temmuz tarihle.ri arasında "Trophee International des Arrs er de la Culrure" 
gerçekleştirilecektir. by Insrirut International de Promorion er de 
Caz'ın da ayrı bir etkinlik olarak ayrılmasından Presrige ofUNESCO. 
sonra programını klasik müzik, bale, opera ve 
geleneksel müzik dallarında yoğunlaştıran 
Uluslararası Istanbul Festivali'nin adı, 
Uluslararası Istanbul Müzik Festivali olarak 
değiştirilmiştir. 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 1992 yılında 
UNESCO.'nun bir yan kuruluşu olan "lnstitut 
International de Promotion et de Prestige" 
tarafından 'Trophee International des Arts et 
de la Culture" ödülünü almıştır. 



7 iSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 
İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS 
ONUR KURULU THE HON ORARY BOARD 

Cumhurbaşkanı SÜLEYMAN DEMIREL 
President 

Başbakan Prof. Dr. TANSU ÇILLER 

Prime Minister 

Içişleri Bakanı NAHIT MENTEŞE 
Minister of Internal Mfairs 

Dışişleri Bakanı 
Prof. Dr. ERDAL INÖNÜ 

Minister of Foreign Affairs 

Maliye Bakanı ISMET ATTILA 

Minister of Finance 

Milli Eğitim Bakanı NEVZAT AYAZ 
Minister of Education 

Ulaştırma Bakanı 
MEHMET KAYA KÖSTEPEN 
Minister of Transport 

Kültür Bakanı ERCAN KARAKAŞ 
Minister of Cu! tu re 

Turizm Bakanı IRFAN GÜRPlNAR 
Minister of Tourism 

Istanbul Valisi 
HAYRI KOZAKÇIOGLU 
Governor of Istanbul 

Istanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı 
RECEP TAYYIP ERDOGAN 
Mayor of Istanbul 

Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI 
NECIL KAZlM AKSES 
Prof. CEVAT MEMDUH AL TAR 
PRINCE BERNHARD 
LEONARD BERNSTEIN 
NADIA BOULANGER 
DAME NINETTE DE VALOIS 
Prof. CARL EBER T 
SAIME EREN 
PHILIPPE ERLANGER 
AHMET M. ERTEGÜN 
BURHAN FELEK 
ROBERT FENAUX 
JANOS FERENCSIK 
ZIN O FRANCESCA TTI 
Dr. ANTONIO GHIRINGHELLI 
PIERRE GILBERT 
Ord. Prof. Dr. FAHRETTIN KERIM GÖKA Y 
VAHIT HALEFOGLU 
ERNESTü HALFFTER 
FEYZI HALICI 
ARTHUR HAULOT 
CLEMENS HOLZMEISTER 
MAURICE HUISMAN 
LOUIS JOXE 
HERSERT VON KARAJAN 
Prof. Dr. HANS ERICH KASPER 
Prof. WILHELM KEMPFF 
Dr. RA YMOND KENDALL 
ONAT KUTLAR 
PIERRE L YAUTEY 
ZUBIN MEHTA 
YEHUDI MENUHIN 
MARIO MORTARI 
SEPPO NUMMI 
NURVER NUREŞ 
Dr. SEROITE OKACHA 
Prof. CARL ORFF 
Prof. GYULA ORTUTAY 
ANDRE PARROT 
Prof. KLAUS PRINGSHEIM 
CEMAL REŞIT REY 
ARTHUR RUBINSTEIN 
A. ADNAN SA YGUN 
MUKADDER SEZGIN 
RENZO SILVESTRI 
JAMES J. SWEENEY 
MITSUO TANAKA 
AFEWORK TEKE 
ANDRE WENDELEN 
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KURUCULAR VE ÜYELER F O  UN DERS AN D M EM RES 

LEYLA GENCER, Devlet Sanatçısı Srare Arrisr Ord. Prof. Dr. FAHRETTIN KERIM GÖKA Y 
Başkan GÜMÜŞSUYU HALl SAN. VE TIC. A.Ş. 
President VIT ALl HA KKO 

MEHMET ŞUHUBI 
HALK SIGORTA T.Ag. 
NIHAT HAMAMCIO LU 

Başkan Yardımcısı HILTON INTERNATIONAL, ISTANBUL 
Vice Presidenr HÜRRIYET GAZETECILIK VE 

KURUCULARF OUN DERS 
MATBAACILIK A.Ş. 
IBM TÜRK LTD. ŞTI. 

FETTAH AYTAÇ IŞIKLAR HOLDING A.Ş. 

BURLA MAKINA TICARET VE YATIRIM A.Ş. IKTISAT BANKASI TAŞ. 

MEHMET R. DEVRES ISTANBUL BÜYÜK ŞEHIR BELEDIYESI 

ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş. ISTANBUL ROTARY KULÜBÜ 
ISTANBUL SANAYI ODASI ALl KOÇMAN 
lST AN BUL TICARET ODASI BERNARD NAHUM 
KOÇ HOLDING A.Ş. OSMANLI BANKASI A.Ş. ARA KUYUMCUYAN IZZET PENSOY 
LIBAŞ INŞAAT VE YAT. A.Ş. -PERFEKTÜP AMBALAJ SAN. VE TIC. A.Ş. 

SlNAI YATIRIM VE KREDI BANKASI A.O. A. RlZA ÇARMIKLI 

TATKO, OTOMOBIL LASTIK MILLI PIYANGO IDARESI 
KEMAL MÜDERRISOGLU VE MAKINA TIC. TAŞ. 
HALIT NARlN AFIF TEKTAŞ 
NET TURIZM TIC. VE SAN. A.Ş. TÜRKIYE SlNAI KALKlNMA BANKASI A.Ş. 

TÜRKIYE TURING VE ORGANIK KIMYA SAN. VE TIC. A.Ş. 

OTOMOBIL KURUMU PAMUKBANK TAŞ. 
PROFILC HOLDING A.Ş. 

ÜYELER M EM BERS RABAK ELEKTROLITIK BAKlR MAMULLERi A.Ş. 
SANDOZ ÜRÜNLERI A.Ş. 

AKBANK TAŞ. EMIN SENCER 
ORHAN AKER SEMIH SIPAHIOGLU 
AKSA, AKRILIK KIMYA SAN. A.Ş. SOYTAŞ HOLDING A.Ş. 
AKSU, IPLIK DOK. VE BOYA APRE FAB. TAŞ. MEHMET ŞUHUBI 
ALBER BILEN FETHI TAN ALAY 
PlNAR ARAN-ARITAŞ SU ARITMA SAN. A.Ş. TEKFEN HOLDING A.Ş. 
ARÇELIK A.Ş. TERCÜMAN GAZETECILIK VE MAT. A.Ş. 
AYGAZ A.Ş. TÜRK EKONOMI BANKASI 
IZZET BAYSAL TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 
FUAT BEZMEN TÜRK HENKEL KIMYEVI MADDELER SAN. A.Ş. 
HALIL BEZMEN TÜRK PETROL VE MADENI YAGLAR TAŞ. 
REFIK BEZMEN TÜRK PIRELLI LASTIKLERI A.Ş. 
Dr. MUSTAFA BIRGI TÜRKIYE ET AP OTELLERI -
BIRLEŞiK ALMAN ILAÇ FABR. FIKRET EVLIYAGIL 
BORUSAN, BORU SANA Yil A.Ş. TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.Ş. 
BP PETROLLERI A.Ş. TÜRKIYE ITHALAT VE IHRACAT BANKASI A.Ş. 
FAHIR ÇELIKBAŞ TÜRKIYE IŞ BANKASI A.Ş. 
ERDOGAN DEMIRÖREN TÜRKIYE ŞIŞE VE CAM FABRIKALARI A.Ş. 
DEMIRÖREN ŞIRKETLER GRUBU TÜRKIYE VAKlFLAR BANKASI TAO. 
SELMA H. DEVRES ULUSOY TURIZM VE SEYAHAT 
Prof. HAYRI DOMANIÇ KOLL. ŞTI. 
AHMED ŞECI EDIN ÜNILEVER-IŞ TIC. VE SAN. 
OSMAN EDIN TÜRK LTD. ŞTI. 
EGE HOLDING A.Ş. SUAT HAYRI ÜRGÜPLÜ 
ELGINKAN HOLDING A.Ş. VEB OFSET ILERI MATBAACILIK A.Ş. 
ÖZER ESEN YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş. 
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YÖNETIM KURULU ICRA KURULU 

BO ARD OF ADM INI STRA TI ON EX ECU TIVE BOARD 

Başkan Başkan 
President President 

ŞAKIR ECZAClBAŞI ŞAKIR ECZAClBAŞI 

Başkan Yardımcıları Üyeler 

Vice Presidents Members 

ASlM KOCABIYlK 
TAYFUN INDIRKAŞ 

BARLAS KÜNT AY 
HILMI YAVUZ 

Dışişleri Bakanlığı DENETIM KURULU 

Ministry of Foreign Affairs 
AU DI TORS 

Maliye Bakanlığı 
Ministry of Finance ÇELIK ARSEL 

Milli Eğitim Bakanlığı ALBER BILEN 

Ministry of Education 

Kültür Bakanlığı 
Ministry of Culture 

Turizm Bakanlığı 
Ministry of Tourism 

Turizm Bakanlığı 
Tanıtma Genel Müdürü 
Ministry of Tourism, 
General Director of Information 

Devlet Opera ve Balesi 
Genel Müdürü 
General Director of the 
State Opera and Baller 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü 
General Director of the State Theatres 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası Müdürü 
Director of the Presidential Symphony Orchestra 

Prof. Av. ERCÜMEND BERKER 
IBRAHIM BETIL 
Prof. Dr. MÜNIR EKONOMI 
GENCAY GÜRÜN 
TAYFUN INDIRKAŞ 
ZÜLFÜ LIVANELI 
GEYVAN McMILLEN 
Dr. NAZAN ÖLÇER 
Prof. Dr. BÜLENT ÖZER 
Dr. CAN PAKER 
HILMI YAVUZ 
FARUK YENER 
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YÖNETIM 

M AN AGEM EN T 

Genel Müdür 
General Director 
MELIH FERELI 

Genel Müdür Sekreteri 
Executive Secretary 
FUL DURAN 

Uluslararası Istanbul 
Müzik Festivali Yönetmeni 
Director of the International 
Istanbul Music Festival 
CEVZA AKTÜZE 

Uluslararası Istanbul 
Film Festivali Yönetmeni 
Director of the International 
Istanbul Film Festival 
HÜLYA UÇAN SU 

Uluslararası Istanbul 
Tiyatro Festivali Yönetmeni 
Director of the International 
Istanbul Thearre Festival 
DIKMEN GÜRÜN UÇARER 

Uluslararası Istanbul 
Caz Festivali Yönetmeni 
Director of the International 
Istanbul Jazz Festival 
GÖRGÜN TANER 

Uluslararası Istanbul Bienali 
Yönetmeni 
Director of the International 
Istanbul Biennial 
FUL YA ERDEMCI 

Mali ve Idari Işler Yönetmeni 
Director, Finance and Adminisrration 
AS U MAN BAYRAM 

Basın ve Halkla Ilişkiler Yönetmeni 
Director, Press and Public Relations 
ESRA NILGÜN MIRZE 

Spansorluk Yönetmeni 
Director, Spansorship 
ÖMÜR BOZKURT 

DANIŞMA NLAR 

ADVISORS 

Spansorluk Danışmanı 
Spansorship Advisor 
ATILLA AKSOY 

Kurumsal Kimlik Danışmanı 
Corporare Idenriry Cansulram 
BÜLENT ERKMEN 

Grafik ve Yayın Danışma Kurulu 
Graphic Design and Publicarions 
Advisory Commitee 
YURDAER ALTINTAŞ 
BÜLENT ERKMEN 
PAUL McMILLEN 

Hukuk Işleri Danışma Kurulu 
Legal Advisors 
ASLI BAŞGÖZ 
ESAT B ERKSAN 

Mali Işler Danışmanı 
Financial Advisor 
SACIT BASMACI 

Idari Işler Danışmanı 
Adminisrrarive Affairs Advisor 
RIFAT ÖKTEM 



ll ULUSLARARASI iSTANBUL TiYATRO FESTiVALi 
INTERNATIONAL İSTANBUL THEATRE FESTIVAL 
Sanat ve Teknik Danışma Kurulu 
Artisric and Technical Advisory Committee 
ESEN ÇAMURDAN 
Prof. Dr. CEVAT ÇAPAN 
Prof. Dr. ZEHRA IPŞIROGLU 
Prof. YILDIZ KENTER 
Prof. Dr. ÖZDEMIR NUTKU 
ZEYNEP ORAL 
TUNÇ YALMAN 
Prof. Dr. AYŞEGÜL YÜKSEL 

Yönetmen 
Director 
Dr. DIKMEN GÜRÜN UÇARER 

Yönetmen Yardımcısı 
Assistant Director 
KOZA GÖKBUGET 

Teknik Sorumlular 
Tecnical Supervisors 
BOZKURT KARASU 
ECMEL PEHLIVANLI 
KEMAL YIGITCAN 

Basın ve Halkla Ilişkiler 
Press and Public Relations 

Yönetmen 
Director 
ESRA NILGÜN MIRZE 

Yardımcılar 
Assistants 
APO AYDIN 
METIN BAYRAM 
EMRE KOYUNCUOGLU 

Protokol Sorumlusu 
Protocol Supervisor 
ZELIHA KAYA 

Mali ve Idari Işler 
Finance and Administration 

Yönetmen 
Direcror 
ASUMAN BAYRAM 

Muhasebe 
Accounting 
NURA Y KÖKÜLLÜ 

ZEHRA ALTUG 

Arşiv 
Archives 
AYDAN ÖZSOY 
EMINE ŞAHIN 

Santral 
Operatar 
TÜLAY TERZI 

Yardımcı Hizmetler 
Services 
HASAN SAYAN 
AZMI AKSUN 
MEHMET AVCI 
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TEŞEKKÜR ACKN OWLEDGEM EN TS 

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu, 
7. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'nin 
gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm Bakanlık, 
Kurum ve kişilere teşekkür eder. 

The Board of the Istanbul Foundation for Culrure and 

Arts would !ike ro thank the following Ministries, 

institutions, companies and individuals for theit 

generous supporr in realising the 7. International 

Istanbul Theatre Festival. 

Sayın Ercan Karakaş Kültür Bakanı 

Sayın Erdal lnönü Dışişleri Bakanı 

Başbakanlık Dış Tanıtım Müşavirliği 

Dışişleri Bakanlığı Kültür Işleri Genel Müdürlüğü 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü 

TRT Genel Müdürlüğü 

Istanbul Vali l iği 
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 
Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı 
Beyoğlu Belediyesi Başkanlığı 
Kadıköy Belediyesi Başkanlığı 

Aksanat 
Aria Travel 
Atilla Aksoy 
ATV 
Ayfer Atay 
Ayla Algan 
Başak Sigorta (Ali Akşener) 
Bozkurt Kuruç 
Bülent Erkmen 
Cumhuriyet Gazetesi 
Çırağan Palace Hotel, Kempinski, Istanbul 
(Peter W. Tichmann) 
Dori Kiss 
Efe Dış Ticaret (Veysel Dursun) 
Ekser Danışmanlık (Yener Tugay) 
Erhan lşözen 
Erol Keskin 
Ferhan Şensoy 
Ferruh Aslan 

Fransa Dışişleri Bakanlığı 
The Ministry of Foreign Affairs of France 

Fransız Kültür Merkezi, Istanbul 
(François Neuville) 
French Cultural Cencre Istanbul 

Gülser Orhan 
H.V. Nejat Büyükköksal 
Hürriyet Gazetesi 
lberia Havayolları (Antonio Medina) 
Ispanya Başkonsolosluğu (Luis Moratinos) 
The General Consulate of Spain 

Ispanya Dışişleri Bakanlığı 
Ministry of Foreign Mfairs- Spain 

Istanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 
Istanbul Municipal Theatres 

lnterpan Reklamcılık (Mustafa llbak) 
!talyan Kültür Merkezi (Adelia Rispoli) 
Iralian Cultural Cencre, Istanbul 

Lufthansa Hava Yolları (Paul Wilhem Müggenburg) 
MAS Matbaası (Cenap Kangöz, Lokman Şahin) 
Mil l iyet Gazetesi 
MIMERAM 
Murat Karasu 
Mustafa Gerçeker 
Müveddet Anter 
Osman Wöber 
Oto Basımevi (Asım Ekrem) 
Plays and Players 
Promoshop (Sedat Altan) 
Reklam Iş 
Sabah Gazetesi 
Şenol Demiröz 
Tevfik Bilgin 
Tipograf (Osman Tülü) 
YeniYüzyıl Gazetesi 
Yıldız Kenter 
Young and Rubicam Reklamevi 
Yurdaer Altıntaş 
Zafer Ergin 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
7. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'nin 

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan 
Kurumsal Sponsorları'na 

teşekkür eder. 

The İsranbul Foundarion for Culrure and Arrs 
is grareful ro irs Corporare Sponsors 

for rheir generous conrriburion rowards 
rhe realisarion of rhe 

7rh Inrernarional İsranbul Thearre Fesrival. 

EMLAK BANKASI 

--------- ------------- -- ------ - ----·-
mM Tiirk Umited Şirketi 

� --- THE---
MARMARA 

ISTANBUL 

RENAULT 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
7. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'nin 

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan 
Bölüm Sponsorları'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Ares 
is grareful to its Seetion Spansors 

for their generous conrriburion towards 
the realisarion of the 

7rh International İstanbul Theatre Festival. 

� T.C. KÜLTÜR BAKANLIGI � DEVLET TIYATRO LARI 

BIIBil 

ALMAN KÜL TÜR MERKEZI, lST AN BUL 

he lsa� 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1995 yılı etkinliklerinin duyurularını 

ücretsiz yayınlayarak Istanbul Festivalleri'ne 
destek olan basın kuruluşlarına 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Ares 
is grateful to the following newspapers 

for cheir generous contribution by providing free 
space for the annonuncements of the 

İstanbul Festivals in 1995. 

Cumhuriye( 

YEN! YüZYil 



Teşekkür 
ediyoruz. 
İstanbul Kültür ve Sanat 

Vakfı, 1994 Destek 

Programı üyesi olarak 

İstanbul Festivalleri'ne 

katkıda bulunan tüm 

kurum ve kişilere 

teşekkür eder. 

Special thanks. 
The Istanbul Foundation 
for Culture and Arts is 
grateful to all 
institutions and persons 
for their contribution by 
becoming a "supporting 
member" of the Istanbul 
Festivals in 1994. 

AGF Hay:ıl Sigorta A.Ş. 

Al<arWar, Sait 
Akbal Ecza Deposu 

Albayraklar Ecza Deposu 

Alray Matbaa ve Ambalaj Sanayü Koli. Şirkeri 

Altmok Tanm ve Orman Ürünleri Ltd. irketi 
Altıntel Melamin Sanayi A.Ş. 

Anadolu De.niz Acentalığı 
Aromsa Ltd. Şirketi 

Ara Menkul KJymetle.r 
Avusturya Hava YoUan 
Ayer, Sümer- Özdemir 

Balsu Pazarlama 

Barlas, Murat 
Bayer Türk Kimya Sanayi Ltd. irkeli 

Bayındır Holding A.Ş. 
BNP. AK. Dresdner Bank A.Ş. 

Koz Ecza Deposu 
Kuyumcuyan. Ara 

Körfezbank Merkez Şubesi 
Larnp Aydırtlauna Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Lever Temizlik Maddeleri Sanayi A.Ş. 
Likkon Lld. Şirketi 

Logo Yazılım 
Lucas Dize) A.Ş. 

Lucas Eleklrik Ticarel A.Ş. 
Lucas Servis Ticaret A.Ş. 

Magnesil A.Ş. 
Mansur, Ali 

Mansur, Metin 
Manı Gemi Kiralama A.Ş. 

Mas Matbaacılık A.Ş. 
Meltem Ecza Deposu 

Boveri, A.sea Brown 
Cemsan Aydınlatma Ticaret Ltd. irketi 
Chase Manhanan Bank İstanbul Şubesi 

ComagA.Ş. 

Memsan Metal Mamulleri San. ve Ticaret A.Ş. 
1etesan Mühendislik ve Taahhüt Ltd. Şlr"keti 

Coster Aerosol 
Cumhuriyet Gazetesi 
Çakıcılar Plastik A.Ş. 

Çetinsu, likhan 

Çimtaş A.Ş. 
Dalsan Alçı anayi Ticaret A.Ş. 
DAP Pazarlama A.raşu.rma A.Ş. 

Dasa Daj!ıum 
Dementaş Sanayi ve Ticaret 

Dimel Lld. irketi 
Dolua Bağctlık arapçılık A.Ş. 

EEC Kontrol ve Otomasyon Sistemleri 
Eczacıbaşı Bakster Hastane Ürünleri 
Eczacıbaşı ilaç Sanayi ve Ticarc:t A .. 

Eczaabaşı Ilaç Pazarlama 
Eczacıbaşı Rhone Poulenc haç Pazarlama 

Eczacıba ı Tüketim Pazarlama 
Ekip Ticaret ve Nakliyat ltd. irketi 

Ekol Uluslararasi Taşunacılık Ltd. Şirketi 
Elle Adi Kom. irketi 

Er Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Es Ecza Deposu 

Farmagal Ecza Deposu 
Feget Tıbbi Ambalaj Sanayii ve Ltd. Şirketi 

Fida Film 
Fira Teknik 

Galenos Ecza Deposu 
Galmak I.J.d. irketi 

Gedik Holding 
Genel Denizcilik Nak.liy:ıl A.Ş. 

Gimd Hediyelik Lld. Şirketi 
Girişim Pazarlama 

G.race Iç ve Dış Ticaret Lld. Şirketi 
Hat Pano, (Halil Torun) 

Hedef Ecza Deposu 
Hepşen Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi 

Milliyet Gazetesi 
Modileks Tekstil A. 

MudoA.Ş. 
Nahum, Sernar 

Nevzat Ecza Deposu 
ursan Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Oerlikon Kaynak Elektrodlan Sanayii A.Ş. 

Oracle Bilgisayar Sistemleri Ltd. irketi 
Oto Çiğ A.Ş. 

ÖZ Ecza Deposu 
Pak, Canan 
Pak, evhiz 

Pamukbank Genel Müdürtüjlü 
Panel Pazar Araşumıa ve Danışmanlık A.Ş. 

Panorama Yemek Üretim ve Servis A.Ş. 
Park Şamdan 

Pflzer İlaçlan A.Ş. 
Profilo Holding 

Reklamcılık Ticaret A.Ş. 
RPM RadarA. 
Sabah Gazetesi 
Sandalcı, Kosta 

Sarbak Metal A.Ş. 
SCS Staefa Control Systems Ltd. irketi 

Selçuk Ecza Deposu 
Sempap Kaj!ıtçılık Sanayü ve Ticaret A .. Ş. 

Seranpaş Ser.unik ve Endüslri Pazarlama A.Ş. 
Sel Group Holding A.Ş. 

Siemens 
Simpar A.Ş. 

Sıhhat Ecza Deposu 
Software AG 

Şişikler Inşaat Sana yü 
Take-2 

Tav Gümrükleme Ltd. Şirketi 
Tayf Basım Yayın Sanayü ve Ti�t Ltd. 

Şirketi 
Tekin Kajlıtçılık Lld. Şirketi 

Hürriyet Gazetesi Teknarom Gıda Katkı Maddeleri Sanayi ve 
lçd Ecza Deposu Ticaret Lld. Şirketi 

İdeal Ecza Deposu Tet.rapak A.Ş. 
Ideal Swıdan Mümes. San. ve Tic. A.Ş. Transtaş Taşıma Ticaret ve Sanayi A.Ş. 

llkem Ecza Deposu Tuna Film 
İlsaş Ecza Deposu Tiirldye � Bankası Şişli Şubesi 

Istanbul Ço.rap Sanayi A.Ş. Uygur, Celal 
!zmir Umuınj akliyat Tic. Lld. Şirketi Uygur, Cevdet 

Wormallon l..iaison Offıcer for Turkey NA TO Yalan Plastik A.Ş. 
Headquarte.rs Verpak Ambalaj Sana yü ve Ticaret Ltd. Şirketi 

Kemer Inşaat A.Ş. Yakındoğu Ecza Deposu 
Kembauk Merkez Şubesi Yalova Elyaf 

Kocaeli Sanayi Odası Young and Rubicam Rddamevi 
Z<:neca Türkiye Lld. 

Ziler, Suna 



Başarıyı Paylaşalım. 
İstanbul Festivalleri yıllardır 
kentimizin kültür ve sanat yaşamını 
zenginleştiriyor. 
Sanatseverlere nitelikli 
programlarıyla ulaşan İstanbul 
Festivalleri bütçesinin %80'inin 
sponsorlarımızın ve destek programı 
üyelerimizin katkılarından 
oluştuğunu biliyor muydunuz? 
İstanbul Festivalleri'ne destek olmak 
başarıyı paylaşmaktır. 

Sponsorluk Programı ve Destek Programı 
üyeliği için aynntılı bilgi: 
Ömür Bozkurt, Sponsorluk Yönetmeni 
Tel: (0-212) 293 31 33-34 
Faks: (0-212) 249 55 75 



BILINÇLE SANAT VE 

SANAllÇILARA YAPTIGI 

KATKILARD"N DOLAY I 

EMLAK BANKASI 



:%:;.::; , ;..-; IBM Internet % � : Connection 
:-�- //// ,..; for OS/2 

K lik 

K/ik 

K lik 

Dıiıı� a� ı kii�·iiltt·ıı �·iiziiııılt·ı· 

K/ik 

K/ik 

İletişiınin yeni boyutu 
INTERNET'e 
IBM Warp'la bağlanın. 
Türkiye'de INTERNET olanağını bütün 

işlevleriyle sağlayan tek bilgisayar 

firması olan IBM, sizi OS/2 Warp işletim 

sistemiyle lnternet'e hemen bağlıyor; 

hiçbir kurumun sağlayamadığı kadar kolaylık, 

mükemmel altyapı ve güvence sunuyor. 

Ekranda abone formunu doldurun, 

şifrenizi hemen öğrenin, INTERNET'in 

dünyasına girin. Ayrıntılı bilgi için 

IBM'i (0212) 280 09 00 no .lu telefondan arayın. 

IBM kalitesini bir kez daha yaşayın. 

- �--------- - ------.---- -- --------_ _..._,_ 



Uluslararası 
İstanbul Festivalleri ... 

resmi oteli . 

3 yıldır Uluslararası 

İstanbul Festivalleri'ni 

destekleyen The Marmara 

İstanbul, bu yıl da 

festivalierin resmi oteli 

olarak konuklarını 

ağırlamaktan mutluluk 

duyacaktır. 

.... , � 
�� ".... THE ----
�·} MARMARA 
rm ISTANBUL 

Taksim 80090 Istanbul Tel: (0-212) 251 46 96 Faks: (0-212) 244 05 09 



RENAULT 

Türkiye'ye "Yaşanacak Otomobiller" 

sunan RENAULT-MAIS, yaşamı bir 

sanat olarak algılıyor, sanata ve 

sanatçıya saygı duyuyor. 

Ve RENAUL T-MAIS, daha güzel 

s 
A 
N 
A 
T 
1 

N 

D 
o 
s 
T 
u 

yaşanacak bir dünya için sanatla 

dost olmayı, değerli sanatçılara 

onurlu çabalarında destek 

olmayı vazgeçilmez bir görev 

sayıyor. 

RENAUU' 



ANBUL KÜL TÜR VE SANAT VAKFI'NlN KURUMSAL SPONSORU DHL, 

7. ULUSLARARASllSTANBUL TIYATRO FESTIVALI'NDE 

iYi SEYi RLER DiLER! 







herkes 
onuokuyor! 
Sobohıın, toplumu 

çok yakındon ilgilendiren, 

politik, sosyal, ekonomik ve 

uluslarorası konulara; 

daima ısrarlı �;;: �. 

ve yansız }n���� 
d manı\ KAVG A V:: 

bir yokJoşımlo ��!, � · ��J .� "' 
oçıkJık getirdiğini herkes biliyor 

ve onu okuyor. 

��!t 
"Tür1<iye'nin en iyi gazetesi" _ 



Tam beklediğiniz gibi! 

Genç, kültürlü, farklı. 

Bakış açısı geniş. 

Görsel yapısı aydınlık, 

batılı ... 

işte, Yeni Y üzyıl. 

okuyacaksınız. 

(*) Pazar günleri, Cafe Pazar ekiyle birlikte. 



KONSER & ANTİPASTA, PASTA & BASTA 
Her pazar Saray'daki konser keyfini Beliini'deki İtalyan yemekleri ile tamamlayın. 

Müzik ziyafetinden hemen sonra, Beliini Restaurant'ımızda 
kendilerine has pişirme usulleri ile hazırlanmış,değişik İtalyan yemekleri, 

çeşitli makarnalar ve cezbedici tatlıları sizlere sunmak istiyoruz. 
Pazar günleri 

• Konser 12:00-13:00 • Büfe 12:00-16:00 • 840.000TL. (kişi başına) 
Limitsiz yerli şarap, bira, alkolsüz 

içecekler kahve veya çay yukarıdaki fiyata dahildir. 

ÇIRAGAN PALACE HOTEL 
KEMPINSKI · iSTANBUL 

Çırağan Caddesi 84, Beşilct:q, 80700 Istanbul. 1\ırkey 
Tel: 9().212-258 33 77 Fax: 90-212-259 66 87 Th: 39397 cphk ır 

Türkiye'deki ilk cnuf]yadinffllotels ofthtfWorld® üyesi 
• Bir Lufthansa Mlles & More onaldığı 

t: .. 

� 



Karton 
Ambalaj da 

Yeni 
Boyutlar 

Duran Ofset 
MA T BAACIL I K  VE AM BA LAJ SA N AY İ A.Ş. 
Y EN İBOSNA KÖYALTI MEVKİİ 34520 BAHÇELİEYLER - İSTAN BUL 

TEL: (0212) 551 90 00 FAX: (0212) 551 90 03 



sayın: 
festival izleyicisi 

.. --------T ı ı : Aktif : 
ı - ı :nagıtım: 
ı ı 
L-------L 

festival davetiyelerini ve 
biletlerini 

sizlere ulaştırmaktan 
mutluyuz, gururluyuz. 

Dağıtım ve Postalama Hizmetleri Ltd.Şti. 

İstanbul : (212) 222 27 94 (10 Hat) 
Ankara (312) 384 27 38 (4 Hat) 
İzmir : (232) 464 38 32 (3 Hat) 

Fax: (212) 222 27 10 
Fax: (312) 384 27 42 
Fax: (232) 464 37 31 





___ __ içbir 

kuşku yoktur ki, 

Türkiye'nin sanayi, ticaret ve hizmet 

kesimlerine olduğu kadar, 

ülke kültürüne, 

arı, duru Türkçe'nin yaygınlaşmasına, 

grafik sanatlarının, filmciliğin, müziğin 

gelişmesine katkısı bulunan 

tek ticari sektör: 

Reklamcılıktır. 

BİRİKİM!FCA! 
REKLAMCILIK, DANIŞMANLIK VE TİCARET A.Ş 



V 

___ist-__atılvd �ft1r_EesrUH!li '!!fe� 
��M:t-�� 

__ ,hı��karu __ 

----��� ����m�rnz���---

Kazancı Yokuşu 64/4 
Cihangir 80060 Istanbul 

Tel: (0212) 244 40 25, 244 58 28 
Faks: (0212) 249 84 78 



Toplumsal Belgeler Dizisi 
• 

MUHSiN ERTUGRUL 

BENDEN SONRA 
TUFAN OLMASlN! 

GERÇEKLERiN 
• • • DUŞLERI 

Modem Türk Tiyatrosu'nun 

kurucusu Muhsin Ertuğrul, tüm 

yaşamını sanata adadığı gibi, 600'e 

yakın inceleme ve denemesiyle 

tiyatro düşüncesine de büyük 

katkılarda bulunmuştu. 

Eczacıbaşı Vakfı, 

Muhsin Ertuğrul'un ölümünün 

1 O.yıldönümünde yayınladığı Benden 

Sonra Tufan Olmasın! adlı anılarından 

sonra, doğumunun IOO.yılı onuruna, 

tiyatro düşüncelerini de Gerçeklerin 

Düşleri adlı bir başka anıtsal yapıtla 

sanatsev eriere sunuyor. .. 

Genel Dağıtım: Tekin Yayınevi 



34�----------------------------------------------------------
Merhaba Elma Ağacı* 
Onat Kutlar 

B
ir bilim adam1m, bir sanatÇJYI, bir gerçek aydm1 ne kadar zor 
düşünüyorum da olup bitenlere bir türlü ak1/ erdiremiyorum. 
Bilim ve sanat ağacmm dallarmm, hangi özgür kaynaklardan gelen sularla 

bes/endiğini düşünüyorum da, bu ağaCI karanlikta b�rakarak, en sağlam dal/anm 
budayarak, çevresinde aşiimaz bir beton duvar örerek ne yapmaya çallştJğlmiZI 
anlayamlYorum. Ülkemizin bir Iran olmadJğml biliyorum. Geçmişin karanlikianna 
dönmeye kimsenin niyeti olamaz ülkemizde. Nice çekici de gelse bu "alem-i 
esrar"dan akim ve yaşamm aydmllğma Çikmak zorundayiz. Sert topraği, en 
olumsuz koşullar altmda delen her tohumu, gümş1ğma yönelen her dali gözümüz 
gibi korumak zorundayiz. Onlara yalmz olmadJklanm, bu ülkenin bilime, sanata, 
özgürlüğe, içtenlikle bağli insanlarla aydmllğa ç1kacağma olan inanCJmlzm bir düş 
o/madJğml anlatmak zorunday1z. 

*Alıntı: Yeter ki Kararmasın, Can Yayınları, Istanbul 1989. 



35 
Tiyatro Festivali Başlarken ... 
Dikmen Gürün Uçarer 

E
estivaller ... Onca koşuşturmanm, yürek çarpmttsmm, heyecamn, endişenin 
dolu dizgin yaşandtğt ama izleyiciyle bütünleşmeye doğru bir adtmm daha 

attldtğt o "ilk gün" den sonra dinginliğin, banşm, güzellik/erin simgesi olan 
festival/er . . .  
insanlarm birbirlerini ktyastya yok ettikleri, değer yargtlannm akti almaz ölçülerde 
yozlaşttğt hassas süreçlerden geçmekte olan ülkelerde sanatm, hele hele 
tamamen insan unsuruyla yoğrulan ve onunla soluklanan tiyatro sanatmm önemi 
daha da kesinleşiyor. Tiyatronun misyonu, her dönemde ve her ülkede çağdaşltğt 
yakalamak isteyen kesimlerin umut tştğt olarak belirlenmiş. 
Tiyatro, insan yaşamma tuttuğu ayna ile bazen olaylan büyüteç a/tma yattran 
bazen değişik açtiardan yaklaşarak {ark edemediğimiz yönlerini yansttan bir düş, 
bir gerçek, bir fenomen. Kimi zaman act verici, kimi zaman ürkütücü, kimi 
zaman umut dolu ... 
Ülkemiz, dünyamtz zor ve karmaştk bir süreçten geçerken sizlere tiyatronun 
umut ve heyecan dolu yönüyle yaklaşmak istedik, ama bu çizgide seçtiğimiz 
yapttiarda kendimizi ve içinde yaşadtğtmtz toplumu sorgulamak için de bir zemin 
oluşturmayt amaçladtk. Bu bağlamda programtmtzt olabildiğince geniş bir 
yelpazeye oturtmaya çaltşttk. Bir sokak tiyatrosunun sanat ateşini yaktşmda 
özgürlüğe uzamşm simgelerinden yola çtkarak festivalimiz kapsarnma aldtğtmtz 
gerek klasik, gerekse modern yapttiarda çağt, toplumu ve bireyi sorgulayan 
yak/aştmlara yer verdik. Günümüz dünyasmda gündemde olan farkit inanç, 
düşünce ve kültürlere yönelik basktion tarttşan oyunlar programm bir bölümünü 
oluşturdu; bir diğer bölümde ise kişinin kendine ve çevresine yabanetlaşmasmt 
irdeleyen çaltşmalar yer aldt. Toplumsal eleştiri/erin kah güler yüzle, kah 
başka/dtran bir tavtr/o sergilendiği yorumlar ise yelpazenin bir başka köşesinde 
oturmakta. 
Sokak Tiyatrosu'ndan tiyatro şarktlanna, canlt karton karakterlerden çarptct 
sahne tekniklerine uzanan 7. Uluslararast istanbul Tiyatro Festivali'nde buluşma 
heyecamyla ... 



BiR ZAMANLAR HAYAT ... 

LIFE, ONCE UPON A TIME ... 

TiYATRO G EM iSi 

THEATRE BOAT 

Sanat Yönetmeni 
Artistic Director: 

)aume Bemadet 

Işık Tasarımı 
Lighting Designer: 

j ulio Martin 

Bir Zamanlar Hayat 
Yer Place: 
Rumelihisarı Rumeli Fortress 
Tarih Dare: 22.05. 1 995 
Saat Time: 21.30 

Tiyatro Gemisi 
Yer Place: 
Ortaköy Meydanı 
Ortaköy Square 
Tarih Dare: 25.05. 1 995 
Saat Time: 22.30 

• HALKBANk TÜRKİYE 
l (RJ(fYE HALK BAN<ASI HALK 

BANKASI A.Ş. 'tıin değerli 
katkılarıyla gerçekleftirilmiJtir. 
W e are gratefı•l to TÜRKİYE 
HALK BANKASI A.Ş. for their 
valuable contribution. 

İSPANYA 
BAŞKONSOLOSLUGU 
ile DIŞİŞLERI 

-·-- BAKANLIG/'na 
değerli destek ve iJbir!iklerinden dolayt 
tqekkiir ederiz. 
\Ve art grateful to the GENERAL 
CONSULATE OF SPAIN in 
ISTANBUL and the M INISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS OF S PA/N for 
their kind support and cooperatio11. 

IBERIA Topluluğun 
ııakliye.ri lBERIA 

tarafindan sağlaıımtJitr. 
Transporlation by ki nd courte.ry of 
lBERlA. 

BEŞIKTAŞ BELEDIYES/'nt ithirliği vt 
yardmı/artndan dolayt ltjtkkiir tıkriz. 
Wt would likt to thank tht MUNIC/PAL/TY 
OF BEŞIKTAŞ for thtir cooperation. 

Düşler Evrenine Yolculuk ya da Özgürlük Arayışı 
Dikmen Güriin Uçarer 

24 yıll ık başarı l ı  bir geçmiş ... Ve Els Comediants Sokak Tiyatrosu 
yaşama bakışlarındaki düşsel zenginliği görsel öğelerle, müzikle, 
masklarla adeta bir şölen havasında yansıtırken Akdeniz ikliminin 
sıcaklığını da beraberlerinde getiriyorlar. Çalışmalarındaki hareket 
noktası işte bu zenginl ik ve yaşamın güzell iklerle içiçe olması 
gerektiğine inançları. Els Comediants'ın gösteri lerinde ritüel-mitoloji
efsane, dans-müzik-mask ve kuklalarla kucaklaşırken tiyatro sanatının 
insanı dünya kurulduğundan bu yana saran büyüsü de bir kez daha 
kendini kanıtlıyor. Dünya çapında bir üne sahip olan; Expo 92 gibi 
uluslararası bir olayın açılış şenliklerini, Bareelona Ol impiyatları'nın 
kapanış gösterilerini düzenleyen, Venedik Karnavalı sırasında San 
Marco Meydanı'nı bir tiyatro rnekanına dönüştüren, Bogota'da . 
bombalar patlarken gösterilerine devam eden bu ilginç grubun özelliği 
izleyenlerine salt düşler evreninden seslenmek değil. Ispanya'nın 
siyasal panoramasında tiyatronun konumuna bakıldığında bu sanat 
dal ının baskı unsuruna karşı direnişin bir parçası olduğu görülür. 
Aslında bu, hemen her ülkede böyle değil mi? Tiyatro, toplumların 
özgürlük arayışının değişmez uzantısı. .. Els Comediants da yapıtlarında 
yaşamı özgürce kucaklarken işte böylesi bir arayış içinde olduklarını, 
yaptıkları özgür tiyatroyla özgürlüğü yücelttiklerini vurguluyor ve 
sanatın teröre karşı belki de en etki l i  silah olduğu tezini savunuyorlar. 
Topluluğun sanat yönetmeni Jaume Bernadet, 1994'de,Taormina Arte 
tarafından uluslararası bir jürinin katılımıyla düzenlenen Avrupa 
Ödülleri töreninde grubunu temsilen yaptığı konuşmada "Ispanya' da 
metne dayanan tiyatronun temel amacı genelde rasyonel analizlere 
yönelmektir. Bu bir seçim meselesidir. Bizim seçtiğimiz yol ise metni 
yadsıyor, katılımcıl ığı ve yüzyüze hesapiaşmayı içeriyor " derken 
özgürce düş kurmayı ve bunu eyleme dökmeyi demokrasiyle 
bağdaştırıyordu. Kaynaklarını halk tiyatrosu geleneğinde bulan Els 
Comediants Meta-Tiyatro'nun, yani sözlerin ötesinde farklı anlatım 
biçimleri üzerinde yoğunlaşmanın, aksiyona dayalı tiyatronun hayatı 
daha iyi tanımak için en doğru yaklaşım olduğunu da vurguluyor ve 
"konvansiyonel tiyatroya asla karşı değiliz ama tiyatro mekanı 
sözcüklerle ve dekor parçalarıyla değil, fiziksel aksiyonla dolabilir" 
diyor. Sesler, hareketler, renkler ... Doğanın güçlü sembolleri; güneş, 
ay, yıldızlar, sessizlik ve boş alan. Yaptıkları tiyatro için boş alanın 
önemini vurgulayan Els Comediants i lüzyon ve tersinlemeden yola 
çıkarken bu iki unsuru sadece bugünün tiyatrosunun değil, geleceğin 
tiyatrosunun da temel taşları olarak görüyor. Yaratıcı l ık, umut ve 
fantaıi Els Comediants'ı kısaca tanımlayacak üç sözcük. 
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"Seyircin in karşısına çıkmak değil, seyircin in içine girmek istiyoruz" 
derken Katalan bölgesinde düzenlenen çeşitli festival lerden, Corpus 
Christi gibi dinsel törenlerden etkilendiklerin i  de vurguluyorlar. Belki 
Els Comediants için bu törenler, bu festivaller farklı ve renkli çıkış 
noktalarıydı, ama kuşkusuz onlar gösterilerine daha farklı elemanlar 
da kattı lar; toplumla içiçeliğe yöneldiler, sokağın bir parçası olmak 
istediler. Her kentin dokusuna göre o kentin insanlarıyla, o kentin 
parçası olan doğal yapılada bütünleşmeyi amaçladılar ve de hep 
birlikte güneşe uzanmayı . . .  Topluluk elemanları genelde Bareelona 
yakınlarında küçük bir köyde yaşmayı yeğliyor. Çevre köylerden 
gelenlerin anlattıkları masalları, efsaneleri yaratıcı çalışmalarında 
değerlendirirken müzik, aksiyon ve imgelerle duyulara 
sesleniyorlar ... Yaşam ve ölüm, sanat ve özgürlük arasındaki 
bütünleşmeyi irdel iyorlar. 

• Do you remember rhe 

fanrasric dosing ceremony of rhe 

Bareelona Olympic Games) Or 

have you warched rhe opening 

fesriviries of E XPO 92 in 

Sevilla? The dynamic, young 

ream of E l  s Co med ianrs, rhe 

famous Spanish Sreer Thearre 

will make irs Festival debur wirh 

rwo specracular producrions. 

Their fırsr performance ar rhe 

Rumeli Forrress will be a rale of 

enchanrmenr. An exciring 

reflecrion of rhe magical world of 

rhearre, an arr as old as rhe 

hisrory of mankind. Wirh 

fıreworks, masks, music and 

dance E ls Comedianrs will carry 

us beyand rhe limirs of rime and 

space. 



Yer Venue: 
Ses Tiyatrosu Ses Thearre 
Tarih Dare: 23, 24.05. 1 995 
Saat Time: 2 1 . 1 5  

Dr. Nejat F .  Eczacıbaşı'nın anısına 
ithaf edilmiştir. 
Ded icaced co cb e memory of 
Dr. Nejac F. Eczacıbıl§t. 

TÜRK HENKEL 
A.Ş. '1ıin değerli 
karkılarıyla 

gerçeklejtirilmijtir. 
Wle are grateful to TÜRK HENKEL 
A.Ş. for their valuable co1ıtributimı. 

G ALMAN KÜLTÜR 
MERKEZi lSTANBUL'a 
iıbirliklerinden dolayı 
tqekkiir ederiz. 

\Ve are grateful to the GERMAN 
CULTURAL CENTRE ISTANBUL 
for their kind cooperation. 

Lufthansa Sanatçılarm ıtlcqımı 
LUFTHANSA 

tarafından sağlarmııjlır. 
Transportation by kind courte.sy of 
LUFTHANSA. 

Baş Kaldıran, Pervasız, Zorlayıcı, Hesap Soran ve Soğuk . . .  
Zeliha Berksoy 

Ute Lemper'in Kurt Weill'a tutkusu şi irin gerçeğinden başlıyor! 
Brecht, nasıl somut gerçeğin durmaksızın yeniden keşfine gitmişse 
Ute Lemper'in de söylemek istediği çok şey var bu yer yüzünde. 
Öylesine baş kaldıran, pervasız, zorlayıcı, hesap soran ve soğuk. Ute 
Lemper opera sanatından seçimini şanson söylemeye yaparken 
insanların sefaleti, ruhlarının ve yaşamlarının yoksulluğu, sokak 
serserileri, fahişeler Kurt Weil l  şarkılarındaki dahice müzikle birleşip 
onun hançeresinde hem duygulu hem yadırgatıcı bir yaratışa 
dönüyor. Wei l l ' in müziği tiyatro sanatıyla müziğin karışırnma 
dayanıyor. Ve Weill' in 1 937'de söylediği gibi, modern tiyatronun 
gereksinimleri primadonna'nın o hassas ses telleri için kurban 
edilmemeli. Özel durumlar, görevler ve eğlenceler için yazılmış olan 
bu şarkıların hepsi bir bakıma Weil l ' in diğer kompozisyonları yanında 
ayrı bir değere sahip. Modern müzik için bir yolun keşfı, özel l ikle 
entellektüel ödünler vermeden kitlelere ulaşan en geniş anlamda 
müzik tiyatrosu için. Kurt Wei l l  gibi çağımızın sayı l ı  
kompozitörlerinden birinin Brecht i le birl ikte yarattıkları müzikaller 
"Üç Kuruşluk Opera," "Yedi Ölüm Günahı," "Mahagony Kentinin 
Yükseliş ve Düşüşü", "Happy End," sanatın yücelikten kurtulup 
yaşamın gerçeğinin güneş ışığına çıkması, burjuvaların kadife perdeli 
romantik süslü sanatları karşıs ında, yalın beyaz perde önünde üç 
buutlu bir konstrüksiyon yaratması. Yeni gerçek. Şarkı sözleri, 
dramaturji, reji, sahne tasarımı, ışık ve müzik formları. Amaç herşeyin 
topluma hizmeti. Evet, Ute Lemper'i böylesine coşa coşa şarkı 
söylemeye yöneiten toplumsal gerçekte sürekli yeniden keşfedeceği 
somut gerçek; özündeki politik ve sosyal gerçek. 4 Temmuz 1 963'de 
Münster'de dünyaya gelen Ute Lemper ilk dans etmeye başlıyor. 
Sonra piyano dersleri ve Viyana'da Max Reinhardt Tiyatro okulu'nda 
eğitim. Ardından, müzik eğitimini Salzburg, Köln ve Berlin'de yapıyor. 
Andrew Llyod Weber'in Viyana prodüküyonu "Cats" de oynuyor. 
1 98S'de "Peter Pan" komedi müzikalinde baş rol geliyor ve de 
ardından Kurt Weill' in müziğini keşfediş. Ute Lemper 1 986'da 
Stuttgart Stadtheater'de Jerome Savary'nin rejisiyle yorumladığı "Sally 
Bowes"u Lyon, Düsseldorf, Roma ve Paris'de de sergi lemiş, Paris'te 
bu rolle Moliere Ödülü'nü kazanmıştır. Milano Piccolo Tiyatro'da, 
Beriiner Ensemble'da, Tokyo, Hong Kong, Kudüs Festivali'nde, 
Londra'da, Sydney'de sahneye çıkmıştır. Ünlü "Mavi Melek" 
müzikalinde Lola rolünü oynamış ve yönetmen Peter Zadek'le de 
çalışma olanağı bulmuştur. "Yedi Ölümcül Günah"ı Londra Senfoni 
Orkestrası ile seslendirmiş plak yapmıştır. Marlene Dietrich, Edith 
Piaf gibi şansoncuların da repertuarını söyleyen genç opera sanatçısı 
Ute Lemper şarkılarındaki ironik, teatral, değişken yorumculuğu ve 
geniş bir repertuarı i le tüm dünya sanat merkezlerinde başarılı, 
anlamlı bir kariyer çiziyor. 
1 968' 1 i  yıl larda Beriiner Ensemble'da Helene Weigel, Ernst Busch, 
Giesela May, Hi lmar Thate, Ekkehart Schall'den Weii i/Brecht 
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şarkılarını d in lediğimde heyecanım beni bu şarkılara tutkulandırmıştı. 
Berlin'de ünlü duvar vardı. Duvar' ın bir tarafında Berlin üniversite 
gençliğinin '68 protestoları, evimin köşesinde vurulan Rudi 
Dutscke'nin ayakkabısı otobüs durağının önünde yerde, Duvarın öbür 
tarafında ise zaman 1 950 yıl ında durmuş. Prag'da bahar 1 968 işgaliyle 
kana bulanmış ve sabah Beriiner Ensemble kantininde oyuncular 
gazeteleri açmışlar, şaşkın ve öfkeli .  Sovyetler Prag'a Doğu Alman 
tanklarını sokmuşlar. Bense Kurfürsten-Damm'daki eski apartmanda 
pikabımda Ernst Busch dinl iyorum. Acaba evsahibim bu işe ne 
diyordu? Siz ise Ute, henüz beş yaşındaydınız. Duvar yıkıldı, herşey 
değişmekte ama insanların acıları dinmiyor ve bu şarkıları şimdi de siz 
söylüyorsunuz. Bugüne kadar din iediğim Brecht yerumcuları içinde 
Ute Lemper kendine özgü, değişken ve yeniyi arayan bir oluşum 
sergiliyor. Alışı lagelmiş, klasikleşmiş stilleri yeğlemiyor. 
Sevgi l i  Ute Lemper ülkeme hoş geldiniz ... Bizim şairlerimizin, sanat 
insanlarımızın öğreti lerinin yanında Brecht ve Kurt Wei l l ' in sanatları 
da bizler için öğretinin bir diğer yanı oldu. 
Sözler bildi k, dostça, müzik güzel. .. Size sahnede TOI, TOI, TOI. 

• U te Lemper, who fılled the 

Festival Thearre for two evenings 

in succession and each time was 

applauded by 3500 people ar rhe 

1 994 Edinburgh Festival, is our 

guest at the Is ranbul Thearre
. 

Festival. Ms. Lemper's 

international breakthrough was 

with rhe best-seli ing album, 

"Ute Lemper sings Kurr Weil l . "  

Her one-woman musical show 

will convey her unique blend of 

sensuous singing and engaging 

personaliry. Wirh her jazzy, 

speech-like sryle we shall fırsr 

lisren ro her Weill 

interprerarion. In rhe second part 

she will sing her current 

favourires: German cabarer, 

Hollander, Emer, Leip/Schulrze, 

French chansons, Piaf, Preverr. 

Her pianisr is Bruno Fontaine, 

who accompanied her in the 

srage show, recordings and video 

illusions. 



Yöneten Direcred by: 
Ipi KaJapoğlu 

Tasarım Srage Design: 
Duygu Sağıroğlu 

Oyuncular Casr: 
Haluk Bilginer 
Ahmeı Uğurlu 
Zuhal Gencer 

Yer Venue: 
Muhsin Ertu�rul Sahnesi 
Muhsin Ertuğrul Srage 
Tarih Dare: 24.05. 1 995 
Saat Time: 2 1 . 15  
Tarih Dare: 25.05. 1 995 
Saat Time: 20.30 

Çöplük Üzerine Bir Derleme, Birkaç Söz 
Ahmet Levendoğlu 

"TANRI, içimizdeki cinayet kuyusuna inerken, kendi maskesini bizim 
yüzümüzde kullanır . . . Işte o zaman kuyu, bize ölümün çimen 
yaprakları kadar güzel serinliğini sunar . . .  lğdişlenen varlığımızı, 
çöplüğün karanlık dölyolundaki atı lmış eşyalar labirentinde, o 
korkunç güzel Söz' e dönüştürdüğümüz an, kendimize tanrımız kadar 
yabancılaştığımızı da görürüz. Yalnızl ık ve yoksulluk, içimizdeki güneşi 
bir tiran imparatorluğuna teslim ettikçe içinde yaşadığımız çağ, 
gözlerimizi bir kurban bıçağıyla köreltir ya da yüreğimiz üzerimize 
sürgülenen bir kapı olur ve her şey anlamsız bir kaosa sürüklenir. 
Vicdan azabı çeken insanlar, bir yandan suç ve ceza öte yandan 
delirium yüklü büyülü dünyalarında, insanın tanrının çöplüğü olduğu 
gibi tanrının da öylesine insanın çöplüğü olduğunu görürler ... Her gün 
biraz daha cinayetlerimizin etiyle yaşamımızı sürdürdüğümüz bir yılgı 
çemberinde kendi kati l imizi seçme karabasanma sürüklenmekteyiz. 
Anamızın bizi doğurduğu o suçluluklar göğünde her çırpınış ımız bir 
çöplük, her çöplük de damgalanmış bir kimlik belgesine dönüşürken, 
varlığımız numaralanıp sanki bir toplama kampında koruma altına 
al ınmaktadır. Tutsakl ığımız da özgürlüğümüz de birer utanç çemberi 
gibi kutsal bellediklerimizle aldatmaktadır bizi. . .  Kurbanını tanrısına 
alıştıran bir ikiyüzlüler çağında yasa ve yargı, bizlerce yapılmış, 
başkalarınca kullanı l ıp atı lmış ve atıldığı çöplükten yeniden bizlerce 
özenle toplanıp, yaşamımızı sürdürmemizi sağlayan eşyalara ya da 
kimliğimizdeki varoluşa, yani suç ve cezaya dönüştürülmüş birer kaos 
kuyusudur. Insanın yaşadığı çöplükten tanrı, tanrının yaşadığı insandan 
nasıl her gün bir cinayet çıkıyorsa, karnımızdaki çocuğun babası da 
yüzümüzdeki maskelerin çöplüğüdür." 
Turgay Nar, oyunu "Çöplük" üzerine bunları söylüyor. Bu satırlada 
anlatılan bir roman, bir film de olabilirdi. Bu kısa yazı bir "felsefe 
denemesi" de olabi l irdi .  Giderek, gerçek yaşamdan bir c inayet 
öyküsünün zengin imgelem ve "mecaz"lı anlatıma dayalı bir "haber
yazı"sı da. Yazarınca açıklanan "ürün" böyle çok yöne çekilebilecek 
bir esnekl ik gösterdiğine göre, bu çok "soyut" bir oyun mu? Değil. 
Şiirsel, destansı, ancak yer yer soyuta doğru kayan, grotesk' e 
dokunan, bir iki yerde kaba güldürü'ye teğet geçen biçemierin 
tümünü de barındırmasına karşın bu, temelde "gerçekçi" bir oyun. 
Ama kanımca en önemli özelliği işte böylesi geniş yelpazeli bir 
anlatım-biçem çeşitl i l iğine yer vermesi; okuru/izleyeni çok boyutlu 
çağrışımlara taşıması, çeşitli düşünsel katmanlara pencereler açması. 
Bu zenginliği, oyun üzerine yazan eleştirmen ve yazarlar yetkin 
biçimde işlediler. Bu değerlendirmeler kendi aralarında da bir bakış 
ve algılama boyutluluğu ve aynı zamanda "yazı değeri" ortaya 







49,_-------------------------------------------,,--------------------
koydular. Bu da, bel irtilmeli ki, çok sık tanık olunan bir durum değil. • "Garbage Dump" is ser in 

Burada değerlendirmelerden bölümler de aktarırsak, yazarın anlattığı "rhe Middle Ages of rhe 

"Çöplük"ün başka ilginç uzantıları nı görebiliriz. "Çöplük" neydi? rwenreerh century" .  The three 

Bakın nelerdi: "Sahnedeki çöplük, yeryüzünün çöplüğü, ü lkemizin proragonisrs, in an "ogre faced 

çöplüğü, en önemlisi yüreklerimizdeki çöplüktü ... Bu çöplük, her an garbage dump" which is rheir 

patlamaya hazır, yönetimlerin seçimden seçime anımsadıkları, tüm (and everyone's) "mutual farher", 
pisliklerimizi, artıklarımızı ve atıklarımızı, tükettiklerimizi fırlatıp wresrle wirh poverry, loneli ness, 
attığımız bir sığınak deği ldi yalnızca. Sıkılan kurşunları, attığımız fare, wirh God's deeds and 

bombaları, içimizdeki kin ve nefreti, fai l i  meçhul olmayan cinayetleri, dwellings, wirh lives pasr and 

soygunlarımızı, talanlarımızı, çıkar i l işkilerimizi, tatmin edemediğimiz lives wasred. Turgay Nar's plays 
cinsel şehvetimizi, açgözlülüğümüzü, yalnızlığımızı, iç imizde ("Garbage Dump" in parricular) 

büyüttüğümüz ve içinde soluk alıp soluk verdiğimiz tüm şiddeti, are richly poerical. This owes ro 

inançlarımızı ve inançsızlığımızı, suçlarımızı ve vicdanımızı, rhe facr rhar he came inro d rama 
kimliklerimizde yığdığımız bir Iabirentti aynı zamanda ... Ve bu çöplük afrer a long affi liarion wirh 
üç insanın, lsrafı l, Haço ve Aymelek adl ı  üç insanın barınağıydı: poerry. As well as reflecring this 
Yaşamaya, daha doğrusu ölmemeye çalıştıkları, sevgi tohumları, characrerisric, "Garbage Dump" 
sımsıcak i l işkiler, umutlar yeşertmeye, düşlerini gerçekleştirmeye displays rhe spell, rhe mysrery 

çalıştırdıkları bir barınak ... " (Zeynep Oral, Mi l l iyet, 26.3 . 1 995).. . and rhe exuberance of rhearre, 

"( ... )ölümcül sevgiler, ölümcül nefretler ( ... ) korkular, kaygılar, drawing from many sources 

karabasanlar ( ... ) Ama ölüm çimenieri arasında açan sevecenl ik including legend and rhe 
çiçekleri de var." (Sevgi Sanlı, Cumhuriyet, 2 1 .3 . 1 995) ... "( ... ) playwrighr's own life 
yaşadığımız toplumsal ortamı bir çöplüğe benzetiyor. Çöplüğün sarp experiences. Creared by masrerly 

dünyasında çöplüğü n çocukları -onlar artık sokak çocukları work of all arrisrs involved, 

değillerdir- var olmaya çalışıyorlar; cinsel sarsıntıları, ekonomik "Garbage Dump" was fırsr 
çıkmazları, umarsız siyasal beklentileri içinde, tıpkı bizim gibi, tıpatıp presenred rhis year and received 
bizlere benzeyerek ( ... ) Kirnileyin yüce duygularla donanıyorlar, high acclaim . 
kirnileyin hayvani içgüdülerle. Böylece bir karabasan dünyasında 
ışıltılar pariayıp sönüyor, göz kamaştırıp kayboluyor." (Selim Ileri, 
Cumhuriyet, 4.4. 1 995) .. . "( ... ) bu çöplüğün K.Çekmece veya Halkalı 
çöplüğü değil, içimizdeki çöplük olduğunu hissediyoruz ( ... ) içimizdeki 
karabasanı tam olarak yansıtıyor." (Yalçın Pekşen, Hürriyet, 
1 3 .3. 1 995) ... "( ... ) oyun süresince plastik atıklar içinde boğuşan, 
yapışan, hiç durmadan kıvıl kıvıl kaynaşan, haşır huşur yaşayan ve asıl 
önemlisi, kapitalizmin bağırsağı "Çöplük"ün kaçını lmaz girdabında, 
sürüklenerek emilen, bütün değerleriyle iki yoksul insan ( ... )" (Burçay 
Anger, Aydınl ık, 25.3. 1 995) ... "Içimizdeki ve dışımızdaki çöplük ( ... ) 
Çöplük; somut ve soyut anlamları ile çöplük. Gerçek; yoksul luk, 
gecekondu -burada çöpkondu- güç ve güçsüzlük. Kötülük; etme ya da 
edilme. Gerçeküstü (belki de gerçekaltı); Tanrı, günah, boş iman boş 
inanç ... korku." (Feza Kürkçüoğlu, Express, 8.4. 1 995). "Çöplük"ü 
yaşama geçiren yönetmen lşıl Kasapoğlu, tasarımcı Duygu Sağıroğlu,  
ışık düzenini gerçekleştiren Cafer Yiğiter i le oyuncular Haluk Bilginer, 
Ahmet Uğurlu ve Zuhal Gencer de, oyunun ev sahibi Tiyatro 
Stüdyosu da, gerek izleyiciden gerek eleştirmen ve yazarlardan 
olağanın çok üstünde övgüler aldı lar. Kıvanç duyduk, sevindik. Bu 
övgüler dökümüne bu satırlar arasında yer yok elbet. Hem sanatçılar 
övgüyü hak etme sınavını her gösteride yeniden verirler. Tiyatronun 
eşsiz, benzersiz (ve elbette insanoğlu var oldukça ölmeyecek) bir 
sanat olmasının belki birinci l nedeni bu değil mi?  Sınav, 7. Uluslararası 
Istanbul Tiyatro Festival i 'nde yine verilecek. 
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Yer Venue: 
Kenter Tiyatrosu 
Kenter Thearre 
Tarih Dare: 25.05. 1 995 
Saat Time: 20.30 
Tarih Dare: 26.05. 1 995 
Saat Time: 18.30 

ct�UııNılltııGVıılıfı VEHBi KOÇ 

afl/4fl VAKF!IFiAT'ın 
değer/ı 

karkılarıy/a gerçeklejlirilmijtir. 
W e are grateful to VEHBi KOÇ 
VAKFI!FiAT for the ir valuable 
contribıttimı. 

ITALYAN İTALYAN KVLTVR 
KÜLTÜR MERKEZi İstallbu/'a MERKEZI değerli destek ve 
ijbirliklerinden dolayı tejekkiir ederiz. 
W e are grateful to the /TALI AN 
CULTURAL CE TRE, Istanbulfor 
their kind support and cooperation. 

Canlı Karton Karakterler ve Ennio Marcherta 
Tilbe Saran 

Çocukluğunuzdaki el işi kağıtların ı  hatırlıyor munuz? Hani turuncu 
güneşler altında sarı saç örgülü kızların kıyısında dolaştığı lacivert 
denizler yaptığınız kağıtları . . . .  Hatırlıyor musunuz? Peki ya karton 
bebekleri? Hani üzerlerine ince kartondan elbiseler giydirdiğiniz ve 
arkasına gizlenip nice kişiyi canlandırdığınız o koca gözlü al yanaklı 
bebekleri hatırlıyor musunuz? Elimde bir tomar renkli el işi kağıdı bir 
de makas olsa, çocukluğurndaki gib i  kesip biçsem bebeklere giydirsem 
sonra hepsini kaleidoskop gibi bir kutuya koysam da ışığa tutup 
baksam Ennio Marhetto'nun gösterisine benzer bir şey çıkar mı 
dersiniz? Hiç sanmam. Siz Charlie Chapl in' in bastonunu Elton John'un 
sarı kurdelesine dönüştürebil ir misiniz? Peki Shirley Bessey'den 1 4. 
Louis'ye dönüşebil ir misiniz ya da Kraliçe Elisabeth'den Freddie 
Mercury'e? Isterseniz denemeden önce kağıttan mucizeler yaratan 
adamı, teknoloj inin bulaşmadığı bu sih irli gösteriyi, gözünüzün 
önünden yüz kişiyi tek başına geçiren Ennio'yu izleyin.Venedik'de 

Goldoni'nin yaşamış 
olduğu evin yanı 
başında doğan Ennio 
Marchetto küçük bir 
çocukken tiyatro 
sevdasına tutulur. 
Geleneksel Venedik 
Karnavalı için 
Commedia Deii'Arte ve 
Walt Disney 
fi lmlerinden esinlenerek 
kendine kostümler 
tasarlar. Kağıt ve 
plastikten oluşturduğu 
bu giysileriyle 
karnavalın aranılan kişisi 
olur. Bir yandan 
babasının kahve 
makinesi 
tamirhanesinde çalışır, 
bir yandan Academia 
Deii'Arte'nin hazı rlık 
s ınıfında okur. Bozuk 
bir kahve makinesini 
sökmeye çalışırken 
birgün gösterisinin i lk  
fikri, kağıttan bir 
Marilyn Monroe'nun 
başının üzerinde 
uçtuğunu hayal 
etmesiyle doğar.Eski 
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filimleri, fotoğrafları inceleyerek kağıttan dev bir Marilyn heykeli 
oluşturur. Daha sonra Marilyn'in hareketlerini davranışların ı  taklid 
etmeyi öğrenir ve sonunda kağıt heykeli karton bebeklere elbise 
takar gibi bedenine giydirir. Kağıt ve plastikten oluşturduğu bu iki 
boyutlu heykellerini peruk, takı gibi küçük aksesuarlarla 
zenginleştiren Ennio Marchetto repertuarını genişletmeye başlar. Bu 
arada Dei i'Arte tiyatrosunda maske yapımında çalışır. Fransa'da 
Lindsay Kemp'in atölye çalışmalarına katıldıktan sonra tüm zamanını 
kendi gösterisini hazırlamaya ayırır. l 988 yılında Bolonya Altın 

Sivrisinek Genç 
Yetenekler Festivalinde 
birinci olur. Bu gösteri 
i le ltalya'n ın hemen her 
yerindeki klüplerde, 
tiyatrolarda çalışır. 
1 990'da canlı karton 
karakterler gösterisiyle 
Uluslararası Edinburgh 
Fringe Festivali'nde 
büyük başarı kazanır. 
Popüler kültüre dayalı bu 
eğlenceli geçit resmi 
dünyanın pek çok yerinde 
beğeniyle karşılanmıştır. 
1 993 yılında Laurence 
Olivier En Iyi Tek Kişilik 
Gösteri dalında ödüle 
aday oldu. Başdöndüren 
bir hızla değişen kağıt 
ikenalar karşısında ciddi 
yetişkinleri kıkırdayan 
veletlere dönüştüren bu 
varyete tiyatrosunu 
kaçırmayın. 

• Maybe you would not ger 

excired if someone wld you that 

Ennio Marchetto wearing paper 

costumes made by himself, is an 

im personatür of world famous 

characrers, especially the pop 

stars. It is possible only after 

watching him on stage tO realize 

w har ki nd of a wizard we've 
come across. His profıciency in  

using his body, changing 

characrers wirh swifrness, his 

creative genious in his designs 

for paper costumes and his 

dynamism is enough to make his 

"live - caricatures" show unique. 

Marilyn Monroe, Pavarotti ,  

Barbara Streisand, Elvis Presley, 

Madonna are just few exarnples 

of the characrers that he puts 

onto the stage. Marchetto,who 

was nominated in 1 993 for a 

Laurence Olivier Award for Best 

Enrerrainmenr, has performed 

almost all over the world. 



DOKTOR FAUSTUS YA DA ŞEYTANI N  PAL TOSU 

DOCTEVR FA USTUS OU LE MANTEA V DIABLE 
DOCTOR FAUSTUS OR THE DEVIL'S COAT 

Thomas Mann'ın "Dr. Faust" 
metninden yola çıkarak, 
Goethe, Marlowe, Andersen, 
Baudelaire'in �i ir ve 
metinlerinden olu�turulan 
kolaj 
Based on "Dr. Faust" by Thomas 
Mann with fragmencs of the 
works of Goethe, Marlowe, 
Baudelaire and Andersen 

Tasarım ve Gerçekle�tirme 
Concept and Realisation: 
Stephane Braunschweig, 
Giorgio Barberio C orsetti 

Müzik Music: Gualtiero Dazzi 

l�ık Tasarımı Lighting Design: 
l\1arion Heıulett 

Video Video: Fabio laquorıe 

Oyuncular Cast: 
Pierre-Aiain Chapuis, Claude 
Duparfait,jean-Marc Eder, Flore 
Lefebre Des Noettes, Uon Napias 

Yer Venue: 
Taksim Sahnesi Taksim Scage 
Tarih Date: 26, 27.05. 1 995 
Saat Time: 2 1 . 1 5  

Onat Kutlar'ın anısına ithaf 
edilmiştir. 
Dedicated to the memory of 
Onat Kurlar. 

Toplıdugun nakliyesi 
... iili AFAA 'rım 

(Association Française d'Action 
Artistique-Ministere des Affairs 
Etrangeres) degeri i katkılar�yla 
gerçeklejtirilmijlir. 
Transportation by ki nd courtesy of 
AFAA (Associatiorı Française d'Actiorı 
A rtistique-Ministere des Affairs 
Etrangires). 

"Doktor Faustus" ya da Şeytanın  Paltosu 
Zeynep Oral 

Ne zamandır adlarını duyuyordum: Braunschweig ve Corsetti. Biri 
Fransız, öteki ltalyan. Braunschweig Avrupa ülkelerinde son iki, üç 
yıldır "Tiyatronun dahi çocuğu" diye anıl ıyor; Corsetti ise 1 994'da 
"Sahne Tasarımında Yaratıcı Yaklaşımlar" dalında "Avrupa Tiyatro 
Ödülü"nü kazanıyordu . . .  Geçen yıl Edinburg Festivali'nde 
Braunschweig' ın  yorumu, Corsetti i le ortak sahne tasarımları sahneyi 
tutuşturuyordu. "Bir Kış Masalı" prodüksiyonu, dil lerden 
düşmüyordu . . .  
Bir topluluk ya da bir yönetmenle ilgi l i  birbirinden olumlu ve övgü 
dolu şeyler okumuş ve duymuşsanız, eserle karşılaştığınızda düş 
kırıklığına uğramak işten bile deği ldir . . .  Işte bu endişeyle tiyatrodaki 
koltuğuma gömülmüş "Doktor Faustus ya da Şeytanı n Paltosu" adlı 
oyunun başlamasını bekliyordum . . .  Geçen Aralık ayında Paris 
Sonbahar Festivali'ndeydi. .. Sahnede önce eski mi eski bir piyano . . .  
sonra ik i  insan: Kim olduklarını bi lmiyoruz. Bildiğimiz, piyanonun 
sahibi olanın, çalmak üzere piyanonun başına geçenin, o tuşlardan 
anlamlı tek ses çıkaramadığı. . .  Belki de ya çalamazsam korkusundan, 
yeryüzüne i l işkin binbir endişeden, belki de kendine 
güvensizliğinden .. . Ama öteki, hani doğrusu piyanoyla pek bir ilgisi 
olduğunu sanmadığımız öteki, kendine duyduğu sonsuz güven, 
gerçekçi yaklaşımı ve vurdumduymaz tavırlarıyla bize piyano çalacak . . .  
Sakın bunlar bir insanın iki yüzü, piyano ise yalnızca bir araç, bir 
bahane olmasın .. . Faust ve Mefısto, yaratan ve tüketen, sanatçı ve 
şeytan. O piyanodan anlaml ı  bir müzik çıkarabilmek için başlayan 
pazarl ı k  . . .  Ama çok çabuk bu pazarl ık tüm yaşamı, yeryüzündeki tüm 
sanatları, kapsayacak ... Thomas Mann'ın "Doktor Faustus" eserin in 
bir bölümünden "Şeytanın Paltosu" bölümünde, "Ben ve O" 
diyaloğundan, yola çıkarak hazırlanan bu oyuna Marlowe, Goethe, 
Andersen, Baudeleaire'in sesleri, dizeleri karışacak. "Ben" ve "Öteki", 
yaratıcıyla şeytan arasındaki kavgada, tartışmada, çekişmede ve 
hesaplaşmada elbet Kadın'ın da yeri var. Kadın şimdi Goethe'nin 
Marguerite'i, Baudelaire'in es in perisi, biraz sonra Anderson'un Cadı'sı 
ya da Deniz Kızı. Şimdi melek, biraz sonra şeytan, şimdi üreten, 
doğuran toprak ana, biraz sonra yok eden ya da ölümün ta kendisi. .. 
Ve hesaplaşma, yaklaşık bir saatl ik oyun boyunca sürüyor. Daha 
yüzyıllarca süreceği gibi. .. Ama sakın bu söylediklerime bakıp, bu 
oyunu diyaloğa dayalı bir tartışma oyunu sanmayın. Hesaplaşmanın 
sahnede var edilmesi görsel bir şölenden farksız. Ama bu sizi 
coşkuyla kasıp kavuracak, yerinizden hapiatacak bir şölen deği l . . .  Bu, 
sizi biraz uzak ve mesafeli bir bakışa zorlayan, ama sizi her an 
hayretlere düşürecek, sahnede gerçekle gerçek olmayanın peşinden 
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soluk soluğa koşturacak ve keşfetmenin tadını yaşatacak bir şölen . . .  
Söylemeden olmayacak: Sahnede on iki adet televizyon var. Tartışma, 
hesaplaşma bu televizyon ekranlarında da sürüyor. Çatışma, gökyüzü 
ve yeryüzüne taşıyor, tüm kainatı kapsıyor, televizyon ekranları 
aracılığıyla. Minicik bir mum ateşi, dünyayı kavuran yangınlara, bir su 
damlası çağlayanlara, okyanuslara dönüşebil iyor . . .  Ve tıpkı 
günümüzdeki gibi en uzak sandığımız doğal ya da insani oluşum 
evlerimizden, odalarımızdan, yüreklerimizden, beyinlerimizden içeri 
giriyor ... Şeytanın ya da piyanistin elleri piyanonun tuşlarında ya da bir 
kadın bedeninde gezinirken, ayakları ve düşünceleri bir başka yerde 
dolaşabi l ir. Neden şaşacaksınız ki. .. Gördüğünüz gölgeler, sahiden 
birer gölge mi yoksa bir yanılsama mı, yoksa gerçeğin ta kendisi mi?  
Sakın beyninizin ya da gözlerinizin b ir  oyunu olmasın . . .  
Koltuğuma gömülmüş, sahnedeki gizi çözmeye çalışıyordum. Bu 
televizyon ekranları yalnızca görüntüleri bize i leten cam mı? Belki de 
bir ayna? Belki de yalnızca ışık ve renk? Hayır, hayır projeksiyon 
perdesi olmalı. . . Belki de önceden çeki lmiş filmleri yansıtıyorlari Yok, 
yok, anında canlı yayın yapıyor olmalılar? Sakın bu televizyonlar, epik 
anlatım, yabancılaştırma efekti için bir araç olmasın? Belki de görsel 
bir alegori? Belki de bu saydıklarımın tümü! 
Oyunu izlerken, bir süre sonra bıraktım bütün bu soruları sormayı . . .  
Kendimi tiyatronun anahtarı saydığım o "Büyü"ye bı raktım. Sahnede 
beş oyuncu, on iki televizyon bana o büyüyü yaşatıyorlardı . . .  

• One of the distinguished 

guests of the 1 994 Festival 

D'Auromne A Paris was Cemre 

Dramatique National D'Orleans. 

"Docteur Faustus" is conceived 

and produced by Stephane 

Braunscweig and Giorgio 

Barberi o Corsetti. Stephane 

Braunschweig has been named 

the direcror of the Frene h 

National Drama Cemre in 
Orleans in 1 993,  and in recem 

years he has been hailed as one of 

the most exciting directing 

talents ro emerge. The Iralian 

arrist Giorgio Barberio Corserti 

was awarded in Taormina, in 

1 994, with the "Ptize Europe

New Thearrical Realities" for his 

creative scenic works. "Docror 
Fausrus" is based on Chapter 2 5  
of  Thomas Mann's novel. This 

remarkable play is embellished 

by visual effects which involves 

the dynamics of comemporary 

theatrical concepts. 
Braunschweig and Corserri 

gathered gteat appreciation in 

1 994 Edinburgh Festival with 

"The Wimer's Tale . "  



ÜÇ KURŞUNLUK OPERA 

THREE BULLET OPERA 

Perhan 

Yöneten Direcred by: 
Ferhan Şensoy 

Müzik Music: Alper Mara/, Selim 
Se>ler, Ferhan Şensoy 

Giysi Cosrumes: 
Derya Baykal Şensoy 

Dekor Srage Design: 
Ferhan Şensoy 

Orkestra Orchesrra: 
Alper Mara!, Selinı Se>ler, Hasan 
Köseoglu 

Yönetmen Yardımcı ları 
Assisranrs ro Direcror: 
P mar Alsan, iileyman Oztiirk, Saygın 
Deliba[ 
Işık Tasarımı Lighring Design: 
Kemal Bigeç, Erdem Saran 

Oyuncular Casr: 
Pınar Alsa n, Rana H ima, Ilki Giinq, 
Tilbe Salim, Derya Baykal Şansoy, 
Şiikrali Dedeman, Orha11 Ertiirk, Saygın 
Delibaj, Resul Demir, Levent O nsa!, 
Ferhan Şensoy, Haka11 Bilgin, Hakan 
Allimi af, Erkan Oçiincii, Ozkan Aksu, 
Süleyman Oztiirk, Ayjen Aydemir, Settar 
Tanrıb'ğm 

Yer Venue: 
Ses Tiyatrosu Ses Thearre 
Tarih Dare: 27.05. 1 995 
Saat Time: 21 . 1 5  
Tarih Dare: 28.05. 1 995 
Saat Time: 18.30 

Bertolt Brecht'in Ağbisi Kel Hasan Efendi 
Perhan Şensoy 

"Bir tiyatro ki güldürmez, ben o tiyatroya güler geçerim." diyen 
Augsburg' lu temiz aile çocuğu Bertolt Brecht, Kel Hasan Efendi'yi 
bi lmiyordu, bi lmeden de öldü. Brecht doğduğunda, Kel Hasan 
Efendi 22 yaşındaydı ve Brecht' in  büyüyünce düşüneceği epik 
tiyatroyu bilfiil yapmaktaydı .  
Cahi l l ik yalnız bize özgü değil, Avrupalıların da cahi l i  oluyor. 
Burjuvaların kadife perdeli tiyatrosuyla alay etmek için, yamalı 
Brecht perdesini buluş olarak dünya tiyatrosuna getiren Bertolt 
Brecht, bunun daha önce Abdülrezzak perdesi altında, Kornik-i 
şehir Abdülrezzak Efendi tarafından kullanıldığını bilmiyordu. 
Bilmernek ayıp değil. Ancak yaşamı boyunca, bilmemekle yetinmeyip 
bu konuyu öğrenmemekte de direnen Brecht, bizim buralardan 
transit geçerek, Çin tiyatrosuna gitti. 
Beri iner Ensemble isimli tiyatrosunu kurduktan sonra, takımına 
uzun uzun, yabancılaştırma efekti, soytarıl ık efekti gibi, epik tiyatro 
inceliklerin i  anlatmak konusunda di l in in ucu saka! bırakan Brecht, 
ortaya çıkan işten bir türlü mutlu olmuyor, provalar sırasında sık sık 
sinirlenerek, sahneye çıkıyor, öyle oynanmayacak, böyle oynanacak 
diye gösteriyor, gösterdiğine pişman olarak, tabii ki benim gibi de 
oynanmayacak, çünkü ben oyuncu deği l im, diye purosunu 
kemirerek sahneden iniyordu. Brecht kendi takımına bir türlü 
derdini anlatamıyordu. Beri iner Ensemble'da kafalar iyice 
karıştığında Bertolt Brecht öldü. 
Ben öğrenciyken, Kamuran Şipal tarafından, Brecht'ten di l imize 
çevri lmiş sarı kapaklı "EPIK TIYATRO ÜZERINE" isimli, ince bir 
kitap yayınlandı. 1 960 suları bu kitaptan edinmek, okumuş olmak, 
gereken yerlerin altını çizmişlik, oraları ezberlemişl ik ve hatta kitabı 
üstünde bulundurmak gibi zorunluluklar vardı, bizim çevremizde. 
1 970'1i yı l larda, bu kitabı bulundurmaktan hapis yatmak moda oldu. 
Bu kitabı okuyarak epik tiyatroyu çakmak olası değildi. Herkes 
birbirine anlamış gibi yapıyordu. Çünkü kitap "Das Kapital-Özet" 
türünden sıkıştırı lmış bir Brecht teori leri çevirisiydi. Bu kitap 
olmasa biz Brecht'e çok daha doğru yaklaşabil irdik belki. O kitabı 
anlamadan Brecht'i anlayamayacağımızdan emin olduğumuz. için, 
Brecht'i bir kenara koyup, o kitaba çok kafa yorduk. 
Türk tiyatrosunun ender görülmüş kocaman aktörlerinden biri olan 
sevgi l i  Ayberk Çölok bir gün bana, Türkbükü'nde tam denize 
daimadan önce: 
"Ben bu epik tiyatro konusunu okudum okudum anlamadım 
arkadaş, bir gün bu Kürt Vasıf bana, şıp diye anlattı olayı !"  dedi, 
Türkbükü'nü kendine getiren bir kahkaha attı ve denize daldı. 
John Gay' in 1 728'de sahnelenen DILENCILER OPERASI'nın tam 
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200 yıl sonra güncelleştirmesini yapan Brecht' in ÜÇ KURUŞLUK 
OPERA's ını bugünün Beyoğlu'suna uyarlarken, ben kendimi 
Brecht'ten çok ortaoyununa, Kel Hasan Efendi'ye, Abdülrezzak 
Efendi'ye yakın h isettim. 
ÜÇ KURŞUNLUK OPERA iç in "Bir opera değildir" ya da "Bir Brecht 
Çalışması değildir" derken, şunu demek istiyorum: bu oyunu Bertolt 
Brecht görseydi, türkçeyi bi lmeden bu oyundan büyük keyif al ırdı, ve 
fakat ben Brecht Cami i  müezzinleriyle epik tiyatro tartışmak 
istemiyorum ve Ayberk Çölok'un denize dal ışı gibi, üç el ateş ederek 
giriyerum sahneye. 

• Playwrighr and director 

Ferhan Şensoy says: " white 

upclaring Brechr's play (Three 

Penny Opera) afrer 67 years, I 
was impending more to John 

Gay's "The Beggar's Opera". For 

instance, Gay's Mack the Knife 

was an ourlaw admired by 

comman people. In Brecht's play 

he is a piri less burglar. Our 

characrer Bin Bela Mahmut is 

alsa an ourlaw yer he admires 

Atatürk. Acrually we are not too 

afar from Brechr, because in our 

play as well the depraved 
characrers say the righr rhings. 

"Three Buller Opera" is not an 

opera. Jr is neither a Brechrian 

work. Ir  is an "Orraoyunu" 

(rradirional open-sryle rhearre) 

and ir is as epic as Bredır is close 

to the sryle of our rradirional 

rhearre srar Kel Hasan Efendi ."  



ANNIE WOBBLER 

Arnold Wesker 

Çeviri Translation: Gonül Çapa11 

Yönetmen Director: 
Vacide Öksiizcii 

Sahne ve giysi tasarımı 
Set and costume design: 
Fatma Görgü 

Işık Tasarımı Lighting Design: 
Ahmet Karademir 

Dramaturji Dramaturgy: 
F liruzan Tercan 

Oyuncu Actress: Özlem Ersbilmez 

Yer Venue: 
Atatürk Kültür Merkezi Oda 
Tiyatrosu 
Atarürk Culcural Center Charnber 
Theatre 
Tarih Dare: 28, 29.05. 1 995 
Saat Time: 18.30 

contribmilon. 

Kadın Sesleri için Üç Arya: "Annie Wobbler" 
Ayşegül Yüksel 

"Kökler", "Mutfak", "Dört Mevsim" gibi oyunlarıyla Türk seyircisi 
tarafından yakından tanınan Ingiliz oyun yazarı Arnold Wesker, son 
on yıldır, kalabalık kişi l i  oyunlar yanında, kadın oyuncular için tek 
kişi l ik oyunlar yazıyor. Wesker'in kadın duyarlığını dile getirmedeki 
becerisi daha önceki oyunlarından da bi l in iyor. Ancak, bu tek kişi l ik 
kadın oyunları yazarın dil kullanımı açısından da farklı bir yöneliş 
içeriyor. Wesker, kadın sesinde yarattığı şarkımsı in iş-çıkışlarla, dil 
kullanımında bil inçl i "ses"sel yinelemelerle, soru kipinin açık uçluğu 
yoluyla yakaladığı ezgisell ikle sanki "söz" yoluyla bir müzik parçası 
oluşturmaya yöneliyor. Kadın sesleri için aryalar belki de . . .  
Yaşamla dört dörtlük bir uzlaşma içinde olmayan kadınların aryaları 
bunlar; melodram ögelerine hiç mi hiç yüz vermeyen, yitirilenlerin 
getirdiği hüzünle, hedefine ulaşamamış arayışların burukluğunun 
yumuşak bir gülmece anlayışıyla sarılıp sarmalandığı, tadına doyum 
olmaz okuma parçaları. Wesker bu oyunları bir topluluk önünde 
okumaya bayılıyor; sesini kadınsı kılmak için hafifçe incelterek ... 
Sahnede ise kadın oyuncu için yaman bir fırsat, yaman bir sınav olup 
çıkıveriyor bu oyunlar. Birbirinden çok farklı üç kadının aynı kadın 
oyuncu tarafından perde arası verilmeksizin ardarda sergilendiği 
"Annie Wobbler"ı Vacide Öksüzcü sahnelemiş. Öksüzcü, oyunu 
sahneye yerleştirirken, Wesker'in dekor, giysi ve hareket düzeninde 
öngördüğü akışı bağlı l ıkla uygulamış: oyuncu, bir oyun kişisinden 
ötekine geçerken sahneden ayrılmıyor; dekor ve ışık düzeni de 
seyircinin gözü önünde değişiyor. Wesker çok şey beklemiş kadın 
oyuncudan ve sahne teknisyenlerinden. Belki de döner platformlu bir 
sahne için yazmış oyununu; üst üste giyilen farklı giysilerin de oyuncu 
tarafından teatral bir sevimli l ikle, seyircinin gözünün içine 
bakarakçıkarılmasını düşünmüş belki de. 
"Kiml ikle hesaplaşma" ve/ya da "kimlik arayışı" ortak paydasında 
buluştuğu düşünülen üç kadın iziiyoruz sahnede; yoksul evlerde yarı 
zamanlı temizl ikçilik yapan kocamış Annie Wobbler, filoloji bitirerek 
sınıf atiayan kızıl saçlı, genç Anna, dördüncü kitabı "en çok satan"lar 
arasına girmiş orta-yaşl ı  Anabella. Ayrıca Anabella'nın söyleşimleri, 
"rol yaptığı" iki bölümle, gerçek Anabella'yı sergilediği üçüncü 
bölümden oluşuyor. 
Bir kaç yıl önce "Aşk Mektupları" oyunundaki yorumuyla Sanat 
Kurumu En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü'nü almış olan genç sanatçı 
Özlem Ersönmez, üç ayrı kadını ve beş kişiliği sergilerken, 
oyunculuğunu rahatlatacak abartmalara sığınmak yerine "zor olan"ı 
seçmiş; olabildiğince doğall ığı ... Ne ses taniarına aşırı yüklemeler, ne 
abartılı jestler ya da mimikler, ne de hoplamalı-zıplamalı bir 
hareketl i l ik. Arnold Wesker'in kadınları, Ersönmez' in aracılığıyla, 
tiyatro klişelerinin- yaşlı Annie Wobbler canlandırılırken bile-
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damgasını yemeden yaşama geçiyorlar karşımızda. • The British playwright 

Wesker'in birbirine izlek ve anlatım biçemi açısından ancak pamuk Arnold Wesker is well known in 
ipl igiyle baglı olan- bu nedenle seyirciyi şaşırtan- üç aryası, Gönül Turkey especially wir h "Roots", 

Çapan' ın duyarlı çevirisi, Öksüzcü'nün titiz çalışması, Ersönmez'in " Kirchen" and "Four Seasons". 
dogal, soluklu ve çekici oyunculuguyla düzeyli bir yoruma ulaşıyor. Over the past ren years, besides 

("Cumhuriyet" Gazetesi'nden alınmı�tır) 
writing Iarge-east plays he has 

been rhe author of one-woman 
works. Wesker's raprurous gift of 

depiceing female sensibility is 

known to the audiences. 
Furrhermore, his one-woman 

plays are acclaimed for his 

brillianr use of language. He 
tends to compose a piece of 

music stressing lyrical rises and 

fal ls  in female utterances. By 

reperirious use of same 

inronarions Wesker ereares a 

melody, a melody of "words". 

Ari as for the fe m ale voice . . .  
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Bir Komedyanın i lk  Temsilinden Sonra Tiyatrodan Çıkış 
Nikolay Gogol 

Umduğumdan çok fazla şeyler din ledim. Çeşit çeşit düşünceler . . .  
Böyle bir toplumda dünyaya gelen komedya yazarına ne mutlu. Öyle 
bir topluluk ki, tutarlı bir bütün olamamıştır daha; düşüncelerin topu 
bir tek biçim, bir tek ölçü içine sokan önyargı ların elinde yoğrulup 
kalıplaşmamıştır. Orada herkesin kendine göre bir düşüncesi vardır, 
herkes kendi kişiliğini kendi yaratır. 
Türlü yargılar verd iler; aralarında büyük ayrı l ıklar vardı. Ama o devlet 
adamının temiz niyetlerinde, taşranın ıssız köşelerine düşmüş o 
memurun yüksek özveri duygusunda, soylu bir kadın ruhunun 
güzelliğinde, anlayışlı seyircinin sanat beğenisinde, halkın o şaşmaz, o 
basit sezişinde, hepsinde hepsinde o sağlam, berrak Rus zekası nasıl 
da gözüküyordul Aleyhte olan yargılarda bile bir komedya yazarının 
bi lmesi gereken bir çok şeyler vardı. Ne canl ı  ders! 
Evet memnunum. Ama gene de içimde bir üzüntü var. Gariptir, 
oyunda baştan sona namuslu, soylu biri vardı. Bu namuslu, soylu kişi 
gülmedir. O namusludur, çünkü toplum içinde kendisine pek önem 
verilmediğini bildiği halde ortaya çıkmaktan çekinmedi. O, yazara 
"soğuk bir bencil" adının verilmesine, yazarın ruhundaki yüksek 
duyguların varlığından şüpheye düşülmesine yol açtığı halde gene de 
ortaya çıkmaya karar verdiği için namusludur. Bu gülmeyi kimse 
savunmadı. Ben bir komedya yazarıyım; ona namusluca hizmet ettim. 
Bu yüzden onu ben savunmalıyım. Hayır, gülme, sanıldığından daha 
önemli, daha derin bir şeydir. Bu, geçici bir öfkeden gelen, insanın 
bunalımlı bir zamanında kopuveren bir gülme değil; insanoğlunun 
hoşça vakit geçirmesine yarayan bir gülme değil, insanoğlunun aydın 
doğasından gelen bir gülmedir. Evet, ondan geliyor, çünkü insan 
doğasında gülmenin ölümsüz bir kaynağı vardır. Gülme öyle bir şeydir 
ki çevremizdeki eşyayı derinden derine anlamlandırıverir. 
Gözümüzün önünde akıp giden, yok olan şeyleri aydınlatıverir. Bu 
gülmenin ta derinlerine işleyen kudreti olmasaydı hayatın o küçük, o 
boş yanları ortaya çıkmazdı. Bu gülme olmasaydı her gün önünden 
kayıtsızca geçtiğimiz, hor gördüğümüz o önemsiz küçük şeyler 
gözümüze bunca korkunç, hatta bunca abartı lmış görünmezdi; 
dünyada çok daha kötü insan bulunabileceğini bilen biri kalkıp da, 
"Böyle insanlar var mı?" diye bağırmazdı. Hayır, gülmenin insanları 
kızdırdığını söyleyenler haksızdır.Sadece karanlık şeyler insanları 
öfkelendirir. Gülme ise aydınl ıktır. Bazı şeyler vardır ki onları bütün 
çıplakl ığıyla gözümüzün önüne serecek olursanız elbet ferahlarız. 
Ama onlar gülmenin gücü ile aydınlanınca ruha sukunet getirirler. 
Kötü bir i nsandan öç almayı kuran bir kimse, bu adamın ruhundaki 
kötülüklerle alay edildiğin i  görünce kini hafıfler, neredeyse onunla 
barışır gibi olur. Kendisine benzemeyen kimselere gülündüğünü 
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gören adamın yaralanmadığını, sahnede canlandırılan bir düzenbaza en 
önce bir düzenbazın güleceğini  söyleyenler haksızdır. Belki çocukları 
onlara gülecektir. Ama o dönemin düzenbazı gülmeye katı lamaz. 
Çünkü herkesin kafasında artık bir düzenbaz örneği belird iği için 
yapacağı en ufak bir ahlaksızlıktan dolayı bu örneğin ona ölmez bir ad 
gibi yapıştıralacağını bi l ir. Dünyada hiçbir şeyden korkmayan adam, 
alaydan korkar. Hayır, hayır, ancak iyi insanlar, özleri temiz insanlar 
böyle aydın, böyle yürekten gelen bir gülme i le gülebilirler. 
Ama gülmenin korkunç kudreti iyice bi l inmiyor. Gülünecek şey 
aşağı l ık bir şeydir diyorlar, o kadar. Ancak ciddi, heybetli bir sesle 
söylenen şeyleri yüksek buluyorlar. Ah Tanrım, bu dünyada 
yüksekliğine inandığı hiçbir şeyi olmayan ne çok adam vardır. Esinle 
yaratılan herşey onlar için boş laflardır, saçma şeylerdir. 
Shakespeare'in yapıtları onlara göre saçmadır; ruhun kutsal duyguları 
saçmadır. 
Bu sözleri söylemeye beni zorlayan, yazarın onurunu korumak gibi 
bir neden değil; benim olgunluktan uzak, kusurlu yapıtıma saçma 
denildiği iç in de değil; hayır, ben kusurlarımı bi l iyorum. Beni 
yerenierin yanı lmadıkların ın  da farkındayım. Ama en olgun, en 
kusursuz yapıtiara da "saçma, uydurma" denildiği zaman dünyanın en 
büyük adamların ın saçma yapıtlar bırakmış olduğu söylenince artık 
kayıtsız kalamıyorum. Bu kadar anlayışsız, ruhları soğumuş, yürekleri 
boşalmış insanların çokluğu karşısında yüreğim sızlıyor. Içlerinde 
derin bir sevgi taşıyan kimselerin gözyaşı döktükleri şeylere 
onların,duygusuz yüzlerinde en ufak bir değişiklik bile olmadan 
baktıklarını üstel ik "saçma, uydurma" sözlerini fırlattıklarını görünce 
içim burkuluyor. 
"Saçma . . .  " Yüzyı llar geçiyor, kentler, uluslar yok oluyor; dünyadan 
herşey buhar gibi geçip gidiyor. Ama bu "Saçma"ların arkası geldiği 
yok; boyuna tekrarlanıyor. Akıl l ı  hükümdarlar, derin görüşlü 
yöneticiler, tecrübeli yaşlılar, yüksek duygularla dolu gençler de işte 
böyle bir hava içinde boğuluyorlar. 
"Saçma ... " Oysa, bakıyorsunuz, neredeyse tiyatro yıkı lacak. Kimse 
yerinde duramıyor. Seyircilerin tümü bir an içinde tek bir duygu, tek 
bir kişi haline gelmişler; kardeş gibi bir tek ruh hali içindeler; 
beşyüzyıldan beri artık dünyamızda bulunmayan biri için bir şükran 
duası halinde el çırpıyorlar. O, acaba, mezarında bunları duyuyor mu? 
Yaşamının bütün acılarını tatmış olan ruhu bunları duyuyor mu? 
"Saçma . . .  " Oysa dünyanın bin mihnetini çekmiş, feleğin türlü sil lesini 
yemiş ve artık umutsuzluk içinde kendini öldürmeyi tasarlayan bir 
tiyatroya geliyor ve orada serin gözyaşları döküyor. Tiyatrodan 
çıkarken artık yaşamla barışmıştır. Yeniden her mihneti kabule, türlü 
acıları çekmeye hazırdır. Çünkü yaşamak, acı çekmek, kederler içinde 
yuvadanmak demektir. Insan yaşadıkça bu gibi "saçmalar" yüzünden 
hep böyle gözyaşı dökecektir. 
"Saçma ... " Ama bu saçmalar olmasa dünyayı bir uyuşukluk kaplar, 
yaşam solar, ruhlar küflenir. 
"Saçma ... " Yüzyıllar boyunca böyle saçmaları seve seve dinleyen 
insanların adları dünya durdukça kutsal kalsın. Onlar esinlerin i  
Tanrıdan aldı lar. En soylu devlet adamları felaket günlerinde bi le 
onları savundular. Hükümdarlar, tahtların ın yükseğinden kalkanlarıyla 
korundular. 
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Öyle ise yolumuza daha cesaretle devam edelim.  Ruhumuz 
yergilerden yılmasın; kusurlarının gösterilmesini sevinçle karşılasın. 
Ona soylu duygulardan, insanl ığa karşı o kutsal sevgiden mahrum 
olduğu söylense de cesareti kırılmasın. Dünya bir girdaptır; içinde 
türlü düşünceler, türlü inanışlar boyuna kaynaşır durur. Ama zaman 
onları öğütür. Kalbur gibi, atılması gerekenleri atar, geride sert 
tohumlar gibi gerçekler kalır. Önceleri bomboş görünen bazı şeylerin 
aslında önemli bir anlam taşıdıkları sonradan anlaşılır. O soğuk 
gülüşlerin derinliklerinde ölümsüz, gürbüz bir sevginin sıcak 
kıvılcımları bulunabil ir. Kimbil ir belki günün birinde şu gerçeğe herkes 
inanacaktır: Mağrur ve güçlü insan felaket içinde nasıl küçülür, 
zayıflarsa, zayıf da felaketler içinde o denli güçlenir. Işte bu kural 
uyarınca, yürekten gelme gözyaşları döken bir adam da çoğu zaman 
dünyanın en çok gülen adam ıdır. 

(Şehir Tiyatroları program dergisinden alınmıştır) 

• Of the fıve short srories whose 

scene is set in Petersburg, "The 

Coac" is the lasc and che most 
influencial work of Nikolay 

Gogol. Later, it was adapted ro 

cheatre. "The Coac" is che srory 

of a poor clerk who lives on 400 
rubles a year and whose only 

dream in life is to have a new 

coat. When at last he has the 

money and buys the coat, che 
fırst time he goes out he is 

waylaid by thieves and robbed of 
che coat. He is represenced as a 

pathetically humble and inferior 

fıgure, and che story passes 

through all che gamut of 

atcicudes towards him, from 

sheer fun to poignanc pity. 
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Farsa Dönüşmüş Bir Shakespeare Güldürüsü: "Onikinci Gece" 
Ayşegül YükJel 

Çoğunlukla genç oyunculardan oluşan Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 
son iki yıldır sergilediği çalışmalarla tiyatromuzun gündemine girdi. 
Geçen yıl sunulan, Coşkun ırmak'ın Terentius'tan özgürce uyarlanıp 
sahnelediği "Mi letos Güzeli"yle Sanat Kurumu'nun 1 994 ödüllerinin 
birçoğunu toplayan ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin 1 994 
(Ankara) Ödülü'ne değer bulunan topluluk, bugüne dek lşı l  
Kasapoğlu'yla üç çalışma yaptı. "Macbeth", Orhan Asena'nın 
"Korku"su ve ?.Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'nda sunulacak 
olan "Onikinci Gece". 
lş ı l  Kasapoğlu, Zeynep Avcı'nın Türkçe kullanımı açısından büyük 
keyif veren çeviri/uyarlama metnine dayandırdığı "On ikinci Gece" 
yapımını gezginci bir yerli kumpanyanın ürünü olarak sunuyor. 
Dolayısıyla, Shakespeare'in "romantik komedi"lerinin en ünlülerinden 
sayılan bu yapıt, ilkel bir kumpanya arabasının taşıyabileceği sınırl ı  
dekor/giysi donanımıyla ve sınırl ı  teknik olanaklarla sunuluyor. Roller, 
Shakespeare'in karakterlerine denk düşen oyunculara değil, 
Kumpanyanın artistierinin kişi l iklerine göre dağıtı lmıştır. Bu durumda 
oyunun sunuluş biçemi "benzetmeci" (olayları 'gerçekmiş gibi' 
aktarma) DE(;IL, "göstermeci" (olayları 'oyun' niteliği içinde sunma) 
olacaktır. Tiyatro mekanı bir sokak ya da çadırdır. Oyuncuların hepsi 
soytarı kılığındadır; amaçları ise seyirciyi hiç durmaksızın güldürüp 
daha çok parsa toplamak ... 
"Onikinci Gece"nin Devlet Tiyatrosu tarihinde önemli bir yeri var. 
Kuruluş aşamasında ( 1 948) sunulan yabancı yönetmen l i bir yapımda 
Cüneyt Gökçer ilk kez "jön"ü değil de gülünç kahya Malvolio'yu 
oynayarak büyük başarı kazanmış, Konservatuar'dan yeni mezun 
Yıldız Kenter de aynı yapımda "romantik" Olivia rolüyle ilk kez 
sahneye çıkarak kısa sürede "yıldızlaşmış"tı. 1 960'1arda yeniden 
sahnelenen yapıtta Malvolio'yu Cüneyt Gökçer unutulmaz yorumuyla 
bir kez daha caniandı rm ış, "romantik" Olivia'yı ise bu kez genç, güzel 
ve yetenekli Ayten Gökçer oynamıştı. Bu yapım yurt dışında da 
sergi lenerek yabancı basında uzun uzadıya övülmüştü. Aradan otuz yıl 
geçti. Türkiye'de ve yurtdışında izlediğimiz yabancı toplulukların 
"Onikinci Gece"yi, yeni plastik boyutların oluşturulmasıyla, klasik 
biçernden farklı biçemierde yorumladığını gözlemledik. Tıpkı 
Kasapoğlu'nun yapmış olduğu gibi ... Shakespeare'in yapıtı eskimiş 
miydi?  
Büyük ozan, pek çok oyununda olduğu gibi  "Onikinci Gece" de de 
olaylar dizisini geçmişin uzak, gizeml i  ülkelerinde geçiriyor. Gemi 
kazaları, birbirinden ayrı düşen kardeşler, "kiml ik gizleme" sonucunda 
birçok "yanlışlığa" neden olma yoluyla oluşan delantının mutlu 
rastlantıların yardımıyla çözülüp "mutlu son"a ulaşması gibi klasik 
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komedyadan al ınma ögeleri bu oyununda da cömertçe kullanıyor. 
Yine çoğu oyununda yaptığı gibi klasik komedyadan ald ığı ögeleri, 
kendi toplumunun çok hoşlandığı "romantik aşk" ögesiyle 
buluşturuyor. Dahası, çağının kadınının "kadın olma" sorununu 
"insancı" yaklaşımıyla bu oyunda da irdel iyor. Bunun da ötesinde, 
"komedi"nin sahte "mutlu son"larını gerçeğe aykırı bulduğu için bu 
komedisinde de traj ik boyutlar katıyor, oyunu buruklaştırıyor. 
Kısacası, "Onikinci Gece"nin "ana" olay dizisi günümüz 
yönetmenlerine çeşitli "yeni yorum" olanakları tanıyan zengin ögeler 
barındırıyor . . .  
Ancak, Kasapoğlu'nun izleyeceğiniz yapımda "ana" olay dizisini değil 
de "yan" dizisini ön düzeye çıkardığı görülüyor. Ana olaylar dizisi 
daha çok bir "çerçeve" olarak kullanılmış; yapım, başkişilerini yobaz 
kahya Malvolio ile soytarı Feste'nin oluşturduğu yan olaylar dizisi 
üstünde yoğunlaştırılmış. Shakespeare, yaşadığı dönemdeki Ingiliz 
ortamının- servet avcısı metel iksiz soyluların, yeğenierini çıkar 
i l işkilerinde araç olarak kullanan dayıların, kendini bi lmez, açgözlü 
püritenlerin- çirkinl iklerine ışık tuttuğu yan olaylar dizisinde, ingil iz 
Ortaçağ Ahlak Oyunları'na özgü bir fars anlayışı içinde "insan"a ve 
"toplum"a i l işkin bir ders vermektedir. Avcı/Kasapoğlu çalışmasında 
işte bu fars anlayışından yola çıkılmış, aynı anlayış ana olaylar dizisine 
de aktarılmıştır. Artık aşk konusunda Shakespeare dönemindeki 
romantik duyarlığa sahip olmadığımız düşünülecek olursa, 
Kasapoğlu'nun yorumunun Shakespeare'e pek de fazla ihanet 
etmediği kabul edilebil ir. 
Kasapoğlu'nun yorumunu, yapımı dayandırdığı "gezginci" kumpanya 
olgusu da pekiştiriyor. Shakespeare'in oyunlarının yüzyı l ımızın başında 
gezginci topluluklarca çeşitli kı l ıkiara sokularak sahnelenmiş olduğu 
topraklarda yaşıyoruz. Gezginci yerli Shakespeare oyuncularının 
tiyatro geleneğimize kattığı çeşni Kasapoğlu'nun bu çalışmasıyla 

r•· '�;_,.l, modern sahnede 
�' değerlendiri liyor. Kasapoğlu gibi 

IH A T 1 ? A :::, 1 yürekli bir yönetmenle ve 
bitmez tükenmez enerjisini, 
tiyatro coşkusunu yönetmene 
özveriyle sunan genç, eğitiml i  
bir sanatçı ekibiyle . . .  
Karşın ıza dört dörtlük bir şenl i k  
oyunu geliyor. Şaka, muziplik, 
takılma, şarkı, dans, cambazl ık 
üstüne kurulmuş, vurdulu/kırdı l ı ,  
düştülü/kalktılı, dünyaya "fars"ın 
gözlükleriyle bakan, ancak farsın 
da entelektüel bir yaklaşım 
içerebileceğini gözden 
kaçırmayan, tiyatroyu "şenlik" 
anlayışı içinde algılayan, sıcacık 
bir AYKlRI YORUM ... 

• lşıl Kasapoğlu's inrerprerarion 

is reinforced by the craveliing 

company phenomenon which the 

producrion is based upon. W e 

are living on rhe conrinenr where 

ar the turn of the cenrury 

Shakespearean plays, always 

rearranged, were performed by 

craveliing acrors. The zest added 

to our rhearre tradir ion by such 

Shakespeare players is now being 

utilized on conremporary stage 

by the colorful interpretation of 

Işıl Kasapoğlu. Singing, 

dancing, juggling, joking, 

fıghting, laughing, spending an 

inexhaustible energy and looking 

at che world through "farce" 

glasses, yer not missing the point 

that farce can also bear an 

inrellecrual approach .  An 

inrerpretation beyond the limits. 

An incongruous i nrerprerarion 

which is warm and has the spirit 

of a carnival. 



AN NEMiN CESARETi 

MY MOTHER'S COURAGE 

George T abori 

Yönetmen, sahne tasarımı, 
video 
Director, stage designer, video: 
Otto Kukla 

Giysi Costumes: frene Hartmann 

Işık ve ses Light and sound: 
Sofie Thyssen 

Sahne tekniği Stage technic: 
Peter Schwietzke 

Dramaturji Dramaturgy: 
Crescentia Oiimser 

Oyuncular Casc: 
Crescentia Oiimser, Peter Schıuietzke 

Yer Venue: 
Kenter Tiyatrosu Kemer Theacre 
Tarih Dare: 3 1 .05. 1 995 
Saat Time: 2 1 . 1 5  
Tarih Dare: 1 .06. 1 995 
Saat Time: 18.30 

C ALMA KÜLTÜR 
MERKEZI, 
İSTANBUL'un değerli 
katkılarıyla 

gerçekle ı tiı·ilmiJ tir. 
W e are grateful to the GERMAN 
CULTURAL CENTRE, 
lST A 1B UL for their valuable 
contribution. 

Geçmişle Hesaplaşmak 
Hasibe Kalkan 

"Her bir gülmecenin içeriği ya bir felaket ya da çok güzel bir şeydir ... 
Gülmece bir bakıma bir can kurtaran simidi, gerçekten kaçış değil, 
gerçeğin ta kendisidir. Ve sağ kalan biri olarak başınızdan geçen en 
olumsuz olayları anlattığınızda, bu ister bir prova olsun ister bir i l işki, 
onlara güldüğünüz gerçektir. Keşke en kötü olaylar karşısında bile 
insan bu özelliğini hep koruyabi lse! Tesadüfen Adorno'da bulduğum 
bir Höderl in al ıntısı şöyledir: "Her zaman oynuyor ve 
sakalaşıyorsunuz." Bu oynama ve şakalaşma çaresizlikten 
kaynaklanmaktadır. Ancak ben tersini düşünüyorum; bir yerde şaka 
ve gülmece biter ve ben devam ederim. Şimdiye değin bu "devam 
etme" hiç bitmedi." George Tabori Tabori'ye göre eserlerinin i lham 
kaynağı mizahtır. Ve bir sinir krizi geçirmektense, kendisini rahatsız 
eden konuyu yazıya dökmeyi hatta oyunlaştırmayı yeğ tutmuştur hep. 
Yazarın tüm eserlerinde geçmişle hesaplaşmak önemli yer tutar. 
Yaşamı boyunca geçmişin ona ve ailesine yaptıklarını anlatmaya ve 
üstesinden gelmeye çalışmış Tabori. Annesi dışında tüm yakınlarını 
Auschwitz toplama kampında yitiren Macar yazar, hala yaşıyor 
olmanın bedelini bir gezginci gibi, bir o ülkede bir bu ülkede 
yaşamakla, hiç bir yerde kendisini ait hissedernemekle ödedi. Toplam 
on yedi ülkede önceleri gazeteci, daha sonra senarist ve yönetmen 
olarak çalışmış olan Tabori, düzyazıdan tiyatroya geçişini 1 947 yıl ında 
Hol lywood'ta Brecht'le karşılaşmış olmasıyla açıklar. Bu karşılaşma 
Tabori'ye tiyatro aracılığıyla geçmişiyle baş edebilmek için yeni bir 
olanak tanımıştır. Özellikle 70' 1 i  yıl larda Almanya'da sahnelediği 
oyunlarda, bunlar ister kendi yapıtları ister başka yazarların yapıtları 
olsun, yazar, o dönemin Alman ve Avusturya toplumlarında yoğun 
yaşanan bir kuşak çatışmasını konu alır. Bu kuşak çatışması Nazi 
dönemini yaşamış olan ve geçmişlerini unutmaya çalışan anne ve 
babalar i le çocukları arasında yaşanıyor. Çocuklar kendi ailelerinin 
Nazi döneminde yaşanan insanl ık dramından ne kadar sorumlu 
oldukların ı  ortaya çıkarmaya çalışıyorlar, ancak bu sorgulama tek 
taraflı yürütülmüyor. Kendisi de bir Yahudi olan Tabori, o dönemin 
kurbanlarını da sorgulamadan edemez. "Annemin Cesareti"nde yazar, 
annesinin bi l inçaltına ittiği, hatırlamaktan korktuğu, Nazi döneminde 
yaşamış olduğu inanı lmaz ama gerçek olaylarla yeniden hesaplaşmasını 
sağlar. 
1 944 yıl ında bir yaz günü. Her zaman ki gibi, Elsa Tabori kardeşin in 
evindeki konken partisine katılmak üzere evden çıkar. Ancak 
kardeşinin evine ulaşması o gün biraz uzun sürer. Üzerinde siyah, 
dantel yakalı bir elbise, başında o çok sevdiği şapkası ve göğüsünde 
bezden sarı bir yıldız. Otobüs durağında beklerken tutuklanır ve 
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Auschwitz'e götürülür. Altmış yaşındaki kadın bir an kalabal ıktan 
ayrılarak genç bir subaya, kendisin in yanl ışl ıkla tutuklandığını, kızıl haç 
kimliği taşıdığını ve bu nedenle serbest bırakılması gerektiğini söyler. 
Bunu yapma cesaretini nereden bulduğu meçhul, ancak karşısındaki 
mavi gözlü genç subayın tepkisi çok daha şaşırtıcı. Insanları ölüm 
fabrikalarına göndermekle yükümlü subay, yaşlı kadının karşısında bir 
an hala bir insan olduğunu hatırlar ve inanı lmaz olan gerçekleşir. 
Subay, Elsa Tabori'nin gitmesine izin verir, hatta Budapeşte'ye geri 
gönderilmesini sağlar. 
"Düşmanın gözlerine baktığında, ölülere ihanet etmek pahasına da 
olsa, onlardan nefret etmekten bile vazgeçebil irsin" (Eisa Tabori). 
On bir buçuk saatl ik gecikmeyle, kardeşinin evine, konken partisine 
katı lmak üzere ulaşır. Anlattığı öyküye kimse inanmaz. O gün oyunda 
da gal ip gelen annenin hayatından memnun olmaması için hiç bir 
nedeni olmadığını düşünür. I nanılmaz ama gerçek bir öykü. Makaber, 
delice, komik, sıradışı, hepsi bir arada. Işte Tabori'nin geçmişle 
hesaplaşma biçimi, kendine özgü mizah anlayışıyla en traj ik olaylar 
bile günlük, s ıradan , hatta gülümseyerek izlediğimiz olaylar haline 
gelir. Bu yolla en dehşetli olaylara karşı bile mesafe kazanıyoruz ve 
duygusall ığa kapılmadan olayları değerlendirme şansını buluyoruz. 
Zelt Ensemble Tiyatrosu da montaj, dialoglar, belgesel nitelikli 
sahneler ve sahne tekrarlarıyla oyunun yapısına uygun teatral bir 
karışı m seçmiştir. Yaklaşık 75 dakika süren gösteride 1 944 yıl ında 
yaşanmış olaylar bir fi lm çerçevesine oturtulmuştur. Oyun bugünün 
Almanya'sında bir araba yolculuğuyla başlar ve biter. Kullanılan diğer 
film teknikleriyle (projeksiyon, mikrofon, gölgeler vs.) sahnede 
sürekli bir hareket sağlanmakta, geçmişteki cehennemin hala yanı 
başımızda olduğu vurgulanmakta, çünkü aradan yalnızca 5 1 yıl 
geçmiştir. Bir kadın (Crescentia Dünsser) ve bir erkek oyuncu (Paul 
Peter Schwietzke) Otto Kukla yönetiminde çok başarılı b ir 
oyunculuk sergiliyorlar. Oyuncuların yüzlerinde ve hareketlerinde 
George Tabori'nin öyküsünde yer alan tüm korkulan, dehşeti, safl ığı, 
hüznü ve komikliği, onlar bir rolden diğer role girerken, şarkı 
söylerken, dans ederken, yüksek ya da alçak sesle konuşurken, 
gündüz düşleri görürken görmek mümkün. Sahnede yaratılan 
geril imin ve heyecanın  seyirciye yansımaması olanaksız. 
Gelin, yalnızca tiyatroda bu oyunu izlerken değil, günlük yaşamımızda 
her an yaşadığımız şaşırtıcı ve dehşet verici olaylar karşısında da bu 
heyecanı ve geri l imi hissedelim. Devam etmekten asla 
vazgeçmeyelim. 

• On a sunny Sunday in  1 944 
George Tabori's 60 year-old 
morher of Hungarian Jewish 

origin leaves her house ro go ro 

her sister ro play cards as always. 
She gers arresred ar the bus srop 

and is sene ro Auschwirz. She 

miraculously survives rhe 

nighrmare. The officer in charge 

of rransferri ng che J ews ro che 

dearh facrory sers her free. W i dı 
l 1 . 5 hours delay Else Tabori 

reaches her sisrer's place. George 

Tabori recounrs this evenr in an 

unremarkable, ordinary and 

humorous manner. Ir is an 

anecrode canfroming the 

German people wirh rheir pasr 

which they nearly rend ro forger. 

The remarkable inrerprerarion of 

ZET Company reinforced w ith 

rich images, begins wirh a car 

ride in beautiful Germany of 

roday and ends in the same -

only after 49 years. 



Yönetmen Director: Özgiir Yalım 

Sahne tasarımı Stage design: 
ımiiin Özko"nii 

Giysi tasarımı Costume design: 
Giilhan KtrfOVa 

Işık tasarımı Lighting design: 
Ayhan Güldağları 

Yönetmen Yardımcıları 
Assistants to the director: 
Taner Birsel, Zafer Algbz 

Oyuncular Cast: 
Taner Birsel, Zafer Algbz, ljtar 
Go"kseven, Yqim Kızrlfef, Ay;e 
Tımaboylu, Nihat İleri, Levent Öktem, 
V ala Önengiit, A. Fuat Onan, Alper 
Develioğlu, Yunus Daıtan 

Yer Venue: 
Birim Tiyatrosu Sahnesi 
Birim Theatre Scage 
Tarih Date: J, 2.06. 1 995 
Saat Time: 1 8.30 

Traji-Komik Bir Yabancılaşma Oyunu 
Esen Çamurdatı 

Bir spor salonu işlevini görmek üzere yapılır önce Bina. Çok 
geçmeden, masalar büro bölümüne s ıgmamaya başlayınca, soyunma 
odalarından birkaçı iptal edi l ir; derken pinpon salonunun da yarısı 
büroya katılır, ardından fast-food'cuların alanı havuza dogru 
genişletilir. Öte yandan, pinpon topları yüzme havuzuna kaçar, havuz 
suyla dolu oldugu zaman da soyunma odalarını su basar, bekçi 
kulübesinin tabanından su çıkar, yönetim odasının tavanından su 
damlar. Öyle ki, pinpon maçları sırasında havuz boşaltı l ır, yüzme 
saatlerinde de pinpon maçları yapılmaz. Binada onaltı aydır kazılmadık 
yer kalmamıştır ama yine de su kaçagının yeri bulunamaz. Bu arada 
ülkede yaşanan ekonomik krizin bi l incinde olan gerçekçi yöneticiler, 
"birtakım lükslerle kaybedecek zamanımız yok, tasarruf yapmalıyız" 
gerekçesiyle çeşitli önlemler almışlardır: Havuzun suyu yandaki otele 
satışa çıkarılır, soyunma odaları depo olarak kiraya verilir, pinpon 
salonunun bir bölümüyle oturma salonu fast-food'cuya kiralanır. Ne 
de olsa mimarın yarattıgı çocuk büyümüş, serpilmiştir, hayatın 
gerçekleriyle karşılaşınca da sporcu olma isteginden vazgeçmeye 
başlamıştır. 
Behiç Ak'ın "Bina" adlı oyununda bir tek spor salonu degildir 
amacının dışında kullanılan. Oyunun- mimar dışında- asal kişileri 
olsun, yan kişileri olsun, kendi uzmanlıklarıyla ya da meslekleriyle 
yakından uzaktan ilgisi olmayan işlerle ugraşırlar: Ciğerleri göstermek 
niyetiyle gidilen doktora bel sorunları aktarılır, kulak, burun, boğaz 
için danışmak tasarlanır. Aynı zamanda eğitmen olarak kullanılan 
grafikerler akşamları, bekçiyle birl ikte, fast-food'cuya köfte yaparlar ... 
Binanın yöneticilerinden biri vali, ötekiyse başbakan olmak istemiştir 
hep; i lkokuldan bu yana mimar olmayı düşlemiş, mimar olmuş ve 
mimarl ık yapmakta olan mimarı neredeyse gerçekdışı bulurlar. 
Duvarında üzeri naylon parçalarıyla örtülmüş delikler bulunan Binanın 
yalnız içeriden değil, dışarıdan değerlendirilmesi de özgün işlevine 
oldukça aykırıdır: Kimi zaman asıl ı oldukları yerlerden düşen 
naylonların arkalarında beliren büyük deliklerden içeri bakan, ya da 
sızan insanlar orası Sular ldaresiymiş gibi davranırlar, maç sonucunu 
öğrenmek isterler veya "Devr-i Daim makinası için" gelmişlerdir. 
Hiçbir şeyin yerli yerinde kullanılmadığı, herkesin her işi yaptığı, her 
yerin olur olmaz değişime ugradığı bu ortamdan, dogaldır ki, eşyalar 
da paylarını almışlardır: Belirli saatlerde FM kanalı telefona 
karışmakta, yönetim odasının büyük masasının ayağı sallanmakta, 
tuvalet sifonlarının hazneleri su kabı, klozetlerse tabure olarak 
kullanı lmaktadır. 
Demokrat ve gerçekçi çözümlerden yana olduklarına inanan ve 
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"kaderin cilvesi" olarak istediklerin in çok dışında uğraşılar edinmiş 
yöneticiler gelişmek, çok yönlü olmak ve kurumsaliaşmak adına, spor 
etkinlikleri düşünülerek düzenlenmiş bir yapıyı alt üst etmişlerdir. 
Herkes sorumsuz, bir tek onlar sorumludur, çünkü herkes benci l l ik 
yapıp yalnızca kendi işini düşünmektedir: Yüzücüler yüzrnekten başka 
bir şey yapmamakta, pinponcular sabahtan akşama dek beyaz bir topa 
vurup durmaktadırlar. Yine aynı nedenle, fazla kullanı lıyor diye 
kitaplık kapatılmış, kirleniyor diye tuvaletlere, oturuluyor diye 
oturma salonuna kilit vurulmuştur. Sorunları en kısa yoldan ve 
kökten çözme eği l iminde olan işbitirici bu kişilerin önlerindeki en 
büyük engellerden biri de, onların gelişip büyümesini istemeyen "dış 
kaynaklardır". "Imaj" değiştirmenin önemine de inanan yöneticilerin 
tarihe bakış açıları da oldukça ilginçtir: "Tarih tarihtir. Ha üç sene, ha 
bin !" 
"Bina", kariktürist Behiç Ak'ın i lk tiyatro çalışması. Hayatın ın çeşitli 
anlarında karşısına çıkan insanlar ve mekanlarla ilgi l i  anlatmak 
istediklerin i  tiyatro di l ine taşımış bu kez, tiyatro gerçekliğini gözardı 
etmeden. Yazar, iki asal kişi ve bir bina çerçevesinde, insanların önce 
kendi kendilerine sonra yaşadıkları ortama karşı yabancılaştıkları bir 
dünyanın traj i-komikliğini dile getirmektedir. Gerçekten de, oyunda 
mizah yoluyla anlatılanlar traj ik, kaygı verici bir durum sezinletir 
seyirciye. Herkesin her şey, her şeyin de başka bir şeye rahatlıkla 
dönüşebildiği ve hızlı bir tükenişin neredeyse nevrotik boyutlara 
ulaştığı söz konusu ortamın yarattığı absürd bir durumdur bu. Salt 
kendini doğrulamaya yönelik, demagoj ik ve sığ bir gevezelikten öteye 
gitmeyen söylem, Binanın akıl almaz değişiminde izlenen durumun 
başka bir düzlernden aktarılmasıdır aslında. Bir başka deyişle, 
oyundaki sözel anlatımla görsel anlatım birbirlerin i  bütünlemekte ve 
çözülmüş bir toplumun içinde var olmaya çalışan özü yitik insanları 
yansıtmaktadır. 
Alışı lmış bir düzeni, mantıklı bir gel işimi, düğüm, çatışma gibi ögeleri 
merakla beklenen bir sonu olmayan oyunda kişiler de, yine alışı lmış 
ruhbil imsel veya gerçekçi bir yaklaşımdan çok abartıya, giderek 
karikatürleştirmeye dayanan bir yaklaşımla ele al ınır. 
Karikatürleştirmenin daha çok acı verdiğini, güldürü türünün 
umutsuzluğu daha çok ortaya koyduğunu bir kez daha anımsatan 
oyunun imgeleri bir "oturmamışl ık duygusunun" yarattığı yitikliği 
göstermeye çalışırlar. 
Oyunun broşür yazısında Behiç Ak, "sizin de hayatınızda bir Bina 
vardır" diyor; bana sorarsanız Bina, bizim yaşamımızın ta kendisidir. 

• "The Building" is che firsc 

play of che famous caricacurisc 

Behiç Ak. In che play he observes 

che world chrough differenc 

scages of his life span. White 

incroducing a building, 

characcers, and evencs he depicrs 

che cragicomical aspeccs of che 

universe. A sociecy where human 

beings are escranged to each 

ocher, even to chemselves. Ak's 
world is an absurd world where 

everyching gradually crumbles 

and falls. Rapid exhausrion 

pushes che boundaries of 

neurosis. Mere demogogy and 

shallow babble accually aimed ar 

self-assurance is noc any differenc 

rhan che incredible si cuacions 

observed in che Building's 

incredible cransformacion . .  



Uyariayan ve yöneten 
Adapred and direcred by : 
Rutkay Aziz 

Yönetmen yardımcıları 
Assistanrs to Director: 
Mehmet U lay, Şebnem Tosun, Özlem 
Akdof,an, Srma Turgul 

Dekor Set design: 
Osman Şengezer 

Giysi Costumes: Gül Emre 

Işık tasarımı Lighting design: 
Osman Tosun 

Ses Sound: Bora Bala 

Dekor teknisyeni 
Srage technic: Hakkı Gül/ekin 

Aksesuar Accessories: Ahme/ 
Yıldrz, Musla/a KiJ!e 

Oyuncular Cast: 
Erol DemiriJz,AIIan Erkek/i, Emel 
Çeviren,Aitan Gördiim,Mahir 
Ipek, Vahide Gordüm,Aylin Ozyalan, 
Hakan Giiven, Orpm Çrllr. Murat 
Dernirbaj, Ekin Oner,Erhan AtJCr 

Yer Venue: 
Harbiye Muhsin Ertuj\rul Sahnesi 
Harbiye Muhsin Erruğrul Stage 
Tarih Date: 2, 3 . 06 1 995 
Saat Time: 18.30 , 2 1 . 15  

Pazar Keyfi 
Atila Sav 

Babalar herşeyi bi l ir. Babalara cevap verilmez. Gerçeklerden kaçmak 
olmaz. Rahat etmek isteni orsa, çalışmak gerekir. Çok çalışan çok 
kazan ır, para biriktirir, iswdiğini alır. Gerekirse bazı zevklerinden 
fedakarl ık etmek gerekir. erçek öksüz anasız babasız olan değil; 
tal im terbiye görmemiş ol andır. Bunlar gibi, birçok kalıp türnceler i le 
tanrı, vatan, onur, dürüst! jk, sorumluluk, toplum saygısı gibi bir sürü 
yüce ama içi boşaltı lmış kavramlar ve sözcükler. 
Konuşurken türnceler arasına bu kalıp sözler sıralandı mı, yüksek 
düzeyde konular tartışı lm ış gibi oluyor. Düşüneeye gerek bile yok. 
Bir kez beliendi mi bunlar, durmadan kullanılabilir. Ezbere alınmış bir 
plağın durmadan çal ınmas ı sanki. Yeni durumlar, yeni olaylar, yeni 
düşünceler geliştirmek ge reği yok. Bir sağırlar söyleşmesi. Çevrede 
patlamalar oluyor; insani;; r coplanıyor, bıçaklanıyor, öldürülüyor. Bir 
de çocuk var. Ailenin ve toplumun geleceği. O, durmadan sıkı l ıyor. 
Soru sormasına, bir şeyler öğrenmesine, istediğini yapmasına olanak 
verilmeyen bir çocuk. 
Bir toplum toplum katm; n ıdır oyunun başkişisi: Kentsoylu 
(burjuva) lar. Tektek oyun kişileri var elbette. Aileyi oluşturan beş 
kişi: Baba, Anne, Çocuk, Nine, Büyükbaba. Birl ikte bir birim 
oluşturuyorlar. Toplumsal katmanın örnek ailesini yansıtıyorlar. 
Kentsoylular için Pazar c in lence günüdür. Pazarları keyif yapıl ır. 
Birl ikte gezintiye çıkıl ır. �u keyfın kalıbı bell id ir. Sokakta yürünür, 
parka, sinemaya gidi l ir. P ynı şeyler yinelenir, aynı sözler gevelenir. 
Akşam olunca da mutlul ukla yatağa girilir. 
Bir Pazar gezintisinde aksayan şeyler baş gösteriyor oysa. Önce 
Büyükbaba bir serseri kuşunla vurulup ölüyor. Sonra Nine bir 
saldırıya uğruyor, bıçaklanıp öldürülüyor. Çember daralmaktadır. 
Ama kim anlayacak? Sor unda Çocuk da bir serseri kurşun la vurulur. 
O zaman düşünme vakt gelmiştir. Ama biraz geç .. . 
AST, Georges Michele' i n  "Pazar Gezintisi"ni i lkin 1 966-67 
döneminde oynamıştı. Yeni tanınmaya başlayan bir yazarın, bir önceki 
dönem Paris'te oynanarı ve büyük başarı kazanan oyunuydu o zaman. 
Sartre'ın da elinden tuttuğu bu yeni yazarın oyununu hemen 
Türkçe'ye çevirten ve c ağarına alan AST'ın gösterisi o dönemde 
büyük ilgi görmüştü. YL zü aşkın gösterim yapan oyunu AST izleyicisi 
de beğenmişti. Oyun tc pluluğun dünya görüşüne ve doğrultusuna 
uygundu. 
Bir saat onarımcısı olan Georges Michele, 25 yaşına kadar ne kitap 
okumuş, ne gazete. Uz m boylu öğrenim de yapamamış. Yaşam 
kavgası içinde boğuşurlcen, çevresine dikkatli bakmaya başlamış. 
Sonra da gördüklerini azmayı düşünmüş. Kısa süre içinde ard arda 
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yazdığı birkaç roman ilgi çekmiş. Sonra oyunlar gelmiş. i kinci oyunu 
olan "Pazar Gezintisi" Yieux Colombier'de uzun süre afişte kalmış. 
Ertesi dönem "Saldırı" adlı oyununu Ulusal Halk Tiyatrosu (TNP) 
dağarına almış. Georges Michele, daha sonraları çıkışını sürdürmese 
de "Pazar Gezintisi" önemli bir oyun.Üstelik aradan geçen otuz yıl ı 
aşkın süreye karşın, toplumsal ve siyasal gelişmeler yazarın irdelediği 
gerçekleri daha da güncelleştirmiş. Oyun sanki bugünleri ve 
toplumumuzu anlatıyor. Rutkay Aziz koşutlukların altını çizerek 
oyunu sahneye koymuş. Konu gibi, açık biçimi de uyarlarnalara uygun. 
Böylece oyun bizim izleyicimize büsbütün yakınlaşıyor. "Pazar Keyfi" 
adı da onun buluşu. Hoş bir tersinleme. 

(Mil liyet Sanat Şubat ı 995) 

• Jean Paul Same, a highly 

esreemed philosopher of rhe X X. 

cenrury was a close friend and 

masrer of playwrighr Georges 

Michele. Sarrre once said: 

"Someone, who does nor proresr 

rhe arresr of a neighbour by rhe 

police, is guilry". A person 

indifferenr to rhe problems of his 

sociery, s hall n or be free. Such a 

man's comprehension narurally 

shall nor push rhe borders 

beyond cognirion of "slavery " or 

"serfdom" and rhus he shall nor 

deserve to be rhe member of a 

civil ised sociery. Rurkay Aziz's 

adaprarion, "Sunday Leisure " 

from George Michele's play "A 

Sunday Ouring", is a slap rhrown 

ar shallow egoism, insensibiliry 

and indifference. 
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Marat Sade 
Özdemir Ntttkıı 

Çağdaş klasik yazarlar arasında yerini alan Peter Weiss (8 Kasım 
1 9 1 6- 7 Mayıs 1 980), 1 934 yıl ında, ailesiyle birlikte Nazi 
Almanya'sından kaçıp I ngiltere'ye göç ettiğinde 1 8  yaşındaydı ve 
düşüncelerini, duygularını yalnızca resimle ifade edebiliyordu. 1 935'te 
Londra'da, bir garajda i lk resim sergisini açtı. Bu deneyim onu Prag 
Sanat Akademisi'nde öğrenim görmeye itti. Orada Hermann Hesse ile 
tanıştı ve "Step Kurdu" takma adıyla i lk öyküsünü yazdı. Ikinci Dünya 
Savaşı patladığında ailesiyle lsveç'e yerleşti ve ressamlığını orada 
sürdürdü. Weiss'in resim sergileri l sveç'te eli i l i yıl lara kadar sürdü. 
1 946'da lsveç di l inde yazdığı düzyazı kitabı Bir Adadan Ötekine (Fran 
ö till ö) yayınevlerinin dikkatin i  çekti. 1 948'te ilk tiyatro yapıtı olan 
Kule (Der Turm) Stockholm'daki bir deneysel tiyatroda sahnelendi ve 
eleştirmenler tarafından yerlere batırıldı. Kısa bir süre sonra 
Spectaculum dergisinde "modern bir radyo oyunu metni" olarak 
yayımlandı. Bundan sonra birbirinden ilginç, içeriği güçlü oyunlar yazan 
Peter Weiss, dünya çapındaki i lk ününü 1 962 güzünde yazdığı Marat
Sade ( 1 )  i le kazandı. 
Dünya prömiyeri 29 Nisan 1 964'te Berlin "Schillertheater"da yapılan 
bu oyunun konusu 1 808 yıl ında, Charenton Akıl Hastahane'sinin suyla 
terapi bölümünde geçer. Ama geçmişe ve bugüne gidip gelerek aynı 
anda değişik zaman dilimlerini gösterir. Farklı manzum biçimlerini 
kul lanarak birbirinden değişik sahnelerle, çok sayıda olaya, kişiye 
göndermeler yapar. Bu yapıt, kendine özgü bir diyalektik ile o güne 
bilinen tüm dramatik kuralların dışına çıkan, birçok anlam içeren, 
estetik bir farstır. Weiss, Marat-Sade'da başkaldırı, özgürlük, dünyaya 
egemen olma ve ulusçuluk duygularının doruğa ulaştığı 1 908 yıl ını 
seçmiştir. Bu dönemde, Napoleon gibi başarı l ı  bir diktatörün 
zaferleriyle kendinden geçen Fransız halkı da Charenton Akıl 
Hastahanesi'nin hastaları yoluyla temsil edi lmiştir. Yalnızca bu da değil: 
bu sınırlar içinde Auschwitz de vardır, savaş sonrasındaki tımarhaneyi 
andıran dünya da ... Charenton Tımarhanesi, bugün için de tüm 
dünyayı temsil eder. Bir yandan özgürlük ve insan hakları için savaşan 
kesim (ki bu yazar Marat (2) tarafından temsil edilir), öte yandan 
evrensel etiği ve insan haklarını zedeleyen vahşet, değer tanımazl ık ve 
öldürme içgüdüsünün egemen olduğu kesim ki ( Marki de Sade (3) 
tarafından temsil edilir) bu oyunda değişik atmosferler içinde yansıtılır. 
Aristokrat olduğu için akıl hastahanesinin ayrıcalıklı hastalarından biri 
olan Marki de Sade, Hastahane müdürünün izniyle ve bir soytan 
serbestliği içinde, yirmi yıl önceki Fransız Devrimi üzerine bir oyun 
hazırlar. Bu oyunda, Marat'nın, kendini baki re Jean d'Arc ya da Judith 
gibi bir halk fedaisi sanan Charlotte Corday tarafından öldürülüşü 
temsil edilir. Bu oyunda, yukarıda da bel irtild iği gibi Marat i le Sade iki 
karşıt, evrensel kesiti simgelerler. Marat, insan sevgisiyle dolu, 
proleterlerle aynı çizgide olan bir devrimcidir; egemen güçlerin hep 
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zayıfları ezdiğini görmüştür.Marki de Sade ise egemen güçlerin 
temsilcisidir; yandaşı Grübler bir sapıktır. Sade, değer tanımaz biri 
olarak, yaşamın pislikleri karşısında yapılacak tek şeyin kendi kendini 
yok etmek olduğuna inanır. Sade, kendinden kuşku duymayan ve 
yalnızca kendini düşünen bir bireycidir. Kendinden başkasını 
sevmeyen, kendi vücudunu kutsal sayan ve aykırı düşüncelerle 
çevresindekileri zehirleyen Sade, Marat'ın dünyayı düzeltme ve 
değiştirme tasarımına karşı tek başına karşı koyar. Ancak Marat' ın 
düşünceleri çeşitli karakterler tarafından değişik yorumlada yansıtı l ır. 
Eski Rahip Jacques Roux anaşik bir komünizm yandaşıdır. Öte yanda, 
Marat'yı banyosunda bıçaklayan Charlotte Corday, kendini Jean d'Arc 
vari bir halk lideri sayarak vatanı için ölmenin gerekli l iğine 
inanmaktadır. Bunun için de kendini bir intihar komandosu gibi 
h issetmektedir. 
Oyun, aynı anda birçok üslubu içerir. Birçok kuklavari fıgür değişik 
gösteriler içindedir. Bunlar sık sık olayı yorumlar ve oyunun 
episodlarını birbirine bağlarlar. Hastahane kıyafeti üzerine bir soytarı 
ceketi, ucunda çıngırakları olan iki uçlu bir külah giyen ve elinde 
flamalarla bezenmiş bir baston tutan Tanıtıcı, kırık dökük kafıyelerle 
oradakileri tanıtır. Adı sanı belirsiz yurttaşlar, onların sözcüsü olan 
dört grotesk sokak şarkıcısı ile kendilerini ifade ederler. Bunlardan 
Kokol, bas; Polpoch, bariton; Cucurucu, tenor ve 
Rossignol,soprano'dur. Kelebek gözlüklü, si l indir şapkalı hastahane 
müdürü Coulmier, eğlenmek için verdiği bu amatör gösterinin 
beğenmediği yerlerini istediği zaman yasaklayan bir kişidir. Oyunda, 
noel armağanı olarak verilen giyotin, mil itarizmin ve kanlı ihtilallerin 
eleştirisini getiren bir simgedir. 
Finalde, akıl hastalarının kapanış korosu, bugünün dünyasını sinik bir 
tavırla dile getirir. Traj i-komedya, melodram, sirk gösterisi ve sözsüz 
oyun yoluyla bir dünya görüşünün büyük bir ustal ıkla verildiği bu 
oyunda, dünyadaki yeni gelişmelere de göndermeler yapıl ır. Oyunun 
sonunda hiçbir değişim yoktur: oyun nasıl başladıysa öyle biter. 
Çözüm getiren belirgin bir çatışma da yoktur. Tiyatro içinde tiyatro 
i le gelişen, geçmişle olayın geçtiği zamanı içiçe vererek evrensel 
zamanı işaret eden bu oyun, aynı zamanda, sahneleme açısından 
sın ırsız olanaklar veren, fantazi yüklü bir yapıttır. 
( 1) Kısa adı Marat-Sade olan bu oyunun başlı�ı tam olarak Bay de Sade'ın Yönetiminde 
Charenton Akıl Hastahanesi Tiyatro Grubu Tarafından Oynanan Jean Paul Marat'ın Gözetimi 
ve Öldürülmesi' dir. Kitap olarak ilk kez Frankfurt/Main'daki Suhrkamp Verlag tarafından 1 964 
yılında yayımlanmıştır. 
(2) Jean-Paul Marat ( 1 /43- 1 /93); Fransız Devrimi sırasında radikal e�ilimli Montagnard'ların 
(Da�lıların) önderi olan Fransız siyasetçi, hekim ve gazetecidir. Insan hakları ve özgürlü�ü için 
savaş vermiştir. Charlotte Corday adlı, Jironden yanlısı bir kadın tarafından banyosunda 
öldürülmüştür. 
(3) Donatien Alphonse Marki de Sade ( 1 740- 1 8 1 4): halk ahlakına aykırı kitaplar yazmış olan ve 
sefahat ve rezalet içinde yaşayan, aristokrat yazar. Sık sık tutuklanmış, sonunda Charenton Akıl 
Hastahanesine kapatılarak orada yaşamını tamamlamıştır. Sadizm terimi bu kişinin adından 
türetilmiştir. 

• The Persecurion and 

Assassinari on of Jean Paul Marar 

as Performed by rhe Inmares of 

rhe Asylum of Charenron U nder 

rhe Direcrion of The Marquis De 

Sade: One of rhe mosr sensarionaJ 

plays of our rimes. While 

inrerned in rhe asylum of 

Charenron, Marquis de Sade 

wrore a play on assassination of 

Jean Paul Marar in 1 793 and ir is 

being performed by rhe inmares 

ro rhe direcror of rhe menral 

hospiral and his family. On one 

s ide rhere is Marar, who afrer 

subjecting sociery ro rhe shafrs of 

his criricism placed himself 

emirely in rhe service of rhe 

revolurian and on rhe orher side 

there is Marquis de Sade, who 

saw the dangers of 

roralirarianism and yer his mode 

of rhought was for rhe pleasures 

in rhis world. Two figures in 

opposirion, rwo theses in  

opposirion, rwo palirical 

approaches in opposirion. 
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PROMETE 

Antik Tiyatro ile Erotik ve Yok Edici i l işki 
Theodoros Terzopoulos (Derleye1l: Pmar Bese12) 

Size yapıtlarımın kaynağından ve insan belleğini, insan bedeninde gizli 
olan yaşam deneyimi ile ilgi l i  imgeleri birleştiren türden tiyatro 
yapmaya duyduğum gereksinimden söz etmek istiyorum. Herşeyin 
unutulduğu bir çağda yaşadığımız gerçeğinden yola çıkarak, yıllardır 
içimde taşıdığım bu eği l im artık bir sanat görüşü olarak belirlenmeye 
başladı. Uygarlık ilerledikçe insanoğlu yaşamındaki deneyimleri daha 
kolay unutmakta. Teknoloj inin egemen olduğu çağımızda ilerleme 
sürecinde yalnızca dışardan gelen bilgiler belleğe yerleşiyor ve 
teknoloji kendi çağını da mahvediyor. Antik tragedya i le olan ilşkim 
beni korkutuyordu, ama bunu seviyordum da. Bu i l işkinin hem erotik 
hem de yok edici özelliğini biliyordum. Antik tiyatro insanı içine 
çekerken kaçacak bir yer bırakmaz, olası tek kaçış da aslında sanattır, 
yeniden antik dramaya dönersiniz. Sahip olduğu devingenl ik ve 
derin l ik kavramı antik tragedyada bütün yapıyı içerir. Bir tümceyi, 
imgeyi ya da durumu yorumlarken yapıyı da yorumlarsınız. 
Araştırmalarım sırasında Bauhaus'tan, savaş yıl larındaki felsefelerden, 
yapısakı l ıktan ve Orta Avrupa'daki herşeyi yapısal olarak gören bütün 
çabalardan etki lendim. 
Söz, aslında, yaln� bir anahtardır; tek bir yansımasını kavrarız, 
çünkü her söz traj ik bir söylevde aynı zamanda bir sarsıntı bir yara, 
bir kan pıhtısıdır. Trajik bir di l in sözlüğü ölmeye hazır bir durumda ve 
halen yaşıyor. Oysa enerjimizin ve bilgilerimizin gerçek kaynağı 
bedenimize, içimize kazılmış anılarımızdan geliyor. Imgeleri ve başka 
yaşamların başka çağların bastırılmış anılarını taşıyan bir iç enerji 
bedenimizde saklı ve bunları ortaya çıkarmak için yüzlerce kitap 
devirmemize gerek yok. 

· 
Bu çizgideki çalışmalarımda giderek belleğimin, hatta maddelerin, 
imgelerin kaynağını  buldum. Bauhaus ve Meyerhold'dan esinienirken , 
Stanislavski , Barrault'u benimsemedim. Grotowski ve Artaud'nun 
tüm görüş açıların ı, hatta Jul ian Beck'in felsefesin i  ve günlük yaşamın 
acı gerçeklerin i  benimsedim. Insan kederini gerçek biçimiyle görüp 
kendi metnimi buldum. Yapay bir kaçış yolu olarak gördüğüm 
kuramsal düşüncelerden, küçük bir parçasın ı  bi ldiğim yitik ütopyayı 
aramaya doğru yöneldim. Ancak Yunanlılar gibi bir ütopya anı 
yakalamaya çalışırken bedenin içinde saklı gizil güçleri buldum. 
Aradığım, bedenimizin enerji bileşkelerini ve onların kaynağı olan 
anılarımız ve görüşlerimizle kendinden geçmekti . Buradan yola 
çıkarak Dionisos hakkındaki tüm bilgileri elde etmek için dinsel 
ayinleri, Yunan tiyatro olaylarını ve festivallerini araştırmaya başladım. 
Leipzig'de 7.y.y.'da bası lmış bir kitapta aradığımı buldum. Attica'da 
Asclepius Hastanesi"nde hastaların izlemek zorunda oldukları bu 
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ritüel, güneş batarken hastaların çıplak olarak ıslak kurnun ya da 
toprağın üzerinde daire halinde sürekli hızların ı  arttırarak 
yürümeleriyle başlıyordu. Dört saat sonra Kabuki oyunlarındaki gibi 
önce dizlerini, sonra dirsekierini bükmeleriyle devam ediyordu. Sekiz 
saatl ik  bu ritüelin sonunda fiziksel acılar yok oluyor ve daha fazla 
enerjiye kavuşuyorlardı. Ertesi gün amel iyat olacak kişiler 
kendilerinden geçip mutlu oluyor, Bakhalar'da olduğu gibi, 
Dionisos'un etkisinde kalıyorlardı; ama şarapla ya da sözlerle değil, 
kendi bedenlerinin şarabıyla, kendi kanlarıyla . . .  
Bu sır benim için çok önemliydi .  Grubumla Delphi'de bir alanda 
buluşup Kithairon Dağı'na çıktık ve benzeri bir ritüeli gerçekleştirdik, 
bedenlerimizde şaşırtıcı gizler keşfettik. Aslında çok derin ve ızdırap 
verici bir arayıştı. 
Şimdi yapıtım için kendi gereksinimlerimden bahsedeyim. Bir şeyin 
doğmak üzere olduğu noktada daha derine giderim. Attis'e gidişimin 
nedenide budur. Işte bu nedenle Attis, ölüm-doğuran Dionisos'dur, 
kış Dionisos'udur. T ohumdur, bir şeyin doğacağını söyleyen noktadır; 
kısaca doğum çabasıdır; dokuz ay sonraki doğumdur. Bütün 
gösterilerim, provaları, yaklaşık dokuz ay sürer. Bu bir doğumdur, 
doğumun doğal sürecidir. 
Araştırdığım, içerdeki ve dışardaki tüm güçlerin patlamaya hazır 
olduğu ve sabırsızlığın hissedildiği noktadır. Bu mayalanma ve uğraşma 
sürecini araştırmak istiyorum. Bu n�denle gösterilerimin çözümü 
yoktur, katharsis yoktur. Bir ümitsizlik vardır; izleyicilere, doğanın 
her hangi bir noktasına kısa bir bakış vardır. 
Sanat bu küçük aralıkları patlamadan çok kısa süre önce 
keşfetmelidir. Gözden kaçabilecek şeylerin aranması için ince 

nüanslar kullanılmalı; ancak bu en azdan 
küçük küçük, büyük bir traj ik resim 
oluşturulabilir. 
Tiyatro için de insan traj iktir, çünkü 
tanrılada olan savaş kaybedi lmiştir. 
Antik tragedyalarda kahramanlar 
tanrılada mücadele eder, insanlar zarar 
görmez. Artık savaş kaybedildi ve 
tanrılar kazandı. Çağdaş tanrılar, 
gördüğümüz basmakalıp şeyler, bütün 
grotesk figürler ve imgeler insanı 
boğmakta. 
Bana göre yaptıklarım çok az. 
Gerçekliği sunmak yerine iletişimi 
tercih eden bazı insanların gösterdiği 
gibi bir çaba benimkisi .. Bir yerlerde 
iletişim kuran insanlar halen var ve 
onlar dünya çapında bir devingenl ik 
oluşturuyorlar. Dünyanın umudu bu 
insanlar, başka umut yok. 

(Coıumbia Unüversitesi Prof. Marianne Mc Donald'ın 
"Antik Güneş , Modern Işık" kitabının 'Theodoros 
Terzopoulos Konuşuyor' adlı bölümünden alınmıştır.) 

• Fallawing "Bacchae" and 

"Quartet", Attis is on ce mo re our 

guest with "Prometheus in 

Bound" which will make ics 

world debut in Istanbul. The 

play exposes che confl ice becween 

che new and old values of life: in 

che mythological scale man needs 

to be united with Nature, Gad 
and the Polis, white in the new 

order Gad is the Superior Being 

and all creatures must obey Him. 

Prometheus, as a symbol of 

freedom, is the one that brings to 

light the power of LA W, which 

frightens man and Gad . He seeks 

the seeret key of balance between 

logic and instinct, between the 

order and the caos, bur he w i l l  

never fınd it, even when he gets 

liberated by Hercules. 



MONTSERRAT 

Bmmanıtel Robfes 

Çeviri Translation: Mina Urgan 

Yöneten Direcred by: Erol Keskin 

Sahne ve giysi tasarımı 
Stage design and cosrumes: 
Erol Keskin 

Giysi Realizatörü 
Realisation of co tumes: 
Tuğrul A rsever 

Dekor Realizatörü 
Realisation of sers: 
Barı; Din;el 

Dramaturji Dramaturgy: 
H. Zafer Şahin 

Yardımcı Yönetmenler 
Assisranrs ro the Direcror: 
Şahine Hatipoğlu, Mustafa Aslan 

Oyuncular Cast: 
Bıtrteçin Zoga, Sava; Dinrel, Erdal 
Özyağcılar, Ay;en Çetiner, Arif Akkaya, 
Filiz Kutlar, Ahmet Uz, Rauf Altmtak, 
Argım Kınal. Rıdvan Çelebi, Uğurtan 
Atakan, Can Doğan, Ha;met Zeybek, 
Fahri Kırmr, Bahtiyar Engin, Adnan 
Altay, Mt�stafa Arslaıı, Şahnaz Bölen, 
Şahine Hatipoğlu, Şebne111 Kiistem. Caner 
Giiler, Rıza Sormıez 

Yer Venue: 
Aya Irini Müzesi 
Hagia Eireni Museum 
Tarih Date: 1, 2, 3, 4.06. 1 995 
Saat Time: 2 1 .  15  

ISTANBUL ŞEHIR 
TİY A TR OLA Rl'na değerli 
destek ve ijbirliklerinden 

dolayı tejekkiir ederiz. 
\Ve are graıefııl to the ISTANBUL 
M UN/C/PAL THEA TRES for their 
ki nd Slıpport and cooperation. 

Montserrat Üzerine Sesli Bir Düşünme . . .  
Et·ol Keskin 

Ne zaman oynayacağım ya da yönetmeye yeltendiğim bir rol üzerine 
(ki, bu kez Rol'üm arada sırada denk düştüğü gibi gene Yönetmen'l ik) 
benden böyle yazınsal bir etkinl ik beklendiğinde, hemen sesli 
düşünmekten kendimi alamıyorum. 
Sanırım bunun nedeni, rollerin ... yani oyunun yazın boyutları b ir 
okyanus gib i  beni düşler alemine sürüklüyor, dolayısıyla da 
sayıklamaya başlıyorum, hemen. 
Bin kez düşündüm mü, ya da bin lerce kez birlikte yaşadım mı, 
bilemiyorum ama her seferinde Montserrat olayını kapsadığı tüm 
insanlarıyla birl ikte ci ldimin altında sınırlanmış etimde, kemiğimde, 
il iğimin salgılarına kadar sonsuz derin l iklerimde özümlemişimdir, hep. 
Doğayı değiştirip; üstelik salt doğayı değiştirmekle kalmayıp, doğanın 
nedenselliğini bile kendince betimleyen insanın böylece yarattığı tüm 
erdemler, sapkınlıklar, yanılgılar, gerçekmişçesine tanımlanan 
görecelikler, değişimin kaçını lmazlığı karşısındaki kaypak 
"kuralbazlıklar", sevecenlik, hoşgörü, acımasızlık, yalnızca insana özgü 
tasarlanmış öldürmeler, - hoş bu saydığım ögelerin hepsi sevgi ve 
nefret de dahil tasarıma dayanır ya.- Ve ve ve Ihanet ! .. Işte bütün bu 
insanın insana reva gördüğü düzeneği ne zaman elimi atsarn bu 
Montserrat Olayı bir çırpıda bir şamar gibi suratıma çarpar. lhaneti 
ve Ölüm anını bi rarada düşünmek zorunluluğunun altını adeta bir 
neşterle derimizde ve yüreğimizin taa içindeki bir yerde kanata 
kanata çizer Montserrat. Işte böylesi çok buutlu bir sorunsal sfer'i 
gündeme getirir, bu oyun. 
Oyun geliştikçe insan o ana kadar yaşamış olduğu bütün anların ın 
yeniden gözden geçirilmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalır . . .  B ir  
hesaplaşmadır bu . . .  Ayrıca, b ir adım ötede doğabilecek tüyler 
ürpertici geleceğin dehşeti ile de sarsılır, insan ... Artık "Bir Umut Için 
Ölmek" kaçını lmaz olabilecek ve bu özveri kendin için değil 
"Başkaların ın Sevinci" uğruna katlanılacak bir "yokluğu kabullenme" 
olacaktır . . .  Hem de istesen de istemesen de! 
Oyunun bir adının da "Başkalarının Sevinci" olması kanımca bundan 
ileri gelmektedir. Gerçekten de tümden bir tasarım insanın doğasına 
aykırı düştüğünden, bütün bireyleri kapsayan bir mutluluk iksirine 
kavuşmak olası değil. Dolayısıyla "Başkalarının Sevinci" için o amaca 
katı lmasan da senden fedakarlık bekleyebil irler ... dahası buna seni 
zorunlu da kılabi l irler . . .  Çünkü, tarafsızlık kavramı çözüm deği ldir ... ve 
soyut tarafsızlık, somut bir bağlamda olsa olsa kesin bir ölüm halidir ... 
Ölüm insanı kendi doğasından ayırıp asıl doğaya aktarır ... Orada 
insanların tasarımları geçerli değildir, artık. Tam bir tarafsızl ık  vardır 
orada ve Yüce bir güç herkesi eşit kılmıştır . . .  I nsanların kendi 
kurmaca doğalarında ise denge ögesi söz konusudur ... Dengeyi de iki 
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taraf; iki uç ... ya da bir çok uçlar ... taraflar çok buutlu olarak yaşar 
giderler .. . Işte Montserrat'da belirlenip betimlenen serüven bu denli 
bir insanlık kesitidir. Evet, Montserrat bir haindir . . .  Çünkü tarafsız 
degi ld ir. Taraf degiştirmesi için baskı altındadır, ama taraf degiştirse 
bile istenilene uyup, gene hiyanetin içine düşecektir ... bu kez de öteki 
uca karşı ... Bütün ötekiler gibi ... lzquierde gibi, Peder Coronil vs. vs. 
vs. gibi. 
Peki tarafsız olduklarını savunanların hali farklı mıdır ki? Degil tabi. 
Onları da belirli bir yana sürüklerler ve arzuladıkları gibi tarafsız 
kılarlar, onları ... Bu ölümdür! .. Ancak Ölüm, "Başkalarının Sevinci"ni 
saglarsa soyut da olsa dogadışı bir tarafl ı l ıgın onurunu taşıyacaktır. 
Montserrat, Ricardo ve Elena'nın anılarında oldugu gibi. 
Onlar, ufacık bir umut ugruna bile olsa "Başkalarının Sevinci"dirler. 

• In 1 980, The Municipal 

Theatre of Istanbul participated 

in the VIII. International 

Istanbul Festival with Bınmanuel 

Robles's play, "Montserrat ."  

Strange enough, the production 

did not have much chance to 

continue the theatre season, 

because the theme was 

considered as "not appropriate" 

for the military government. 

After 15 years, we are delighted 

to welcome back "Montserrat" 

specially mounted for the 

Festival. Erol Keskin was the 

director then, he is the director 

now. The setring was Hagia 

Bireni Museurn and it is the 

same. The Algerian Emmanuel 

Robles's "Montserrat" is the 

dramatisation of an early

nineteenth-century Venezuelan 

struggle for freedom against the 

Spanish army in which a young 

Spanish solider's grim choice will 

eventually doom innocent 

people. 



iLK NEFES 

FIRST BREA TH 

Dani/o Kocevski 

Yönetmen Direcror: 
Goran T recovski 

Sahne ve Giysi Tasarımı 
Stage and Cosrume Design : 
Valmtin Svetozarev 

Müzik Music: Pande Sahov 

Oyuncular Casr: 
Gjokica Lukarevski, Dime 01/iev, Mi te 
Grozdanov, Lijana Valjanova, Dimitar 
Zozi, Bijana Hamamdzieve 

Yer Venue: 
Birim Tiyatrosu Sahnesi 
Birim Theatre Srage 
Tarih Dare: 29.05. 1 995 
Saat Time: 2 1 . 1 5  
Tarih Dare: 30.05. 1 995 
Saat Time: 18.30 

Bu Kez Godot Geliyor 
Derleyeıı: Fahri Kaya 

Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'ne i lk kez Makedonya'dan bir 
tiyatro katılıyor ve aynı şekilde, bir Makedon yazarının oyunu da yine 
i lk kez festivali n konuğu oluyor .. Dramski Teatre Skopje (Üsküp 
Dram Tiyatrosu), eski Yugoslavya'nın dağılmasıyla birl ikte bağımsız 
bir devlet olarak kurulan Makedonya'n ın gerek repertuar düzeni , 
gerekse oyunculuk ve yorum açısından en başarılı topluluğu. Bu 
başarın ın önemli kanıtı her geçen gün artan seyirci sayısı. 
1 964'de kurulan Dramski Teatre o yıl larda Makedon Ulusal 
Tiyatro'sunda çalışan ve topluluğun sanat politikası ile bağdaşamayan 
bir grup tarafından oluşturulmuştu. Bunlar, kozalarında kalmak 
istemeyen, modası geçmiş tiyatro anlayışına karşı gelen, yeniliklere açık 
sanatçılardı. Nitekim, Üsküp Dram Tiyatrosu'nun ünü, araştırmaya 
yönelik ve çağdaş bir tiyatro topluluğu olarak önce kurulduğu şehrin, 
sonra da ülkenin sınırları dışına taştı. Fransa, Ingiltere, Almanya, 
Polonya, Bulgaristan, Venezuella'da temsiller verdiler. Üsküp Dram 
Tiyatrosu Makedonya dışında da tanınan önemli yönetmenlerle 
çalışmasının yanı sıra, repertuarında yerli yapıtiara öncelik tanıyarak 
oyun yazarlığının gelişmesine de katkıda bulunmuştur. 
" i lk Nefes" (Od Prviot Zdiv} 'in yazarı Danilo Kocevski, 1 970 
kuşağının önde gelen kalemlerinden biridir. Deneme ve eleştiri 
yazılarıyla tanınır. " i lk  Nefes" yazarın ikinci tiyatro yapıtıdır. Bu 
oyunda Kocevski , Samuel Beckett'in "Godot'yu Beklerken" adlı 
eserinden esinlenmiştir. Kocevski de absürd, korku, anlaşmazlık 
üzerinde dururken bunları kendi ülkesinin koşullarına paralel bir 
ortamda işlemekte, ülkesinin sorunlarını öne çıkartmaktadır. 
Kocevski'nin oyununda Godot gelir. Bu Godot, Beckett' in 
Godot'sunun taşıdığı boyutların ötesinde kah usta bir büyücü, kah 
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tatlı yalanlar üreten bir palyaço, kah bir tüccar, küçük bir memur ya 
da Birleşmiş Milletler'in barış gözlemcisidir. Godot, Samuel Beckett'de 
bir yanılsama ise Kocevski'de durmadan değişen bir gerçektir. 
Beckett'in oyunundaki insan yaşamının metafizik ve evrensel sorunları 
burada da işlenınektedir , ama "ilk Nefes" de ülkedeki güncel olaylara 
, politik sorunlara özell ikle eği l inmekte ve bu olaylar felsefi olduğu 
kadar sosyolojik açıdan da ele alınmaktadır. Oyunda yöneten
yönetilen il işkisine ayrıca önem verilmiştir. Bu ilişki Vlatko ve Estro i le 
Lak ve Potso çiftinin kişiliklerinde algılanmaktadır. Yönetimdeki her 
değişiklik yeni vaadler demektir. Ama, zaman, yönetimleri de 
değiştirecektir. Bu değişimin yöneti lenleri olduğu kadar yönetenleri de 
zorlaması kaçınılmazdır. Sorun Godot'un gelmesinde midir 
gelmemesinde mi?  Vlatko ve Estro'ya göre sorunun temeli 
beklemektir. 
Danilo Kocevski oyununda Samuel Beckett'e de yer vermiştir. Bir 
çizgi filmde olduğu gibi oyuncular bu ünlü yazardan "Godot" daki 
rolleri yorumlamasını isterler ve yazara bu oyunda olup bitenlerin ne 
denli tiyatro olduğunu, daha doğrusu gerçek yaşamın nerede 
başladığını sorarlar. 

• The dramarurg of the play 

Bogomil Gjuzel is asking 

"Godot has come-then what�" As 

it could be grasped from this 

question, the p lay by Danilo 

Kocevski is based on the 

problems of a society passing 

through a state of transition. 

What will be the next step? A 

change to privatization? Who 

will materialize this acr' ex

communists new capitalists? 

Should we say the times 

preceeding the transition were 

the times of "W aiting for 

Godot'" Expectations for a better 

life (maybe after death)? Now 

Godot has come and he's offering 

to Vladko and Estro an 

ab u ndance of food and freedam 

to fly as birds, but are they really 

happy? 



KAYBOLMA 

MISSING 

Gerçekleştiren ve oynayanlar 
Created and performed by 
Neırin Kazatıkaya, Mahir Gütı;iray, 

KAYBOLMA KAYSEDiLME 
Nesritı Kazatıkaya, Mahir Günşiray, Özden Çiftçi, Ane Giinıiray 
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tiyatrosunun dört sanatçısını ve bir müzik öğrencisini biraraya getiren 
neden; kurulu tiyatrolar içinde yeralmak, bir tiyatro açmak ya da 
ileride oluşabilecek bir tiyatronun ilk adımını atmak değildir. Biraraya 
geliş nedeni, söylenmesi gerektiğine inandığımız ortak bir 'söz'ün 
etrafında birleşip, bu 'söz'ün tiyatro di l inde anlatım estetiğin i  

Yer Venue: 
Istanbul Sanat Merkezi 
İstanbul Art Center 
Tarih Date: 23, 24.05. 1 995 
Saat Time: 18.30 

araştırmak, yaratmak ve bu bağlamda bir in isiyatif çalışma yapmaktır 
yalnızca. Ye bu yaklaşımımızın, bir tiyatro açmak ya da ödenekli 
tiyatro kurumlarına karşı bir tavır sergilemek gibi hedeflerden daha 
zor ve mesleğimiz açısından daha işlevsel olduğuna inanıyoruz. 
Kuşkusuz bu çalışma, bir yanıyla; ödenekli tiyatroların işleyişinde, 
giderek yaratıcılığı, duyarlık ve heyecanı daraltan bir yapının 
kurumlaşmasının da bir sonucudur. I n isiyatif bir proje ya da 'Öteki 
Tiyatro' kavramların ın ilk ve vazgeçilmez koşulu özgürlüktür. Ne 
istediğini bilen, ayağı yere basan bir özgürlük : Alışı ldık zaman 
sınırlaması olamaz; metin için aylar öncesinden söz verilemez; i lk 
oynayışının, son oynayış öz ve biçimini taşıyacağı garantisi yoktur. 
"Repertuvar Kurulu" , "Edebi Kurul" onayların ı  beklerken alternatif 
bir çalışma yapılabileceğine pek inanmıyoruz. Ödenekli bir devlet 
kuruluşu için i lk bakışta haklı görülebilecek bu kurallar dizisinin; 
tiyatro yaratıcılığı adına yeniden yapılandırılması, esnetilmesi, 
iyileştirilmesi gerekmektedir. 
Sonuç olarak, "Kaybolma" oyunu, günlük yaşamımızın politik 
bağlamda toplumsal çelişkilerinden ve sanatsal yaratma-çalışma 
isteğinden kaynaklanan, gerçek bir gereksinim sonucu oluşmuştur. 
Günümüzde insanl ık suçları, ü lke sınırların ı  ortadan kaldırarak 
öylesine bir yoğunlukta sürüp gitmekte ki; neredeyse kanıksanıp, 
alışılmakta. Faili meçhul, kiml iği meçhul cesetlerin; hiçbir iz 
bırakmadan, ortadan kaybolan kişilerin; gazetelerin üçüncü-beşinci 
sayfalarında yeraldığı, gündem maddesi bi le oluşturamadığı gerçekliği, 
oyunumuzun çıkış noktası olmuştur. 
Insanın en temel haklarından biri olan, birey ve vatandaş olarak 
toplum içinde yeralma hakkının, ülke yönetimi ve siyasal erk 
tarafından korunacağı güvencesi ya da varsayımının kuşkulu bir 
görünüme dönüştüğü dünya ülkelerinden birinde olduğunuzu 
düşünün. Insanlar kaybolmakta, kaybettirilmektedir. Kaybolan kişin in 
ardından, arama sürecinde pek çok başka kaybolmalar da söz konusu 
olacaktır. Kimliklerin, düşüncelerin, yaşamların parçalanıp kaybolması; 
bireyin neredeyse sistemli bir biçimde parçalanmaya itilmesi gibi. 
Kimlik parçalanması sonucu arayan kişinin de kaybolması gibi. 
Oyunu birl ikte yazıp, yönettik. Tiyatro yazarl ığının, edebiyatın diğer 
dallarından farklı olduğunu düşünüyoruz. Metni doğaçlamalarla 
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oluştururken; tiyatro yazarın ın tiyatronun pratiği içinde yeralması 
gerektiğine inancımız bir kez daha güçlendi. Öncelikle insan l ık  
suçlarına yönelik temaları içeren metinlerle çalışmalar yaptık. 
Giderek kendi metnimizi oluşturmaya karar verdik. Böylelikle hiç 
tanımadığımız ancak son derece heyecanl ı  bir süreç başladı. Yazdığına 
hayran olup takılıp kalmamak, sayfalarca metni bir çırpıda çöpe 
atabi lmek alçakgönüllü lüğünü (!) gösterebilmek, doğaçlamaların 
gücüne inanmak, tiyatro görsel l iğinin metni yönlendirmesine izin 
vermek gibi erdemierin yaşama geçirildiği bir süreç. 
Tiyatronun sanat olarak varolabilmesi için;yaşama ait, politik, felsefi 
ve estetik boyutta çıkış noktasına sahip yaratırnın gerekli olduğu 
unutulmamalıdır. Tiyatroyu öteki sanatların kimilerinden ayıran bir 
özelliği, ortak yaratım ve üretim deneyimidir. Ve çok zor olan bu 
süreç ancak, sanatçıların birbirinden farklı yaratıcı l ıklarını, sanatçı 
özel l iklerini, hatta zaman zaman farklı düşüncelere sahip olmalarını, 
ortak bir yaratım duyarlılığına, zekasına, pratiğine dönüştürebilmeleri 
ile aşılabi l ir.Tiyatronun rastgele biraraya gelmiş kişilerle 
yapılabi lmesin i  olası görmüyoruz. Her zaman çekirdek gruplarla 
başlanan, gittikçe çoğalan, içine katı lanlada zenginleşen, çeşitlenen, 
kopmalarla temizlenen, eğlenerek prova yapabilen insanların birl ikte 
olmaların ın koşulsuz, beklentisiz gerçekleştiri lebildiği oluşumlar 
zincirine inandık yıllardır. Çalışmamız bu zincirin bir halkasıdır 
yalnızca. Yeni oluşumlara, gruplara, yaratımiara bir katkımız olacağı 
umuduyla. 

• Crimes of humanity, 

abolishing the borders to reach a 

elimax rhar man almost tends 

accept as an ordinary way of life; 

rragic and incomperehensible, 

remain to be the most formative 

experience of modern times. 

Such acts not only canfront us 

w ith a visian of radical evi! but 

also force us ro reassess our 

legacy of humanism. White 

warching the performance once 

again we realize the fact that as 

such exterminarion acts continue 

in rime, the degree of moral 

questioning through art 

increases. Quesrions of the 

individual responsibility of 

people involved in crimes of 

humanity seep into general 

culrural consciousness and are 

being translated into art in 

"Missing" which we created 

together. 



BAHAR ISYANClDlR 

SPRI NG I S  REBELLIOUS 

Oktay Rifat, Yusuf Atılgan, Onat Kutlar 

Oyunlqtıran ve yöneten 
Adapted and staged by 
Se/ma Kökıal, Gülsüm Soyda11 

Müzik Music 
Scott joplin, Schubert, DebuıJy 

Müzik düzenleme 
Musical arrangement: 
Anı! Hacıoglu, erdal Hacıoglu 

Sahne, giysi tasarımı 
Set design and cosrumes: 
AJiı T iilüoglu, Zafer Kaymaz 

Koreografı Coreograpby: Meltem 
Tezmen 

Işık tasarımı Ligbting design: 
Kamil Fırat 

Müzisyenler Musicians: 
Anı/ Hacıoglu, Ebru Germiyanoglu, 
erdal Hacıoglu, Murat Bavli 

Oyuncular Cast: 
Meltem Tezmen, Se/ma Kiikıal, Cem 
Safran, Çimetı Turunçoglu 

Yer Venue: 
Oyuncular Sahnesi 
Oyuncular Stage 
Tarih Date: 24, 25. 05. 1 995 
Saat Time: 18.30 

Bahar Isyancıdır 
S elma KökJal 

"Bahar lsyancıdır" adl ı  bu tek perdelik gösteri miz, Oktay Rifat'ın 
"Yağmurlar" adlı ş i iri için yapılmıştır. Günümüzde yitip giden panayır 
soytarı larını, cambazları anlatan bir şi irle yoğun bağlar kurduk ve 
Oktay Rifat' ın ş i irindeki "Mavi Memeli Kız" i le "Portakal Renkli 
Oğlan"dan yola çıkarak, oyunumuzu; yaşamlarını güzelliği yaşatmak 
için yaratan, bu uğurda yaşamlarını harcayan tüm güzel l ik ustalalarına 
adadık. Kasaba kasaba gezen sirk soytarılarına, cambazlara, sözü ve 
sazı için yakılanlara ve daha nice bu uğurda yanmış yaşamlara . . .  
Gösterimizin i lk sahnesi "Yağmurlar" şi irinin aniatıcısı ( bizce ) genç 
insanın, oyun mekanımızda, şi irde geçen ovayı, yazı, panayır 
soytaniarını aramasıyla başlar. Onların ( yitip ) gitmesiyle her şey 
çoraklaşmıştır ve sonbaharın habercisi yağmurlar başlamıştır. Bu 
son dizeyle hem bu genç insanın hissettiği çorakl ık ve hüzün doruk 
noktasına ulaşmıştır hem de dönüşüm başlamıştır. Yağmurlar 
havadaki tüm geril imin birden boşalmasıyla bir sondur ama 
başlangıçtır aynı zamanda. 
Şi irin okunduğu bu giriş bölümünden sonraki soytanların dans 
etmesi, Oktay Rifat'ın "Yağmurlar" şi irine atıftır. Müzik kutusundan 
Oktay Rifat'ın "Mavi Memeli Kız''ı, "Portakal Renkli Oğlan''ı, bizim 
trampetçi kızımız ve soytarımız çıkarlar.Bu giriş sahnesi, soytarıyı 
oynayan Cem Safran arkadaşımızla birl ikte hazırladığımız kendisine 
has bir di l i  olan soytarımızın, yarattığımız bu panayır soytarılarının ve 
panayırın ilk iki gösterisinin tanıtımı i le tamamlanır. 
"Ceren'e Masal" Panayırın ilk gösterisidir. Bu masal toplum 
değerlerinin tümüyle dışındaki 60 yaşına kadar bir türlü büyümeyen, 
büyürnek istemeyen oğlan çocuğunun h ikayesidir. Bölüm oğlan 
çocuğunun 60 yaşında bir cambaz topluluğuna katı lmasıyla son bulur. 
Rollerin üç ana öyküde sürekli değişerek oynanmasındaki amacımız, 
onların duygu ve düşünce bütünlüğünü koruyarak, seyircinin akıp 
giden olay ve düşünce zincirine konsantre olmasını sağlamaktı. 
Amaçladığımız, anlatıcı-oyuncu olarak seyirci ile akan olay örgüsünde 
buluşmaktı. 
Ikinci bölüm "Yük"; Birlikte bir çok yuva yaptığı, yavrular büyüttüğü, 
yüzlerce gece seviştiği eşinin bir süre önce kaybolmasıyla, doğanın 
düzeni gereği, yeni genç bir eşle henüz eşleşen bir kırlangıcın, başladığı 
sonbahar göçünün öyküsüdür. Insanın insan sırtından geçinmesinin, 
erdemin, erdemsizliğin, kaderin, seçimlerin öyküsüne dönüşür. 
Bu bölümde de ana kırlangıç üç oyuncu tarafından değişerek 
oynanmış, bütünlüğü olan anların duygu, düşünce kesintilerine 
uğramasına izin verilmeyen bir yoğunlukta aniatı lmasına d ikkat 
edilmiştir. 
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Soytarının, oyunun son bölümünü tanıtımında konuşmaya başlaması, 
belki onun tüm gösterimizin geldiği atlama taşının onu da 
sıçratmasıdır., belki de seyircinin onunla, onun seyirciyle aynı di l i  
konuşmaya başladığı, birbirlerini buldukları andır. 
Soytarın ın son sahnesini üçüncü ana bölümümüz "Bahar lsyancıdır" 
izler. Bu tamamıyla şi irsel anlatırnın kullanıldığı bir öyküdür. Bel l i  başlı 
birkaç unsur vardır. Bunların en önemlisi bu ülkenin halkının önünde 
yükselen, gelecekleriyle aralarındaki DUVAR, duvarın ötesinde de 
buraya geçmeye çelışan başka bir halkın olduğunu söyleyen 
YABANCI, varlığı izdüşümlerle hissedilen HALK ve tabii ki ÖYKÜ 
ANLATICISI. Tabii ki tüm bu öğelere, başka bir çok isimler, anlamlar 
yükleyebi l irs iniz. Daha önceki bölümlerdeki üslubumuzu koruyarak 
şi ir di l in in bize sunduğu imgelerden yola çıkarak anlatımımızı 
zenginleştirmeyi düşündük. Çünkü, şiir bildik anlamda oynanamazdı. 
Ancak sözcüklerin üzerimizde yarattığı etkilerden yola çıkabilirdik. 
Tüm bu nedenlerle seçtiğimiz anlatırnın seyirciyi zorlayacağını bu son 

bölümü izlemesi ve algılanması 
en zor bölüm haline getireceğini  
bil iyorduk. Belki bu öykünün 
yazarı Onat Kutlar'ı metni 
yorumlamak ve çözmek için 
bize verdiği özgürlüğü biz de 
seyircimize önermel iyiz. Kısaca 
diyebiliriz ki: Kafanızla değil 
yüreğinizle bakmaya çalışın, 
kendinizi sağduyunuza bırakın. 
Gösterinin son sahnesi de 
Oktay Rifat' ın "Yağmurlar" 
şiirindeki cambazları bize 
anlatan genç insanın değişimini 
gösterir. Bu sahnenin metni ise 
"Ceren'e Masal''ın ası l metninin 
son paragrafından alınmıştır. 
Bizim tüm öykümüz ise; bu genç 
insanın yitip giden cambazları 
anımsamasıyla; belki de onlar 
üstüne gördüğü bir düşle onlara 
karışmasının, onlardan biri 
olmasının öyküsüdür aslında. 

• Our one-acr play "Spring is 

Rebellious" is an inspiration of 

Oktay Ri fat' s poem "Rains". It is 

a collage embracing Oktay 

Rifar's poem, Yusuf Arılgan's "A 

Fable for Ceren", "The Load",  

and Onar Kutlar's shorr story 

"Spring is Rebellious. " .  The play 

tel ls abour rope daneers and 

clowns of the fair ground. 

Starting out from the rwo 

characrers memioned in the same 

poem; 'The Orange Coloured 

Boy' and 'The Girl W ith The 

Blue Tirs', we dedicare our play 

to all the masters of beauty who 

live and fıght for it. W e dedicare 

our play to the circus clowns and 

rope daneers seralling from one 

town to the other, to the 

minsrrels who were rhrown in  

fire because of  rheir words and to 

many a lives which are being 

burned for rheir faith in beauty . . .  
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Günlük Müstehcen Sırlar 
Emre Koyuncuoğlu 

Oyunun açıklayıcı metninde "oyun günümüz insanların ın çelişkilerini, 
korkularını ,  giderek büyüyen yabancılaşmasını, onu bunalıma iten 
yalnızlığını ... anlatıyor " diyor. Hemen bu açıklamanın ardından 
oyunun yazarı Marco Antonio de la Parra'nın hem bir yazar hem de 
bir psiko-analist olduğunu eklernem gerekiyor. Oyun da 
psikoterapide kullanılan belli sembollerin anlatım açılmalarını, 
biçimlerini teatral ögeler olarak kullanmış ve kişileştirmiş. Günümüz 
insanı kavram olarak, teşhircidir, ya da onu yok eden iletişimsizlik 
nedeniyle düştüğü yalnızlığın içinde var olabilmek için teşhirci olmak 
zorundadır. Modern batı düşüncesin in sahiplerinden sayılan Freud ve 
Marks'ın izdüşümlerini farklı bireylerde izliyoruz. Ancak, 1 983'te 
yazı lmış bu oyunda Şi i i l i  yazar ikisini de "teşhirci" kimliğinde 
yansıtmayı yeğlemiş. Freud'un ya da Marks'ın öne sürdüğü "birey" ve 
"toplum" analizlerinin üzerine daha sonra gelişen ve halen gelişmekte 
olan teoriler, düşünce ve inançlar artık belki de sıradan bir meraklının 
yakalayamayacağı zenginl ikte. Peki, Şi i i l i  yani gelişmiş (!) batı toplumu 
kültürünü biraz uzaktan seyreden bir ülkenin (Türkiye gibi) yazarının 
batı toplumunun düşünce ve kültür üretimine bakışı i le yazdığı bu 
oyunu, Türkiye'de bir tiyatro ne tür bir bakış açısıyla yorumlar? 
Benim oyunla ilgi l i  en çok merak ettiğim soru bu olmalıydı ... Aslında 
bu soruyu oyundan sonra düşünmeye başladım. Böyle bir oyun seçip, 
sahneye koymak; belli bir kültür birikimi dışında gününü entellektüel 
anlamda iyi takip etmeyi ve de seyircisine doğru seslenebilmesi için 
Türk insanının bulunduğu noktayı da görüp, tüm bunların üstüne 
kendi yorumunu getirmesi gerkiyor. Bu kadar kolaycı l tğın yaşandığı 
günümüzde şapka çıkarılacak bir cesaret. 
Oyuna girmeden önce, oyunun oynandığı mekanla ilgi l i  bir şeyler 
söylemek istiyorum. Istanbul Sanat Merkezi'nin (ISM'nin) üçüncü 
katındaki bir oda, Tiyatrofil ' in sahnesi ve salonu. ISM'de barınan bu 
tip bir kaç tane "Oda Tiyatrosu" var zaten. Tiyatrofı l ' in odasına 
girdiğimizde masmavi bir mekanla karşılaşıyoruz. Nedeni ise diğer 
oyun "Hayat Çok Güzel'' de böyle bir sahnenin gerekliliği. Yönetmen 
Schulze, bu özelliği kendi oyunu için hiç rahatsız edici görmemiş, 
oyununu bu sahnenin içine yerleştirmiş. Böylece, oyun her yerde, her 
şekilde oynanabi l irdi mesaj ını  veriyor sanki. Oyuncular bizden geç 
giriyorlar salona, onlarda bizim gibi banka oturuyorlar.Oyuncularla 
seyirci arasındaki göze çarpan en önemli fark pantalonlarının 
olmaması. Yani açıkta bir şeyler var. Hemen bu cümleye şaşırmayın, 
çünkü psiko-sembolik bir anlatım kullanmaya başladım. Zaten oyunu 
bundan sonra aynen bu gözle izlemek bir tür seçenek olabilir. 
Yönetmen de oyunu yorumlarken "psikanalizden yararlandım" diyor. 
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Biraz da bu nedenle olsa gerek oyun başlamasıyla birl ikte izleyiciyi 
yakalıyor. Sı rayla iki insanın (teşhircilerin) birbirlerine yaklaşım 
biçimlerini, birbirlerin i  sınayışlarını, birbirlerine oynadıkları "oyunları" 
ve de sanki kendilerinde yokmuş gibi düşürmeye çalıştıkları 
maskelerini tempo hiç düşmeden izliyoruz. Psiko-analitik bir durum 
söz konusu ve tüm bunlar, " iki teşhircinin bir kız okulunun önünde, 
parkta bir bank için tartışması" sırasında geçiyor. Daha sonra oyunun 
dönüm noktasına geliniyor. Birbirlerine isimlerini soruyorlar. Aslında 
birbirleriyle ilgi l i  çok şey bi lmelerine rağmen, isimlerini öğrenmekle 
ilgi l i  büyük bir ısrar yaşanıyor. Ve birbirlerine kim olduklarını 
açıkladıklarında her şey baştan başlıyor. Bir önceki bilgi ler bir yana 
bırakılıyor ve tanışma yeniden yaşanıyor. Çünkü biri Sigmund Freud, 
diğeri de Karl Marks olduğunu iddia ediyor. Yönetmenin basın 
açıklamasında yazdığı bir bölüm var; " ... var olanı tekrar tekrar 
yaşayarak, yaşadıklarımda şimdiye kadar görmediğim güzell ikleri 
görmek ... " Evet, yönetmenin böyle bir iddiası var. Oyunun benim için 
ikinci bölümünde böyle bir tekrar var. Iki insanın i l işkisi bu sefer, 
aslında aynı temel düşünceden yola çıkan ancak farklı çözümler 
üreten iki farklı düşüncenin ışığı altında işleniyor. lik bölümdeki 
duruluk ikinci bölümde karmaşık, oturmamış bir zenginl iğe 
dönüşüyor. Yeniden Marks'ın, Freud'un kim olduklarını, ne 
düşündüklerini keşfetmek zorunda kalıyoruz. Birbirlerine kendilerini 
yeniden tanıtırken, uzun uzun söylevler çekmeleri yerine, can alıcı bir 
kaç söz söylemeleri sanki yeterli olacaktı. Hem konu bütünlüğü adına 
hem de söylenmek istenen söz adına problemler ortaya çıkıyor. 
Aslında o can alıcı sözleri seçip ç ıkarmakta, o en başta sorduğum 
soruyla, yani "oyunun entellektüel açıdan hem günümüzü hem de 
Türkiye'yi nasıl yakalayacağı" sorusuyla bağlantılı bi raz. Ben bu 
soruyu, oyunu beğendiğimi düşündüğüm halde, bunu huzurla 
söylettirmeyen bir his sonrası sordum. Bizim buradan tüm bu 
yaşanan hikayeye söyleyeceğimiz nedir? Schulze, tiyatro ve psiko
analiz yoluyla "doğru sorulara ulaşmak" istediğini söylüyor. 

• In rhis play by Marco Anronio 

de la Parra, who is a wrirer and a 

psychoanalisr, rhe close 

relarionship berween rhearre and 

psychorherapy is stressed. Ir is a 

farce. le is a cricicism of our 

contemporary incelleccuals, who 

minimalise psychoanalysis and 

Marxism ro the confroncacion 

between the individual and the 

society. Two exhibitionists 

daiming ro be Freud and Marx 

come across ac a park in front of a 

girls' school and they srart 

arguing over a bench . . .  they 

quescion, they accuse, they threat 

each other.. quarelling, fıghting, 

cursing, hiccing .. and che play 

concinues . . .  
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Ben d e  Azınlığım! 
B ülent S omay 

Almanya'da Neo faşistlerin yabancılara yönelik saldırılarına karşı 
gösteriler düzenleyen Alman yeşil /sosyalist/anarşist/ demokratların ın 
sloganlarından biri "Ben de yabancıyım!" olmuştu. Beni en çok 
etkileyen sloganlardan biridir bu. Hem "karşınızda biz de varız, iş iniz 
kolay değil yani" diyor, hem de Almanya'da bir Alman'ın da en az bir 
Türk ya da bir Tunuslu kadar yalnız ve yabancı olduğunu kabullen iyor. 
Hepimiz kendi evimizde yabancıyız. Hepimiz kendi evimizde azınlığız. 
lrkımızdan mesleğimize, okuduğumuz okuldan aile yapımıza, dinimizden 
siyasi tercih ierimize kadar bir sürü şey bizi azınlık hal ine getiriyor. 
Azınl ık olmak salt sayısal bir sorun da d�ğil: Dünyadaki en büyük 
azınl ık, yani kadınlar, sayısal olarak "çoğunluk"tan daha çok. 
Azınl ık olmanın temel duyguları kaygı, gizlenme, inkar ve ürkeki ik. Kapı 
çalındığı zaman "kim geldi acaba?" heyecanını değil, "kim o?" kaygısını 
duymak. Evimin, odamın, ghetto'mun kapısını çalmayın, bırakın şurada 
kendi halimde yaşayayım, öleyim. Adım, yüzüm, dil im, hepsi beni ele 
veriyor. Benimle konuşmayın, yüzüme bakmayın, adımı sormayın !  
Ya da: Ben de sizden biriyim. N e  farkımız var k i  aslında? Adımı 
değiştiririm, sizin gibi konuşurum. Sizin sevdiklerinizi sever, 
sevmediklerinizden nefret ederim. Benim gibi başka azınl ıklarla sizinle 
birl ikte alay ederim, gerekirse sizinle birlikte ezerim onları. Yeter ki 
beni kabul edin, dölümü inkar ederim. 
Kim O ? sizi bu kaygının bir yandan dehşete, bir yandan inkara dönüşen 
bu varolma kaygısının içine yerleştiriyor. Bir açmazın ortasına: Ya 
"çoğunluktan", kendinden ve dünyadaki yerinden emin olanların 
arasından bakacaksınız ve sonunda suçluluk duyarak ayrılacaksınız, ya 
da kendinizin de şu ya da bu şekilde "azın lık" olduğunuzu hatıriayarak 
kaygıyı, dehşeti paylaşacaksınız. 
ltalyan sahnelerde oyun seyrederek büyüdük. Sonraları amfıteatrlara 
da alıştık. Seyirciyi ortasına alan çevre düzenlemeleri, oyuncuyu 
seyircinin arasına sokan tasarımlar izledik; bunların çoğu "deneysel", 
deneysel olduğu için de bir kereliğine tahammül edilebi l ir şeyierdi 
bizim için. Kim O ? da ise alışmadığımız, ama gene de "deneysel" ya da 
"avangard hoşluğu" gibi tın lamayan, oyunun bizde uyandırmaya çalıştığı 
duygu ve dert her ne ise onunla tam denk düşen bir çevre düzenlemesi 
var. Oturduğumuz yerden oyunculara, onların arkasındaki dört büyük 
pencereye, pencerelerin içinden de dışarıya, Tarlabaşı'na bakıyoruz. 
(Tarlabaşı deyince oturup düşünmek gerek: Tarihin tanıdığı en 
kozmopolit, çok uluslu-çok kültürlü şehirlerden biri olan Istanbul'un 
en kozmopolit semtlerinden biri. 6-7 Eylül olaylarında kaygının 
dehşete, ürkekliğin gizlenmeye dönüştüğü, tam bir ghetto olması da 
azınl ıkların kendilerini "evinde" hissetmiş olduğu bir semt. Üstel ik 
şiddetin, saldırının yapamadığını 1 980'1erin "vizyon sahibi 
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modernleşme" hareketi yapmış: Semtin ortasından geçen koca • This play is an integral 

anacadde yalnızca şehireil ik açısından değil, tüm bir kültürel yapı expressian of che craces lefc in 
açısından da Tarlabaşı'nın çok kültürlülüğünü basit bir trafik sorunu our minds by phenomena ! ike 

gibi çözüvermiş. "Çok" yokoluyor, onunla birlikte kültür de. Köşedeki che s care of feeling a part of a 

seyyar topikçinin yerini neonla aydınlatı lmış lahmacuncu alıyor.) Işte minoricy, desperacion, loneliness, 

bu Tarlabaşı'nın seslerini dinleyerek, çatı larını seyrederek iziiyoruz fear, paranoia, our national, 

oyunu. Pencerelerin herbiri küçük bir sahne; oyun çoğu kez pencere social and personal idenricies, 

içlerinde oynanıyor. Böylece değişen akşam ışığının değişen forced immigracion, discrimacion 

görüntüleri oyunun dekoru oluveriyor. Yapılmasına yüzlerce yıl önce and escape from rime, starting 

başlanmış, bir bakıma da yapımı hala süren bir dekor. Sanat out from past and recenr 

yönetmeninin taş taş üstüne koyduğu bile söylenemez. Yalnızca izleyici experiences in Eski Çeşme Street 

oyuncuların, pencerenin, Tarlabaşı'nın karşısında, duygusal bir and Tarlabaşı (a pseudo-ghecto 

yakınl ıkta konumlandırmış. district of Istanbul ,  where most 

Kim O?' da belirgin bir kurgu, bel irgin bir metin yok. Yalnızca çok iyi echnic minorities used to and 
tasarlanmış bir oyuncu pencere Tarlabaşı koreografısi var. Her şey bu stili live) as seen from che 

koreografınin çevresinde örülüyor. Metin, oyuncuların bu mekan windows of the Kumpan ya 

içindeki değaçiama çalışmalarından çıkmış. Oyun parçacıkları ışığın ve S cage; cansisring of fragmenrs of 

duygusal gerginliğin akışına uyarak birbiri adına diziliyor. Böyle movemenr, sound and words. 

olmayabilirdi de. Kim O? yirmi-otuz oyuncunun aynı oyun 
parçacıklarını seyircinin görebi leceği üç-dört mekanda aynı anda 
oynamasıyla da sahnelenebilirdi. Seyirci de istediği anda istediği parçayı 
seyrederdi. Oyun değerinden bir şey kaybetmezdi. Çünkü bu haliyle 
de, Kim O?' da sequantial (sekanssal: Birbirini kronoloj ik ve anlamsal 
olarak izleyen parçalardan oluşan ) bir yan yok. Kim O? eşzamanlı l ık 
ilkesiyle işleyen bir kurguya sahip. Bugün ve 6-7 Eylül olayları aynı anda 
cereyan ediyorlar Kim O?'nun dünyasında. 
"Oyun bitti" anonsu yapıldığında içinizden alkışlamak gelmiyor. Çünkü 
sizinle duygusal dünyalarını bu kadar açıklıkla paylaşmaya hazır sekiz 
kişiyi (tasarlayan ve yöneten Nazlı Erayda ve yedi oyuncu) takdir 
ettiğinizi iki elinizi birbirine vurarak gösteremiyorsunuz. Al kışlamayı 
yadırgıyorsunuz. Çünkü alkış "iyi performans"a verilen bir tür ödül. 
Burada ise önemli olan iyi performans değil. 
Oyuncular ortalarına bir sorun almışlar, bu sorunun çevresinde 
kümelenen duygu yükünü sözle, sesle, vücutlarıyla ve bir koreografı 
içinde size hissettirmeye çalışıyorlar, hissediyor musunuz? 
Siz de "Kim O?"yu seyrettiğinizde nasıl takdir edeceğinize, takdirinizi 
nasıl göstereceğinize dair bir kuşkuya kapılırsanız benim gibi, yeni bir 
şey deneyin. Mesela, sahneye inip oyuncuların tek tek elini sıkın. Ya da 
daha iyisi yerinizden beş dakika ayrılmayıp, sessizce kendinizin de 
azınlıktan biri olduğunuzu düşünün. 
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DON'T LET SUMMER COME 

T erence N eely 

Yönetmen Directed by 
Nefrin Tokyay 

Sahne Tasarımı Set design: 
Ayhan Doğan 

Giysi Costumes: 
Nahide Biiyiikkaynıakçı 

Işık Tasarımı Lighting design: 
Yiikıel Aynıaz 

Oyuncular Cast: 
Derya Alabora, Özdemir Ç ifrçioğlu, 
0/kii Duru 

Yer Venue: 
Eski Yeşil Eski Yeşil 
Tarih Date: 30, 3 1 .05. 1 995 
Saat Time: 18.30 

Yaz Gelmesin 
Nefrin Tokyay 

Ingiliz yazar Terence Neely'in 60'1ı yılların ürünü "Don't Let Summer 
Come"-Yaz Gelmesin" oyunu; kendi yarattığı dünyaya yabancılaşan 
insanın, bu dünyadan kaçarak içine çekilmesini ve giderek 
hiçleşmesini geri l iml i  bir kurgu içinde ele almakta. 
Seyircilere kendilerini oyuncu olarak tanıtan iki kadın Sadie ve 
Margot birazdan bir oyuna başlayacaklarını söylerler. I ki kadın ve bir 
erkek oyuncu i le oynanacak bu oyun gerçekte; içinde yaşadığımız
beikide anlamak istemediğimiz nesneler dünyasının ta kendisidir. 
Oyunun aktörü George, yaşamaktan korkan bir adamdır. Reel 
toplum yaşamına katılmaya direnir, olaysız bir yaşam özler ve hiç bir 
sorumluluk üstlenmeyeceği "tıpkı kafeste yaşayan bir maymun gibi" 
bakıl ıp besleneceği bir yerde yaşamak ister. Oyunun dışında 
kalmaktan korkan ama içinde olmaya da cesaret edemeyen küçük 
başarısız bir aktördür. I ki kadın oyuncu Sadie ve Margot, oyun 
boyunca çeşitli rol ve kıl ıkiara gererek, bir oyunu bozup yenisini 
kurarak George'u katılmayı reddettiği dış dünyaya ait oyunlara zorlar 
hep. George'un kaçıp sığındığı ve güvenceli bir yer olarak iki kadın 
tarafından ona sunulan bu mekan yani "içerisi" aslında dışarıdan hiç te 
farklı değildir. Değildir, çünkü çoktandır dışarısı i le içerisi 
birleştiğinden insanın öyle kaçıp sığınabileceği güvenceli bir yer artık 
yoktur. 
Özgür olduğumuzu zannederiz ama bu denetlenen bir özgürlüktür. 
Kendi beğenimiz ve isteğimizle satın aldığımızı sandığımız en sıradan 
eşyalarda bile tüketim ekonomisinin çeşitli araçları biz( "satın 
alınmasını istedikleri" mallara doğru yönlendirmektedir. Çok iyi 
tanıdığımızı sandığı m ız kişiler artık gerçek yüzlerini hatırlayamadığımız 
"maskeler"le çıkar karşımıza. Bizi olduğumuz gibi değil, olmamızı 
istedikleri "modeller" için poz vermeye zorlarlar. Etrafımız durmadan 
kı l ık değiştiren insanlarla çevril idir. 
Bütün bunlaradan kaçıp sığınabileceğimiz, oyun boyunca vurgulanan 
"güvenceli" bir yer yoktur. Belki de bu yüzden sık sık George gibi o 
i lk  korunaklı yere, ana rahmine dönmek isteriz. Bizi dışardan içeriye, 
kendi içimize dönmeye, bizi düşlere, geçmişin anılarına, olmayan 
dünyalara sığınmaya iten işte bu yabancılaşma duygusudur. Kendi 
yarattığı dünyaya artık egemen olamayan insanın, o dünyaya yabancı 
kalıp belkide artık onu anlayamamasıdır. 
George'un, onu insan yapan bütün özelliklerden vazgeçmeye karar 
verdiği ve "Piastip"leşmeyi seçtiği anda söylediği sözler bu nedenle 
çok anlamlıdır: "Içeri giriyorsun, sonunda güvencedeyim diye 
düşünüyorsun. Ama nasıl oluyorsa seninle birl ikte onlardan birkaçının 
da içeri girmiş olduğunu görüyorum .. Onları dışarda bırakamaclığın 
için daha fazla içeri girmek zorunda kalıyorsun .. daha içeri . .  daha 
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içeri..daha içeri .. Bunun sonu yok. Yani hayatta olmanın... • Wrirren in the 60's by rhe 

Kendi içine çekilerek kendini koyuyacağını ve kurtuluşu bulacağını English playwrighr Terence 

sanan insan sonunda kendi kendini yok etmektedir ... George'un hiç Neely, "Don'r Ler Summer Come 
zorlanmadan ve hatta rahat geçeceğini düşünerek katı ldığı oyun "is debating man's alienarion 

beklenmedik şekilde gerçekle oyunun birbirine karıştığı bir from the world he creared. 

karabasana dönüşmekte ve George iki kadın oyuncu tarafından Neely, backs up rhis rheme by 
durmadan yaşamla yüzleştirild iği bir korku tünelinde korkularıyla creating a suspensive 
başbaşa yol almaktadır. Ve sonunda içinden bir türlü dışarı atmosphere. Aims at analyzing 
çıkamadığı, daha doğrusu çıkmaya bir türlü cesaret edemediği bu man' s escape and in consequence 

tünelde o çok korktuğu yaratıklardan biri olmayı seçmek zorunda his diminishing to a srate of 

kalmaktadır. norhingness. Two women who 
G.Luksc'ın da belirttiği gibi belkide asıl önemli olan: "Insanın içinde çlaim to be players anounce ro 
yaşadığı dünyadan soyut bir dünyaya kaçıp kaçmaması- ki insan the audience that they are abour 
bil incinde as ı l boğuntuyu yaratan da işte bu kaçıştır. Ya da çağdaş to perform a play, and this play 
hayatı benimseyip onun kötü yanlarıyla savaşmaya, iyi yanlarını will reflecr rhe status of 

desteklemeye kararlı olup olmamasıdır. Buna verilecek karşı l ık başka alienarion we face day by day yer 
bir soruyu gündeme getirmektedir; insan birtakım anlaşılmaz üstün we refuse to comprehend. Maybe 

güçler karşısında çaresiz kalmış bir kurban mıdır, yoksa insan what we don'r want ro 
topluluğunun değişmesinde ve ilerlemesinde küçük te olsa kendine comprehend is acrually rhe 
düşen rolü oynayan bir üye midir? marerialisric world we live in. 

Terence Neely, sonraki oyunları "Who kil led Santa Claus?" ve 
"Murder in Mind" da da ölüm ve öldürme motiflerini geri l iml i  bir 
doku içinde işleyerek benzer sorunlara yer vermiştir. 
"Don't Let Summer Come- Yaz Gelmesin" oyunu ilk kez 1 964 yıl ında 
Londra'da Mermaid Theatre'da sahnelenmiştir. Orijinal metni iki 
perde olan oyun, sahnelendiği mekanın seyirciye olan yakınlığı ve 
sahne koşulları göz önüne alınarak, yazarın oyunda yaratmak istediği 
geril imin etkisini sahnelernede de korumak için perde arası vermeden 
oynanmaktadır. 
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SOKAK TIYATROSU'NUN TOPLUMSAL YÖNÜ 

SOCIAL ASPECTS OF STREET THEATRE 

Yer Place: I KSV, Büyük Salon, Luvr Apt. No. 146, Kat. 1, Beyoglu 
Tarih Dare: 23.05. 1 995 
Saat Time: 1 1 .30 

TÜRK TiYATROSUNDA TEKNi K  
SORUN LAR V E  SONUÇLARI 

TECHNICAL PROBLEMS IN TURKISH THEATRE 

AND ITS CONSEQUENCES 

Yer Place: IKSV, Büyük Salon, Luvr Apt. No. 146, Kat. 1, Beyoglu 
Tarih Dare: 29.05. 1 995 
Saat Time: 1 1 .30 

"ÖTEKi TIYATRO" OLGUSU 

THE "ALTERNATIVE THEATRE" 

Yer Place: IKSV, Büyük Salon, Luvr Apt. No. 146, Kat. 1, Beyoglu, 
Tarih Dare: 3.06. 1 995 
Saat Time: 15.00 

Y U V A R L A K  M A S A  T O P LA N T I S I  H O l  :'\ D  ·ı .\ B U  
AKDENIZ TIYATROSU V E  TÜRKIYE 

MEDITERRANEAN THEATRE AND TURKEY 

Yer Place: IKSV, Büyük Salon, Luvr Apt. No. 146, Kat. 1, Beyoglu 
Tarih Dare: 26.05. 1 995 
Saat Time: 1 1 .30 

W O R K S H O P/ T h e o d o r o s  T e r z o  • o u l o s 

ANTI K TiYATRODA BEDEN VE SES KULLAN I M I  

VOICE AND BODY USAGE IN ANCIENT DRAMA 

Yer Place: Aksanat lstiklal Caddesi No. 16 Beyoglu 
Tarih Dare: 1, 2.06. 1 995 
Saat Time: 13.00-16.00 
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GÖSTERI YERLERI 

VENUE ADDRESSES 

Atatürk Kültür Merkezi Atatürk Culcural Cencre 
Taksim 
Tel: 02 12 25 1 5600 

Aya Irini Müzesi Hagia Eireni Museum 
Topkapı Sarayı Dı; Avlusu 
Sultanahmet 

Eski Yeşil Eski Yeşil 
Abdulhakhamit Caddesi, 6 1  
Taksim 
Tel: 02 12 254 3509 

Istanbul Sanat Merkezi Istanbul Art Cencre 
Sakızağacı Caddesi, Eskiçe;me Sokağı, 12 
Tarlaba;ı 
Tel: 021 2  256 3 75 1  

Kenter Tiyatrosu Kemer Theacre 
Halaskargazi Caddesi, 35 
Harbiye 
Tel: 0212 246 35 89 

Kumpanya Sahnesi Kumpan ya Stage 
İstanbul Sanat Merkezi 
Sakızağacı Caddesi, Eskiçe;me Sokağı, 12 
Tarlaba;ı 
Tel: 02 12 235 54 5 7  

Şehir Tiyatrosu Muhsin Ertugrul Sahnesi Muhsin Ertuğrul Srage 
Harbiye 
Tel: 0212 240 7720 

Ortaköy Meydanı Ortaköy Square 

Oyuncular Sahnesi Oyuncular Stage 
Sıraselviler Caddesi, 4819 
Taksim 
Tel: 0212 249 691 8  

Rumelihisarı Rumeli Forcress 
Rumeli Hisarı 
Tel: 0212 265 041 0  

Ses Tiyatrosu Ses Theacre 
Isıik/al Caddesi, Atlas Pasajı kar;ısı, Ha/ep Çar;ısı, 140 
Beyoğlu 
Tel: 02 12 25 1 1 865 

Taksim Sahnesi Taksim Stage 
Sıraselviler Caddesi 
Taksim 
Tel: 021 2  249 6944 
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0YUNLARIN DiZi Ni  
Annemin Cesareti 7 6 
Annie Wobbler 6 4 
Bahar Isyancıdır 1 04 
Bina 8 O 
Bir Zamanlar Hayat ... 3 6 
Çöplük 4 6 
Doktor Faustus 5 4 
Ennio Marchetto 5 O 
Günlük Müstehcen Sırlar 1 O 8 
lık Nefes 9 8 
Kaybolma 1 O O 
Kim O? 1 1 2  
Marat 8 8 
Montserrat 9 6 
Onikinci Gece 7 2 
Pazar Keyfi 8 4 
Palto 6 8 
Tiyatro Gemisi 3 6 
Ute Lemper 4 2 
Üç Kurşunluk Opera 6 O 
Yaz Gelmesin 1 1 6 
Zincire Vurulmuş Promete 9 2 

INDEX OF PLA YS 

Annie Wobbler 6 4 
Building, The 8 O 
Caac, The 6 8 
Daccor Fauscus 5 4 
Dan't Lee Summer Came 1 1  6 
Ennia Marcheeta 5 O 
Firsc Breach 9 8 
Garbage Dump 4 6 
Life, Once Upan a Time . . .  3 6 
Marac 8 8 
Missing 1 O O 
Maneserrat 9 6 
My Macher's Caurage 7 6 
Ordinary Obscene Secrecs 1 O 8 
Prometheus in Baund 9 2 
Spring is Rebelliaus 1 O 4 
Sunday Leisure 8 4 
Theacre Boac 3 6 
Three Bullee Opera 6 O 
Twelfch Nighc 7 2 
U ce Lemper 4 2 
Wha's That? 1 1 2 
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* 7. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali 

için hazırlanan bu katalog, 

Dereboyu Caddesi, Zağra Binası B-ı Blok 

Mastak 80670 Istanbul adresindeki, 

(0212) 285 11 96 telefoıı ve (0212) 276 59 55 faks n uma alı 

MAS MATBAACILI K AŞ 
tarafından basılmıştır. 
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