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8th International İstanbul Theatre Festival. 



iSTANBUL KÜL TÜR VE SANAT VAKFI 
İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Avrupa'nın birçok 
kentinde yı l ın belirli dönemlerinde yapılmakta olan 
ve çeşitli sanat dallarını içeren festivalierin bir 
benzerinin, Avrupa ve Asya arasında tarih boyunca 
bir köprü olan Istanbul gibi bir metropolde de 
yapılmasını düşleyen bir sanayici olan Dr. Nejat F. 
Eczacıbaşı'nın önderliginde, ondört fırma 
yöneticisinin de katı l ımıyla, 1 973 yılında kuruldu. 
lik Istanbul Festivali, Cumhuriyetin SO. yılının 
kutlandıgı 1 973 yılında, 1 5 Haziran ile I S  Temmuz 
arasında gerçekleştirildi. 
Istanbul Festivali, ilk yıllarından itibaren, Türkiye 
ile birlikte tüm ulusların müzik (orkestra 
kanserleri, oda müzigi, resitaller ve geleneksel 
müzik), klasik bale ve çagdaş dans, opera, folklor, 
caz/pop, tiyatro, sinema ve plastik sanatlar 
dallarındaki yaratıcı l ıklarının en iyi örneklerine 
programlarında yer ver"1eyi amaç edinmiştir. 
Kuruluşundan bu yana her yıl ortalama SO 
gösteriye yer veren Istanbul Festivali, programının 
niteligi ve çeşitlil igiyle, sayısı yıldan yıla artan bir 
izleyici kitlesine ulaşmıştır. Kuruluş amacına 
ulaştıgının bir göstergesi ise, kuruluşundan beş yıl 
sonra ve ilk başvurusunda ( 1 977) Avrupa'nın en 
önemli festivallerinin üyesi oldugu Avrupa 
Festivalleri Birligi'ne kabul edilmesidir. 24. 
Uluslararası Istanbul Müzik Festivali 1 O Haziran -
1 O Temmuz 1 996 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecektir. 
Film gösterileri, Uluslararası Istanbul Festivali 
programına ilk kez 1 981 yılında alınmıştır. 
Izleyicilerden gördügü ilgi üzerine, film gösterileri 
1 984'ten başlayarak Istanbul Festivali'nden ayrı bir 
döneme, Nisan ayına kaydırılmış ve 1 98S'te 
Festival programında, ilk kez biri "Uluslararası" 
digeri "Ulusal" olmak üzere iki yarışmalı bölüme 
yer verilmiştir. Yıllar içerisinde sürekli bir gelişme 
gösteren Film Festivali, 1 989 yılı başında, dünya 
film festivallerinin koordinasyonunu üstlenen 
FIAPF (Federation lnternationale des Associations 
des Producteurs de Fi lms/Uiuslararası Film 
Yapımcıları Dernekleri Federasyonu) tarafından 
"Özel Konulu, Yarışmalı Festival" olarak 
tanınmıştır. IS. Uluslararası Istanbul Film Festivali 
30 Mart - 1 4  Nisan 1 996 tarihleri arasında 
düzenlenmiştir. 
Uluslararası Istanbul Festivali programının bir 
bölümünü oluşturan Tiyatro, 1 989 yılından 
başlayarak Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın 
üçüncü sürekli faaliyeti olarak gerçekleştirilmeye 

The Istanbul Foundation for Culture and Ares was 
founded in 1973 under the teadership of Dr. Nejat F .  
Eczacıbaşı, who had conceived the idea o f  a festival 
of the ares, similar to those held annually at certain 
times of the year in a number of European ci ties, to 
be held in Istanbul, a metropolis that for centuries 
had formed a bridge between Europe and Asia. Thus, 
the 1st Istanbul Festival was held from 15 June to 
15 July 1973, on the 50th anniversary of the 
foundation of the Republic of Turkey. 
From its fırst inception the Istanbul Festival has 
aimed at including in i ts programmes the fınest 
examples of artistic creativity in the fıelds of music 
(orchestral conceres, chamber music, recitals and 
traditional Turkish music), classical baller and 
concemporary dance, opera, folklore, jazz/pop, 
cinema, drama and visual ares from both Turkey and 
abroad, as well as seminars, conferences and lectures. 
Each year, si nce the year of i ts foundation, the 
International Istanbul Festival programme has 
included an average of fıfty evencs designed to appeal 
to a great variety of tas tes, resulring in a steady 
annual i ncrease in attendance fıgures. lt succeeded in 
achieving the high standards of quality it has set 
itself, and this is proved by its acceptance in 1977 as 
a member of European Festivals Association. 24th 
International Istanbul Music Festival will be held 10 
June - 10 July 1996. 
Film screenings were fırst i ncluded in the 
International Istanbul Festival programmes in 1981. 
From 1984 onwards the Fi lm Festival has taken 
place in April, quite independently of the 
International Istanbul Festival, and in 1985 two 
national and i nternational competitions were 
included in its prograrnme. International Istanbul 
Film Festival developed concinuously, at the 
beginning of 1989, it was offıcially recognised by 
FIAPF (Federation Internationale des Associations 
des Producteurs de Films) as a "Competitive, 
Specialised Festival" .  The 15th International 
Istanbul Film Festival took place 30 March - 14 
April 1996. 
The theatrical contribution, which had originally 
formed one branch of the International Istanbul 
Festival, was re-organised in 1989 as a third regular 
aci:ivity of the Istanbul Foundation for Culture and 
Ares. The International Istanbul Theatre Festival is 
held in May, immediately after the end of the 
Istanbul theatre season, with a programme 
comprising the fınest examples of the works of both 



başlanmıştır. Istanbul'da tiyatro sezonunun sona 
ermesinden sonra, Mayıs ayında düzenlenen 
Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali programına, 
Türk ( ödenekli ve özel) ve yabancı tiyatro 
toplulukları en iyi örneklerle katılmakta ve bu 
gösteriler izleyicilerin büyük ilgisini çekmektedir. 
8. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali 1 7  Mayıs -
2 Haziran 1 996 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecektir. 
Daha önceki yıllarda Uluslararası Istanbul Festivali 
programlarının bir bölümü olarak düzenlenen 
plastik sanatlar dalındaki çeşitli ulusal ve 
uluslararası sergilere 1 987 yılında son verilmiş ve 
bu tarihten itibaren ça�daş sanattaki son akımların 
sergilendi�i Istanbul Bienali, Istanbul Kültür ve 
Sanat Vakfı'nın dördüncü uluslararası nitelikteki 
faaliyeti olarak başlatılmıştır. 
1 986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul 
Festivali programı kapsamında özel bir bölüm Caz 
Müzi�i'ne ayrılmıştır. Bugüne de�in Keith Jarrett, 
Ray Charles, Miles Davis, Dizzy Gil lespie, Jan 
Garbarek, Modern Jazz Quartet, Manhattan 
Transfer, Ornette Co leman, Wynton Marsali s, 
David Sanborn gibi Caz dünyasının önde gelen 
grupları ve caz ustaları Festival' e katılmıştır. Son 
üç yıl içinde caz izleyicisinin 1 OO.OOO'i aşması 
etkinli�in ayrı bir Festival olarak 
de�erlendirilmesini zorunlu kılmıştır. 1 994 yılında 
Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla Uluslararası 
Istanbul Caz Festivali ba�ımsız bir etkinl ik olarak 
düzenlenmeye başlanmıştır. 3. Uluslararası Istanbul 
Caz Festivali 3 - IS Temmuz 1 996 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecektir. Caz'ın da ayrı bir 
etkinlik olarak ayrılmasından sonra programını 
klasik müzik, bale, opera ve geleneksel müzik 
dallarında yo�unlaştıran Uluslararası Istanbul 
Festivali'nin adı, Uluslararası Istanbul Müzik 
Festivali olarak de�iştirilmiştir. 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın altıncı 
uluslararası etkinli�i olarak 1 -3 1  Ekim 1 996 
tarihleri arasında 1 .  Uluslararası Foto�raf Bienali 
düzenlenecektir. 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 1 992 yılında 
UNESCO'nun bir yan kuruluşu olan "lnstitut 
International de Promotion et de Prestige" 
tarafından "Trophee lnternationale des Arts et de 
la Culture" ödülünü almıştır. 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından ilk 
girişimlerine 1 986 yılında başlanan ve 27 Kasım 
1 995'te temeli atılan Istanbul Kültür ve Kongre 
Merkezi'nin, 1 999 yılında tamamlanması 
beklenmektedir. Böylece Istanbul Kültür ve Sanat 
Vakfı ; 5400 kişilik kapasitesiyler, Türkiye'nin en 
büyük ve en nitelikli kültür merkezini de lstanbul'a 
kazandırmış olacaktır. 

foreign and Turkish rheatre companies, and has 
aroused grear public interesr. 8rh International 
Istanbul Thearre Festival will be held 17 May - 2 
June 1996. 
In ı 987 che various national and i nternational 
exhibirions in the field of visual ares, formerly 
arranged as part of the International Istanbul Festival 
programme, were discontinued, ro be replaced by the 
Istanbul Biennial, the fourrh international acriviry of 
che Istanbul Foundation for Culrure and Arts, 
comprising exhibirions devored ro the laresr rrends 
in contemporary art. The 4rh International Istanbul 
Biennial rook place on ı o November - 10 December 
1995. The Firsr Phorography Biennial will be 
real ised in 1-3 ı Ocrober 1996, as the 6rh 
international acriviry of rhe Foundation, and will be 
repeared every orher year. 
Beginning from 1986, a special seetion was 
dedicared ro jazz wirhin rhe International Istanbul 
Festival. Since rhen rhe Festival hosred renowned 
groups and masters of jazz, such as Keirh Jarrerr, 
Ray Charles, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Jan 
Garbarek, Modern Jazz Quarrer, Manharran 
Transfer, Ometre Coleman, Wynton Marsalis, David 
Sanbom and many orhers. Wirbin rhe lasr three 
years, an audience exceeding 100.000 was artracred 
and enabled rhe event ro gain an independent 
identiry. Thus, in ı994 rhe Board of the Foundation 
decided ro organise rhe event as a separare 
acriviry.The firsr International Is ranbul Jazz Festival 
was held in ı994 and rhis year ir will rake place 3-
ı5 July. 
W ith rhe announcement of a separare Jazz Festival, 
rhe name of rhe International Is ranbul Festival was 
changed ro Internarional Istanbul Music Festival 
which will carry on irs activities as a specialised 
festival of classical music, baller, opera and 
rradirional music. 
In ı992, the Foundation was awarded the " Trophee 
Internarionale des Ares er de la Culrure" by Insrirur 
International de Promorion er de Presrige of 
UNESCO. 
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KURUCULAR VE ÜYELER FOU NDERS AND MEMRES 

LEYLA GENCER, Devlet Sanatçısı Stace Artise GÜMÜŞSUYU HALl SAN. VE TIC. A.Ş. 
Başkan VIT ALl HAKKO 
Presidem HALK SIGORTA T.A�. 

MEHMET ŞUHUBI 
NIHAT HAMAMCIO LU 
HILTON INTERNATIONAL, lST AN BUL 

Başkan Yardımcısı HÜRRIYET GAZETECILIK VE 
Vice Presidem MATBAACILIK A.Ş. 

KURUCULAR FOU NDERS 
IBM TÜRK LTD. ŞTI. 
IŞIKLAR HOLDING A.Ş. 
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IKTISAT BANKASI T.A.Ş. 
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ISTANBUL ROTARY KULÜBÜ MEHMET R. DEVRES lST AN BUL SANA YI ODASI ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş. ISTANBUL TICARET ODASI 
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MILLI PIYANGO IDARESI SlNAI YATIRIM VE KREDI BANKASI A.O. KEMAL MÜDERRISOGLU T ATKO, OTOMOBIL LASTIK 
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Ord. Prof. Dr. FAHRETTIN KERIM GÖKA Y 
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Dışişleri Bakanlı�ı Kültür Işleri Genel Müdürlü�ü 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlı�ı 

Gümrükler Genel Müdürlü�ü 
Geçici Muafiyetler Şube Müdürlü�ü 

TEK Genel Müdürlü�ü 

Türk Hava Yolları Genel Müdürlü�ü 

TRT Genel Müdürlü�ü 

Istanbul Valili�i 
Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı�ı 
Istanbul Büyükşehir Bel. Kültür Işleri Daire Başkanlı�ı 
Beşiktaş Belediye Başkanlı�ı 
Beyo�lu Belediye Başkanlı�ı 
IETT Genel Müdürlü�ü 

Akademi Istanbul (Oya Aş/ak) 
Aksanat 
Alman Kültür Merkezi (Kurt Scharf) 
Aliye Uzunata�an 
Amerikan Basın ve Kültür Merkezi (Raymond Tripp) 
Antalya Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı 
Art Post Production House (Doğan 0/guner) 
ARUP 
Atilla Aksoy 
Ayfer Atay 
Ayla Algan 
Başak Sigorta (Ali Akşener) 
BEK Tasarım 
Betül Mardin 
Bilge Barhana 
Bozkurt Kuruç 
Bülent Erkmen 

Coats lndustrial Türkiye 
Cumhuriyet Gazetesi 
Duran Ofset (Oktay Duran) 
Emre Çıkıno�lu 
Erhan lşözen 
Erol Keskin 
Esen Karol 
Fatih Özgüven 
Favori Multimedya 
Ferhat Balamir 
Fikret Terzi 
Foto�rafhane (Aylin-Muammer Yanmaz) 
Gülser Orhan 
Huraman Nevruzova 
Hürriyet Gazetesi 
H.V. Nejat Büyükköksal 
lberia Havayolları (Antonio Medina) 
lnterpan Reklamcılık A.Ş. (Mustafa 1/bak) 
Ipek Cem 
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 
Istanbul Devlet Tiyatroları 
Istanbul Sanat Merkezi (Adnan Vurdevir) 
ltalyan Kültür Merkezi (Adelia Rispoli) 
Karabey Aydo�n 
Kenter Tiyatrosu (Cengiz Özek) 
Link Multimedya (Cüneyt Biro/) 
LOT Havayolları 
Magic Tanıtım ve Iletişim A.Ş. (Ayhan Tezcan) 
Martı Sanat Evi 
MAS Matbaası (Lokman Şahin, Cenap Kangöz) 
Medya Text Internet & Multimedya (Naci Ba/tacı) 
Mepa (Cem Apa) 
Milliyet Gazetesi 
Müveddet Anter 
Nedret Çatay 
Nurettin Özkönü 
Olympic Havayolları (Danai Pa/akoğlu) 
Orhan Taner 
Osman Wöber 
Oto Basımevi 
Promoshop (Sedat Altun) 
Reklamiş (Mehmet Süzen) 
Rengiz Uz 
Roxy Club 
See U Free Cards ljas Vander/ee) 
Şehnaz Tahir 
Şenol Demiröz 
The British Council Istanbul 
(Martin Fryer, Leyla Tonguç) 
Tipograf (Osman Tülü) 
Tiyatro Tiyatro Dergisi (Mustafa Demirkanlı) 
Yeni Yüzyıl Gazetesi 
Yıldız Kenter 
Veli So�ncı 



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

gerçekleştirilmesinde büyük destek sa�layan 
Kurumsal Sponsorları'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
is grateful to its Corporate Sponsors 

for their generous conrribution rowards 
the realisation of the 

8th International İstanbul Thearre Festival. 

EMLAK BANKASI 

--------- ------------- ------ - - - ----·-
mM Türk Umlted Şirketi 

� 
--- THE---
MARMARA 

ISTANBUL 

RENAULT 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1996 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 their generous contribution by providing free 
space for the annonuncernents of the 

İstanbul Festivals in 1 996. 

Cumhuriye( 

� Milliyat 

YENtYüZYil 



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

gerçekleştirilmesinde büyük destek saglayan 
Gösteri Sponsorları'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
is grateful to i ts Sponsors 

for their generous contribution towards 
the realisation of the 

8rh International İstanbul Theatre Festival. 

eooeooe Th oeoeoeo e 
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Goooooooooooooooooool! 
Nesneye dayalı programlama liginde top bilirsiniz. Aynca, OS/2, Sun Solaris, OS/400, 

koşturmak için VisualAge C++ Sürüm 3.0'm nasıl AlX ve MVS için Açık Nesne ve C++ 
yeterli ve ne kadar gerekli derleyicileriyle, nesneye dayalı 
olduğunu kolayca göreceksiniz. Sizin yazı�ı�ınız b: golü yeni uygulamalarınızı çoklu 

Tam olarak tünıleşik bu ata b ı lı Y 0 r m u· platformlara kolayca yaya-
geliştirme ortamı, yalnızca bir GUI oluşturma bilirsiniz. Biz böylesi_yeni özelliklerin sizi heye-
aracı olmanın çok ötesinde, "göster ve tıklat" canlandıracağını düşündille Infoworld dergisi de 
kolaylığıyla ve etkili bir biçimde, sıkı ve hızlı bu görüşümüzü paylaştı ve yeni VisualAge 
istemcilsunucu uygulanıalan oluştur- C++ sürümünü nesnelerin yeniden 
manıza olanak tanıyor. Basit bir kullanımmda en üst düzey ve görsel 
"sürükle ve bırak" hareketiyle. programlamada bir şaheser olarak 

Önceden oluşturulmuş çok büyiik nitelendirdi. 
bir Açık Sınıf nesneleri kitaplığının tüm OS/2 için VisualAge C++ ile, gerçek 
yeteneklerini sergileyebilir ve dağıtık 00 istemcilsunucu geliştirme olanağı ... 
istemcilsunucu uygulamalarını hızla yara ta- Yapacağınız en güzel atak işte bu olacak! 

OS/2 için VisualAge C++ satın aldığınızda, OS/2 WARP ve OB2'nin bir 

değerlendirme kopyasının yer aldığı bir CO Içeren Gellpirlci Takımı'nızı da 

isteyin. IBM yellıili satıcıları hizmelinizde. 

---------- - ------------- - - ------------·-· 
Dünyayı küçülten çözüm.Jer 

YelkUl Oolılıcılor. ARENA Istanbul (02121233 �O 50 Ankara (0312) 468 94 00 lzmir (0332) 441 82 95 ARMAOA Istanbul [0212) 230 89 80 Ankara (0312) 441 61 82lzmlr (0232) 441 82 95 
KOMOATA (0212) 270 55 00 Ytll<lll So1ıcılor. BORDATA Istanbul (0212) 281 35 95 Ankara (0312) 439 62 00 lzmir (0232) 464 19 88 HOBiM (0212) 644 73 15 ULTIMA (0212) 257 48 70 



A N O R A M 
e s t a u r a n 

The most stunning view of the Marmara Sea, the Bosphorus and the Golden Horn 

Our new menu offers Turkish 

cuisine,French and ltalian 

spec ialities created by our 

Executive Chef, Sedat Özkan 

ı;:o. D a n c e N i g h t e •. 
-n. ·ı --e � " er y Fr·a � v •• 

1 ay and Satura-.ı 

After 21:30 hrs, Atakan Ünüvar, Mehmet Horoz & 
Tahsin Ünüvar will play international hits for you. 

� 
--- THE ---
MARMARA 
ISTANBUL 

Open daily from 7pm ta 12am, with live music. Far reservatians: (O 212) 251 46 96 ext 790 
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Tiyatro, tüm sanat dalları gibi insanların yaşam kalitesini 

geliştirir, yaşamı aydınlatır. 

Dalıa güzel yaşanacak bir dünya amaçlayan ve 

sanatla dost olmayı bir yaşam felsefesi kabul eden Renault, 

İstanbul Festivalleri "Kurumsal Sponsoru" olarak 

tiyatro sanatına da destek veriyor. 

RENAUU' 







Söz uçar, yazı kalır. 

B ü J ü k G a z e t e  



�Milliyet 
''Türkiye'nin En Güvenilir Gazetesi" 



herkes 
onu o 
Sobah'ın, toplumu 

çok yokJndon ilgilendiren, 

politik, sosyal, ekonomik ve 

uluslarorası konulara; 

daima ısrarlı ve yonsız 

bir yaklaşımla 

açıklık getirdiğini 

herkes biliyor ve 

daima onu okuyor. 

----------:==:: 

tSJ:t 
•rrürkiye•nin en iyi gazetesi .. 



Tam istediğiniz gibi. 

Genç, kültürlü, farklı. 

Bakış açısı geniş. 

Görsel yapısı aydınlık, 

batılı ... İşte, Yeni Y üzyıl. 

Sizin 
gazeteniz. 

Onuher 

gün C*) 

keyifle okuyacaksınız ... 

(*) Pazar günleri, Cafe Pazar ekiyle birlikte isteyiniz. 











A�·n·mAL SUBSCRIPTION ORDER FORM 
Please send a subscription/card bolders address: 

NAME ............................................................................................ .. 

ADDRESS ...................................................................................... . 

................................................... POSTCODE ................................ . 

Tel No . ............................................................................................ . 

Tel No . ............................................................................................ . 

UK m.50 EUROPE f40.00 OVERSEAS E58.00 {prictıinchukP&PJ 

Please send a gifl subscription to: (If the card bolders addres is 
different to the recipients please put the correct billing address above) 

NAME ............................................................................................. .. 

ADDRESS ........................................................................................ . 

........................................... POSTCODE ........................................ .. 

Message for gift subscription ........................................................ .. 

1 CHEQUE I enclose a cheque for f ınade payable to 
Plays & Players Northway House, 1379 High Road, London N20 9LP 

2 CREDIT CARD You can phone your credit card suhscription on 

0181 343 8515. Or fax to 0181 4461410. 

Please cbarge my VISA 0 ACCES !MASTER CHARGE 

GARDO 11111111111111111 
AMOUNT f __ _ EXPIRY DATE CD 

�or News & Information 
Of Theatre All Over The World 

SUBSCRIBE NOW! 
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Kazancı Yokuşu 64/4 
Cihangir 80060 Istanbul 

\. (0212) 244 58 28 
244 40 25 

'@ (0212) 249 84 78 
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Modem Türk tiyatrosunun 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 10. yıldönümünde 

yayınladığı Benden Sonra 

Tufan Olmasın! adlı 

anılarından sonra, 

doğumunun 100. yılı 

onuruna, tiyatro 

düŞüncelerini de 

Gerçeklerin Düşleri 

adlı bir başka 

anıtsal yapıtla 

sanatsevedere 

sunuyor. .. 



Jor-----------------------------------------------------------
Sekizinci Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali perdelerini açıyor 
Şakir Eczacıbajt 

B
ir küçük sahnede tek bir IŞik ve şiirsel sözler söyleyen iki kişi... 
Ya da koca bir sahneyi dolduran oyuncularm renkli IŞiklar altmda müzik/i, 
dans/1 oyun/an. .. Ya da sokaklara yayllm1ş tiyatrocularm, yüzlerinde maske, 

ellerinde fener, havai fişekler, coşkulu sesler/e yarattiklan bir şölen ... Yeni oyunlar, 
yeni yorumlarla klasik oyunlar, ozan tiyatrosu, kabare tiyatrosu, aray1şlar, 
denemeler, beklenmedik girişimler, görülmemiş sunum/ar ... 
Bizim ortaya koymak istediğimiz tiyatro şenliği işte bu! 
Dünyanm en özgür insanlandir tiyatrocular. Aktarmak istedikleri her düşünceyi, 
her inanc1, her duyguyu, tüm dünyay1 istedikleri gibi sahneye ç1kanrlar. Geçmişi, 
günü, geleceği an/at�rlar. 
Türkiye'den on beş tiyatro topluluğu ile Almanya' dan, Birleşik Amerika' dan, 
lngiltere'den, lspanya'dan, Polonya'dan, Rusya'dan, Yunanistan'dan gelen 
tiyatrocu/ann kat1ld1ğ1 bir şenlik sunuyoruz, bu y1/ tiyatroseverlere. 
Sekizinci Uluslararasi Istanbul Tiyatro Festivali'nin gerçekleşmesinde katk1da 
bulunan, Kültür Bakanl1ğ1 başta olmak üzere tüm kurum ve sanatç1/ara teşekkür 
ediyor, tiyatrosever/ere mutlu şenlikler diliyorum. 
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Nasıl Bir Tiyatro? 
Dikmen Gürün Uçarer 

N
eden tiyatro?" Peter Brook'un yıllar önce sorduğu bu basit soru, çeşitli 
yanıtiara açık. Yanıtlar ne olursa olsun hepsi de tiyatro sanatının 
ölümsüzlüğünü, tiyatro sanatının zenginliğini vurgulayacaktır ... 

"Nasıl bir tiyatro?" Bu sanatm çok ince bir işçilik gerektiren yapısında tek 
değişmez unsur insanın insanla yüzleşmesi değil mi? Bu yüzleşme; dramatik 
metnin - yapıtın bel kemiğini oluşturduğu yorumlarda olduğu kadar- hareket ve 
müziğin düş gücünü zorladığı performanslarda da yaratıcı bir anlatımsallığın 
kapılarını aralayacaktır. Günümüzde artık tiyatro çevresine örülmek istenen 
duvarları yıkıyor, belli kalıp/ara sığmıyor, sınırlarını zorluyor. Metin - Imge - Ses -
Işık - Hareket yelpazesi antik dünyadan üçüncü bin yıla dek uzanırken, 'insan' 
tükenmiyor. Tüm sanat dallarını birbiri içinde eritebi/en bu ateş kaynağı insanlığı 
yüceltiyor, insana insanlığını yaşatıyor ve duyularımızda dondurulmuş alanlara 
hayat veriyor ... 
Ereğimiz bu ateşin sıcaklığını hep birlikte hissetmek. .. 
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ROBERT WILSON PROJECT H< >lll i{ ı \\ ll'-<>"- i' i{< >i 1 < ı 

PERSEFONE 

PERSEPHONE 

Gösteri 1 Enstelasyon 
Per for manc e  1 Install ation by 
Robert Wilson . 

Metinler Texts: Brad Gooch, 
Maita Di NiJcemi 

Müzik Mu sic: Gioachino RoJSini, 
Philip GlaJS 

Giysiler Cosru mes: 
ChriJtophe De Menil 

Işık Lights: 
Aj WeiJJbard, Robert Wilson 

Yönetmen Yardımcısı Assistant 
Dir ec tor :  Ann ChriJtin Ronımen ve/and 
LeJ/ie Baker, Co/in Taylor 

Oynayanlar Cast 
Lidia Cancelliere, Almandro Die/i, 
Salvatore G iaconia, 
Marianna Kavallieratos, 
Elisabetta Rosso, Akis Sakellariou, 
Evri Sophroniadou 

Sahne Amiri Stage Manager : 
Sue)ane Stoker 

Teknik Direktör Tec hnic al 
Dir ec tor : Reinhard Bichsel 

Ses Sou nd: Hubert Westkemper 

Gardrop W ac dobe: Franco Albani 

Proje Yönetmeni Pr oj ec t 
Manager : Elisabetta Di Mambro 

Yapı m Produc ed by Change 
Per for ming Ar ts in assoc iation 
with W ater mill Center ,  Eur op ean 
Cu ltur al Center of Delp hj, Ar t 
Cac nuo tu m  of W ien 

Yer Venu e: Rumelihisarı 
Tarih Date: 17, 18.05.1996 
Saat Time: 21.30 

r-------------------------� 
TORK 
HENICEL 
KIMYEVI 
MADDELER 

SAN. ve TIC. A.Ş. 'nin değerli 
katkılarıyla gerfeklqtirilmi;tir. 
W e are grateful to TORK HENKEL 
KIMYEVI MADDELER SAN. ve 
TIC. A.Ş. for their valuable contribution 

..:. AMERIKAN K0LT0R 
� MERKEZI, ISTANBUL'a 
usıs iJbirliğinden dolayı tqekkiir 

ederiz. 
We are grateful to the AMERICAN 
CULTURAL CENTER, ISTANBUL 
for their cooperation. 

Görmenin Keşfı 
Achi/le Bonito 0/iva (Çeviren: Şehnaz Tabir) 

Robert Wilson'un gösterileri tümcül sanatın özelliklerini ve niteliğini 
taşır: bütün türler içiçe, kaynaşmış biçimdedir bu yapıtlarda. Bu 
kaynaşma, sürekli olarak türleri bir araya getirir, ama aynı zamanda 
da onları parçalar. Çizim, vücut hareketleri, mim, dans, müzik, 
mimari, tiyatro, fiziksel olmaktan öte düşünsel bir alanda kesişir 
sürekli. Böylece birçok olay aynı anda gelişir, birçok durum bir arada 
yaşanır. Yine de asıl çerçeve, Parça'ya, uzam ve zamanın 
parçalanmasına, olayları tahminierin ötesine taşıyabilecek bir tür 
afaziye dayalıdır. 
Imge, birbiriyle bağıntılı bir küme olayın kesişmesinde doğar. Bu 
olaylara nesneler ve insanlar, sınıf ya da hiyerarşideki yerleri ne 
olursa olsun, eşit derecede katılırlar. Herşey, uzam değil, bir alan 
kavramı içinde hareket eder, burası ilişkilerin sabit bir birim ya da 
mesafe ile ölçülemiyecek biçimde genileşip daraldıkları yerdir. Bu 
alandan önce hiçbir şeyin varlığı yoktur: alan, günlük-yaşamın ve 
geleneksel tiyatronun mantıksal/akılcı iletişiminden öte var olma 

durumları yaratabilen bir duyarlığın 
sonucu oluşur. 
Wilson'un tiyatrosu bir ilişkiler 
tiyatrosudur. Çarpışmalar ve teğetler 
hem belirsiz, hem de beklenen bir olay 
çizgisi boyunca gerçekleşir. Olayların 
beklenirliği duygusu, kolayca tanınabilen 
stereotipler, hareket ya da nesneler 
aracıl ığıyla yaratılır. Belirsizlik ise, hareket 
ve nesnelerin, normal kimliklerini 
sorgulayan durumlarla. alışılmadık, ancak 

doğal bir tarzda bir araya getirilmesinden doğar. Böylece dadaizm ve 
gerçeküstücülük sahnede sakin sakin akar, ancak bu dinginlikleri bir 
türlü yüzeye çıkmalarına izin vermeyen uzam ve zamandan 
kaynaklanır. Insanlar ve nesneler her zamanki koordinantlarının dışına 
kayar ve olasılıklar alanında yüzmeye başlarlar. 
Olay çizgisi, parçalanmış, birbirinden ayrılmış hareketlerin sonucu 
ortaya çıkar. Bu çizgiye ulaşmak için, sözcüklerin dilleri, hareketler ve 
tavırlar temel gramerlerine indirgenir, onları karmaşık hale getiren 
yapı ayrıştırılır. Bu indirgeme sürecini başiatabiimek için Wilson, 
hareketleri yavaşlatma ve yineleme yöntemlerine başvurur. Istenen 
ayrıştırma etkisi, olayların açıkça gösterilmeden, içten dışa doğru 
savrularak anlatım ve imge haline dönüşmeleri sayesinde yaratılır. 
Hareketlerin yavaşlatılması ve yinelenmesi zamanın yatay bir çizgide 
akmasını sağlar. Böylece unsurlar, organik bir öyküye dönüşmeden 
başarı i le parçalanır, nesne ve davranışlar, boşlukta yüzercesine, 
yerçekimi kurallarından uzak, uzayda yol alır gibi birbirlerinden 
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koparlar. Hareketlerin yavaşlatılması ve yinelenmesi hem oyuncunun, 
hem de etken, ancak otoriteden uzak bir bilgi konumuna oturtulan 
seyircinin dikkatini arttırır. 
Açıkca görülüyor ki yineleme, hareketlerin standartlaştırılması ve 
davranışların mekanik bir şekilde ço�altılmasıdır. Wilson bunu 
yavaşlatma yoluyla, stereotipleri sessiz bir biçimde vurgulayarak 
pekiştirir. Performans, etken ve yo�un çevrelerle kuşatı lmış, 
merkezsiz, ancak bir iç solu�a sahip, kestirmesi olanaksız, afazik bir 
uzamı oluşturan dinamik sessizliklerin, modüler dramların bir 
sonucudur. Her oyuncu sahnedeki di�er varlıklarla te�etten çarpışan 
bir manyetik alan taşır. Ortaya çıkan sesler, hareketler ve sözcükler, 
barok tiyatroda oldu�u gibi birikerek birleşir. 
Wilson'un çalışmalarında iki kültür bir aradadır: Batı ve Do�u 
kültürleri. Batı kültürü karmaşıklı�ı modüler parçalara ayırır, Do�u 
kültürü ise zamanın uzun ve ayrıntı l ı  algılanmasını getirir. Iki kültür 
birleşerek temelini Heidegger'in "anlaşılmazlık" kavramından alan bir 
hareket görüntübil imi oluştururlar. Davranışın psikolojisi yoktur, 
ancak bir türlü aşı lamayan bir bi lgi eşi�i vardır. Yineleme ve 
yavaşlatmalar böylesi bir durumu vurgular ve bunu otomatizmin sınırı 
olarak tanımlarlar. 
Gösterilerin kültürel kaynakları yavaşlatma ve ritüelleşmiş 
yinelemeler açısından Japon No Tiyatrosuna, vücut hareketleri i le 
olan i l işki açısından Duncan ve Cunnigham'a, ses, gürültü ve 
sessizlikle kurulan il işki açısındansa Cage'in verdi�i o büyük derse 
dayalıdır. Öte yandan yalnızca kültürel de�il, antropolojik bir takım 
etkilerden de esinlenir gösteriler, sahnenin oluşumunda deli l ik unsuru 
Charenton, Sade ve Artaud'nun tiyatrosunu, hareketlerin 
ayrıştırılması ise Wilson gibi vücudun çevrede kalan organlarını 
ye�leyen Bali dansçtiarını anımsatır. 
Sonuç olarak, gösteri türlerin iç içe geçmesinden oluştu�u için 
kültürel bir sın ıflandırmayı yadsır. Zaman ve uzam katmanları örtüşür 
ve seçilen tek bir anlatım durumu yoktur. 
Wilson'un gösterileri somut bir makine gibidir, görsel ve seslidir: 
tümcül bir makinedir di�er bir deyişle. Ayrıca seyirciyi aynı dalga 
boyuna, tümcül görmenin fethine ulaştırabi len bir bellek ve deneyim 
makinesidir. Bu yüzden sanatçı imgelerle çalışır. Bu imgeler gözle 
görülür ve belirgin izler taşır ve birbirine bulaşarak uzayıp giderler. 
Bu salgın yolculu�un sonudur ve seyirci bir eşi�i aştı�ını farkeder. 
Artık görüşü özgürdür: tüm vücuduyla kendi gözünün penceresinden 
dışarı bakabilir. 

( 1 994 yılında Fondazione O restiadi di Gibellina ve Change Performing Arts tarafından 
yayımlanan "Robert Wilson Disegni Di Gibellina Memorie De Ila Terra Desola ta" adlı kitaptan 
alınmı�tır. 
1993 Şubatında Robert Wilson T.S. Eliot'un �iirlerinden yola çıkarak yaratacagı bir tiyatro 

olayı nedeniyle ki "Persofone" bu çalı�manın bir parçasıdır, workshop'lar yönetmek üzere on 
günlügüne Gibellina'ya gider. Eylül'de tasarımlarını sergilemek üzere ikinci kez gelir buraya. Bu 
kitap onun çizimlerini, yaratım sürecindeki dü�Uncelerini, imgelerini , çe�itli dökümanları 
kapsar). 

• Robert Wilson is one of che 
mosr disringuished creacors of 
our rime. Laurence Schyer 
deseribes him as . . .  "Arrisr. 
Direccor. Accor. A 

phenomenon . . .  Behind all the 
visual rreasures he srages, lies an 
army of designers, aurhors, 
dramarurgisrs, accors, dancers, 
composers and producers ."  This 
is an  army rhar i ncludes many 
names such as David Byrne, 
Laurie Anderson, Philip Glass, 
Heiner Müller, Alien Ginsberg 
or Lucinda Childs. Robert 
Wilson's creative mind can see, 
caprure, enlighten and celebrate 
a momenr, giving ir a shape and 
an appropriare place. Empry 
spaces in his open rhearrical 
forms offer vast opporrunities to 
artisrs collaboraring wirh him. 
Robert Wilson created his own 
inrerpretation of T .S. El iot's 
" The Waste Land" in che Sicilian 
ro w n of Gi belli na. He used che 
drawings he made there in a fıve
part work bringing che differenr 
worlds of the poer rogerher. In 
" T .S.E. (come in under che 
shadow of c his red rock)", che 
poer is surrounded by Greek 
mytlıs and mediaeval legends. 
" Persephone" is a part of this 
work. 

Robert Wilıon wisheJ ro expreJJ his 
thanks to the World Spomors who support 
his work rhrough comributiom to the 
Byrd Hoffinan Foundation: Lily 
Auchincloss, lrving and Dianne Benson, 
Pierre Berg{, Michael Cadde/1, Tracey 
Conwe/1, Ethel de Croisset, Cyne DeJign, 
Marina Eliades, Betty Freeman, 
Meredith Long, Lufthama G.A., Mark 
Rudkin, Louisa Stude Sarofim, Victoire 
Schlumberger, julier Lea Hillman 
Simonds Poundarion, AnnalieJe Soros, 
Stanley Srairs, Robert W. Wilson, 
Woodward Charirable Trust and an 
anonymotts donor. 



AZiZNAME 9 5  
Aziz Nesin'in öykü ve 
taşlamalarından uyariayan 
Adapted from the works of 
Aziz Nesin by Yiicel Erten 
Yönetmen Director: Yücel Erten 

Sahne, giysi tasarımı Stage 
design and costu mes: Sı<ar Şeylan 

Işık tasarımı Lighting design: 
Fahrettin Özen 

Müzik Mu sic: T11rgay Erdener 

Dans düzeni Coreograp hy: 
SalitJıa Sökmen 

Yönetmen Yardımcısı Asst. 
Director: Ahmet Mümtaz Taylaıı 

Dramaturg Dramatu rgy: 
Sündüz Ha;ar 

Oyuncular Cast: 
Hatice Aslan, Rü;tü Asya/ı, 
Hüseyin A111ıi Danyal, Bi/al Gitldere, 
Serhat Nalballtoğ/11, Berin Otenel, 
/hsan Sanı var, Ahmet Mümtaz Taylan 

Müzisyenler Mu sicians: 
Çiğdem Erken, A rman Artaç, 
Bora Ate;yakan 

Yer Venu e: Taksim Sahnesi 
Taksim Stage 
Tarih Date: 1 8, 1 9.05. 1 996 
Saat Time: 1 5.00 

..-..ıl DEVLET 
UAJ TİYA TROLARI'nm değerli 
katkılarıyla gerçeklqtirilmipir. 
We are gratej11/ to the STA TE 
TH EATRES for their valuable 
contribution. 

Azizname 9 5 Üzerine 
Yüce/ Ertetz 

1 995 i lkbaharında, "Azizname 95"i Berlin'de 'Tiyatrom"da 
sahnelemiştim. 
Aziz Nesin hayattaydı. Bu çalışma onun 80. yaşı için bir armağan 
olarak düşünülmüştü. 25 Haziran'daki i lk temsile rahatsızlığı 
dolayısıyla gelemed i. Sonra da üzerinden bir hafta geçti-geçmed i, 
Aziz Hoca bizleri yalnız bıraktı. 
1 995 Sonbaharında, yazık ki artık "Azizname 95"i Aziz Hoca'nın 
ardından sahneleyecektim. 
Aziz Bey yaşarken oyunu sahnelemek hiç zor deği ldi. Berlin'de 
pürüzsüz bir çalışma yaptık, yürüdü geçti gitti, başarılı bir temsil oldu. 
Işte o kadar! 
Ama Aziz Bey' in ölümünden sonra, bu kez Ankara Devlet 
Tiyatrosu'nda yaptığımız çalışma hepimiz için çok sancılıydı. 
Gözyaşı ticaretine yeltenmeyeceksiniz; ağlama duvarı d ibine 
düşmeyeceksin iz; uyumsuz bir gülünçlükler yığılmasına hiç izin 
vermeyeceksiniz! Aziz Hoca'nın toplumcu sevgisi i le toplumcu 
eleştirisini birbirine harmaniayan tutumunu gözardı etmeyeceksin iz! 
Üstelik Aziz N esin öykülerinin çok geniş bir paleti var; dar gelirli sade 
vatandaş öyküleri, bürokrasi öyküleri, askerlik öyküleri, köy öyküleri, 
özyaşamına değip geçenler, masallar, fantastik öyküler, grotesk 
öyküler, öyküye sığdırılmış sosyoloj ik tahliller ve benzeri. .. Bu geniş 
paletten uygun örnekleri, dengeli ve uyumlu bir biçimde bir temsile 
sığdıracaksınız! 
Özetle: Aziz Hoca'nın sevecen dikbaşlılığının, güleç hüznünün, 
savaşkan barışcıl ığının, zengin gönlünün hakkını vermeye 
çalışacaksınız! 
Aziz Hoca hayattayken, hata yapmaya şansınız var. Beğenir ya da 
beğenmez ya da kızar ya da beklemediğiniz bir tepki gösterir; ne 
bileyim ben, bir şeyler olur işte! Ama ölümünün ardından? 
lzleyeceğiniz sahneleyişin, temel duygusu budur. 
Sözgelimi şarkıların hepsi Aziz Hoca yaşarken bestelenmiştir. 
Ölümünden sonra oluşturulmuş herhangi bir gözyaşı tutanağı yoktur. 
Bu anlamda, bir şarkının öyküsü de ilginçtir. 
Berlin sahneleyişi için, Turgay Erdener'den "Yazıt" adlı şiiri de 
bestelemesini istemişti m. Aziz Hoca'nın mezartaşı, anıt falan 
istemediğini bi liyorum. Ama bu şiir, Aziz Hoca'nın yaşama biçimini iyi 
anlatıyor diye düşünmüştüm. Ne ki sonuçta bu şarkı, sanki kendi 
mezartaşına yazılmasını istediği bir "yazıt", ya da ardından söylenen bir 
"ağıt" gibi durdu. Ben de Aziz Hoca gümbür gümbür yaşarken, oyunda 
bu şarkıyı kullanmayı içime sindiremedim. Berlin sahneleyişinde, 
sözlerin i  söyletmeden piano partisi ve vokal biçiminde bıraktım. 
Yazık ki şimdi artık şarkının sözlerini de söylemek zorundayız. 
Berlin'de oyunun özellikle ikinci bölümünü, olabildiğince Almanya 
faktörü üzerine kurmuştum. Doğal ki Ankara'da kurguyu değiştirdim, 
yeniledim. 
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Kurguda salt öykülerinden ve taşlamalarından yola çıktım. Disipl inl i  • W e would !ike ro pay tribure 
davrandım; açgözlülük edip araya belge, söyleşi ve anı katmadım. Yani ro one of the greatest authors of 
gösterinin bir belgesellik savı yok. Yalnızca ürünlerinden bir seçkinin, Turkish humour, Aziz Nesin 
belli bir anlayış içinde kurgulanması, 8 oyuncu, bize Aziz Nesin'in w i thin the scope of the Festival. 
yapıtlarından bir demet sunuyorlar. "Azizname" is a production that 
Ama yine de düzenlemede, bir yazarın yaşam öyküsünden esintiler was realised by the Dostlar 
arayan bir eksen var. Oyunda zaman zaman "Yazar"la karşılaşıyoruz. Theacre in early 1 970s. 
Oyuncuların hemen herbiri, bir fırsatını bulup karşımıza "Yazar" "Azizname 95" ,  on the other 
olarak çıkıyor. Gelgelelim bu, kanırtarak araya "Yazar" katma hand, is a performance by 
biçiminde değil. O öykülerde hep bir "Yazar" varolduğu için. Bu leading Turkish direcror Yücel 
anlamda, seçkideki yazarların Aziz Nesin'in yaşamıyla bir benzerliği, Erten; re-arranged after the 
paralell iği varsa; tümüyla kendi di l inden, kendi kaleminden works of Aziz Nesin. Yücel 
kaynaklanıyor. Ben belgesel l ik savı taşımaksızın, bu öyküleri birbirine Erten states: " Aziz Nesin: An 
örmeye çalıştım. Memleketin ve dünyanın haline i l işkin gözlemler international humorist . . .  An 
arasında, yazarı görmediğimiz yerlerde bile, sık sık yazarın "Canım international culcural 

sıkıldı" cümlesini ambassador . . .  International 
duyacaksınız. fıghter of inrellectual rights . . .  
Oyunun A man ro be burnt! Everyrhing 
dramaturgi I add ro this seems in vain. 
ekseni de budur. Rather rhan larneming the dearh 
Aziz Nesin, of a pioneer, an inrel lecrual 
80'ine fıghrer, a revolurionary like Aziz 
yaklaşırken bile, Nesin, we should all put our 
20'sinde bir words into acrion and follow his 
genç, bir öncü, rhoughrs, his scruggle and line in 
bir savaş çı gibi; our own parhs." 
barış, eşitlik, 
demokrasi, 
insan hakları, 
sosyalizm, laikl ik 
gibi toplumsal 
sorunlara 
yönelik 
yazı lardan ve 
eylemlerden geri 
durmamıştır. Şu 
döneklik çağında 

nasıl hayranlık uyandıran bir yaşam ... Berlin'deki oyunumuzun iki 
di ldeki tanıtma broşüründe şu cümleleri kullanmışım: 
"Aziz Nesin: Uluslararası mizah ustası ... Uiuslararası kültür 
elçisi .. . Uiuslararası düşün savaşcısı ... Yakı lacak adam! ... " 
Bunlara şimdi ne eklesem boş gibi geliyor. Zaten Aziz Nesin gibi bir 
öncünün, bir aydınl ık savaşçısının, bir devrimcinin ardından ah-vah 
etmektense; onun düşüncesine, onun savaşımına, onun çizgisine, 
herkesin kendi alanında eylemle sahip çıkması daha doğru olur diye 
düşünüyorum. Işte şimdi izleyeceğiniz oyun, bu inancın, bu 
hayranlığın, bu sahiplenmenin ürünüdür. 
80. yaşın kutlu olsun Aziz Hoca! Keloğlan'larla, Nasreddin' lerle, 
Bektaşi'lerle, Köroğlu'larla; gönül gönüle, nice yüzyı l lara! 



AKTÖR KEAN 

EDMUND KEAN 

Raymımd F itzS imons 
Çeviri Transl ation: Sevgi San/ı 

Yöneten Director: Tunç Ya/man 

Dekor tasarımı Set design: 
Ersin Satgan (I.B.Ş.T. izniyl e with 
permission of che Iscanbul 
Municipal Theacces) 

Giysiler Cosmmes: Sevim Çavdar 

Işık Lighting: Murat Demir 

Efekt Effects: Ayıekin Saday 

Oynayan Performed by 
Cihan Orıal 

Yer Venue: Kenter Tiyatrosu 
Kenter Theatre 
Tarih Date: 18. 05. 1 996 
Saat Time: 21 .30 
Tarih Date: 19.05. 1 996 
Saat Time: 18.30 

Aktör Kean 
Tttnf Y alman 

Türk seyircisi 1 787- 1 833 yılları arasında yaşayan bu ünlü Ingiliz 
oyun c uyu 1 925-26 tiyatro mevsiminde Tepebaşı Sahnesinde sunulan 
"Aktör Kin" oyunuyla tanıdı. Oyunun yazarı " Üç Silahşörler", 
"Monte Kristo Dükü" gibi romanların ve çok sayıda başarıl ı tiyatro 
oyununun yazarı Alexandre Dumas. Çevirmeni Şahinyan Efendi. 
1 926'da Tepebaşı Tiyatrosu'nda başrolü canlandıran Raşit Rıza öyle 
büyük bir başarı kazandı ki, aynı oyunu onbeş yıl süreyle Istanbul'da 
ve Anadolu turnelerinde oynamayı sürdürdü. Ayrıca Mahmut 
Yesari'nin yaptıgı ikinci bir çeviri Ertugrul Sad i Tek T oplulugu'nca 
Istanbul yazlıklarının salaş sahnelerinde ve Anadolu kentlerinde 1 938-
40 yılları arasında oynandı. Benim kuşagırndan olanlar bu toplulukların 
Istanbul duvarlarına astıgı "Aktör Kin" afişlerini anımsayacaklardır. 

Hem Dumas'nın piyesine, hem 
Raymund FitzSimons'un çagdaş 
oyununa konu olan Edmund Kean 
tiyatro tarihinin en yetenekli, en 
şaşırtıcı oyuncularından biri. Kean 
1 787 yıl ında evl i l ik dışı bir 
ilişkiden dünyaya geliyor. Çeşitli 
kişilerin elinde büyüyor ve çok 
küçük yaşta sahneye çıkarak 
tiyatroculuk mesleginde 
çekirdekten yetişiyor. (üne 
kavuştuktan sonra Norfolk 
Dükü'nün oglu oldugu, Eton 
okulunda egitim gördügü yolunda 
yalanlar uyduracak, zamanla 

bunlara kendi de inanacaktır). Genç yaşta bir aktrisle evlenen, iki de 
çocugu olan Kean on yıl boyunca taşra tiyatrolarında yarı aç, yarı tok 
süründükten sonra 1 8 1 4  yılnda Londra'da "Venedik Taciri"ndeki 
Shylock rolüyle, ardından da Othello'da olaganüstü bir başarı 
kazanıyor. Seyircileri heyecanlandıran, eleştirmenleri coşturan özelligi 
sahneye o güne kadar görülmemiş bir dogall ık, taşkınlık, ihtiras, coşku 
ve enerji getirmesi. Londra seyircisini büyüleyen Kean, kısa zamanda 
Avrupa'nın en ünlü oyuncusu oluyor. Victor Hugo onun 
yolculugundan esinlenerek Fransız tiyatrosuna yeni bir soluk getiren 
oyunlar yazıyor. Amerika'ya yaptıgı iki turne o kesimde de büyük ilgi 
görmesini saglıyor. Halk Kean'ın özel yaşamıyla öylesine ilgileniyor ki 
her davranışı basında yankılanıyor. Zamanla bu ilgi karşıt tepkilere yol 
açıyor. lçkiye aşırı düşkünlügünü, ele avuca sıgmaz yaşantısını, evli bir 
kadınla olan i l işkisini toplum iyi karşılamıyor. Doruktan yokuş aşagı 
yuvarlanmaya başlayan Kean, alkolik, hastalıklı, bellegini yitirmeye 







47 
başlamış bir yıkıntıya dönüşüyor ve oğlu Charles Kean'ın karşısında 
en ünlü rolü olan Othello'yu oynamaya çabalarken sahnede yıkı l ıp 
kalıyor. (Birkaç hafta sonra da kırkaltı yaşında ölüyor.) 
Kean'ın ölümünden üç yıl sonra Alexandre Dumas, "Aktör Kean"adlı 
oyunu yazarak bu yüce oyuncuyu ölümsüzleştirdi. Paris'in o zamanki 
en ünlü aktörü Frederick Lemaitre ( 1 800-76) tarafından oynanan 
"Aktör Kean" dünya sahnelerinde yüz yılı aşkın bir süre seyirci buldu. 
Fransız yazar ve düşünürü Jean-Paul Sartre 1 953 yılında Dumas'ın 
oyunundan esinlenerek "Kean" adl ı  bir oyun yazdı. Paris'in Sarah 
Bernhardt Tiyatrosu'nda Pierre Brasseur tarafından yaratılan bu oyun 
Kean'ı yeni kuşaklara da tanıttı. Daha sonra, 1 987'da yine Paris'te 
Fransız sinema yıldızı Jean-Paul Belmondo, Kean rolüyle büyük başarı 
kazandı. 
Gelelim oyunumuza, Kean'ın ölümünden bu yana geçen 1 66 yıl içinde 
bu oyuncunun yaşantısını inceleyen sekiz değişik biyografı (ve çeşitli 
araştırmalara dayanan sayısız makale) yayınlanmış. Bunların en yenisi 
Raymund Fitz Simons'un yazdığı "Edmund Kean- Gökyüzünden Inen 

Ateş" adl ı  biyografı. Bu eser 
yayınlandıktan birkaç yıl 
sonra FitzSimons Kean 
hakkında bir oyun yazmayı 
deniyor. "Gandi" fi lminin 
başrolünde büyük başarı (ve 
1 983 Oscar Ödülü'nü) 
kazanan Ingiliz tiyatro ve 
sinema oyuncusu Ben 
Kingsley bu oyunla 
ilgileniyor, bir taşra 
tiyatrosunda sahneleyip 
deniyor. Oyun ilgi görünce 
Londra'nın Haymarket 
Tiyatrosunda sunuluyor, 
ardından da New York'ta 
Broadway'de başarı 
kazanıyor. "Aktör Kean"i 
Cihan Ünal Londra'da görüp 

etkilenmiş. "Bu rolü bir gün oynamak isterdim" demiş kendi kendine. 
Ben de New York'ta görmüş, ilgi duymuştum oyuna. Sevgi Sanlı da 
sevmiş oyunu, Türkçeye çevirmiş. Öte yandan Gencay Gürün, "Sarah 
Berhardt-Anılar" oyununu sunmayı tasarlarken, "Bu oyunun yanısıra 
tiyatro tarihinin ünlü bir erkek oyuncusunu da seyircimize tanıtacak 
bir oyun sunabilsek" diye düşünürmüş. Sahnede izleyeceğiniz oyun 
işte bu rastlantıların birleşmesi sonucunda sunulageldi. ... 
Oyunumuzun bence iki evrensel yönü var. Birincisi, tiyatro sanatının 
büyülü dünyasına, oyunculuk mesleğine tutku duyan kişinin çabasına, 
bu alanda başarı lı olmak için verilmesi gereken ödünlere ışık tutması. 
Ikincisi ise, "Edmund Kean'ın yükselişi ve düşüşü" temasını işleyen 
oyunun toplumun her dalına uyarlanabi l ir oluşu. Zafer ve 
başdöndürücü şöhret ne pahasına elde edil ir? Ne kadar sürer? Sonu 
neye varır? (Tiyatroda olsun, politikada, ya da başka alanda.) 
(Oyunun Program Dergisi'nden alıntı) 

• Cihan Ünal plays Kean in this 
play on the famous English actor 

Edmund Kean (1787 - 1 833). 
Before he died, 46 years old, 

Kean experienced misery, fame, 

alcholism, forbidden loves, a 
passion for theaue, an 
exceptional gift and an 
incredible fal! .  This unusual 
personali ey became rhe subject of 

numerous works throughout 
history. Alexandre Dumas was 

rhe fırst to write his biography; 
Jean-Paul Satrte wrote a play 
titled "Kean" based on Dumas's 
book in 1 953; Pierre Brasseur of 
Sarah Bernhard theaue, and later 
renowned actors such as the 
French Jean-Paul Belmondo and 

Ben Kingsley played Kean with 

great success. I n  this wprk by 
FitzSimons, there are also parts 
from Shakespearean plays 
interpreted by Kean. 



LA DOLCE VITA 
Federico Fellini'nin Filminden 
Uyarlama 
Adapred from Federico FeUini's 

Landmark Film 

Yönetmen Direcror: David C lan 

Uyarlama Adaprarion: 
David GlaJI, Paul Sand 

Müzik Music: Nino Rota 

Şarkı Sözleri, I lave Müzik 
Lyrics, Addirional Music: Paul Sand 

Orkestrasyon, Müzik 
Direktörü Orchesrraror, Musical 
Direcror:Jovan Schuppen 

Koreografı Choreographer: 
T C  Howard 

Reji Asistanı Assisranr Direcror: 
S rephen W rentmore 

I lave Senaryo Çevirileri 
Addirional Scripr Translation: 
Di Sherlock 

Oyuncular Casr 
Gerard Casey, Maria Carrigan, 
Laurie Carter Rose, Tom Hodgkins, 
Francis Maston, Sarah Parish, 
Rachel Pittman, johns011 \Vii/is 

Yer Venue: Muhsin Ertu�rul 
Tiyatrosu 
Muhsin Ertuğrul Thearre 
Tarih Dare: 19, 20.05. 1996 
Saat Time: 21.30 
Tarih Dare: 21.05. 1996 
Saat Time: 18.30 

m:g�� The THE BRITISH 
��===�� British COUNCIL'ın 
��g:g�� Council de�erli katkılarıyla 
gerrekle;tirilmi;tir. 
We are grateful to THE BRITISH 
COUNCIL for their valnahle 
contribution. 

COATS INDUSTR/AL TORKiYE'ye 

i[hirligindm dolayı tqekkiir tdtriz. 

Wt are grateful ıo COATS INDUSTRIAL 

TORKIYE for ı heir cooperaıion. 

La Dolce Vita 
Fatih Özgüvetı 

"La Dolce Vita", Federico Fell ini'nin siyah-beyaz döneminin belki de 
an şaşaalı, en ünlü fi lmi .. .'Dolce Vita' (Tatlı Hayat) lafı o gün bu 
gündür çeşitli dil lere girdi, fi lmi görmemiş, duymamış birçok kişi için 
bile bel l i  bir hayat tarzın ı  anlatan bir kavram oldu çıktı. 
Geceleyin Roma, Via Veneto sosyetesi, zenginlerin viiialarında çılgın 
partiler, sabaha karşı Trevi Çeşmesinde yıkanan heykel gibi bir Anita 
Ekberg, paparazzi, kara gözlükler, bütün kadınların peşinden 
koştukları Marcello Mastroianni ... bütün bunlar fi lme, kendi anlam ve 
öneminin dışında bir 'skandal' değeri kattı. "La Dolce Vita" fi lmi neydi 
peki? Her zaman gösterişi, gösteriyi, sirki, abartıyı, aşırı l ığı, düşleri, 
düş gibi sahneleri sevmiş olan Fel l ini, kuşku yok ki 1 960'1arın 
Roma'sının, paparazzi'nin, Roma sosyetesinin Roma'sının aşırılığından 
olabildiğince yararlanmıştı; ama bütün bunların ötesinde ve öncesinde 
"La Dolce Vita", çağdaşımız bir insanın onca şamata arasında 
hayatının anlamını ya da daha doğrusu hayatının bir anlamının olup 
olmadığının arayışının hikayesiydi. Fel l ini, h ikayenin iskeletinde 
Dante'nin 'Ilahi Komedya'sının 'Cehennem' kitabından yararlanmıştı. 
Gerçekten de, gazeteci rolündeki Marcello Mastroianni, arayışının 
sürecinde, Dante'nin cehenneme inişi gibi Roma girdabına dalıyordu. 
"Roma sosyetesinin içinde çıkılan bu cehennemi yolculukta, açığa 
çıkan bir insanın hayalkırıklığıdır", der Fel l ini. "Ne sanat, ne kültür, 
seks ya da din hayata bir anlam verememektedir artık." Marcello, 
'anlamı', o da belki sadece bir an için, fi lmin sonundaki küçük garson 
kızın masum, gülümseyen yüzünde bulur, kaybeder. Fell ini'nin hemen 
hemen bütün fi lmierindeki mucizevi ve bulunur bulunmaz kaybedilen 
'an'dır bu. 
Şunu da eklemeli, "La Dolce Vita" bu 'varoluşçu' mesaj ının da 
ötesinde belli bir hayat tarzının gözkamaştırıcılığını, ayrıcalıklı bir 
dünyanın üyesi olan insanların 'tercihlerini' dile getirir bir filmdi. 
Moda, stil, tarz bu fi lmin önemli parçasıydı; yani fi lmdeki insanların 
kendilerini nasıl sundukları, nasıl göründükleri de bu fi lmin önemli bir 
bileşkeniydi. Imaj meselesiyle bozmuş gibi 90'1ı yıl larda Donna 

Karan'dan 
Dolce&Gabbana'ya 
kadar bir çok 
medacının bu filmin 
sti l inden 
etki lendiklerini, 
'Dolce Vita' tarzının 
kara gözlüklerden, 
ince kravatlı siyah 
takım elbiselere kadar 
süregeldiğini 
düşünürsek, filmin bu 
yönden dayanıklığı da 
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ortaya çıkar. " La  Dolce Vita" tam bir kült fi lmidir. Kült filmleri 
yapıldıkları yıllarda ilgi görsünler ya da görmesinler, göklere 
çıkarılsınlar ya da yerin dibine batırılsınlar, seyircilere yıllarca, de�işik 
dönemlerde de�işik şeyler hatırlatma potansiyeline sahip, 'süregiden' 
filmlerdir. lspanyol sinema yönetmeni Almodovar, hayatının on f i lmi 
arasında saydı�ı "La Dolce Vita" için şunları söylüyor: "O Avrupa 
tarihine damgasını vurmuş f i lmlerden biridir. Bu f i lmde herkes birer 
ikonadır. Fell in i, !talyan oldu�u kadar lspanyol da olan bir Akdeniz 
barokunu, bir Latin esprisini tek bir f i lme sı�dırır. Duyguyla yapar 
bunu üstelik de ... Bu fi lm ltalya gecelerini bir mitos katına çıkarmıştır. 
Bugün hiç kimsenin '90'1ı yılların geceleri hakkında böyle bir f i lm 
yapmamış olmasına çok hayıflanıyorum." 

• W e w i l l  now be ab le ro see 
one of the master works of a 
celebrated direcror, -Federico 

Fellini- as a musical on stage: "La 
Dolce Vi ta" .  An eminem British 
direcror of the recent years and 
one of the im portant 
representatives of physical 
thearre, David Glass, treads 
musical ground with "La Dolce 
Vira",  yer keeping the social 
criricism of rhe srory. Decadence, 
a decaying order, decline . . .  All of 
rhe facrs underlined by Fellini 
reappear in rhe work by David 
Glass. He uses all the popular 
rhearre rradirions that inspired 
Fellini-rhe circus, rhe cabarer, 
rhe car walk . . .  Glass' view of 

love, betrayel and the media 
seem ro have transformed Rame 
of rhe 1 950s ro our day. The 
music is an arrangement by Paul 
Sand of rhe works of Ni no Rota, 
rhe composer of most of Fellini's 
fılms, !ike "Casanova" and 
" Amarcord".  



GERGEDANLAŞMA 

BECOMING A RHINOCEROS 

Yazan ve yöneten Written and 
directed by: Şahika Tekand 

Sahne tasarımı Stage design: 
Eıat Tekand 

Reji Asistanları lwiJtant directorı: 
Kıvanç Ergun, Karin Yerl!f)'an 

Oyuncular Caıt: 
Şahika Tekand, Cem Bender, 
Hilal Karakaj, Sevtap lmel, 
Murat Ergun, Deniz Atamtürk, 
Kıvanç E rgun, Banu Fotocan, 
Gökmen Tokgöz, AJit Tolga, 
Sertaç Canbolat, Setlar Kalkavan, 
Mehmet Atak, Nurdan Gür, 
Nurgül Uluç 

Koro ChorUJ: Karin Yerl!f)'an, 
Gülıen Soyıal, Fa tma Çakıroğlu, 
Nurıel Akpınar, Nqe Çevik, 
Gümeli Tümer, Ebru Algım, 
Yiğit ÖZjener, Gözde Dööekçioğlu, 
Zeynep Karamehmet 

Sahne Gerisi Oyuncular 
Backstage Actors: Sanem Öge, 
Ihrahim lriı 

Yer Venue: Stüdyo Oyuncuları 
Sahnesi 
Studio Players Stage 
Tarih Dare: 20, 21 .05. 1996 
Saat Time: 21 .30 

Gergedanlaşma'dan 
Şahika Tekand 

Oyunu kuralına göre oynamak gerekir. 
Bütün oyunları kuralına göre oynamak gerkir. 
Kuraldışı hareketler oyunu bozar. 
Oyunu bozanlara oyunbozan denir. 
Oyunbozanları kimse sevmez. 
Bir yay aracılı�ı ile yayianan insan, yayın hareketine uyum 
gösterdi�inde daha büyük adımlar atabilir, daha yükse�e sıçrayabilir, 
böylece yayianmaktan zevk alabilir. 
Yayın hareketine karşı gelmek bütün bunları zorlaştırır. 
Hatta olanaksızlaştırır. 
Çünkü uyumsuzluk, aykırıl ık, direnç etki eden güce karşı güç 
harcamayı gerektirir. 
Zordur. 
Labirentin ucuna peynir konur. 
Fare labirentin öbür ucundadır. 
Zil çalar. Fare labirente girer. Peynirin yolunu bulur. Peyniri yer. 
Ikinci, üçüncü ve pekçok kez aynı şey tekrarlanır. 
Zil çalar. Fare labirente girer. Peynirin yolunu bulur. Peyniri yer. 
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Fare labirentten alınır. Fare tekerleğine konur. 
Zil çalar. Fare koşar. Tekerlek döner. 
Fare peynire u laşacağını sanır. 
Fare ilerlediğini sanır 
Oysa hiçbiryere gitmez. 
Hatta hiç yer değiştirmez. 
Ama zil çalar. Fare koşar. Tekerlek döner. 
Zil çalar. Fare koşar. Tekerlek döner. 
Çünkü fare peynir sever. 
Peynire ulaşmak için koşmak gerekir. 
Yürüme belli ritmi olan bir sistemdir. 
sistem ritm gerektirir. 
Sistem düzen gerektirir. 
Bozukluk ve aykırılık düzensizl iği getirir. 
Yürürken durmak ritmi bozar. 
Yürürken düşmek ritmi bozar. 
Bozuk, aykırı, düzensiz yürüyüş insanı yorar. 
Bozuk, aykırı, düzensiz, sistemsiz yürüyenin sesi kısıler, dalağı şişer, 
bacakları titrere, gücü biter, nefesi tükenir. 
Giderek daha sık düşer. 
Bir süre sonra da düştüğü yerden kalkamaz hale gelir. 
Düşer kalır. 

• - Would you !ike ro become a 
rhinoceros? 
- Why not? I don't have your 

prejudices . . .  
" Rhinoceros" was written nearly 
40 years ago by one of the 
p ioneers of absurd theatre, 
Eugene Ionesco. What has 
changed since then? Not much. 
Lack of communication, 
alienation, burn-out, disharmony 
have all become a destiny and a 
regular state of affairs for the 
modern man, and there is yet 
another strange phenomenon: 
turning into a rhinoceros which 
happens by choice in Ionesco's 
work, has become an end in 
itself, a reward mechanism today. 
The award so far is a rhinoceros 
horn. People now wait for orders, 
they compete to become a 
rhinoceros. Everyone wants to 
change now, even if  they end up 
turning into a rhinoceros. How 
wonderful1 



BiR TAKIM AZiZLiKLER 
Aziz Nesin'in yapıtlarından 
uyarlayan, yöneten, oynayan 
ve sahne tasanmı Adapted from 
the works of Aziz Nesi n and 
directed, performed, designed by 
Genco Erkal 

Müzik Music: ArifErkin 

Karagöz tasvirleri Karagöz 
figures: Cengiz Ozek 

Işık tasarımı Light design: 
Hakan Ozipek 

Yer Venue: Kenter Tiyatrosu 
Kenter Tbearre 
Tarih Date: 21 .05. 1 996 
Saat Time: 21.30 
Tarih Date: 22.05. 1 996 
Saat Time: 18.30 

Bir Takım Azizlikler 
Zey1ıep Oral 

Aziz Nesin: Gülmece ustası. Öykü, roman, deneme, anı, oyun yazarı. 
Şair. Üretkenlik şampiyonu. 80 yıl l ık ömrüne sığdırdığı yüze yakın 
kitabın, milyonlarca okura ulaşan kitapların, 28 dile çevrilen eserlerin, 
sayısız ödülün sahibi. 
Ama aynı zamanda toplumun uyarıcısı . . . Ister çok uzaklarda, ister 
hemen yanıbaşımızda, dünyadaki ve ülkesindeki tüm haksızlıklara, 
olumsuzluklara, yaniışiara ve baskılara tepkisini gösteren, tepkileriyle 
bizi düşünmeye zorlayan düşünür. Başkalarının korkudan, 
zamansızlıktan, şu ya da bu nedenden sustuğu ortamlarda konuşan 
insan ... Suskun, bezgin çaresiz insanların sesi... Baskı uygulamak için 
kükreyenlerin ise amansız düşmanı ... Düşünceleriyle, eylemleriyle, 
önerileriyle ve tepkileriyle toplumu sarsan aydın ... 
Genco Erkal: Tiyatro sanatçısı. Oyuncu ve yönetmen. 30 yıldır oynadığı 
sayısız rol ve sahnelediği sayısız oyunla tiyatro sanatını bir yerden alıp, 
daha ötelere götürme çabasında. Araştırma, geliştirme, yorumlama ve 
yaratma eylemiyle, tiyatroda mükemmeliyeti kovalamakta. 
Ama aynı zamanda tiyatro anlayışını, benimsediği ilerici toplumcu 
dünya görüşünün hizmetine vermiş bir sanatçı. .. Tiyatroda aradığı 
özgünlük ve yetkinl ikle, toplumun özgürlüğü ve yetkinliğini ya da 
mutluluğunu birbirinden ayırmayan bir aydın kişi. .. Benimsediği 
ilkelerden ne yaşamda ne de tiyatroda asla ödün vermeyen bir insan ... 
Aziz Nesin'de, yaşamakla yazmak birbirini bütünledi. 
Genco Erkal'da yaşamakla Tiyatro yapmak ... 
Yollarının kesişmesi kaçını lmazdı. 
Yaşam arenasında yolları sık sık kesişen bu iki insanın sahnede ilk 
buluşmaları 1 973'deydi. "Azizname" 73-74 mevsiminde lstanbulluları 
derinden etkileyecekti. Aziz Nesin'in öykülerinden, taşlamalarından, 

fıkralarından Genco Erkal'ın 
oluşturduğu ve sahneye koyduğu 
metne Arif Erkin'in müziği, Mehmet 
Akan'ın koreografısi eşlik ediyor ve 
oyun kalabalık bir kadroyla 
oynanıyordu. Aziz Nesin'in toplumsal 
eleştirisiyle Genco Erkal'ın toplumsal 
duyarlıl ığı birbiriyle örtüşmüştü. 
Aziz Nesin "Azizname"yi izlediğinde 
çok etkilenmişti. Oyunu birkaç kez 
izledi. "Bu sözleri ezbere biliyorum, 
belki bin kez dinledim, ama onları sen 
söyleyince sanki ilk kez duyuyorum 
gibi oluyor" diyordu Genco Erkal'a. 
Ve şöyle ekliyordu: "Keşke bunu tek 
kişil ik bir oyun yapsaydın ... " 
Bu "Keşke ... " sözcüğüyle başlayan 
tümceyi Aziz Nesin sık sık 
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tekrarlayacaktı. Hele Genco Erkal'ın Nazım Hikmet'ten sahneye 
taşıdığı ve yıllar boyunca kah sahnelerde kah büyük kitlelere 
seslendiği geniş alanlarda oynadığı "Kerem Gibi"yi gördükten 
sonra ... " Keşke benim yazdıklarımdan tek kişil ik bir oyun yapsaydın ... " 
Genco Erkal'ın "Kerem Gibi"den sonraki tek kişi l ik oyunu 1 980-8 1 
mevsiminde ramp ışıklarına çıkacaktı: "Hergün Yeni Baştan." Yalnız 
Aziz Nesin değil, dört yazarın Nazım Hikmet, Haldun Taner, Bertolt 
Brecht ve Aziz Nesin'in eserlerinden oluşuyordu. Ama o dönem 
aynı zamanda, mevsimlerden baskı, şiddet, askeri darbe mevsimiydi. 
Ve oyun yasaklandı. Beyoğlu savcı lığının verdiği takipsizlik kararına 
rağmen oyun sıkıyönetimce yasaklandı. Baskı rejimi Aziz Nesin'in, 
Bertolt Brecht'in, Nazım Hikmet'in, Haldun Taner'in sözlerini, 
Genco Erkal'ın yorumunu fazlasıyla teh l ikeli bulmuş ve de çok 
korkmuştu. 
Genco Erkal, Aziz Nesin'in metinlerine 1 989'da yeniden dönecekti 
"Merhaba" ile. Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunun 20. yıl ını 
kutlamasında, yukarıda belirttiği m dört yazarın sözleri, Arif Erkin, 
Yalçın Tura, Kurt Weil l ' in müziğiyle sunuldu "Merhaba", 89-90 
mevisimi boyunca. 
Bu dört yazardan hayatta olan yalnızca Aziz Nesin'di. "Merhaba"yı 
birçok kez izleyecekti. Her seferinde gözyaşlarını gizleyemeden ya da 
gözyaşlarını gizlemek için temsilden hemen sonra bir yerlere kaçıp 
saklanarak. .(Bu kavga adamı böylesine de duyarlıydı işte. 
Generallere, paşalara meydan okuyan ama kendi gözyaşiarına söz 
geçiremeyen, kelebek kanadından ince bir yüreğe sahip bir çocuk 
adam!) Ve "Merhaba"yı her izleyişten sonra Genco Erkal'a sarılarak 
mınidandığı aynı sözler: "Bunları sen söyleyince, sanki ilk kez 
duyuyorum ve çok etkileniyorum" 
1 995'in yaz aylarıydı. Ülkenin bir çok yerinde yaz festivalleri, edebiyat 
şenlikleri vardı. Foça Festivali hem Aziz Nesin'i bir konuşma için, hem 
de Genco Erkal'ı "lnsanlarım"ı sunması için davet etmişti. Temmuz 
başıydı. Çok sıcaktı. Geçirdiği kalp spazmından sonra hastahaneden 
yeni çıkan Aziz Nesin'e "gitmeyin, dinlenin biraz" diye israrlarım 
hiçbir işe yaramamıştı. "Mecburum. Gitmeliyim. Halkıma borcum 
var" diyor, başka şey demiyordu. 
Çocukken, parasız yatıl ıyken, cumartesi günleri verilen tatlıyı, eğer o 
hafta iyi çalışmadıysa, "ben bunu hak etmedim ki" diyerek yemeyen 
Aziz Nesin, halkına borcunu ödemek için sürdürecekti çalışmayı, 
yazmayı, konuşmayı ve uyarmayı ... Önce Foça Festivali'nde 
konuşmasını yapacak, sonra Alaçatı'da kitaplarını imzalayacaktı. 
Genco Erkal da gidecekti Foça'ya. Hem "lnsanlarım"ı sunacak hem de 
gösteriden sonra Aziz Nesin'le, ne zamandır tasarladığı "Bir Takım 
Azizl ikler"i konuşacaktı. 
O gece Foça'da "lnsanlarım" temsil inden sonra alkışlar dinmiyordu. 
Izleyici, Genco Erkal' ın sahneden ayrı lmasını istemiyordu, onu 
bırakmıyordu. Aziz Nesin de seyirci ler arasındaydı. Genco Erkal 
yeniden sahneye çıktı. Bu kez yalnız Aziz Nesin'den yorumluyordu. 
Alkışar dinmiyordu. Bir Aziz Nesin daha. Alkışlar dinmiyordu. Bir 
Aziz Nesin, bir Aziz Nesin daha ... 
Gecenin sonunda, o izdihamda Aziz Nesin'le Genco Erkal 
buluşamadılar. "Bir Takım Azizlikler"i konuşamadılar. Belki de Aziz 



5 9  
Nesin gözyaşlarını gizlemek için yine biryerlere kaçıp kapanmıştı. Kim 
bilebilir ... 
Sonra ... sonra ... 6 Temmuz sabaha karşı Alaçatı'da, o yürek, o 
kükreyen yürek durduğunda ... Genco Erkal "Bir Takım Azizlikler"i 
Aziz Nesin'le artık asla konuşamayacaktı. 
Işte 8. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'nde izleyeceğiniz "Bir 
Takım Azizlikler"in öyküsü. Özetin özetini, birkaç satırbaşı, birkaç 
fırça darbesiyle vermeye çalıştım. 
Hayır, Aziz Nesin "Bir Takım Azizl ikler"i izleyemeyecek. Ama biz 
seyirciler, yazı ustasıyla tiyato ustasının sahnedeki buluşmasına 
tanıklık edeceğiz. 
"Nereye Gidiyoruz?" sorusuna yanıt ararken belki bir 
"Zamazingo"nun belki de "Bize bişey lazım" türncesinin peşine 

takılacağız ve en 
sıradan ya da 
olağan gibi 
görüneni 
sorgulayacağız ... 
Kedimizi 
eleştiriken 
kahkahaları m ız 
birer soru 
işaretine 
dönüşecek ... " 
Alacakaranl ıkları 
lanetlerken 
yaşamın içinden 

çıkıp gelen "Karagöz" kendimizi ve çevremizi yepyeni gözlerle 
görmemize yol açacak ... "Havadan Sudan", "Hayvan Sınıfları"ndan, 
"Sermaye" den, "Zat Hastal ığı" ya da öteki hastal ıklarımızdan söz 
edilirken, sanki ilk kez duyuyormuş gibi olduğumuz gerçeklerle 
sarsılacağız ... Geleceğimizi "Ne yani bu çocukları asmayalım da 
besleyelim mi" diyen bir "Hazreti Dangalak"a bırakmamak gereğini 
kavrarken haklarımıza sahip çıkma, haklarımıza sahip çıkmanın 
önemini de anlayacağız ... "Sivas Acısı"nı yüreğimizin taa derinliklerinde 
yeniden duyarken haksızlıklara direnme gücünü kendimizde bulacağız. 
Halkını, yurdunu, dünyayı seven Aziz Nesin'in en büyük silahı kalemi, 
mizah gücü, yaşamın taa içinden damıttığı gözlemleri ve okuyucuyla 
kurduğu iletişimdi. 
Genco Erkal'ın silahı, oyunculuk yeteneği, sahnede var olma biçimi, 
sahnedeki ışık, ses, müzik (burada Arif Erkin'in) ve seyircisiyle 
kurduğu i l işki ... 
"Bir Takım Azizlikler"deki buluşmadan bir kez daha en çok okurlar 
ve seyirciler pay alıyor. Okurların ve seyircilerin mutluluğuna adanmış 
bir tiyatro şöleni işliyor. 
Bu buluşma, bir bakıma, hani Aziz Nesin'in hep üzerine titrediği 
"halkıma borcum var" duygusuyla da örtüşüyor. 
"Bir Takım Azizl ikler"i Aziz Nesin izleyebilseydi eğer, hiç kuşkum yok 
yine çok etkilenecek, belki gözyaşlarını gizlerneye çalışacak ama 
halkına şu borcu ödeme işini Genco Erkal'ın üstlenip sürdürdüğünü 
görmekle çok da mutlu olacaktı. 

• No, Aziz Nesi n will never see 
" Bir Takım Azizlikler". Yer we, 
as the audience will wirmess the 
encounter berween a master of 
literature and a master of theatre 
on the stage. While we are 
looking for an answer to the 
question " Where are we going)",  
we will perhaps fınd 
"Zamazingo" or " W  e are in need 
of something" and will start 
questioning that which looks 
most ordinary . . .  Our laughter 
will turn into question marks 
while we indulge in self
criticism. W e will condemn 
" Twilights" and the famil iar 
" Karagöz" will make us see 
ourselves and our surroundings 
in a brand new light . . .  Aziz 
Nesi n was a !over of his people, 

his !and and the world and his 
biggest weaponwas his pen, his 
sense of humor, his observations 
on the very hearr of life and the 
ki nd of communicarion he could 
achieve with his reader. 



iKiLi FiGÜR 

DOUBLE FIGURE 

Levent Öget 

Işık, müzik derleme Lighting 
design, musical arrangement: 
Levent Öget ( Dea d Can Dance) 

Dans Dance: Sabinejamet 

Yer Venue: Rumeli Hisarı 
Rumeli Fortress 
Tarih Dare: 21 .05. 1 996 
Saat Time: 2 1 .30 

ikili Figür 
Levent Öget 

( ... ) Bu bir avangard çalışma ya da gözlem değildir. Burada 
düşüncelerin ve imgelerin yolculuğudur söz konusu olan. Fotoğraftaki 
görüntünün "statik" oluşu i le ilgili genel görüş birçok durumda işte 
bu birincil değerinden uzaklaşabilir. Yani düşünceyi harekete geçiren 
fotoğraftır ve "fotoğraftaki köşeye sıkışmışl ık duygusu", çalıştığım 
anlarda bende yerleşik bir endişeye el verir. 
Assos Gösteri Sanatları Festivali sırasında "o yer" için tasarladğım 
" Iki l i  Figür", hareket eden düşünceyi barındıran bir "yeleştirme"dir. 
Dans ve müzik unsurlarının kullanı ldığı bu enstelasyonda fotoğrafın 
taşıdığı "donmuş fıgür", dansın gölgeleriyle buluşan bir hareketl i l iğe 
ve mekanın katkı ları, müziğin sal ınımıyla da üç boyutluluğa 
ulaşmaktaydı. Gölgeleri sağlayan ışığın kaynağı olarak ateş, bu 
k(s)imyasal ortama kendi yaşamsal-kavramsal bütünlülüğünü 
sağl ıyordu. 
"O yer" de sorun, mekan ya da zaman üzerine kurulu deği ldi. 
Bu onların her ikisinin ayrı ayrı yer tutuşuydu. Mekanın içinde 
harekete geçen zaman orada doğmuş ve yine "o yer" de harekete 
geçiyordu. Buradan bakıldığında ise zaman bu mekanda da düşünceyi 
harekete geçirmektedir. Gösterimierin kitlelere taşınması için uygun 
alanlar olarak seçilmiş mekanların tümünde bu ruh vardır .... 
ve biz, zaman-mekan sürekliliğinin birbirinin içinde yer değiştirdiğini 
görebil iriz. "Ikil i Figür" burada bunu sağlamaktadır. 
Bu imgenin çıkış noktası olan "o oyun"dan bu yana yaşamla il işkiyi 
kuran zaman-mekan hareketlil iği, bugün hem o öyküyü, onun 
öncesinde yaşanan tüm olup biteni, hem sonrasında "o yer" için 
yapılan kurguyu ardından burada da, sahnenin tam kendisinde hayata 
geçirerek devingenliğini sürdürmeye devam etmektedir. Dünya bir 
sahnedir ve sahne ya da yaşam ayrı ayrı deği ldir. Her ikisi de vardır 
bazen bir i  diğerinin içinde ve imgeler düşünceleri harekete geçirir. 







• Levenr Öger creared an 
insrallarion wirh meral 

consrrucrion based on rhe Trojan 
Srory rwo years ago. This 
insrallarion bearing an ' image' 
from rhe Trojan W ar applied 
upon a clorh surface in rhe form 

of a phorograph rurns inro a 
screen !ir by rorches in rhe 
forrress ar sunser. The flaming 
dreams inrermingling wirh rhe 
daneing shadow of Sabine Jamer, 
rhe image of rhe screen, rwo 
women crying for rheir loves rhar 
may never rerurn; a music rhar 
seems ro be rising from rhe spirir 
of a space rhar musr have seen 
plenry of such i mages; a shadow
body rhar srreches, spreads, 
disappeares and dances, a shadow 
rhar breaks, darkens and 
brighrens rhe deep sadness born 

by rhe crimson of sunser, 
wandering through rhe faces of 

rhe crying women. This 
impressive performance by Öger 
esrablishes a fıne balance 
berween insrallarion and 
performance and fuses rhem 
wirhour roo heavily upon neirher 
of rhe rwo 'posirions'. 



CAN ÇEKiŞEN KARMEN 

CARMEN FUNEBRE 

Yönetmen Director: Pawel Szkotak 

Oynayanlar Cast: 

Marta Strzalko, Barbara Pradzymka, 
Slawomir Dadej, Ramiro 
Ramirez lbarra, Marcin Liber, 
Adam Pierzcha!Jki, Jaroslaw Siejk()wJki, 
Wojciech Wimki 

Yer Venue: Rumelihisarı 
Rumeli Fortress 
Tarih Date: 2 1 . 05. 1 996 
Saat Time: 21 .00 

Yer Venue: Ortaköy Meydanı 
Ortaköy Square 
Tarih Date: 22.05. 1 996 
Saat Time: 22.30 

Carmen Funebre 
Pawel Szkotak 

Savaş karşıtı bu gösterimizin evrensel bir di l i  olsun istedik. l ik  
araştırmalara başladıgımızda yapmak istedigimizin bilincinde ama sanki 
olayların uzagındaydık. 
Tarih sayfaları arasında dolaşmak, dedelerimizin savaş anılarını 
d inlemek, eski fotografları karıştırmak ... Zamanla esin kaynagımız salt 
'Soykırım'ın gölgesi olmaktan çıktı. Bizi günümüz gerçekleriyle 
yüzyüze getirdi. Savaş, vahşet, nefret, kin ... Bosna, Karabag, 
Ermenistan, Çeçenistan, Ruanda ve daha pek çokları- yanan evler, 
dökülen kanlar, işlenen cinayetler, acı çeken masum insanlar. 
Eski Yugoslavya'dan gelen göçmenlerle tanışmak, onların kamplarında 
yaşamak, onların kaderlerini olabildigince paylaşmak ... Bu buluşmalar 
ilk kez 1 993'de üzerinde çalışmaya başladıgımız "Can Çekişen 
Karmen"i bir kez daha elden geçirmemize neden oldu. Tarih sayfaları 
arasına gömüldügünü sandıgımız savaş yirminci yüzyı l ın en büyük 
tehlikesi olarak yeniden insanilgın karşısına dikildi. ... 

T eatr Bi uro Podrozy 

1 988'de kurulmuş olan Teatr Biuro Podrozy, Polanya'da uzun yıllar 
dinamizmini yitirmemiş olan alternatif tiyatro hareketinin genç kuşak 
temsilcilerinden. Oyun metinleri sanatçılar tarafından oluşturulurken 
oyunculukta da yeni d i l  arayışlarıyla dikkat çekiyorlar. Teatr Biuro 
Podrozy emprovizasyon ve fiziksel anlatıya agırlık verirken Jerzy 
Grotowski'nin Tiyatro Laboratuvarı ve Odin Tiyatrosu'ndan 
etki lendigini de bel irtiyor. 
T eatr Bi uro Podrozy sokak tiyatrosu kavramına farklı bir açıdan 
yaklaşıyor. 
1 992'de, Engizisyon tarafından ölüme mahkum edilen bi l im adamı 
Giordano Bruno'nun yaşamı üstüne kurdukları 'Giordano' adl ı  
oyunda Ortaçag'ın Tansık Oyunları'ndan (Mystery Plays) 
esinlenmişler ve izleyiciyi bu mahkemenin şahitleri yerine 
koymuşlardı. Ikinci sokak tiyatrosu gösterileri ise 1 995 Edinburgh 
Fringe Festivalinde Büyük Ödül alan "Can Çekişen Karmen" oldu. 
Burada da, seyirci olayları gözleyen degil, yaşayan kişi. Belki, bu 
açıdan bakıldıgında Katalan'ların görkemini yansıtmıyor, ama amaçları 
da zaten bu degii. .. Masklar, uyarıcı bir müzik, seyircinin yüzünde 
dolaşan spotlar, sopalar üzerinde yürüyen zebaniler, meşaleler, 
balonlar ... .Vahşet, korku, çaresizlik. 







67 • The poinr of deparrure for this 
stunning street perforrnance is  

ethic conflicts and inrolerance as 
spteading phenomena, as well  as  
all that happened in Bosnia. This 
young group has created 
metaphors for lives that were 
wasted and lost in former 
Yugoslavia and for all the pain 
and violence experienced there. 

In very simple terms, it expresses 
the d rama of the people rorn 
apan from their roots. This 
dynamic group, which was 
awarded with the Fringe First 
and the Critic's Prize i n  
Edinburgh Festival last year, 
tackles crimes of hurnanity 
through a strong and visually 
expressive approach made up of 

body movemenrs, chilling music 
and a spectacular set design. 



ŞEYH BEDREDDiN DESTAN I  

THE EPOS OF SHEIKH BEDREDDIN 

Nazım Hikmet 
Uyarlayan, sahneye koyan, 
oynayan, müzik Adapted, 
scaged, performed, music by 
Ttmçel Kurt iz 

Müzisyenler Musicians: 
Sema (Vokal Vtxa/), Dimo (Ce/lo), 
Bekir Inanır (Kiarinet Clarinet) 

Yer Venue: Istanbul Sanat Merkezi 
Şapeli 
İstanbul Are Cenrre Chapel 
Tarih Dare: 22.05. 1 996 
Saat Time: 1 8.30 
Tarih Dare: 23.05. 1 996 
Saat Time: 18.30 

Şeyh Bedreddin 
Tımeel Kurtiz 

Nazım Hikmet 1 936'da yazmış destanı. Ben doğmuşum dünyaya aynı 
yıl. 
Birlikte büyümüşüz. Ben Bedreddin'siz. O bensiz. Onsekizimizde 
karşılaşmışız bir bodrumda. Eski ve gizli bir sandığın dibinde. 
Okumuşuz birbirimizi. Birlikte gel işip büyümüşüz. 
1 98 1  Stockholm'da T-Central'da bir doğaçlama. 1 983 Berlin ; piyano, 
bas, gitar eşliğinde bir doğaçlama. 1 989 Ruhr Gell it; yüz kişi l ik bir işçi 
korosu. Anetta Ulen ve Tuncel Kurtiz ... Çalışmalar ve Viyana. Alman, 
Avusturyalı ve Meksikalı 6 kişil ik kadınlar korosu ve müzik ve Çiçek 
Bar, tek kişil ik doğaçlama. 
Ve Sema, Dimo ile Yerebatan yolculuğu. Efes'te klarineti ile Bekir 
katıldı aramıza. 
Bir spiralin en ucundayız. 
Yiyerek, yeni leyerek kendimizi sürüyor yolculuğumuz. 
Bedreddin, Nazım Hikmet ve biz. 

Şöyle demiş Werner Heisenberg " Insanlığın düşünce tarih inde,genel 
olarak denilebilir ki, en verimli gelişmeler farklı düşünce tarzlarının 
birbirleriyle çakışması sonucu oluşmuştur. Bu farklı düşünce 
tarzlarının kökeni, insanlık kültürünün değişik alanlarından veya 
değişik dönemlerinden, değişik kültürel çevrelerinden veya değişik 
dini geleneklerinden kaynaklanabilir. Farklı düşünce tarzlarının gerçek 
etki leşim sağlayabilecek kadar birbirleriyle çakışması, yani en azından 
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birbirleriyle bağdaşmaları sürekliliği gerçekleşirse, işte o zaman umut 
edilebi l inir ki, yeni ve ilginç gelişmeler süregelsin." Hiçbir ulusun 
global problemlere duyarsız kalamıyacağı çağda Heisenberg'in 
alıntısını kendi özdeyişimiz ve istemimize göre yükseltiyoruz. 
Birbirlerine saygınlığı olan kültürlerin aralarında diyalog olmazsa
birbirlerine eşit insanlar arasında olduğu gibi-gelecekteki problemler, 
ne ulusal ne de global çözümlenebilir. 
Nazım Hikmet' in deyimiyle: "Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir 
orman gibi, kardeşcesine ... " Nasıl bir orman çeşitli bitkilerden 
oluşuyorsa, toplumda değişik kültür, dil, ritm, dış görünüm, din, 
karakter ve canl ı l ıktan oluşur. Müzikte buna çoksesl i l ik denir. 
Yeryüzünde Özgürlük ve Barış! 
(Program Broşüründen alınmıştır.) 

• Sheikh Bedreddin !ed a 

re bellion of peasanrs in che 
Onoman era of early 1 5rh 

century, in a rime when social 
rurmoil was widespread and 
reforms had come abour in che 
philosophy of religion. He and 
his disciples adopred a commune 
view and defended frarerniry of 
people, equaliry of all living 
beings and lirrle Asian rype 
producrion style. Muslims, 
Christians, Jews and orhers came 
rogerher and foughr for freedam 
wirhin rheir salf-formed 
conciousness. They foughr for 
economic, polirical, rel igious, 
culrural and individual 
inregriry . . .  This rirual-like 
performance by Tunçel Kurriz 

afrer Nazım Hikmet' s poerry 
will be staged as a one-man play 
accompanied by a cello and a 

singer in che mysrical 
armosphere of rhe ISM chapel. 



HARiTADAN NAKLEN YAYlN 

MAP, THE PLA YBACK 

Kerem Kurdoğlu 

Yöneten Direcced by: 
Kerem K11rdoğlu 

Müzik Music: Cem /diz 

Dekor, giysi, ı�ık tasarımı Scage, 
cosrume, lighc design: Naz Erayda 

Koreografı Coreography: 
Christine Brodbeck 

Oynayanlar Casc 
Ahmet Beyazıt, Bilge Arat, B11rhan 
Okmen, Cenk Telimen, Murat Ozdoğan, 
Nadi Güler, Ne:slihan Yurtsever, 
Sanem Oktar Erdoğan 

Seslendirenler Voices: 
Cahiı Şaher, Köksal Engiir, 
Aliye Uzunatağan, Mustafa Arslan, 
Damla Ozen, T uba Erdem, 
Volkan Girgin 

Şarkıcılar Vocals: S11mru 
Balıkçıoğl11, Tuğrul Tiijiimet-T iitiincii 

Seslendirme Sound: Sinefekı, 
Cem Gönenç 

Mixing, Mastering: Fuat Domaniç 
Stiidyosu 

Haritadan Naklen Yayın 
Kerem Kurdoğltt 

Hiç durmaksızın sonsuz çeşit, sonsuz renk, sonsuz mutluluk vadeden, 
ama vadettiklerini hiçbir zaman yerine getirmeyen koskocaman bir 
pazarın tam ortasında, aradıgını bulamamış, tatminsiz bir halde bir 
insan. lşleyiş biçimi çoktan kavrama sınırlarının ötesine geçmiş güçlü 
bir akışa kendini tamamen bırakmış, nasıl bir dünyanın neresinde 
bulunduguna i l işkin yön duygularını yitirmiş bir insan. Yani haritasını 
yitirmiş bir insan. Yani biz. Işte "Haritadan Naklen Yayın"ın konusu. 
Bir yandan alabildigine kötümser, bir yandan da alabildigine eglenceli, 
hareketli bir tablo. Tıpkı yirminci yüzyılın içinde yaşamakta 
oldugumuz son çeyregi gibi. 
Kendimizi ifade etme yetisini bile pazardaki güçlere kaptırdık. Artık 
kirleti lmemiş, satılıga çıkartılmamış hiçbir söz yok. Her türlü bilimsel, 
ahlaki ve siyasi söylem, geç dönem kapitalizmin ticari medyasında kah 
bir reklam sloganı olarak, kah 'ilgi çekebilecek bir konu' olarak yer 
bulabilmekte. Hemen hemen her türlü söylem, kendi özgün anlam ve 
agırlıklarından sıyrılıvermekte, popüler kültürün iyice sıglaşmış ticari 
sularında kagıttan kesilmiş derinl iksiz figürler gibi yüzmeye 

1----------------i başlamakta. Artık 'birinci el' hiç bir söz kullanma şansımız yok. Ikinci 
Yer Venue: Aziz Nesin Sahnesi 
Aziz Nesin Scage el kullanırnlara mahkumuz. Ne söylersek söyleyelim, büyük bir 'içi 
Tarih Dare: 22.05. 1 996 boşalmış söylemler pazarı'ndan alıntılar yapıyor olmaktan 
Saat Time: 21.30 kurtulamayız. Adeta hayat, koskocaman 'playback' bir konsere 

Tarih Dare: 23.05. 1 996 
Saat Time: 18.30 

dönüşmüş durumda. Umberto Eco'nun metinlerinde veya Lyotard'ın 
'Dil Oyunları Perspektifi'nde hayli derinlemesine tartışılan, 
postmodern durum tartışmalarında önemli bir yer tutan bu saptama, 
oyunda kullandıgımız 'playback' tekniginin temel gerekçesidir. 
Bu noktada, oyunun postmodernizm tartışmaianna sık sık 
göndermelerde bulunmasına karşın postmodern bir oyun 
sayılamayacagını söylemekte yarar var. Insanın aklı ve iradesiyle kendi 
tarihine ve gelecegine yön verebilecegine, bil imin yön göstericiliginde 
daha iyi bir dünyayı tasarlayabilecegine ve gerçekleştirebilecegine 
inanabilen günlerin geride kaldıgını, yani başka bir deyişle 
'modernizmin iflası'nı kabulleniyor oyun. Ancak modernist yaklaşımın 
yerini alan fiili durumun olumlanması gereken bir dünya oldugunu 
kabullenmiyor. 
Daha da önemlisi, postmodern durum üzerine kafa yoran hemen 
hemen bütün düşünürlerin hemfikir oldugu 'emek/üretim 
paradigmsından enformasyon paradigmasına geçildigi' görüşünü 
reddediyor. Emek/üretim paradigmasının hala geçerli oldugunu, ancak 
üretim araçlarının teknik gelişimi sonucunda emegin maddi üretimle 
il işkisinin çogu durumda görünmez hale geldigini savunuyor. En 
önemli toplumsal belirleyicinin hala 'üretim araçlarının mülkiyeti' 
oldugunu, sermayenin çıkarlarının ve karlı l ık ilkesinin tarihsel 
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gelişmenin tek belirleyicisi hal ine geldiğini savunuyor. Ancak 
sermayenin kimliği konusunda alışıldık 'kötü niyetli burjuvazi' tezin i  
akbul etmeyen, artık sermayenin neredeyse öznesiz b ir  kimlik 
kazandığını ve sahiplerinden bağımsız olarak hatta bazen sahiplerine 
rağmen kendi çıkarlarını savunabilen bir işleyişe kavuştuğunu öne 
sürüyor. Oyundaki belli başlı oyun kişi lerinin düzeni temsil eden, 
hizmet eden ve muhalif kişilikleri aynı anda aynı bünyede barındırıyor 
olmaları bu düşüncelerin yansımasıdır. 
Oyunun teorik düzlemde ne tam modernist, ne de postmodernist 
sayılamayacak tavrı, estetik düzlemde ve dramaturji anlayışında da 
kendini gösteriyor. Modernist dramaturjinin bel irli ve akılcı tek bir 
anlam affetmeden sahne üstü hiçbir göstergenin meşruluğunu kabul 
etmeyen işlevselci yaklaşırnma karşı, çok anlamlı l ığa, hatta sezgisel, 
çağrışımsal duyumsal anlamlara da aynı ağırlıkta değer veren bir 
dramaturji anlayışı söz konusu. Ancak modernist işlevselcil iğe 
başkaldıran postmodern estetiğin "her şey gider" (anything goes), 
sloganı ya da modernizmin "neden?" (why?) sorusuna karşı sorduğu 
"neden olmasın?" (why not?) sorusunun ima ettiği kadar fütursuz ve 
hesapsız bir tavır değil. 
En az playback tekniği kadar belirleyici ve çarpıcı bir diğer biçimsel 
özell iği de bu açıdan kısaca değerlendirmekte yarar var: Tüm oyun 
şeffaf bir kübün içersinde oynanmakta. Bu seçimin gerekçeleri olarak 
bir değil, bir çok neden saymak mümkün. Her şeyden önce içinde 
yaşadığımız zaman dil iminin özgürlük ideolojisinden, daha doğrusu 
yanılsamasından bahsetmek gerek. Piyasaya çıkan her yeni malın bizi 
biraz daha özgülleştirdiği iddiasına karşın yaşanabi l ir  alanların gittikçe 
daraldığı, tek bir odaya ya da birbirlerine kapalı geçitlerle bağlı 
yal ıtılmış hacimiere mahkum olarak yaşayacağımız zamanların çok 
uzakta olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Içinde şıkır şıkır bir canlılığın 
yaşandığı o küçük şeffaf hücre öncelikle böyle bir dünyanın görsel 
karşılığıdır. lkincil bir anlam olarak da postmodern mimarinin dış 
cephede yansıtıcı yüzeyler kullanmak eği l imi akla gelmekte. Fredric 
Jameson, bu eğil imle postmodern binaların kendi dışlarındaki kent 
dokusunu hem içine alarak postmodernizmin popülist tarihsel 
eklektizmini sürdürdüğünü, hem de -tıpkı aynalı gözlüklerin 
karşısındaki kişinin üzerinde oluşturduğu iktidar gibi- o dokuyu 
dışiayarak bir kapalı l ık kategorisi oluşturduğu, kente dahil olmak 
değil, onu ikame etmek iddiasına taşıdığını söylüyor. Ayrıca şeffaf 
kübümüzün, iç ışıklar karardığında dışarıda kalan seyirciyi yasıtarak 
onlara kendi varlıklarını hatırlatmak, ya da 
günümüzde her türlü yaşantının bir vitrin 
malzemesi değeri taşıdığını çağrıştırmak gibi bir çok 
işlevi daha olduğundan da bahsetmek gerekir. 
Oyunda kullanılan bir çok göstergenin gerekçelerini 
irdelemek, bu seçimlerin ve sıradanmış gibi görünen 
bir çok gündelik repliğin arkasındaki felsefi 
tartışmalara işaret etmek mümkün. Ancak 
'Haritadan Naklen Yayın'ın geneldeki teorik ve 
dramaturjik yaklaşımiarına örnekler de vererek bir 
giriş yaptıktan sonra gerisini seyirciye bırakmak 
daha doğrusu olacak. 

• Us ing the allegory of 'the man 
who lost his map', the play aims 
to examine the psychology of the 
individual in the post-modern 
age we are currently living in.  
The individual's new srare of 
'having no more uropias and no 
more history' is exposed in a 
pessimistic bur very joyful 
manner, and the audience is 
provoked to start a menral 
process for fınding some way out. 
This new state of the humanki nd 
is 'reproduced' within the unique 
realiry of the un i verse of thearre, 
using techniques which we are 
not accustomed to. The show is 
consrructed of physical actions 
with a sometimes conrradictory, 
sametimes harmonious relarion 
to a sound-rrack which has been 
produced by compasing the 
whole text as a single piece of 
'music'. The actors, with their 
bodies, accompany a 'playback' 
which we hear at a loud volume. 
In this day and age, don'r we all 
talk with 'ready-made' words 
purchased from the market 
anyway? 



KiMLi KLER 

I DENTITIES 

Salvador T dvora 

Tasarım, dekor, reji Concepc, 
scenography, direccion: 
Salvador T avora 

Özgün müzik Original music: 
Salvador Tavora, Vincente Sanchiı 

Düzenleme Arrangemencs: 
Vincente Sanchiı 

Şiirler Poems: 
S. Eıpriu,). BroJJa, S. Pernau. S. Tawra 

Tarihi tablolar Hiscoric 
paincings:joıl Marfa Romilli 

Kostüm, masklar Coscumes, 
mascs: Creativo Fridor 

Işık tasarımı Lighcing design: 
Lilyane Dr il/on, Jean Françoiı Duboiı 

Teknik Mühendis Technical 
Ingeneer: Enrique Del Pozo 

Ortak yapım Coproduccion: 
Comejeria De Cu/tura, }tm ta De 
Andalucia-Come//eria De Cu/tura, 
Generalitat De Catalımya-Mercat De 
Les Florı, Ajuntament De Barr:elo11a
Festival Les Eıtivales De Perpigna11, 
Region Languedoc-RouJJillon-T eatro 
Barakaldo/Barakaldo Antzokia Company 
agreed with: lnam-Mini.ıtry ofCulture 

Yönetmen Asistanı Assiseant co 
che director: Lilyane Drillon 

Şarkılar Songs: Salvador Tavora, 
Manuel Vera, Concha Tavora, 
Sruana Truji//o 

Danslar Dances:juan Romero, 
lnmaculadajimenes, Beleıı Truji//o, 
Manueljanada,juanjo Maciaı, Leonor 
Alvares, Smana Tmji/lo,j. Anıaya 

Oyuncular Accors: joıl LuiJ 
Palomi11o, Puchi Naranjo, 
}oaquin Mora/es, Manuel Berraquero 

Yer Venue: Taksim Sahnesi 
Taksim Scage 
Tarih Dace: 23, 24.05. 1 996 
Saat Time: 21.30 

I•IIIIA. Topluluğun 11akliyesi 
IBERIA tarafından 

ıağlanmıjtır. 
Tramportation by ki nd courtesy of 
IBERIA. 

"Kimlikler" Deyince ... 
Salvador Tavora (Çeviretz: Murat Miiftiioğltt) 

Insan manzaraları, o manzaraları gösterme çabaları, sade bir sahne 
düzeninin deniz ve toprağı hatırlatan havası, iki farklı di l in - Katalan 
ve Endülüs - müzikalitesi, dans, türkü, bedensel devinim; benim 
flamenkoyu bireysel bir çığlık olmaktan çıkartıp, bir koroya 
dönüştürme inatçılığım ... "Kiml ikler" de bütün bu unsurlar şekilden 
şekile girerek sahnede yer alıyor. Kuzey'in Güney'den ne denli uzak 
olduğunun, ama yine de ne denli yakın olabi leceğinin sergilenmesi 
amaçlanıyor. Bu iki kültürün kucaklaşabi lmesi için, insanların 
birbirlerinin gözlerinin içine bakmaları, ihtiraslarını bir yana atıp 
birbirlerine saygı duymaları, özgün yanlarını yaşatmak için dayanışma 
göstermeleri gereği vurgulanıyor. 
Sahnede dolaşan koca kafalı yaratıklar, duygularımıza hitap eden 
Endülüs gitariarı iki farklı kültürün, iki farklı tarihin belgeleridir. 
Onlar, Akdeniz'in sularında ısianmış elierin ürünleridir; ürkütücü 
yaratıklara güzelliği işlerneyi bilen, gergin tellerden acının ve umudun 
sesini çıkarmayı bilen ellerin ... 

"Kiml ikler", La 
Cuadra olarak yirmi 
yılı aşkın bir süre 
önce "Sızlanma" 
(Quejo) adl ı  ilk 
oyunumuzda olduğu 
gibi aynı heyecanla 
sahnelediğimiz 
onbirinci eserimiz. 
Bu oyunumuzdaki 
sahne di l ini 
oluştururken, kimi 
teorisyenlerin aşırı 
denyesel, akıl 
karıştıran ama 
içerikten yoksun 
zaaflarının tuzağına 
düşmemeye gayret 
ettik. Bu 
çalışmamızda bazı 
riskleri göze alarak, 
sanatın temel 
sorumluluğu olan 'iki 
kültürün birbirini 
keşfetmesi ve farklı 
kültürlere saygı 
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gösterilmesi'ni kendi hedefimiz olarak belirledik. Günümüzde kültürel 
farklı l ıkların şiddet ve savaş nedeni olarak kullanılmasına karşı gelen 
bu çalışmamız, aynı zamanda binlerce yıldır var olan iki halkın kültürel 
temelde uyum saglayabilmeleri yönünde bir girişimdir, bir katkıdır. 
Bugün bile Endülüs ve Katalonya'yı karşı karşıya getirmek isteyen, bu 
iki halkın duyarlılıkianna aldırmayan çıkar çevrelerinin varlıgı bir 
gerçektir. "Kiml ikler"de iki halkın kahramanları olan Companys ve 
Blas lnfante'nin hunharca katiedilişlerinin oyunda yer alması, politik 
bir kışkırtma olarak degil, sanatsal bir yaklaşım içinde 
değerlendirilmelidir. 
"Kimlikler"i tanıtmayı amaçlayan bu sözlerin , iki halkın kimliklerinde 
somutlaştırı larak, tüm insanların kardeşliğini savunan, özgürlük ve 
eşitlik ilkeleri adına sunulmuş bir bildiri olmaktan öteye bir amacı 
yoktur. 

• La Cuadra De Sevilla is a 

group chac has absorbed che 
scrong cragic inspiracions and 
desires of che Medicarranean. The 

Andalusian enchusiasm ofcen 
mixed wich cragedy is 
foregrounded in all works by 
Salvador Tavora. " ldencicies" is 
an aeschecic cry for che 
coexiscence of differenc culcures. 
The play is not only a homage co 

che cwo greac culcures in Spain, 
Andalusian and Cacalan. Ic also 
searches ways through which 
differenc culcures can co-exisc in 
a civil ized world. I c  cakes up a 
universal issue. This symbol-rich 
visual play is a magnifıcenc view 
scaccered upon a vasc culcural 
landscape refleccing all 
Medicerannean lives, pasc and 
presenc. 



SAVAŞ VE BARIŞ 

W AR AND PEA CE 

Lev 
Oyunlaştıran Adaptation co 
s cage: Erwin Piscator, Alfred Ne11man, 
G11ntraın Prüfer 

Çeviri Translation: Cevat Çapan 

Yönetmen Director: 
Bllrfi11 Ora/oğ/11 

Dekor Stage design: Özhan Özdi/ 

Giysiler Costumes: Sevim Çavdar 

Müzik Music: Selim Atakan 

Koreografi Coreography: 
Selfuk Borak 

Işık Tasarımı Lighting design: 
i/han Ömı 

Efekt tasarımı Special Effects: 
H i tay Daycan 

Oynayanlar Cast: 
Mazl11m Kiper, Hüseyin Köroğ/11, 
Sevtap Çapan, M11rat Da/taban, 
Alev Ora/oğ/u, Murat Cojkllner, 
Erhan Abir, Aslı Seçkin, Esin Umıt!u 
Karabağ, Münir KHtluğ, İlhan Ki/imci, 
Mehmet Bulduk, Suphi Tekiner, 
B11rak Dav11toğ/u, Aziz M11//aaziz, 
Ali Karagöz, Saltuk Kap/angı, 
Engin Alkan, Efta/ Giilb11dak, 
Murat Derya Kılıf, Se/f"k Yiikse/, 
Serdar D11ınan, Tan Hacıkadiroğ/u, 
Ali Bozkurt, Cengiz Önay, Mehmet 
Duruer, Yahya Kanat/ar, Yiikse/ Topf11, 
Cengiz Di/men, Rahmi E/han, 
Mustafa Yqi/, Şafak Eyüboğlu, 
A/tuğ Kut!uğ 

Dansçılar Dancers: Marina 
Turpoğ/u, Dilek Şam/ı, Yqim Eracar, 
Efta/ Gii/budak, Y asenıin Özcan 

Orkestra Orchestra: Bora Kayalar, 
Ayla Kıncır, Hakan E/bir, 
Melih Giizel, Tayfım Endersoy, 
Özlem Ozii/mez, Gonca Beker, 
Bülent G iineralp 

Yer Venue: Muhsin Ercugrul 
Tiyatrosu 
Tarih Dace: 24.05. 1 996 
Saat Time: 20.30 
Tarih Dace: 25.05. 1 996 
Saat Time: 15 .00 

f'::l ISTANBUL B0Y0KŞEHIR 
� BELEDIYESI ŞEHIR 
TIY ATROLARI'nın katkılarıyla 
gerfeklqtirilmipir. 
We are gratefıd to the ISTANBUL 
M UNIC/PAL THEATRESfor their 
va/uab/e contributioıı. 

Ölümün Ötesine Geçmek 
Burfin Oraloğ/rı 

Feodal düzenin içinde gelişerek, ekonomik ve sosyal alanda üstün 
duruma geçen Burjuva sınıfı yeni sosyal bir sınıf olarak ortaya 
çıkıp,siyasi iktidara doğru giderken, yeni bir dünya görüşüyle, kendi 
felsefesini, iktisadi ve sosyal doktrinini de beraberinde 
getirmiştir.Burjuvaziye özgü bu genel dünya görüşü, yani 
"Aydınlanma" Avrupa'da 1 7. ve 1 8. yüzyı lda tanrı, doğa, insan ve akıl 
kavramlarının yeni bir bireşime ulaşmasıyla ortaya çıkarak felsefe ve 
siyaset alanlarında devrimci gelişmelere yol açan bir düşünce akımı 
olmuştur. Bu akımın temel taşını insan aklı oluşturur. Aydınlanma, 
kör i nancın yerine insan aklının, batı l ın yerine bil imin, hurafenin 
yerine gerçeğin, karanlığın yerine aydınl ığın öngörülmesidir. 
Despotizmin yerine özgürlüklerin ve eşitliğin insan düşüncesinde 
haklı yerini almasıdır. !talyan Rönesansı Fransa'da sadece mimarlık, 
heykeltraşlık ve resimde görülmesine karşı l ık 1 8. yüzyılda yazadarıyla 
sanatıyla herkesin övgü ve hayranlığına hedef olarak batının yıldızı 
olmuştur. Paris kenti de inceliğin ve insan zekasının başkenti olarak 
kabul edilmiştir. Insanlar, Paris'i görmek arzusuyla kıvranırlar, 
gördükten sonra da geç kalışiarına üzülürlerdi. Bu dönemde 
Fransızca, uluslararası bir dil haline gelmişti. Gazeteler çoğu yerde 
Fransızca çıkar, çeşitli akademiterin tutanakları Fransızca yazılırdı. 
Krallar, aristokatlar, yazarlar ana di lleri yerine Fransızca'yı 
kullanırlardı. Avrupa'nın en batısından Saint-Petersburg'a kadar 
modasıyla, mimarisiyle, edebiyatıyla ve hatta mutfağıyla Fransız zevki 
taklit edilirdi. Doğayı insan aklıyla kavrayarak bilgiye, mutluluğa ve 
özgürlüğe ulaşılabi leceğini öngören tüm bu düşünce akımları ve 
arkasından Fransız burjuva devriminin, Rus aristokrasisi üzerinde 
yaptığı etki ler çeşitli çalkantılara sebep olmuştur. O kadar ki kimi 
aristokatlar Rus mil l iyetçi lğini savunurken, kendi ana dil leri yerine 
Fransızca konuşur hale gelmişlerdir. T olstoy'un "Savaş ve Barış"ı bir 
destan romanıdır ve yaşadığı yüzyı l ın en büyük edebi eseridir. Rusya 
toprakları dışında yapılan 1 805- 1 807 Austerlin savaşlarının, niçin 
yapıldığını bilmeyen amaçsız Rus askerinin hüzünlü yenilgisi vardır 
"Savaş ve Barış"ta. Rusya üzerine çul lanan Fransız Büyük Ordusuna 
karşı örgütlenen halkın istilacıya karşı kazandığı görkemli bir kurtuluş 
savaşı vardır. Piscator ve arkadaşlarının, bu romandan büyük bir 
başarıyla oyunlaştırdıkları ancak bizim için oldukça soyut ve görsel 
imgelerden yoksun "Savaş ve Barış"ı sahnelerken, ana kaynak olan 
romana dönüp zengin karakter yaratımını ve görsel motifler 
oluşturabilecek ayrıntı zenginliğini bell i  bir amaç doğrultusunda 
seyirciye tattırabilmek ve oyunun ana düşüncelerini estetik ve edebi 
boyutuyla verebilmek temel hedefimiz oldu. Puşkin'in " 1 8 1 2  Fırtınası" 
adını verdiği bu devrenin romanını yazarken T olstoy "Bir sanatçının 
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en önemli amacı; o sayısız o bitmez tükenmez belirtileri içinde bütün 
hayatı sevdirmektedir" diyor. Kanımızca bunu, pek az sanatçının 
yapabileceği şekilde başarmıştır T olstoy üstad. Belinsky " Eski tip 
destanlarda tarihi olayların yüceliği, büyüklüğü tek tek fertlerin 
kişiliğini gölgeler" diyor. Oysa T olstoy'un romanında, tarihi olaylar 
insanların önemini ikinci dereceye düşürmek yerine insanların görüş 
açısından gösterilmektedir. Savaş ve Barış'ta genel olaylarla özel 
olaylar, tarihle insanlar ve tek tek insanların yaşantıları di le 
getiri lmiştir. Biz "Savaş ve Barış"ı yorumlarken Piscator'un yüzyı l ın 
başında ve ortasında yaşanan iki büyük dünya savaşı sonrası soğukluk 
ve simgeselliği i le T olstoy'un derin i nsan çelişkileri ve sıcacık 
duygusal lığını karıştırarak bambaşka bir yol bulmaya çalıştık. Ancak 
bunu yaparken de seyirciden etkin bir düşünsel ve duygusal katı l ım 
istedik. T olstoy'un dramatik örgüsüyle, Piscator'un e pik tiyatro 
anlayışını yanyana kullanarak melez sahneler oluşturup, kimi yerde 

T olstoy'un atmosfer 
yaratımını kırarken, 
kimi yerde de 
Piscator'un simgesel -
soyut sahnelerinin 
durağanlığından oyunu 
arıtınayı amaçladık. 
Böylece düşünsel 
planda ortak noktaları 
daha iyi vurgulayabilmek 
için Tolstoy'dan 
Piscator'a, Pistcator'dan 
günümüze bakarak 
savaşa ilişkin evrensel 
bir boyutu kavramak ve 
kavratabilmek istedik. 
Maddi ve manevi 
alanlarda sahip 
olduğumuz değerler 
bizden önceki inançlı 

kuşakların düşüncelerinin ve emeklerinin ürünleridir. Bir sanatçı 
olarak günümüze olduğu kadar geleceğe karşı da sorumluyuz. Büyük 
bir özveriyle görevlerini tamamlayan ellerden insan sevgisinin 
bayrağını alıp onların soylu çabalarını sürdürebi l irsek karanlıkların 
sonu daima aydınl ık olacaktır. Su temizler veya söndürür. Ateş ısıtır 
veya yakar. Yok olmak veya ölümün ötesine geçmek ... Seçim 
insanoğlunundur. Bir cehenneme çevirdiğimiz yeryüzünü, barış ve 
sevgi cennete çevirmeye yeter de artar bile. Insanlar için ölüm 
kaçını lmazdır. Geride kalansa sadece eserlerimizdir. Asıl ölümsüz 
olan insanlıktır. Mutluluğa giden yol güzell iklerden geçer. Dileriz ki 
gerçeğin peşine düşen insan aklı onun aydınl ığı i le yaşamın üstüne 
kara bulutlar gibi çöken para, iktidar, güç gibi kötüye kullanılabilen 
tutkularından kurtulabilsin, savaş yerine barışa bırakabiisin ve 
insanoğlunun ölümsüzlük yolundaki en büyük eseri bu olsun. 
(Program Dergisi'nden alınmıştır) 

• When German director Erwin 
Piscator decided in the 1 950s to 
adapt Tolstoy's masterpiece 
"W ar and Peace" from the 
1 860's to stage, he knew that 

there was no way he could stage 
this nearly twothousand-page 
novel in i ts entirety. So he chose 
to isoiate the essence of the work 

that expressed the horror of war 
in the mosr seriking fashion from 
the complex structure of the 
novel. He decided to show this 
essence to rhe audience with rhe 
help of a narrator and scenes 
reflecring rhe mosr crucial events 
and their incerrelarionships 

performed by actors. The work is 
as imporrant and fresh as ever in 
a world where wars stili reign 
with rheir incredible horror. 



KURT WEILL - BRECHT KONSERi 

KURT WEILL - BRECHT CONCERT 
Solist Soloist: Zeliha Berhoy 

Müzik düzenleme, piyano 
Musical arrangement, piano: 
Erol Erdinf (I.D.S.O. şefi 
Conductor of the Istanbul State 
Symphony Orchestra) 

Yer Venue: Kenter Tiyatrosu 
Kenter Theatre 
Tarih Date: 24, 25.05 . 1 996 
Saat Time: 2 1 .30 

Brecht'le Kurulan Dostluk 
Dikmen Giiriin Uçarer 

Opera sanatçısı ünlü bir annenin, Semiha Berksoy'un, kızı olarak 
dünyaya geliş ... Müzik sesleri, opera aryaları arasında geçen çocukluk 
dönemi. .. 
Karar verme aşamasına gelindiginde ise tiyatro dünyasına kayış ve 
Ankara Devlet Konservatuvarı ... 
Zeliha Berksoy'un oyunı,uluk kariyerini etkileye� ve yönlendiren 
yıllar ise Beriiner Ensemble damgasını taşıyor ... ünceleri Berlin'de 
Schiller Tiyatrosu'nda Boleslaw Barlog'un egitiminden geçiş ve 
ardından Bertolt Brecht'in  tiyatrosu, Beriiner Ensemble'da iki yıl 
"hospitant"lık . . .  
Bu dönemde sadece Brecht ögretisi degil Brecht müzigi de ilgisini 
çekecektir Zeliha Berksoy'un. 
1 972 Şef Ferdi Statzer'in piyano eşligi i le verilen i lk Brecht resitali. Bu 
başarılı resitalde Brecht'in kendi besteleri yanında Kurt Wei ll, Paul 
Dessau ve Hans Eissler'in kompozisyonları da yer alacak ve bu geniş 
repertuarla Zeliha Berksoy dört yıl boyunca Ankara' da, Istanbul'da 
Almanca konserler verecektir. 
1 973 "Lola Blau" yıl ıdır Berksoy için ... 
1 978 ''Taranta Babu'ya Mektuplar" ve "Jokond ile Si-Ya-U" Zeliha 
Berksoy'un repertuarına girer. Başarılı bir Nazım Hikmet yorumcusu 
olarak ödüllendiril ir sanatçı. 
1 979 Genco Erkal ile birlikte hazırlanan "Brecht Kabare" uzun süre 
afişlerden inmez ve bu gösterinin plagı da yapılır. 
Bu arada; "Kafkas Tebeşir Dairesi"nde Grusha, "Anna'nın Yedi Ana 
Günahı"nda Anna rolleri Zeliha Berksoy'un Brecht'e dönük tiyatro 

çalışmalarındaki önemli 
çıkışlardan sadece ikisi 
olacaktır ... 
1 986 ve yine Genco Erkal'la 
birlikte kotarılan bir kabare ; 
"Ben Bertolt Brecht" .. . O yıl 
tiyatro ustasının ölümünün 30. 
yıl ıdır .. .lki sanatçı Brecht'in 
düzen üstüne, ahlak üstüne, 
adalet, üstüne, savaş ve barış 
üstüne deyişlerini başarıyla 
sergilerler. 
1 996 Bertolt Brecht'in 
ölümünün 40. yılı ve Zeliha 
Berksoy 1 986'dan bu yana, 
Brecht'li/ Brecht'siz dolu dolu 
geçirdigi; "Asiye Nasıl 
Kurtulur"dan "Keşanlı Ali 
Destanı"na, "Sofokles'in 
Antigone'si"nden "Matmazel 
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Jul ie"ye, repertuarını zenginleştirdiği bir on yıldan sonra, yine Brecht 
ve Wei ll ' in müziğine, dizelerine dönüyor ... 8. Uluslararası Istanbul 
Tiyatro Festivali kapsamında vereceği konserde Kurt Weiii-Bertolt 
Brecht müzikallerinden şarkıların yanı sıra Brecht'in şi irleri ve 
Weill'in son bestelerinden iki tanesini de i lk kez seslendirecek. 
Sanatçı, oyunculuğunda taşıdığı Brecht çizgisi yanında Brecht 
şarkılarını yorumlayışındaki ustalığı, stili, farkılıkları ve müzikalitesi i le 
inanıyorum ki yine üstün bir performans sergileyecektir. 

Erol Erdinç 

• Kurt Weill :  German and 
Jewish, German and American, 
abstracr and rheatrical, complex 
and simple, modesr and 

popular . . .  A studenc of Busoni 
and Jarnach, a friend of 
Schoenberg, Georg Kaiser, 
Maxwell Anderson, Ira 
Gershwin, Moss Hart, Langston 
Hughes and Bertolt Brechr. . .  

1------------------------------ı Lotre Lenya's husband . . .  Some 
Müzik eğitimine Ankara Devlet Konservatuvar'ında başlayan Erol 
Erdinç kompozisyon çalışmalarını Necil Kazım Akses, l lhan 
Usmanbaş, Adnan Saygun; piyano öğrenimini ise Gülay Uğurata ve T. 
Çetiz ile yaptı. Paris Konservatuvarı'nda Jean Martinon ile yaptığı 
orkestra şefliği çalışmalarına daha sonra Ecole Normale de Musique 
de Pierre Dervaux i le devam etti. Pierre Boulez ve Kiril 
Kondrashin'in "Master-Ciass"larına katıldı. Pierre Pontier, Nadia 
Boulanger, Pierre Petit ile çalıştı. 1 975'de Ankara Devlet Opera ve 
Bale'sinde orkestra şefliğine atanan Erol Erdinç, 1 983'den bu yana 
Istanbul Devlet Senfon i Orkestrası'nın Birinci Şefi olarak görev 
yapmaktadır. 
Kendi orkestrası i le verdiği konserlerin yanısıra Fransa, 
Çekoslovakya, Rusya, Portekiz, ltalya, Brezilya, Arjantin, ABD, 
Kanada gibi muhtelif ülkelerde konuk-şef olarak konserler yönetmiş, 
bu arada iki kez Kanada Uluslararası Yarışmasına jüri üyesi olarak 
davet edilmiştir. 
1 994 yılından beri Brasil ia National Symphony Orkestrası'nıda misafir 
şef olan Erdinç'in plak çalışmaları da vardır. Son olarak St. Petersburg 
Orkestrası ile Rimsky Korsakov'un "Scherazad"ını plak yapmıştır. 

products of che Brechr-Weil l  

collaboracion are: "Three-Penny 
Opera", "The Rise and Fall of 
Mahagony City", " Happy End", 

"Of Love" . . .  Bertolt Brechc: an 
uncompromising writer, a poet, 
an incellectual. The seriking cone 
of his ballads are examples of his 
black humour on human life. 

Maurice Magre's lyrics and 
Weill's cabaret chanson-rype 
music. . .  Zeliha Berksoy pays 
homage to all chese masters after 

a long break i n  a cwo-part 
concerc and calls out to fucure 
generarions with her desire for a 
peaceful world. Erol Erdinç 
(Conductor of the Istanbul S care 
Symphony Orchescra) has 
arranged the music and will  
accompany Berksoy on the piano 

in this memorable concert 
organİsed on che occasion of che 
40th anniversary of Bercolt 
Brechr's deach. 



ADAM ADAM DIR 

A MAN IS A MAN 

Bertolt Brecht 

Yöneten Directed by 
Mahir Giinjiray 

Bebek Fil  
Mahir Günşiray - Çeti1ı Sarıkartat 

Dramaturji Dramaturgy: 
Çetin Sarıkartat Gerçekte bir ara oyun olarak fuayede oynanması düşünülerek yazılan 
Türkçesi Translared by "Bebek Fil" bir öteki adıyla "Her Türlü Iddianın Kanıtlanabi l irliği", 
Muıtafa Tüzel, Mahir Gün;iray, Brecht tarafından sonraları "Adam Adamdır"a bir ek olarak 
AYJe Selen bırakılmıştır. "Bebek Fil", groteskin, absürd tiyatronun izlerini 
Dekor, kostüm Set design, 
cosrumes: Claude Leon, Selim Birse/, taşımaktadır. Burada yargı lanan kişi mahkeme başlamadan önce 
Zekiye Sarıkartat hüküm giymiş durumdadır. Yapması gereken şey suçsuzluğunu 
Müzik Music: Turgay Erdener, kanıtlamaktır. Bu kanıt da doğrudan doğruya suçunun kanıtı 
Paul Deuau olacaktır ... Tiyatroda yanlış oynanmaktadır, kuralların ne olduğu belli 
Piyano Piano: Selim Doğru değildir, roller birbirinin yerine geçebilmektedir ... Oysa spor 
Reji Asistanı Assiseane Director: salonlarında insanlar kendilerine ne sunulacağını bilirler. Boks ringi 
Aylin Deveci daha dürüst bir tiyatrodur. Daha sahici bir eğlence yeridir ... Bu ara 
Işık Light design: Yüksel Aymaz parça, oyunun 'mot a mot' aniaşılmaması gerektiğini vurgular. ' 
Oynayanlar Cast 
Taner Birıel, AyJ• Se/en, Bebek Fil' in, "Adam Adamdır"ın önüne alınması, oyunda işlenmeye 
Şehıuvar Akta1, Devrim Naı, çalışılan oyuncu-sanatçı kimliği sorunuyla da yakından i l inti l idir. 
Hakan Piıkin, Evren Duyal, Öncelikle oyuncunun oyunu ile arasındaki i l işkinin en saçma, 
Emine U mar, Mahir Günıiray · ·  

ı----------------1 dolayısıyla en açık haliyle izlenebilmesini sağlar. Orneğin Bebek Fil' i 
Yer Venue: Martı Sanat Evi 
Martı Art Cenrre 
Tarih Dare: 25.05. 1 996 
Saat Time: 18.30 
Tarih Dare: 26.05. 1 996 
Saat Time: 1 5.00 

ı----------------1 

oynayan oyuncunun sonunda mahkum olacağı oyunu bile bile neden 
sahiplendiğini merak ederiz. Buna ek olarak, "Bebek Fil" kimi 
günümüz tiyatrolarını ve belli oyunculuk ve sahneleme biçimlerini 
eleştirme olanağı sağlar. Ve sonunda, "Adam Adamdır"a geçmeden 
önce, seyirciyi, izlediğinin gerçek olup olmadığına değil, iyi bir tiyatro 
olup olmadığına bakmaya davet eder. 

Adam Adamdır 

Almanya' da, 1 920'1erin endüstrileşme ortamında yazılmış olan 
"Adam Adamdır" oyunu, yazıldığı dönemin sanat ortamında görülen 
çeşitli etkileri barındırır. Oyun Brecht'in  daha sonra yazdığı ve "epik 
tiyatronun yetkin örnekleri " olarak bil inen oyunlara bir geçiş niteliği 
taşımaktadır. Oyunun bu özel konumu, onu, sahneleme ve oyunculuk 
açısından sürprizlere, deneysel yaklaşırnlara açık kılar. Ayrıca metnin 
konuyu ele alış biçimi, toplum yaşamına i l işkin kimi görüşleri 
dayatmaktan çok, karmaşık etkilerin bir arada yer aldığı bir ortamı 
tanımaya, sorgulamaya çalışır görünmektedir. Herşeyin değişim 
değeriyle ölçüldüğü endüstrileşme ortamında tutunacak dal arayan 
insanlara sunulan kimi "kolay kimliklerin", onları nasıl otoriter 
yapıların araçlarına dönüştürdüğü hatırlanacaktır. Walter 
Benjamin'nin gözlemlediği gibi, bu dönem, büyük kitlelere, kendi 
imgelerinin, savaşlar, büyük spor gösterileri ve sirklerden alınma 
gösterilerle yeniden sunulduğu bir dönemdir."lnsanın kendine 
yabancılaşması öyle bir hal almıştır ki, o, artık kendi yok edilişini 
estetik bir hazla izieyebilecek hale gelmiştir". 2 
Kimlik kaybı, endüstri ötesi dönemde daha da hızlanarak sürer. Içinde 
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bulunduğumuz dönemde endüstri ötesi bir dönüşümün yaşandığı, 
şeylerin ve olguların süregelen biçimlerle ifade edilmesinin çok 
güçleştiği, buna bağlı olarak da daha büyük bir toplumsal çözülmenin 
söz konusu olduğu, üzerinde genel olarak anlaşılan saptamalardır. 
Medya tarafından oluşturulan mega kentler, birbirleriyle gerçek 
anlamda ilişki kurmayan bireyleri, standart düşünce ve davranış 
kalıplarında birleşmeye zorlamaktadır. Kişi, arkasında ne olduğunu 
anlamadığı hazır imgelerin yansıtıcısı konumuna indirgenmekte, çoğu 
zaman kendini, tanımlayamadığı kadar büyük bir bütünün, ne işe 
yaradığını anlamadığı küçük bir parçasının uygulayıcısı olarak 
bulmaktadır.lçinde yaşamaya zorlandığı koşullara sürekli uyum 
sağlamaya zorlanan kişi, uyum yeteneğin i  öylesine geliştirebi l ir ki, 
beklenenden çok daha fazlasını verebilen, kendinden uzaklaşarak 
başka kiml iklere kolaylıkla bürünebilen bir alete, hatta bir canavara 
dönüşebilir. Bugün sanat dünyası ve toplum, imajlar tarafından 
kuşatı lmış durumda. Bu imaj bombardımanı her türlü kimliği olanaklı 
kılmakta. Insanlar, yani bizler, oyuncular, kimlikten kimliğe 
sürüklenebilir. Her rolü oynayan insan - oyuncunun her amaca alet 
olabilme tehlikesi vardır. Kişilikler yok olduğunda, kitle haline 
gelindiğinde, kimlik kaybına uğrayan, parçalanan insan oyuncu, 
kendisinin bile farkında olamayacağı bir değişime uğrar. Örneğin bir 
gün, kendisine faşist bir kimlik sunulduğunda, artık onu da kabul 
edebilir. Her rolü oynama yeteneğine sahip olan kişilerin en çok da 
sanatçılar olduğu düşünülürse, aslında benimsenmeyen bir kiml iğe 
farkında olmaksızın bürünme tehl ikesi en çok da bizler için geçerlidir. 
Sanatçıların toplumdaki belirsizlikten, kimlik kaymalarından 
etkilenmesi kaçınılmaz olduğuna göre, oyunu sahneleyen topluluğun 
oyuna yaklaşımı da buna uygun olmalıdır. 
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Adam Adamdır • Bertolt Breche wrote "A Man 

is a Man" in 1 92 5 ,  amidsr rhe 
industrial environment in 
Germany. Later, he has revised ir 
for many times. "A Man is a 

Man" can be considered as a 
trans i tion to those plays by 
Brecht, which are known as che 
proper examples of epic rhearre. 
This special quality of the play 
makes it open co surprises and co 
experimenral approaches as far as 
staging and acting. Thearre Ti 
has attempted to conceive Breche 
in his acrual social conrexr; yer, 
be ing a group of arrists of today, 
they have inrerpreted Breche 
from their own poinr of view and 
achieved a ki nd of rheatrical 
performance in which che 

spectaror is not forced to any 
specifıc response but is given the 
opportunity either to watch or 
j ust to pass by what is rhere as if 
in an exhibirion. 

Biz bu oyunu sahnelerken, Brecht'i bir klasik yazar, oyununu da 
müzeye kaldırılmış bir sanat eseri olarak görmek yerine, oyunda 
gerek içerik gerekse oyunculuk ve salıneleme biçemi olarak güncel 
olanı araştırarak bunu sunmaya özen gösteriyoruz. Brecht'i 
değiştirmeye, onun tiyatro dünyasını çarpıtmaya asla yönelmedik. 
Tam tersine, onu bulunduğu toplumsal ortam içinde algılamaya 
çalıştık. Brecht bir yazısında bu oyunu nasıl yorumladığını anlatır ve 
şöyle der: " .... siz bir başka sonuca varırsanız, buna en son itiraz 
edecek kişi benim." Biz oyunu uyarlamadık; yorumlamadık. Biz 
"Adam Adamdır"ı bugünü yaşayan sanatçılar olarak kendi gözümüzle 
yeniden okuduk. Eğer böyle yapmamış olsaydık, Brecht' in "bana 
ihanet ettiniz" diyebileceğine hiç kuşku yok. Oyunun metnine tek bir 
sözcük eklemediğimiz gibi, tek bir sözcüğü de değiştirmedik. Ancak, 
sunmak istediğimiz temalar doğrultusunda metinden önemli ölçüde 
çıkarma yaptık. Oyunculada çalışma sürecinde, salınelerin 
oluşumlarını desteklemek, yaratı lan oyunlara uygunluk sağlamak 
amacıyla gerekli gördüğümüz kimi bölümlerin montaj ını yeniden 
yaptık. Salıneleme çalışmasında oyunculara hazır reçeteler 
sunmamaya özen gösterdik. Herşey oyuncuların sahnede yarattıkları 
üzerine gelişti, değişti; her gün yeniden yaratı ldı. Son günlere kadar 
her şey değişkendi. Bu nedenle, ancak oyunun sonunun nasıl olması 
gerektiğini gördüğümüz günki bu oyunu seyirciye oynayacağımız i lk 
gösteriden beş gün öncesiydi son sahneyi çalışmaya başladık. Reji 
buluşlarından hep vazgeçtik; birbirimizi uyardık. Üzerinde en önemle 
durduğumuz nokta, "bizim öğretecek, gösterecek hiç bir şeyimiz 
yok" anlayışını oyun tarzımıza geçirmeye çalışmaktı. 
Oyunun salıneleme tarzı, izleyiciye yol göstermeyi, mesaj vermeyi, 
ona bu konuda ne yapması gerektiğini öğretmeyi amaçlamıyor. Bizler, 
toplumsal bir proje önermeye değil, sanatçılar olarak kendi 
sorunumuzu ortaya koymaya, toplum içindeki konumumuzu 
belirlemeye çalışıyoruz. Bu nedenle bir sergi gibi seyircinin isterse 
bakıp geçebildiği, isterse ilgilendiği, hiçbirşeye zorlanmadığı bir oyun 
sunmak istedik. Ancak, seyircinin tutumu olmaksızın oyunun eksik 
kalacağının seyirci tarafından hissedilmesini de sağlamaya çalıştık. 
Seyircilerin beklenti lerini, neyi sevip neyi sevmediklerini önceden 
saptamaya çal ışarak, oyunu buna göre tasadamak ukalalık olurdu. 
Oyunu sahnelerneyi her aşamasında birl ikte çalışan iki kişi olarak, 
tiyatro sözcüklerinde yazan reji ve dramaturji tanımlamalarını 
karşı lamayan bir iş birliğine gittik. lşimizi yaptık ... Yeni bir tanımlama 
bulana dek birimiz rejisör, ötekimiz dramaturg olarak kaldık. 

1. J.B. Metzler ( ı 980),"Mann ist Man n", "Das Elefantenkalb", Brecht Handbuch,ed.Jan Knopf. 
2. W alter Benjamin ( 1 988),'Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction", 

Photography in Print. Ed. Vicky Goldberg, Albuquerque: University of Mexico Press,334. 



SAVAŞ OYUN LARI 

WAR GAMES 

Edward Bond 
Çeviri Translation: Nihai Geyran 
Koldaj, Şerif Erol 

Yöneten Directed by BILSAK 
Tiyatro Atölyesi 

Işık tasarımı Lighting design: 
Murat ipek 

Fotoğraf Phoıography: 
Yıldmm Arıcı 

Müzik kumanda Music: 
To!ga K. Ya!çınkaya, Ye/da Ulusoy 

Oynayanlar Cast: 

Barıı Ce/i/oğlu, Şerif Erol, 
Nihai Geyran Koldaj, Alp Girit/i, 
Ceyıu Koçak, Cüneyt Uzunlar 

Yer Venue: Roxy 
Tarih Dare: 26.05. 1 996 
Saat Time: 18.30 
Tarih Dare: 27.05. 1996 
Saat Time: 2 1 .30 

"Savaş Oyunları" Üzerine 
BiLSAK Tiyatro Atölyesi 

Edward Bond'un "Savaş Oyunları", 'kanıksanmaya' karşı duruş olarak 
seçildi. Şiddet'in toplumsal yaşamdaki yeri giderek agırl ık kazandıkça, 
göstergeleri çesitlendikçe ve içselleştikçe, onu farketmek, ona karşı 
durmak giderek zorlaşıyor. 
BILSAK Tiyatro Atölyesi "Savaş Oyunları" ile, toplumun kendi 
yarattıgı şiddete tutsak düşüşünü sahneye getirmeyi amaçlıyor. 
Birbirinden bagımsız sekiz sahneden oluşan oyunda; dogumdan 
egitime, aşktan evlil ige, çalışmadan askerl ige, hayatımızı oluşturan tüm 
alanlarda şiddete dayalı i l işkilerimize yeniden, ve bu kez farklı bir 
açıdan bakıyoruz. 
Egitim sistemimizin önemli bir ögesi olan 'kısasa kısas' ile küçücük 
yaşta belirlenen beyinler, ilerde nasıl bir adalet anlayışının 
savunucuları olacaklar? 
Aşk ama hangi aşk? ... 
Toplumsal adaletin olmadıgı bir dünyada kişi ne kadar adi l  olabilir? 
Çocuklarımızı yerleştirmek için birbirimizi ezdigimiz egitim kurumları, 
ne kadar egitim kurumu, ne kadar gelecek ticarethaneleri? ... 
"Savaş Oyunları" metninin yogun şi irselligi, kudugu uzarnın soyut 
boşlugu, insanlarının sagırlaşmış iç dünyaları ile seyirciyi bu sorular 
dünyasında gezdiriyor. Seyirciyi belirli bir mekan ve zaman 
çagırışımından bil inçli olarak uzak tutarak, onun yalnızlaşmasını ve 
içine dönmesini istiyor. Onu bir toplulugun üyesi, herhangi bi 
düşünsel sistemin taraftarları ya da karşıtı olarak korunmalı degil, 
dogdugu günkü gibi çıplak ve korunmasız bırakmak 
istiyor ... Çagrışımlar yalnız seyreden kişinin öznel tarihinin ürünü 

imgeler olmalı bu 
oyunda ... 
Bond, "birini sevdiginizi 
söyleyerek 
varolamazsınız. 
Varolmanın tek şekli, 
içinde bulundugumuz 
sefil durumu 
anlamaktır", diyor. 
Bond yalnız bu oyunu 
ile degil, her biri 
seyirciyi güvenli 
hissettigi köşelerden 
çekip çıkartabilecek 
güçteki tüm oyunları ile 
seyirciyi özgürlüge 
davet ediyor ... 
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"Her insan belirli biyolojik beklentilerle, yani soyuna uygun 
varsayımlada doğar. Dünyaya hazırlıksız oluşuyla ilgilenileceğini, 
kendisini karşılamaya hazır ve nasıl karşılanması gerektiğini bilen bir 
dünyaya doğacağını varsayar. Ama en beklenmeyen olur: sonuç 
aynıdır. Şiddet, özenle yıl lara dağıtı lmıştır. Artık i nsanın özgür olması 
olanaksızdır." Edward Bond 

"Teknoloji ve siyasette olduğu gibi, sanatta da bir uzmaniaşma 
sözkonususdur. Ancak sanatçı gerçektekinden başka, daha iyi bir 
dünyanın uzmanı olduğunu söylüyorsa bu utanılacak bir tutum olur. 
Sanatçı, ancak bu dünyayı anlatmakta uzman olabilir" Edward Bond 

"Oyunlarımın karamsar olduğunu söyleyebilirsiniz. Bence bu doğru 
değil. Çünkü ben bu oyunları toplumun akılcı yönünün ortaya 
çıkarılması olarak görüyorum. Yaşamda kaçamak yollara başvurmak 
yoktur. Yaşam biçiminizin sonuçlarına katlanmak zorundasınız. Bu 
sonuçları kabullenmek istemiyorsanız, bunun yolu sorununuzun dipte 
kalan özünü değiştirmektir, yüzeyde bir çözüm bulmak değil. .. " 
Edward Bond 

"Bond, insanların yabancılaşmış oldukları özlerini yeniden 
tanımalarına, nasıl bir yaşam biçimi için yaratı lmış olduklarını 
öğrenmelerine olanak sağlamanın en akılcı yolun ilk aşaması 
olduğunu, bireyin var olan düzenin koşullandırmalarından, 
değerlerinden kurtulabildiği zaman adalet ve özgürlüğün gerçek 
anlamını kavrayacağını söylemek ister ... " Semih Fırtnc10ğlu, Ingiliz Dili ve 
Edebiyatı Doktora Tezi, "Edward Bond: Şiddetin Eleştirisi" 

• "Violence is both a force of 
shaping our society and a social 
obsession. If we don't give up 

violence, we have no future."  
Edward Bond 
Bond tells about the place of 
violence in our daily lives and 
the exrremes it can reach in the 
fırst play of his trilogy titled 
"W ar Games". He does chis by 
unveiling the "order of 
agression" and by exposing the 
hidden facade of the relations we 
are so accustomed to. The group 
has clıosen to extend pauses in 
the play and to slow down time 

to pintpoint things we have 
turned blind to as a society. At 
times, the lyricism of the words 

in the play and the use of music 
draws the audience into the play, 
while sometimes these very 

elements serve to disrance the 
spectator. . .  



PROMETEUS'UN ÖZGÜRLÜGÜ 

DIE BEFREIUNG DES PROMETHEUS 

THE LIBERA TION OF PROMETHEUS 
Metin Text by Heiner M ii/ler 

Beste, piyano ve reji Music 
composirion, piano and direcrion: 
fl ei n er G oebbelı 

Vurmalı çalgılar, vokal 
Percussions, vocal: David MoSJ 

Oyuncu Acror: Em Srötzner 

Ses Sound: \Villy Bopp 

l�ık Lighting: MallhiaJ Paul, 
Alexander joJef 

Yer Venue: Rumeli H isarı 
Rumeli Fortress 
Tarih Dare: 26.05. 1 996 
Saat Time: 2 J .30 

Prometeus'un Özgürlüğü 
Heitıer M ii/ler (Çeviretı: Sibel Arslatl) 

Insanlara şimşegi gönderen, ancak insanların katı lmadıgı tanrıların 
sofrasında yer almadıgı için, onlara bu ateşi tannlara karşı nasıl 
kul lanacaklarını ögretmeyen Prometeus bu eyleminden, daha dogrusu 
bu ihmalinden dolayı tanrıların görevlendirdigi demirci Hephaistos 
tarafından, sürekli büyüyen cigerinin her gün köpek başlı bir kartal 
tarafından yenilmesi için Kafkaslarda zincire vuruldu. Onu küçük 
hareketlerle kısmi olarak yenebilecek bir yem gibi gören kartal, 
özell ikle kayalıga baglı kısmından yedigi zaman tiz çıglıklar kopardıgı 
için, yediklerini tekrar onun üzerine boşaltıyordu. Bu dışkı 
Promete'nin gıdasıydı. Kartal onu kendi dışkısına bulayarak kayalıktaki 
durumunu sürdürür, öyleki 3000 yıl sonra kurtarıcısı Herakles bu 
ıssız daga çıktıgında, kuş pisliginden oluşan beyaz bir balçıga bulanmış 
olan zincire vurulmuş Prometeus ile aralarında çok büyük bir mesafe 
olmasına ragmen pis kokulu duvarı geçit vermedigi için bir 3000 yıl 
daha köpek başlı canavar, zincire vurulmuşun cigerini yiyip onu kendi 
pisligiyle beslerken, çevresini yogun bir şekilde kuşatan pis koku da 
aynı şekilde öyle artmıştı ki kurtarıcı da buna alıştı. Nihayet SOO yıl 
süren yagmur sonucu Herakles atış menziline girdi. Bu arada bir eliyle 
burnunu tutuyordu. Üç kez kartala isabet ettiremedi. Çünkü üzerine 
gelen pis koku dalgası onu etkiliyordu, yayı germek için elini 
burnundan çektiginde ister istemez gözlerini kapatıyordu. Üçüncü ok 
zincire vurulmuşu sol ayagından hafifçe yaraladı, dördüncüsü kartalı 
öldürdü. 
Anlatıldıgına göre Prometeus 3000 yıl l ık tek can yoldaşı ve iki kere 
3000 yıl l ık besleyicisi olan kuş için uzun uzun ağlamış. Şimdi senin 
okunla mı besleneceğim, diye bagırdı diğer gıdaların var oldugunu 
unutarak: Sen, köylü, bu pislikten kaçabilirmisin. Ve Augias'ın ahırını 
cemizlediğinden beri Herakles'in üzerine sinmiş olan ahır kokusu 
yüzünden kustu çünkü pis koku gökyüzünü sarmıştı. 

Kartalı ye, dedi 
Herakles, ama 
Prometeus onun 
sözlerindeki anlamı 
kavrayamıyordu. Belki 
o da kartalın tanrılara 
ulaşmak için son 
çaresi olduğunu 
biliyordu, onun 
hatırası günlük gaga 
darbeleriydi. 
Zincirlerinin içinde 
daha hareketl i, 
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kurtarıcısına kati l, diye bağırdı ve suratına tükürmeye kalkıştı. Tiksinti 
içinde kıvranan Herakles bu arada bağırıp çağıran Prometeus'un bağlı 
olduğu zincirleri arıyordu. 
Zaman, hava ve dışkı et ve metali birbirinden ayırt edilemeyecek hale 
getirmişti. Zincire vurulmuş olanın öfkeli hareketleriyle gevşeyince 
yavaş yavaş ayırt edilmeye başlandılar. Pasın bunları mahvettiği ortaya 
çıktı. Yalnız cinsel organında zincirle et birbirine karışmıştı, çünkü 
Prometeus en azından kayalıktaki i lk 2000 yıl içinde mastürbasyon 
yapmıştı. Sonra ise cinsiyetin i  de unutmuştu. Kurtuluşundan yalnız bir 
yara kalmıştı. Eğer kartaldan korkmamış olsaydı Prometeus kolayca 
kendini kurtarabil irdi, silahsız ve binlerce yıl ın bitkinl iği içinde orada 
öylece duruyordu. 
Kartaldan daha fazla özgürlükten korkması kurtuluşu sırasındaki 
hareketlerinde kendini gösterdi. Kükreyerek ve hiddetle, dişleri ve 
pençeleriyle kurtarıcısının zincirleri çözmesini engelledi. 
Kötürümleşmiş elleri ve ayatiarı serbest kalmışken hareket etmenin 
ızdırabı içinde inleyerek, kuşun kanatları altındaki kayal ıktaki sessiz 
yeri için bağırdı. Tanrıların zaman zaman sundukları depremler 
dışında yer değiştirme imkanı hiç olmamıştı. 
Tekrar ayaklarının üzerinde doğrulabildiği zaman, tıpkı sahnesini terk 
etmek istemeyen bir tiyatro oyuncusu gibi, oradan inmernek için 
direndi. Herakles onu dağlarda sırtında taşımak zorunda kaldı. 
Insanlığa bu iniş 3000 yıl daha sürdü. Tanrılar bu inişin, kayaların 
parçalanması kargaşasında bir düşüşe dönüşmesi için dağları 
yerlerinden söktüklerinde Herakles değerli ganimetini zarar görmesin 
diye tıpkı bir bebek gibi kucağına yatırdı. Prometeus kurtarıcısının 
boynuna yapışmış olarak alçak sesle kaya parçalarının hangi yönden 
geldiğini söylüyordu. Bu şekilde hiç olmazsa çoğundan 
sı yrı Iab i 1 iyorlard ı. 
Bu arada, kayaların ardarda düşüşünden kararan göğe doğru 
kurtuluşundaki suçsuzluğu haykırıyordu. 
Bunu Tanrıların intiharları izledi. Tanrılar birbiri ardından, Herakles'in 
sırtına doğru kendilerini gökyüzünden aşağı atıyorlar ve kayalıklann 
içinde parçalanıyorlardı. 
Prometeus kurtarıcısının omuzunda eski günlerine dönmeye 
çabalıyordu, terden burnu ısianmış bir katırın sırtında halkın 
coşkusuna doğru dörtnala giden muzaffer bir kumandan tavrı takındı. 

• The text writren by Heiner 

Müller, based on "Promereus i n  
Chains" b y  Aiskhylos, tacides 
themes such as domination, 
dependence and freedem and at 

once questions incelleetual 
idenrity. "The Liberation of 
Prometheus" composed and 
staged by Heiner Goebbels is 
remarkable as a thearrical 
concert. A powerful actor such as 

Ernst Stötzner and his use of the 
language that makes it resemble 
a recital, the dazzling music 
performed by Heiner Goebbels's 
piano and David Moss's 
percussions and veeals furrher 
emphasise the dimensions of 
human violence in this uneasy 
work by Heiner Müller. The 
work composed as a radio play by 

Heiner Goebbels based on the 
text of Heiner Müller, has been 
expanded and staged in various 
countries under the same title in 
recenr years on the request of the 
author. This is a true theatrical 
event not to be missed by those 
who wish to wirness an unusual 
performan ce . . .  



GI LGAMEŞ 

GILGAMESH 

Mezopotamya Destanı Mezopotamian Epos 

Çeviri Translation: 
Muzaffer Ramazanoğlu 

Uyarlayan, Yöneten Adapted, 
directed by Namık Agayev 

Müzik Music: lhıan Kılavuz, 
Onur H. Dağlı 

Oynayanlar Cast 
Muhammtt Uzuner, llker Akıum, 
Arzu Gamze Kı/mf, Ahmet Bilgin 

Yer Venue: İstanbul Sanat Merkezi 
Şapeli 
Istanbul Are Cenrte Chapel 
Tarih Date: 27, 28, 29.05. 1 996 
Saat Time: 18,30 

ANTALYA ALTJN PORTAKAL 
K0LT0R ve SA A T VAKFJ'na 
iıbirliğinden dolayı tqekkiir ederiz. 
We are grateful to the ANTALYA 
GOLDEN ORANGE FOUNDATION 
FOR C U LTU RE AND ARTS for their 
cooperation. 

"Mutlu Toplum"a Adım Adım . . .  
Namık Agayev 

Bir yönetmen olarak hayatta ve sahnede aynı şeyleri yaşadıgım bir 
dönemdeyim. Sahnede ve hayatta beni düşündürebilecek tek konu 
"ölüm ve ölümsüzlüktür." Ölüm ve ölümsüzlük sorusu, toplumsal 
hayatın en son, mistik dünyanın ilk basamagına ait bir problemdir. 
Insanlar bu sorunun yanıtını bulduklarında "mutlu toplum" ancak 
varolabilecektir. Mutlu toplum ütopyasına ait olan filozofların teori 
olarak düşündükleri ama hayatta gerçekleştiremediklerini, tiyatroda 
gerçekleştirmeyi, yaratmayı arzuluyorum. Bunu, toplumsal yaşamın 
en yüksek, mistik yaşamın ise en birinci noktası olan ölüm ve 
ölümsüzlük temeliyle düşünüyorum. 
Ve dünyanın en i lkel yazılı kültürünün başlangıç noktası kabul edilen 
Gi lgameş Destanı aracılıgı ve yardımıyla da bir kurşunla üçyüz kuş 
vurmak; aynı anda ekip oluşturmak, tiyatro arkadaşlarımla bir konu 
etrafında zorluk çekmeden, kolayca birleşip, yaşamın üst aşamaları 
dünyasına hemen atılmak fırsatı. Bu bizi daha tez birleştirebilecek bir 
konudur. "Gı lgameş'ten önce çalışmaya karar verdigirniz 
Shakespeare'in "Bir Yazdönümü Gecesi Rüyası, "neşe" üzerine bir 
oyundu. Ancak "neşe" dünyası, insanlar arasında birbirine kolay kolay 
uygun düşmese de, ölüm ve ölümsüzlük konuları insanları daha tez 
birleştirebil iyor. Oyuncu ve müzisyenlerin hepsi neşeyi farklı yerlerde 
buluyorlardı ama ölüm korkusu her yerde, her insanda aynıydı. Bu 
yüzden "Gı lgameş" bizim için optimal bir nokta oldu. Konuyla ilgil i  
metnin destan olması da çok önem verdigim ekip çalışmasına olanak 
verecek, birl ikte uyarlayabilmemizi saglayacaktı. 
Ve "Gılgameş"i çalışa çalışa, Gı lgameş personajıyla birl ikte yaşamaya 
ve düşünmeye başladık ve sonuçta, bu "ölüm" meselesini çözmenin, 
çözmeye çalışmanın yanlış oldugunu, bütün dünya dinlerinin ve 
kültürlerinin ölüm karşısında koydugu soruyu gördügümüz 
Gı lgameş personaj ın ın karşısında aciz kaldıgımızı ve önemli olanın 
çözmek degil çözüm yoluna çıkmanın bile bizim için yeterli 
oldugunu anladık. 
Ben ölüm korkusunu yenmeyi benligimin, egomun tam olarak 
ölümünde, bunun çözümünü de tiyatrodaki yaşamımda, resimlerimde 
ve büyük, evrensel aşkta, tabiatta görüyorum. 
35 yaşında hiçbir tiyatral deneyim beni ilgilendirmiyor, hiçbir teknik, 
hiçbir yöntem, hiçbir yöneliş. Beni ilgilendirebilecek tek şey varsa o 
da, oyuncu mucizesidir, oyuncu sürprizleridir, yeni oyuncu 
ufuklarıdır. Bu, tiyatro deneyiminin sonu degil, başlangıç noktasıdır. 
Ikinci kademesidir. Bundan sonraki tiyatro yaşantım bu dogrultuda 
devam edecektir. 
Tiyatro deneyimim bana, tiyatroda en önemli unsurun "ses", 
oyuncunun sesi ve müzik oldugunu gösterdi. Hıristiyanlardaki 
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"amen", müslümanlardaki "la ilahe illallah" krişnacılardaki "hare 
krişna" sözlerinin altındaki sesin gücüne inandığım kadar inanıyorum 
buna. "Ses"te olan sınırsızlık, ne harekette ne de dansta vardır. 
Sözden çok, sestir kudreti olan. 
Belirttiğim üst aşamanın sonuna giden milyonlarca basamağın, en 
birincisine adımlarımızı atmış sayıyoruz kendimizi bugün. Yaşamımızın 
son gününe kadar her an, her saniye, her gün, her mevsim, her onyıl 
bir basamak daha yükselmeye çalışacağız. Ömür olarak 
yetiştiremediğimiz taktirde yetiştirdiğimiz nesile bırakacağız. 

• The single most imporcanc 

quescion that has ever occupied 
mankind is that of deach and che 
seeret of immorcal icy. 

Azerbaijanian director Namık 
Agayev once more brings this 
universal quescion co our agenda 

wich "Gilgamesh", che producc 
of che greac Mesopocamian 
culcure. In  his mainly visual 
incerprecacion, he makes use of 
body language and scage 
conscruccion as well as music. 
Hand made drums, glasses and 
musical inscrumencs such as 
horns, saxophones, dulcimers and 

fluces seem co send references co 
Mesopocamia's culcural mosaic. 



BUDALA 

THE IDIOT 

Fyodor Dostoyevski 

Oyunlaştıran Adapred ro srage 
by Simon GRA Y 

Çeviren Translared by Oya Menek1e 

Yöneten Direcred by 
Bozkurt Kurlif 

Yönetmen Yardımcısı Assiseane 
Direcror: Murat Atak 

Sahne Tasrımı Srage design: 
Refik Eren 

Giysi Tasarımı Cosrumes: 
Hale Eren 

Işık Tasarımı Lighring design: 
Fahrettin Ozen, M. Ozdemir 

Müzik düzenleme Musical 
arrangemenr: Kemal Günüf 

Koreograf Coreography: 
Altan Tekin 

Oynayanlar Casr 
Burak Strgen, Cemi/ Ozbayor, 
Lemi Bilgin, Nihat Hakan Güney, Sontr 
Agın, Nurtekin Odobap, Hakan Von/ı, 
Giikfen Htdır, Strlltit Ozboytr, 
Gülçin Boyav, Şirin Ergiiven, 
Mtrt Tamk, To/go Çiftçi, 
Adviye Oztürk, Ali Fuot Dovuto§/u, 
Strhat T utmnlutr, H kan Boyav, 
Yavuz Kiiken, Sava} Tamtr, 
Güljen Girginkoç, Gb'niil DövÜJfÜ, 
Yaprak Onot, Fundo Uzun, 
Dilara Keyf, Beliii Çobano§lu, 
Meltem OzıavaJ, IVıbilay Penbeklio§lu, 
Hakall Arıla11, Umut Gündüz, 
Ptrihafl Ytlmaz, Neıinıi KaygtiJIIZ 

Dansçılar Daneers 
6zca11 Oktay, Nimet Taragay, 
Miıket Ozgüf, Gomze ErbaJ, 
Pelin Kb'ken BaJbu§, Omiir Uyamk, 
Volkon Kıran, Hakan Odabcqt, 
A nııa§an Davran, Jtrhot Eli/tr, 
Bahri Gürran, Volkon Erıoy 

Müzisyenler Musicians: 
Onımiye Atalay, Eıi11 Bakırczo§/u 

Sokak jarkıcısı rreer singer: 
Gb'khan Akyüz 

Yer Venue: Taksim Sahnesi 
Taksim Srage 
Tarih Dare: 27, 28.05. 1 996 
Saat Time: 20.30 

.., DEVLET 
� TIYATROLAR!'nm de§trli 
katkılarıyla gerçek/epirilmipir. 
We are grateful to the State Theatreı for 
tbeir va/uab/e contribution. 

Yaşamın ta Kendisi: "Budala" 
Prof M. Bozkurt Kurttf 

Provalar esnasında arkadaşlarla çalışırken oyun hakkındaki sorularına 
karşı onlara verdigim bir cevap vardı: " O da 'hayat' ve hayatın 
kendisi paradokslada dolu oldugu için hiçbirşey sizi şaşırtmasın." 
Oyundaki karakterlerin gelişme süreçleri içersinde çelişkilerini, 
birbirlerine karşı ahlaki ya da gayrı ahlaki gibi çok degişken 
davranışlarını görüyorsunuz. Hayat da öyle. Sanatın anlamı hayatta 
bildigirniz halde fark edemedigimizi gündeme getirip fark ettirmek 
degil midir? Dolayısıyla oyun , bildiklerimizi bize hatırlatma imkanını 
saglıyor. Oyuna baktıgımızda hareket noktası şu; Birey kendiliginden , 
dogrudan dogruya bozulmaz ya da gelişip mükemmel hale gelmez . .  
Mutlaka bunu etkileyen ortamlar vardır ve bunlar esastır. Bu 
ortamların temelindeyse, ama ne olursa olsun, ekonomik degerler 

yatmaktadır. Ekonomik degerler 
zedelenmeye, dagılmaya başladıgı 
zaman, bu durum ister istemez toplum 
hayatını da etkiler. Toplum da, bu zarar 
gören , dagı lan ekonomik düzeni ve 
sosyal yapıyı zorlamaya başlar. 
Bireylerden oluşan böyle bir sosyal yapı 
da , dolayısıyla bireyin ahlakını etkiler. 
Insan karnını doyurmak için herşeyi 
yapabi l ir. Oyunda bazı karakterlerimiz 
var ki , bunların hiçbirisi kötü degil 
hepsi iyi insanlar . Oyunda Lebedev'in 
güzel ve benim de çok begendigim bir 

tiradı var: "Elimde degil'' diyor. Bireyin kendisini masum göstermesi 
ve böyle kabul ettirmesi için bundan daha iyi ve daha güzel bir sebep 
olabi l ir mi? Şimdi bu "elimde degil" sözü ya da düşüncesi tüm 
degerieri yozlaştırabi l ir. Işte bu düşünce, bu söz bireyin elindeki tek 
"savunma aracı" hal ine gelir ki bu durumda affetmek ve affedilmekten 
başka birşey kalmıyor geriye. Bozulan ekonomik denge sosyal yapıyı 
sarsıyor, sarsılan sosyal yapı da bireyi ortadan kaldırıyor. Sovyet 
Ihtilali öncesi dünyaya bir bakacak olursak; fukaranın çok oldugu ve 
fukaralıkla zenginligin arasında büyük mesafelerin oldugu bir dünya 
var. Zenginligin ' ne kadar meşru?' oldugu tartışması da var, ama 
fukaralık da bir gerçek. Dolayısıyla, giderek Marks Felsefesini, Lenin'i 
ve ondan sonra oluşan Sovyet diktatörlügü'nü oluşturan bir ortam da 
söz konusu. Oyunda lppol it'in bir sözü var: "Adaleti saglamak için 
gerekirse zor kullanmak gerekir" diyor. Işte bunu Sovyet yapmıştır . 
Başlangıçta herkes bunu dogru zannetmiştir. O 'zor' giderek öyle 
yüklenmiştir ki kanunun üstüne, bugün onun nasıl çatırdagını hepimiz 
görüyoruz. 
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Biz tiyatroya "yaşamın aynası" diyoruz. Aslında yaşamın deforme 
olmuş taraflarını gündeme getirirken bir bakıma seyirciye neyin 
olmaması gerektiğini açıklamaya çalışıyoruz. Esas fonksiyonu bu. 
Yüreğinde insan sevgisi olmayan herhangi birisi rahatl ıkla başka 
yaratıkları ortadan kaldırabilir. Bunu salt karnını doyurmak için de 
yapmaz. Karnını doyurmak için değil diyorum; çünkü o yaratıkların 
dünyasında birisi ot yiyerek besleniyor, öbürü de ot yiyeni yiyerek 
besleniyor. Et oburla ot oburların kaderidir bu. Fakat insanoğlu bunların 
daha yırtıcısı; çünkü hem ot yiyiyor hem de et . Böyle yırtıcı bir 
yaratığı düzenli bir sosyal yapı içersinde yaşatabilmek için ona önce 
kendini ve başkalarını sevebilme alışkanlığını kazandırmak gerekiyor. 
Bu oyunda, iyisiyle kötüsüyle, eğrisiyle doğrusuyla insanı, insanın 
bütün hallerini buluyorum. Dolayısıyla, oyun belli/belirli bir 'zaman'la 
sınırlandırılmış, çünkü her zaman ve mekanda gündeme gelecek 
mesajları var. Oyunda Mişkin'in, "bir adam asılmadan önce ölümü 
koklamış" sözü aslında Dostoyevski'nin tutuklu olduğu zamandaki 
yaşadıklarıdır. Onu yaşamak, bireyin yaşam isteği, bunun özlemi, işte 
bu çok önemli. Zaten bütün bunlar için var insan ve bunlar için 
yaşamını inatla sürdürüyor. 

(Devlet Tiyatroları Program Dergisi'nde O�uz Budak ile yapılan söyleşiden alınmıştır). 

• Dostoevsky is a timeless 

writer. One of the great masters 
of world literature; an excellenr 
observer who has given the best 

description of the Russian 

people, a philosopher. One of the 
greatest novel s by Dosroevsky, 
"İdiot",  was also his favorite 
work. The hero Mishkin, as the 
prorotype of a "good man", 
represenrs the reality d iscovered 
by rhe author during his Siberian 
exile. The play foregrounds the 
dichotomies of good-bad and 
love,hate and analyses the 
universal imprisonmenr of the 
man in guilt and pain. The 
ethical and aesthetic energy of 
the author makes him an eternal 
member of the chain of genueses 
making up rhe norms of 
humanity. Like Danre, 
Shakespeare and Goethe, he is a 
world poet who sees the human 
soul as "the erernal performance 
field and battleground of 

timeless mystery" .  



ABELARD VE H ELOISE 

ABELARD AND HELOISE 

Ronald Duncan 
Çeviri Translation: Zeynep Avcı 

Yönetmen Director: Ijtl Kaıapof.lu 

Giysi, dekor tasarımı Cosrume, 
set design: Duygu Saf.ırof.lu 

Müzik Music:joe/ Simo71 

Oynayanlar Performed by 
Tilbe Saran, Ciineyt Tiirel 

Yer Venue: Aksanat 
,_ -

Tarih Date: 28, 29.05. 1 996 
Saat Time: 2 1 .30 

Bitmeyen Bir Sevda Öyküsü - Abelard ve Heloise 
Ipi Kasapoğlu 

Antoine Vitez, tiyatro yazarları için Şair tanımını kullanmayı severdi. 
Kopya çekmek istiyorum; bundan sonra ben de bu tanımı kullanmak 
istiyorum. Bunu şair-filozof Abelard'ın kendisi mi yoksa Zeynep 
Avcı'nın olağanüstü çevirisi yüzünden mi düşündüm bilmiyorum. 
Bazı tiyatro metinleri vardır ilk karşılaştığınızda vurulur, 
sevdalanırsınız. Yeni yazılmışlardır ya da yıllardır bir köşede sizi 
bekliyorlardır. Söz konusu metinle seyirciyi buluşturduğunuz ilk gece 
bitebit ir bu sevda. Çocuk doğmuştur, başkasınındır. Artık onu 
büyütmek, yetiştirmek seyirciye kalmıştır. Oysa bazı metinler vardır 
ki her türlü egoizminizi aşarak onu herkesle paylaşmak istersiniz. 
Durmadan, tükenmeden ve sadece bu paylaşımdır sizi mutlu eden. 
Onu kendinize saklayamaz, her an herkesin ağzından duymak, 
yüreğinden hissetmek istersin iz. Oyunu bir kere sahneler, tekrar 
sahneler, her dilde sahnelenmesi için uğraşırsınız. Işte Abelard ve 
Heloise böyle bir oyun metni. 
l ik  kez bundan on yıl önce karşıtaştım metinle. Vuruldum, mutlaka 
sahnelemek için çalışmalıydım, herkesle paylaşmalıydım Abelard'ı, 
Heloise'i. Önce Cüneyt Türel ile paylaştık, Türkiye'de yapamadık. 
Fransa'ya dönüşümde I ngilizceden tekrar Fransızcaya çevirttiğim 
metni, kendi tiyatrom Theatre a Venir'de sahneye koydum. Aylarca 
Cluny'de oynadık. Gene Duygu ağabeydi dekorumuzu gerçekleştiren. 
Aradan yıllar geçti, Aksanat'ın prodüksiyon olanakları ile tekrar karşı 
karşıyayım Abelard ve Heloise ile, Tilbe, Cüneyt, Duygu ağabey i le 
birlikte sevdamızı paylaşıyoruz. 
Aradan yine yıllar geçecek ...... 







• Great Abelard says, "History 
shall temember me not as a poet 
or a philosopher, but as a !over, 

your !over".  The play is about 
the legendary love story between 
the eminent 1 2 .  century 

philospher Abelard and Heloise, 
and their Jetters to each other. 

"Abelard and Heloise" gives a 
sensual and poetic desetiption of 
the contours of love. The two 
characters are so addicted to love 
that they are jelous of the love 
they feel for each other. Ir seems 
as rhough rheir lovers are no 
longer rhemselves, bur the very 
love they feel. . .  "If God cannot 
love me this srrong, rhen I shall 
ereare God our of my love", says 
Heloise. Whar else can a woman 
do in the 1 2rh century) A play 
where mind and senses are 
knirred in each other. 



MOSKOVA - PETUŞKI 

MOSCOW STATIONS 

Venedikt Yerofeev 

Oyunl�tıran Adapted to stage 
by Stephen Mulrine 

Çeviri Translation: Ali H. Neyzi 

Yöneten Director: 
Mll!tafa Avkıran 

Çevre, giysi tasarımı Stage, 
costume design: Naz Erayda 

l�ık tasarımı Lighting design: 
Barbaroı Gii/açtr 

Oynayan Performed by: 
Payidar Tiifekçio�/u 

Yer Venue: Talimhane 
Tarih Date: 29, 30.05. 1 996 
Saat Time: 18.30 

Moskova'dan Petuşki'ye mi Petuşki'den Moskova'ya mı? 
Muıtafa Avkıratı 

Yoldaydık bir düşle, düşmeden ve gidiyorduk. 
Gidece�imiz yeri bil iyorduk, prensip olarak. 
Ve dünya da yuvarlaktı, yuvarlanıp gidiyorduk. 
Herkesin de yazının başlı�ından anlayaca�ı gibi konunun aslı, anasının 
fikri "Dünya" idi. 
Düzenleri üzerine dünyanın, bir söz idi. 
Dünya de�işiyordu, u�runa öldü�ü fikirler insanların, kurumlar, 
kurallar de�işiyordu. Bazen de çöküyordu ya da biz öyle sanıyorduk. 
Konunun aslı aranıyordu aslında. Asılan ile aslan, kurban ile cel latlarla 
birlikte ... 

f--------------1 Onların arasında! 
Bir fikre, bir amaç do�rultusunda, kapılmış gidiyorduk. Arkamıza çok 
bakmadan. Ne zaman arkamıza baksak, bir arpa boyu görünüyordu 
yol, tıpkı masallardaki gibi. 
Gidiyorduk, ulaşmak üzereyiz sanıyorduk, gene di-li geçmişti zaman. 
Işıklar görünmeye başlamıştı uzaktan, umudumuz artmıştı toptan ki, 
do�ru yönde olmadı�ımızı farkettik. 
Bir yanılsama mıydı yoksa? 
Kanlı ve canlı yaşanıyordu oysa. 
Tam da çıkıyorduk tünelden. Tam da mutluyduk kaygızıs! 
Ama bir ses geldi. Görmedi�imiz yüzünü! 
-Bu tren sizin gidece�iniz yere gitmiyor ki ,  oradan geliyor belki de! 
Pekala biz, bu gel-git içinde neredeydik? 
Tam da mutluyken kayıtsız! 
Biz neredeydik? 

Tiyatronun güç oldu�unu bildik! 
Bu güçle varolduk, bu güçle yaşamaya 
karar verdik 
ve di-li seçmiş oldu zaman. 
Görmedi�imiz ses, de�işmişti, biz 
duymayalı . 
Ya da ses, de�işmişti. . .  
Bir garip olmuştu ses. 
Biz trene binerken bu hat Moskova
Petuşki hattı idi. 
Şimdi ne hattı oldu, hata kimde ve 
nerede ki, 
Hatları kim karıştırdı acaba. Bilinçli 
olarak. 
Bilinç-altı olan biri-leri mi yaptı bunu 
sadece sarhoşlu�undan ya da sadece 
aptallı�ından? 
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Kim peki, çok de�erli oldu�una inandı�ımız istatiklerimizi ve onların 
sonuçlarını genel merkeze yanlışlıkla ya da sadece aptall ı�ından 
gönderdi!  
Niçin bir aptal u�runa kurban olduk. Durup dururken, kurbanken 
koyun! 
De�ermiydi ayrıca bir arpalık yol iç in,  yoldaki arpa boyu insanlar için 
kurban olmaya kendimiz! kendi küçük dünyalarında mutluyken 
insanlar, içkilerini içip, jokeri bulmanın keyfiyle kumar oynayıp, 
zevkten kudururken yatakta, de�er miydi onlar için kurban olmaya! 
Ama dört adam üstüste geldiler 
Tüm bu soruları bilmiyorlardı, yanıtlarını da bilmiyorlardı. 
Onlar bir tek yokedilmesi gerekeni bil iyorlardı 
Yok edilecek olanı ... 
Bir yerlerde çok, birileri rahat uykularındaydılar. 
Sıcak odalarında, rahat yataklarında yatıyorlardı 
Sıcacık ... 
Olsa olsa üçyüzaltmışbeş günün birinde bir düşle uyanırlar ve 
çevrelerine bakarlardı. 
Bir üşüme ... 
Kimseyi rahatsız etmeden, dokunmadan onların sırça saray
kümesierine ve ne olacak bu ülkenin hali söylemlerini yıl larca aynı 
masada sürdürürken onlar, bundan zevk alırken ve de sarhoş olurken 
sürekli ve fenerin nerede, kiminle söndü�ü çok ta dert de�ilken 
birşeyler söylemek, durmadan! 
Adama deli derler, kırk defa ya da sarhoş 
Ya da ... 
Birşey demezler sen anlarsın. 
Demezler, gelmezler, görmezler, göremezler. 
Anlayamazlar. 
Isteseler anlarlar, çünkü çok da karmaşık de�il sözlerimiz, anlayana! 
Anlatmak isteyene! 
Bu tren Moskova'dan Petuşki'ye mi gitmekte Petuşki'den Moskova'ya 
mı! 
Dört adam temel soruyu da bilmeden bir gece, 
so�ukken gece ve saraç bizi 
Sapiadıiar gırtla�ıma. 
Melekler, intikam melekleri olup, uçar giderler ... 
Bir başka kurbanın peşine. 
Ne oldu peki! 
O düşlerden düşüldü mü! 
Devam, kalınan yerden, Yeniden başlasak ta 
Sisyphos gibi her seferinde baştan en! 
Devam! 
"Her başlangıcın taşıdı�ı sır" belki de Murathan Mungan'ın dedi�i 
gibi. .. 
Her başlangıçta da ya sarhoşlu�undan ya da sadece aptal lı�ından 
Soruldu�u gibi 
Neden! 
Neden! 
Neden! 

• This one-man play was staged 
in the Fringe of 1 994 Edinburgh 
Festival for the fırst time and the 

eminem acror Tom Courtney 
became a great success in the 
part of Venedikt. "Moscow 
Stations" was later staged in 
London and New York. Novelİst 
Venedikt Yerofeev's father died 
in one of Stalin '  s camps. He 
himself died from a throat 
cancer, aged 52 .  In this play 
about a trip on the Moscow 
Underground, Payidar 
Tüfekçioğlu tells the story of a 
drunken sage, or a man who has 
devoted his whole life ro alcohol. 
Scenes from a srormy life of a 

man with all his weaknesses, his 
spiritual wealth, his quest for 
love and freedom and his run for 

the light. Is it Venya's life? No. 
It's Russia's as wel l . . .  



DOKTOR JiVAGO 

DOCTOR ZHIV AGO 

Boris Pasternak 
Uyariayan ve yöneten Adapted 
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Sokolimkaya, Renata Sotiriadi, 
A/ekıandr Tro{ım011, Mara/ Fattah011, 
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Merkezi Büyük Salon 
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Tarih Dare: 30, 3 1 .05. 1 996 
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Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın anısına 
ithaf edilmiştir. 
Dedicared ro rhe memory of Dr. 
Nejat F.  Eczacı başı . 

IUEczaclbaSI ����7����ş. 'nin 
değerli katkılarıyla ger[eklqtirilmijlir. 
We are gratefu/ lo ECZAClBAŞI 
HOLDING A.Ş. for ıheir valuable 
co11tribution. 

Yuri Lubimov: Dünyayı Sarsan On Gün"den 
"Doktor Jivago"ya ... 
A tao/ Behramoğ/11 

1 972'de i lk kez ayak bastığım Moskova'da beni bekleyen efsanelerden 
biri de kent merkezinin doğusunda, bulunduğu semtin adıyla anılan 
"Taganka" tiyatrosuydu .... 1 970'1erin Moskova'sını Nazım'ın i lk kez 
ayak bastığı 1 920'1erin Moskova'sıyla karşılaştırmak aklımdan 
geçmez ... Yine de çocuksu bir iffete sahip sakin, ağırbaşlı halkıyla; 
Moskova nehrine, geniş caddelere, masal kulelerine "beyaz, ipek gibi" 
yağan karla; "Aiaaddin'nin yüzlerce sihirl i lambasma benzeyen" Ermiş 
Vasili Katedral'i ve Kızıl Meydan'da Kremlinin üstünde parıldayan kızıl 
yıldızıyla büyüleyen bir kentti Moskova ... Bu büyüde, tiyatronun her 

zaman bir yeri olmuştu ve o 
yıl larda da 1 920'1erin öncü ruhunu 
yaşatan biricik topluluk olarak 
"Taganka" tiyatrosunun adı, bir 
tiyatro topluluğunun adı olmaktan 
çok daha fazla anlamlar taşıyarak, 
bütün aydınların, bütün sanat 
severlerin di l indeydi. .. 
Daha önceki yazı larımda da 
değindim: "Dünyayı Sarsan On 
Gün"ü izlemek benim tiyatro 
anlayışıma yepyeni bir ufuk 
kazandırmıştı. Halk tiyatrosu ve 
modern tiyatro olanaklarının 
çarpıcı biçimde bir arada 

kullanıldığı, müthiş enerjik, müthiş eğlendirici, mizahla ve militan bir 
ruhla dolu bir sanat şöleniydi bu. (Aynı dönemde yine "Taganka" 
topluluğundan izlediğim "Gali le", "Ana" v.b. gösterileri de, beni 
"Dünyayı Sarsan On Gün" kadar etkilememiş olmakla birlikte, ilginç 
çalışmalardı. .. ) Moskova'ya sonraki yıllarda gidişierirnde de 
"Taganka"dan yeni bir şeyler görmeye mutlaka çalıştım ... 
80 başlarında izlediğim iki "Taganka" gösterisi, Puşkin'den "Boris 
Godunov" ve Dostoyevski'den "Suç ve Ceza", bu tiyatronun 
retasındaki köklü değişimi gösteriyordu."Taganka" belki yine 
öncüydü; arayışları belki yine mil itancıydı; fakat yön değişmişti. . . 
Mizah, akılcı yal ınl ık ve toplumculuk, yerini yoğun bir mistizme 
bırakmıştı ... Güncel sorunların yanıtları, ülke tarihinin derinl iklerinde, 
ve iyice karartılmış sahnede, oyuncuların ellerindeki mumlarla 
aranıyordu ... 
Rus aydınının ruhundaki devrimci l ik ve gizemcilik gelgitlerinin tarihini, 
bir çırpıda geçen yüzyıl ın başlarına, Gogol'e kadar uzatabil iriz. "Ölü 







1 1 9 Canlar"da toplumu eleştirrnek gibi bir amacı olmadıgını, sadece 
insanları güldürrnek için yazdıgını söyleyen Gogol bunu kanıtlamak ( 
bir kez de "Iyi Rusya" betimlemek) için romanının ikinci cildini 
yazmaya koyulmuş, fakat yeteneginin yönüyle aklının çatışkısından, 
yaşamı, amaçladıgı yapıtı da yazamadan, traj ik bir ölümle 
noktalanmıştı. Gogol'un "Palto"sundan çıkan Dostoyevski devrimci 
inançları ugruna sehpada can vermek üzereyken son anda 
bagışlanmış, ilk yapıtlarında da görülen dindarca ögeler sonraki dev 
romanlarında giderek güçlenmişti. l 9.yüzyıl Rus edebiyatının bir çok 
yaratıcısının yapıtlarında, 20.yüzyıl başlarının en önemli edebiyat 
akımını oluşturan simgeci lerin yapıtlarında toplumsal eleştiri, 
ahlakçıl ık ve dindarcı l ık, farklı dozlarda da olsa, çogu kez bir aradadır. 
lik yapıtlarıyla simgeci akım içinde yer alan Boris Pasternak, başından 
beri, ahlakçı arayışlarıyla bel irginleşen bir yazardı. "Doktor J ivago" 
nun sorunsalı ise, devrimde düş kırıklıgına ugramış aydının konumu; 
devrimci şiddete karşı çıkış, kişisel yazgının devrimin geleneklerine 
boyun egmesini kabullenmeyiş olarak özetlenebil ir  ... l 958 tarihini 
ıaşıyan "Fırtınadan Sonra" adlı şi irinde Pasternak, bu düşüncelerini 
aşagıdaki dizelerle dile getiriyordu: 
"Yeni yaşamın yolunu arındıracak olan 
Artık sarsıntılar ve dönüşümler degildir; 
Bir şeylerle alevlenmiş ruhun 
lçtenligi, fırtınaları ve cömertligidir ... " 
1 990 yılı şubat ayında, Pasternak'ın 1 OO.dogum yılı kutlamaları 
nedeniyle bir kez daha Moskova'daydım .. Yazarlar Birligi'nin 
konferans salonunda düzenlenen bir toplantıda, Pasternak ve Rus 
edebiyatı uzmanlarından ltalyan bayan Clara Strada'nın konuşması 
özellikle ilgimi çekmişti. Bayan Strada'nın konuşmasından not 
edebildigim kimi görüşler şunlardı: "Tarih Pasternak için üstüste 
yıgılan olaylar degil, zamanın kozmik hareketidir ... "Doktor J ivago" bir 
düzeni bir kaç saat içinde yok etmeyi amaçlayan bir devrim anlayışına 
karşı çıkıştır ... Eger devrimciligi koşullanmışl ıktan, basmakalıpçıl ıktan 
tam bir kopuş sayarsak, Pasternak'ın şiiri devrimci bir şiirdir ... " 
''Taganka"nın ve Yuri Lubimov'un "Dünyayı Sarsan On Gün"den " 
"Doktor Jivago"ya uzanan serüveni, Rus aydınının yaklaşık iki 
yüzyı ldır devrimcilikten dindarlıga sancılı arayışlarından kopuk 
degi ldir. 

• Boris Pasrernak's immorral 

novel, " Docror Zhivago", afrer irs 

famous cinema version, is now 
sraged by Yuri Lyubimov, who 

counrs ro che ren leading 
direcrors of che world. The music 
is composed by Alfred Schnirrke 
who has combined numerous 
genres ranging from religious 
runes ro jazz and from che 

rhyrhmical elemenrs of dance 
music ro opera arias in his score. 
Lyubimov deseribes his work as a 
free adaprarion and adds rhar 
Pasrernak's poerry plays a 
signifıcanr role in his approach. 
He views che novel as che 
"Tragedy of che Russian Mi nd". 
This is an imporranr work wirh 

all che polirical messages 
underlying che specracular mise 
en scene. Ir is a rrue privi lege ro 
wirness a Lyubimov producrion. 
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Memet Baydur 

Yöneten Directed by Oıman Wöber 

Müzik Music: Mazlum Çinıen 

Dekor Stage design: 
Orhan Alpaılan 

Giysiler Costumes: Strpil Teuan 

Işık Lighting design: Ayhan 
Güldağları 

Oynayanlar Cast 
Mümtaz Sevinç, Halil Doğan, 
Cengiz Daner, Macit Sonkan, 
Erkan Tajdiiğen, Seda Yıldız, 
Muharrem Erlaj, Mazlum Çinıen 
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lllı DEVLET 
� TIYATROLARI'nın değerli 
katkılarıyla gerçeklqtirilmijtir. 
W e are grateful to the State Theatm for 
their valuable contribution. 

Bozuk Kamyonun Çevresinde 
Memet Baydur 

"Bahçıvan lbrahim'e, Arç köyünden Gül izar'a, oglu Ali'ye, Gül'e, 
sebzeci Ago'ya, Fatma'ya, Salih Efendi'ye, Mehmet Efendi'ye, Kalbi 
Delik  Bacı'ya ve yerinden yurdundan edilmiş bütün köylülere." 
1 990 yıl ının kış aylarında Akdeniz'in öbür ucunda bir kentin 
gerçekten küçük bir odasında bu ithafla başladım 'Kamyon'u yazmaya. 
Yedi Mart'ta başlamışım, onyedi Nisan'da bitirmişim. Soluksuz 
çalışılmış kırk gün. Sonra hemen yeni bir oyun yazmaya başladım. 
Kamyon'u yazarken beş altı yıl sonra sahnelenecegini, hele Istanbul 
Festivali seyircisinin önüne çıkacagını düşünmüyordum elbet. 
Yerinden yurdundan edilmiş, köylerinden kasabalarından çeşitli 
yöntemlerle sürülmüş, büyük kente dogru itilmiş, oralarda çok kötü 
şartlar altında çalışmaya zorlanmış ve sonra hizmet ettikleri insanlar 
tarafından sürekli horlanmış insanlar vardı aklımda. Bir kopuklugun, 
bir kültürel itiş kakışın oyununu mu yazacaktım? Kentli oldugunu 
iddia eden zengin köylülerin küçümsedigi, horladıgı hamalları
kapıcıları hizmetçileri-şöförleri-garsonları-işportacı ları mı yazacaktım?  
Büyük şehire ve yollarına ayak uyduran kalpazan lumpenleri mi? Dalga 
mı geçecektim yoksa toplumbilim gözlükleriyle mi "irdeleyecektim" 
bu insanları? 
Yüregimin sesine kapılıp yazmayı yegledim. 
Bu bozuk kamyonu Türkiye olarak algılayabil iriz. Gelip gelmeyecegi 
hatta kim oldugu pek bil inmeyen bir tamirciyi bekleyen insanları da 
Türkiyeli insanlar olarak görebi l iriz. Pek yanlış olmaz bu yaklaşım. 
Keşke bütün mesele bu kadar olsa. Türkiye nüfusunun yarısı 
kentlerde, varoşlarında yaşıyor artık. Köylü, efendimiz degil artık. 
Bütün bunları düşündüm Kamyon'u yazarken. Ortaya bu hüzünlü 

güldürü çıktı. 
Şanslı bir oyun yazarı oldugumu 
düşünürüm hep. Bir çok oyunumda 
oldugu gibi, bu yapımda da oyunumu 
oldugundan daha iyi bir noktaya 
çıkartan sanatçı dostlarım söz konusu. 
Benim için son derece önemli olan 
oyun müzigini yapan Mazlum Çimen 
geliyor akl ıma hemen. Enfes bir 
çalışma. Dekor, kostüm, ışıgı kotaran 
arkadaşların emegi. Cengiz Daner'den 
Macit Sonkan'a, Erkan Taşdögen'den 
Mümtaz Sevinç'e, Seda Yıldız'dan Halil 
Dogan'a kadar enfes bir takım oyunu 
çıkaran oyuncular. Oyunu dingin, 
alçakgönüllü bir ustalıkla sahneye 







123 
koyan dostum Osman Wöber'in gülümseyen emeğini düşünüyorum 
bir de. Sayın Wöber oyunu anlamakla yetinmedi, katkılarıyla 
zenginleştirdi. Dediğim gibi şanslı bir oyun yazarıyım ben. Gerçek 
tiyatronun yazarı da aşan bir gönül ve akıl beraberliği olduğunu bilen 
kişilerle çalıştım çoğu zaman. Az şey deği ldir bu. Herkese iyi seyirler 
dil iyorum. 

• A rruck loaded wirh four big 
boxes breaks down in rhe middlı 

of now here . . .  Ir also carries four 
people . . .  Four people rhar keep 
transporring freighr from one 
rown ro rhe orher wirhour ever 
experiencing anyrhing else rhan 

rourine . . .  A driver, his assistane 
and rwo carriers . . .  They have no 
idea rhar they are norhing bur 
pieces of goods j usr !ike rhose 
loaded ar rhe back of rhe rruck . . .  
unril rhe rruck breaks down and 
rhe rourine flow of life fa lls 
aparr . . .  "The Truck" is a play 
abour coming ro rerms. Four 
men rhar are for rhe fırsr rime 
facing rhemselves, each other an 
even che rruck, in a suspended 
period of rime, are also facing w 
rhe ciry people. 



HiSTERi sal Nevrozun Analizinden Bölümler 

HYSTERIA or Fragments and Analysis of an Obsessional Neurosis 

T erry Johnson 
Çeviren Translated by Ahmet 
Levendof,fu 

Yöneten Directed by Ip/ Kaıapoğlu 

Sahne tasarımı Stage design: 
Duygu Sağıroğlu 

Giysi tasarımı Cosrume design: 
Sevim Çavdar 

Işık tasarım ı  Lighting design: 
Cafer Yiğiter 

Müzik Music:)oi!t Simon 

Yönetmen Yardımcıları 
Assistants to the director: Arzu 
Bigat Bari/, Celal Perk 

Oyuncular Cast: 

Haluk Bilginer, Zuhal 0/cay, 
Selim aJil Öuan, Mehmet Akan-Erick 
Garcin, Göniil Sadeefe, Tiilay Akın, 
lımaif Yiikıtl 

Psikanaliz, Gerçeküstücülük ve Histeri; Bir Oyun 
Ahmet Levendoğlu 

Sigmund Freud i le Salvador Dali'nin 1 938 Temmuz'unda Freud'un 
Londra'daki evinde buluşmaları, Histeri'nin temel esin kaynağı olmuş. 
Dali, sonraları, bu buluşmanın gerçeküstücülük akımının ölümüne yol 
açtığını söyleyecektir. Oyundaki "buluşma"da ise bakın neler oluyor: 
Analiz isteği yerine gelmeyen bir genç kadın Freud'a gözdağı vermek 
amacıyla soyunmuş, sonra bir küçük odaya kapatılmıştır. Freud 
kadının yağmurluğunu giyrnek zorunda kalmış, bir başka karışıklık 
sonucu bir kolu da bir çizme içine sıkışmıştır. Çenesini bağlayan bir 
sargının fıyongu başından sarkar. Açıktaki eliyle, üstüne sıcak su 
torbası asılı, her bir yanını sümüklüböcekler kaplamış bir bisikleti 
tutar. Doktoru Yahuda bir kadın külodunu ona doğru sallamaktadır. 
Yağmur yağmakta, canavar düdükleri çalmaktadır. Kapıdan girdiğinde 
bu gerçeküstü görünümle karşılaşan Dal i'nin ağzından şu sözler 

1----------------ı dökülür: "Işte. Doğrudur. Dal i'nin yalnızca düşledikleri, sen 
Yer Venue: Taksim Sahnesi 
Taksim Stage 
Tarih Dare: 3 1 .05. 1 996 1 
01 .06. 1 996 
Saat Time: 21 .30 

yaşıyorsun!" Sonra Dali, başına vurulması sonucu, kendinden geçer, 
yere serilir. Freud, çıplak kadına giysi bulmak için onun arkasına geçip 
pantalonunu sıyırmakta iken doktor Yahuda belirir. Yahuda bunu bir 
"cinsel sapkınl ık girişimi" olarak görür. Dali oyunun yarısını "don 
paça" geçirir ... Görüleceği gibi tüm bunlar, fars türünün büyük ustası 
Feydeau'nunkilere taş çıkartan bir fars örneği ortaya koyuyor. 
Ancak oyun, sonraları, özü ve içeriği ile tiyatronun öteki ucuna, 
(çağdaş bir) tragedyaya dek uzanıyor. Oyunun el attığı, amansızca 
sorguladığı kurumlar ve kavramlar; bil im (psikanaliz, tıp), sanat 
(gerçeküstücülük), Tanrı (ve insanoğlunun Tanrı inancı), aile, toplum 
(ve onun baskı güçleri). Ama tüm bunlardan daha öne çıkan tema 
(Freud üzerine bir oyundan bekleneceği gibi) ülkemizde ve hemen 

tüm dünyada toplumların kanayan 
yaralarının en üstü örtüleni, en 
hasıraltı edileni: çocuğa yönelik (aile 
içi) cinsel "taciz" ve saldırı. Işte bu 
denli "ciddi" konularla "uçuk" bir fars 
biçemini kaynaştırmada T erry 
Johnson'un ustalığını bir I ngiliz 
eleştirmen şöyle açıklıyor: "0, keskin 
gülmece duygusuyla donanımlı bir 
ahlakçı." 
Kanımca yazar bir başka şeyi de 
yetkinl ikle yapıyor; nitelikli bir tiyatro 
yapıtı için iyi, özgün bir 
"kurgulama"nın önemini ortaya 
koyuyor, kendi kurgusundaki ustalıkla. 
Düş ile gerçek, düşlem (fantazi) i le 
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gerçeklik arasındaki bıçak sırtı denge o kurguda tartı lıyor. Bunlar, 
kuşkusuz, olağanüstü bir "zeka"nın, giderek bir "tiyatro zekası"nın 
ürünü. 
Terry Johnson Histeri'de yukarıda sıralanan kavramlaralkurumlara 
yönelttiği sorgulamalarını, çok etkileyici bir tiyatro diliyle, oyun 
kişilerinin sesienişlerinde biçimliyor. Bunlardan biri, bi l im adamı 
sorumluluğunun olduğu gibi Tanrı inancına karşı insanın "özüne" 
yönelik inancının tutkulu ve şiirsel savunusu. "Musa ve Tektanrıcılık" 
yapıtını yayınlamaktan onu caydırmaya çalışan dostu ve doktoru 
Yahuda'ya şöyle diyor Freud: "Ne seçenek ileri sürüyorsun? Son 
görüşlerimi sansür edip, gözetime al ıp bir yerlere kilitleteyim, sonra 
bir gün bir başkası çıkıp aynı sonuçlara vardığında - ki elbet böyle biri 
çıkacaktır - ona desinler ki: 
'Bizimkinden daha karanl ık dönemlerde senin gibi düşünen biri 
olmuştu.' Hayır, bir kasırgaya karşı bir mumun gücü ne ise Tanrının 
bu karanlıkta ışık olması da işte odur. Sonunda sönecektir. Ama eğer 
bir adam onun varlığını yadsıyıp o balonu patlatırsa, o patlamayı 
ateşleyen en ufak kıvılcım,Tanrının içimizde tutuşturduğu aşağılık 
umut ateşlerini karanlığa gömecek denli parlak bir ışık olacaktır. 
Tanrının ölümünün tutacağı ışık, cehenneme ya da cennete değil, 
kendimize giden yolu aydınlatacaktır. Bir düşün. Düşünün ki 
kendimize inanmaya başlıyoruz." Oyunun kadın kahramanı Jessica'nın 
"çocuğa yönelik cinsel 'taciz'-saldırı" olgusuna dayalı "tirad"larının her 

biri ise birer "sahne çığlığı". 
Freud'un, oyunun finalinde 
geçmişiyle hesaplaşmasının 
sonundaki "bildirimi" de içten 
ve anlamlı: "Ben duyumsamayı 
değil, düşünmeyi seçtim." 
Düşünmeyi seçen bir yazarla 
düşünmeyi seçen bir 20. yüzyıl 
kahramanının buluşması, 
H iste ri. 
Tiyatro Stüdyosu, çok incelikli 
istemleri olan H isteri'yi her 
zamanki özenli yaklaşımıyla 
hazırladı, sahneledi. Izleyicinin 
öncelikle bunun ayırdına 
varacağı inancıyla bir kez daha 
Uluslararası Istanbul Tiyatro 
Festivali'nde yer alıyoruz. 

• " In  January 1 938 Sigmund 
Freud, suffering from rerminal 
cancer of che jaw, arrived in 

London having escaped N azi 
persecurion. In March he saw 
Ben Travers' farce 'Rookery 
Nook' .  In July Salvador Dali 
came ro rea and in November 
Freud published a book rhrowing 
doubrs on his previous 
conclusions abour che cause of 
psychoneurosis. All rhese 
circumsrances, raken from diary 
enrries of che grear man himself, 
conrribure ro Terry Johnson's 
remarkable play ( . . .  ) 'Hysreria' is 
loosely based on a (facrual) 
meering of Sigmund Freud and 
Salvador Dali - which, according 
ro Dali, !ed ro che dearh of che 
Surrealisr movemenr( . . .  ) Johnson 
is che mosr generous of 
playwrighrs: as well as Fanrasy 
he gives us Comedy, Farce, 
Anarchy, Nudiry, Tragedy, 
Parhos, Blasphemy and Slapsrick 
( . . .  ) leaves nor one i nch of our 
hearrs and mind neglecred ( . . .  ) Ir 
is a feasr, a rrear, a loving gifr 

( . . .  )" 
(Aline W aires, Plays & Players. 
February 1 996) 



ME DEA 
Euripides ve Heiner Müller'in 
yapıtlarından uyariayan ve 
yöneten Adapted from the works 
of Euripides and Heiner Müller 
and directed by Theodoros Terzaport/os 

Çevre Düzeni et design: 
Hemıophilos Hondolidis 

Giysi Cosrume: Alla Kozinkova 

Işık Lighting: Theodoros Terzapau/os 

Müzik Music: Giircii ezgileri 
Georgian 

Resim Photography:Joharma \'(/eber 

Oynayan Performed by Alla 
Demidava 

Yer Venue: Aya Irini Haghia Eirene 
Tarih Dare: 02.06. 1 996 
Saat Time: 1 9.00 

llı o.ır,��-'!'!C Sanalplarm 11/a;mu 
OLYMPIC AIR\VA YS ile 
saf,lanmljltr. 
Transporlation of the artists by kind 
courlesy ofOLYMPIC AIR\VA YS. 

Medea Üstüne 
T heodoros Terzopoulos (Çev iren: Ş ehtıaz Tah it·) 

Mül ler'in "Medea"sında üç karakter vardır (Medea, dadısı ve Jason). 
Ancak dadının "Medea Aynası" işlevi göz onüne alındıgında Müller'in 
Euripides'in oyununu iki ana karaktere indirgedigi görülür. Böylece 
bir diyalektik yaratı lır-Medea ve Jason: kadın ve erkek. 
Dil ve imgeler usa saldıran ve onu alt üst eden silahlar olarak 
kullanıl ıyor bu oyunda. Karakterler seyirciye özdeşleşme olanagı 
sunan sempatik figürler degil. Kentsoylu seyirciler için tabu olabilecek 
bir dil ve konu onları ilk anda itebi l ir, ancak aynı zamanda onlara 
heyecan verecek ve bir ritüel havasına sokacaktır. Müller tiyatroyu 
bir "Süreç" olarak görür. Kraus da bu konuda şunları söyler 
"Mül ler'in tiyatroyu bir süreç olarak görmesi, seyirciyi dramatik 
üretime çekmesi anlamına gelir." Seyirci her gösteride önemli bir 
unsurdur. "Medeamaterial" bize ölümün yansımasını getirir, ancak 
umut vardır, hem de yalnızca bir kadının bacakları arasında degil, aynı 
zamanda bir ezanın dudakları arasında. 
Söylence, insan vücudu aracılıgı ile görselleşir. Müller insanın içine 
girerek aynı zamanda ölümsüz de olan içsel dogruları bulur. Erkek ve 
kadın arasında herhangi bir fark kalmaz (bu da kendi içinde 
özgürleştirici birşey olarak yorumlanabilir) ancak bu beraberinde 
dehşeti getirir. Akıllı i le deli, yaşayanla ölü arasındaki farklar si l inir. 
Anlamı boşalmış bir dünyada sürekli tekrarlanan anlamsız 
hareketlerine tanık oluruz. Bu paradigmatik olarak kurgusu sökülmüş 
bir durumdur: gösterenler sonsuz bir döngü içinde diger gösterenleri 

temsil eder, insanlar 
ölüleri, ölü lerse 
insanları yansıtır. 
Gençlik ve yaşlı l ık, 
bir türlü 
yenemedikleri 
davranışları sonunda 
ölü, hatta daha da 
kötüsü yaşayan ölü 
hal ini  alır. 
Alla Demideva eşine 
rasianmadık bir tarzla 
Medea'nın her iki 
yönünü, hem 
karanlık, hem aydınlık 
tarafını yorumluyor 
ve bu arada Yunan 
etkisini, 
Bisenstein'dan 
Parajanov'a kadar, 
kendi ülkesinin izleri 
ile birleştiriyor. 







1 3 1  
'Terzopoulos'un tiyatrosunda söylence b i r  masal değil, yoğun ve 
koyu bir deneyimdir; prova süreci dramaturjinin uygulanması değil, 
anıların ülkesine bir yolculuk serüvenidir; vücut ve metin birliğinin, 
Hoelderlin'in Sofokles çevirisi bağlamında değindiği fiziksel bir varl ık 
olarak sözcüğün kayıp anahtarıdır." 
Heiner Mü/ler 

• Euripides is one of che three 
grear rragedy w ri ters of che 
Ancienr Greek Theatre. Heiner 
Müller is among che leading 
inrel lecruals and playwrighrs of 
conremporary cheacre. Alla 
Demidova, is a "Diva" of che 
drama world. A fam iliar name co 
che Turkish rhearre audience, 
Theodarus Terzopoulos, has 
sraged "Medea'' inspired by 
Euripides's "Medea" and Heiner 
Müller's "Medeamacerial". 
Terzopoulos's version also bears 
che rich colours of che Georgian 
culrure (Colkhis). "Medea" is che 
closing play of che Sc h 
Inrernacional İstanbul Thearre 
Festival. Alla Demidava will 
perform ch is play ar Hangia 
Eirene and ir  will be remembered 
not only wich i es rich conrenr, bu c 
also as an acring feasr. 
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I N G I LT E R E  U N I T E D  K I N G D ü M  

��g:g�� The THE BRITISH COUNCIL'ın değerli katkılarıyla gerçeklejtirilmipir. ��===�� British 
��g:g�� Council \Ve are grateful to THE BRITISH COUNCILfor their valuable contributiorı. 

TIYATROYA MEKAN OLUŞTURMAK 

MAKING SPACE FOR THEA TRE 
Araştıran, düzenleyen Researched, devised by la in Mackimosh 

"Tiyatroya Mekan Oluşturmak Sergisi", l l .  Dünya Savaşı sonrası Ingiliz tiyatrolarında iç mekanların 
tarihi gelişimini konu almaktadır. 1 9S8 yılında savaş sonrası i lk tiyatro olan Coventry Belgrade 
Tiyatrosu'nun kuruluşundan günümüze kadar geçen 40 yıl l ık süre içinde gerçekleştirilen tiyatro 
projeleri, yazı, plan, fotoğraf ve maketler yolu i le sergilenmektedir. Tiyatro tasarımı alanında önemli bir 
isim olan lain Mackintosh tarafından araştırılan ve düzenlenen bu sergi, hem çağdaş Ingiliz tiyatrosunu, 
hem de tiyatroların mimari gelişimlerini konu almaktadır. Ingi ltere'de bulunan 30 tiyatronun incelendiği 
sergi, üç bölümden oluşmaktadır: Geleneksel Tiyatrolar, Yeni Mekanlar, Yurtdışında Tiyatrolar. 

Yer Place: Atatürk Kültür Merkezi, Alt Fuaye 
Ararürk Culrural Cenrre, Firsr Foyer 
Tarih Dare: 1 6 - 25.05. 1 996 

ARUJP ARUP'a ijbirliğirıden dolayı tqekkiir ederiz. 
\Ve are graıeful to ARUP for their kind cooperation. 

TÜRKIYE T U RKEY 

KARAGÖZ TASViRLERi SERGISi 

EXHIBITION OF KARAGÖZ FIGURES 

Sergimiz Geleneksel Türk Tiyatrosunun en renkli birimlerinden "Karagöz"ü tanıtıyor. Sergide Karagöz 
tasvirlerinin nasıl yapıldığı aşama aşama sergi lenirken, Karagöz'ün en renkli dünyasıda deve derisinden 
oyulan fıgürlerle seyirciye yansıtılıyor. 
Gölge oyununun Şamanist ve Budist köklerine dayanan figürlerden tutun da, Osmanlı Imparatorluğu 
dönemi Istanbul'una adımını atmış tipiere (Zenne, Acem, Tuzsuz Deli Bekir, Tiryaki, Laz, Beberuhi, 
Çelebi, Baba Himmet, Efe, Kürt, Çengi, Çerkez, Yahudi, Arnavut, Rumelil i , Ermeni, Rum, Arap v.b.) 
varana dek. 
Karagöz oyunlarında çok önemli bir yer tutan, perdede seyirciyle ilk defa karşılaşan veya ilk ağarlayan 
fıgür, def velveleleriyle nareke (otantik karagöz oyunu çalgısı; kamışın üstüne bir delik açıl ıyor, iç ine 
üflenen hava, bir ucuna bağlanan ince sigara kağıdını titreştirerek ses vermesini sağlıyor) zırıltılarıyla 
seyirciyi oyuna bağlayan, seyirciye oyunun türü ve biçemi hakkında ilk mesajları veren 
"göstermelikler", bu serginin en önemli bölümlerinden. 

Yer Venue: The Marmara, Istanbul - Lobi The Marmara, Istanbul- Lobby 
Tarih Dare: 1 7.05. 1 996 - 2.06. 1 996 
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ANTi K TiYATRODA BEDEN KULLAN IMI  

BODY LANGUAGE IN ANCIENT THEATRE 

Theodoros Terzopoulos 

Prieria, Yunanistan doğumlu olan Terzopoulos, 1 965-67 yılları arasında K. Michai lidis Tiyatro 
Okulunda ve daha sonra Almanya'da Beriiner Ensemble'da tiyatro eğitimi gördü. 1 98 1  yılında Kuzey 
Yunanistan Devlet Tiyatro Okulunun başına geçti ve 1 985-87 yılları arasında Delphi Avrupa Kültür 
Merkezi tarafından düzenlenen Uluslararası Antik Yunan Tiyatrosu Buluşmasının sanat yönetmenliğini 
üstlendi. 1 986'da Attis Tiyatrosunu kurdu. 1 993 yılından itibaren 1 995'de Atina'da gerçekleştirilen ve 
1 998 yılında Japonya'da düzenlenecek olan Tiyatro Ol impiyatlarının Uluslararası Komitesinin 
Başkanlığını yürütmektedir. Terzopoulos'un yönettiği oyunlar arasında "Bakhalar" (Euripides), "Medea 
Material" (Heiner Müller), "Quartet" (Heiner Müller) , "Persler" (Aeschylus), "Antigone" (Sofokles), 
"Zincire vurulmuş Prometeus" (Aeschylus) ve son olarak "Medea" (Heiner Mül ler, Euripides) 
Terzopoulos, Attis tiyatrosuyla daha önceki yıllarda da U luslararası Istanbul Tiyatro Festivali'nin 
konuğu oldu ve geçtiğimiz yıl Festival çerçevesinde başlatılan Atölye çalışmalarının i lkini gerçekleştirdi. 

Yer Place: Akademi Istanbul 
Tarih Dare: 18 - 23.05. 1 996 

[lı oa.r•,.•c Sanatrmm ulapmı OLYMPIC HA VA YOLLARI ile sağlanmqtır. • ' • • • • • T ramportation of the artisı by kin d courtesy of OL Y M P /C A 1 R \VA Y . 

SCOT: TADASHI SUZUKI TEKN iGi  

SCOT: THE T ADASHI SUZUKI TECHNIQUE 

El/en Lauren 

Ellen Lauren ünlü tiyatro yönetmeni Tadashi Suzuki'nin yanında eğitim görmüş ve Suzuki Company of 
Toga'da (SCOT) görev almış. Bir SCOT yapımı olan ve büyük başarı kazanan "Dyonisos" adlı oyunda 
Agave rolünü üstlenmiş ve toplulukla dünyanın bir çok yerine yapılan turnelere katı lmış. Bunların 
başlıcaları Atina ve Delphi'de yapılan Tiyatro Olimpiyatları, ltalya'da Vincenza Tiyatro Olimpiyadı ve 
Toroneo'da düzenlenen Japon Festivali. Lauren, A.B.D. başta olmak üzere, Suzuki Oyunculuk 
Metodunu dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirdiği Atöye Çalışmalarıyla tanıtarak yaygınlaşmasını 
sağladı. Halen New York'ta Jul l iard Tiyatro Okulu, Columbia ve Fordham Üniversitelerinde öğretim 
görevlisi olarak çalışmaktadır. 
Lauren, Tadashi Suzuki ve Anne Bogart ile birlikte Saratoga Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün (SITI) 
kurucularındandır. SITI kanalıyla her yaz New York'ta özel eğitim programları uygulamaktadır. Bu yıl 
Atlanta Olipiyatları çerçevesinde yer alan Kültür Olimpiyatlarında konuk eğitimci olarak görev aldı. 
Suzuki Oyunculuk Metodu, uluslararası üne sahip Japon yönetmen Tadashi Suzuki tarafından son 25 yı 
içinde geliştirilen bir teknik. Çalışmanın özü, oyuncunun bedenine yüklediği enerjiyi hareket 
hal indeyken ve özell ikle durgun anlarda kontrol edebilme yetisini geliştirmesine yöneliktir. Geleneksel 
Japon teknikleri i le Antik Yunan öğreti lerini temel alan Suzuki Metodunda, oyuncu, kendi bedenine 
konsantre olarak, içinde keşfettiği gücü ortaya çıkarmaktadır. 

Yer Place: Akademi Istanbul 
Tarih Dare: 24 - 30.05. 1 996 
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ROBERT WI LSON VE ANTiK DÜNYA 

ROBERT WILSON AND THE ANCIENT WORLD 

Prof Margherita Rubino Bertini 

1 982'den beri Genova Üniversitesi'nde Antik Yunan Edebiyatı üzerine arştırmalarını sürdüren 
Margherita Rubino Bertini, 1 949'da Geneva, ltalya'da doğdu. Antik Yunan Tiyatrosu üzerine pek çok 
bi limsel makale yazdı. Plautus ve Vergilius üzerine dört kitap yayımladı. Profesör Rubino halen Genova 
Üniversitesi'nde Sanat Tarihi ve Antik Tiyatro dersleri vermektedir. 1 989'dan beri tiyatro 
eleştirmenidir. "La Republica" gazetesinde çağdaş tiyatro ve sanat içerikli yazı ları yayımlanmaktadır. 
Son kitapları arasında "Modern Rus Edebiyatı'nda Klasik Fedra" yeralmaktadır. 

Yer Place: Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Atatürk Cultural Cenrre Chamber Theatre 
Tarih Dare: 1 9.05. 1 996 
Saat Time: 1 1 .30 o iT AL YAN KO LTO R MERKEZ/'ne, i;bir!iğinden dolayı ıe;ekkiir ederiz. 

\ll' e are graıeful to the IT AL/AN CULTURAL CENTRE/or their cooperation. 

YEN i B iR  BiNYillN EŞiGi NDE BERTOL T BRECHT VE 
HEINER MÜLLER 

BERTOLT BRECHT AND HEINER MÜLLER AT THE 

TURN OF THE MILLENIUM 

Prof Ernst Schumacher 

Alman Dil i ve Edebiyatı üzerine eğitim gören tiyatro bil imeisi Prof. Schumacher, 1 965'den beri Berlin 
Üniversitesi'nde Sanat Tarih i  ve Teorisi üzerine dersler vermektedir. 1 955'de Berlin Üniversitesi'ne 
bağlı olarak " 1 9 1 8- 1 933  Bertolt Brecht'in Tiyatro Denemeleri" adlı Araştırma Birimini kurmuştur. 
Brecht üzerine birçok inceleme yazısı yayıniayan Prof Schumacher, 1 978'de Renate Schumacher i le 
birlikte "Söz ve Resimle Brecht'in Yaşamı" adl ı  bir Brecht biyografısi yayımladı. Ülkesinde ve yurt 
dışında önemli Brecht kongre ve sempozyumlarının düzenleyicisi ve konuşmacısı oldu. 
Prof. Schumacher uzman bir Brecht araştırmacısı olmasının yanısıra, sanat tarihçisi ve tiyatro 
eleştirmenidir. Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliğini'nin ikinci başkanı l ığını yürütmekte ve Berlin 
Sanat Akademisinin 'Ordinarius' ünvanına sahiptir. 

Yer Place: Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Atatürk Cultural Cenrre Chamber Thearre 
Tarih Dare: 27.05. 1 996 
Saat Time: 14.30 � ALMAN KÜLTÜR MERKEZI ISTANBUL'a, i;birliğinden dolayı ıe;ekkiir ederiz. 

\Ve are grateful to the GERMAN CULTURAL CENT RE ISTANBULfor their cooperation. 
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YURi LU BiMOV VE ÇAGDAŞ TiYATRO 

YURI L YUBIMOV AND CONTEMPORARY THEATRE 

Yuri Lubimov 

1 9 1 7'de Rusya'da doğdu. 1 940 yı l ında Vahtangov Stüdyosu'nu en iyi öğrencilerden biri olarak bitirdi. 
Vahtangov Tiyatrosun'da yönetmen olarak çalışmaya başladı. 1 954 yılında Rus Federasyonu Devlet 
sanatçısı ünvanını aldı. 1 963 yı l ında ilk kez "Sezuan' ın Iyi lnsanı"nı sahneledi . 1 964 yıl ından itibaren 
Moskova Taganka Tiyatrosu'nun baş yönetmeni oldu ve burada bir grup öğrencisiyle tiyatro tarihinde 
Stanislavsky, Vahtangov, Meyerhold ve Brecht' in sanat geleneklerini içeren yeni bir çığır açtı. 
Lubimov'un tiyatro politikasının özelliği, repertuarına aldığı oyunların Rus tiyatrosunun başyapıtları 
olmasıdır. Lubimov Taganka tiyatrosunda otuzdan fazla oyun sahneledi. 
Yuri Lubimov ülkesinde 'isyankar yönetmen' olarak isim yapmıştır. Oyunlarındaki yalın gerçekçil ik 
zaman zaman döneminin yönetimini rahatsız eder. Bunun sonucu olarak, Lubimov 1 984'de ülkesini 
terk etmek zorunda kal ır ve vatandaşlık hakları elinden al ınır. Yurtdışında sürgün hayatı yaşarken 
sahnelediği oyunlar onun şöhretini perçinler. Adı dünyanın ilk on yönetmeni arasında anı lan Yuri 
Lubimov tiyatroda olduğu kadar opera ve bale yorumları ile de büyük başarı elde etmiştir. Son yıllarda 
sahnelediği "Martı", "Vişne Bahçesi", "Eiektra", ve "Doktor J ivago" , bu büyük ustanın tartışı lmaz 
yaratıcıl ığının kanıtlarıdır. 

Yer Place: Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Atarürk Culcural Cencre Clıamber Theacre 
Tarih Dare: 3 1 .05. 1 996 
Saat Time: 1 1 .30 
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GÖSTERi YERLERi 

VENUE ADDRESSES 

Aksanat 
istiklal Caddesi, Akbank Binası - Beyoğlu 
Tel: 02 12 252 3500 
Atatürk Kültür Merkezi Acarürk Culcural Cencre 
Taksim 
Tel: 02 12 25 1 5600 
Aya Irini Müzesi Haghia Eirene Museum 
Topkapı Sarayı DıJ Av/um - Sultanahmet 

Aziz Nesin Sahnesi Aziz Nesi n Scage 
AKM Otopark altı - Taksim 
Tel: 021 2  293 3 1 09 
Istanbul Sanat Merkezi İstanbul Are Cencre 
Sakızağacı Caddesi, Eskiçejme Sokağı, 1 2 - Tarlabt�jl 
Tel: 02 1 2  256 3 75 1  
Kenter Tiyatrosu Kencer Theacre 
Halaskargazi Caddesi, 35 - Harbiye 
Tel: 02 1 2  246 3589 
Martı Sanat Evi Marcı Arr Cencre 
istiklal Ct�ddesi No. 330 - Tünel 
Tel: 021 2  293 8 1 3 7  
Muhsin Ertugrul Sahnesi Muhsin Erruğrul Scage 
Harbiye 
Tel: 02 1 2  240 77 20 
Oda Tiyatrosu Chamber Theacre 
Atatürk Kiiltiir Merkezi 
Tel: 021 2  25 1 5600 
Ortaköy Meydanı Orraköy Square 

Roxy 
Aslan Yatağı Sok. No. 1 13 - Sıraselviler 
Tel: 02 1 2  249 4839 
Rumelihisarı Rumeli Forrress 
Rumeli hisarı 
Tel: 02 12 265 04 1 0  
Stüdyo Oyuncuları Sahnesi Scudio Players Scage 
Valikonağı Caddesi, Akkirmanlı Sokak 30138 - Nipntajl 
Tel: 02 12 246 7725 
Talimhane 
Şehit Muhtar Ct�d. No. 69/A - Talimhane 
Tel: 02 1 2  256 6654 
Taksim Sahnesi Taksim Scage 
Sıraselviler Caddesi - Taksim 
Tel: 021 2  249 6944 
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Abelard v e  Heleise 108 
Adam Adamdır 88 
Aktör Kean 44 
Azizname 95 J8 
Bir Takım Azizlikler 56 
Budala 104 
Can Çekişen Karmen 64 
Doktor Jivago 1 16 
Gergedanlaşma S l  
Gılgameş 100 
Haritadan Naklen Yayın 71 
Histeri 1 14 
Ikili Figür 60 
Kamyon 1 10 
Kimlikler 76 
Kurt Weill 1 Brecht Konseri 84 
La Dolce Vita 48 
Medea 1 18 
Moskova-Petuşki l ll 
Persetone J l 
Prometeus'un Özgürlügü 96 
Savaş Oyunları 91 
Savaş ve Barış 80 
Şeyh Bedreddin Destanı 68 

INDEX OF PLA YS 
Abelard and Heloise 108 
A Man is A Man 88 
Azizname 95 3 8  
Becoming a Rhinocerus S l  
Bir Takım Azizlikler SIS 
Carmen Funebre 154 
Docwr Zhivago 1 115 
Double Flgure 150 
Edmund Kean 44 
Epos of Sheikh Bedreddin 158 
Gilgamesh 100 
Hysreria 124 
Idenriries 715 
!dior, The 104 
Kurt W ei l l  1 Breche Concerr 84 
La Dolce Vi ra 48 
Liberation of Prometheus, The 915 
Map, the Playback 72 
Medea 128 
Moscow Stations l l l 
Persephone 3 2  
Truck, The 120 
W ar and Peace 80 
War Games 92 



138 FESTiVAL KATALOGU 

FESTIVAL CA T ALOGUE 

Baskıya Hazırlayanlar Edirors 

DIKMEN GÜRÜN U ÇARER 
KOZA GÖKBUGET 

Festival Afişi Festival Poster 

Tasarım Design 

ESEN KAROL 
Fotograf Phorograph 

SERDAR T ANYELI 

Grafik Tasarım Graphic Design 

BÜLENT ERKMEN 

Grafik Uygulama Graphic Application 

OSMAN TÜLÜ (TI POGRAF) 

Baskı ve Cilt Priming 

MAS MATBAACIL IK A.Ş. 



NOTLAR NOTES 



NOTLAR NOTES 



NOTLAR NOTES 



NOTLAR NOTES 



N OTLAR NOTES 



NOTLAR NOTES 
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