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1 O. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek saglayan
T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu,
Kültür Bakanlıgı ve Turizm Bakanlıgı'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culrure and Arts
is grateful to the Promotion Fund of the
Turkish Prime Ministry, of Culture and the
Minisrry ofTourism for their generous
contribution rowards the realisation of the
lOrh International İstanbulTheatre Festival.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılı
The 75'h Anni versary of rhe Repubıic of Turkey

Sanatçı, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra,
alnında ışığı ilk duyan insandır.

ISTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
Sanatla 26 Yıl
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Avrupa'nın birçok
kentinde yılın belirli dönemlerinde yapılmakta olan
ve çeşitli sanat dallarını içeren festivalierin bir
benzerinin, Istanbul'da'da yapılmasını düşleyen
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın önderliğinde, 1 973
yılında kuruldu. lik Istanbul Festivali, Cumhuriyetin
SO. yılının kutlandığı 1 973 yılında, 1 S Haziran 1 S Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Istanbul Festivali, ilk yıllarından itibaren, Türkiye ile
birlikte çeşitli ulusların değişik sanat dallarındaki
yaratıcılıklarının en iyi örneklerinin yanısıra
programında seminer ve konferansiara da yer verdi.
Istanbul Festivali 1 977 yılında Avrupa Festivalleri
Birliği Üyeliği'ne kabul edildi. Uluslararası Istanbul
Müzik Festivali 2S yılda La Scala Filarmoni'den
(Muti) New York Filarmoni (Mehta & Masur) ve
Concertgebouw Kraliyet Orkestrası'na (Sawallisch),
Orpheus Oda Orkestrası'ndan lskoç Oda
Orkestrası'na (Mackerras & Hickox), Hilliard
Topluluğu'ndan Tokyo Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'ne,
Aldo Ciccolini'den lvo Pogorelich'e Yehudi
Menuhin'den ltıhak Perlman'a, Julian �loyd
Webber'den Mischa Maisky'e, Narciso Yepes'ten
Christopher Parkening'e, Leyla Gencer'den
Montserrat Caballe'ye, Bolşoy Balesi'nden
Amerikan Bale Tiyatrosu'na dünyanın en önemli
sanatçı ve topluluklarını Istanbul'da konuk etti.
Başlangıç yıllarında Uluslararası Istanbul Festivali
programında yer alan film gösterileri 1 984'ten
başlayarak Nisan ayında düzenlenen ayrı bir şenliğe
dönüştü ve Uluslararası Istanbul Film Festivali adını
aldı. 1 98S'te Festival programında, ilk kez biri
uluslararası Altın Lale ödülü, diğeri ulusal olmak
üzere iki yarışmalı bölüme yer verildi. 1 989 yılı
başında, FIAPF (Federation lnternationale des
Producteurs de Films/Uiuslararası Film Yapımcıları
Dernekleri Federasyonu) tarafından "Özel Konulu,
Yarışmalı Festival" olarak tanındı. 1 996 yılından
şimdiye dek Robert Wise, Türkan Şoray, Gillo
Pontecorvo, Michelangelo Antonioni, Claude
Sautet, Elia Kazan, Peter Greenaway, lstvan Szabo,
Muhterem Nur, Faruk Kenç ve Bertrand Blier gibi
yerli ve yabancı ünlü sinema ustalarına ve
sanatçılarına "Yaşamboyu Başarı" ve "Onur"
ödülleri verilmeye başlandı.
Uluslararası Istanbul Festivali programının bir diğer
bölümünü oluşturan Tiyatro, 1 989 yılında Mayıs
ayında düzenlenen Uluslararası Istanbul Tiyatro
Festivaline dönüştü. Bugüne değin çeşitli Türk
topluluklarının yanısıra Piccolo Teatro di Milano
Teatro d'Europa, Attis Theatre, Beriiner Ensemble,
Centre Dramatique National D'Orleans, Royal
National Theatre gibi dünyanın önde gelen tiyatro
topluluklarını ve Robert Wilson, Yuri Lyubimov,

Janusz Wiesniewski, Stephane Braunschweig,
Theodoros Terzopoulos, Heiner Goebbels,
lan Holm, Diana Rigg, Alla Demideva gibi sanatçıları
konuk eden Tiyatro Festivali'nde 1 997 yılından
başlayarak "Onur" ödülü verilmeye başlandı.
Tiyatro Festivali'nin ödüllerini Giorgio Strehler,
Yıldız Kenter, Yuri Lyubimov ve Melih Cevdet
Anday aldılar.
Daha önceki yıllarda yine Uluslararası Istanbul
Festivali programlarının bir bölümü olarak
düzenlenen plastik sanatlar dalındaki çeşitli ulusal ve
uluslararası sergilere 1 987 yılında son verildi ve bu
tarihten itibaren çağdaş sanattaki son akımların
sergilendiği Istanbul Bienali düzenlenmeye başlandı.
1 989'da, genel koordinatörlüğünü Beral Madra'nın
üstlendiği 2. Bienal'in teması "Geleneksel
Mekanlarda Çağdaş Sanat"tı. 1 992' de
gerçekleştirilen 3. Uluslararası Istanbul Bienali'nin
yönetmeni Vasıf Kortun ise sergiyi "Kültürel
Farklılıklar" teması altında topladı. Küratörlüğünü
Rene Block'un üstlendiği 4. Uluslararası Istanbul
Bienali'nin teması ORIENT/ATION olarak saptandı
ve Bienal'e S 1 ülkeden 123 sanatçı katıldı.
1 997 yılında düzenlenen S. Uluslararası Istanbul
Bienali'nin küratörü Rosa Martinez'in teması ise
"Yaşam, Güzellik, Çeviriler/Aktarımlar Ve Diğer
Güçlükler Üstüne" idi. Bu Bienal'de Istanbul 4S
ülkeden 86 sanatçıya evsahipliği yaptı.
1 986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul Festivali
programı kapsamında özel bir bölüm caz müziğine
ayrılmıştı. l 994'ten itibaren ayrı bir şenlik olarak
düzenlenen Uluslararası Caz Festivali, o günden bu
yana, Keith Jarrett'den Jan Garbarek'e, Manhattan
Transfer'den Wynton Marsalis'e; Dizzy Gillespie'den
Modern Jazz Quartet'e, caz dünyasının önde gelen
isimlerini cazseverlerle buluşturuyor.
Caz'ın da ayrı bir etkinlik olarak ayrılmasından
sonra programını klasik müzik, bale, opera ve
geleneksel müzik dallarında yoğunlaştıran
Uluslararası Istanbul Festivali'nin adı, Uluslararası
Istanbul Müzik Festivali olarak değiştirildi.
1 997 yılında kuruluşunun 2S. yılını kutlayan Istanbul
Kültür ve Sanat Vakfı, her yıl Nisan ayında
Uluslararası Istanbul Film Festivali'ni, Mayıs'ta
Ulıjslararası Istanbul Tiyatro Festivali'ni, Haziran
Temmuz aylarında Uluslararası Istanbul Müzik
Festivali'ni, Temmuz ayında Uluslararası Istanbul
Caz Festivali'ni ve her iki yılda bir Ekim-Kasım
aylarında Uluslararası Istanbul Bienali'ni düzenliyor.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın lstanbul'a bir kültür
merkezi kazandırmak için başlattığı çalışmalar
sonucunda, geleceğin Istanbul'unun en seçkin sanat,
kültür ve kongre kompleksini oluşturacak
"Millenium Projesi" 2000 yılında, Ayazağa'da
hizmete girecek.
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Festival Spansoru'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arrs
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
1 998 yılı etkinliklerinin duyurularını

ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
Televizyon Sponsorları'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culrure and Ans
is grateful ro itsTelevision Sponsors
for their generous conrribution by providing
free space for the annonuncements of the
İstanbul Festivals in 1998.
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THE MARMARA isTANBUL,
ı 0. ULUSLARARASI iSTANBUL TiYATRO FESTiVALi'NiN

KURUMSAL SPONSORLARINDAN
BiRi OLMAKTAN ONUR DUYAR.

THE ARTS SUPPORT CIVILIZATION AND
CIVILIZATION SU PPORTS HU MANITY 11

THE MARMARA ISTANBUL
IS PROUD TO BE ONE OF
THE CORPORATE SPONSORS Ol'" THE
ı 0TH INTERNATIONAL ISTANBUL TIYATRO FESTIVAL.
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BRAVO!

Rüya değil gerçek !

Hollywood'dan en sıcak haberler, süper yıldızlar,
ödüllü filmler ve sinemayla ilgili her şey.

Hepsi tek kanalda
K ültür ve sanalla d o lu bir yaşamın kalit esine inanan BRAVO ! t v:
yıllardır ülkemizde kül tür ve sanatın gelişmesi için çaba göst er en
istanbul Kültür ve Sanat Vakfı Festivalleri'ne "Medya Sponsoru"
o larak kat kıda b u lunmaktan onur du yar.

SHOW TV SANATlN VE SANATÇlNlN YANINDA

•

1 O. Uluslararası

Istanbul Tiyatro Festivali' ne
katılan tiyatro yapıtıarına
ve emegı geçen
tüm sanat dostlarına
başarılar dileriz.
v•

SHOW
T.V.
TÜRKiYE'NiN GÖZBEBEGi

-Bizim sahnemiz...

Upa lllıAiıe. jllll
Bis Mr gl/ll
Pertlelm•Ui.

ia/byor, Q/lqltril
Her,U�1fl/al
ralıol lo/11dlanna yerlqip,

/IIJrrır tebrJr IJri OJIInU

seyretliyor.

Yaşasın tiyatro!

Volkswagen Türkiye Dlstrlbütörü:

Doğuş Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdürlük Tel:

(021 2) 285 40 90 (6 hat)

Adapazari'ndan Tekirdağ'a

Avucu111uzun içi gibi ...

Acil gönderilerinizi en hızlı biz ulaştırırız. Telsizli. motosikletli kuryelerimiz adres

aramakla zaman kaybetmezler; Adapazarı'ndan Tekirdağ'a kadar. sokak sokak

avuçlarının içi gibi bilirler. Üstelik Aktif Dağ1tun'1n desteğiyle Ankara. lzrnir ve

Bursa'ya da ayn1 gün içinde gönderileriniz ulaş1r.

ALO K···u·····R ·v····e ·
220 9.9.::9.9.

24 saat kesintisiz hizmet!
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DÜNYA STANDARTLARINDA
VERiMLiLiK ÇÖZÜMLERi

Bir coşkudur
"Istanbul
Tiyatro
Festivali"

Bu eaşkuyu poyloşmonm gururunu
yoştyoruz. ..

"www.istfest.org" sitesi
Netwise - Praksis
tarafından hazırlamıştır.
Tel: (212) 230 70 02 Faks: (212) 230

64
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E-mail: info@netwisecorp.com
E-mail: info@praksis.com

'-=' netwise

PRAKSIS
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Kazancı Yokuşu 6 4/4
Cihangir 80060 Istanbul
�( 0212)292 41 1 1 pbx
� (0212) 249 84 78
tipograf@tipograf.com

"Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi"

Sanat büyüteç altında...

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'nın 15 yıllık

terminolojisi,

yapıtlar, akımlar, üsluplar,

çalışması sonucu ortaya çıkan "Eczacıbaşı

sanatçıların

özgeçmişleri,

Sanat Ansiklopedisi", Yapı-Endüstri Merkezi

Kısacası, sanatta ilgili aradığınız tüm bilgiler,

uygarlıklar...

Yayınları tarafından yayımlandı. Üç

Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi'nin

ciltten

içerdiği

oluşan

"Eczacıbaşı

Ansiklopedisi",

Sanat

mimarlıktan epi

grafiye, resimden seramiğe, arkeolo
jiden minyatüre kadar birçok sanat
ile

ilgili

bilgileri,

alfabetik

Dr. NEJAT F.

ECZACIBASI

VAKFI

bir

biçimde
Sanat

4400

maddede

işleniyor.

Ansiklopedisi",

sanatseverlerin

ayrıntılı

"Eczacıbaşı

değil,

yalnızca
yazan,

düşünen ve tartışan her çağdaş

düzende bir araya getiriyor. Onlarca sanat

insanın

dalının

gereken, benzersiz bir başvuru kaynağı. ..

tarihsel

gelişimi,

kavramları

ve

kütüphanesinde

Genel Dağıııııı: Yapı Endüstri Merkezi

yerını

alması
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Çifus/ararası CfJJ�tanbu!
'9/iya!ro '9/"�s!ioali 'ne
bayarılar di/er.

istanbul Festivalleri
internet'te
i nternet http://www.istfest.org
E-mail: film.fest@istfest-tr.org
theatre.fe st@ i stfest-tr.org
music.fest@istfest-tr.org
jazz.fest@istfest-tr.org
ist.biennial@istfest-tr.org
press.pr@istfest-tr.org

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
Internet sayfalarını hazırlayan NETWISE'a ve
sağladığı Internet hizmetleri için SUPERONLINE'a
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would !ike ro thank
NETWISE as the Web Page designer and
SUPERONLINE as the Internet Service Provider.

Teşekkür ediyoruz.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı,
1997

İstanbul Festival Dostları'na

teşekkür eder.

Special thanks.

The İstanbul Foundation for

Culture and Arts is grateful
to the "1997 Friends of
İstanbul Festivals".

M. Hilmi Altıparmak

Nevra İspahani

Adnan Arduman

Ayla Kalkan

Eda Arduımın

Jak Kamhi

Şahat Atalay

Tüli Kamhi

E. Sevin Ayas
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Sami Baksan

Gül Kaya

Mehmet Arı Balcı

Ilaluk Kaya
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Gül Bayramoğlu

Nurhan Kocabıyık

Ara Berbeı-yan

Ali Bülent Kurama

Nairi Berberyan

Naci Mumcu

Mary Berknıen

Vedat Oğuzhan

Füsun Derkol

Turhan Ohır

Ömer Derkol

Yahya Özalp

Billur Deniz Sersis

İrfan Özer

Mehmet Ali Sersis

Birol Özkay

Ufuk Bi�ak

Nazlı Özkay

Anahid Bozaciyan

Leyla Pekcan

Kerim Bozkurt

Fahrettin Peksaygılı

Rıza Oğuz Bozkurt

Nursel Poyraz

Badrik Büker

Tayfun Poyraz

Zabel Büker

Mehmet Selamet

Nurhan Canik

Doğan Tckeli

Gözde Dedeoğlu

Nihat Teker

Abdullah Demir

Mustafa Terzioğlu

Mehmet Demir

M. Nejat Toğrul

Muharrem Dursun

Osman Tokat

Tolon Erbatuk

Tuncan Tontaş

Eda Ergelen

M. Elisabeth Turhan

M. Ahmet Ertegün

unıl Turhan

Ersin Eti

Murat Türkay

Orhan Göyınen

Alper Utku

Feyyaz Günan

Füsıın Üstün

Servet Harunoğlu

Temiz Üstün

Hümeyra

Mihrinur Yaramancı

Tayfun İndirkaş

Tezcan Yaramancı

Zühre indirkaş

A. Cüneyt Yüksel

Kazını İspahani

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
1 O. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'nin

gerçekleştirilmesine katkıda
bulunan kuruluşlara
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Ares
is grateful to the following corporations
for their contribution rowards
the realisation of the
lOt h International istanbul Theatre Festival.
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MiLVAYENi BiR BRECHT SÖYLÜYOR
Ay Her Zaman Parlamaz
MILV A CANT A UN NUOV A BRECHT
N on Sempre Splende La Luna

Bertolt Brecht
Bir Giorgio Strehler Gösterisi

MilvaYeni bir Brecht Söylüyor

A Specracle by Giorgio Srrehler

Giorgio Strehler (Çeviri: Ay;e Karamustafa)

Çeviri Translation: Giorgio Strehler.
Helena )anaczek
Müzik Music: Bertolt Brecht,
Fiarenzo Carpi. Paul Dessau. Hanns Eisler,
Ham-Dieter f-Josalla. Kurt \Vei/1
Düzenleme Musical
Fiorenzo Caıpi

Arrangeınent:

Piyano, Armonyum
P i ano, Harınoniuın:

Akordeon
B mııo Poletto

� Mormchi

Accordeon:

Gitar, Banco Guirar,
F�erico Ulivi
Yer

Banjo:

Venue:

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
istanbul Convenrion and
Exhibirion Cenrre

Tarih Dare: 19.05.1998
Saat Time: 20.30
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın anısına
ithaf edilmiştir.
Dedicared ro the memory of
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı.

• HALKBANK
ıC><Kıvuwx BAN<ASJ

TOI?KiYE
f-1ALK
BANKASI A.Ş. 'nin değerli katktlarıyla
gerçekle;tirilmi;tir.
We are grateful to TORKiYE HALK
BANKASI A.Ş. for spomoring this
p erformauce.

*

iTALYAN KÜLTÜR
a%·:1· MERKEZi, iSTANBUL'a
değerli i;birliğinden dolayr
te;ekkiir ederiz.
Weare grateful to the ITAL/AN
CULTURAL CENTRE. iSTA NBUL
for their kind cooperation.
Liitfi Krrdar UlmlararaJt Kongre ı•e
Sergi Sarayr tahsisi ip'n T. C. Turizm
Bakanlığr ' tıa tejekkiir ederiz.
We woıdd /ike to thank the Turkish
Miııistry of Tourism for making the
istanbul Com•ention and Exhibition
Centre aı•ailable for this performance.

"Milva Yeni bir Brecht Söylüyor" başlığı, M ilva'nın ya da Brecht'in
'keşfedi lmesi' gibi algılanmamalı. Tam aksine başlıktaki 'yeni' tanımı,
bir icracının u laştığı olgunluk ve yaptığı seçim doğrultusunda ortaya
çıkıyor. Gerçekte Bertolt Brecht'in tüm şiir-şarkı-baladları yazarın
şiirsel başeserlerinin içine dağılmıştır, kimileri eski kimileri daha
yenidir. Okuyucunun ya da seyircinin alışmadığı, hatta az tanıdığı
yönleri ve ahenkleri vardır. Bunun yanında, Brecht'in ideolojik açıdan
sömürülmesi, eleştirel tartışmanın taraflılığı, hemen herkes tarafından
yapılan üstünkörü çözümlemeler, onun dünya görüşündeki üstün
lirizmin, bütünlüğün yakalanmasına neredeyse hiç izin vermemiştir.
Bu bakış açısı yeni gibi görünebilir, ancak değildir; Brecht'in
insancıllığı, incelikleri, dünya varlıklarına olan sevgisi, toplumsal
yaşamın vahşetini ve alçaklığını küçümsemesi, kısacası "sesini
boğuklaştıran" tüm yükümlülükleri, şairin
sadece ideal mirası olan tiyatroda değil,
aynı zamanda 20. yüzyılın büyük yazınsal
macerasının içinde de mevcuttur. Kültürel
yetersizlikten dolayı, Brecht'in sadece
"boğuk sesi" duyulmak istenmiş, politik
yönü görülmüştür Oysa, Brecht'in, hayatı
çelişkili, ölümlü 'bir bütün' olarak gören,
bunun içinde tarih tutkusunun, faşizme
karşı savaşımın her türünün -küçük burjuva
olanın bile- çok zengin bir insanca yaşama
duygusuyla içiçe girdiği veya örüldüğü ve de
görmezden gelinen yönü daha az politik
değildir. Hiç bir sansasyonel kitap, kitapçık ya da makale, Brecht'in bir
insanın öyküsünü tarihin içine yerleştiren, ama herşeyden önce bir
insana ve bir şaire ait olan, onüç ya da ondört bölümlük toplu
eserlerine en ufak bir zarar vermez. O, çağdaşlığın en büyük
örneklerinden biridir. Ama bu kitapları okumak gerekir. En kenarda
kalmış olanlarını bile okuyup, derinliğine inmek gerekir.
Gösterinin uzlaştırıcı bir başlığı var, Weill'ın bestelediği bir
şarkısından alınan bir dize: "Ay, her zaman senin üzerinde parlamaz".
Başka, belki daha iyi bir başlığı da olabilirdi: "Gökyüzüne sıçramayı
başaramadıysak" gibi, ki bu sanki kendi zaman sınırı ve çevresi içinde,
Brecht'in bir 'başka' yönünü, bilinene daha yakın ve sadece bu yüzden
'yeni olan yönünü' sunuyor. Bir usta olarak değil de, sadece
"öneriler getiren biri" olarak anılmak isteyen ustamız Brecht'e
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gönülden bağlı olan öğrenciler ve insanlar, yani bizler için onun bu
yönü 'eski'dir, biz onu bununla tanıdık ve sevdik.
Yeni Brecht sadece biraz daha gerçekli k taşıyan bir Brecht'tir.
Öte yandan, bazı şiirlerin, bazı "şarkılar"ın -sadece bestelendikleri
için, oysa onlar öncelikle birer şiirsel kompozisyondur- çağdaşlığının,
zenginliğinin şaşırtıcılığı da başka bir olgudur. Brecht bu refah, faşizm,
ideolojik savaş toplumunda, mitlerin doğuşuna sahne olan, bu 'gerçek
sosyalizm' toplumunda derinlemesine ve i l eriye doğru 'görmeyi'
bilmiştir. Ona göre gerçekten başka herşeyi olan bu toplum bir
'gerçekdışı sosyalizm' toplumudur. Ekolojik felaket, doğanın yüzyılımız
tarafından mahvedilmesi konusundaki şaşırtıcı öngörüsü üzerinde
biraz durmak yeterlidir. Biz bu noktayı gösterimize katmadık,
ama kapıyı yarın için, başka olaylar ve konulara açık bırakıyoruz.
Bir de Milva var. Yıllar süren ortak çalışma sonrasında, Milva yoluna
devam etti. Birbirimizi kaybetmedik, ama çok az görüştük.
Bugün, onu tekrar bulmak, beraber çalışmanın keyfini yeniden yaşattı.
Zaman, olgunlaşmaya açık olanları olgunlaştırıyor. Milva bana geri
geldiğinde artık daha zengin, daha açık ve kendisiyle daha barışıktı.
O da bu anlamda, 'yeni'ydi. Bu gece Milva'nın keşfı niteliğini
kazanıyor. Yaptığı iş, alçakgönüllülük ve bilinç taşıyor. Öncelikle insan
sevgisi ve tabi eleştirisi içeriyor. Milva'nın bize aktardığı kadın
portreleri arasında bazıları fakir, fahişe ya da kötü, diğerleri sevecen,
isyancı, ümitsiz ya da büyük bir saygıyı ve d esteği hakeden büyülenmiş
kadınlar. Ben bu soyunmuş ve hemen her zaman kendisiyle mücadele
eden Milva'yı seviyorum. Onun yaptığını yapabilmek için büyük
cesaret ve olgunluk kazanmış olmak gerekir.
Işte bu yüzden, Piccolo'muzun Brecht Festivali'nde yer alan bu
gösterisi çok yeni görünebilir ve olabilir. Gökyüzüne sıçramayı
başaramadıysak da denedik. Bizim nesilden çoğu kişi gibi. ..
Bizim gecenin anlamı şu: başaramadıysak da denemeye devam etmeli.
Bu gezegenin dışında hiçbirşey yok diyor Brecht ve ekliyor: bu böyledir.
Sonsuza kadar böyle kalması gerekmiyor.
(Piccoıo Teatro di Miıano program broşüründen alınmıştır.)

• The lüth I nternational
Istanbul Theatre Festival opens
with the Piccolo Teatro di
Milano-Teatro d'Europa
production "Milva Sings A New
Brecht-The moon doesn't always
shine"-thus commemorating the
centennial of Berrolt Brecht .
Directed by Giorgio Strehler,
who passed away at the end of
1 997, the production
demonstrates that Milva is a
gifted actress as wel l as an
impeccable singer. Over thirty
years ago Strehler recognized in
Milva the ideal Breche
interpreter and the present show
srresses the fac t that there is no
limit ro her range. Milva's
"The moon doesn't always shine"
expresses enchantment and a
captivating woe, ir provides an
unforgerrable performance
through love songs rhar
emphasize an implicir sense of
abondonment i n terpersed with
comic momencs.

CAM TEMiZLEYiCiSi
DER FENSTERPUTZER
Yöneten ve Koreograf Director
Bamch

and Choreographer:

Sahne Tasarımı

Set Design:

Peter Pabst

Kostüm Tasarımı
Cosrume Design:

Marian Cito

Müzikal işbirliği

Musical

Mauhias Burkert,
Andreas Eisemchneider
CoUaboration:

Yönetmen Yardımcıları
/. Martirıez R ios. j. Miıuırik

Assistants to the Director:

Sözler ve Şiirler

/1!. Cito,

Words and

Piter Esterhazy, Silvia \'(/al/er.
\'(/islawa Szymborska

Poems:

Sanatçılar Performers: E. Adam>,
R. Adve111o. R. A marante, R. Behr,
A. Berezin, S. Brinkrıuırm, /?. Delauna; .

M.
N.
M.
D.
H.
M.
M.

Grossmann. C. Guillebeaud.
Y. Kim. D. Kokkinos, B. Libonali,
Maggipirıto, B. Marszan, E. Martinez.
Mercy. C. Morganti. N. Panadero.
Pikon. j. P. A rme111a, A. l?ebeschini.
Stı·eckeı·. F. Suels. A. Vainieri.
G. l'(lhalıes

Teknik Yönetim

Technical Di rection : johau

M anfred Mal'czeu•ski

Işık

Lighting: johan

Işık Yardımcıları
Assisrams:)o

Delaere,

Defaere

Lighting

Ver/ei. Thomas \'(/isseman

Ortak yapı m

Co-Producrion:

Hong Kong A rts Festival Society,
Goethe-lnslilllt Hong Kong and
TanZiheater \'(/uppertal Pirıa Bausrh

Yer

Venue:

Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon
Ararürk Cu! tura! Centre, Graııd Hall

Tarih Dare: 20, 21.05. 1 998
Saat Time: 20.30

VOLKSI'(IAGEN'nm def,erli
katkılarıyla
gerçekleştirilmipir.
\'(/e are grateful to
VOLKS\VA GEN for· spansoring these
performances.

Ç

GOETHE INSTITUT.
İSTANBUL'un def,erli
desteğiyle gerçeklepirilmipir.
\'(/e are grateful to the GOETHE
INSTITUT. iSTANBUL for /heir
generous support.

Pina Bausch'un Es te tiği: Dansın Yeniden Tanımlanması

Dedeyeu: Koza Gökb11get

Pina Bausch'un 1 97 3/74 sezonunda Wuppertal Dans Tiyatrosu'nun
yönetimini üstlenmesiyle birlikte Alman bale dünyası kendini köklü
bir dönüm noktasında buldu. Gerçi ondan önce Hans Kresnik
Bremen'de, Gerhard Bohner de Darmstadt'da klasik ve modern
dansın çerçevelerini zorlayan yeni ifade biçimlerinin arayışına
başlamışlardı. Ama ancak Wuppertal'deki topluluk, o zamana kadar
'dans topluluğu' (Dance Company) anlamıyla örtüşen 'Dans
Tiyatrosu' (Dance Theatre) sözcüğünün yeni bir anlayış ve ifade
biçimi olarak literatüre geçmesini sağlayabildi. Dans ile teatral
anlatırnın bir karışımı olan 'Dans Tiyatrosu', tiyatroya olduğu kadar
dans alanına da biçim ve içerik açısından yeni bir boyut kazandırdı.
Wuppertal'deki topluluk, bir taraftan köklü bir bale kültürünün
ağırlığının hissedildiği, bir taraftan da ABD'den esen modern dans
rüzgarlarının ortalığı kasıp kavurduğu bir ortamda kendi tarzını
oluşturabilmek için yeni alanlar keşfetmeye çalıştı. Gerçi 20'1i yıllarda
bale pabuçları ve tütüler rafa kaldırılırken özgür ve yeni bir beden dili
araştınimaya başlanmıştı. Ama ancak Wuppertal'de Pina Bausch'un
sahnelediği her yeni çalışmayla birlikte dans dünyasında farklı bir
kulvar açılmaya başladı. Giderek dans, anlatırnın kısıtlayıcı çerçevesini
zorlayarak masaisı bir ilüzyon yaratma kaygısını üzerinden sıyırıp
atarak daha gerçekçi bir anlam kazanmaya yöneldi. Sanatçının ilk
sahnelenen yapıtları 'Sacre du printemps', 'lphigenia auf Tauris',
'Orpheus und Euridike' veya daha sonra 'Biaubart' bell i bir konuyu
çıkış noktası olarak almayı
sürdürürken halde, dans unsuru
öyküyü pekiştiren bir araç
olmaktan giderek uzaklaşmaya
ve kendi dilini oluşturmaya
başladı. Bir çok koreograf müzik
ve öyküyü harekete
dönüştürerek yorumlamaya
çalışırken, 'dans tiyatrosu'
doğrudan beden enerjisini
konusu haline getiriyordu.
Pina Bausch'un çalışmalarının
esas önemi koreografi anlayışına
yeni bir bakış getirmesidir.
O, koreografiyi artık birbirine
bağlı hareketler zinciri olmaktan
kurtararak dansın
sorgulanabildiği, gerçeğin estetik
biçimde iletildiği, aynı zamanda
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soyut dans anlayışının somutlaştırıldığı bir 'Deneyim Tiyatrosu' diye
tanımlanacak yeni bir ufuk açtı. ilk çalışmaları eleştirmenlerin çelişkili
yorumlarına hedef olurken, bir taraftan Pina Bausch'un bir sanatçı
olarak düş gücü, fikir zenginliği ve dehası övgüyle anılıyor, bir taraftan
da yapıtlarının anlaşılması güç, soru işaretleriyle dolu ulaşılmazlıkları
izleyenleri zorluyordu. Bu tedirginliğin en önemli nedeni, birbi rine
özgür bir şekilde bağlanan sahnelerin herhangi bir anlatım zinciri
oluşturmayışları veya kişiler arasında psikolojik nedenlere
dayandıniabilen mantıksal bir ilişkinin bulunmayışıydı. Yapıtlarını bir
bütün olarak anlamak, yorumlamak veya anlamiandırmak nerdeyse
imkansızdı. Her anın içerik ve biçim olarak çok katmanlı algılanması
gerekiyordu. Bu nedenle Pina Bausch'un yapıtları söz veya yazıya
dökülemiyordu. Belki sahnede olup biteni tarif etmek mümkündü,
ancak bu çaba belli bir yaklaşımın ötesine gidemiyordu.
Pina Bausch'un çalışmaları, Breche'in deyimiyle herhangi bir öykü
('fabel') etrafında sistematik olarak kurgulanmadığından, bir anlamda
henüz 'bitmemiş' sayılabilecek sanat yapıtlarıdır. Bu yapıtiara açılan
kapıların tek anahtarı kendi deneyimlerini, duyarlılığını ve ilgisini
ortaya kayabilen izleyicinin kendisidir. Ancak izleyicinin bu aktif
katılımıyla sahnede olup bitenler dolaysız algılanabilen bir iletişime,
bir deneyime dönüşebilir. 'Dans Tiyatrosu' doğrudan duygu ve
algılara u laşmayı hedeflediğinden, bir şeyleri oynamak, bir şey 'miş'
gibi yapmaktan çok, kendi mesajlarını dolaysız olarak, gerçekten
'olduğu şekliyle' iletme kaygısını taşır. 'Dans Tiyatrosu' bu özelliğiyle
klasik dansta alışıldığı gibi yeni bir ilüzyon yaratmak yerine, gerçeğin
kendisiyle buluşmayı/buluşturmayı hedefler.
Dansın bu açıdan ele alınması gerektiğini zamanında Bertolt Brecht
de sezmiş olmalı ki bir notunda şöyle demektedir: "Koreografiye de
daha gerçekçi görevler düşmektedir. Son zamanların en büyük
yanılgısı, koreografinin 'insanları gerçekten oldukları gibi'
göstermemesi gerektiği yaklaşımıdır. ( . . . ) Temelde harekete dayanan
tiyatroda, koreografi de bundan nasibini alacaktır. Tek bir hareketin
zerafeti, bir duruşun asaleti bile yabancılaştırabilir ve pantomime
yatkın fikirler öyküye yardımcı olur."
Her ne kadar Pina Bausch Breche'in aksine, öyküyü ve öykülerneyi
redderse de epik tiyatronun ifade araçlarından bolca yararlanır.
Gösterme, sergileme, yabancılaştırma tekniği ve hatta kendine özgü
güldürü unsuru tıpkı Brecht'e benzer bir biçimde uygulanır.
Gündelik yaşamdan edinilen d eneyimler epik anlatım biçimiyle
sunulurken, Breche'in dediği gibi 'insanların gerçekten oldukları gibi'
sergilenmeleri sağlanır. En ince ayrıntısına kadar hesaplanan ve
koreagrafik bir sıralamaya oturtulan kurgulama yapıtların temelini
oluşturur. Bu anlamda Pina Bausch'un çalışmalarının çok sesli birer
müzik bestesi gibi algılanmaları gerektiğini düşünmek yerinde olur.
(Kaynak: "Pina Bausch - Wuppertaler Tanztheater eder die Kunst einen Goldfısch zu
dressieren'', Norbert Servos, -Seelze-Velber: Kallmeyer, 1 996)

• " Der Fensterputzer" is the
laresr work of P i na Bausch,
recognized as one of rhe world's
mosr i m porranr conremporary
choreographers. In this most
recenr crearion rhe W upperral
Dance Thearre, founded by P i na
Bausch, exemplifıes the arrisr's
rich imagination, superior
rechnique and rhe dancers'
i mpeccable professional i s m .
This three h o u r celebration
fearuring a srri k i ng decor
com posed of rhousands of sari n
roses, remarkable l ighri ng and
enchanring music received a ren
m i nure standing ovation at i rs
prem iere in Wuppertal in early
1 99 7 . "Der Fensrerpurzer" is a
reflection on a rapidly urbanising
ciry ( Hong Kong) rhar sri ll
ex h i b i ts rraces of i ts easrern
cul ture. For the Turkish
audience i t w i l l be a
brearhtaking event.

Müzik: Popii/er Çin ıarkılarr. Çin.
Hine/istan ı•e Meksike/dan dttı'llllar.
l?oman)a 'dan geleneksel ı-ingene miiziği.
Portekiz fiıdolan. A rjantin ı·e Cape
Verele A deılan 'ndan [<lrkılar. İran 'delll
!',itar miiziği. 1 3 . ı•e / 6. Yiizyıl aık
şarkı/an. Dean Elliot'uı A tom Çağı
miiziği. Dizzy Gillespie. Pat !lfatheııy.
Nnenna Free!on, Al Coflper. Bamey
Kwel. jo Stalford. Fralllir Faye Thomas
ı •e.fem Potl 'ell Orkestnm 'ndan Caz ı•e
/?h) tbm cmd Blues.

G Ü Z BiTi MiNDE MOLI ERE ya da Kibarlık Budalası
MOLIERE AT THE THRESHOLD OF WINTER or The Bourgeois Gendernan
Moliere - Turgay Nar
Yönetmen Director:
Mehmet Ulmoy

Dramaturg: Turgay Nar
Müzik Music: Kudsi Erguner
Sahne Tasarımı

Set Design:

Numllah Tuncer

Kukla ve Masklar
Masks:

Puppets and

Saim Bugay

Giysi Tasarımı

Costume Design:

Nihai Kaplangt Kaya

Koreografı

Choreography:

Selçuk Borak

Işık Tasarımı

Lighting Design:

i/han Öre11

Oyuncular Cast: Ali Tayg111ı,
Esin Umulu Karabağ, Dolmıay Soysert,
Murat Garibağaoğlu. Giizin Özyağrılar.
Azmi Yalçm, Berrin Koper,
Hikmet Kb'mıiikçii, Mehmet Keskinoğlu,
Şeı•ket Avıar, Şiikrii Tiiren.
Uskan Çelebi, Mehmet A ı•darı.
Can Ertuğml. Selptk Yiiksel, ·
Metin Zakoğlu
Dansçılar Dancers:
Yasemin Gezgin, Çiğdem Giirel.
Serdar Bombaa, Cemi/ Özen

Yer Venue: Muhsin Ertugrul Sahnesi
Muhsin Ertuğrul Scage

Tarih Date: 2 1 .22.05. 1 998
Saat Time: 20.30
İSTANBUL B UYÜK ŞEHİR
BELEDİ\'ESİ ŞEHİR
TİYATROLA R/ 'nm değerli
iıbirliğiyle gerçekleıtirilmiıtir.
\Ve are grateful to İSTANBUL
MUNJCIPAL THEA TRESfor their
kirıd cooperation.
İstanbul B. Şehir Tiyatrola/'I bu yap1111111
gerfekleınıesirıde katktda bultmarı
Mehmet Ulmoy 11e Tarbunda
Tiyatrosu'na tqekkiir eder.
The İstanbul Mtmicipal Theaires are
grateful to Mehmet Ulmoy and
Tarbunda Theatrefor their contribution
towards the realisatiorı of this produrtion.

Güz Bi timinde Moliere ya da Kibarlı k Budalası

Tu rgay Nat·

Jean Rostand'ın etkileyici bir sözü vardır; der ki: "Yeryüzünden
silinme umudu da içinde olmak üzere, her umudu besieyebilir
insanoğlu."
Yüzlerin yüzleri unuttuğu, kuşların azap meyveleri topladığı,
kirletilmiş şeylerin yasal sözcüklere dönüştüğü ve her adımda bir
gökyüzü kuşatmasının yaşandığı bir dünyada unutulmuş eski bir
tiyatro kumpanyasının oyuncuları, "bir çiçeği koparmadan dalından
verebilme"nin umudunu ve naifliğini yüreklerinde taşımaya
çalışırlar . . . Zaman ejderha adımlarıyla yürü se de, bir fesleğenin
denize bakan gözlerinde kendi şarkılarını mırıldanırlar . . . Hüznün
sararan aynasına benzeyen ve yıkılmaya bile gücü kalmamış izbe bir
ahşap konakta güz bitiminin hemen ardından gelecek kışın korkusuyla
yaşarken, öte yandan da içlerinde gitgide habis bir ur gibi büyüyen o
kimsesizliğin ü rkütücü sessizliğinden kurtulmanın çırpınışı içinde, eski
"güzel günler"de sahneledikleri bir oyunu yeniden oynamaya karar
verirler. Tıpkı Anka'nın yeniden dirilmek için rüzgarda savrulan
küllerini toplamaya çalışması gibi bir çırpınıştır bu . . . Umarsızlığın iç
daralmasıyla kendilerini Moliere'in güzel dünyasına atarlar.
Yorgun beliekierin iğde çiçeği kokan sandıklarında sakladıkları o
sayfaları solgun oyun, "Kibarlık Budalası"dır. Ye oyunu, onlarla
birlikte çürümeye yıkılmaya yüz tutmuş bu eski konakta, oynayanların
da izleyenlerinde ancak kendileri olabildiği bir koşulda sahnelerneye
çalışırlar. Bu aynı zamanda yıllar önce ölen ve bu üç beş insandan
başka onu yadedecek kimsesi olmayan arkadaşları Kirkor Efendi'nin
de aziz ruhuna bir hayrat yapma amacını taşır.
"Güz Bitiminde Moliere ya da Kibarlık Budalası"nı yazarken, Moliere'i
içinde gönlü zengin insanların yaşadığı bu yıkık konağa misafir etmeye
çalıştım . . . Bunu yaparken de kavramların, değerlerin, duyguların
birbirine karıştığı, aşklarımızın bi rer çocuk cesedine, sevişme dilimizin
bile yılan kılıçlığına
dönüştüğü bir dünyanın
mahşer kaosunda
yağmu rlu bir iğde dalının
güzelliğini ve
avucumuzdan ölümcül
bir kayganlıkla her an
düşüp dağilabilecek
yüreğimizin şiirini
aradım . . .
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Mebmel Ulusoy
Bu çalışmamı yaklaşık beş ay önce yitirdiğim hocam Giorgio
Strehler'in anısına sunmak istiyorum. Onun güzel varlığını, çalışmalar
sırasında sürekli duyumsadım; tiyatro koltuklarının arasında, sahne
üzerinde, kısaca, dokunduğumuz tüm mekanlarda sanki sürekli bizi
izliyordu. Bu oyunun kusurları bana, güzelliği ise Giorgio Strehler ve
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın ekibine aittir.
Strehler'in hayali, Şehir Tiyatroları'nın oyuncu, d ramaturg ve teknik
ekibinin inanılmaz güzelliğiyle bi rleşti. Ayrıca, o "deli" şair Turgay
Nar'a da teşekkür ederim.

Alfred Simon

• Acmrs srrugg li ng for survival
i n a crumbl i ng old house i n
mday's İstanbul decide m acr out
a play , Moli ere's "Le Bourgeois
Genri lhomme", m overcome
rheir despair and m prove rhar
rhey can sri l l make ir. They start
preparing che performance
despire rheir d i fficulr
c i rcumsrances. Firsr of all,
they i n v i re rheir old col leagues
scarrered araund che mwn.

One of rhese former acmrs has
Tiyatro oyuncusu, yöneticisi, yönetmeni ve yazarı Moliere için,
now become a bear-leader,
tiyatroya ilişkin hiçbir şey yabancı değildi. Moliere'e ilişkin hiçbir şey
one sel ls bird food, one is
de tiyatronun dışında değildi: Görüntüsü, rollerinin arkasında silindi;
yaşamı, oyuncular, kostümler ve tiyatronun cilveleri arasında harcan ıp homeless, one works in che
Jan issary Band white anorher
gitti. Ama içindeki insan hep yaşadı, hep yakındaydı . Maliere'in
works i n a brorhel. During che
yaşamı, tıpkı tiyatro gibi, dokunaklı ve masaisı bir serüvendi.
performance, che acmrs notice
Mücadeleleri ve çalışmalarıyla, parlak bir dönemin görkemiyle,
dıar they are comb i n i ng che
seyircilerin sevgisi ve düzenbazların nefretiyle daha da büyüyen bir
u n i versal beaury of Mol iere's
şöhretin ona hızla kazand ırdığı başarıyla . . . Her yazar, yarattığı
genius as ir reflecrs through
kişilere, kendisindeki en iyi tarafı koyar; bu kişiler, onun sözcü lüğünü
"Le Bourgeois Genri lhomme"
yapsınlar diye değil, imgeleminden doğdukları için, farklı dereelerde
wirh rheir own culr ure and
onun düşlerinin biçimini, düşüncelerinin rengini, tutkularının ateşini
experience. W h i te idenrifying
alsınlar diye yapar bunu.
rheir l i ves widı rlıe play rlıey put
forward che wonder of blend i ng
che universal h uman cand irian
w i dı rheir i nd ividual feel i ngs.

BiR CASUSA AG IT
REQUIEM FUR E I NEN SPION
George Tabori
Çeviri

Translation:

Yöneten

Director:

Dekor, Giysi
Design:

Özdemir N111k11

Bir Casusa Ağı t

Ciineyt ÇaftJkllr

Özdemir N utku

Stage, Coscume

Orhan Alparslan

Işık Tasarımı

Lighting Design:

Önder Arık

Dans, Hareket
Dance, Movemenrs:

lı111rat Üriigen

Şarkılar

Songs:

Oynayanlar

Haldmı Yedic:an.

Hasan Komb11l

Nihat ileri.
C ivan Canm•a. Sema Çeyrekbajloğlll

Yer

Venue:

Cast:

Aziz Nesin Sahnesi

Aziz Nesi n Smge

Tarih Dare: 22. 23.05 . 1 998
Saat Time: 20.30
WWW'! TC. KÜLTÜR
� BAKIINLIGI DEVLET
TiYA TROLA IU'run değerli i;birliğiyle
gerçeklepirilmipir.
\Ve rm gratejit! to the STll TE
THE!\ TRESfor their kind c:ooperation.

ilk romanını ll. Dünya Savaşı sırasında yazan, eliili yıllarda arka arkaya
senaryo ve oyunlar yazmayı sürdüren ve altmışlı yılların başında
ününü yaymayı başaran George Tabori, tiyatro, sinema ve yazın
alanındaki çok yönlü yetenekleriyle, Amerikan, Ingiliz ve Alman
tiyatrosunun iyi tanıdığı bir yazardır. Budapeşte doğumlu,
Ingiliz uyruklu bir yahudi olan Tabori, önce New York'ta, bugün de 
bir süreden beri - Berlin'de yaşıyan bir dünya yazarıdır. Berlin
Üniveristesi'nde eğitim görmüş, ancak Nazi'lere karşı olduğundan
Hitler'in yükseliş yıllarında Londra'ya göçetmiş, uzun süre New
York'ta, bir süre de Los Angeles'ta yaşayan yazar, sahne ve
beyazperde için yazmaya A.B.D.'nde başlamıştır. Ikinci Dünya Savaşı
sırasında Ingiliz ordusunda istihbarat subaylığı yapan ve BBC'nin
yakındoğu m uhabiri olarak çalışan yazar. Istanbul, Kahi re, Kudüs gibi
kentlerde bir süre yaşamış, uluslararası casusların fınk attıkları bu
kentlerde haber toplamış, gözlem yapmıştır. Aynı zamanda çeşitli
sahnelerneleriyle ilgi çeken Tabori,
gerek yazar, gerekse yönetmen
olarak yeni bir anlayış ve biçem
geliştirmiştir. 1 983 ile 1 990 yıllarında
"Alman dilinde yazılmış en iyi oyun"
ödüllerini kazanan Tabori'nin birçok
senaryosu ve oyunu yaşamından
kesitler içerir.
1 99 3'te, dünya prömiyeri Viyana 'Akademietheater'de yapılan
George Tabori'nin yeni oyunu "Requiem für einen Spion"
(Bir Casusa Ağıt) casusluğun bir parodisini yaparken, çağımız insan
ilişkilerinin bir kesitini de derinlemesine ve zaman zaman şok edici bir
biçimde getiriyor. Soytarıca ve zaman zaman da 'absurd' bir konuşma
örgüsünün ardında, anlamlı, acı öyküler yer alıyor. Tabori, bu
oyununda da kendine özgü kara mizahını ustaca gözler önüne seriyor.
Savaş sonrasında üç Ingiliz G izli Servis ajanı Londra'nın yeraltı
garajında bi raraya geliyorlar. Bunlardan biri olan Maggie, erkek
ajaniara sorar: " Beni kim ele verdi?" Erkeklerden biri, bıyıkları,
konuşması ve giyimi ile tipik bir I ngiliz centilmeni olan Binbaşı
M u rdoch, ötekisi de Alman-Macar Yahudisi olan Heinrich Zucker'dir.
Her ikisi de aynı anda yanıtlarlar "Ben değil". Ancak başta da
belirttiğim gibi, Tabori, bu konuyla hiç ilgilenmiyor oyununda.
Bu soru-yanıt aksiyonu ateşleyen fıtildir. Hatta konuşmalar ve
sahneler geliştikçe hepsinin de birbirini ele verdiği hissine
kapılabilirsiniz. Murdoch'un duygularını dışavurmayan Ingiliz soğukluğu,
Zucker'in çocukluktan gelen suçluluk ve aşağılık kompleksi, Maggie'nin

li7

erotik-politik yönelişi. .. Taberi bunların tümüyle bir jonglör gibi
oynuyor. "Bir Casusa Ağıt", yazarın yaşantısının bazı kesitlerini içeren
bir kabare oyununu andırıyor. Kimi yerde acı bir gülümsemeyi getiren
ilişkiler, başka yerde buruk bir tada dönüşüyor. Karakterlerin kişisel
mutsuzlukları, duygusal cinsel eğilimler, yanlış bir göz ameliyatı sonucu
kör olmalar, karabasanlar, bunların tümü de ölçülü bir soytarılıkla
veriliyor. Heinrich-Maggie (Margaret)-Murdoch üçlüsünün bir açıdan
Faust-Gretchen (Margaret)-Mephisto üçlüsüne, ilişkiler açısından,
bir paralellik kurduğunu söyleyebiliriz. Ancak oyunda, bu ilişkiler
kabare tiyatrosu numaralarıyla geliştirilmiştir.
"Bir Casusa Ağıt", burllardan başka, yazarın, Yahudi olarak kendi
ırkının ironisini ve özeleştirisini de getiriyor. Bugün 84 yaşında olan
Taberi'nin maddi ve manevi ölüm korkusu da oyunda seziliyor.
Oyunun sonunda, kör olan Zucker, soluk almasında güçlük çekip oyunu
güldürü havasından çıkartıp ciddi bir havaya sokuyor. Işte bu son kısa
sahnede "Ağıt" noktalanıyor.
(D.T. program broşüründen alınmıştır.)

• George Tabori is a m u l t i 
talenred author well-known b y
t h e American, British and
German rheatres. He wrote his
fırsr novel d uring the Second
World War, con r i n ued h i s career
with n umerous screenplays and
plays in rhe l 9 5 0s and became
famous in the l 960s wirh his
works i n theatre, cinema and
li terature. A British c i rizen and a
Jew, Tabori was born i n
Budapesr. H e i s a world aurhor
who once l ived i n New York and
has been l iv i ng in Berlin for
some rime now. H i s play
" Requ iem fü r e i nen Spion"
which held irs world premier in
Vienna's "Akadem ierhearer" i n
1 993 offers a parody o f spies and
gives a shocking and rel l i ng
accounr of modern human
relarionships. Behind rhe
clownish and at ri mes absurd
dialogues, one fınds meaningful
and birrer srories. Tabori
displays his original black
humour in rhis play skillful l y .

G ISELA MAY: BRECHT'TEN BREL'E
GISELA M A Y: FROM BRECHT TO BREL
Piyano
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Marıfred Schmitz

Gisela May

1-------1 Çevireıı ve Derieye n: KoZtl Gökb11get
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Kenter Tiyatrosu

Kemer Thearre
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LİBA LABORATUARI
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gerçeklepirilmijtir.
\Ve are grateful to Lİ BA
LABORATUARI A.Ş. for spomoring
this performance.

Elli yılı aşkın bir süredir sahnede olan Gisela May, Almanya'nın belli başlı
tiyatrolarında çalıştı. Önceleri küçük topluluklarla sahneye çıkan sanatçı,
kısa sürede Berlin'e geçiş yapmayı başardı. Wolfgang Langhoff onu bir
zamanlar Max Reinhardt'ın bulunduğu Deutsches Theater'e aldı.
Gisela May çeşitli rollerde kendini kanıtladı. Shakespeare, Lessing
veya Schiller'in klasik kahramanlarını olduğu kadar, çağdaş yazarların
kahramanlarını da başarıyla yorumladı. On yıl Deutsches Theater'de
çalıştıktan sonra, Brecht'in giderek çalışmalarının merkezine
oturmasıyla farklı yollar aramaya ve yeni alanlarda bilgisini arttırmaya
karar verdi. Helene Weigel onu Brecht'in sanatsal öncülüğünün ve
yaratıcı d ü rtüsünün tüm dünyaya yayıldığı Beriiner Ensemble'a aldı.
Sayısız rollerin arasında 'Cesaret Ana' rolüyle elde ettiği başarı Gisela
May'ın kariyerinin doruk noktasını oluşturdu ve bu prodüksiyon tam
1 3 yıl boyunca başarısından hiçbirşey kaybetmeden tiyatronun
repertuarında yer aldı. 1 992'de bu oyunun son derece duyarlı bir
veda galasıyla Brecht tiyatrosundaki 3 0 yıllık çalışmasına son verdi.
Bir eleştirmenin " . . . onun eşsizliği, çok yönlülüğüdür" sözlerini Berlin
Metropol Tiyatrosu'nda büyük bir coşkuyla alkışianan aynı adlı
müzikal'deki Dolly rolü veya Theater des Westens'de "Cabaret"de
canlandırdığı Fraulein Schneider rolü ile adeta kanıtladı.
Bir Brecht!Weill ürünü olan "Anna'nın Yedi Ölümcül Günahı"ndaki
Anna'yı Deutsche Staatsoper (Alman Devlet Operası), Milano La
Scala ve Kopenhag Tivoli Tiyatrosu'nda başarıyla yorumladı.
Bu prodüksiyondan yapılan kayıtlar için kendisine Fransa'da
"Uluslararası Plak Büyük Ödülü" verildi. Bunun dışında ltalya'da
"Uluslararası Plak Eleştirmenleri Ödülü", Almanya'da "Edebiyat ve
Kabare Plak Ödülü", "Küçük Sanatlar Ödülü", "Altın Film Ödülü"
verildi.
Gisela May'ın ses yorumcusu olarak ikinci kariyeri Breche'in yakın
arkadaşı, besteci, birçok yapıma birlikte imza attıkları Hanns Eisler'in
desteğiyle başladı. Sanatçının Brecht yorumcusu olarak Piccolo
Teatro di Milano'da sahneye çıktığı ilk konseri büyük sükse yaptı.
Bu başarıyı hemen hemen bütün Avrupa ülkelerine yapılan, daha
sonra Amerika ve Avustralya'yı kapsayan turneler izledi. New York
Carnegie Hall ve Sydney Operasında verdiği konserler büyük beğeni
topladı. Izleyiciler ve eleştirmenlerce sanatçıya övgüler yağdırıldı.
Gisela May, Almanya'nın Lotte Lenya'dan sonra uluslararası platforma
yetiştirdiği en önemli Brecht yorumcusu olarak kabul edilmektedir.
Tiyatro çalışmaları, film ve televizyon programları, eğitmenliği ,
müzik ve metin ağırlıklı solo konserleri günümüzde de sanatçının
önde gelen uğraşları arasında yer almaya devam etmektedir.

• Gisela May is one of the
greacest Breche i n rerprerers from
Germany. After a fı fry year
career on srage she is coday sri l l
ar rhe forefron r . Gisela May
began her career as an acrress and
was wirh rhe Beriiner E nsemble
for many years and lefr her mark
wirh her unforgettable
performance in "Morher
Courage". Followin.g Hanns
E isler's d iscovery of her musical
ralenr Gisela May successfully
i nrerprered rhe compositions of
Eisler, Kun Weil l and Paul
Dessau, rhus gain i ng
i nrernarional recogn i rio n .
H e r grear debur was wirh
Piccolo Teatro d i M i lano.
W irbin a shon period of r i me
her voice was heard all over
Europe, rhen larer on ar rhe
Carnegie Hall in New York and
in Ausrralia's Sydney Opera.
The bomage paid ro Benolr
Breche through Gisela May on
the occasion of h i s cenrenary has
profound signifıcance.
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Muhsir1 Ertuğml Stage available for
thm performances.

Gerçek Bir Tiyatro Zaferi: Balkon

Aydın Engin

Tiyatro Stüdyosu'nun sunmaya başladığı Jean Genet'nin Balkon'u, son
yılların en önemli tiyatro olayı olarak nitelenebilecek bir başarıyı
yansıtıyor.
Oyun bir kerhanede geçer ya da kerhaneleşmiş bir ülkede ya da
kerhaneden beter bir ülkenin kerhanesinde. Ya da kilise-ordu-yargı
üçlemesindeki geleneksel erk odaklarından "polis devleti" diye anılan
bir düzene sıçramanın eşiğindeki bir ülkede . . .
Jean G enet'nin bir oyunu üstüne yazarken "oyunun konusu" diye
başlayan bir cümle kurmak zaten olanaksız.
Gerekli de değil. "Oyun bir kerhanede geçer, kerhaneden beter bir
ülkenin bir kerhanesinde" demek yeterli. Ille de ısrar edenlere "bir polis
devletinin doğuşu"nun izleyicinin suratına tokat gibi patlayan öyküsü
denebilir belki. Bundan ötesi ancak izlemekle mümkün. Yeryüzünün
hemen her ülkesinde kafasını kaldırıp bakanlar "Balkon'1arda ışıldayan
devlet erkinin bileşenlerini ve klasik bileşenlerin arasına katılmaya
hazırlanan yeni bileşeni (polis devleti demiştik değil mi) gözleyebilir.
Jean Genet üstüne bu kadar.
Piç, öksüz, eşcinsel, hırsız, kaçakçı, asker kaçağı, uyuşturucu bağımlısı,
sabıkalı, kıdemli mahkum, iflah olmaz serseri, düzenin bütün
değerlerini "kıç silmeye yarayan kağıttan da değersiz" diye nitelemekten
çekinmeyecek bir sefil: Işte Jean Genet.
Bir dahi, sözcük jonklörü, düşüncenin sınırlarında, o çorak
topraklarda evindeymiş gibi dolanan bir edebiyat şeytanı: Işte gene
Jean G enet.
Bal kon, Jean Genet'nin daha önce sahnelerimizde izlenmemiş bir
oyunu. Kuşku yok: En iyi oyunu. Bir başyapıt. Bok çukurlarından
imbiklenmiş bir tiyatro şiiri. Düzen'e yönelen zehirli bir hançer.
O yüzden yazılması da, seçilip repertuara alınması da, sahneye
konması da, oynanması da gerçek bir "düzen suçu".
Başar Sabuncu önce
oyunu dilimize çevirdi.
Bu kadar hafif bir "suç'1a
yetinmedi, tuttu bir de
sahneye koydu. Suçunu
pekiştimek için benzersiz
bir hüner sergiledi.
Bu yazıda Balkon'un
sadece sahnelenişi üstüne
sayfalar yazılabilir.
Oyun başladıktan bitene
kadar en zor beğenir
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seyirci bile sahnede "bir rejisörlük marifeti" sergi lendiğini ne
düşünebiliyor, ne duyumsayabiliyor. Kendini tiyatronun özünde,
tiyatro sanatının doyulmaz labirentlerinde buluyor. Aralıksız ve
kesintisiz. Bir oyunu yönetmek bundan öte ne olabili r ki?
Ya oyuncular? Belki hiçbirinin adını anmadan, uzun uzun yazmadan

• Gener's "The Balcony" is ser
in a brorhel where elaborare
fanrasies of power and aurhoriry
are acred our by clienrs w i rh rhe
gu idance of prosri rures.

"Böyle oyuncutarla çalışan bir yönetmen, yazdığı oyunu böyle oyuncuların
sunduğu bir yazar olsa olsa kıskanılır" deyip sözü bağlamak en iyisi.

Bur when rhe revolurian

Bir başka türlü söyleyelim: Tiyatro Stüdyosu'nun sunduğu Balkon'da,
on bir oyuncu arasında amansız bir yarış var; "en iyi olma" yarışı ve
tüm oyun boyunca seyirci bunun farkında bile olmadan soluğunu
tutup Balkon'u izliyor.
Ille de "eşit/er arasında bir birinci" seçilecekse . . . Haydi geli n seçin
bakalım. Kerhane maması ve kraliçeyi abartısız ayrımcılıklarla
(nüanslarla) birbirinden ayıran ve birbirine kopmaz bağlarla
i lişkilendiren Zuhal Olcay mı demeli, yoksa depderin karakterlerin
dupduru nasıl sahneye taşınabileceğinin örneğini sunan gencecik
Derya Alabora'dan mı söz etmeli; yoksa her ikisini de bırakıp,
seyircinin "A bu kız Bir Demet Tiyatro'nun Mücver Abiası değil mi" gibi
tiyatro dışı algılamalara kendini kaptırmasına olanak bırakmaksızın,
hırsız-orospu-azize orospu-köle-orospu gibi üç ayrı ve zorlu rolü
sırtlanıp götüren Şebnem
Sönmez'i mi alkışlamalı?
Yoksa kadın oyuncuları
bırakıp örneğin Haluk
Bilginer'in polis
müdüründeki
inceliklerinden söz m ü
etmel i ? Yoksa Ahmet
Levendoğlu'nun
piskopostaki . . .
Yok hayır, vazgeçtim.
On bir oyuncuyu tek tek
saymaya ve anlatmaya ne olanak var, ne gerek. Tıpkı Duygu
Sağıroğlu'nun aynalar ve paçavralarla kurduğu, Genet kadar
gerçeküstü, evlerimiz ve ü lkelerimiz kadar gerçek dekorundan, tıpkı
Sevim Çavdar'ın ayrıntılarda bile kuyumcu titizliği ile çalışılmışlığı belli
olan giysi tasarımından, Selim Atakan'ın işlevsel müziğinden uzun
uzun söz etmenin gerekınediği gibi.
Tiyatro kolektif bir uğraş. Tek tek h üner gösterileri, belki hüner
sahibini ünlü kılar, belki oyunun sonunda aldığı alkışiarı arttırır ama
çoğu kez olan oyuna olur. Keza çok uyumlu oyuncular ve oyunla
uyumlu bir sahne düzeninde dekordaki, ışıktaki, makyajdaki bir
aksama her şeyi berbat edebilir. Tiyatronun güzelliği ve zorluğu onun
kolektif bir ürün oluşunda.
Tiyatro Stüdyosu, Jean Genet'nin Balkon'unda bu kolektif yaratıcılığın
alkışianası bir örneğini sunuyor. Öne çıkmak için değil.
Jean Genet'nin Balkon'unu öne çıkarmak, kerhaneden beter bir
ülkenin bir kerhanesinin aynasında, siyasal erkin kirli yüzün ü
sergilemek için. Herkes birbiriyle yarışıyor. Sonunda kazanan tiyatro
sanatı oluyor. Tiyatro bir zafer kazanıyor.

Queen, J udge, Archbishop ere . ,

( 1 5 Mart 1 998 tarihli Cumhuriyet gazetesinden -kısaltılarak- alınmıştır.)

"ourside" desrroys rhe "real"
the brorhel ' s clienrele and
personnet are called on as
replacemenrs . . . Exisrence is the
perception of some orher person
of the conrraposi rion of w har
people "are" and whar rhey "do".
I r is cosrume and gesrure rhar
counr, nor knowledge or
i n regriry. A nobody becomes a
somebody by putr i ng on rhe
righr mask and speaking the
appropriare l i nes. S r i l l , norhing
is whar ir " is" as Gener hi mself
advises in his nores on the
"Balcony " : "Are rhe
revol urionaries i nside or outside
rhe brorheP Everyrhing m usr be
played eg u ivocally, righr ro rhe
e nd" . . . Thearre Srud i o,
dedicared ro staging selecr works
of conremporary rhearre formerly
nor presenred i n Turkey, once
again does j usr rhar by sraging
the long-neglecred "The
Balcony".
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EFE DIŞ TiCA RET
A.Ş . . 'nin değerli katkılartyfo
gerçeklettirilmipiı·.
ı-•:
\Ve are gratejid to EFE DIŞ
TiCARET A . Ş. for spomoring these
pe1jormanres.
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EFE

"Frama)la Buluıma "
etkinlikleri kapsamwda yet·
alan bu oymımı katılımı.
AFAA ( Assodation
®
ı
FI KC.'_Iı , , -_ı:F_ı Française d'Action
A rtistique - Minİstere des Af/aires
Etrangeres). Frama Biiyiikelçiliği ve
istanbul Framız Kiiltiir Merkezi'nin
değerli katkılarıyla gerçeklettirilmittir.
The presentatioıı of this play. ll 'ithin the
fromeli'ork oj ·· Rendez-t'OIIJ avet lti
Frcmce'', has been realised u•ith the
getıerous utpport of AFAA ( Assodation
Française d'Action A rtistique - lıl inistere
des Aifaires Etrangeres). the Embassy of
France in Turke-; anel the lmtitut
Français. istanbul.

Düş Kurmak
Clcuule-Hem·i Buffm·d (Çeviı·i: Ayşe Ece)

. . . Kralın sıradan uşaklarından biri tiyatro yapma sevdasına tutulur.
O zamanlar tam yirmi bir yaşındadır, halıcı olan ailesinden kalacak
bütün mirasa sırtını çevirip tiyatro yapmaya karar verir. "L'IIIustre
Theatre" adını verdiği tiyatro grubunu kurar ve repertuarındaki
farsları ve Corneille trajedilerini Fransa'nın dörtbir köşesinde on iki
yıl boyunca oynar. Borçlarını ödeyemediği için bir süre hapse girer.
Bu sırada iki komedi yazar: "L'etourdi" (Şaşkın), "Le Depit
Amoureux" (Kızgın Aşık). 1 658 yılında Paris' e döner ve topluluğu
kralın erkek kardeşinin h imayesine girer. O sırada tiyatro sevdası
yüreğini parçalayan yönetmenimiz tam otuz yedi yaşındadır.
Monarşinin tüm üyelerini oyunlarıyla büyüler. Oyunları artık Petit
Bourbon sahnesinde sergilenmektedir. Jean-Baptiste Poquelin bu
arada tek perdelik bir oyun yazar. Adı "Gülünç Kibarlar" olan bu kısa
fars, adet olduğu üzere bir trajedinin ilk bölümü olarak sergilenir.
Bu fars günün ölçütlerine göre tam bir tiyatro oyunu değildir, düzyazı
şeklinde kaleme alınmıştır ve bir tiyatro yapıtında olması gereken beş
perde yerine yalnızca bir perde vardır. Bu niteliklerine karşın halk
farsı izlemeye akın akın gelir. Moliere elde ettiği başarı üzerine
d üşünür ve bu başarıdan kendisine göre önemli sonuçlar çıkarır.
Tiyatro biletlerini iki katına satmaya başlar ve artık "Piautus ile
T erence üzerine çalışmaktan ve Menander'nin yazdıklarını çözmeyi
denemekten" vazgeçip "dünyayı anlamaya çalışmaya" karar verdiğini
açıklar. "Dünya" derken kibarlardan söz etmektedir. Ancak kibarlar
bu şekilde incelenmekten hiç de memnun olmadıklarını ifade ederler.
Yazar kendisini savunur ve yalnızca taşrada yaşayan, kendisini "kibar"
sanan basit kişilerle alay ettiğini söyler. Soylular oyunun oynanmasını
birkaç günlüğüne engellerneyi başarırlar, ama Kral araya girer ve
oyunun oynamaya devam edeceğini bildiri r.
Moliere bu kez de farsın temasını iki yıl önce yayımlanan Pure
rahibinin yazdığı bir romandan çaldığını iddia eden suçlamalarla karşı
karşıya kalır. Ancak artık çok geçtir, Moliere haklı ününü çoktan
kazanmıştır.
Kazandığı başarı, yazarın hayal ettiğinden de büyüktü. "Toplumun
görgü kurallarının yazarı" olarak kabul ediliyordu.
Ancak yıllar sonra bugün "Gülünç Kibarlar"ın yapılan püriten bir
seçim sonucu Moliere'in "önemli" bir oyunu olarak kabul edilmediğini
görüyoruz.
Tek perdelik ve kırk beş dakikalık bu farsı Jerome Deschamps ile
Macha Makeieff nası l sahneye koydular? Belki de ilk olarak o çağın
oyuncularının, yani Jodelet ile Moliere'in özgür yorumlarını sahneye
taşımaya karar verdiler. Mademoiselle Desjardins'in notlarından
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sahnede söylenenlerin yazılı metindekinden farklı ve uzun olduğunu
biliyoruz. Moliere de oyuncuların davranışlarının ve tonlamalarının
oyunun temel taşları olduğunu ifade etmişti.
Deschamps grubu ise yazılı metne hiçbir sözcük eklemeden m üziğe
dayalı değişiklikler yapma yoluna gidiyor. Ses taklitleri, uzayan heceler
ve bozuk söz dizimi dikkatimizi çekiyor. Bu değişikliklerin amacı,
izleyicinin oyundaki yankılanmaları işitmelerini sağlamak. Deschamps
oyuncuları başrolleri ve yardımcı rolleri dönüşümlü olarak oynayarak
eski tiyatronun çoktan unutttuğumuz keyfini sahneye taşıyorlar.
Eskiden oyunlar, iki replik arasındaki önemsiz bir mimiği yüzleri ile
bale yapıyormuşçasına önemser ve oyunun metninden yola çıkarak
sahnedeki eylemlerini biçimlendirirlerdi. Deschamps grubu işte
oyuncuların unuttuğumuz bu özelliklerini bize anımsatıyor. Başka bir
deyişle, değaçiama sanatını sokak tiyatrolarına bırakmayan Jerome
Deschamps ile Macha Makeieff ve oyuncuları Moliere ile üç bölümlü
bir dans gösterisi sunuyorlar: Edebiyat, ruhun ve sadakatin Fransız
saraylarında edilen üç zamanlı dansı. Deschamps'ların çağdaş
oyuncuları, XVI I . Yüzyılın adetlerini o zamanların oyuncularının
kılıkiarına bürünerek hicvetmeyi başarıyorlar.
(Theatre de I'Odeon program broşüründen alınmıştır.)

• When the lively and comic
thearrical perspecri ve of J erôme
Deschamps- Macha Makeieff duo
combi nes wirh the equally rich
world of Moliere, che
conremporaray audience is
offered an eleganr reflecrion i n
"Les Precieuses R idicules" raking
part in the festival w i r b i n the
frame work of " Rendez-vous avec
la France" series. The play tells
the story of rwo sui tors who use
their servanrs dressed up as
aristocrars to revenge che rwo
young ladies who have refused
rhem. The rwo funny men are
forced to flee i n the end. The rwo
young gi rls become old maids.
The funny evenrs that rake place
becween the young gi rls and
their s u i tors become even m ore
charming and colourful in che
ski lled hands of Deschamps and
Makeieff. "Les Precieuses
Ridicules" is che fı rsc dassic play
sraged by Deschamps-Makeieff,
considered as che most
accomplished couple of the
French rhearre. This well-wrinen
play wirlı palirical references and
powerful dialogues that feed on
all subrleries of the art of comedy
became an i mmediare success

fol lowing i ts premier in 1659.
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Akrep için
ilh<lll Selç�tk

Bir sözlüğü açtığınız zaman, Akrep sözcüğünün üç anlam taşıdığı
görülür;
"Akrep zeh i rli bir yaratı ktır...
Saat göstergesidir...
Yıldız burcudur... "
Şimdi bunlara biri daha eklendi. Akrep, Eşber Yağmurdereli'nin
yazdığı oyunun adıdır. Tarihte kimi zaman, bir dönemin anlamı, bir
tek insanı n yaşam serüveniyle algılanabilir. Gözleri görmeyen avukat
Eşber Yağmurdereli'nin kimliğiyle 20'inci yüzyılın son dilimi ülkemizde
özdeşleşiyor.
Eşber'le ne zaman konuşsam, ilginç bir çağrışımla, aklıma Ingiliz yazar
H.G. Wells'in çok eskiden okuduğum bir uzun öyküsü geliyor.
Öykün ü n kahramanı bir gün ormanda dolaşırken ayağı kayar; teker
meker bayır aşağı yuvarlanırken kendinden geçer. Gerçekten serüven
böyle mi başlar, yoksa ben mi böyle anımsıyorum ! Bu sorunun önemi
yok. Kahramanımız kendine gelip gözlerini açtığı zaman o güne değin
bilinmeyen bir ü l kede olduğunu anlar.
Öyle bir ülke ki yaşayanların tümü kördür.
Öykünün kahramanı körler ülkesinde gören tek kişi olarak yaşamaya
başlar; ama kısa bir sürede bunun kolay olmadığını anlayacaktır.
Görmek bir ayrıcalık değil, tersine üstesinden gelinemez bir güçlük
oluşturmaktadır. Toplumdaki ortak yaşama ayak uydurması öylesine
güçtür ki ... Körler dünyasında, görenlerin evrenini nasıl dile
getirebilirsiniz! Kim kulak asar size! ... Üstelik gören gözleriyle
kahramanımız görmeyen bir kıza sevdalanmaz mı! ...
Körler ü l kesinin büyükleri, gören kişinin bir tek koşulla aralarına
katılabi leceğin i söylerler.
Nedir o! ...
Ancak gözyuvalarına yerleşmiş
organlardan kurtulmasıyla bu iş
gerçekleşebilir. Kahramanımız o
zaman "normal" bir kişiye
dönüşecek, topluma ayak
uyduracak, ters fikirlerden
kurtulacak, herkes gibi olacak,
herkes gibi düşünecektir.
Öykünün sonunu anımsamıyorum ...
Önemli mi? ... Körler ülkesinde,
görebilen insanın yaşamı,
katlanı lmayacak bir acı yaratır.
Acı ! ...
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Yaşamda kimi zaman acı somutlaşır, elle tutulur, yoğunluğu arttıkça
ağırlaşır, insanın yalnızca yüreğinde ve beyninde değil, bedeninde yüke
dönüşür.
Yağmurdereli'nin Akrep'inde acı var.
Peki, bu acı görenlerin ülkesinde yaşayan bir körün acısı mı? ....
Yoksa herşeyi en ince ayrıntısına dek görüp duyumsayan bir insanın
evrensel değerdeki acısı mı? ... Ya da herşeyi duyumsayıp
saydamlaştıran bir körün, görmeyenierin toplumdaki tükenmez hüznü
·· ı
mu.
Bilmem ki bu sorularda vurgulanan çelişki nasıl çözülür? ...
Ülkemizde yaşayan çoğunluğun körlüğü, bakarken görmedikleri için
oluşuyor; Yağmurdereli'nin bilincine erişmleri için tümünün gözlerini
mi çıkarmalı?...
Dilimizde bir deyiş var; "Gerçeği görmemek için kör olmalı" derler.
Eşber Yağmurdereli'nin şaşırtıcı yaşamından sonra bu özdeyiş değişti;
gerçeği görmek için kör olmalı! ...
Çünkü, yaşadığımız zaman diliminin gittikçe yoğunlaşan
alacakaranlığını delen bilincin ışığıyla Eşber'in güzel yüzünde iki gözü
de pırıl pırıl. ..
Akrep mutsuzluğun dramını dile getirirken, umutla son bulan bir
oyun ...
Ben Eşber'i tanıdığım için hem mutlu hem umutluyum.
Ondan öylesine çok şey öğrendim ki, Yağmurdedi'ye hiçbir zaman
ödenmeyecek bir borçla yükümlüyüm. Insan olmanın her koşulda
gerekliliğini duyumsayabilecek çapta mutluluk bilincine erişmek her
yiğidin harcı deği l ! . .. Bu doruğa tırmanabilen kişi, i nsan kılığında
yaşayan bütün akreplerin ağusuna panzehi rdir.
Çocukluğumda ve ilk gençliğimde akreplerle donanmış Anadolu'da
gezdim gördüm ve yaşadım. Kimi insana okunmuş, üflenmiş derlerdi
ki bunlar akrepleri ellerine avuçlarında okşayıp severlerdi.
insan sevgisi öylesine yoğunlaşmalı ki, insan kıliğındaki akrepleri de
okşayıp sevebilelim; bu büyüleyici yaklaşım akrepleri de
insanlaştıracaktır.
(Ankara Sanat Tiyatrosu program broşüründen alınmıştır.)

• "After reading "The Scorpion"
by Yağm urdere l i , I real izecl once
agai n , thar each dearh sencence is
a murcler. I cannor teli here,
what a grear decline ir means for
human i ry . Whoever does not
fıght agai nsr capital punishmenr,

has a hearr of srone. 1 bel ieve that
everyone who warches this play,
no marter how hard rlıeir own
hearrs may be, or how debased
they theınselves may be, w i l l
leave t h e rlıearre a s a n opponenr
of this rerrible pracrice.
Al rhough ir i s Yağ murclere l i 's
fı rsr play, be b as s ucceecled i n
creating a masterfu l form that
suits the subject matter.
Yağmurdereli"s powerfu l and
beautiful Turkish reaches beyoncl
the form. Nor only in Turkey,
but in every cou nrry this
masterpiece w i l l be received w i th
i ts own power anel w i l i make
people move against this most
shameful wound of humani ty- or
at least decrease the n u m ber of
hard lıearrs". Yaşar Kemal
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Alacaklılar'a Sunuş

M ichael Mayer (Çeviri: Zeynep A vcr)

Strindberg Alacaklı/ar' ı 1 888'de, Miss ju/ie'den hemen sonra,
Danimarka'nın Holte kentinde yazdı. Oyunu yazıp bitirmesi yaln ızca
bir ayını almıştı. Miss Julie gibi, bu oyunu da Lyngby şatosunda
yazmaya başlamıştı, ancak burada tamamlayamadı. Şatonun işleriyle
ilgilenen eski dostu Ludwig Hansen ile başı derde girdi ve şatoyu
terketmek zorunda kaldı. Hansen'in Martha Magdelee adında on yedi
yaşında bir kızkardeşi vardı . Karısı Siri'den bir süredir ayrı olan
Stridberg kızla kısa bir macera yaşamıştı. Derken kız Strindberg'in
ona tecavüz ettiğini ileri sürdü. Edward Brandes'e yazdığı 4 Eylül
1 888 tarihli mektubunda Strindberg olanları şöyle özetler: "Güya
kanunsuz işgal durumu varmış; tabancalar atı ldı, çingeneler dansetti,
sekiz köpek peşime takıldı ve Eylül kirasını peşin ödemiş olmama
karşın dışarı atıldım!:' Danimarka gazeteleri olayı duyunca skandal
yarattılar. Bu gürültüden kaçabilmek için Strindberg, ailesine haber
bile vermeden, karısı Siri'yi kargaşanın içinde bırakıp dostu Peter
Staafla birlikte Berlin'e gitti.
1 9 Eylül'de Siri'ye Berlin'den yazdığı mektupta olaya kendine özgü bir
açıklama getiriyordu: "Şu Martha adlı kızla olan il işkimi biliyorsun.
Hiç niyetim yoktu ama Hansen gecenin bir saatinde, ben yatağa
girdikten sonra, temizlik yapsın diye göndermiş. Sonra sabah uyandım
ki . .. ! Topu topu bir kez yattı m onunla, ama yaianına bir de kılıf
uydurmuş; oysa (hemen hemen) eminim gebe olmadığına.
Öyleyse de çocuk için para öderim, her ne kadar babasının başkası
olduğunu bi lsem de . . . Ama önce gebe olduğuna ilişkin doktor raporu
getirmeli . . . . Evliliğimizin bittiğin i düşünüyordum, sen de onaylamıştın
bunu, bu yüzden de olayı senden gizlemenin anlamı yok diye
düşündüm."
Birkaç gün sonra da Danimarka'ya döndü ve Holte'de bir otele
yerleşti. 29 Eylül tarih l i mektubunda lsveçli yayıncı Joseph Seligmann'a
şun ları yazıyordu: "i lişikte gönderdiğim trajedi Miss Julie ile aynı
zamanda Theatre Libre için yazıldı. lsveç'te yayınianmasını istemedim,
çünkü hasımiarım hemen kaleme sarılıp beni mahvetmek için
yorumlar yapmaya başlayacaklar. Oyunu dikkatle okuyacağınızdan
emin olarak gönderiyorum size. Miss ju/ie'den daha iyi oldu bana
kalırsa. Yeni bir biçim denedim ve altından başarıyla kalktım.
Öteki oyunla birlikte bir kitap halinde yayınlayacağınızı umuyorum.
Oyunun entrikası heyecan verici. Ruhsal bir cinayet de öyle olmalı
zaten. Analizi ve motivasyonu ise bunaltıcı. Tarafsız bir bakış açısıyla
yazıldı. Bu oyunda yazar kimseyi yargılamıyor, yalnızca açıklıyor ve
bağışlıyor. O aşifte kad ı n ı bile sevimli gösterse de, aşifteliği
savunduğunu kimse söyleyemez. Tam tersine, bunun kötü birşey

• What does i t mean
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olduğunu, çünkü hoş olmayan sonuçlar doğurduğunu açık açık
söylüyor."
Seligmann yine de Alacaklllar'ı basmayı reddetti. Ahlak dışı olduğu için
değil, mahrem bir konuyu ele aldığı ve Strindberg'in kendi evliliğini
açıktan açığa tanımladığı için bu kararı vermişti. Strindberg bunun
üzerine karakterinin bir süre önce intihar etmiş olan Victoria
Benedictsson adlı kadın yazardan esinlenerek yaratıldığını yazdı.
Inanılması ve kabul edilmesi güç bir açıklamaydı bu, çünkü Alacaklılar
gerçekten de kendi evliliğini birebir yansıtıyordu. Bir yıl önce, bahar
aylarında Strindberg Fransızca, Le Plaidoyer d'Un Fou (Bir Aptalın
Özürü) adlı, özyaşamsal bir roman yazmıştı. Roman, karısı ve onun
eski kocası Baron Cari G ustav von W rangel ile ilgili utanç verici
ayrıntılar içeriyordu. Alacaklı/ar, bu romanla neredeyse birebir
örtüşmekteydi. Strindberg romanında karısının onu nasıl b i r
"başbelası alacaklı" olarak gördüğünü, eski kocasından "salak" diye
söz ettiğini anlatıyordu. Strindberg Wrangel'in ( oyundaki gibi, onun
da adı Gustav'dı . . . ) ortaya çıkıp yeniden karısının ilgisini
çekebileceğinden, en azından intikam almayı düşünebileceğinden
korktuğu nu açıkça yazıyordu. Adolf kadar bu karaktere de kendini
katmıştı. O sıralarda Siri'den boşanmak üzereydi ve ileride Siri'nin
evlenebileceği bir adam o rtaya çıkarsa ona G ustav'ın Adolfe
yaptıklarını yapmayı düşündüğü açıkça ortadaydı.
1 6 Ekim 1 888'de Seligmann'a yeniden bir mektup yazıp A/acak/ı/ar'ı
basmak konusunda yeniden düşünmesini istedi. "Benim favorim bu
oyun" diyordu, "dönüp dönüp yeniden okuyorum ve her
okuyuşumda sürekli birşeyler keşfediyorum. Aslında bugünlerde hep
mahrem şeyler yazılınıyor m u ? . . Miss Julie romantizme boyun eğmiş
bir oyun sayıl ır. Oysa Alacaklılar tepeden tırnağa çağdaş, insancıl,
sevilesi bir oyun. Üç karakter de başından sonuna kadar ilginç,
sempatik insanlar."
Alacaklılar 1 889 yılı Şubat ayında Danimarka'da yayınlandı. lsveç'te ise
ancak bir yıl sonra kitap haline gelecekti. Aynı yılın kış aylarında
Strindberg, Antcine'ın Theatre Libre'ini model olarak aldığı
lskandinav Deneme Tiyatrosu hakkında planları tamamlamıştı.
Alacaklılar bu tiyatronun ilk ürünü olacaktı.
Açılış değişik nedenlerle sürekli ertelendi ve sonunda tiyatronun
perdelerini 2 mart'ta açmasına karar verilmişken Miss Julie Danimarka
sansürü tarafından yasaklandı. Alacaklılar ise seyirci önüne çıkmak için
bir hafta bekledi ve 9 mart 1 889'da Strindberg'in Ocak ayında yazdığı
Pariah (Toplum Dışı) ve The Stranger (Daha Güçlü) oyunlarıyla birlikte
sahnelendi.
Ertesi yıl Stockholm'de sahnelenen Alacaklılar eskisinden de iyi
eleştiriler aldı. Önce Almanya ve Fransa' da, daha sonra Avusturya'da
ise Strindberg'in tüm oyunları gerçek bir başarı elde etti. O günden
bugüne Alacaklılar Strindberg'i n en güçlü oyunlarından biri kabul
edilir. Oyunun üç karakterinin zamana yenilmeyen özellikleri oyuna
evrensel boyutunu kazandırmış, A/acak/ı/ar'ı insan ilişkileri üstüne
yazılmış başyapıtlar arasına yerleştirmiştir. Bir Ingiliz eleştirmen onun
evrensel özel liğin i şu sözlerle dile getirir: "Freud'un tek bir satırını
bile okumamış bir yazarın bu denli kapsamlı bir psikoanalizi kaleme
alabilmesi, onun insanlarla ilgili ne denli güçlü bir gözlem yeteneği
olduğunu kanıtlıyor ve bizi şaşırtıyor."
.
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establ ish a relationsh ip) Are
people always aware of what they
wanr i n their relationships?
Where do relationslıips start,
where do they end) Do
relationships always email an
exchange? Does a relationslıip
ever really end) At the end of a
relat ionship, has the reckoning
ended as welP Or i s rhere sti l ! a
sense of something

w

be gained,

or sometlı i ng owed) I f
relationships encompass s o many
questions, who and how can a
person trust) Such questions are
provoked by the "Crediwrs . "
Even though August Srridberg
raised these issues over a century
ago, these poinrs are stil! relevanr
i n coday's relations between men
anel women, t h e concept of
marriage and rlıe expecrations
men and women have of
eachother.
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" Frama'yla Bulupna "
etkinlikleri kapsammda yer
alan bu oyumm katı/um.
A FAA 1 Associcıtion
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İstanbul Fransız Kiiltiir lllerkezi 'nin
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France''. bas been realised u•ith the
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Franraise d'Action A rtistique - Minisiere
des Aifaires Etrangeres). tbe Embcıssy of
France in Turkey cmd tbe lmtillll
Français, İstanbul.

Bir boks maçında raundlar birbirini takip eder, boksörlerin
yorgunluğu her saniye biraz daha artar. Maçın sonunda yere yığılan,
her zaman en fazla yumruğu yiyen olmaz. Görünürdeki çizgiselliğin
temelinde boksörlerden biri yere düşüp hakemin on'a kadar saymaya
başladığı an'ın tehditi vardır. Işte bu an, oyunun zamansız bir şekilde
kesildiği andır. Ya da bu an tam tersine bir yorumda bulunabiliriz:
Boksör yerde yatar, rakibi de karşısında ayakta dururken o ana dek
atılmış yumrukların pek de anlamı olmadığı orataya çıkar.
Tiyatro oyununun mantığının, bir spor oyununun mantığının ışığında
kurulması, bu oyunun tanımlanamayan bir tiyatro nesnesi yaratmasına
olanak sağlıyor. Ama bu oyun, Brecht'i n de bizlere ima ettiği gibi,
boksörlerden birinin yere düşüp hakemin on'a kadar saymaya
başladığı an temellerinden sarsılıyor:
Aslında böyle bir mücadele
gerçekleşmedi, gölgelerin hakim
olduğu sahnelerin yerini birden
mücadele alıyor. Ormanlar kimsenin
uğramadığı bir ringe, rakipierin
hayaletlerinin gezindiği bir kente
dönüşüyor. Benim varsayımıma göre
başka bir mantık, oyuncunun
patolojik mantığı, mücadelenin saf ve
kutsal mantığının içine bir bilgisayar
programına sızıveren bir virüs gibi
gi riyor: Oyuncu kaybetmek için
oynuyor ve bunu rakibi, yani sporcu
anlamıyor. Derisi artık kalınlaşmış,
yaşlı utanmaz adam masumiyetin ya
da sıcaklığın Izlerini bulmak için kendini kaybedercesine hızla
mücadeleye atılıyor, genç idealist ise rakibini bir an önca yenip
kavgayı sona erdirmek için yer aldığı mücadelede bekaretini yitiriyor.
Genç idealist tabii ki aslında kavgadan yenen taraf olarak çıkıyor,
ama kavgayı rakibinin silahlarını kullanarak kazanıyor ve böylece
gerçek kavgadan yenik çıkıyor. Bu gerçek kavga onun haberi olmadan
onu kendisi ile karşı karşıya getiriyor: Diğer boksör ayağa kalkamıyor,
ama onun da derisi kalıniaşmaya başlıyor çünkü yerdeki boksör ona
hastalığını, yani duyarsıziiğı bulaştırıyor.
Bertolt Brecht ( 1 954)

Yeni oyunumda bir tür "kendi kendine mücadele"yi tartışmak
istedim. Bu mücadelenin tek nedeni insanın kendi kendisiyle

\)j

savaşmaktan aldığı keyfi yaşama arzusu, tek amacı da "mükemmel
insanı" belirlemek . . . Oyun um, yalnızca savaşıyor olmak için yapılan
savaşın keyfini izleyicilerin h issetmelerini sağlamalı. Ancak oyunu
kaleme almaya başlar başlamaz bir anlamı olan savaşı yazmanın çok
zor olduğunu anladım. O zamanlar bir gösteriye dönüşen mücadeleyi
yazmayı planlamıştım. Oyun u yazmayı sürdürdükçe oyunun bu tür bir
mücadele yaratmanın zorluğu üzerine temellendiğini farkettim.
Oyunun baş kişileri rakiplerini yenmek için farklı davranışlarda
bulunuyorlardı. Örneğin, savaş yeri olarak arkadaşlarının evini ya da
çalıştıkları yeri seçiyor, başka rakiplerinin yazgılarını da beli rliyeriardı
(böyle yaparak aslında benim sürekli idealize ettiğim, hep
sahnelenmekte olan gerçek mücadelenin kıyılarında geziyordum.
Gerçek mücadele diyerek tabii ki sınıf mücadelesinden söz ediyorum.)
Oyunun sonunda, mücadeleye, yalnızca mücadele edenlerin algılama
biçimleri değil, rakipierin bir türlü karşılaşamamasının şaşkınlığı da
anlam kazandı rıyor. Mücadele edenler kendi gölgeleriyle savaştıklarını
(boksörlerin antren manlarında yaptıkları çalışmalar gibi} algılıyorlar . . .
Bu oyunu yazmadan önce ve sonra bambaşka şekillerde oyunlar
yazmaya devam ettim. Oyunlarım daha basit ve daha materyalist
oldular.
(Centre Dramatique National d"Orleans program broşüründen alınmıştır.)

• " Dans la J ungle Des V i l les"
which i s presenced as part of
" Rendez-vous avec la France"
series, is rhe laresr project of
Stephane Braunschweig, a h ighly
repured young d i recror. The play
is ser i n Chicago in 1 9 1 2 where

Sch l i n k , a wealrhy log crader of
Malaysian origin gers i neo a
rurh less fıghr w i r h a pen n i less
and idealist l ibrarian, Garga.
The fıghr is bmh realisric and
surreal, because it is the form
rather rhan the resu l t of the fıghr
rhar marrers. I n the end young
Garga wins. Bur he w i l l pay a
dear price for his vicrory.
He ends up resem b l i ng his riva!.
H i s w i fe and sister become
prosrir ures. Whar he gains from
the fıgh r is only rhe sarisfacr ion
of having won . Sch l i nk d id not
wanc ro buy Garga's soul, but an
idea that w i l l replace i t .
Stephane Braunschweig srages
this mysrerious Breche play w i t h
unrival led ski l l . H e uses rhe
srage ! i ke a chess board where
acrors become pawns losr i n each
other as if they were devou t i ng
each orher. The sado-masochisric
emorions rhar darn i nare the play
are played out on a d i v ided,
black and w h i te srage.

DENiZDEN GELEN KADlN
LADY FROM THE SEA
S usa n Sontag
Özgün Düşünce, Tasarlayan,
Yöneten Conceived, Designed,
Directed by Roberi Wilson

Özgürlük Arayışında Bir Figür

Henrik ibsen'in Eserinden
Çeviren Translation from the Play
by Henrik lbsen: Paolo Dilonardo

1 888, Henrik lbsen'in Denizden Gelen Kadm'ı yazdığı yıl. Geçmişe
gidildiğinde oyunla ilk hesaplaşmalar başarı grafiğinde yüksek
noktalara erişememiş. Sonraki yıllarda Eleonara Duse, Vanessa
Redgrave gibi sanatçıların isimleri oyunla birlikte anılır olmuş.
Bugünse karşımızda l bsen'in metninden yola çıkarak ünlü Amerikalı
yazar Susan Sontag'ın yeniden kaleme aldığı bir yapıt var.
Denizden Gelen Kadın'ın yaratıcısı, tasarımcısı ve yönetmeni ise yine
çok ünlü bir isim; Robert Wilson. Dominique Sanda, Philippe Leroy
da bu ekibi tamamlayan isimler.
Wilson kariyerinin ilk (belki de tek) lbsen'ini sahneye koymak için
tam üç yıl düşünmüş. Ama, Norveçli yazarla yıldızının pek barışık
olmamasına karşın aldığı karar olumlu olmuş. " l bsen'den
hoşlanmıyorum. Chekov'u bin kez yeğlerim. Kötü bir öğretmen ya da
yönetmen gibi sürekli herşeyi açıklamak istiyor. Bu da çok sıkıcı,
ama hayaletlerini seviyorum" diyor estetik minimalizmin mesihi
sayılan yönetmen. Wilson, Susan Sontag'dan metni didaktik yanlarını
törpüleyerek, özünü, dramatik düğümlerini, küçük nevrozları,
büyük gizemleri vurgulayarak yeniden yazmasını istemiş.
S Haziran 1 888'de, oyunla ilgili olarak şöyle bir not düşmüş l bsen;
"Denizin büyüleyici gücü. Deniz özlemi. Denizle benzeşen, denize
bağımlı, denize inançlı insan ona geri dönmek zorundadır. Bir balık
cinsi evrimin halkalarından birini oluşturur. I nsan aklının bir köşesinde
yeterince olgunlaşamamış bu halka mı yer etmiştir? En azından bile
bazılarında? Deniz bir güçtür. Bir tutkudur. O, i pnotize edendir... "
Susan Sontag, oyunu 1 7 sahneye, kişileri de altıya indirmiş.
Yabancı (hiç konuşmaz), Ellida, Hartwig, Bolette, H ilde ve Arnholm.
Ellida'nın kişiliğini deniz kızı-konuşmaları olarak tanımladığı iç
monologlarla belirlerken, Bolette-Hilde ya da Bolette-Arnholm
arasındaki kısa ve kesin diyalogları bu iç monologlarla aynı
paralelde geliştirmiş. Deniz kızı-konuşmalarından biri insan-erkekle
ayıbalığı-karısının efsanesini anlatır. lbsen'de olmayan bir bölümdür bu.
1 2. sahnedeki Hilde'nin deniz ve tutku üstüne ballad'ı da (bir Irianda
halk şarkısı) yine Sontag'ın öyküye kattığı bir başka farklı boyuttur.
Efsaneye bir gönderme olarak algılanabilecek son sahne de yine Susan
Sontag'a özgü bir noktalanıştır: Ellida denize girmez. Artık Hartwig'in
"denizden gelen kadın"ı değildir. Başka fantazilere yönelmiştir.
Şimdi düşlediği Hartwig'i n kafasını bir kaya parçasıyla ezmektir.
Ancak o zaman tekrar denize dönecek ve yüzebilecektir.
Bertolucci, Bresson ve De Sica'nın güzel oyuncusu Dominique Sanda
ile sahne fılozofu Robert Wilson arasındaki i lginç buluşma ise 1 995'te
gerçekleşmiş. Sanda Denizden Gelen Kadm, kütüphanede onunla ilk

Giysiler

Costumes:

Giorgio A rmani

Müzik Music: !llicbael Galasso
Işık Tasarımı Lighting Design:
A.j. \Yieissbard. Roberi Wilson
Yardımcı Yönetmen
Collaboration to Stage Direction:

Guiseppe Frigeni
Sahne Tasarımı Yardımcısı
Set Design Assistane Pierluigi Bolazzi
Ses Tasarımı
Peter Ceı-orıe

Sound Design:

Teknik Yönetmen
Technical Director: l?einbard Birbsel
Yönetmen Yardımcısı
CbriS!iane Leı•eque

Assistanr Director:

Işık Tasarım Yardımcıları
Assitanr Light Designers:

Alessandro Sussi. Valeı·io Alfieı·i
Prodüksiyon Amiri Producrion
Elisubelfa Di Mambro

Director:

Oynayanlar Cast: Dominique Scmdct.
Philippe Leroy. Umberlo Ceriani,
Giovanna Bozzolo, Loura Tarelli
Yer

Venue:

Muhsin Ertugrul Sahnesi
Smge

Muhsin Erruğrul

Tarih Dare: 30.05. 1 998
Saat Time: 20.30
Tarih Dare: 3 1 . 05. 1 998
Saat Time: 1 5. 30. 20. 30

BA YTUI? iNŞAA T
TAA HHÜT A . Ş. 'nin
değerli katkılanyla gerceklepirilmipir.
We are grateful to BA YTUI? iNŞAA T
TAAHHÜT A . Ş. for spomoring lhese
performances.
Mubsitı Erlltğml Sabmsi tahsısi icin
isımıbul Biiyiik Şebir Bdttliyesi'ne
Jeşekkiir ederiz.
\Yle u•ott!d /ike to tbank ibe istanbul
C realer !llmıiripality for lllCiking ibe
Muhsin Ertuğml Stage ca•ailable for
tbese peıformanres.

Derleyen: Dikmen Giiriin

karşılaşmamdan beri aklımdaydı ancak bir uyarlamanın gerekli
olduğunu biliyordum. Bob'la Or/ando'yu yapma fırsatını kaçırmıştım.
lbsen projem hakkında yazdım, birlikte çalışmayı önerdim, kabul etti.
O günden bu yana çeşitli workshoplarda oyun üstüne çalıştık ve
bugüne geldik ... Ellida'yı yaşadım. Içimde hissettim. Deniz benim bir
parçam, bu yüzden ben de onun gibi savaştım" diyor.
Wilson, metnin özüne indikten sonra da gözlerini Phillipe Leroy'a
dikmiş. Onun doktor Wangel olduğunu anlamak için bir tokalaşma
yeterli olmuş. Leroy'a göre Wilson tiyatrosu seyirciden oyuncuların
iç dünyasına girmelerini isteyen bir tiyatro, bir meydan okuma.
Gösterinin kostüm leri bir başka ünlü imzanın, Giorgio Armani'nin.
Wilson, Denizden Gelen Kadın'ın müzikleri içinse, daha önce )os eph
Stalin'in Yaşamı ve Dönemi ve Kraliçe Viktorya'ya M e ktup'ta beraber
çalıştığı Micheal Galasso'yu çağırmış.
Aynı zamanda bir ressam da olan ve karanlığın ışık dolu olabileceği
felsefesini savunan yönetmen Robert Wilson oyunda Munch ve
Nolde'nin nordik paletini yansıtacak renkleri öne çıkartıyor. Sahne
Ellida'nın denize olan tutkusunu simgelemek üzere bir gemi pruvası
olarak düşünülmüş, kum, çakıl, ahşap gibi doğal malzemeler
kullanılmış. "Yelkenlerin eğik ve düz çizgilerin karşılaşmasından
oluşmasını düşündüm. Bu metinde beni etkileyen bu karşılaşma, bu
kesişme; doğal zaman çizgisi, doğaüstü zaman çizgisinin müdahalesine
uğruyor."

• The New York Times
deseribed Robere W i lson as ··a
rowering figure in che world of
experinıemal cheacre and an
explorer i n che uses of ci me and
space on s cage." Su san Sonrag is
one of Aınerica·s besc known and
most adnıi red wri cers. The cwo
col laborace in "The Lady From
che Sea·· based on a prose play by

Ilenrik J bsen . Susan Son rag

recl un�d che n u nı ber of clıaraccers
co one si lenr ( Foreigner) anel five
speak ing parcs ( E I I ida, Harcwig,
Bolette, H i lde, Arn ho! nı ) and
the plot co l 7 scenes. Robere

W i lson·s Nonvay is dazz l i ng ; a
li ccle Nolcle, a l i etle Munch , the
landscape beaucy reflecc i ng the
lighc of the norch and che
nıagnecic power of che sea.
Shades of cleep blue in clark anel
lighc cones, cl iseased green,
yellow and s po es of be ige. A
huge forenıasc, scones of sim i lar
s i ze and c i nıber. El! ida is
performed by Donı i n ique Sanda,
che unforgeccable accress of
Bercolucci, Bresson and De Sica
nıovies. Harcwig is anocher
celebri ty, Phill ipe Lecoy.
Coscunıes are designeel by
Giorgio Arnıan i .
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80060

Özen Yttla
Konsept ve Yönetim Concepr
i11 11rat Drt!tctbmı

Ön Oyun

and Direccion:

M urat Daltabaıı

Müzik Music: Kafuiil
( Haka1l Bayrı/ı. Emrah Şmı�·.
B11rak Şnıtiirk, i\ muığan K11l11alp).
i\ylin Aslım

(Sonunda izleyici festival k1/ovuz kato/oğunun 98. soyfos1m oçm1ş, diğer
sayfadaki fotoğrofo k1so bir bok1şton sonra oyunun odm1 ve künyesini
ince/emiştir. Mekôn bir kofe, evin oturma odos1 veya bir tiyatro fuoyesi
olabilir. izleyici "80060" isminin ne anlama geldiğini düşünüp yoz1y1
içinden okumaya başlar.)

Çizgi-roman

Comics:

Kman Yarar

Koreografı Choreography:
Öt,iil At'kıran. Erdal U/f.11rl11
Sahne, Giysi Tasarımı
Srage, Coscume Design:

A li Cem Kiiro/f.lll
Işık Tasarımı
Kemcd Yiğitcan

Lighcing Design:

Ses Tasarımı Sound:
Serdar A !tınfizme
Istanbul Dans Topluluğu
İ s tanbul Dance Company:

Tiilay Ağırbcış. ill11rat Akao/f.lll.
Candmı Baş. Selim Borak.
Oktay Keresreci. Kerem K11rcmer.
Pmar Miilcliir. Canan Pbyllis Şcul,t!ak.
Çiğdem Tezciir, Erdal Uğ11rl11.
Haldım \'edica1l, A rkıf1 Zirek
Repetitör

Repetitor:

Sahne Amiri
A lim Giilltl)

AJfer Zereu

Stage Manager:

Grafik Tasarım
Emre Çıkmoğl11
Web Tasarı m
Senaf1 Şerıgiin

Graphic Design:

Web Design:

Fotoğraf Phocography: Fethi İzaf1
Genel Koordinatör Coordinacor:
Özlem Kım
Teknik Koordinatör
Technical Coordi nacor:

Bozk11rt KareiSli
Süpervizör Supervisor:
M11.rta[a A t1kıran
www. superonline.com/80060

Yer

Venue:

Aziz Nesin Sahnesi

Aziz Nesi n Scage

Tarih Dare: 3 U!5. 1 998
Saat Time: 1U.3U
Tarih Dare: 1 . 1.06. 1 998
Saat Time: 18.30

is: Dumanın değdiği yerde bıraktığı leke. (TDK Türkçe sözlük)
"80060" bir posta kodu. Aynı zamanda 1 O. Uluslararası Istanbul
Tiyatro Festivalinde ilk kez oynanacak olan bir "5. Sokak Tiyatrosu"
yapımı. Oyun için farklı disiplinlerden sanatçılar bir araya geldi ve her
disiplinin kendi içerisinde, oyuna hizmet etmek üzere, özgün bir yapı
oluşturmasına özen gösteri ldi. Her disiplinin tek başına bir bütün
oluşturması ve yap-boz oyunu mantığı ile her bir parçanın birbiri ile
ilişkilenpirilmesi, bu çalışmanın temelini oluşturdu.
Bir şeh i r masalı anlatan oyun, tiyatronun ritüel kökeninin, bugünkü
popüler sanattaki karşılıklarını araştırıyor. Dijital ses ve "loop"lardan
.-.
oluşan müzik,
oyunun tekno
şamanik alt yapısını
oluştururken, tiyatro
sanatının uzun
süredir kaybettiği
coşkuyu yeniden
bulmayı amaçlıyor.
Çizgi-romanın
yapısında varolan,
parçaların arka
arkaya gelerek bir anlam bütünlüğüne ulaşması ve bu parçaların da
kendi aralarında hareket edebilir nitelikte olması oyunun temel
unsurlarından. Müzik, çizgi-roman ve kendini sokakta tanımlayan
dans, oyunu oluşturan asal parçalar. Bir araya geldiklerinde oyun
ortaya çıkıyor.

(Izleyici kofosmı k1/ovuzdon koldmp bir on için oyunun ne anlatmak
istediğini merak eder ve h1zlo okumaya devam eder.)
tan: G üneş doğmadan önceki alaca karanlık. (TDK Türkçe sözlük)
" ... bakışlarımızı yönelttiğimiz şey, önce ayrıştırılıp sonra incelenecek
bir parçalar toplamı değildir, bir bütündür, yani bir biçim, bir yapıdır:
parça bütünden önce var olmamıştır, ne daha dolaysız, ne daha
eskidir ondan, parçalar bütünü belirlemez, bütün parçaları belirler.
Bir yap-boz parçasına üç gün bakıp, onun görünüşü ve rengiyle ilgili
tüm bilgilere sahip olduğunuzu sanırsınız, oysa bir milim ilerleme

/ U l ,-------,-kaydetmemişsinizdir bu alanda: bu parçayla öteki parçalar arasında
• The genesis of "80060" dates

i linti kurmaktır söz konusu olan; yalnızca bir araya geti rilmiş parçalar
bir anlam ve okunabilirlik niteliği kazanacaktır . . . (Yaşam Kullanma

from August 1 997. The project

K1/avuzu, Georges Perec, Çev: /smail Yerguz)

''street cul rure", "popular arr",

(Izleyici tekrar kafasmı kilavuzdan kaldmp bir an için boşluğa bakar ve
tekrar h1zla okumaya koyu/ur.)

gradually lost thei r mean i ng .

bul: Bulmaktan emir. . . bulmak: Kaybedilen bir şeyi yeniden ele
geçirmek. (TDK Türkçe sözlük)

is based on such concepts as
"u nderground art" which have
The project st i m ulates the reevaination of these concepts in
the light of their conremporary
counrerparrs. After the play's

(izleyici fotoğra�ara daha dikkatli bakar.)

structure surfaced , Ö zen Yula
wrote an " urban tale" based on
"urban c u lture··. The crucial
pos it ion occupied by music in
the play !ed to the idea of
writing the text as a l i bretto.
The tale that begins i n the hearr
of İ stanbul conrinues in the back
srreets and is embodied in a
fantastic world. The teclınological
-

srructure of the music serves to
srrengthen the techno-shaman
visions in the play. Th is techno
shaman "play" complemented by
cartoons aims to discuss the
mean i ng behind "that which is
popular" and "popular art " .

YOSMA
THE COQUETTE
Bertolt B rechf
Uyarlayan, Yöneten
Adapeation and direcror:

Genro Erkal

Müzik Music: Km·t Weıll Ham Eisl.r

Düzenleyen
Sen'er Acim

Arrangement:

Şiir ve Öyküleri Çevirenler
Translarions of Poems and Stories:

A. Kadir. AHm Bezirıi. A rif Gelen.
Giilen Fmdıklı. Can Yiirel
Şarkı sSözlerini Çevirenler
Translacions of the Lyrics:

Genco Erkcıl. Tunca) Çm•dar
Sahne Tasarımı
A)pn Tar
Giysi
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Tarih Dare: 1 . 06. 1 998
Saat Time: 20.30

Bir Brecht Şöleni
Ahmet Cemal

Ispanyolca caba retta, yani "neşeli oyun" sözcüğünden gelen kabare,
tiyatroda şarkı, dans, şiir ve söz bütününden oluşma, neşeli ve
oyalayıcı, ama aynı zamanda da düşündürücü bir seyirliği temsil eder.
Sözcüğün bir başka kökü de, Fransızcada bizde "taverna" adıyla
bilinen cabaret'ye, yani eğlence yeri olarak bir mekan adına uzanır.
Burjuva kültürü kaynaklı olan kabare, Batı'daki ilk uygulamalarında
sanat alanında öncü ve küçük azınlıklara sesieni rken, sonraki
aşamalarda daha geniş bir izleyici kitlesine yönelik bir ticari çerçeveye
oturtulmuştur.
Kabarenin "artistik kabare" tanımlamasını alması ise Paris'te, 1 8 Kasım
1 88 1 günü ressam Rudolphe Salis tarafından, adını Poe'nun bir
şiirinden alan "Chat Noir"ın açılmasıyla oldu. Bunu kısa sürede
Almanya' da, özellikle ünlü tiyatro adamı Max Reinhardt ve Frank
Wedekind tarafından gerçekleştirilen kabare düzenlemeleri izledi.
Zürih'teki "Cabaret Voltaire" ( 1 9 1 6- 1 9 1 7) ise, Hans Arp'ın ve Tristan
Tzara'nın, kısa süre sonra bir akıma dönüşecek olan Dada
sunuşlarıyla ün kazandı.
Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, başta Almanya olmak
üzere, Avrupa'da kabare iyiden iyiye politik nitelik kazandı ve eleştirel
bir işlev yüklendi. Bu konumu kabareyi, sanatın eleştirel gücünün en
etkin biçimde sergilendiği alanlardan birine dönüştürdü.
Türkiye'de kabare türünün geçmişinde Zeliha Berksoy-Genco Erkal
ikilisi özel bir yere sahiptir. Bu özelliğin temelinde, anılan ikilinin bu yıl
1 00. doğum yıldönümü nedeniyle anılmakta olan Bertolt Brecht'i n
şiirlerini ve başkaca metinlerini kabare aracılığıyla Türk tiyatro
izleyicisine iletmiş olmaları gerçeği yatar. Aslında Brecht gibi,
neredeyse yazdığı her satırdan toplumsal bir eleştiriyi yansıtan bir
sanatçı için kabare türü, sanki biçilmiş kaftan gibi gözükebilir;
ama belki olayın tehlikelere gebe olan yanı da
buradadır: Brecht'i kabare aracılığıyla, fakat hiç
ucuz/atmadan yorumlayabilmek.
Zeliha Berksoy-Genco erkal ikilisinin altına
onyıllardır imza attıkları başarı, işte budur.
Sanatçıların ilk kabare temsilleri 1 978-79
döneminde, Genco Erkal'ın kurguladığı "Brecht
Kabare" ile gerçekleşmişti. 1 986-87 döneminde
yeni metinlerle ve şarkılarla zenginleştirilen bu
kabare, bu kez "Ben Bertolt Brecht" adıyla,
Dostlar Tiyatrosu'nda sunuldu.
Şimdilerde, yine Dostlar Tiyatrosu yapımı olarak
temsil edilen "Yosma", yanılmıyorsam eğer, bu ünlü
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ikilinin gerçekleştirdiği üçüncü Brecht-kabare. Eseri Bertolt Brecht'in
eserlerinden Genco erkal uyariayıp yönetmiş. M üzik, Brecht'in ünlü
bestecileri Kurt Weill ve Hans Eisler'e ait. Tek kişilik oyunu Zeliha
Berksoy oynuyor.
"Yosmo"da önce Genco Erkal'ın müth iş kurgulamasından söz etmek
gerekiyor. Brecht'den bu oyun için seçilenler, doğumunun üzerinden
yüz yıl geçmiş olmasına karşın bu büyük sanatçının neden güncelliğini
koruyabildiğini, ya da yaşanan bugünleri hep yakalayabilmesinin
nedenini tam olarak gözler önüne seriyor. "Yosmo"da Brecht'in
deyişlerinin penceresinden bakarak hem bugünkü dünyaya, hem de
günümüz Türkiyesi'nde olup bitenlere tanıklık edebilmek hiç de zor
değil.
Genco Erkal, "Yosmo"da her şeyi hayat kadını Jenny'e söyletiyor.
Jenny, enflasyona, Hitler faşizmine, sınıflar arasındaki müthiş
dengesizliklere ilişkin kendi görüşlerini dile getirirken, bir yandan da
izleyicinin kafasında gerçek fahişeliğin ne olduğu sorusunun
biçimlenmesine kaçınılmaz olarak yol açıyor. Örneğin "sıradan
namus/u/ar", her şeyi "olağan" saymayı sıradanlıklarını sürdürebilmenin
koşulu olarak görülürlerken, yaşamın bütününe sıradanlığın çok
altından bakabilen Jenny, her şeyi olağan sayma al ışkanlığından
kaynaklanan, göze kolay gözükmeyen bir namussuzluk karşısında
herkesi uyarabiliyor!
Jenny'yi oynayan Zeliha Berksoy'a gelince, böylesine müthiş bir
kurgunun başarısı ancak müthiş bir oyunculuktan bağımlı
olabileceğine göre, Berksoy'un olağanüstü başarısı daha bir önem
kazanıyor. Öte yandan Zeliha Berksoy, yılların Brecht oyuncusu
olmanın beraberinde doğal olarak geti rebileceği bir tuzağa, artık
monotonluğa kayan bir oyunculuk üslubunun tuzağına düşmekten de
kendini çok iyi korumuş. "Yosmo"da karşımızda, Brecht oyunculuğu
bağiamındaki ustalığını çok yakından tanıdığımız, ama yine de "bu

kadarını" ancak bu oyun/o tanıyabildiğimiz bir Zeliha Berksoy var.
''Tiyatro aracılığıyla politika yapabilirsiniz... " demişti Brecht.
Görebilseydi eğer, bu bağlamda vermekten çekinmeyeceği
örneklerden biri de san ı rım "Yosma" olurdu ...

(26 Şubat 1 998 tarihli Cumhuriyet gazetesinden alınmıştır.)

• Genco Erkal has woven a
d ramaric parrern in "The
Coquerre," i nspired by rhe
characrer Jenny i n "The R ise and
Fa l l of Mahoganny " and
"The Three-Penny Opera". In
rhese plays, Jenny i s a sensible
and sensirive woman wirh a lor
ro say. Jenny in "The Coquerre"
i s a real isric, hardy and sensirive
woman. The play follows her
process of coming ro rerms w i rh
her own l i fe and wirh l i fe i n
general. "The Coquerre" is nor
only a one-woman show, b ur is a
work rhar offers opporruni ries of
exchange and i nq u i ry for rhe
auclience. Zel i ha Berksoy as
Jenny d isplays an approach rhar
is ar ri mes ascerbic and ar r i mes
emermining w i r h i n a sensirive
and fıne i rony.

D i ONiSOS
DIONYSUS
Yöneten ve tasarlayan Direcmr
and designer: Tadashi Suzuki
Euripides'in "Bakhalar" adlı
oyununa dayanarak
Based on the "The Bacchae" by
Euripides

Sahne amiri Stage
Kiyosumi Niihori

Manager:

Işık Lighting: /11asaJitki Higuchi.
Makoto Niwa
Ses Sound: Masaham Kato.
Kenichiro I wasaki
Kostüm Cosrume: Takako Okamoto.
Yoshiko Fukami
idare Administration: lkuko Saito.
Osamu Suzuki. Haı:w Kawamura

Oyuncular Cast: � Tsutamori.
Yoic�kemori. Ellefllll...aureıı.
Ichiro �maya. Mich19tımo Shiohara,
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Dionisos
Tadashi Suzuki (Çeviren: Koza Gökbugel)

"Beni kizkardeşlerimin beklediği yere götürün;
zavalli kizkardeşlerimin bulunduğu sürgüne.
B1rakm gideyim.
Kythaeran'u bir daha görmeyeceğim,
tepeleri bir daha görmeyeceğim,
bir daha asla thyrsus'umu çalmayacağ1m.
Herşeyi başka Bakhalara b1rak1yorum."
Agave
Bilinç bir hapisanedir ve bu hapisanenin duvarları tarihtir. Tarih ise
coşkun toplumsal birlik ruhu ile dışlanmış, yabancilaşmış bireysel ruh
arasındaki ilişkiden oluşur. Var olmanın bu iki biçimi mistik tarih
arkın ı n iki kutubudur.
Deneyimlerin masal ve öykülere aktarılması insan yaşamında her zaman
önemli bir rol oynamıştır. Ister mit, destan veya masal biçiminde
olsun, her "öyküleme" bir toplumda kabul edilen bir takım bilgi ve
duyguların biraraya toplanmasıdır. Öyküler aynı zamanda bireyleri
manevi boyutta birleştiren, onları bir topluluk olarak biraraya getiren
en temel olgudur. Öyküler, bir yandan topluma karşı başkaldınlara
biçim Yerebildikleri gibi, bir yandan da toplumsal baskılarla başetmenin
yollarını da gösterebil irler. Öyküler, ne biçimde olurlarsa olsunlar,
herhangi bir topluluğun kendini doğrulaması için gereklidirler.
Toplumun içinde bilinçli olarak yaşatılan mitoloji, kocakarı masalları
vs. gibi öykülerin belirli fonksiyonları vardır. Bunların daha uç
noktaları olan ideolojileri, inanç sistemlerini ve hatta tarihin kendisini
de bunlara katacak olursak, onların da aynı biçimde işlediğini görürüz.
Öykü ler, insanlık tarihinde var olan çok güçlü ve süreklilik gösteren
olgulardır ve en etkin manifestolarını çeşitli dinlerde ve totaliter
rejim anlayışlarında ortaya koyarlar.
Elbette bu öyküler sayısız insanı
kurtarmış veya onlara umut vermiştir,
ancak kolayca birer baskı aracına da
dönüşebilmişlerdir. Öyküler manevi
zincirleriyle bireyleri istemleri dışında bile
bir topluluk olarak bi rarada tutmaya
yetkindirler. Öyküler iki ucu keskin kılıç
gibidirler.
Öyküler, bir yandan rahatlama ve huzur
sağlasalar da, bir yandan da değurdukları
baskılara karşı koyma dürtüsünü de
körüklerler. Bu eğilim her bireyin kendi
iç dünyasında oluşabildiği gibi,
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tüm insanlık tarihinde de varolagelmiştir. Öyküler, toplulukları
biraraya getirme misyonları gereği, bir kurbana -bir günah keçisine
gerek duyarlar; topluluğu birleştiren ortak enerjinin hedef alabileceği,
kurban olabilecek birey veya bireyler şarttır. Günah keçisi, ya yeni bir
öykünün, dolayısıyla yeni bir topluluğun yaratılmasına yönlendirilir,
ya da bir anlık bir çıkış yaptıktan sonra, içinde bulunduğu öykünün
çerçevesinden kayıp, dışlanan bireyler dünyasına itilir.
Işte Euripides "Bakhalar" oyununda, günah keçisi olan bi reylerin
öykünün dışına nasıl itildiklerini ele alır. Agave, elinde tuttuğu kafanın
kendi oğluna ait olduğunu fark ettiği, -gerçeği gördüğü anda- kendisinin
ve oğlunun günah keçisi olduklarını açıkça anlar. Tam bu noktada
tarihsel bir geçiş yaparak klasik anlatımı terk eder ve bulunduğu
dünyadan ayrılarak tam aksi yöne giden yolculuğuna başlar.
"Bakhalar" da ele alınan, topluluğun tutkuyla bağlı olduğu öykü
değerleriyle, bu değerlerin sorgu lanması arasındaki çatışma,
"Dionisos" oyununun bel kemiğini oluşturur. Sahnede bu ikilem aynı
anda sergilenir. Zıtlıkların dramatik birlikteliğidir adeta.
"Dionisos" evreninde iki farklı 'dünya' vardır. Birincisi ve belirgin
olanı, klasik anlatırnın dünyasıdır. Tanrı Dionisos'a büyük bir tutkuyla
bağlı olan, öykülerini tamamen kendilerini vererek yaşayanların
dünyasıdır bu. Söyledikleriyle yaptıkları, paylaştıkları amaç ve
değerlerin ortak çizgisinde yer alır. Kullandıkları sözcükler,
eylemleriyle örtüşür.
Euripides, Dionisos'u bir karakter gibi sahneye çıkarıp
konuşturmasına karşın, bu oyunda tanrının sözlerinin bir grup rahip
tarafından söyleniyor olması önemli bir ayrıntıdır. Bu yorumda,
Dionisos'un bir tanrı olarak varlığını göstermek yerine, bir grubun
toplumsal birliktelik gereksiniminden dolayı, kitleyi etkilemek
için "Dionisos" adlı öykü yaratılır. Dionisos ile Pentheus arasındaki
çatışma, insan ile tanrı arasındaki bir kavga değildir; daha ziyade dini
bir tarikat ile politik otorite arasındaki bir çelişki niteliğindedir.
Aynı gezegende var olan iki toplumsal değer sisteminin çatışmasını
konu alan bir dramdır. Dikey olmaktan çok, yatay bir çelişki söz
konusudur.
Bu radaki amacım, Euripides'in oyununu sahnelemek yerine,
Euripides'i n oyunundan yola çıkarak kendi dünya görüşümü
sergilemektir.

• " Dionysus" wrirren and
d i recred by Tadashi Suzu k i based
on Euri pides' "The Bacchae" has
been one of rhe major plays i n
rhe Suzuki Company of Toga

(SCOT) reperroire si nce 1 990.
This play, performed all over rhe
world, i s a ri ng in rhe chain of
works based on rhe classics
underraken by Suzu k i . The play
rakes i rs poi n r of depare u re from
rhe social fLı ncrion of "srory" and
emphasises rhe confl icr berween
rel igious pressure and pal i rical
aurhoriry symbo l i sed by ignoranr
collecrive fai r h . Suzuki says,
"srory is a double-edged sword " .
I n r h i s conrexr, " Dionysus" is rhe
quesrion i ng of a mass movemenr
rhar can no langer be conrrolled
w h i l e ar rhe same r i me i r
exami nes rhe value o f rhe
opposi rion. This is rhe
conrrad icrion of exrremes rhar
exisr on rhe same plane.

KAF KAS TEBEŞ i R DAi RESi
DER K AU KASISCHE KREIDEKREIS
Bertolt Brecht
Müzik Music: Paul Dma11

"Kafkas Tebeşir Dairesi" Üzerine

Türkçesi Translation: Yt!maz Onay

Yiicel Erten

Yöneten
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Tiirkan Kafadar
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Yileel Erten
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Müzik Direktörü
Musical Director: Selim A takan
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1 998 yılı, Bertolt Brecht'in 1 00. doğum yıldönümü. istanbul Belediyesi
Şehir Tiyatroları da bu büyük tiyatro adamına geleneksel olarak
verdiği değeri bir kez daha kanıtlıyor ve "Kafkas Tebeşir Dairesi" adlı
ünlü oyununu sahneye getiriyor.

Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Muhsin Ertuğrul Scage

Tarih Dare: 3 . 4.06. 1 998
Saat Time: 20.30
iSTANBUL B Ü YÜK ŞEHiR
BELEDiYESi ŞEHil�
TiYA TROLA I?/ 'nm değerli
ijbirliğiyle gerfeklepirilmipir.
Wle are gratefıt! to iSTA NBUL
MUNICIPAL THEA TI?ES foı· their
kind cooperation.

"Tebeşir Dairesi"nin konusu eski bir Çin öyküsüne yaslanıyor.
Daha sonra Alman yazar Klabund tarafından yeniden işlenmiş.
Brecht "Tebeşir Dairesi" öyküsünden yararlanmakla birlikte,
öyküye yepyeni bir biçim vermiş, özünü de i rdeleyerek, bir anlamda
yeniden yaratmış.
Oyunu, 40'1ı yıllarda Amerika'daki göçmenliği sırasında yazmış;
daha sonra Doğu Almanya'da, yeniden gözden geçirip 1 956'da da
Beriiner Ensemble'da sahnelemiş.
Oyunun daha önce Dostlar Tiyatrosu'nda ve Bursa Devlet
Tiyatrosu'nda sahnelenmiş olduğunu biliyorsunuz. Ben de 1 989
yılında Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Halklar Tiyatrosu'nda
sahnelemiştim. O zamanki sahneleyiş, bütün kentlerden seçilmiş
oyu nların çağrıld ığı Cumhuriyet Festivali'ne davet edilmiş ve "En Iyi
Rejisör", ödülünün yanısıra beş dalda da ödül almıştı. Geçen sezon
sonunda, Tiyatro Akademisi'nde ders vermek üzere Üsküp'e
gittiğimde hala oyun üzerine konuşulur olması, beni çok sevindirdi,
yüreklendirdi.
Ama Şehir Tiyatroları'ndaki bu sahneleyiş, öncekinin bir kopyası
değildir.
Üsküp'te, Can Yücel'in belki biraz sel suları gibi taşkın, ama
olağanüstü lezzetli çevirisin i kullanmıştık. Bu kez Yılmaz Onay'ın titiz
ve sadık çevirisin i oynuyoruz. Brecht'in tüm yapıtlarının, anlaşmalı
olarak yeniden çevrilmesi ve külliyat olarak Türkiye'de basılmaya
başlaması, böyle olmasını gerektiriyor san ı rım.
Üsküp'te, Paul Dessau'nun müziklerini kullanmamıştım. 1 988'de
sahnelediğim "Üç Kuruşluk Opera"da olduğu gibi, şimdi "Kafkas
Tebeşir Dairesi"nde, orjinal müzik, büyük olasılıkla Türkiye'de ilk kez
kullanılıyor. Ama Dessau'nun müziği, bana oyun için aşırı yoğunluklu,
yorucu ve hatta yıpratıcı geldiği için; değerli Selim Atakan'ın
katkılarıyla, Dessau'nun müziğinden yalın bir seçki oluşturduk.
Paul Dessau da, müziğin bir öneri olduğunu ve üzerinde
oynanabileceğini bel i rtiyordu zaten.
Üsküp'te, çevre düzenini, Manastırlı ressam dostum Mustafa Asım ile
seyircimiz sahnenin üç yanında, oyuncularda dördüncü yanında olmak
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üzere, arena tiyatro biçiminde gerçekleştirmiştik. M ustafa Asım
burada da yine konuk dekcratör olarak iş başında. Ne ki bu kez,
sahne güvenliği gerekçesiyle, seyircimizi, sahnede değil de,
alışık olduğu salonda ağırlayacağız. Kimbilir, belki de böylesi biraz
daha ağırbaşlı olur?.
Bu kez kostümlerimizi Türkan Kafadar, ışık düzenini de M urat Işçi
gerçekleştiriyor.
Bir başka açıdan da bu sahneleyiş, öncekinin kopyası değildir.
Bunun en önemli nedenlerinden biri de, oyuncuların rengi, dokusu,
ışı ltısı, yaklaşımıdır. Oyuncu, sahneleyişi etkiler.

• The play srarrs w i rh rhe
argumenr berween rwo kolkhoz
vi l lages over a ferri le piece of
!and . V i l lagers who escape and
leave rheir !and behind during
rhe war come back afrer rhe war
ro reclaim rheir !and. The new
!and owners have culrivared rhe
!and and have no i n renrions of
giving i r up. Who owns rhe
!and ' Those who have worked

Ben, bu sahneleyişimde yine, ortodoks Brechtçiliğe çok yakın
durmadığımı düşünüyorum. Tiyatroda ortodoksinin, kraldan çok
kralcılık etmenin; çok yararlı olmadığını düşünüyorum. Böyle bir
tutumun nice büyük yazarı küçük düşürdüğüne tanık oluyoruz.
Kimseyi suçlamak amacıyla söylemiyorum. Üzerinde düşünelim diye
söylüyorum.
Çünkü Brecht gibi marksist bir yazar sözkonusu olduğunda şu
soruları sormadan edemiyorum; Türkiye'de marksist dünya görüşü
öğrenilebildi, öğretilebildi, irdelenebildi, edinilebildi mi? Ne kadar
oynandı? Ne kadar kavrandı?
Yanıt, ana hatlarıyla düş kırıcıdır. O zaman, deyim yerindeyse,
kimsenin patrik rolüne soyunmasına gerek yok.

hard ro c u l rivare ir or rhe
original owners' The peasanrs
hosring rhe argumenr perform a
play based on an old Chi nese
srory for rheir guesrs. In rhe play
a governor is ki l led during a
rebe l l ion and his w i fe leaves her
child ro die in a fi re, w h i le she
picks up her belongings before
she flees rhe row n . The maid
rescues rhe child from rhe fi re,
assumes responsi b i l i r y for rhe
ch i Id ar rhe cosr of her own

Bu bağlamda ben, Brecht'e aforizmalarla yaklaşmıyorum. Kendi
okuma biçimimi, oyunu yaratan sanatçıların okuma biçimleri ile
bağdaştırarak; bir sonuca varmaya çalışıyorum. Bu arayışta da, bütün
sahneleyişlerimde olduğu gibi, genelgeçer kalıplara, şablonlara karşı
çıkıyor, ayıklıyorum.
Doğal ki, her sahneleyiş, seyircinin karşısına çıktığı zaman
değerlendirilir. Orada, sahnede, seyirciyle birlikte yaşam bulur.
Bu bakımdan, öncesinden uzun boylu açıklamalar yapmak, rejisörün
işi değil. Ama Brecht gibi bir yazar sözkonusu olunca, çok susmak da
olmuyor. Onun için, Brecht'i nasıl karşılıyoruz, nasıl ağırlıyoruz,
nasıl uğurluyoruz; kısaca ondan da sözedeyim.
Brecht'i naif, yalın, içten halk sanatına dayalı bir aniatma biçimi ile
karşılamanın yakışık alacağını düşünüyoruz.
Brecht'i objektifleştirmeye çalıştığımız bir oyunculukla ağırlamak
niyetindeyiz. Önemli saydığımız momentler üzerinde etüdler yapılmış
ve önermeler uygulanmıştır. Bunlar arasından ekibirnizin toplu
kabulünü yakalayanlar seçilmiş; dolayısıyla objektifleştirmiştir.
Öyküyü aniatış biçimimiz, bu kesitierin bileşkesidir.
Ve Brecht'i yalın bir şiirsellikle uğurlamak istiyoruz.
Bütün bunlar için Çin'e gitmeye gerek olmadığını, Brecht'in de
bundan hoşnut kalacağını düşünüyoruz.
Istanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndaki bu ikinci sahneleyişimde;
yöneticilerin, yaratıcıların, sanatçıların, realizatörlerin,
teknik elemanların ve özellikle reji grubunun, büyük katkıları vardır.
Teşekkür ederim.
{I.B.Ş.T. program broşüründen alınmıştır.)

safery, well-being and love.
When rhings cal m down afrer
rhe war, rhe govenor's w i fe
comes back asking for rhe child.
A COlırr case i s opened ro resolve
rhe cusrody of rhe child.
The courr j udge, who has been
selecred by rhe commanders
during rhe rurmo i l , is eas i l y
bribed and inceresred more i n his
own advanrages rhan in j usrice.
However, he does give a fai r
verdi cr ar r h e e n d o f r h e rrial and
rhis also becomes rhe end of rhe
argumenr over rhe !and.
The child belongs ro rhe person
who has cared for and raised h i m ,
w h i le r h e !and belongs r o rhose
who have cu! rivared i r .
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Ararürk Cul rural Cenrre, Grand 1 !all

Tarih Dare: 04.06. 1 998
Saat Time: 2 1 .3 0

� T.C. KOLTOI?
� BAKA NLIGI DEVLET
TI YA Tl?OLA I?f "nm değerli iıbtrliği;le
gerçek/epirilmijtir.
\Ve cm grate[11l to the STA TE
THEA TI?ES for their kinci rooperallon.

Anlamlarını, belirleyici güç olma niteliklerini zamanın aşındırıp
silemediği Mayıs günleri var yakın tarihimizde.
En unutulmazı 1 S Mayıs 1 9 1 9.
Emperyalizmin uçbölüğü olarak niteleyebileceğimiz Yunan ordusunun
lzmi r'e çıkarıldığı gün.
Osmanlı Imparatorluğu'nun çöküş sürecinin son noktası.
Padişah-Halife ve ona bağlı Şeyhülislamlık gibi -işgal altında bile
geleneksel etki lerini sürdürmeye çalışan kurumların yeni güçlerle
çatıştığı, bu· nedenle de silinme aşamasına geldiği nokta.
Padişah-Halife ve koşutundaki kurumlar teslim bayrağını çekmiş.
Okumuş, asker, sivil, orta tabakanın simgelediği yeni güçler
direnmeye çalışıyor.
Kendilerine yenilmiş kafaların, işgal ordularından çok arayışa,
aydınlığa, bilimsel bilgiye açık özgür insan bilincine düşman kesildiği
bir ortam yaşanan.
Çatışkının temelinde bu
çelişki var.
1 4 Mayıs 1 9 1 9 gecesi lzmir'de
toplanan vatanseverler de
biliyor bu gerçeği. Bu nedenle
kent ve kasabaların belediye
başkanlarına çektikleri telgrafta
"Ne yapmalı?" sorusuna
yanıtları da çok açık:
"lzmir ve haval isi Yunan'a ilhak
ediliyor. Işgal başladı. lzmir ve
mülhakatı kamilen ayakta ve
hayecandadır. lzmir son ve tarihi gününü yaşıyor. Son imdadımız sizin
göstereceğiniz yardıma bağlıdır. Mitingli telgraflarla her yere
başvurunuz ve VATAN ORDUSU'na katılınız." (Kazım Karabekir,
lstiklal Harbimiz, 1 . Bas, sf. 27, 1 960)
"Vatan Ordusu" Mustafa Kemal'imizin Türkiye Büyük M illet
Meclisi'nin oluşumuna çalıştığı evrede KUVAYI M I LLIYE'dir.
Eli silah tutanların Yunan ilerleyişine durudrma umuduyla yarattıkları
d i renç örgütleri.
Kuvayi Milliye Destanı bu direnç hareketinin simgelediği bağımsızlık
bilincinden kaynaklanmıştır.
Insandan kişiye, olaydan tarihsele . . .
Kuvayi Milliye Destanı'nı oluşturan sekiz ana bölümde şiirsel amacı
böyle tannımlanabilir Nazım H i kmet'in. Bu nedenle Karayılan,
Kartallı Kazım, Arhavili lsmail, Şoför Ahmet, Ali Onbaşı, Mustafa
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Kemal Paşa gibi destan kişilerinin karakterleri hareket içinde belirir.
Olay, hareket içinde tarihsel özellikler kazanır. Içerik, derinliğe kavuşur.
Öykünün ağır bastığı yerlerde üç beş dize içinde olayın geçtiği
mekanın özelliklerini vererek kalabalığını yansıtırken, somutla soyutun
çeşitiediği şiirsellikleri yakalar Nazım H ikmet.
Destanın ilk bölümlerinde T.B.M.M.'nin açılışından önce ulusal
güçlerin örgütlenerek kurdukları direnç cepheleri, işgal altındaki
Istanbul'dan Anadolu'ya silah kaçıran yurtseverlerin eylemleri
anlatılmış, sonraki bölümlerde savaş sahneleri verilmiştir. Iki tarihsel
dönemi simgeleyen parçalarda da kadını, erkeği, askeri, zabıtı, imamı,
başkomutanı, korkağı, kahramanı, yiğidi, kaçağı, haini ile o koşulların
yarattığı insanlar soluk alıp verirler bun sahnelerde.
Yer yer genel çizimlerle yansıtır şair onları. ( 1 922 Ağustos ayı ve
Kadınlarımız). Yer yer de eylem içinde, özel durumlarda ne
yaptıklarını, nasıl davrandıklarını ve hangi niteliklere sahip olduklarını
göz önünde tutarak çizmeye çalışır.
Kuvayi Milliye Destanı'na yaşarlık kazandıran en önemli özellik insana
özgü olan bu çeşitli durum ve davranışların ustaca kullanılmasıdır.
(D.T. program broşüründen alınmıştır)

• The l Ot h I n ternational
İstanbul Theacre Festival
celebraces che 7 5 th anni versary of
che Turkish Republ i c w i c h
"Sc ruggle o f t h e N a c i o n " , an ep i c
play by che renowned poec
Nazım H i kmet. Nazı m H i kmet
srarted ro write rhe play i n
İstanbul Decention House i n
1 939 a n d compleced i t i n
Çan k ı rı and Bursa prisons i n
1 940-4 1 . l t w a s n o r publ ished
u n r i l 1 96 5 as "Epic on the W ar
of l ndependence . " In 1 968,
30 years afcer che poec starred
w r i c i ng the play , it was
publ ished as "Srruggle of rhe
Nacion". This 30-year delay
symbo l i ses rhe slow development
of Turkey in many fıelds.
Erg i n Orbey's i n terpretation
addresses both che hearc and rhe
mi nd and i s performed by a
d i s c i ng uished casr from İstanbul
State Theacre.
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A T Ö L YE Ç A L I Ş M AS I

\V O H K S I I O P

Atölye çalışmalarına katılım ücretsizdi r. Çalışmalar profesyonel oyunculara v e oyunculuk dalında eğitim
görenlere açıktır. Katılımcı sayısı 30 kişi ile sınırlır. Başvurular doğrudan Festival ofisine yapılacaktır.
Participation in the workshops is free of clıarge. They are open ro professional acrors/acrresses or srudenrs in

the field of acting. The number of participants i s resericred with 30 people. Appl icarions are ro be made
d i rectly ro the Festival office.

ANT i K TiYATRODA BEDEN KULLANI MI
USING THE BODY IN ANCIENT DRAMA
Eğitmen I nstructor: Theodoros Terzopo11los
Yer Place: Aksanat
Tarih Date: 30.05 . - 1 .06. 1 998
Saat Time: 1 1 .00 - 14.00
<-t +'·'§!·'' A KSANATa ijbidiğinden do/ay1 lejekkiir ederiz.
\Ve are gra1e[11l to A KSA NAT for rheir cooperation.

SUZUKi Ö GRETiSi
SUZUK I METHOD
Eğitmen I nstructor: Isim ilan edilecektir To be announced
Yer Place: Muhsin Ertugrul Sahnesi Tiyatro Araştırma Laboratuarı (TAL)
Tarih Date: 3 1 . 0 5 . -2.06. 1 998
Saat ilan edilecektir Time to be announccd

SERGi

E X II I B I T I O N

G Ü NÜ MÜ ZD E DANS T iYATROSU
3 0 YILLI K ALMAN DANS TARiHi

-

DANCE THEATRE TODAY 30 YEARS OF GERMAN DANCE H ISTORY
• Ünlü fotoğrafçıların görüntüiediği 62 siyah beyaz fotoğraftan oluşan bu sergi, Almanya'nın en önemli

dans tiyatrolarına bir bakış sunuyor. 1 970'1 i yıllarda Pina Bausch'un ilk çalışmalarından başlayarak
Johann Kresnik, William Forsythe ve günümüz sanatçılarından Susanne Linke, Henrietta Horn,
Sasha Waltz gibi sanatçıları kapsayan yelpaze, çağdaş Alman dansı hakkında önemli bir belge niteliğinde.
Serginin içeriğini belki Pina Bausch'un şu sözleri en iyi biçimde özetlemektedir: "Beni esas ilgilendiren,
insanların nasıl hareket ettiği değil, onları harekete geçiren şeyin ne olduğudur."

• This exhibition cansisring of 62 black and w h i te phorographs from various i m portant phorographers, is a
presentation of the most signifıcant German Dance Theatres. Beg i n n i ng from 1 97 0 w ith the early works of
Pina Bausch, it ranges from Johann Kresnik and W i l l iam Forsyrhe to artists ! i ke Susanne Linke, Henrietta
Horn and Sasha Waltz, being an İnıportant presentation of conrenıporary German dance. The cancent of the

exhibi tion finds i ts best reflection in the words of Pina Bausch: " f anı less in ceresred in how people nıove,
than in what rea l l y nıakes them move."

Yer Place: Atatü rk Kültür Merkezi Fuayesi
Tarih Date: 1 9 - 28.05. 1 998

Atatürk Cultural Centre, Foyer

G i riş ücretsizdir Emrance free of charge

((f# Q

�

ALMAN KVLTÜI? M ERKEZi iSTANBUL'a değerli ijbirliğinden dolay, tejekkiir ederiz.
\Ve are gra1e[11l to rhe GERMAN CULTURAL CENTRE iSTANBULfor prot•iding rhis exhibition.
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KO N F E R A N S LAR

l l < l l HI s

PiNA BAUSCH iZLEYiCiYLE BULUŞUYOR
PINA B AUSCH MEETS THE AUDIENCE
Konuşmacı Speaker: Pina Bausch
Yer Place: Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu
Tarih Dare: 2 1 . 05. 1 998
Saat Time: 1 5 . 00

Atatiirk Culrural Cenrre Chamber

Hal l

Giriş ücretsizdir Enrrance free of clıarge

BRAUNSCHWEI G VE BRECHT
BRAUNSCHWEIG AND BRECHT
Konuşmacı Speaker: Stephane Braunschweıg
Yer Place: Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu
Tarih Dare: 30.05. 1 998
Saat Time: 12.00

Atatiirk Culnıral Cenrre Chamber Hall

Giriş ücretsizdir Enrrance free of clıarge

SUSAN SONTAG iLE BULUŞMA
MEETING SU SAN SONT AG
Konuşmacı Speaker: Sman Sontag
Yer Place: Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu
Atatiirk Cu l t u ral Cenrre Chamber Hall
Tarih ve Saat ilan edi lecektir Dare and Time ro be annou nced
Giriş ücretsizdir Enrrance free of clıarge

722 �------

G Ö STERi YERLERi

VENUE ADDRESSES
Aksanat
İstik/al Caddesi, Akbank Binası
Beyoğ/11

Tel: 02 1 2 2 52 3 5 00

Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, Oda Tiyatrosu
Ararürk Cu! tura! Cemre, Grand Hall, Chamber Hall

Taksim

Tel: 02 I 2 25 I 5 600

Aziz Nesin Sahnesi

Aziz Nesin Stage

A KM otopark altı
Taksim

Tel: 02 I 2 293 3 1 09

Kenter Tiyatrosu

Kemer Theatre

Halaskargazi Caddesi. 3 5
Harbiye

Tel: 02 1 2 246 3 5 8 9

Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Muhsin Ertuğrul Stage

İ. B.Ş. Belediyesi Şehir Tiyatroları
Harbiye

Tel: 02 I 2 246 0628129

Taksim Sahnesi

Taksim Stage

Sıraselviler Caddesi
Taksim

Tel: 02 I 2 249 6944
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* 10. U luslararası ista n b u l Tiyatro Festivali
için hazırlanan bu katalog,
Fatih iş Merkezi, Harmanyolu Sokağı 2
Medd iyeköy 80300 istan b u l adresindeki,
(0212) 275 99 So telefon ve (0212) 288 20 2 5 faks n u maralı
0FSET Fi LMei LIK VE MATBAAC I L I K SAN. V E Tic.
tarafından basılmıştır.
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