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iSTANBUL KÜL TÜR VE SANAT VAKFI 
Sanatla 27 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 önderliginde, 1973 
yılında kuruldu. lik Istanbul Festivali, Cumhuriyetin 
SO. yılının kutlandıgı 1973 yılında, IS Haziran -
IS Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
Istanbul Festivali, ilk yıllarından itibaren, Türkiye ile 
birlikte çeşitli ulusların degişik sanat dallarındaki 
yaratıcılıklarının en iyi örneklerinin yanısıra 
programında seminer ve konferansiara da yer verdi. 
Istanbul Festivali 1977 yılında Avrupa Festivalleri 
Birligi Üyeligi'ne kabul edildi. Uluslararası Istanbul 
Müzik Festivali 26 yılda La Scala Filarmoni'den 
(Muti) New York Filarmoni (Mehta & Masur) ve 
Concertgebouw Kraliyer Orkestrası'na (Sawallisch); 
Orpheus Oda Orkestrası'ndan lskoç Oda 
Orkestrası'na (Mackerras & Hickox); Hilliard 
Toplulugu'ndan Tokyo Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'ne; 
Aldo Ciccolini'den lvo Pogorelich'e; Yehudi 
Menuhin'den ltzhak Perlman'a; Julian Lloyd 
Webber'den Mischa Maisky'e; Narciso Yepes'ten 
Christopher Parkening'e; Leyla Gencer'den 
Montserrat Caballe'ye; Bolşey 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 1984'ten 
başlayarak Nisan ayında düzenlenen ayrı bir şenlige 
dönüştü ve Uluslararası Istanbul Film Festivali adını 
aldı. 198 S'te Festival programında, ilk kez biri 
uluslararası Altın Lale ödülü, digeri ulusal olmak 
üzere iki yarışmalı bölüme yer verildi. 1989 yılı 
başında, FIAPF (Federation lnternationale des 
Producteurs de Films/Uiuslararası Film Yapımcıları 
Dernekleri Federasyonu) tarafından "Özel Konulu, 
Yarışmalı Festival" olarak tanındı. 1996 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 diger 
bölümünü oluşturan Tiyatro gösterileri, 1989 yılında 
Mayıs ayında düzenlenen Uluslararası Istanbul 
Tiyatro Festivaline dönüştü. Bugüne degin çeşitli 
Türk topluluklarının yanısıra Piccolo Teatre di 
Milano, Attis Theatre, Beriiner Ensemble, Centre 
Dramatique National D'Orleans, Royal National 
Theatre gibi dünyanın önde gelen tiyatro 
topluluklarını ve Robert Wilson, Yuri Lubimov, 

Janusz Wiesniewski, Stephane Braunschweig, 
Theodarus Terzopoulos, Heiner Göebbels, Andre 
Willms, lan Helm, Diana Rigg, Alla Demideva gibi 
sanatçıları konuk eden Tiyatro Festivali'nde 1997 
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 1987 yılında son verildi ve bu 
tarihten itibaren çagdaş sanattaki son akımların 
sergilendigi Istanbul Bienali düzenlenmeye başlandı. 
1989 'da, genel koordinatörlügünü Beral Madra'nın 
üstlendigi 2. Bienal'in teması "Geleneksel 
Mekanlarda Çagdaş Sanat"tı. 1992'de 
gerçekleştirilen 3. Uluslararası Istanbul Bienali'nin 
yönetmeni Vasıf Kortun ise sergiyi "Kültürel 
Farklılıklar" teması altında topladı. Küratörlügünü 
Rene Black'un üstlendiği 4. Uluslararası Istanbul 
Bienali'nin teması ORIENT/ATION olarak saptandı 
ve Bienal'e SI ülkeden 123 sanatçı katıldı. 1997 
yılında düzenlenen S. Uluslararası Istanbul 
Bienali'nin küratörü Rosa Martinez'in teması ise 
"Yaşam, Güzellik, Çeviriler/Aktarımlar Ve Diger 
Güçlükler Üstüne" idi. Bu Bienal'de Istanbul 
4S ülkeden 86 sanatçıya evsahipligi yaptı. 
1986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul 
Festivali programı kapsamında özel bir bölüm caz 
müzigine ayrılmıştı.l994'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 buluşturdu. 
Caz'ın da ayrı bir etkinlik olarak ayrılmasından sonra 
programını klasik müzik, bale, opera ve geleneksel 
müzik dallarında yogunlaştıran Uluslararası Istanbul 
Festivali'nin adı, Uluslararası Istanbul Müzik Festivali 
olarak degiştirildi. 
1997 yılında kuruluşunun 2S. yılını kutlayan Istanbul 
Kültür ve Sanat Vakfı, her yıl Nisan ayında 
Uluslararası Istanbul Film Festivali'ni, Mayıs'ta 
Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'ni, Haziran
Temmuz aylarında Uluslararası Istanbul Müzik 
Festivali'ni, Temmuz ayında Uluslararası Istanbul 
Caz Festivali'ni ve her iki yılda bir Eylül-Kasım 
aylarında Uluslararası Istanbul Bienali'ni düzenliyor. 
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın lstanbul'a bir 
kültür merkezi kazandırmak için başlattıgı 
çalışmalar sonucunda, gelecegin Istanbul'unun en 
seçkin sanat, kültür ve kongre kompleksini 
oluşturacak "Millennium Projesi" 2000 yılında 
hizmete girecek. 



İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS 
27 Ye ar s w ith the Arts 
The İscanbul Foundation for Culture and Arts was 
founded in 1973 under the Icadership of Dr. Nejat 
F. Eczacıbaşı, who had conceived rhe idea of a 
festival of the arts, s imi lar ro those held annually ar 
certa in  t i mes of the year i n a number of European 
c i r ies, ro be held in İstanbul. Thus, rhe l s r  Istanbul 
Fest ival was held from 15 J u ne ro 15 J uly 1973, on 
the 50rh anniversary of the foundation of the 
Republic of Turkey. 
From i rs f i rsr i nceprion the İstanbul Fest ival has 
aimed ar i ncludi ng in i rs programmes t he finesr 
examples of artisr ic  crearivi ry  in all diciplines of art 
from borh Turkey and abroad, as well as sem i nars, 
conferences and lecrures. The Istanbul Festival was 
accredirred as a member of E uropean Fesr ivals 
Associarion. In 26 years, the Festival has hasred 
world renowned artİsrs & groups from La Scala 
Philharmonic (Mur i), New York Philharmonic 
(Mehra & Masur) ro Royal Concerrgebouw 
ürehescra (Sawallisch); from Orpheus Chamber 
ürehescra (Kremer) ro Scorr ish Chamber Orchesrra 
(Mackerras & Hickox); from Tokyo String Quarter 
ro Hilliard Ensemble; from Aldo Ciccol in i  ro lvo 
Pogorelich; from Yehudi Menuh in  ro Irzhak 
Perlman; from J ulian Lloyd Webber ro M isclıa 
Maisky; from Narciso Yepes ro Chrisropher 
Parken i ng; from Leyla Gencer ro Maneserrat 
Caballe; from Bolshoi Baller ro American Baller 
Thearre. 
From 1984 onwards film screeni ngs included in rhe 
International İscanbul Fest ival programmes began 
ro be organİsed as a separare acr iv i ry  in April. In  
l985, rwo comper i r i  ve secrions, one national and 
one in ternational (Golden Tulip), were i ncluded i n  
rhe International İstanbul F i lm Festival 
Programme. In 1989, ir was officially recognised 
by FIAP F  (Federation lnternar ionale Associar ions 
des Producreurs de F i lms) as a "Comper i r ive, 
Specialised Fest ival". Beg inn i ng from 1996 
"Liferime Achievement" and "Honorary" Awards 
began ro be presented ro local and international 
c ineasres, acrors and acrresses such as Robert Wise, 
Türkan Şoray, Gillo Pontecorvo, Michelangelo 
Antonioni,  Claude Saurer, Elia Kazan, Peter 
Greenaway, Jsrzvan Szabo, Muhrerem Nur, Faruk 
Kenç, and Bertrand Blier, ro name a few. 
The rhearrical contribur ion, which had origi nally 
formed one branch of t he International istanbul 
Fest ival, was re-organised in 1989 as a th ird 
regular acr iv i ry of the İstanbul Foundation for 
Culrure and Ares. The International İstanbul 
Thearre Festival is held in May, w i rh  a programme 
compris ing rhe fi nesr examples of the works of 
borh foreign and Turkish rhearre companies. 

The Thearre Festival hasred world renowned 
groups, companies and di rectors i ncluding Piccolo 
Tearro Di Mi lano, Arris  Thearre, Beriiner 
E nsemble, Centrc Dramarique National D'Orleans, 
Royal National Thearre, Robert Wilson, 
Yu ri Lyubi mov, Janusz Wiesniewski, Stephane 
Braunschweig, Theciarus Terzopoulos, Heiner 
Göebbels, Andre Willms, lan Holm, Diana R igg, 
Alla Dem idava ro name a few. Beginn ing from 
1997 "Honorary Awards" began ro be presented 
and Giorgio Strehler, Yıldız Kenter, Yuri Lyubimov, 
and Melih Cevdet Anelay were awarded s ince rhen. 
In 1987 the various national and international 
exh ibit ions devared ro the laresr rrends in  
conremporary art were discont inued and the  lsr  
istanbul Bienn ial was hel d.  The concepr of  the 2nd 
International istanbul Bienn ial in 1 9il9, 
coordi nared by Beral Madra was "Contemporary 
Art in Tradir ional Spaces". The rheme of the 3rd 
International İstanbul Bien nial i n  1992 was 
''Producrion of Culrural Difference" u nder rhe 
directian ofVasıf Korrun. The rheme of rhe lirh 
International İstanbul Biennial curared by Rene 
Block was ORJENT/ATJON and abour 123 artİsrs 
form 51 countries exhibired rheir works. The 1997 
Bienn ial's curaror, Rosa Mart i nez chose rhe rheme 
as "On Life, Beaury, Translat ion & Other 
Difficulries" and the 5rh lnternarional İstanbul 
Biennial h os red 86 arrisrs from 4 5 countries. 
Beg inn ing from 1986, a special seetion was 
dedicared ro jazz wirh in  rhe International İstanbul 
Festival. From 1994 omvards rhe event began ro be 
organİsed as a separare acr iv iry .  ince rhen the 
Jnrernarional İstanbul Jazz Festival hosred many 
masters of jazz, from Keirh Jarrerr ro Jan Garbarek; 
from Manharran Transfer ro Wynron Marsal is; 
from Dizzy Gillespie ro Modern Jazz Quarter. 
Wirh rhe announcemenr of a separare Jazz Festival, 
rhe name of the ln rernar ional İstanbul Festival was 
c hangeel ro 1 nrernarional istanbul Music Festi val 
which carries on i rs  acr ivir ies as a specialised 
summer festival of class ical music, bal ler, opera and 
cradirionaJ m usic. 
The istanbul Foundation for Culrure and Arts 
which celebrared 25rh year of i rs esrablishment in 
1997, organ i ses che I nrernarional İstanbul Film 
Festival in April, the International istanbul 
Thearre Festival in  May, the International İstanbul 
Music Festival in  Ju ne-July, the International 
İstanbul Jazz Festival in July and the International 
İstanbul Biennial in  the aurumn every rwo years. 
The "Millenn ium Project" in iciared by the İstanbul 
Foundation for Culrure and Ares wil 1 furnish 
İstanbul wirh a presrigous art, culrure and congress 
venue in the year 2000. 



iSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 
İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS 
ONUR KURULU THE HONORARY BOARD 

Cumhurbaşkanı SÜLEYMAN DEMIREL 
President 

Başbakan BÜLENT ECEVIT 
Prime Minister 

Içişleri Bakanı CA HIT BAYAR 
Minister of Internal Affairs 

Dışişleri Bakanı ISMAIL CEM 
Minister of Foreign Affairs 

Maliye Bakanı NAMI ÇAGAN 
M i n ister of Finance 

Milli Eğitim Bakanı METIN BOSTANCIOGLU 
Minister of Education 

Ulaştırma Bakanı HASAN BASRI AKTAN 
Minister of Transporr 

Kültür Bakanı ISTEMIHAN T ALAY 
Minister of Culture 

Turizm Bakanı AHMET TAN 
Minister of Tourism 

Istanbul Valisi EROL ÇAKIR 
Governor of İstanbul 

Istanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı 
ALl MÜFIT GÜRTUNA 
Mayor of İstanbul 

Dr. NEJAT F. ECZAClBAŞI 

NECIL KAZlM AKSES 
FERIT ALNAR 
Prof. CEVAT MEMDUH AL TAR 
PIERLUIGI ALVERA 
HARRY BAGGE 
Dr. DJAMCHID BEHNAM 
PRINCE BERNHARD 
LEONARD BERNSTEIN 
BERTIL BOKSTEDT 
NADIA BOULANGER 
JEANDE BROGLIE 
PABLO CASALS 
DAME NINETTE DE VALOIS 

Prof. CARL EBERT 
SAIME EREN 
PHILIPPE ERLANGER 
AHMET M. ERTEGÜN 
MUHSIN ERTUGRUL 
BURHAN FELEK 
ROBERT FENAUX 
JANOS FERENCSIK 
ZINO FRANCESCATTI 
Dr. ANTONIO GHIRINGHELLI 
PIERRE GILBERT 
Ord. Prof. Dr. FAHRETTIN KERIM GÖKAY 
VAHIT HALEFOGLU 
ERNESTü HALFFTER 
FEYZI HALICI 
WILLIAM J. HANDLEY 
ARTHUR HAULOT 
Dr. FRANZ HERBATSHEK 
CLEMENS HOLZMEISTER 
MAURICE HUISMAN 
KOUIS JOXE 
BARON G. BEGOUGNE DE JUNIAC 
HERBERT VON KARAJAN 
YAKUP KADRI KARAOSMANOGLU 
Prof. Dr. HANS ERICH KASPER 
Prof. WILHELM KEMPFF 
Dr. RA YMOND KENDALL 
Dr. SADEGH KIA 
LORD KINROSS 
ONAT KUTLAR 
LUIS GARCIA DE LLERA 
IGNACY LOGA-SOWINSKI 
PIERRE L YAUTEY 
ORD. PROF. Dr. ARIF MÜFIT MANSEL 
ZUBIN MEHTA 
YEHUDI MENUHIN 
MARIO MONDELLO 
MARIO MORTARI 
SEPPO NUMMI 
NURVER NUREŞ 
SHINZO OHYA 



ONUR KURULU KURUCULAR VE ÜYELER 

THE HONORARY BOARD FO U N DERS AND MEMBERS 

Dr. SEROITE OKACHA Başkan 
HIKMET ONAT Pres i dene 
Prof. CARL ORFF LEYLA GENCER, Devlet Sanatçısı Smee Areise 
Prof. GYULA ORTUTAY Başkan Yardımcısı 
MEHRDAD PAHLBOD Vice Presidenc 
ANDRE PARROT 
LUCA PIETROMARCHI 

MEHMET ŞUHUBI 

Dr. STANISLAW PIOTROWSKI KURUCULAR FOUNDERS 

Prof. KLAUS PRINGSHEIM 
CEMAL REŞIT REY FETTAH AYTAÇ 

ARTHUR RUBINSTEIN BURLA MAKINA TICARET VE YATIRIM A.Ş. 

SIR RODERICK SARELL MEHMET R. DEVRES 

A. ADNAN SA YGUN ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş. 

MUKADDER SEZGIN ALl KOÇMAN 

RENZO SILVESTRI BERNARD NAHUM 

Dr. GUSTAV ADOLF SONNENHOL OSMANLI BANKASI A.Ş. 

LEOPOLD STOKOWSKI IZZET PENSOY 

JAMES J. SWEENEY PERFEKTÜP AMBALAJ SAN. VE TIC. A.Ş. 

MITSUO TANAKA SlNAI YATIRIM VE KREDI BANKASI A.O. 

AFEWORK TEKE TATKO, OTOMOBIL LASTIK VE MAKINA 

ARNAULO WAPLER TIC. TAŞ. 

ANDRE WENDELEN AFIF TEKTAŞ 
TÜRKIYE SlNAI KALKlNMA BANKASI A.Ş. 
TÜRKIYE TURING VE OTOMOBIL KURUMU 



ÜYELER MEMBERS 

AKBANK TAŞ. 
ORHAN AKER 
AKSA, AKRILIK KIMYA SAN. A.Ş. 
AKSU, IPLIK DOK. VE BOYA 

APRE FAB. TAŞ. 
ALBER BILEN 
PlNAR ARAN-ARITAŞ SU ARITMA 

SAN. A.Ş. 
ARÇELIK A.Ş. 
AYGAZ A.Ş. 
IZZET BAYSAL 
FUAT BEZMEN 
REFIK BEZMEN 
Dr. MUSTAFA BIRGI 
BORUSAN, BORU SANAYil A.Ş. 
BP PETROLLERI A.Ş. 
FAHIR ÇELIKBAŞ 
ERDOGAN DEMIRÖREN 
DEMiRÖREN ŞIRKETLER GRUBU 
SELMA H. DEVRES 
Prof. HAYRI DOMANIÇ 
AHMED ŞECI EDIN 
OSMAN EDIN 
EGE HOLDING A.Ş. 
ELGINKAN HOLDING A.Ş. 
ÖZER ESEN 
Ord. Prof. Dr. FAHRmiN KERIM GÖKA Y 
GÜMÜŞSUYU HALl SAN. VE TIC. A.Ş. 
VIT ALl HAK KO 
HALK SIGORTA TAŞ. 
NIHAT HAMAMCIOGLU 
HÜRRIYET GAZETECILIK VE 

MATBAACILIK A.Ş. 
IBM TÜRK LTD. ŞTI. 
IŞIKLAR HOLDING A.Ş. 
IKTISAT BANKASI TAŞ. 
ISTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI 
ISTANBUL MENKUL KlYMETLER BORSASI 
ISTANBUL ROTARY KULÜBÜ 
ISTANBUL SANAYI ODASI 
ISTANBUL TICARET ODASI 
KOÇ HOLDING A.Ş. 
ARA KUYUMCUYAN 
LIBAŞ INŞAAT VE YAT. A.Ş.

A. RlZA ÇARMIKLI 
MILLI PIYANGO IDARESI 
KEMAL MÜDERRISOGLU 

HALIT NARlN 
NET TURIZM TIC. VE SAN. A.Ş. 
ORGANIK KIMYA SAN. VE TIC. A.Ş. 
PAMUKBANK TAŞ. 
PROFILO HOLDING A.Ş. 
RABAK ELEKTROLITIK 
BAKlR MAMULLERi A.Ş. 
SEMIH SIPAHIOGLU 
SOYTAŞ HOLDING A.Ş. 
MEHMET ŞUHUBI 
FETHI TANALAY 
TEKFEN HOLDING A.Ş. 
TERCÜMAN GAZETECILIK VE 
MATBAACILIK A.Ş. 
TÜRK EKONOMI BANKASI 
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 
TÜRK HENKEL KIMYEVI 

MADDELER SAN. A.Ş. 
TÜRK PETROL VE MADENI YAGLAR TAŞ. 
TÜRK PIRELLI LASTIKLERI A.Ş. 
TÜRKIYE ET AP OTELLERI -

FIKRET EVLIYAGIL 
TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.Ş. 
TÜRKIYE ITHALAT VE IHRACAT 

BANKASI A.Ş. 
TÜRKIYE IŞ BANKASI A.Ş. 
TÜRKIYE ŞIŞE VE CAM FABRIKALARI A.Ş. 
TÜRKIYE VAKlFLAR BANKASI TAO. 
ULUSOY TURIZM VE SEYAHAT KOLL. ŞTI. 
ÜN ILEVER-IŞ TIC. VE SAN. TÜRK LTD. ŞTI. 
SUAT HAYRI ÜRGÜPLÜ 
VEB OFSET ILERI MATBAACILIK A.Ş. 
YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş. 



YÖNETIM KURULU YÜRÜTME KURULU 

BOARD OF ADMINISTRATION EXECUTIVE BOARD 

Başkan Başkan 
Chairman President 

ŞAKIR ECZAClBAŞI ŞAKIR ECZAClBAŞI 

Başkan Yardımcısı Üyeler 
Chairman Members 

ASlM KOCABIYlK TAYFUN INDIRKAŞ 

Dışişleri Bakanlığı HILMI YAVUZ 

Ministry of Foreign Affairs 
DENETIM KURULU 

Maliye Bakanlığı 
Minisrry of Finance AU DITORS 

Milli Eğitim Bakanlığı ÇELIK ARSEL 

Minisrry of Educarion Dr. ALT AN EDI S 

Kültür Bakanlığı 
Minisrry of Culrure 

Turizm Bakanlığı 
Minisrry ofTourism 

Turizm Bakanlığı 
Tanıtma Genel Müdürü 
Minisrry ofTourism, 
General Directorare of Information 

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

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü 
General Director of rhe Srare Thearres 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü 
Director of the Presidenrial Symphony Orchesrra 

HAMIT BELLI 
Prof. Av. ERCÜMEND BERKER 
Prof. Dr. MÜNIR EKONOMI 
GENCAY GÜRÜN 
Prof. Dr. TALAT HALMAN 
TAYFUN INDIRKAŞ 
Doç. YEKTA KARA 
GEYVAN McMILLEN 
Dr. NAZAN ÖLÇER 
Prof. Dr. BÜLENT ÖZER 
Dr. CAN PAKER 
DOGAN TEKELI 
HILMI YAVUZ 



YÖNETIM 

MAN AGEMENT 

Genel Müdür 
General Director 
MELIH FERELI 

Genel Müdür Sekreteri 
Executive Secretary 
FUL DURAN 

Genel Müdür Sekreter Yardımcısı 
Assistane ro the Execur1ve Secretary 
YASEMIN BASKAN 

Uluslararası Istanbul Müzik 
Festivali Yönetmeni 
Direcror of the lnternarional 
İstanbul Music Festival 
CEVZA AKTÜZE 

Uluslararası Istanbul 
Film Festivali Yönetmeni 
Direcror of the International 
İstanbul Film Fesrival 
HÜLYA UÇANSU 

Uluslararası Istanbul 
Tiyatro Festivali Yönetmeni 
Director of the lnrernational 
İstanbul Thearre Festival 
Doç. Dr. DIKMEN GÜRÜN 

Uluslararası Istanbul Caz Festivali Yönetmeni 
Direcror of the Inrernational İstanbul Jazz Festival 
GÖRGÜN TANER 

Uluslararası Istanbul Bienali Yönetmeni 
Direcror of the Jnrernational İstanbul Biennial 
N. FUL YA ERDEMCI 

Mali ve Idari Işler Yönetmeni 
Direcror, Finance and Ac.lministration 
AS U MAN BAYRAM 

Basın ve Halkla Ilişkiler Yönetmeni 
Direcror, Press and Public Relarions 
ESRA NILGÜN MIRZE 

Spansorluk Yönetmeni 
Direcror, Spansorship 
ÖMÜR BOZKURT 

IKKM Proje Koordinatörü 
JCCC Project Coordinaror 
NILÜFER KONUK 

DANIŞMANLAR 

ADVISORS 

Genel Danışman 
General Advisor 
SIR JOHN TOOLEY 

Spansorluk Danışmanı 
Spansorship Advisor 
ATILLA AKSOY 

Kurumsal Kimlik Danışmanı 
Corporate Identity Consultant 
BÜLENT ERKMEN 

Kültür Merkezi Danışmanı 
Culrural Cenrre Advisor 
DOGAN TEKELI 

Grafik ve Yayın Danışma Kurulu 
Graphic Design and Publications 
Advisory Commitee 
YURDAER ALTINT AŞ 
BÜLENT ERKMEN 
PAUL McMILLEN 

Tanıtım Danışma Kurulu 
Public Relations Advisory Commitee 
BÜLENT ERKMEN 
ARHAN KAYAR 
PAUL McMILLEN 
CEMAL NOYAN 
AYHAN TEZCAN 

Hukuk Işleri Danışma Kurulu 
Legal Advisors 
ASLI BAŞGÖZ 
ESAT BERKSAN 
NILGÜN GENÇ 

Mali Işler Danışmanı 
Financial Advisor 
SACIT BASMACI 

Idari Işler Danışmanı 
Adminisrrative Affairs Advisor 
RIFAT ÖKTEM 



ULUSLARARASI iSTANBUL TiYATRO FESTiVALi 
INTERNATIONAL İSTANBUL THEATRE FESTIVAL 
Danışma Kurulu 
Advisory Committee 

ESEN ÇAMURDAN 
Prof. Dr. CEVAT ÇAPAN 
Prof. Dr. ZEHRA IPŞIROGLU 
Prof. YILDIZ KENTER 
Prof. Dr. ÖZDEMIR NUTKU 
ZEYNEP ORAL 
TUNÇ YALMAN 
Prof. Dr. AYŞEGÜL YÜKSEL 

Yönetmen 
Director 
Doç. Dr. DIKMEN GÜRÜN 

Yönetmen Yardımcısı 
Assistant Director 

KOZA GÖKBUGET 

Departman Sekreteri 
Department Secretary 

ANI HADDELER 

Teknik Sorumlular 
Technical Supervisors 

BOZKURT KARASU 
KEMAL YIGITCAN 
NiLÜFER KONUK, Yüksek Mimar Architeet 
GÖKHAN URULU 

Konuk Ağırlama 
Hospi tality 

ÇILER ALTUNTAŞ 

Nakliye ve Gümrük 
Transportation and Customs 

APO AYDIN 

Basın ve Halkla Ilişkiler 
Press and Public Relarions 

Yönetmen 
Director 
ESRA NiLGÜN MIRZE 

Yönetmen Yardımcıları 
Assiseant Directors 

ZELiHA KAYA 
NILGÜN SARAÇOGLU 

Yardımcılar 
Assistanrs 
DOMINIQUE AÇANAL 
AYNUR ATAKUL 
ILGIN ERARSLAN 
ERCÜMENT GÖRGÜL 
IDIL KART AL 
ESRA ÖZKAN 
MERIÇ SOYLU 
CEMILE ŞAYLAN 

Sponsorluk Yönetmeni 
Director, Spansorship 

ÖMÜR BOZKUR"T" 

Yardımcı 
Assistant 

SELIN AYSAY BAKAL 

Mali ve Idari Işler 
Finance and Administrarion 

Yönetmen 
Di rector 

ASUMAN BAYRAM 

Yönetmen Yardımcısı Assistant Di rector 
ABDULLAH KARADENIZ 

Muhasebe 
Accounting 

ŞEBNEM GÖÇMEN 
BAŞAK SUCU 

Arşiv 
Archives 

AYDAN ÖZSOY 
EMINE ŞAHIN YEŞIL 

Arşiv Fotoğrafları 
Arehive Photographs 

AYLIN ÖZMETE 

Santral 
Operatar 

AYŞE SAYAN YILDIRIM 

Yardımcı Hizmetler 
Services 

HASAN SAYAN 
AZMI AKSUN 
ADEM KALAÇ 
SÜLEYMAN ÖZDEMIR 



TEŞEKKÜR ACKNOWLE DGEMENTS 

lsunbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu, ll. Uluslararası 
Istanbul Tıyatro Festivalı'nin gerçekle�mesine katkıda bulunan tüm 
Bakanlık, Kurum ve ki�ilere te�ekkür eder. 

Tht BoarJ of the Ilitanbul Foundauon for Culwre and Ares would lıkt: 

w chJnk the following Mınıstrıt\, ınsrıturıons, tompanıt'S .ınd 

ındıvıduJis for du·ır ,genc:rous supporr ın rt•,ılısrng (ht 

!Ith lnternatıonal Istanbul Theatre Fc�rıval. 

Sayın Hüsamettin Özkan, Devlet Bakanı 

Sayın lsmail Cem, Dı�i�leri Bakanı 

Sayın Iseemihan Talay, Kültür Bakanı 

Istanbul Valitigi 

Istanbul Buyu�ehir Belediye Ba�kanlıgı 

Ba�bakanlık Ba�mü�avirligi 

Ba�bakanlık Tanıtma Fonu Kurulu 

Baıbakanlık Gümrük Müsteıartıgı 

Dııiıteri Bakanlıgı Kültür lıteri Genel Müdürlügü 

Turizm Bakanlıgı Tanıtma Genel Müdürlügü 

Istanbul Radyo Televizyon Genel Müdürlügü 

Türk Hava Yolları Genel Müdürlügü 

Devlet Havameydanları lıtetmesi Genel Müdürlügü 
Atanirk Havalimanı Mülki Idare Amirligi 

Devlet Tıyatroları Genel Müdürlügü 

Istanbul Büyükıehir Belediyesi Kültür lıteri Daire Baıkantıgı 
Beyogtu Belediye Baıkanlıgı 
Şııli Beledıye Baıkantıgı 

Atatürk Hava Limanı Giriı Gümrügü Müdürlügü 
Atatürk Hava Limanı Çıkı� Gümrügü Müdürlügü 
Atatürk Hava Limanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlügü 

Gümrükler Genel Müdürlügü 
Geçıci Muafiyetler Şube Müdürlügü 

Atatürk Kültür Merkezi Müdürlügü 
Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlügü 
Istanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlügü 
Istanbul Büyükıehır Belediyesi Şehir Tiyatroları 
lzmit Büyükıehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

Akademi Istanbul (Oya Aş/ak) 
Aksanat (Kadrıye Ku/ın) 
Aktif Dagıtım (Yusuf Köse) 
Ali Taygun 
Algoritma Bilgi lıtem San. ve Tic. Ltd. Şti. (Hasan Gören) 
Alman Kültür Merkezi (Kun Scharf) 
Altınçizme Elektronik Org. ve Tic. Ltd. Şti. (Necdet Altınçiz me) 
Amerikan Basın ve Kültür Merkezi (Mary Ann Witten) 
Arhan Kayar 
Armada Oteli (Kasım Zoto, Mehmet T ansug) 
Arsen Gürzap 
Art Vıdeo Productions (Doğan 0/guner) 
Ateı Gümrıikleme AŞ (Cem Enoş) 
Atıila Aksoy 
Ayhan Tezcan 
Ayla Algan 
Aylın Özmete (Arşıv Fotoğraparı) 
Bakiye tııklar 
Baıak Sigorta (Alı Akşener) 
BEK Tasarı m (Kağan Gözen, Zeynep Arman) 
Birlik Medya (Ergun Gürsoy, Esma Yağcı) 
Bülent Erkmen 
Celal Perk 
Cem Bender 

Cem Davran 
Cem Emüler (Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü) 
Cemal Noyan 
Ceren Kumbasar 
Cüneyt Türe! 
ddf (U/vi Yaman, Mithat Avcı) 
Deniz Kunkut 
Devrim Nas 
Doguı Ses Müzik tıık H iz. Ltd. Şti. 
Dulcinea (Sami Akbeniz) 
Enver Konar 
Favori Multimedya (Hakan A/acahanlı) 
Ferhat Balamir 
Fida Film (Ferruh Doğan) 
Filiz Eren 
Film Sokagı (Ümit Gü/soy) 
F-Stop {ldris-Feray Özgül) 
Fuji Film (Mehmet C. Garan, Cem Sarp) 
Füsun Gençsü 
Hasibe Kalkan 
Haydar Karabey 
lberia Havayolları (Ayşe Onen) 
lbrahim Ulutaı 
Imaj (Neslihan Gücüm) 

Sir John T ooley 
Kenan tıık (IBŞT Genel Sanat Yönetmeni) 
Kenmovie (Kenan Orman/or, Yosemin Si/e) 
Kenter Tiyatrosu (Cengiz Özek) 
Köksal Engür 
Lemi Bilgin (Devlet Tiyatroları Genel Müdürü) 
Link Multimedya (Cüneyt Birol) 
Lufthansa Alman Havayolları (Inci Gökçe, Işın Ipin) 
Mark Levitas 
Medya Text Internet & Multimedya (Noci Bo/tacı) 
Mehmet Aslan 
Mimeray (Erol Ağokoy) 
Muharrem Ergül (IBŞT Müdürü) 
Murat Ergun 
Nadir Bekar 
Ofset Yapımevi (Deryo Beşikçi, Murat Küçüközkordeşler) 
Oto Basımevi (Asım Mondocı) 
Paul McMillen 
Philippe Pialoux (Fransız Kültür Merkezi Müdürü) 
Poligroup Ltd. Şti. (Şafak Gedikoğlu) 
Reklam Atölyesi (Taner Güven) 
Reklam-lı (Mehmet Süzen) 
RPM Radar (Arzu Bodur, Esra Alkan, Selçuk Küçüktopuzlu, Suno Moğra, 

Ümh Ünal, Yeşim Demir, Yıldız Dağıstan) 
Sandra Çorbacıogtu 
Savoy Oteli (Hasan Barut) 
Serdar Elektrik 
Sevil Delin 
Silvio Benhassat (Brezilya Fahri Konsolosu) 
Sinan Çatııkanoglu 
Şahika Tekand 
Prof. Dr. Şara Sayın 
Şehnaz Tahir 
TAL (IBŞT Tiyatro Araıtırma Laboratuarı) 
TilbeSaran 
Tipograf (Osman Tülü) 
Utopia (Fethi lzon) 
Ülker Yegin (Atatürk Kültür Merkezi Müdürü) 
Yalın Karabey 
Yekta Kara 
Yıldız Kenter 
Yetkin Dikinciler 
Yurdagül Emanetoglu 
Vi king Turizm (Simin Koca ş) 
Wall Şehir Design (Şenol Yüksel, Besnur Koran) 
Ziıan Ugurlu 



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

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan 
Kurumsal Sponsorları'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culrure and Arts 
would like tO thank 

the Corporate Spansors 
whose generous contributions have made the 

ll th International İstanbul Theatre Festival possible. 

KOÇBANK 

BAYTUR 
INŞAAT TAAHHÜT A.Ş . 
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
l l . Uluslararası Tiyatro Festivali'nin 

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan 
Festival Spansoru'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culrure and Arrs 
would !ike co thank the Festival Spansor 

whose generous conrribution has made the 
ll th I nrernational İstanbul Thearre Festival possible. 



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

gerçekleştirilmesinde destek sağlayan 
Gösteri Sponsorları'na 

teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would like to thank 

its Performance Sponsors 
for the conttiburion they have made to the 

ll th International İstanbul Theatre Festival. 

KURUKAHVECi 
MEHMET EFENDi 
MAHDUMLARI 

f'f'westLB 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1 999 yılı etkinliklerinin duyurularını 

ücretsiz yayınlayarak 
Istanbul Festivalleri'ne destek olan 

Basın Sponsorları'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arts 
would like to thank its 

Press Spansors for providing 
complimenrary announcemenrs of 

the 1 999 İstanbul Festivals. 

Cumhuriye( 

�Milliyet 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1 999 yılı etkinliklerinin duyurularını 

ücretsiz yayınlayarak 
Istanbul Festivalleri'ne destek olan 

Televizyon Sponsorları'na teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Arrs 
would !ike to rhank its 

Television Spansors for providing 
complimenrary announcemenrs of 

rhe 1999 İstanbul Fesrivals. 

� T.v 



Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
1 999 yılı etkinliklerinin duyurularını 

ücretsiz yayınlayarak 
Istanbul Festivalleri'ne destek olan 
radyo kuruluşlarına teşekkür eder. 

The İstanbul Foundation for Culture and Ares 
would !ike to thank 

the following radio stations for providing 
complimentary announcements of 

the 1999 İstanbul Festivals. 

AÇIK RADYO 

NUMBER ONE FM 

RADYO FOREKS 

RADYO OXI-GEN FM 95.9 

TRT 



Teşekkür ediyoruz. 
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 
1999 İstanbul Festival Dostları'na 
teşekkür eder. 

Special thanks. 
The İstanbul Foundation for 
Culture and Arts is grateful 
to the ((1999 Friends of 
İstanbul Festivals". 

Ömer Ahunbay 

Eda Arduman 

Adnan Arduman 

Cihan Baydur 

Nairi Berberyan 

Ara Bcrberyan 

Mary Berkmen 

Ufuk Bişak 

Kerim Bozkurt 

Oğuz Rıza Bozkurt 

Hüsnü Devecioğlu 

M. Ahmet Ertegün 

Ulviye Etaner 

Suat Şefık Etaner 

Hümeyra 

Zühre İndirkaş 

Tayfun indirkaş 

Tüli Kamhi 

jak Kanılıi 

Ali Bülent Kurama 

Leyla Pekcan 

Dilek Pelister 

Erol Pelister 

Nursel Poyraz 

Tayfun Poyraz 

Umut Poyraz 

Hale Sontaş 

Hüseyin Şentürk 

Doğan Tekeli 

Mustafa Terzioğlu 

Osman Tokat 

M. Elisabeth Turhan 

Nural Turhan 

Yıldırım Türkmen 

Alper Utku 

Füsun Üstün 

Temiz Üstün 

A. Cüneyt Yüksel 



ll. Uluslararası 
İs tanbul Tiyatro Fes tivali 
Kurumsal Sponsoru 
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Baytur 
hedeflerini 
21. yüzyılın 
yapılanmasına 
yöneltiyor ... 

ISO 9001 ·FS 39620 

BAYTUR. kurumsal yapısı, uzman kadrosu. 

üstün teknolojisi. bilgi birikimiyle bütünleşen 

deneyimi, yapısındaki kalitesi ile. hedeflerini 

21. yüzyılın yapılanmasına yöneltiyor. 

Dünyanın üç kıtasına yayılmış altyapı inşaatlarından. 

ileri teknoloji gerektiren anahtar teslimi endüstriyel 

tesisiere açılan geniş yelpazede, yüksek kaliteli 

üretim için insana. teknolojiye yapılan yatırımların 

sonucu, "BAYTUR Yönetim ve Inşaat Kalitesi" 

dünyaca onaylandı. 

Öncü/üğümüzden k1vanç duyuyoruz ... 

BAYTUR 
"Kalite yap1m1zda var" 

19 Mayıs Cad. No:34 Şişli 80 220 Istanbul 

Tel:(0212) 212 85 05 pbx Telefaks:(0212) 212 6817- 212 69 32 

e- ma i 1: bay ı u r@s up e ro n 1 i n e. c o m w e b :www. bayıu r. c o m ÇUIUIGI 





H e r  T ı y at r o Oy u n u n d a n  � o n r a  

M u t ı a b a 
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ş ı a r a n a r 
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Tiyatro, him sanat clalları �ibi, insanların yaşam halile:3ini .2eliştirir, 

yaşamı aydın latır. 

Daha gi_izel yaşanacal� bir cltinya amaçlayan ve :3analla (lost olmayı 

bir yaşam felsefesi habul cclcn RcnaulL, 

!stanbul Festivalleri "Kurumsal Sponsonı" ol.:ırah 

tiyatro sanatına da clcstcl� veriyor. 

@ 
RENAULT 



Türkiye'de ve dünyada hızlı hava taşımacılığının lideri DHL, en imkansız 
gibi görünen şartlarda bile görevini eksiksiz yerine getiriyor. 
ı ı. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'nin kurumsal sponsoru DHL, 
tüm tiyatroseverlere iyi seyirler diler. 
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Bütün sanalların en eskisi olan tiyatro ile aranızda köprü oluşturmaktan gurur duyuyoruz. 









haber, 
spor, 
film, 
dizi, 

eğlence 

ATV' de izlenir 





KANALD 

Her zaman kalite ... 







Yine sahnedeyiz ... 

TURKISH DI 

Türk Hava Yolları, bir çok tiyatrocu, 

festival konuğu ve malzemeyi 

istanbul'a getirerek, 11. Uluslararası 

istanbul Tiyatro Festivali'ne destek 

oluyor. Türk Hava Yolları, dünya 

ile Türkiye arasında sanat köprüleri 

kurmaya devam edecek ... 

24 SAAT REZERVASYON ._90 212 661 bJ bl 
WEB SITE www thy tom 





LE:�LE:KLE:.R 
KA.?l�A. 

BI.RA.KI.R. 

TELEFONDU, FAKSTI, INTERNET'Ti DERKEN DÜNYANIN 

HIZI "SES SINIRI"NA DAYANDI. ILETIŞIMIN YENI 

TEKNOLOJILERLE B iRLiKTE ULAŞTI�I HlZ VE GÜVENLIK 

GÖNDERlLERiN VE PAKETLERIN ULAŞTIRILMASINA AYNI 

ORANDA YANSIMADI. AKTiF DA�ITJM, HAYATIN 

GERiSINDE KALAN VE AKSAYAN BU ALANA YENI ÇÖZÜMLER 

GETiRiYOR. BARKODLU iZLEME TEKNIKLERiNI VE 

INTERNET O LANAKLARINI DA KULLANARAK DA�ITIM 

iŞLEMLERiNi HIZLANDI RIYOR, GÜVENLIK KAZANDlRlYOR, 

DENETLiYOR. DA� ITIM VE TESLIM RAPORLARINI INTERNET 

ÜZERiNDEN MÜŞTERiLERINE SUNUYOR. HER GEÇEN GÜN 

HlZlNI VE DA�ITIM KALITESINI ARTTlRlYOR. BILIŞIM 

TEKNOLOJiSiNi EN ETKiN ŞEKiLDE KULLANARAK 

ULUSLARARASI STANDARTLARDA HIZMET VERIYOR. 

BiZ TESLİM EDERiZ 
HESAP ÖZETLERI· KREDI KARTLARI ·FATURALAR· KATALOGLAR • OAVETIVELEI · DIIECT MAILING • SURELI YAYlNLAR • ÖDEMELI URUN DAGITIMLARI 

I> ağıtım. 
netişim Hizmetleri A.Ş. 

PerpaTicaret Merkezi B Blok Kat: 11 No: 1742 Okmeydanı- Istanbul 

tel: (212) 222 72 72 faks: (212) 222 27 10 e-mail: aktifOaktif.com internet: www.aktif.com 
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Bizim işi«''-ı.. 

•":: O:J Sadece bilgisayar almak yetmiyor, 

trJ asıl önemli olan sonrası ... 

1987'den beri 
10.000 PC 

� Bilgisayar üretimi 
� Bilgisayar Sat1ş1 
� Bilgisayar Bak1m1 
� Bilgisayar Yan Ürünleri 
� Bilgisayar Eğitimi 

REPAMET BILGISAYAR HIZMETLERI, ' PROGRAMLAMA ve PAZARLAMA Tic. Ltd. Şti. 
i Kasap Sokak. Özden Apartmanı. No:15 1 1 Esentepe • lST ANBUL 
�.��,ı;;ı; Tel: (0212) 288 13 46 (pbx) Fax: (0212) 275 40 69 (pbx 
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Dr. Nejat F. ECZAClBAŞI 
"Yeni Bir Türkiye" 

Yazı Konu�ma 
ve sÖyle�ilerden 
Seçmeler 

80 yıllık ömrüne, yalnız başarılı bir iş yaşamını 

değil, kuruluşuna tanıklık ettiği Türkiye 

Cumhuriyeti'nin daha iyiye gitmesi için 

yaptığı sayısız çalışmayı da sığdıran 
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın deneyim, görüş ve 

önerileri yeni bir yapıtta bir araya geldi: 
"Yeni Bir Türkiye". 
"Yeni Bir Türkiye", Türkiye'nin genç 

kuşaklarına duyduğu umut ve güveni 

sürekli dile getiren ve yaşamı boyunca 

"daha çağdaş ve uygar bir Türkiye" 

yolunda uğraş veren Eczacıbaşı'nın 

konuşma, yazı ve söyleşilerinden 

oluşan kapsamlı bir seçki ... 

Dr. Eczacıbaşı'nın, Cumhuriyet 

Türkiye'sinde siyasetten ekonomik ve 

sosyal düzene, sanayiden insan sağlığı 
ve ilaç endüstrisine, demokrasiden 

kültür ve sanata kadar birçok 

konuda yazıya ya da söze döktüğü 

düşünceleri, bu seçmelerde 

toplandı. 

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın 

"Kuşaktan Kuşağa" ve 

"İzlenimler, Umutlar" adlı özgün 

yapıtlarını izleyen seçki, 

Cumhuriyet'in 75. yılında, 
"Yeni Bir Türkiye" umudunu 

besleyen herkese ve özellikle 

genç kuşaklara yepyeni bir 

esin kaynağı olacak ... 



F@UST SÜRÜM 3.0 

F@UST VERSION 3.0 

]ohann Wolfgang von Goethe 

Genel Yönetmenler 
General Directinn by: Alex 0/1{. 
Caı·los Padrissa 

Oyuncu Yönetmeni Performers 
Director: lllagda P11yo 

Dramaturgi Dramaturgy: Pahlo Ley. 
Alex 01/i. Cm·lo.r Padrisse�.l>'lagda PN)'O 

Uyarlama Text: Pablo Le; 

Konuk Sanatçı Special Assistance: 
}alll!ıe Plema 

Film Yönetmeni Film Directors: 
Emmanuel Carlier. Franr f\/eu 

Giysi Tasarımı Cosrume Design: 
}all me Plmsa 

Sahne Tasarımı Stage Design: 
Roland O/beter 

Teknik Tasarım Technical 
Realisation: Alberto Pa.rtor, 
Caı·les Bertolin 

l§ık Tasarımı Lighr Design: 
Alberto Fa11m 

Ses Tasarımı Sound Design: 
MarcSarda 

Müzik Music Big Tiıxic. Alex Martin 

Video Teknik Tasarım Video 
Technical Design:jordi Casinos 

Software Tasarım Software 
Design: Sergijorda 

Teknik Yönetmen Technical 
Direction: Lina Valero 

Oyuncular Performers: 
)'oNnes Bachir. Carles Figols.joı·ge Flores. 
Miq11el Ce/abm. Merçe Rovira. 
Santi Pons. And.-is Herı·era, Sc�ra Rosa 

Yer Venue: Atatürk Kültür 
Merkezi, Büyük Salon 
Atarürk Cultural Cemre, Grand Hal l 
Tarih Dare: 1 9. 20. 05. 1 999 
Saat Time: 2 1 .00 
Oyun süresi 1 saat 30 dakika; 
ara yok. 
l hour 30 mınures; no imermission. 

® 
811 gosteriler 
VOLKSWAGEN'in 
değerli katkrlanyla 

gerçekleştirilmiştir. 
\Ve ıl'ollld !ike to thank VOLKSWAGEN 
for spansoring these performances. 

F@ust Sürüm 3.0 
Çeviren: Ycılm K<trabey 

Goethe'n in  Faust'u hem edebi derinliği hem de bir 'hayat ürünü '  
olması nedeniyle anıtsal b i r  çalışmadır. Çünkü Goethe çalışmaya gençlik 
yıllarında başlamış ve eserin i  nitel ikli versiyonlar halinde ancak 
ölümünden önce bitirebilmiştir. Faust efsanesi, yani insanoğlu i le 
şeytani güçler arasında yapılan antlaşma teması antik çağiara kadar 
uzanır. 
Yargıç Geogius Sabellicus Faustus Junior (George Faustus Junior 
Usta) 1 480'de doğdu, 1 540'da öldü. Tarih onun karanlık bir kişi l iği 
olduğunu, tanrıbi l imcil ik, astroloji, büyücülük, şeytana tapmak ve 
gezici gösteriler yapmak gibi değişik nitelikleri bulunduğunu yazar. 
Anonim bir çalışma olan Dr. Johann Faustus'un Öyküsü ( 1 587) di n T  
çatışmaların ve büyücü aviarın ın olduğu ve rönesans döneminde, 
şeytan i  sanatlar hakkında bilgi edinebi lmenin çok önemli olduğu bir 
zamanda yazı lmış ır. Yine de bi lgi arayışı, yaln ızca halk edebiyatında 
değil, efsane üstüne yapı lmış çalışmalarda, özellikle Goethe'ni n 

Faust'unun i lk iki 
bölümünde ( 1 808 ve 
1 832) belirgin olarak 
görülür. Bu arada 
Goethe çocukken, 
efsanenin kuklalar içinde 
yapı lmış hali onu çok 
etkilemiştir. 
Goethe'nin Faust'u 
klas ik bir yapıttır. 
Faust'un defalarca 
okunması gerekir ve her 

seferinde okuyucu, eserin anlamının engin dünyasında yeni bir şeyler 
keşfedecektir. 
Ayrıca, Goethe'nin Faust'u koşuklu yazı lmıştır ve başka di llere aynen 
çevrilmesi olanaksızdır çünkü ş i irlerin sesi ve ritmi içeriğin bir parçası 
olarak düzenlenmiştir. Bu koşullar altında Goethe'nin Faust'una 
herhangi bir yaklaşım ancak yeni bir yorum halinde olabil ir. 
" F@ust Sürüm 3.0", Goethe'nin, 1. ve l l .  Faust'larını kaynak olarak 
alır. Özgür bir çeviri yapılmıştır, çünkü La Fura dels Baus'un sahne dil i 
özell iklerine uygun olması hedeflenmiştir. Her durumda, "F@ust 
Sürüm 3.0" daki özgürlük ne keyfi bir biçim ne de modern estetik 
kurallarına ayak uydurmaya çabalayan bir üslup izler, sadece 
Goethe'nin fikirlerin in zaman ımızdaki açı l ımlarını arayarak aktarmaya 
çal ış ır. 
Günümüz koşulları, çoktan alıştığımız bazı araçlarla, bilgisayarlar ve 
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internet gibi ,  keşfedilmeyi bekleyen olanaklarla bizi bilgin in yeni b ir 
biçimine yöneltiyor. ( . . .  ) 
"F@ust Sürüm 3.0", öyküyü anlatmak için çağdaş kadın ve erkeğin 
duyarl ı l ıklarından hareket eden bir dil çeşitliliği kul lanır. Tiyatro, 
müzik, nesneler, ışıklar, hareket, özgün öyküyü birleştirerek, 
parçalayarak, açarak anlatmak üzere 1 için birbirlerine karışırlar. Tüm 
karakterler, trajik geri l imin gevşeti lmesine izin verilmeden, 
kentlerimizde ve kasabalarımızda yaşayan olası kişil iklerden al ınmıştır. 
"F@ust Sürüm 3.0" da, Faust, Büyük Patlama i le oluşan Evren'in, 
acınası imgesinin, yaşama yeteneğinden yoksunluğun verdiği 
doyumsuzluklara dalmış sakinlerinden biridir. Mefısto ise H ıristiyan 
geleneğinin şeytanı değil, Faust'un bir görünümüdür; karanl ık bir 
varlık, tutkunun ve ölümün bezeyanlarına neden olabilen içgüdünün 
içsel şeytanıdır. Yolculuğu, toplumsal gerçekliğin karanl ık yüzüyle 
kesişmektedir. Margaret, kısaca evrensel kurban, güçsüze karşı 
uygulanan her türlü şiddetin paradigmasıdır. Karakterler, içinde 
yaşadığımız çağdaş dünyayı onun etrafında biçimlendirir. 

Oyunun Program Bro�UrUnden alınmı�tır. 

• "F@usc Version 3 .0" is a free 
adapeation of "Fausc" by Goeche, 
farher of German romancicism. 
From chis work, che Cacalan 
cheacre company, La Fura dels 
Baus ereares a scaging wich che 
characceriscic resources of che 
language of che company 
incorporaced wich cheacrical 
cexcs. The scage appears co be a 
gianc screen of a CD ROM 
programme or a Web page, 
where che characcers, guided by 
Mephiscoceles, navigace 
inceraccively through an infınicy 
of sub-screens which concinually 
open and close. The music is ! i ke 
a residual symphony ac che end 
of century, wich remains of 
music of all scyles superimposed. 
In che arehescra pir a musician, 
! ike a conduccor, conduccs an 
invisible arehescra made up of a 
computer which incerprecs che 
score. "F@usc Version 3 .0" is a 
unique cheacrical evenc inspired 
in publicicy and in modern 
communicacion cechniques. 

, .. IllA.. Topluluğun nakLiyesi 
!BER!A 

HA VA YOLLARi tarafından 
sağlanmrprr. 
Trarrsportation of the company by courtesy 
of IBERIA All?UNES. 

La Fura Dels Baus coplulu�u 
aşa�ıdaki kurum ve kuruluşlar 
tarafından desceklenmekcedir: 
La Fura Del s Baus is supported by the 
fol lowing companies and insrirutions: 
Teatre NacionaL de Catalunya, 
\'(!El MAR Cu/tura/ CapitaL of Europe 
1 999. CENTRO DRAMAT/CO 
NACIONAL - INA EM, Freixenet, 
PabeiLOn de ESPANA - Expo'98. 
Lisboa, Fımdacion Autor 1 SGAE, 
Generalitat de CataLunya Departament 
de Cıtltura, !NAEM, Ministerio de 
Cu/tura, FESTIVAL INVIERNO 
Ayuntamiento de Torrelavega. Red 
Espaiiola de Teatros y Auditorios. 
COP EC CuLmra de CataLrmya, BBV. 



KU RBAGA ÖYKÜLERi 

TOAD AND FROG STORIES 

Tasarlayanlar Designed by: Nihai 
G. Ko/da; - Ce;Jtt Kofttk 

Tasarlayan ve Oynayanlar 
Design and Performers: Nihai 
Geyrcm Ko/da;. Cey.r1t KOfak 

Teknisyen Oyuncu Technician 
Performer: Üstiingel İnanr 

Dramaturgi Dramaturgy: 
Emre Baykttl, Nihai G. Ko/da;. 
Cey.ru KOftık 

Müzik Music: Baba Zufa 

Dekor Uygulama Set Application: 
Şirin İskit 

Kostüm uygulama Cosrume 
Appl icarion: Petra 

Işık Kumanda Lighr Control: 
)'e/da U lusoy 

Müzik Kumanda Music Control: 
Petro 

Teknik danışman Technical 
Advisor: Bozkurt K.ll'a.ru 

Fotoğraf Phorograph: Ytldmm Ana 

Broşür ve Afış Tasarımı 
Brochure and Poster Design: 
1\fahmti Kia 

Yer Venue: Aziz Nesin Sahnesi 
Aziz Nesi n Stage 
Tarih Dare: 1 9. 20. 2 1 .05. 1 999 
Saat Time: 1 9.00 
Oyun süresi 1 saat; ara yok. 
l hour; no inrermission. 

Barı; Pll'ha.ra/1. A) tekill Çakmakrı. 
Zeki Demirkubuz. Ali Diijenkalkar. 
Se;·han Doğmsbz. Ahmet Kol. 
Gokhan Dinf. Erol Ge; ran. 
Erdiment Giirgiil, Doğu} Ses ve !;ık Ltd. 
Şt .. Ap k /?adyo. Beyoğlu Sineması r� her 
tiirlii de.rtek r•e katkmndan dolayi 
Metin Deniz'e te;ekkiir ederiz. 
Specüd thanks 10 Barı; Pirha.ran. 
Ayıekin Çakmakç1. Zeki Demirkubuz. 
Ali Dii;enkalkar. Se;han Doğmsiiz. 
Ahmet Kol. Gokhan D inf. Erol Geyran. 
Doğu; Ses ıoe l[lk Ltd. Şt., Aç1k Radyo. 
Be;·oğlu Cinema and to Metin Deniz for 
his supporl and as.ri.rtam·e. 

Yoksa Tiyatro Bir Gerçeklik mi? 
Esen Çamurdaıı 

Kurbağa Öyküleri adlı oyundaki çocuğun, aslında yaşadığı, daha 
doğrusu yaşadığını sandığı kimi duyguların aldatıcılığından gizli bir 
mutsuzluk duyan bi l incin çocuğu olduğunu anlayacaksın ız. 
Önce kısacık bir not dikkatinizi çekiyor broşürde: "Oyunun geçtiği 
belirli bir yer yok. Yaşananlar her yer ve herkes için". Ardından oyun 
başlıyor ve N ihai Geyran Koldaş ile Ceysu Koçak, Üstüngel I nanç'ın 
"teknik yardımıyla" size Amerikalı yazar Arnold Lobel'in yedi-sekiz 
yaşındaki çocuklar için kaleme aldığı birtakım öyküleri -bunlara masal 
da diyebi l iriz- anlatmaya koyuluyorlar. 
Dört kitaplık bir d iziden dokuz öykü seçmişler kendilerine; bunları, 
seyirciye aktarmak istedikleri şeyler doğrultusunda uyarmışlar ve 
ortaya, çocuklardan yola çıkarak yetişkin lere anlatılan Kurbağa 
Öyküleri çıkmış. Yani şimdiye dek yapılageleni tersine çevirmiş Bilsak 
Tiyatro Atölyesi: Genelde yaşamla ilgi l i  kimi gerçeklikler çocuklara, 
algılayabilecekleri b ir biçemle aktarılmaya çalışırken onlar çocuktan, 
çocuk dünyasından hareket ederek, yine onların biçemiyle, toplumsal 
yaşamla birl ikte yitirilen kimi duyguları, dürtüleri "büyüklere" 
anımsatmak istemişler. Neleri mi  ele alıyorlar? Son derece basit: 
Yalnızlık, Direnç/Irade, Dostluk, Var olabilme/Hayatta kalma, 
Kıskançlık, Umut, Paylaşma . . .  
I nsanın özünü oluşturan bu temel öğeler son derece yal ın ve naif bir 
yaklaşımla, bir çocuk saflığı ve rahatlığı içinde işleniyor. Öyle ki 
seyirci, incelikli ve titiz oyunculuğun yanı sıra ses ve ışık etmenleri, 
oyun alanının düzenlenişiyle birl ikte söylenenin, daha doğrusu 
gösterilenin ötesinde anlamlar üretmeye yönlendiril iyor. 
Bir başka deyişle, ona anlatılanın hiç de görüldüğü gibi masum ve saf 
bir şey olmadığı sezinletil iyor. Çünkü Kurbağa Öyküleri, 
sahnelerimizde pek de alışkın olmadığımız bir biçemle, birbirlerinden 
kopukmuş gibi görünen durumların aslında bir bütünün parçalarını 
oluşturduğu, söylenmek istenenierin söylenmeden aktarıldığı, 
böylelikle dilin kendi içinde bir eyleme dönüştüğü bir çalışma olarak 
çıkıyor karşımıza. Gerçekten de di l ,  oyunda bir şeyi, bir durumu 
söylemekten çok, söylenmeyen hakkında ipuçları vermekte. Ve 
oyuncuların konuşma biçimleri, durakları, tonlamaları, mekanik ses 
kullanıp kullanmamaları vb. d i l i  oyunun bir parçası kılmakta, ayrıca 
onu kendi içinde bir müziğe dönüştürmekte. Öte yandan, yine aynı 
bağlamda söylenenin birebir bedenle gösterilmesinden çok, ona mal 
edilmesi, bedenin neredeyse düşünür hale gelmesi ve metni 
anlamlandırmada önemli bir işlev üstlenmesi oyunun ilginç yanlarından 
biri. Bunların yanı sıra, en durağan, en suskun sahnelerde bile bir 
hareket ve ses varlığın ın duyumsanması ve gösteride yaratılan eylem ve 
ses bütünlüğünün, öyküye belirli bir yorum getirmekle birlikte seyirciye, 
soracağı sorular ve bulacağı yanıtlarla ilgili belirli bir zemin hazırlamakta. 





, ' 
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Bildirisi/iletisini hep gizliden gizliye, içten içe sürdürmeyi seçen Bilsak 
Tiyatro Atölyesi, bu kez de insanı çok daha derin bir yerden 
yakalamayı hedeflemekte, seyircisinin birikimini, duyarl ı l ığını harekete 
geçirmeye çalışmakta ve sahnede yaşanılanı, kendi içinde de 
sürdürmeye çağırmakta onu. 
Insanın duygularını en çıplak, toplumsal koşullanmalar veya baskılarla 
örtülmemiş, sıvanmamış en yalın haliyle yakalamaya çalışıyor Kurbağa 
Öyküleri ya da var olan örtüyü kaldırmayı, sıvayı kazımayı ve bunların 
altında yatan öze ulaşmayı, onu insana yeniden göstermeyi deniyor. 
Bireyin kendi kendisiyle yüzleşmesini, açık, dürüst bir hesaplaşma 
içine girmesini istiyor. 
Her şey bir yana, sanatsal özgünlüğü ve çarpıcı estetiğiyle "Kurbağa 
Öyküleri"ni isterseniz bir masal, size çocukluğunuzu anımsatan 
nostaljik bir çalışma olarak da değerlendirebi l irsiniz. Çocukluğun o 
tertemiz, el değmemiş dünyasına tanık olmak rahatlatır sizi, huzur 
duyarsınız, mutlu bile olabil irsiniz. Ama benim gibi, "Yok, i l le de 
söylenmeyen" diye tutturursanız, kendinizle karşı karşıya kalmanız 
kaçını lmaz olacaktır. Çünkü birileri size "Kral çıplak!" diye 
bağıracaktır sahneden. Çünkü Kurbağa Öyküleri adlı oyundaki 
çocuğun, aslında yaşadığı, daha doğrusu yaşadığın ı  sandığı kimi 
duyguların aldatıcılığından gizli bir mutsuzluk duyan bil incin çocuğu 
olduğunu anlayacaksın ız. Sonra da "Yoksa" diye düşüneceksin iz, 
"tiyatro bir gerçekl ik de hayat mı yanılsama acaba?" 

S Mart ı 999 tarihli Cumhuriyet gazetesinden alınmı�tır. 

• "Toad and Frog Stories" is a 
staged adaptation of ni ne stories 
chosen from Arnold Lobel's four
book series. The books consist of 
stories written aimed at 
promoting enjoymenr for 
chi ldren between the ages of 7 
and 8. The heroes of the story are 
two frogs who are very close 
friends. They try ro overcome 
their problems by sharing them 
with each other. Their reactions 
ro their diffıculties are always 
open and honesr. J ust because 
the heroes of the story are frogs 
doesn't necessarily mean that 
they have to be green1 In the 
middle of the narural world, they 
watch the change of seasons and 
allow themselves to be moved . .  
J ust as w e  should d o  . . .  



ROMEO ile JÜLIET 

ROMEO AND JULIET 

William Shakespeare 

Çeviri Translation: 
A. Turan Oflazoğlu 

Yöneten Directed by: BaJar Sabımm 

Sahne Tasarımı Stage Design: 
Nurttilah Tuncer· 

Giysi Tasarımı Cosrume Design: 
Canan Goknil 

Özgün Müzik Original Music: 
Selim Atakafi 

Hareket Düzeni Choreography: 
Selcuk Borak 

Işık Tasarımı Light Design: 
Murat ijçi 

Oyuncular Performers: 
Murat Baıdi. Giirol Giingör. 
Kutay KırJehirlioğlu. K11bilay 
Penbeklioğlu, Eraslan Sağlam, 
Bahriyar Engin. Doğan Baı•li. 
Ayjegiil Deı.rim. Oktay Sozbir. 
Candan Sabmım, Ers in Sanver. 
Murat Cojkımer. Sevtap Çapa!/. 
Tomris incer, Burak Daı'lltoğlu. 
Ersin U mu/u. Erhan Abir, Cem Uras, 
Fırat Tanır Seı·dar Duman. Yonca ina/, 
Bet1tl Kızı/ok. Nesliharı Oztiirk. 
Yasemin Gezgin, Ziimriit Eı·kin. 
Çiğdmı Giirel. Mert Biike, Seçil Tiirkkan. 

Yardımcı Yönetmen Vice 
Director: Aliye Uzunatağan 

Yönetmen Yardımcı ları 
Director Assistanrs: Betiil K1zılok, 
Yonca ina/, FaiOJ Tez, Neslihan Oztiirk. 

Sahne ve Giysi Tas. Yard. Stage 
and Cos. Des. Assr: E. Albayrak, 
H. Ozinal. N. Sağırosmaııoğlu. O. Uğurlu 

Efekt - Seslendirme SpeciaJ 
Effects - Na.rration: Tajklll Gokcen 

Yer Venue: Muhsin Ertugrul 
Sahnesi Muhsin Ertuğrul Srage 
Tarih Da te: 20, 2 1 . 05. 1999 
Saat Time: 2 / .00 
Tarih Dare: 22.05 1 999 
Saat Time: 15 .30 
Oyun süresi 2 saat. 2 perde. 
2 hours; 2 acts. 

iSTANBUL B OYOKŞEHiR 
BELEDiYESi ŞEHiR 
Tl YA TROLA I?l'na değerli 

ijbirliği için iejekkiir ederiz. 
\Ve u•o�t!d /ike to thank ıhe ISTANBUL 
M UNICIPAL THEATIWSfor their 
ki nd collaboration. 

( . . .  ) Shakepeare döneminde, tiyatro "göstermek"le eş anlamlıydı; 
çelişkiyle yüzyüze gelmek, yüzleşmek, çatışmak, çözümlemek, 
uzlaşmak ya da yeniden çatışmak demekti. ( . . .  ) Uzun lafı n kısası: 
Yaşamın bütününü kucaklamak! 
Peter Brock "The Empty Space" 

Dört yüz yıldan bu yana, parlaklığından bir şey yitirmeden günümüze 
gelen Shakespeare'in romantik tragedyası "Romeo ve Jüliet" - aslında 
doğuda batıda, kuzeyde güneyde, birçok ülkenin halk öyküleri içinde 
yer alan, bilinen bir aşk temasını ele alır.( . . .  ) 
Özdemir Nutku, Remzi Kitabevi, ı 998 

( . . .  ) . . .  büyük tragedyaların ın değerinde değildir elbette. Bunun 
başlıca nedeni, 1 595 ya da 1 596'da yazılan bu gençl ik oyununda 
tragedya öğelerin in kişilerden değil, kişilerin içinde bulundukları dış 
koşullardan kaynaklanmasıdır. ( . . .  ) 
Şöyle ki, Montague ve Capulet aileleri iyi geçinse, "Romeo and Jul iet" 
tragedyası diye bir şey olmayacaktı. ( . . .  ) I nsanın alınyazısı kişil iğiyle 
özdeşleşir Shakespeare'in büyük tragedyalarında ve "kişilik alınyazısıdır" 
("character in destiny" ) formülü tamamen yerindedir. ( . . . ) 
Mina Urgan "Shakespeare ve Hamlet'' 

( . . .  ) Romeo i le Jül iet, adlarıyla severler birbirlerini; adiarına karşın 
severler; adları yüzünden ölürler; adlarıyla ölümü yenerler. ( . . .  ) 
Jü l iet, "neden Romeo'sun sen?" diye sorar sevdiğine; adın, kimlikten 
hem ayrı 1 hem ayrılmaz olduğunu bi l ir aslında. ( . . .  ) Rameo'nun 
büsbütün adsız kalmasını değil, yaln ızca adını değiştirmesini ister bu 

yüzden. ( . . .  ) Romeo adından 
ayrı l ır; adsız ölür; ama 
ölümün asıl nedeni, adından 
ayrılamam ış olmasıdır. ( . . .  ) 
Adı, varlıktan ayırmak 
olanaksızdır. ( . . . ) 
Jacques Derrida 
"Romeo et juliette, Le livre. 1 986" 

( . . .  ) Jül iet'in "Bir adda ne var 
ki?" sorusu, yanıtını da birl ikte 
getirir: bir adın ardında hem 
uçsuz bucaksız bir boşluk vardır, 
hem de herşey! ( . . .  ) Kişi adının 
tutsağı olabilir; adından başka 
bi rşey olmayabilir.( . . .  ) 
Daniel Sibony (y.a.g.y.) 

"Formülü" değiştirerek 1 
geliştirerek "ad alınyazısıdır" 
(name is destiny) diyebi l irmiyiz? 
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Seçmediğimiz, bize verilen, dayatı lan, "öteki"nin gözünde bizi 
tanıtan/saklayan! 
Yönetmenin Çalışma Notları'ndan 

"Sahnemizi açtığımız güzel Verona'da, soylulukta birbirinin dengi iki 
aile, eski bir düşmanl ıktan kaynaklanan kavgalarında, lekelerler yurttaş 
el ini yurttaş kanıyla. Onların uğursuz dölünden doğan alnı kara yazılı 
iki sevgili, yürekler acısı ölümleriyle, toprağa gömerler büyüklerinin 
kinini." ( . . . ) 
Romeo ile Jüliet 1 Öndeyiş 

( . . .  ) Ölüm süresince sürer "Romeo ile Jül iet" oyunu. Oyun 
başladığında çoktan bitmiştir sanki. Romeo ile Jül iet çoktan 
ölmüşlerdir. "A lightning before death": Bir şimşek süresince sürer 
oyun. Sevgii i ierin ölmeleri gerekir. Seyirciler "onlara ölecek kadar bir 
süre verin" diye yalvarırken; kader "acele etsin ler" diye haykırır. 
Acele ederler; hem de nası l !  ( . . .  ) 
Helene CIXOUS (le Livre) 

Öndeyişte açık seçik söylendiği gibi, "alın ları kara yazılı doğan" iki 
sevgil inin "ölüm süreci" yalnızca "romantik" bir tragedya, "acıklı" bir 
"aşk masal ı" olarak mı aktanimalı günümüzün seyircisine? ( . . .  ) 
Romeo ile Jül iet'in ölümlerinden sonra-hemen her Shakepeare 
oyununda olduğu gibi- oyun sürecini mühürleyen "zoraki barış", yeni 
kavganın (asıl kavganın) habercisi mi yoksa? 
( . . .  ) Kent 1 ülke halkının bölünmüşlüğünden (başka bir deyişle 
"adların " tarafları da belirlemesinden) medet umarak, nicedir 
yokolmaya yüz tutmuş iktidar erkin i  "yasal şiddet"e başvurarak 
sürdüren bir baskı yönetiminin gölgesinde çıkar kavgasına 
tutuşmuşken, öte yandan da kokusu yeri göğü tutan toplumsal 
"çürümenin" batağında sözümona gösteriş ve debdebelerini 
sürdürmeye çabalayan "yetişkinlerin" dünyasının (büyük bir 
metropolü belki de en kestirmeden anlatan) pisliğin i  taşıyan 
kanal izasyon kanallarının ürkütücü karanlığında, o lağım fışkısına 
(şimdil ik) bulaşmamış iki "safalak" gencin katıksız sevgisi nasıl yeşerip 
boy atabi l ird i ?  
Öyleyse, ( . . .  ) onların iç acıtıcı sonlarına ı l  ık gözyaşları döktürmekle 
yetinmeyip, yakın tarihte 1 tarih imizde (ve elbette günümüzde ) 
"gençlerin kanı üzerine kurulu" iktidar erkin in böylesi sevda 
serüvenlerini yaşanamaz kılan düzenine i l işkin sorular sorduracak 
kimi ipuçlarıyla da donatmalıyız şu 1 999 yı l ın ın "Romeo ile Jül iet"in in 
tiyatro di l in i .  ( . . .  ) 
Yönetmenin Çalışma Notlarından 

• "Should the story of the 'srar
crossed' lovers i n their ' journey 

inro dearh' be presenred to 
conremporary audiences as 
merely a 'romantic tragedy' or a 
'patheric tale of love'? Or, does 
che 'assumed sense of peace and 
order' that follows the dearh of 
Rom eo and ] u!  i et 1 that acrually 
marks the fınale of every play by 
Shakespeare, in fact foreshadow 
the emergence of a new (a mo re 
deeply rooted) confl icr? If so, we 
cannot be satisfıed with simply 
warming the heatt of the 
audiences by lerring them shed a 
rear or rwo for the pitiful and the 
young lovers. W e feel that this 
1 999 production of " Romeo and 

J uliet" should also be handled 
through a concept that holds the 
clues to quesrion the 'order' of 
the 'power of aurhority', which 
feeding on the blood of young 
people, has, in near history 1 our 
hisrory (and surely in our day), 
rendered the experience of such 
romance impossible . "  The 
Theatre Festival will hold the 
premier of Shakespeare's 
celebrated tragedy conceived 
through a conremporary reading 
by di rector Başar Sabuncu. 



HASRET 

YEARNING 

Haluk Işık 

Yöneten Direcred by: RiiJiii Asya/ı 

Yönetmen Yardımcı ları 
Director Assisrants: F<1mk Akgören. 
Nimet İyigiin 

Sahne ve Giysi Tasarımı Stage 
and Costume Design: HakCin Diinclar 

l§ık Tasarımı Light Design: 
Ersen Tunrçekir 

Müzik Music: Kemal Giinii[ 

Yapı m cı Producer: Famk Giivenr 

Oyuncular Performers: 
Riipii Asya lt, Emine S. Gokalp 

Sahne Amiri Srage Master: 
İ. U l11ç BaJaran 

Sahne Makinisti Stage Machinist: 
Omer A kyiiz 

l§ık Teknisyeni Light Technician: 
Osman Koçak 

Ses teknisyeni Sound Technician: 
Bora Bala 

Yer Venue: Kenter Tiyatrosu 
Kemer Thearre 
Tarih Dare: 22.05 1 999 
Saat Time: 2 1 . 00 
Tarih Dare: 23.05 1 999 
Saat Time: 1 5.30 
Oyun süresi 2 saat I S  dakika; 
2 perde. 
2 hours 1 5  m i nures; 2 acrs. 

"Derya"da Bir Damla ... 

RiiJiü Asya/ı 

Öyle ya! 
Nazım Hikmet bir "derya"! 
Oyunumuz "Hasret" ise deryada bir damla! 
Neresinden başlasam diyorsun, nerede bitirsem? 
Ne yapsan eksik kalıyor! Varsın eksik kalsın, tamamlayan çıkar nasılsa. 
(Yanlış olmasın da, çarpık olmasın da! . . .  ) 
Bizim Haluk Iş ık, "Hasret"le başladı işe, iyi de etti. Dilerim ki 
devamını getirsin. 
( 1 993'te Nihat Aayalı 'nın yazdığı "Yanar Elleri" de Nazım'a dair bir 
oyundu. Ben -yine- Nazım Hikmet rolünü üstlenmiştim.) 
"Hasret" benim için ikinci "Nazım" çalışmasıdır. Zorlu, zorunlu ve 
onurlu bir çalışma . . .  
"Hasret"e Yönetmen olarak bakışım ve yaklaşımım, olabildiğince 
yal ın,  "insan sıcağı" yüklü ve dramatik kurgulu bir sahne sergilernesi 
amacını güder. Belge ve bilgilerden yararlanırken, oyuncu olarak da 
Nazım Hikmet'in -her konuda- kendini tarif ettiği ş i iri ,  bana en 
aydınlarıcı kaynak oldu. Ekibimle birl ikte tartışarak, "insan" Nazım'ın 
"hasret"ini sahneye taşımak ve seyircimize sunmak istedik. Elbette 
Nazım Hikmet' in yanını  tutarken O'nun "önce insan" yanını 
görmezden gelip "kraldan çok kralcı" olmamaya özen gösterdik. 
(Ayrıca, Nazım Hikmet'in buna ihtiyacı da yok!) Yolumuzun 
doğruluğunu, seyircimizin etkileniş tepkisi gösterecek! 
Nazım'a dair çok şey yazı ldı . Belki yazılacak da, yazıimalı da . . .  
Tiyatro'da da Nazım'a dair oyunlar çoğalsın da, damlalar "derya"ya 
u laşsın diyorum ve "Türk yurttaşı" Nazım Hikmet'i selamlamak için 
çalışmayı "kaçını lmaz görev" bi l iyorum. 
Nazım Usta bana, insana, insanlığa dair, yaşamaya dair çok şey 
öğretenlerdendir: 

"Ne nurdan 
ne çamurdan 
sevgi l im, kedisi ve kedinin 
boynundaki boncuk 
yuğrumlarındaki farkla hepsi aynı 
hamurdan." 
Nazım usta bana, eşitliği, özgürlüğü, 
barışı ve en önemlisi, düşünmeyi 
öğretenlerdendir: 
"Lahana, otomobil, veba mikrobu 
ve yıldız 
hep hısım akrabadayız. 
Ve ey güneş gözlü sevgil im, 







57 
"Cogito, ergo sum"* değil, 
bu haşmetli ailede varız da düşünebilmekteyiz." 
Nazım Usta bana, "insanın düşmanı"nı doğru saptamayı 
öğretenlerdendir: 
"Yüklü yemiş dallarıdır kollarımız, 
si lkeler durur düşman, si lkeler durur bizi. 
Ve yemişimizi daha rahat, daha kolay toplamak iç in 
vurur prangayı, ayağımıza değil, 
vurur prangayı kafamızın içine." 
Dünyada ve Türkiye'de bizi aydın latanlara borçluyuz. 
Ölümünden bu yana ( 1 963) Nazım Hikmet' i ve O'na dair yazılanları 
okuyorum. Bir sanatçı ve yurttaş olarak, Nazım Usta'ya da 
borçluyum. "Derya"da da bir damla da olsa, O'na borcumu ödemeye 
çalışıyorum. 
Selam sana Nazım Usta! 
Yarattıklarına, ürettiklerine, -ille de- zorlu yaşamına ve hasretine 
selam ve saygı !  

* Düşünüyorum, demek k i  varım . .  Descartes 

• "Yearning" is a probing, 
fıcti tious two-act play that 
chronicles Nazım H ikmet's years 
in a Bursa prison, leadi ng up ro 
the days that forced the great 
poet ro leave Turkey. The play 
consists primarily of Nazım 
Hikmet's poems, his works, his 
correspondence and a variety of 
published sources concerning 
him.  The mosr disrincrive aspect 
of "Yearning" is i rs desire ro 
portray Nazım H ikmet not only 
as a great poer and parriot, bm 
also as a human being. His 
private l ife with Celile Hanım,  
Piraye Hanım and M ünevver 
Hanı m  in partİnılar is revealed 
through Nazım H i kmet's works, 
correspondence and passed on 
memories. His loves, 
arrachmenrs and 
disappoinrmenrs, as well as the 
i ndividual and social joys he was 
kepr from fulfıll ing in his desire 
ro l ive life ro the ful lesr are rhe 
rhemes of the play. As a sense of 
'yearning' derermined rhe grear 
poer's l ife, "Yearning" has also 
derermined rhe r irle of the play. 



58 T Ü R K i Y E  TU R KE Y  

iZM iT BÜYÜKŞEHiR BELEDiYESi ŞEHiR TiYATROSU 

ROBERTO ZUCCO 

Bernard-Marie Koltes 

Çeviren Translation: Zeynep AvCI, 
0/cay Kttnal 

Yöneten Directed by: 
ljıl Kasapoğlu 

Sahne ve Kostüm Tasarımı 
Stage and Costume Design: 
Efter Tmıç 

Müzik Music:joel Simon 

Dramaturgi Dramaturgy: 
Emre Koyuncuoğlu 

l§ık Tasarım Light Design: 
Ya1ar Denzirkıran 

Yönetmen Yardımcıları 
Director Assistants: 
Biilent Emin Ycırar, Veysel Berikan 

Asistan Assistant: Melte111 Özsavaj 

Oynayanlar Performers: 
Tardu Flordım, Barı[ Fa/ay. 
Aydm Sigalı, Veysel Berikan, 
Y ajar Özveri. Melih Diizenli. 
Engin Ben/i, Tarık Keskiner. 
Ujt1k Ajar, Salih Mat. 
lbrahim Hoca Şendoğcm, Mehmet Çevik. 
Esra Bezen Bilgin. Zuhal Gencer, 
Meltem Özsavaj, Bmian Do'nmez, 
Ebm Kara. Fımda i lhan, 
Betiil Çobanoğlu, Aysel Yılmaz, 
Eylem Tanrıver, Gaye Filiz Çe/e, 
Zeliha Kaynak Çetinkaya 

Yer Venue: Taksim Sahnesi 
Taksim Stage 
Tarih Dare: 2 3 ,  24, 25 .05 . 1 999 
Saat Time: 2 1 .00 
Oyun süresi 1 saat 25 dakika; 
ara yok. 
1 hour 25 m inuces; no i ntermission. 

�":) iZlıfiT B UYU K 
\:��� ŞEHIR BELEDiYESi 
ŞEHiR TIYATROSU'na değerli ijbiliği 
çin tejekklir ederiz. 
We would /ike to thank iZMIT 
MVNICIPAL THEATREfor their 
ki nd collaborat i on. 

Bernard-Marie Koltes l ik  Kez Türkiye'de 
Ip! Kasapoğlu 

1 5  Nisan 1 989 yıl ında yitirdiğimiz yazar Bernard-Marie Koltes'in 
1 988'de Roberto Succo adlı bir katil in  yaşamından esinlenip yazdığı 
"Roberto Zucco"yu i lk kez Peter Stein 1 990'da Berlin'de 
Schaubühne'de sahneye koydu. Daha sonra 1 99 1  'de Bruno Boeglin 
Vil leurbanne'da, 1 993'de Denis Marleau Montreal'da, 1 994'de Louis 
Pasqual Paris'te, 1 995'de Jean-Louise Martinel l i  Strasbourg' da, gene 
1 995'de Travis Preston New York'ta sahneye koydu. 
Yalnızca "Roberto Zucco" değil, tüm oyunları büyük bir başarı 
kazanan Bernard-Marie Koltes çağdaş Fransız tiyatro edebiyatın ın en 
güçlü yazarlarındandır. 
Koltes'in kara ve karmaşık evrenine girmek; bi l inmeyene doğru bir 
bilet almak, bi lmenin rahatlığın ı  bırakıp, çıplak bir şekilde tüm itiraf 
edilemeyen, söylenmeyenlerin barındığı ruhun en karanlık 
köşelerinde maceraya atılmaktır: düşüncenin karmaşıklığının 
sayesinde gelişen anlatımın, bir tarz oluşturmasıdır. 
Şuraya buraya serpiştiri lmiş bir kaç virgül hariç, taşkın bir sel gibi 
akan Koltes' in soluyan yazımı kişilerin yinelenen sapiantıiarı ve 
fantazileri sayesinde ahenk kazanıyor. 
Tükenmeyen söylemler, insanların bunalımlarını kusması, doymayan 
ve yarışmayan kızgınl ıkların ı  haykırır. Isyanlarını ve imkansız 
tanışmaların ı  karşımıza çıkarır ve sürekli uzlaşmayan bir seni sev-e
mi-yorum. 
Ama ne kadar bu derisi yüzülmüş sürgünden kaçan parlaklığın yerine 
geçmek istesek de içinde şi irsel bir soluk, kelimelerde ve söyleşide 

bir doğruluk barındıran bu 
güzel yazı, zincirleri içten 
pariatan doğru anlayışları itip 
kakar ve insanlara dünyaya 
gözlerin in içinden bakmayı 
dayatır. 
"Hiçbir şey olayların akışını 
değiştiremez bayım. Kendimi 
usulca çayırlardan geçen bir 
tren gibi hissediyorum ve hiçbir 
şey yolumdan alıkoyamayacak 
beni. Çamura batmış, çok yavaş 
hareket eden bir su aygırıyım 
ben. Hiçbir şey, hatta 
hareketimin ritmi bile yolumdan 
çıkaramaz artık beni." diyen 
Roberto Zucco'nun trajedisi, 
kaderi olan ölümüne doğru 
kaçışıdır. 
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Bernard-Marie Koltes'in Rimbaud, Anton in Artaud ve Jean Gen et i le 
karşılaştırılmasma neden olan anarşist ve şiddeti cesurca sorgulayan 
tavrı, "Roberto Zucco"da ete ve kemiğe bürünmüştür. 
Koltes'in "Roberto Zucco"daki karakterleri 20. yüzyı lda yaşayan ama 
tüm zamanlara ait kaderleri; yal ın l ıkları, yalnızlıkları ve ölüme doğru 
koşularıyla efsanevi karakterlerdir. 
Zucco şöyle der: "Dünyada en sevdiğim şey, Afrika'da donmuş 
göllere kar tanelerin in düşüşünü seyretmektir." Belki de hiçbir zaman 
ulaşamayacağını bildiği bir amaç için - Syphos gibi -, kardeşlerin bi le 
mal olarak satılabildiği parçalanmış bir dünyada önüne çıkan engelleri 
yok eden Zucco'da; - belki Hamlet'in tam tersine - hayatında hep 
önce eylem sonra düşünce gelir. Ölüm ve yaşam i l işkisini -kimi zaman 
Caligula'yı çağrıştıran bir bakış açısıyla- sorgular. Sonunda artık 
yitirmeye başladığı kimliği ile, gardiyanlarının,  müfettişlerin in, 
polislerin in bi le mutsuz olduğu hapishanesinden kaçar; belki de 
Afrika'daki donmuş göllere kar tanelerinin düşüşünü seyretmeye, 
ölümün kucağına gider. 

• Bernard-Marie Kol res, one of 
rhe mosr signifıcanr wrirers of 

modern French drama, died on 
April 1 5 , 1 989 ar rhe age of 4 1 .  
Bernard-Marie Kolres' 
courageous arrempr ro quesrion 
anarchy and aggression is rhe 
reason why he is ofren cornpared 
wirh Rimbaud, Anronin Arraud 
and Jean Gener. This 
quesrioning gives also l ife ro 
"Roberro Zucco", which Kolres 
wrore in ı 988, based on rhe real 
l ife srory of a ki ller. Kolres rakes 
his hero on a rnyrhical journey 
rhrough a landscape of srrange 
and violenr beaury ar rhe end of 
20rh cenrury. " Roberro Zucco" ,  a 
producrion of İzmir Municipal 
Thearre wil l  rnake irs premier in 
rhe frarnework of rhe ı 1 rh 
Inrernarional Istanbul Thearre 
Fesrival. 



MOLLY S. 

Brian Friel 

Çeviri Transladon: Zeynep Avcı 

Yöneten Directed by: ljtl Kasapoğlu 

Sahne Tasarımı Stage Design: 
Duygu Sağıroğlu 

Müzik Music: Joel Simon 

Asistan Assistant: E711el Çölgeçen 

lşık-Efekt Light Control-Effects: 
Cafer Yiğiter 

Oyuncular Performers: 
Kökal Engiir, Tilbe Saran. Ciineyt Tiirel 

Yer Venue: Aksanat 
Tarih Dare: 23, 24.05 . 1 999 
Saat Time: 19 .00 
Oyun süresi 1 saat 30 dakika; 
ara yok. 
l hour 30 minures; no inrermission. 

Molly S. 
Tilbe Saratı 

"Bütün gerçeği anlat ama yumuşatarak 
Başarının sırrı burada yatar. 
Gerçek, küçük mutlu luklarımız için fazlaca parlak, 
Görkemli sürprizler saklar. 
Masum bir çocuğa yıldırımların 
Sırrını nasıl usulca anlatırsak, 
Gerçeği de öylesine ağır ağır ış ı ldatmalı, 
Yoksa kör eder insanı." 
Bugünlerde sekseninci yaşını kutlayan Iriandalı Brian Friel "Molly 
Sweeney" oyununa bu ithafla başlamış ve Emily Dickinson'ın 
önerisine uyarak usul usul anlatmış koca bir tragedyayı . . .  Bağırmadan, 
haykırmadan, kızmadan, küsmeden . . .  "Belki de sırf bu yumuşaklığı 
yüzünden" altüst ediyor insanı. Doğru sandığımız herşeyi 
sorgulatıyor. 
Molly Sweeney' in tıbbi öyküsü ünlü nörolog Oliver Sacks' ın bir vak'a 
incelemesine dayanıyor. Ama Friel o tekil vak'adan hepimizi sarsan, 
içine Irianda hüznü bulaşmış üçlü bir h ikaye yaratıyor. Aynı olayı -
artık kübist mi desek izlenimci m i ?  - anlatımla üç farklı öykü gibi 
resmediyor. 
Bu başarısız, kırılgan, beceriksiz insanların traji-komik zenginl iğini 
aktarmada, parçalanmış görüntüler, anlık izlenimlerle bir dünya 
yaratmada, öylesine usta ki ü lkesinde Çehov diye anılmasına 
şaşmamalı. 
Molly on aylıktan beri karanl ık bir dünyada yaşıyordu. Babası onu 
körler okuluna yollamamıştı: belki körlüğünü reddettiği, belki herşeyi 
eski moda yapmayı sevdiği, belki de oyunda söylendiği gibi körler 
okuluna o kadar para vermek istemediği yada annesini cezalandırmak 

istediği için . . .  Kimbi l ir . . .  Oyunda 
tek gerçek yok ki! 
(Yaşamda var mı? ) Herkesin farklı 
algıladığı, farklı yorumladığı 
gerçekler var. 
Yargıç olan baba kızına dokunsa! bir 
dünya kuruyor; duvarlada çevrili 
bahçesindeki ağaçları, çiçekleri, 
otları hatta çalıları bile öğretiyor. 
Molly çok güzel yüzüyor, bisiklete 
bin iyor, radyo din lemeyi çok 
seviyor. Sonraları bir meslek de 
ediniyor; b ir sağlık kuruluşunda 
fizye-terapist olarak çalışıyor. 
Sürekli bir işi, bir kimliği, dostları 
vardır artık. Kendine yetiyordur. 
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Otuzdokuz yaşında Frank'la tanışıp iki ay içinde evlenir. 
Kocası Frank renkli bir adamdır. "Rudolpho Valentino'ya benzemese 
de" kendi kendini yetiştirmiş birinin heyecanı, coşkusu, enerjisi, 
merakı vardı. Irianda'da Iran keçileri yetiştirmiş, Norveç'de balinalara 
bakmış, Nijerya'da yardım kuruluşlarında çalışmıştı. Molly'nin 
aydın lıkla karanlığı ayırt edebildiğini, el ini gözlerin in önünden 
geçirdiğinde algıladığını keşfedince soluğu doktorda alıyor: "Acaba 
Molly ışığa kavuşabilir mi?" 
Dr. Rice bir zamanların parlak hekimi, yedi yıldan beri karısının 
ihanetinin acısının üstesinden gelmeye çabalıyor, dağı lmış kariyerini 
kasaba kliniklerinde sürdürüyor. Kırk yıl l ık karanl ıktan sonra Mol ly'yi 
gözlerine kavuşturabi l irse o da mesleğinin parlak, başarılı günlerine 
geri dönecek. Yedi yıl l ık aradan sonra "sönmüş yıldız parlayacak " ve 
yeniden o lüks otellere, konferanslara, tantanalı günlere hatta bell i 
olur mu karısına bile kavuşabilecek! . . .  "Neden olmasın?" . . .  
Ama "görmeyi öğrenmek yeni bir di l  öğrenmeye benzemez; 
konuşmayı i lk kez öğrenmekten farksızdır" diyen Diderot aslında taa 
1 749 yıl ında uyarmıştır Dr. Rice'ı, Mol ly'yi ve Frank' i. . .  
"Dünyanın yapılandırılması ve kurulması muazzam bir iştir" diye yazar 
nörolog Oliver Sacks. "Her sabah gözümüzü açtığımızda görmeyi 
öğrendiğimiz bir dünya ile karşılaşırız. Dünya bize veri lmemiştir, 
bitmek tükenmek bilmeyen tecrübelerimiz, sınflandırılmamız, 
belleğimiz, i l işkilendirmelerimizle onu biz kurarız" 
Evet Molly'nin gözleri açı lacaktı ama görmeyi öğrenmesi için kırk 
yıldır yarattığı dünyayı yıkıp görsel bir dünyayı sıfırdan kurması 
gerekiyordu. Elleriyle kavradığı dünyada becerikli ve kendine yeten 
biriyken Molly şimdi bütün alışkanlıkianna ters bir dünyada varolmak 
gibi çok ağır beklentilerle başbaşaydı. 
"Görebilenler için Körler Hakkında Makalesi"nde Diderot: 
"Körler kendi ölçülerinde, eksiksiz ve yeterli bir dünya 
oluşturabil irler. Özürlükten yada uyumsuzluktan uzak bir "kör" 
kimliği edinebil irler ve ortada tedavi edilmesi gereken bir sorun varsa 
bu onların değil, bizim sorunumuzdur." diye yazar. 
Öylesine sorun Dr. Rice'da yada Frank'de mi ?  . . .  
Belki de hepsinde yada hepimizde . . .  

• "( . . .  ) Molly Sweeney sa w che 
world for 1 O monchs. She 
probably forgoc everyching she 
had seen over such a shorc period 
of ci  me. Basically, if she were ro 
see again, she would have ro scarc 
from scracch; she would have ro 
learn ro see agai n. She would 
have co make a long l ise of visual 
engrams, and chen link chese 
memories co che way chings feel 
co her couch. In ocher words, she 
would have co ereare her world 
all over agai n . "  Already a greac 
success during chis year's cheacre 
season, "Molly S.",  once more 
brings leading acrors Köksal 
Engür, Tilbe Saran and Cüneyt 
Türe! cogecher. 



FAUST 

]ohann Wolfgang von Goetbe 

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın 
anısına ithaf edilmiştir 
Dedicated ro the memory of 
Dr. Nejat F. Eczacıb�ı. 

Yönetmen, Sahne ve Giysi 
Tasarımı Direcror, Stage and 
Costume Designer: 
ja11usz \Viewiewski 

Müzik Music: Jerzy Sata/lou•ski 

Koreografı Choreography: 
Emi/ Wesolou•ski 

Oyuncular Performers: 
Michael Abe11droth. Gb!z A rgm, 
Robert Beyer. Moritz Oiirr, 
Andreas Ebert, Heidi Ecks. jost Grix, 
Peter Harting, Ka i Hufnagel. 
Marcus Kiepe. Winfried Kiippers. 
Dieter Prochnoll'. Martin Schmlder. 
Myrıam Schröder. Eva Spoll. 
Dorothen Walter-Delame, 
Thomas \Vittma1111. Frmız Xaı'l!r ZrtCh. 
Uwe Zerwer 11.v.a** 

Yer Venue: Atatürk Kültür 
Merkezi, Büyük Salon 
Aratürk Culrural Cemre, Grand Hal l 
Tarih Dace: 24. 25.05 . 1 999 
Saat Time: 2 1 .00 
Oyun süresi 1 saat 20 dakika; 
ara yok. 
t hour 20 mi nures; no inrermission. 

....,// Bu giJstenler 

,.../ WestLB \vEsmwrscHE 
LANDESBANK'm 

değerli katkılarıyla gerı�klepirilmııtir. 
\'(/e wrJII!d /ike to thank 
\VESTDEUTSCHE LANDESBA K 

for sponsori11g these perfrmı«mces. 

Faust 
Çevit·en: Ya/nı Karethey 

"Şu Almanlar harika insanlar! Derin düşünceler ve fikirler üreterek 
her yeri araştırıp her şeyi izah edebi l irler ve yaşamı zorlaştırmak 
yerine kolaylaştırırlar. Öyleyse bir seferlik de olsun kendinizi 
izlenimlerin ize bırakma cesaretin i  gösterin; işte gelip bana soruyorlar: 
"Faust"umda neler anlatmak istiyormuşum . . .  Sanki ben 
bi l iyormuşum, ya da ifade edebilecekmişim gibi! Cenetten dünyaya 
oradan da cehenneme. En azından bu bir şey ifade edebilir-o da tabii 
bir fikir değil bir olaylar silsi lesidir." 
Geethe'nin Eckermann'a yazısı . 25 Ocak 1 927 

Polonyalı bir yazar, yönetmen ve sahne/dekor/kostüm tasarımcısı olan 
Wisniewski kendini Düsseldorfta sergilediği bu Alman klasiğinin 
i lhamına bırakıp bir buçuk saatlik bir gizem yaratmış. Goethe'nin klasik 
Faust'unun her i ki bölümünden de yalnızca bir kaç parça ve lncil'den de 
bazı şiir ve deyişler almış. Oyuna 'Hölderlin', 'Kışkırtıcı Armaggedon', 
'Merhametli Veronika' gibi bazı karakterler ekiemiş ve böylece insanlar, 
kuklalar, şeytanlar, melekler, cadılar, azizler, palyaçolar, sakatlar gibi 
öznelerden oluşan ilginç ve fantastik bir koleksiyon oluşturmuş. 
Hayaletlerin ve ölülerin dansettiği bir meydan ile panayır alanı arası, 
ifadeci bir imge tiyatrosu. Insan bozması garip karakterlerin, Jery 
Satanowski'nin bestelediği nabız gibi atan ritmik müzikle, sahnenin bir 
tarafından öbür tarafına atiadıkiarı "Faust" hareketli ve canlı bir oyun. 
I ki eylem birbirine bağlı; Goethe'nin "Faust"unun en önemli sahneleri 
oynanıyor ve " lsa'nın Tutku Haftası"na bağlanıyor. Ön oyundan 
itibaren yönetmen şeytani bir sirk yönetmeni, şenl iklerin efendisi ve 
kışkırtıcı bir nitel ik kazanıyor. Örneğin Auerbach'ın kilerindeki sahne 
Michelangelo'nun "Son Yemek" tablosu gibi düzenlenmiş. Sonuçta 
"Faust"un bu yorumunun ana temaları Paskalya ve lsa'nın 
tutkularından oluşuyor. 
Wisniewski, "Faust"un Paskalya haftasında başlamasını önemli 
bulduğunu söylüyor. "Benim için o an Paskalya Cumartesi'sidir, yani 
lsa'nın çoktan mezara girdiği ama Yeniden Doğuş'un henüz 
başlamamış olduğu sıra, yani bir anlamda insanlığın en karanl ık gecesi. 
O an benim anımdır, benim atmosferim, benim ruh halim; Işte bu 
Mefisto'nun ortaya çıktığı andır." 
Wisniewski Gretchen'i, Doktor Faust'u ve onun bi lgiye açlığını ve her 
zaman s ıradan biri olduğunu reddederek Tanrı i le olan savaşını ön 
plana çıkaran Spirit (Ruh)'in h ikayesini anlatır. Spirit şöyle diyor: 
"Birçok insan için Tanrı ölmüştür, dünya boştur. H ıristiyanlar anıt 
mezariarına geri dönerler, ıstırabın ve yokluğun içinden Tanrı'ya 
haykırırlar. Bu arayış içinde Faust bir metafordur. Fakat bir süre önce 
Goethe'yi harekete geçiren akıl ile kaderin çatışması artık 
antikalaşmıştır. Akıl kaderle elele çalışır. " 
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1 949'da Varşova'da doğan Janusz Wisniewski, sanatsal yönden 
Polonya tiyatrosundan Jerzy Grotowski ve Tadeusz Kantor'un yolunu 
izliyor. Wisniewski'nin müziği ve koreografisi disipl inl i bir biçimde 
hazırlanan bu ifadeci imge tiyatrosu, her insanın hayatının kendi 
içindeki olaylarıyla beraber benzersiz bir parça oluşturduğu fikrine 
dayanıyor. "Her hayatın önemli bir çeşit yoğunlaşma anı vardır ki, o 
hayattan özümsenebilir. Bu anları, yoğunlaşmaları, bütünleşmeleri, 
son görüntüleri toplarız biz. Geri kalan anlar ise bir işe yaramaz." 
Wisniewski bu oyunu için Orta Çağ'da yapı lmış, tarihi sahneleri 
yansıtan tablolardan, Goya'n ın "Crossroads Cycle"ından ve geç 
ekspresiyonise dönemin sessiz fi lmlerinden esinlendi. 
Wisniewski 1 988'den beri Varşova'da kendi ekibiyle çalışıyor. Ondan 
önce ise Posen'deki Nowy tiyatrosunda çalışıyordu. Tiyatro 
kariyerinin doruk noktasına sonralarda uluslararası birçok tiyatro 
festivalinde çağrılar alacak olan 1 983'de sahnelediği "Das Ende von 
Europa" oyunuyla ulaştı. Diğer yapıtlar ise şunlar: "Gebet das 
Krenken vor der Nacht" ( 1 987), "Dazzle" ( 1 990), "Die Blendung" 
( 1 993) ve Düsseldorfer Schauspielhaus'daki ilk prodüksiyonu olan 
"Der Di bbu k" ( 1 996) 

"'Faust"" program bro�üründen alınmı�tır. 

• Janusz Wisniewski works a 
m i rade, a miraele no directOr 
ever has accomplished before: he 
comes up with a Faust I and II 
wich lasrs only 90 mi nu tes. 
"What I am showing here is a 
Faust at his very horrest and 
most feverish moment. He is a 
passionate seeker of truth, in the 
most enormous rel igious 
meaning of the word . "  
Wisniewski leads h i s  characters 
from Heaven through the world 
co Hell. He focuses the Faust 
material on the fıght with God 
and formulares quesrions that 
deal with the spi rirual 
connecrions of be ing. He 
philosophizes about the flaws of 
the human intellecr and explores 
the role of God in the 20th 
century, searching for truth and 
contemplating death. Being one 
of the leadi ng rhearres in 
Germany, Düsseldorfer 
Schauspielhaus will  perform 
within the frame of the 2 50th 
anniversary of Johann Wolfgang 
von Goerhe's birrhday. 

GOETHE INSTITUT, 
İSTANBUL'a değeı·/i ijbirliği 
irin tejekkiir ederiz. 

We would /ike to thank the GOETHE 
INSTITUT, ISTANBULfor ıheir kind 
collaboration. 

n Lufth Top/11/uğun nakliyesi \:SI ansa 
LUFTHANSA 

HA VA YOLLARI tarafından 
sağlanmıJtır. 
Transportation of the comparıy by courtesy 
of LUFTHANSA AIRLINES. 



H E RAKLES ÜÇLEMESi  

HERACLES TRILOGY 

Heiner Müller - Euripides - Sophoc/es 

Çeviren Translation: 
Eleni Varopoulou 

Yöneten Directed by: 
Theodoros Terzopoulos 

Dramaturgi Dramaturgy: 
Ham Thies uhmamı 

Sahne ve Giysi Tasarımı 
Stage and Costumes Design: 
Emıofılos Hondolidis 

Işık tasarımı Light Design: 
Theodoros Terzopoulos, 
Panagioıis Manomis 

Müzik Music: Livio Tragtenberg 

Oynayanlar Performers: 
Tasos Dimas. Sofıa Mihopoulou, 
leranimos Kaletsanos. Sofıa H il!, 
Dimos Tsikagos, Ayla A lgan, 
Yetkin Dikinciler, Devrim Nas, 
Murat Erg111ı. Celal Perk, Cem Bender 

Müzisyen Musician: 
Gergios Chetzakis 

Organizasyon Organisacion: 
Maria T erzopoulou 

Yer Venue: Muhsin Ertugrul 
Sahnesi Muhsin Ertuğrul Srage 
Tarih Dare: 25. 26.05 1 999 
Saat Time: 21 .00 
Tarih Dare: 27.05. I 999 
Saat Time: 1 9. 00. 21 . 1 5  
" Herakles"in süresi 1 saat. 
Ara yoktur. 
"lniş"in süresi 1 saat 1 O dakika. 
Ara yoktur. 
"Herakles'in lnişi"in süresi 1 saat 
I S  dakika. Ara yoktur. 
"Heracles" :  1 hour; no inrermission. 
"Descenr": 1 hour 10 minures; 
no inrermission. 
"The Descent of Heracles": 1 hour 
L S  minures; no intermission. 

<lll 1Jııı. i STANBUL B u  gbstmler -=- MINKUL I(ITMifU. ISTANBUL ..,. ll" B O R S A S I  
MENKUL 

KIYMETLEI� BORSASJ'mn değerli 
kaıkrlanyla gerçekle;ıirilmi;ıir. 
We would !ike to ıhank THE 
İSTANBUL STOCK EXCHANGEfor 
spomoring ıheıe perfonnanres. 

Herakles'in Sahnelernesi Hakkında 
Theodoros Terzopoulos (Çeviren: Yalın Karabey) 

Sahne dediğimiz mekan donmuş bir geçiş, b ir hücre gibi bembeyazdır. 
Ortada, Hydra'nın onu bir ahtapot gibi kuşatmış olan görünmez 
kollarıyla savaşan Herakles vardır. Bir 'ormanın' içinden geçmeye 
çalışır Herakles; bazen bakışlarından, soluklarından, göz kırpışlarından 
korktuğu, bazen onu uzaklaştıran bazen de cinsel olarak uyaran bir 
orman ın . . .  Kafası karmakarışıktır, aynanın gerisini görmeye çalışır ve 
Hydra'n ın suratını görür, onun kol larının ucunda da kendi ellerini; 
onca işi başarmış ellerini. 
Herakles Hydra'nın köklerini kendi dışında ararken aradığı kökleri 
kendi içinde bulur. Hydra ile olan çatışması, bütün o işlerinin, 
emeklerin in sonucudur. Hydra'nın suratı bir iktidar makinasının 
şeklini alır, bir faşizm makinasının. 
. . .  Tüm çabaların ın sonucunda zafer Hydra makinasine dönüşmüş 
olan Herakles'indir, fakat sonra tuzağa düşürülür; Herakles Hydra'dır. 
Bir savaş makinası ve bir savaş ürünüdür. Herakles-Hydra-makina
ürün özdeşleştirmeleri asl ında insanlığın evrensel imgesidir. 
Türk ve Yunanlı oyuncular ortaklaşa olarak geçmişi, bugünü ve 
geleceği sorgulayarak konuya mizahi ve kinayeli b ir üslupla 
yaklaşırlar. Dengenin olmadığı bir hat üzerinde, alaycı bir hareketi 
sürdürerek cambazlık yaparlar. Zaten bu da satirik tiyatrodan 
dramaya ya da dramadan satirik tiyatroya geçişin yoludur. Bazı 
anlarda da satirik dramanın genel anlamını araştırırlar. 
Mül ler bir kez daha Yunan Mitolojisinden esinlenmiş ve dikkatini , 
dünyayı değiştirebileceğine inanan 'fazla mesaici' sosyalizm üzerinde 
yoğunlaştırı lmış; mermerden adam ya da demirden adam. Yazar, 
günümüzün bu üstün-insan yaratıs ın ı  bu kadar göz önüne çıkartarak 
onunla bir yandan alay ediyor diğer yandan da onun evrensel 
karakterini ortaya koyuyor; ardından da kişisel diyaloglarında da sık 
sık kullandığı sonuca geçiyor: 
Yaşanmakta olan sosyalizmin koşul ların ın kapitalizminkilerden farkı 
yoktur. Her iki sistemin de merkezinde asla insanoğlu olmamıştır! 
Müller'in bu kıyaslamasından yola çıkarak Herakles, kurbanı Hydra ile 
özdeşleştirilerek tan ımlanıyor. Hydra'n ın kolları Herakles'in sayısız 
işler başarmış ellerini temsil ediyor, Hydra ile çatışması bu işlerinin 
bir sonucu ve bu Hydra özdeşleştirmesi Herakles'i bir makinaya, 
üstelik de bir ihtiras makinasına dönüştürüyor. Mül ler'in çalışmalarını 
bu kadar evrensel ve onu da günümüzün benzersiz 
eleştirmenlerinden biri yapan da bu işte becerileridir. 
Hades'e düşerken bile, Hera'nın onu çocuklarını öldürmeye mecbur 
etmesi yüzünden pişmanl ık duyduğu halde hala hayvanlarla ardından 
da kendiyle savaşmaya devam eder. Bu bölümde Euripides'in 
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"Herakles'in Öfkesi" ve Sophocles'in "Trakhis Kadınları" 
metinlerinden yararlanarak Mül ler, beyaz boşlugunun beyaz zamanını, 
tarihi metinlerin düzenlemeye çal ıştıgı bir kaosun kara boşluguna 
dönüştürebiliyor. 
Müller ortaya bazı siyasal ve ideolojik sorular atarak Herakles 
efsanesine varoluşçu ve felsefi bir tavır içinde yaklaşıyor. Işte 
oyununu evrensel yapan da bu yaklaşımıdır. Herakles i le Hydra'nın, 
erkek i le dişinin, güç i le makinanın oyun içinde tümüyle 
özdeşleştirilmeleri Müller'in dünyanın degişimine ve sonuna olan 
ümitsiz bakışını gösteriyor. 
Yönetmen ve oyuncular için rollerin hafifl igi, kişiler ve i l işkiler bir 
ayrıcal ık kazanıyor çünkü bu hafifl ik onların hayal güçlerini özgür 
kıl ıyor. 

Bu oyun Heiner MGI!er'in anısına ithaf edilmiştir. 

• The "Heracles Trilogy", 
composed of three d ifferent 
plays, is based on the texts of 
Heiner Müller, Euripides and 
Sophocles, and it examines and 
questions the past, present and 
future. The fırst play "Heracles" 
is based on the texts " Heracles 2 
and 1 3 " by Heiner Müller and 
will  be presented by the Greek 
acrors of Attis Thearre. 
" Descent", the second play is 
based on the texts "Heracles i n  
Rage" b y  Euripides, 
"Tracchiniea" by Sophocles and 
"Heracles 5" by Heiner Müller 
and will  be presented by the 
Turkish acrors. The last play of 
the rri logy "The Descent of 
Heracles" is a synthesis of the 
texts of the two form er plays and 
will be presented by Turkish and 
Greek acrors rogether. The 
"Heracles Tri logy" is the fırst 
i nternational co-production of 
the Internarional Istanbul 
Theatre Festival. After irs world 
premiere in Istanbul, the rrilogy 
will be touring ro ]apan ro rake 
part in the Thearre Olympics. 
This signifıcant production, 
bringing rogerher Turkish and 
Greek acrors, plans ro rake part 
in addirional international 
fesrivals. 

Bu oyun11n prot'alarınm 
gerçeklejtirilebilmesi için mekaniamu 
tahsis eden AKADEMI iSTANBUL, 
AKSANAT ve  TAL'e (Tiycttro 
A raJimila Laboratuart) lejekkiir ederiz. 
We would /ike ro thank AKADEMI 
iSTANBUL. AKSANAT and TAL 
(Theatre Research Laboratory) for kindly 
pr01Jiding rheir studios during the 
rehearsals of the producr i on. 



GEYi KLER LANETLER 

DEERS CURSE 

Murathan Mungan 

Yöneten Direcced by: 
Mmtafa A vkıran 

Dekor - Kostüm Tasarımı See 
and Coscume Design: Naz Erayda 

Işık Tasarımı Lighc Design: 
Ersen Tunççekiç 

Müzik Music: İhsan Kılavuz 

Koreografi Choreography: 
Oviil Avkıran 

Oyuncular Performers: 
Giilgiin K11tl11, Ayşenil Şamlıoğlu, 
B11rak Reis Sergen, Volkan Ozgiı1neç. 
Şahin Ergiiney, Murat Çidamlı, 
Ali Sinan Demir, Basri A lbayrak, 
Serınet Yeşil, Fatih Dokgiız. Hiilya 
GiiiJen /rmak, Hakan Ozgiı'meç, 
Sinan Pekinto11, Zerrin Tekindor, 
Tomris Çetinel, ipek Bilgin, 
Meltem Keskin, Mehtap Oztepe, 
Gii11eş Hayat, Giilçin Boyav, 
Ebru Nil Aydın. Ali Fuat Davutoğlu. 

Yönetmen Yardımcıları 
Director Assiscancs: 
Giıkhan Aktenmr, Şirin A ktem11r 

Sahne Amiri Scage Master: 
Necmi Ulmoy 

Kondüvit Conduice: 
Me.Jut Cemi/ Kaml 

Suflöz Prompter: Şenay Kancarcı 

Işık Kumanda Lighc Control: 
Mehmet Ataay 

Yer Venue: Atatürk Kültür 
Merkezi, Büyük Salon 
Atatürk Culcural Center, Grand Hal l  
Tarih Dare: 28, 29.05. 1 999 
Saat Time: 20.30 
Oyun süresi 3 saat I S  dakika; 
ara yok. 
3 hours 1 5  m i nutes; no intermission. 

TC KULTUR 'm'l BAKANLIGI DEVLET 
TIYA TIWLARI'na 

değerli iJbirliği için lefekkiir ederiz. 
\Ve woıdd /ike to thank the TURKISH 
STATE THEA TRES for their kinci 
rollaboı·ation. 

"Çocukken Bir Geyiğe Tutulmuşum . .. " 
Murathan Mımgan 

"Çocukken bir geyiğe tutulmuşum. Tam olarak bilemiyorum ama, üç 
dört yaşlarında olsam gerek. Günlerce geyik sayıkladığımı gören 
babamın sonunda sabrı tükenmiş Mazıdağı'nda bir geyik yakalatıp, 
düze indirtmiş, Mardin'e geti rtmiş. 
Kaleye yakın yüksekçe bir evde oturuyoruk. Evimizin hayatında üst 
kata çıkan dik basamaklı uzun bir merdiven vardı. Merdiven altındaki 
yuvarlak kemerli, derince boşluğu bir kafes haline getirip, geyiği 
oraya yerleştirdik. Çatal boynuzları cilalanmış gibi parlıyor; yeşil, 
çekik gözleri ağulu ağulu bakıyordu. Çok mutluydum. Her sabah 
erkenden kalkıyor, kafesin önüne geçiyor ve bıkmadan usanmadan 
onu seyrediyordum. Günler boyu sevdasına tutulduğum o geyiği 
seyrettim durdum. Daha sonra benden gizli, o geyiği hasretini çektiği 
yurduna geri gönderip, yerine 'doldurulmuş' bir geyik koymuşlar. Bu 
değişikliği anlamayan ben, gene eskisi gibi geyiğin karşısına geçip 
saatler boyu onu seyrediyormuşum. 
Bende derin, sızı l ı  bir izi kalan belki de ilk sevdam o geyiğedir. Demek 
sevda o denli bağlamış ki gözlerimi, canlısıyla, ölüsünü ayırt 
edememişim. Zaten sevda dedikleri böyles ine bir körlük olmasaydı 
eğer, doğruluğu nerede kalırdı onun?" 

"Paranın Cinleri" 

2 1  Temmuz 1 985: Yeniden Geyikler Lanetler'in ardına düştüm. Onun 
hakkında karar zamanı geldi galiba. Ikinci Oyun'u bir daha temize 
çektim. Üzerinde yeniden çalışacağım. 
2 7 Temmuz Cumartesi 1 985: Geyikler Lanetler'in lanetinden 
kurtulmalıyım. 
28 Eylül Pazar, 1 986: Geyikler Lanetler'in yazılan bölümlerini 
bulamıyorum. 
. .. 20 Ekim Pazar 1 99 1 :  Geyikler Lanetler'i çal ışacağım. Kaçış yok. 
Köşedeyim. Bu sefer bitti, bitti, yoksa ben cin lere karışacağım. 
Geyikler Lanetler'i yeniden okumak heyecanlandırdı beni. l ik üç oyun 
da heyecan verici. Sanırım bu kez biter artık. ( . . .  ) 
5 Kasım / 99 / :  Halılar ile Çadırları iç içe anlatmak istiyorum galiba, ama 
bunu yapmak için gereken harmanlamayı henüz gerçekleştirmiş değil im. 
Halı larda gelecek zamanlara ait resimler kullanabilirim. Örneğin 
Süveyda'nın Kasım'ın saçlarını taradığı sahne . . .  Böylelikle seyircinin 
kafasında soru işaretine yol açacak bu sahneler, yeri geldiğinde hoş bir 
sürprizle anlamını, yerini bulur. Uzun süre handikapım, Geyikler 
Lanetler'i ille de on üç kağıda açılan bir fal gibi, on üç oyuna tamamlama 
zorunluluğu oldu, geç de olsa bundan vazgeçince ferahladı malzeme. 











85,-------------------------------------------------,-----------------------
6 Aralik 1 99 1 :  Kureyşa ile Cudana'nın karşı l ıkl ı  sahnesi + Kureyşa i le • ( . . .  ) "Deers Curse" is the last 
anlatıcı + Kureyşa ile Hazar Bey sahnelerinden sonra sanki bir nefes part of the Mesopotamian 
payı gerekiyor. Hemen Cudana i le Insan Başlı Yılan'a geçmek çok aynı Trilogy. An i nterwoven epic, 
konuyu kil itleyen bir boyuta ulaştırılabi l ir. Cudana i le Insan Başlı wrirten over a long and almost 
Yılan'ın konuşmasına gizli bir psikanaliz havası . . .  painful period. The ai m of this 
2 Ağustos Pazar, 1 992: Magara ve Fal bittiğinde ucu görünmül olacak play is the desire to tell a story. 
tünelin. Sanıyorum kaç yıl ın sancısı bu ay sonuna kadar bitiyor. This story turns into a ri tual of a 
2 7  Ağustos Perşembe, 1 992: Oyunun son sahnesindeyim. requiem when staged. A 

Murathan '9 5 kitabındon 

H iç bir yeniden kolay değildir . ..  
Mustafa Avkırarı 

Murathan Mungan'ın, Geyikler Lanetler' in i  ikinci kez sahnelemek 
üzere, Ankara'dayım. Antalya ve Ankara Devlet Tiyatrosu çatısı 
altında aynı metinden yola çıkarak yapılan iki ayrı oyun. 
"Tiyatro bütüncül bir sanattır" çagdaş tiyatro anlayışında, vazgeçilmez 
bir kuralken, geleneksel tiyatroda metin, tiyatronun başlangıç 
noktasını oluşturuyor ve her şey metnin tartışması egemenligi i le 
varoluyor. Metin rollerimizi belirl iyor, rejisörü, tasarımcıları, 
oyuncuları, oyunları, mekanları. Tiyatroyu vareden, seyirci-oyuncu 
i l işkisi bile metinsiz düşünülemiyor. 
Işte tam bu noktada olmazsa olmaz bir soru: Neden Geyikler 
Lanetler? Neden bu oyun?  
Geyikler Lanetler; Mezopotamya Üçlemesi'nin son oyunu. Çok uzun 
bir sürede, üçlemenin neredeyse birbirinin içinden geçerek, oldukça 
sancılı bir süreçte yazılan bir destan, bir masal . . .  
Bir masal anlatmak istegi denebi l ir, bu oyunun sahnelenme amacına. 
Bu masalın, bir taziyeye dönüşmesi denebil ir izlenecek olana. 
Bir oyuncu kafilesi gelir, bir oyun alanına ve çok eskilerden bir masalı, 
kendi yüreklerini de koyarak içine, anlatırlar ve giderler. 
Her meydanda biraz daha yorularak giderler. 
Alışmadan, saklamayı öğrendiklerini düşünerek, giderler. 
4 Mart 1 999, Ankara 

Ankara Devlet Tiyatrosu broşüründen kısaltılarak alınmıştır. 

processian of actors enters a 
square, put thei r souls into their 
storytell i ng,  then leave. In each 
successive telling, they grow 
more exhausted before leaving. 
Without growing accustomed, 
thinking that they have learned 
how to hide, they leave. "  Staged 
as an Antalya State Theatre 
production a couple of years ago 
by the same d irector Mustafa 
Avkıran, "Deers Curse" comes to 
life in a completely new version, 
this t ime as an Ankara State 
Theatre production. After 
parti ci pating in the l l  th 
International Istanbul Theatre 
Festival, the production wil l  be 
guests at the Theater der Welt ,  
Berlin 1 999. 

ULUSLARARASI ISTANBUL Tll'ATRO 
FESTiVALI ile THEATER DER WELT, 
BERLIN'in iJbirliğiyle gerreklqririlmijtir 
111 cooperarion wirh the INTERNATIONAL 
ISTANBUL THEATRE FESTIVAL and 
THEATER DER WELT, BERLIN. 



TiYATRO ŞARKl LARI 

THEATRE SONGS 

Müzik Direktörü ve Orkestra 
Düzenlemeleri Musical 
Directian and Orchestral 
Arrangements: Selim Atakan 

Yöneten ve Tasarlayan 
Direcred and Designed by: 
Ne{e Erçetin Atakan 

Koreografi Choreography: 
Selçuk Borak 

Dekor Tasarımı Stage Design: 
Barq Dinçel 

Kostüm Tasarımı Costume 
Design: Nihai Kaplangı 

Işık Tasarımı Lighr Design: 
ilhafl Oren 

Sanatçılar Performers: Alper Kul, 
Arif Akkaya. Ayla Algaıı, 
Binm1r Ozpuıar, Birsen Kaplarıgı, 
Engin Alkan, Erol Evgin, Fırat Tanı;, 
Hiiseyin Trmcel. Knbilay Penbeklioğlu, 
Murat Bavli. Snna Pekuyscıl, 
Şebnem Köstem, Tuğml Arsever, 
Zihni C oktay 

Orkestra Şefi Conducror: 
Onder Bati 

Orkestra Orchesrra: Akm Aral, 
Altuğ Kurluğ, Ayla Oıkarı, 
Deniz Noyan. Ebm Onurlu, 
Esra Karaba;, Evrim Karagb'z, 
Gonca Beker, Hakall E/bir, Ozlem Noyan, 
Tayfim Endersoy. U skan Çelebi 

Şiir Poem: Kemal Kocaliirk 

Sunucular Presenced by: 
Ertuğrul Postoğlu. Hiimay Git'ldal 

Asistanlar Assistancs: Hasibe E mı. 
Nagehan Erbap. Oğuzhan Be;ikçi 

Yer Venue: Atatürk Kültür 
Merkezi, Konser Salonu 
Aratürk Culrural Cenrre, Concerr Hall 
Tarih Dare: 28.05. 1 999 
Saat Time: 1 9.00 
Gösteri süresi 1 saat 30 dakika; 
ara yok. 
l hour 30 minuces; no incermission. 

ISTANBUL B OYOKŞEHİR 
BELEDiYESi ŞEf-Iii� 
TiY A TROLARI'na değerli 

ijbirliği için lejekkiir edriz. 
\Ve U'ould /ike 10 1hank the iSTANBUL 
M UNIC/PAL THEA TRESfor lheir 
kind collaboration. 

Tiyatro Şarkıları 
Selim Atakan 

Tiyatro şarkısı içeriğiyle, hareketiyle, onu seslendiren oyuncunun 
dramatik katkı larıyla seyirciyi zaman zaman duygulandırabil ir, onu 
değişik mekaniara götürebil ir. Bu düşünceyle Türk tiyatro tarihinin 
bir kesitini ,  sahnelerimize renk vermiş, sahne tozları arasında yerini 
almış oyunlar ve müzikallerden seçtiğimiz tiyatro şarkılarıyla dramatik 
bir akış içerisinde sunmayı planladık. 
Çalışmalarımız sırasında bazı önemli noktalar dikkatimizi çekti: 
Bunlardan en önemlisi çoğunluğu Şehir Tiyatroları'nda oynanmış, 
sevilen, zamanında çok popüler olmuş, veya bugünün penceresinden 
baktığımızda son derece yetkin eser sayısının makul bir gösteri süresi 
içerisine sığmayacak kadar çok sayıda olmasaydı. Bize o zaman kendi 
estetik ve sahne anlayış ımıza uygun bir seçim yapma zorunululuğu 
doğuyordu. "Hors d'Oeuvre" tabağına hangi mezeleri koyacaktık? 
I kincisi ise, çalışmalarımızın başında, şarkı yorumlamasını üst düzeyde 
tutarak, adeta bir konser atmosferi yaratmak isterken, giderek 
bunun doğru bir yaklaşım olmadığın ı  farketmemizdi. 
Gerçekten "Tiyatro Şarkıları" tiyatrocular tarafından söylenmeliydi . . .  
Onların oyun içindeki sahne heyecanı ve hareketleri i le yoğularak 
söylenmeliydi . . .  Oyunlardan sembolik al ıntılada söylenmeliydi . . .  
Bu saptamalardan yola çıkarak, tıpkı bir oyun gibi, yönetmeniyle, 
sahne, kostüm, ışık tasarımıyla bir ekip kurarak çalışmalara başladık. 
Çok şanslıydık, çünkü Şehir Tiyatroları'mızda bizlerle birlikte 
çalışmak isteyen deneyimli, kıymetli oyuncular, zengin bir kostüm 
koleksiyonumuz, bizlerle çalışmaktan hiç bir zaman yorulmayan bir 
tekn ik ekibimiz vardı. 
lzleyeceğiniz gösteri, hiç bir zaman Türk Tiyatrosu'nun tüm 
oyunlarını , tüm şarkılarını kapsamayacaktır. Bunu ileride yeni 
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gösteri lerle, bu gösteri leri kaydederek, çoğaltarak sanatseverlere 
iletmek istiyoruz. Bu gösteride sizlere sanatsal anlayışımıza paralel 
minik bir buket sunacağız. Sizleri yaln ızca Türk Tiyatrosu'nun bazı 
sokaklarında küçük bir gezintiye götürmek ve bitiminde de 
oturduğumuz koltuğa geri bırakmak istiyoruz. 
Bizi sevindirecek en güzel şey, bu gezintiye tekrar çıkma isteğiniz 
olacaktır. 

• Can rhere be anything more 

exciring rhan a nostalgic journey 

through the old songs and music 

from the plays we saw i n  the past 

or heard abour from our elders? 

Since the end of the n ineteenth 

century, Turkish rhearre has 

given us many musicals. Istanbul 

has always been a ciry of music, 

pleasure, dance and theatre. This 

musical performance i ncorporares 

music and songs chosen from 

Turkish musicals and plays 

which are presented in a 

thearrical form by the Istanbul 

Municipal Theatre's acrors and 

dancers. The costumes designed 

for the origi nal performances of 

the plays have been used in order 

ro ereare as au rhentic an 

atmosphere as possible. 



MARTI 

THE SEAGULL 

Anton Chekhov 

Çeviren Translation: 
Behçet eratigil 

Yöneten Direcror: 
Jossef Raikhelgaouz 

Sahne Tasarımı Srage Design: 
Duygu Sağıroğlu 

Giysi Tasarımı Cosrume Design: 
Seı,im Çaı'dar 

Oyuncular Performers: 
Yıldız Kenter. Ayhan Kavas, 
Şiikrali Giingiir, Til be Sarcın, 
Koksal Engiir, Kadriye Kenter. 
Melissa Kenter, Miiffik Kenter, 
Mehmet Birkiye. Durul Bazan, 
E11gin Hepileri. Kadim Ya;ar. 
Ye;im Korak. Okan Yalabık 

Sahne Amiri Srage Master: 
Behremet Kervaflgiil 

Sahne Teknisyenleri Srage 
Technician: H iiseyin Çcıta!kaycr. 
Feriidiin Deı'tri 

Ses Teknisyeni Sound 
Technician: Can işitmen 

Işık Teknisyeni Lighı 
Technician: Yiiksel Baydm 

Prova Çevirmeni Rehearsal 
Translaror: BeNi/ Mahmutoğlu 

Yer Venue: Kenter Tiyatrosu 
Kemer Theaıre 
Tarih Dare: 28. 05. 1 999 
Saat Time: 2 1 . 1 5  
Tarih Dare: 29. 05. 1 999 
Saat Time: 1 5.30 
Oyun süresi 2 saat IS dakika. 
2 perde 
2 hours l 5 m i nutes. 2 acts. 

Çehov'a Dair, Kırık Kırpık 
Yıldız Kenter 

"Zorbal ık  ve yalan, annemizin ömrünü mahvetti . . .  Zorbalık ve yalan 
çocukluğumuzu öylesine berbat etti ki, ürkmeden, iğrenmeden 
düşünemiyorum o günleri. Babamızın akşam yemeğinde, tuzu biraz 
fazla kaçmış çorbayı sorun yaptığı, annemize 'aptal' dediği zaman 
duyduğum tiksintiyi unutamıyorum . . .  Altı kardeş, yediğimiz dayakları 
unutamıyorum . . .  Ama gene de cellat olmaktansa kurban olmayı 
yeğlerim." 
Acılarla geçen kısa ömrünü ( 1 860- 1 904) bu kadar verimli ,  bu kadar 
zengin, bu kadar dolu dolu, 'uzun' kılabilmek .. Yaşadığı traj ik 
olaylardan, gözyaşlarıyla karışık, çoğu sessiz de olsa, kahkahalar 
attıran ' insanlık' komedyası üretebilmek . . .  Ve bütün bunları 
gerçekleşti ri rken hiç boş laf etmemek . . .  Parmak bastığı her konuda o 
kıvrak zekasıyla, felsefe üretmek . . .  
Maxim Gorky'nin, 1 898 yıl ında Çehov'a yazdığı mektuptan kısa bir 
alıntı: 

Azizim Anton Pavloviç, 
Birkaç gün önce Vanya 
Dayı'yı gördüm, gördüm 
ve kadınlar gibi ağladım. 
Halbuki sinirl i bir kimse 
değilimdir. Piyesinizin 
etkisi altında 
sersemiemiş allak bullak 
eve döndüm. Size uygun 
bir mektup yazdım. 
Sonra da yırttım attım. 
Piyesin, insan ruhunda 
neler uyandırdığını 
açıkça söyleyebilmek 

zor. Sadece bir duygu. Fakat oyun kahramaniarına bakarken, kör bir 
testere kalbime giriyor, kalbim testerenin dişleri arasında büzülüyor, 
in l iyor, parçalanıyor gibi geliyordu. Benim için Vanya Dayı, harikulade 
bir şey, yepyeni bir tiyatro buluşu, bir çekiç, kaldırıp seyircinin boş 
kafasına indirdiğimiz bir çekiç . . .  Ama öyle de böyle de seyircinin 
aptallığıyla baş etmenin imkanı yok. Sizi 'Martı' da da yanlış 
anl ıyor . .'Vanya'da da .. Başka dram yazacakmısın ız? . . .  " 
Burada Çehov'un bas bas bağırdığın ı  duyar gibi oluyorum "komedi, 
ben komedi yazıyorum .. " "Martı da Vanya da komedi i i i i  . . .  " Öldüğü 
ana kadar bi l inçl i olan Çehov, hiç umut kalmadığını anlayınca, son 
yardımların hepsini reddetti, 'artık ölüyorum' dedi..'herşey gereksiz 
artık'. O zaman doktoru bir şampanya getirtti. Çehov kendine 
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uzatı lan bardagı aldı, acınası bir gülümseyişle, "Nicedir şampanya • Chekhov deseribed "The 

içmemiştim" dedi. Şampanyayı yudum yudum içti sol yanına uzandı. Seagull" as a comedy with three 

Biraz sonra nefes almıyordu artık. female parts, six male parts, a 

Yaşamdan ölüme geçmişti, her zamanki sadelikle. landscape (a view of the lake). 

Cenazesi 9 Temmuz 1 904'te Moskova'da topraga verilecekti, o gün His own feel ings and ideas about 

dostlar, Moskova'nın sevecenlikle bagrına bastıkları yazarın tabutunun the rules of deamaric art 

üzerinde büyük harflerle, lstiridye Taşımacılıgı yazılı bir vagonda yolculuk prevalent in  his r ime have found 

ettigini görünce şaşkına döndüler. Gorky öfkeden bogulacak gibiydi. a partial expressian in the words 

Ama sonra şunları yazacaktı "Artık düşmansız yeni bir dünyaya, he put into rhe mourh of 

Çehov'dan kocaman bir gülümseme gibi gelmişti bu acı olay, bana" Treplev. He rries to convey his 

Aslında .bu, çogu kez öykülerinde ve oyunlarında, yaşamın saçmaligını ideas ro the actors by tel i ing 

vurgulayan Çehov'un tarzına ne kadar uygundu.. them that everyrhing musr be 

Dahası var, garın peronunda askeri bando ölüm marşı çalmaya simple . . .  completely si mple. 

başlayınca dostları şaşırdılar Çehov'un neden savaş müzigi ile topraga " 'The Seagull",  d i recred by Jossef 

verilmekte olduguna.. Raikhelgaouz who is rhe d i rector 

Gururlananlar da oldu .. Topluca cenazeyi takibe koyuldular. . of "Skola Sovremennay Pyes" 

Sonradan, Mançurya'da ölen ve tesadüfen aynı zamanda Moskova'ya Moscow thearre is an exceptional 

geti rilen General Keller'in tabutu arkasından gittiklerini farkettiler.. performance giving the audience 

Bıyık altından sırıtarak ters yüzü döndüler.. the chance ro appreciare rhe 

lstiridyeden sonra, bir de böylesi bir yanılgı!. magical, marvelous performance 

Çehov'a degilse de öykülerine layık dogrusu.. of Yildiz Kenter, who is 

celebrating her 50th anniversary 

on srage. 



M iSYON 

THE MISSION 

Heiner Mü/ler 

Yöneten Directed by: Paul 
Plamper 

Çeviren Translation: Ergun /;ı/dar 

Sahne Tasarımı Stage Design: 
N urullah Tuncer. Zuhal Soy 

Kostüm Tasarım ı  Costume 
Design: Tiirkan Kafadar 

Işık Tasarımı Light Design: Özcan 
Çelik 

Oyuncular Performers: Ayla 
Algan, Naci Ta;diiğen, Bemu Orhmıöz. 
Murat Dal taban, Selçuk Soğukçay. 
Ahmet Özaslan. Ezgi m Kt!mç Kı;lalı 

Yer Venue: Muhsin Ertugrul 
Sahnesi Muhsin Ertuğrul Scage 
Tarih Dare: 29.05. 1 999 
Saat Time: 2 / . 00 
Tarih Dare: 30.05 . 1 999 
Saat Time: 1 5 .30 
Oyun süresi 2 saat; ara yok. 
2 hours; no incermission. 

ISTANBUL B OYOKŞEHiR 
BELEDiYESI ŞEHiR 
Tİ)'ATROLAIU 'na değerli 

i;birliği için te;ekkiir edriz. 
We wou/d /ike to thank the iSTANBUL 
M UN/C/PAL THEA TRESfor their 
ki nd collaborcıtion. 

Devrim Ölümün Maskesi Ölüm Devrimin Maskesi 
Dikmen Gürün 

Sosyal adaletsizlik, güç dengeleri, hiyerarşik yapı Mül ler' in ilgi alanı 
içine giren konular. Çürümüş sistemler, çarpık işleyen mekanizmalar 
derinlemesine sorguladıgı alanlar. Mitoloji ve tarih bu karmaşık 
i l işkiler agında yazarın hareket noktaların ı  oluşturuyor. 1 979'da 
yazdıgı "Misyon" da Anna Seghers'in "Daragacındaki Işık" öyküsünden 
esinlendigini belirtir Müller. Bu öykü onu 20 yıl önce de etkilemiş ve 
1 958'de yazdıgı bir şi irde (AS. Teması) Jamaika'daki Debuisson'dan 
Paris'teki Robespierre'e meleklerin vaktinde yetişemedigi Jeanna 
d'Arc'tan 1 956'da Macaristan'da yaşananlara dek uzanmıştır. Şiirin 
son dizeleri Mül ler'in "Misyon"daki anahtar sözcüklerinden birini 
içerir: I hanet. " Ihanet sırasında/kır manzarası güzeldir." 
Bir söyleşide Mül ler "Fransız Devrimi beni tiyatro olarak ilgilendirdi. 
Bir devrim modeli olarak tiyotraya özgü unsurlada donanmıştı. 
Bunlardan biri, kahramanların yapmak istedikleri ile dönen çark 
arasındaki uyumsuzluktu. Bu devrim, diger devrimlerdeki gelişmeleri 
ve yanlışları okuyabildigimiz klasik bir devrim modelidir" der. Oyunun 
altbaşlıgı da, "Bir Devrimi Anmak"tır. "Misyon", 1 792'de Batı Hint 
Adaları'nda devrim girişiminin başarısızl ıga ugrayış sürecini ele alır. 
Debuisson, Galloudec ve Sasportas, Fransa Cumhuriyet Meclisi 
tarafından köleci I ngiliz yönetimine karşı bir ayaklanma düzenlemek 
üzere Jamaika'ya gönderilirler. Debuisson, Jamaika'da bir köle 
sahibinin ogludur. Galloudec, giyotinden ve devrimden nefret eden 
bir köylüdür. Sasportas ise vatandaşl ık haklarını elde etmiş eski bir 
köledir. Oyun, Napolyon'un Fransa'da imapartorlugunu ilan etmesiyle 
görevlerine son verilen üç insanın devrimle ve birbirleriyle 
hesaplaşmalarını ele al ır. Parçalanmış metin, fragmanlar Müller'in altını 
çizmek istedigi çelişkiler üstünde yogunlaşır. 
"Görev" ve "ihanet" oyundaki kil it sözcüklerdir. Oyunun başındaki 
"görev" sözcügü daha sonra Asansör sahnesinde altı çizilen "görev" 
sözcügüyle örtüşür. Galloudec görev ugruna Küba'da ölmüş, 
Sasportas görev ugruna Jamaika'da asılmıştır. Antoine ise kaybed il miş 
bir devrimin simgesidir. Aslında, oyun içinde oyundur izlenen. Maske 
simgesi bunu belirler. Debuisson, Galloudec ve Sasportas "Özgürlük
Eşitlik-Kardeşlik" ideallerini Karayip Denizi'nde yeşertmek için 
buradırlar, ama yine de "siyahlar başkaldırırsa isyandır bu, devrim 
degil." Çelişki hem Batı ve üçüncü dünya arasındadır hem de devrim 
ideal lerin in kendi içindedir. Debuisson, Galloudec ve Sasportas'ın 
maskelerini takarak rol lerini tanımlamaları bu çelişkinin netlenişidir: 
"Devrim Ölümün Maskesi Ölüm Devrimin Maskesi." 
Asansör sahnesinde "şef'(Bir Numara) tarafından bir "görev" vermek 
üzere vukarı ca2rılan bir kücük memurun bil inçaltı yolculuğu 
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gözlemlenir. Sanki kafeste yapılan bir yolculuktur bu, tıpkı kafes içine 
hapsedilmiş köleler gibi. 
Beklenti ... kuşku . . .  korku .. . zaman ... politika .. . dosyalar ... iktidar ... Peru .. me 
kan . . .  güç . . .  emperyalizm . . .  açlık ... Avrupa ... çöl. . .  afış ... görev . . .  Kafka 
metinlerini anımsatan bu monolog beş oyuncu tarafından asansörü 
anımsatan metal ik görünümlü kabinler içinde yorumlan ır. Dikkatle altı 
çizilen sözcükler anlatımı güçlendirir. 
"Özgürlük-Kardeşl ik-Eşitlik" . . .  ama Debuisson köle sahibi, Galloudec 
el inde kırbacıyla koruma, Sasportas ise köle konumundadır. "ilk Aşk" 
Debuisson'un devrimcilik oyununun uzantısıdır. ilk Aşk ihanetin 
simgesidir. Emperyalizmin tırmanışının adeta cinsel hazla 
özdeşleşmesidir. Oyunun sonunda bir kez daha kendini ihanetin 
koliarına bırakacaktır Debuisson. 
"Misyon"da bu üç insanın kararlarını yargı lamaz Müller: "Temel 
durumlar belli sonuçlar do�urur. Bunlarla ilgili taraf tutmak benim 
işim de�il . Izleyicinin sorunu. Tümünü reddedebil ir veya birinden yana 
olabilir. Esas olan, tarihsel gerçekler ve ölçütler arasındaki 
farkl ı l ıklardır". 

8 Aralık 1 998 tarıhli CUMHURIYET gazetesinden kısaltılarak alınmı�tır. 

• This play rakes place afrer the 

1 789 French Bourgeois 

Revolution and rells the story of 

three revolurionary idealisrs who 

are sene on a mission to Jamaica. 

"Mission" is a differenr sryle of 

rhearre, due to borh Heiner 

Müller's mode of expression and 

i ts abi l i ry to involve the audience 

i n a d iscussion i n the fa ce of 

whar occurs on the stage. The 

play covers the painful t ime 

during which a vi llager, a slave

owner and a former slave, each 

d isaffected for d ifferenr reasons 

by the developmenrs i n  Jamaica, 

fal l  i neo a state of despair  due to 

the French Revolution and the 

Republic formed afterwards 

which seem to have lost sight of 

the ideals and principles they 

began wirh. 

A longtime assistant to Heiner 

Mü ller and one of the young 

directors of the Beriiner 

E nsemble, Paul Plamper, says "If 

history is not understood, it 

repears itself'. Maybe this is why 

he focuses on the imporrance of 

undoing rhe knors of the past 

and creari ng hope or hopelessness 

in the furure through new works 

in his d irection of "Mission" i n  

Istanbul. 



J OO T Ü R K I Y E  T U R K E Y  

iSTANBUL DEVLET TiYATROSU 

FERHAD i LE ŞiRiN 

FERHAD AND ŞIRIN 

Nazım Hikmet 

Yöneten Direcred by: Yiicel Erten 

Dekor - Kostüm Tasarımı 
Set and Cosıume Design: 
Metin Deniz 

Işık Tasarımı Lighr Design: 
Ayhan Giildağlan 

Oyuncular Performers: 
Sermin Hiirmeriç, Levent Ökıem. 
Okday Komnan, Cemal On/ii, 
Giilgiin Ok, Bengisu Karahan, 
Miimtaz Sevinç. Diindar Milftiioğlu, 
Mahmut Giikgo'z, Hakan Vcmlı 
(Arzenliler) *** ve and Bahar 
Karadeniz, Burm Temizkan, Gozde Ural. 
Nagihan Erba;ı, Ahmet Koraltiirk. 
Fırat Adar. Hiiseyin UmaySJz. 
Kemal Yağa 

Yönetmen Yardımcıları 
Director Assistants: SevtafJ Toktay, 
Mahm111 Gokgöz, Cemal On/ii. 
Diindar Miifiiioğlu 

Sahne Amiri Srage Master: 
Metin Bozcaada 

Kondüvit Conduire: Erden Ba; 

Suflöz Promprer: Ayn11r Giir 

Işık Kumanda Light Tech nician: 
Ha/it Akgiil 

Yer Venue: Taksim Sahnesi 
Taksim Stage 
Tarih Dare: 29.05. 1 999 
Saat Time: 1 5.30 
Tarih Dare: 30.05. 7 999 
Saat Time: 2 1 .00 
Oyun süresi 2 saat 1 O dakika. 
2 perde. 
2 hours l O  m i nuıes. 2 acrs 

TC KOLTOI? nrı BAKANLIGI DEVLET 
T/YATI?OLA IV 'na 

değerli işbirliği ij'ill 1e;ekkiir ederiz. 
We u•o111d /ike ro thank !he TUI?KISH 
ST A TE TH EA Tl� ES for !heir kin d 
collaboration. 

"Ferhad i le Şirin" Üzerine 
Yiicel Erleıı 

Nazım Hikmet, "Ferhad i le Şirin''i, 1 948 yıl ında Bursa 
Hapishanesi'nde tamamlamış. Demek oluyor ki yazrl ışrnın 50. 
yıl ındayız. 
Ben oyunun Türkiye'deki 4 ayrı sahnelenişini, bir ortak yapım olan 
filmin i  ve biri Türkiye'de biri Özbekistan'da olmak üzere Arif 
Melikov'un besteledigi balesini izledi m. Açık konuşmak gerekirse; 
izledigim bütün oyunlar, bende "oyunun başka türlü okunması 
gerekiyor" duygusunu bıraktı. 
Buradan yola çıkınca, masal düzenleminde gezinen, itaatkar 
sahneleyişlerin bir benzerini yapmayı, çok anlamlı bulmadıgımı 
söylemeliyim. Hem zaten, her sahneleyiş, bir okuma biçimi değil 
midir? Klasik bir yapıt üzerinde, -çünkü Nazım'ın "Ferhad ile Şirin''i, 
gerçek bir Türk klasiğidir- yeni bir okuma biçimi deniyorum. Çünkü 
oyunun, masaldan öte anlamlar taşıdıgına ve ürettigine inanıyorum. 

Öngördügüm okuma 
biçiminde, oyun masal 
gibi başlar ama, masala 
izin verilmez. Masala 
geçit yoktur. Masal 
kırı l ıp dökülür, örselenir, 
yarıda kalır. Ama masal 
yoksa, o zaman masalın 
çağrışımları vardır! 
Bana sorarsanız, bu 
oyunda "masal" yaln ızca 
mecazdır. Bence oyun, 

aydın l ık savaşımı üzerinedir. Sanki Türk solunun tarihinde dolaşır. 
Baskı, hapishane, işkence, zulüm, ü lkü, devrim, sevda ve hasret 
üzerine bir oyundur. Ferhad, b irebir Nazım degildir belki. Ama oyun, 
Ferhad'lar ve Nazım'lar üzerinedir. Oyunda buna yönelik bir ipucu, 
şu cümlede yatar: "Bizim Ferhad, yahut başka bir Ferhad". 
( . . .  ) Işte bu alternatif okuma biçimi, bir girişimdi. Sanatçı 
arkadaşlarım, bu girişimi benimsediler ve kolkola girerek bir 
kalkışmaya dönüştürdüler. 
( . . .  ) Oyunu yakın tarih imize i l işkin çagrışımlar alanında geliştirirken; 
Nazım'ın ş i irlerinden, mektuplarından ya da başka yapıtlarından 
yararlanmak; onları metne kurgulamak düşünülebil irdi. Ama bu, biraz 
kolaycı, biraz da hi lel i  bir davranış olurd!J sanırım. 
Bir yandan "Ferhad ile Şirin"in iyi b ir oyun oldugunu öne sürerken; 
öte yandan orasrna burasına destekleyici metinler, payandalar 
koymak; tutarsız olmaz mıydı ?  
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Her ne söylenecek, anlatılacaksa; el imizde oyun metni i le 
gerçekleşmeliydi. 
Bu yüzden budama, seçme, yineleme, katlama, çoğalema iş lemleri 
yapıldı ama; sözel düzlemde, Nazım'ın oyun metnine tek bir sözcük 
eklenmedi. Böylesinin daha zor, ama daha dürüst ve daha dis ipl inl i  
olduğunu düşünüyorum. 
Oyun, seçtiğimiz okuma biçimine yanıt verdi: Arzen şehrinin kapıları, 
yakın tarihimize açılıyordu. Ferhad'larla Nazım'ların sevdası, isyanı, 
hasreti, mücadelesi kucaklaşıyor; sarmallaşıyordu. 
Bu doğrultuda ilerlerken keşfettiğimiz bir mektup; bizi inanılmaz bir 
senvince ve heyecana sürükledi. Kafamıza seğirtip duran düşünceleri 
pekiştiren bir aşama oldu bu. Nazım, tam oyunu yazdığı dönemlerde, 
Va-Nu'lara gönderdiği bir mektuba, "Ferhad Nakkaş" imzasını 
atmıştı. Bu mektup, hem "Oyun Ferhad'lar ve Nazım'lar üzerinedir" 
şeklinde özetlenebi lecek olan yaklaşımımıza; hem de müzik 
konusundaki seçimierimize onay veriyordu. 
( . . .  ) Kullanılan müziklerin her biri, Nazım'ın bizzat yaratı lmasında 
katkısı bulunan ya da mektuplarında sözünü ettiği müziklerdir. Bunun 
dışında kalan bir orta Anadolu bozlağı i le b ir i lahi de anonimdir. 
Bu ilginç yolculukta, bütün sanatçı arkadaşlarım ve teknik ekip i le 
birl ikte yaratmanın, kolkola üretmenin tadına vardığımız bu 
çalışmada . . .  hepsine teşekkür borçluyum. 
Ama en büyük teşekkür, o büyük Usta'ya, Şai r  Baba'ya, Nazım 
H ikmet' e! 

Istanbul Devlet Tiyatrosu oyun broşüründen kısaltılarak alınmıştır. 

• For Perhad ro win Şir in,  he 

musr bore rhrough rhe Demir 

( iron) Mounrain ro ler rhe spring 

warers run ro rhe parched 

popularion of Arzem and rhus 

save rhem from rhe epidemic. 

Years pass and Perhad prefers ro 

face rhe possibil iry of dearh - or 

even losing his beloved Şirin -

rarher rhan rurn his back on che 

people of Arzem who are relying 

on him.  He conrinues ro bore 

inro Demi r  Mounrain.  Perhad is 

no longer rhe same Perhad rhar 

Şiri n fel l  in love wirh; he has 

become che very people for 

whom he has been srruggl i ng.  

His srruggle for his  people's 

freedom surpasses his individual 

srruggle for his own needs and 

desires. " Ferhad and Şir in" is rhe 

srory of rhe srruggle of Ferhad's 

spirir: borh in rhe name of his 

love and his longing and for rhe 

people rhrough his ever 

i ncreas ing labour. This is rhe 

srory of rhe rransirion from love 

ro labour, passion ro srruggle and 

from i ndividual ro sociery. 



DANS SERGiSi  

EXHIBITION OF DANCE 

Tasarlayan, Koreografı 
Designed and Choreography by: 
Aydm Tekeı· 

Müzik Music: jim Pytl'ell 

Koreografı Choreography: 
Aydm Teker 

Müzik Music: jim Pywe/1 

Vokal Vocalist: Sema 

Görüntü Yönetmeni Camcra 
Direcror: Eth1:111 Ozgiir•en 

Kamera Camera: Erdal Kahraman 

Fotoğraf Phorography: 
Orhan Cem Çetin 

Sanatçılar -alfabetik sıra ile
Performers -in alphaberical order-: 
A ydm Teker. Bahar Vidi11lioğlu. 
F i/iz Srzanlr, )  im Pyu•e/1, 
Mustafa Kaplan. Rebecca Lazier. Sema. 
Serap !Ileri[. Tuğre Ulugiin. Vahit Tuna 

Prodüksiyon Ekibi Production 
Staff: Cl01re Burri. Ebru A ml Ahmrbe�y, 
istanbul Bı/gr Onir'tl'sitesi. 
Kemal Yiğit/er, Yeşim Ya/man 

Yer Venue: Dulcinea 
Tarih Dare: 3 1 . 05 .  1, 2, 3.06. 1 999 
Saat Time: 1 9. 00 
Gösteri süresi 45 dakika; ara yok. 
45 minutes; no inrermission. 

., ..... The Aydm Tekeı· 1 

o !!ll!!!� o11lrinea b" 
ııııııa. yapmılli 
ger(ek/epnesinde katkrda b11l11nan 
DOLUCA A.Ş  . .  THE Bl?ITISH 
COUNCIL ile BiLGi 
VNiVERSITESi'ne te;ekkiir eder. 
Aydm Teker 1 Dulcinea ll'OIIld /ike 10 
tha11k DOLUCA A.Ş . .  THE BRITISH 
COUNCIL and BİLGI UNIVERSITY 
for sponsoring these performanas. 

Dans Sergisi 
Aydın Tekel 

Ben dansımla ve dansçılarımla izleyicilere bu dünyada zaten var olan 
şeyleri göstermek istiyorum. Ama gariptir ki onlara bunu 
göstermenin yolu, bakışlarını al ış ı lmışın dışına çıkartmaktan geçiyor. 
Evrenin sürekli devinim hal inde oldugunu bil iyoruz. Dansçı zaten var 
olan bu devinim içine, kendi devinimini de katarak, hem onun bir 
parçası oldugunu kendisi için anlaşı l ır kılar, hem de bunu başkalarına 
gösterir. Bu devinim, soluk alıp vermeyi gerektirir. Nefes, dansın 
sadece teknik bir ögesi degil, dansın simgesi ve hatta kendisidir de. 
Benim için dans soluk almak ve vermektir. Soluk bizim uzama ait 
olmamızın bir göstergesidir. 
Bu söylediklerimin bir sonucu olarak, yaratmak istedigim dansın çıkış 
noktası uzamdır; esin kaynagım ayrı çeşitli uzamlardır. Bana göre 
dans, uzamla bedenin bütünleşip birbirinden ayrı düşmedikleri andır. 
Bu da o uzarnda bel l i  bir sürecin yaşanmasını gerektirir. Danslarımı 
hazırlarken dansın niteligin in ne olacagına, uzarnın özell ikleri karar 
verir ve ben bu karara uyarım. Benim için dans bu anlamda uzarnın 
kendi zamanını yakalamasıdır. Ben dansla sanki uzamı içime 
çekiyorum, aynı zamanda da bu içeriye aldıgım uzamı dışarıya 
taşıyorum. (yukarıda soluk alma dedigim şey belki de en iyi bu şekilde 
somutlaşıyor) 
Dansın bir başka önemli özelligi de, insan vücudunu bir bütün olarak 
devindirirken, bu vücudun parçalarına kısmi roller vermesidir. 
Kısacası insan vücudu parçalanabi l ir bir malzemedir ve ayrıntılar, 
dansın vazgeçilmez elemanlarıdır. Dansımda, bunu yabancılaşma 
derecesinde vurguluyorsam, amacım, devinimi bir süreç ve sürecin 
aşamaları olarak sunmak ve aynı zamanda izleyicinin tepkilerin i  
harekete geçirmektir. 
1 1 .  Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'nde yer alan "Dans Sergisi" 
adl ı gösterim, Dulcinea Sanat Galerisi mekanından yola çıkarak 
gerçekleştirildi. Galerin in yöneticileri benden bu mekanda birşey 
yapıp yapamıyacagımı sorunca mekanı görmeye gittim: Galeri o sırada 
henüz yapım halindeydi. Mekanda beni ilk etkileyen şey tavandaki 
demirler oldu. Birkaç dakika sonra kendimi bir merdiven üzerinde 

tavana tırmanırken 
buldum. Galerinin 
mimarları da kendi 
yaptıkları uzarnda bir 
dans gösterisinin 
gerçekleşmesi 
düşüncesinden 
heyecanlandı lar. Hatta 
tasarıda demirlerin 
saglamlaştırılması gibi 
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teknik değişiklikler yaptılar. Projenin oluşması oldukça uzun zaman 
aldı. Daha önceki deneyimlerimden bi l iyordum ki mekana zaman 
ayırmazsanız mekan sizi kabul etmiyor. Devinimlerin tamamiyle 
dansçıların uzamdaki konuıniarına bağlı olarak ortaya çıkması ve 
gösterinin birbirinden bağımsız sekiz bölümden oluşması, her 
bölümün ayrı çalışı lmasını gerektiriyordu. Ancak, önemli olan, oluşum 
sürecinin verimli yaşanmasıydı. Bu da sanatçıların konsepti iyi 
anlamaları ve bütün içinde parçalar olarak var olmalarına bağlıydı. 
Özellikle son çalışmalarımda dansın sın ırlarını zorladığırnın 
farkındayım. I nsan vücuduyla uzarnın i l işkisi kuşkusuz tüm sahne 
sanatlarında var ama ben yaptığım işi yoruma açık bırakmak 
istiyorum. Çünkü bence dans uzam ve zamana açılmadır. 

• Like her other most recem 

works, Aydın Teker's laresr 

performance is designed for i rs 

serring. The arrisr presems 

herself ro us once again w ithin a 

space which forces rhe l i m i rs of 

the body, movemem, voice, 

music and image. The working 

space's srrucrural gualiries will  

affect the shaping of the 

performance. In this way the 

divided space filled with a 

multi rude of passages can bor h 

remain wirbin the field of vis i on 

and be used as a s um of spaces 

revealing many surprises. 

The arrisr aims ro srrerch rhe 

l im irs of performance by fareing 

the audience ro experience a new 

way of seeing, i ncluding them 

imo the work irself. 



V. FRANK 

FRANK V. 

Friedrich Dürrenmatt 

Çeviren Translation: Tahsin Saraf 

Yöneten Directed by: 
Ayjenil Şamiloğlu 

Müzik Music: Paul Bm·khard 

Sahne ve Kostüm Tasarımı 
Stage and Costume Design: 
Giil Emre 

Işık Tasarımı Light Design: 
H. i brahim Karahem 

Dans Düzeni Choreography: 
Cihan Yb'ııtem 

Müzik Yönetimi Music Di recror: 
Kemal Giiniiç 

Dramaturgi Dramarurgy: 
Ozcan Ozer 

Yönetmen Yardımcıları Direcror 
Assr.: T Erarslan, H. Akarsu 

Oyuncular Performers: 
Tayfun Erarslan. S. Det'1"illl Yakut, 
avaj ()zdemir, Tolga Tekin. Funde1 

Uzun. /. Şmer Kokkaya. Halil Akarsu. 
Ciineyt Mete, A rif Yaı•uz, RaifHikmet 
Çam. Zeynep H iirol. Murat Ozbeıı, 
Turan Giiııay, A rzu Tan, Aysel Çe�kar 
Kare�, Diliken Hiirmiizlii. Doğan Turan. 
Egemen Dinçer, Same/ Hafızoğlu 

Sahne Amiri Stage Master: 
Mustafa Ke�lıç 

Kondüvit Conduite: Muhsin ÇıiCik 

Aksesuar Accessory: Y. Ozyıldmm 

Peruka Peruke: Ahmet Kızmaz 

Piyano Piano: A take�n Scm, 
Ferdi Ciimendir 

Klarnet Clarinet: Ethem \'avuz 

Bas Gitar Bass Guitar: 
1\furat Açıkada 

Bateri Drum: Serkan Karagöz 

Yer Venue: Taksim Sahnesi 
Taksim Srage 
Tarih Dare: 1, 2. 06. 1 999 
Saat Time: 2 1 .00 
Oyun süresi 2 saat; 2 perde. 
2 hours; 2 acts. 

TC KULTUR ını BAKANLIGI DEVLET 
TIYATROLARI 'na 

değerli ijbidiği için tejekkiir ederiz. 
W e would !ike to ıhank the TURKISH 
STATE THEA TI?ESfor their kind 
collaboration. 

"V. Frank": Çeteler ve Bankacıl ık 
Ayşegiil Yiiksel 

( . . .  ) "V. Frank", içeriğiyle Türkiye'nin 'güncel' konularından biri olan 
banka-çete i l işkisine yaptığı gönderme yanında, Dürrenmatt 
tiyatrosunun biçimsel özel l iklerinin yansıtması açısından da çarpıcı bir 
örnek oluşturuyor. 
Brecht tiyatrosunun yadırgatma teknikleriyle, 'uyumsuz tiyatro'nun 
grotesk anlatım biçimlerine sık sık yer veren Dürrenmatt tiyatrosu, 
bu iki tür tiyatronun içerdiği bakış açıların ın ortasında yer alan bir 
dünya görüşü yansıtır. 
Dürrenmatt 'evrensel' olanın bir öğreti kapsamında 
açıklanabileceğine inanmaz. (Bu noktada Brecht'le yolları ayrılır.) 
Dürrenmatt için 'evrensel olan', dünya savaşları sonrasındaki 
dünyan ın  içinde bulunduğu uçsuz bucaksız kargaşadır. (Bu noktada 
'uyumsuz tiyatro'nun bakış açısına yaklaş ı l ır). Ancak, insanoğlu, 
yaşadığı dünyada sürüp giden çılgın l ıklara ödün vermemelidir. 
(Dürrenmatt, bu aşamada, uyumsuz tiyatronun umarsız 
yaklaş ımından bir adım uzaklaşır ve Brecht tiyatrosunun uyarıcı 
tutumuna bir adım yaklaşır.) 
Dürrenmatt "V. Frank" oyununda 'vahşi kapital izm'in bankacıl ık 
düzlemindeki eylemini, oyun yazarlığı uğraşının üç temel yerlemini 
oluşturan 'para', 'güç' ve 'ölüm' olguları üstünde yapılandırır. 
"V. Frank", şiddet ve dolandırıl ıcık yoluyla beş kuşak boyu haksız 
kazanç sağlayarak 'imparatorlaşan' Frank ailesinin grotesk öyküsüdür. 
Frank bankacılarının çete düzeninde tek değer 'para', tek amaç ise 
'güç'tür. Para ile güç arasındaki ortaklığın süregelmesinin önkoşulu, 
sevgi, iyilik, sevecenlik, acıma gibi insana özgü duyguların bütünüyle 
yok olmasıdır. Vahşi kapitalizmin oyunlarını 'kural dışı'na çıkararak da 
oynayabileceklerini düşünenierin cezası, tıpkı çetenin sayısız 'kurban'ı 
gibi 'ölüm' olacaktır. 
Dürrenmatt, seyirciyi kötü ve güçlü olanın her zaman kazançlı çıktığı, 
'çığrından çıkmış' dünyanın, ironileriyle baş başa bırakıverir. Insanı 
insana soğukkanl ı l ıkla izlenebilecek bir uzaklıktan, eğlendirici bir 
biçimde sergileyerek, dünya düzenine egemen olan çılgınl ığa karşı 
durulması gerektiği uyarısını yapmaktadır. Savaş sonrası dönemin 
duyarlığıyla yapılmış bir uyarının, kırk yıl sonra, üstelik de insanlık yeni 
bir yüzyı l ın başlangıcındayken bile geçerl i l iğini koruyor olması 
Dürrenmatt' ın yapıtiarına çağdaş klasikler arasında yer açıyor. 
Yönetmen Ayşenil Şamiloğlu'nun çalışmasını belirleyen temel 
özel l iklerden biri, pek çok oyunun 'duyarlı denge' sini bozan farklı 
oyunculuk biçimlerinin üstesinden gelerek, gerek rolle oyuncu 
arasında, gerekse oyuncular arasında sıkı bir iletişim ağı oluşturmuş 
olması. 
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Bu nedenle, hem bireysel kompozisyonların, hem de toplu 
oyunculuğun aynı anda öne çıkabildiği, tüm sanatçıların görevlerini 
başarıyla yerine getirdiği bir oyunculuk düzeyi söz konusu. 
Şamlıoğlu, almış olduğu mimarlık eğitimini , sahnede bir mekandan bir 
başka mekana geçilirken oluşturulan devinim yoluyla değerlendiriyor. 
Gül Emre'nin birbirini (oyun zamanından çalmaksızın) art arda izleyen 
tabloları oyunculuk düzeniyle bire bir örtüşerek, yapımı pürüzsüzce 
kayıp giden bir tartıma oturtuyor. Yine Gül Emre'nin grotesk bir 
estetikle biçimlendirilmiş giysileri, seyirci algılaması açısından her 
tabloda özel bir uyarıcı l ık taşıyor. 
Devlet Tiyatroları'nın başka tiyatrolara en büyük üstünlüğü canl ı  
orkestra kullanabilmeleri. Canlı müzikle, canlı icracılara sahne olayı 
arasında kurulan iletişim, bu yapımda da vurucu bir işlev taşıyor. 
Kısacası, tüm ayrıntılarıyla inceden ineeye tasarlanmış, tasarlananı 
matematiksel bir düzen içinde gerçekleştiren bir sahne çalışması var 
karşımızda. ( . . .  ) 
"V. Frank" Türk tiyatrosuna, Devlet tiyatroları'na, Türk seyirc isine 
yaraşan, Adana Devlet Tiyatrosu'nun diğer tiyatrolada rahatça 
yarışabildiğini gösteren bir yapı m. Mutlaka izlenmel i .  . .  

9 Mart 1 999 tarihli CUMHURIYET gazetesinden kısaltılarak alınmıştır. 

• The world-wide economic 

crisis, wars begun in the name of 

the petrol-dallar, the blind eyes 

turned when there is no profıt to 

be made, the decision to remain 

spectators. Frank V's director 

Ayşenil Şamlıoğlu says her play 

deseribes what happens when 

people obsessively chase after 

money, d isappearing as soan as 

they "succed" .  In 1 959,  

Dürrenmart claimed that the 

world is a huge and meani ngless 

confusion which will  never be 

sorred out. The fact that forty 

years have passed without much 

changing sadly seems to prove 

that he was right. With this 

meani ngful play, the Adana State 

Theatre takes part in the 

International Istanbul Theatre 

Festival for the fı rst time. 



TRUVALI KADl N LARI 

TROJAN WOMEN 

Eıtripides 

Uyariayan ve Sanat Yönetmeni 
Adaprarion and Arrisric Direcrion: 
Amrmes Filho 

Sahne ve Giysi Tasarımı Ser 
and Cosrume Design: Jacqueline 
Castro Ozelo, joana Pedrasıolli Sal/es. 
C ibe/e Atvares Gardin, Juvenal lrene dos 
Sanlos 

Işık Tasarımı Lighr Design: 
Da vi de Br i to 

Ses Düzeni Sound Design: 
Magda Pucci, Rauf Teixeira 

Oyuncular Performers: 
Gabriela Flores, Sabrirıo Greıoe, 
Patricia Dinely, Emerson Danesi 

Koro Chorus: 
Andrea Suzan Damasceno, 
Beatriz Bologna, Erondine Magalhes, 
Gilda Nomacce,juliana Galdino, 
Rmata A rmellini, Simone Martim 

Askerler Soldiers : Dmıizeti Mazona, 
Geraldo Ma rio. Lu iz Piietow 

Yer Venue: Muhsin Ertugrul 
Sahnesi Muhsin Erruğrul Srage 
Tarih Dare : 2, 3.06. 1 999 
Saat Time: 21 .00 
Oyun süresi 80 dakika; ara yok. 
(Portekizce, Türkçe elektronik 
üst yazılı.) 
BO minutes; no inrermission. 
(Porruguese, Turkish electronic s .t . )  

Bu go'steriler 
KURVKAHVECi 
MEHMET EFENDI 

MEHMET EFEHDl MA H DU M LARI'nın 
MAHDUMLARı değer/i katkrfartyfa 

gerfeklep iri /m i; tir. 
\l'le u'Ould /ike to thank KURUKAHVECi 
MEHMET EFENDi MAHDVMLARI 
for spomoring these performances. 

CJ BREZiLYA KVLTVR 
ı::.-.::::::J BAKANLJ(';/ ile SAD 
l'i!."� PAULO TiCARET ODASI 
SOS)' AL SERViSi'ne değerli katkıları 
irin te;ekkiir ederiz. 
We woıdd /ike to ıhank the MINISTRY 
OF CULTVRE, BRAZIL and the 
SOCIAL SERVICE OF COMMERCE. 
SAO PA ULO for their generom s11pport . .  

Truva'dan Görüntüler 
Çeviren: Yalın Kara.bey 

Yunantarla Truvalı lar arasındaki savaş bütün savaşların özeti gibidir. 
Truvalılar da savaştan bunalmış bütün toplumların i lk örne�idir. 
Euripides' in l.ö. 4 1 5'te "T ruvalı Kadınlar" ı ortaya koyuşuyla 
Antunes Filho'nun yorumu arasında oyun heyecan kazanmış ve 
tazelenmiştir. Oyunun vurguladı�ı gibi, insanlık 2000 yıldan uzun bir 
süreden beri savaş hakkında hiç birşey ö�renmemiştir. 
Antunes Filho savaşın nedenleriyle de�il bugün binlereesi terkedilmiş 
olarak yaşayan insanların yüzleşti�i gerçeklikten farklı olmayan 
gaddarlıklarıyla, etkileriyle ilgilenir. Oyun, savaştan hemen sonraki 
dönemde ve kendi koşulları nedeniyle do�rudan savaşa katılamayan 
ama kocalarını ve çocuklarını kaybeden insanlar arasında geçti�i için, 
"Truvalı Kadınlar" bu amaca mükemmel bir biçimde hizmet eder. 
Bu yüzdendir ki Fi lho'nun yorumunda Menelaos i le Helena arasındaki 
çatışma kaldırı lmıştır. Bi l indi�i gibi, savaşın çıkmasının efsanevi nedeni 

Menelaos'un karısı 
Helena'nın Truva 
kral ve kraliçesi 
Priamos ve 
Hekabe'nin o�lu 
Paris tarafından 
kaçırı lmasıdır. 
Homeres destanı 
hakkında yazdı�ı ünlü 
" l lyada ve Gücün 
Şiiri" adlı yazısında 
Simone Weil, ayırım 

yapmadan savaştaki her iki tarafı da cezalandıran adaleti vurgular. 
Şiirde arkadaşı Patroklos'un ölümü üzerine öfkesi kabaran Akhileus 
tanıtılıyor. Akhileus düşmanlarını merhametsizce katietmişse e�er, bu 
gelecekte bir gün kendinin de ölüme gönderilece�ini bildi�indendir. 
Nemesis, bu tür bir adaletle, Yunanların askeri Hybris, savaşın şiddeti 
dedikleri geometrik bir kesinl ikle cezalandırı l ır. llyada'yı dolduran 
eşitl ik duygusunun kayna�ı da budur. 
Homeres'un Truvalıları, yabancılar anlamına gelen, barbarlar olarak 
nitelendirdi�ine rastlanmaz. Bu nitelendirme ve Helena ırkı hakkındaki 
ilk varsayımlar çok daha sonra, I.Ö. S. yüzyıl başlarında, kısmen 
Yunanların Perslere karşı yürüttükleri askeri çabalar yüzünden, 
kısmen de tragedyanın kendi içinden do�acaktır. 
Euripides' in barbar Yunanları ve soylu barbarları, Yunanların dünyanın 
tüm ırklarından üstün olduklarına ilişkin kabullenmiş varsayımının alaycı 
ve gel işmiş bir biçimini simgeler. Bu düşünce, Atina kralı Keres'in 
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kovulması ve Pelopones savaşının sonuçlanmasıyla temsil edilen 
kollektif Helena kimligin i  dramatik bir biçimde alkışiayan tragedya 
yazarlarınca da sıklıkla vurgulanmıştır. Yunan draması tarafından 
yabancı korkusunu ve Helena mi l l iyetçi l igini ifade edebilmek için icat 
edilmiş olan barbar karakteri burada rol karmaşası ve degişimi 
içindedir. Bu degişim oyunun temelini oluşturur ve çagımıza ne denli 
i l işkin olduğu ne yazık ki belirtilmek zorundadır. Bizler de hala etnik, 
kültürel ve dinsel üstünlük taslamak adına soykırımlar yapmaktayız. 
Kısa bir tragedya içinde hareketlenen son sahne Antunes Filho'nun 
tanımına göre, "girdigimiz zaman di l iminde son bulan korkunç bir 
yıldan bir kartpostal olmak amacındadır." 

• The war between Greek and 

Trojans is rhe archerype of all 

orher wars - Troy is rhe archerype 

of rhe communiry devasrared by 

rhe war. The huge gap in rime 

berween rhe fırsr presenrarion of 

Euripides' "The Trojan Women", 

4 1 5  B.C. and rhis adapted version 

by Anrunes Filho only heighrens 

rhe freshness and relevance wich 

are i nherenr ro every great arr, 

because, in more rhan rwo 

rhousand years, as rhe play 

emphasizes, nıankind has nor 

learned anyrhing abour war. 

This year the festival will have for 

the fırsr time a South American 

company in irs programme. 

Anrunes Filho, director and 

founder of rhe Brazilian thearre 

company Macunaima, is nor only 

a reknown name wirbin rhe 

borders ofSourh America bur in 

Europe as well. "The Trojan 

Women" will rake parr ar rhe 

Theatre Olympics in ]apan 

immediarely afrer i ts world 

prem i ere ar rhe 1 L rh I nrernarional 

Istanbul Thearre Festival. 

e lufth Topluluğun nakli;e!i ansa 
LUFTHANSA 

HA VA YOLLARI ıara[tndan 
Jağlamtlljlll'. 
Tramportation of tbe companJ by courleJ) 
of LUFTHANSA AIRLINES. 



O YERLERDEN 

PLACES FROM THERE 

Koreografı Choreography by: 
Mathi/de Monnier 

Müzik Mu sic by: Heiner Goebbels 

Sahne Tasarımı Stage Design: 
Annie Tolleter 

Sahne Tasarımını 
Gerçekleştiren Setting 
Re ali zation: j ean-Christophe M inar/ 

Işık Tasarımı Light Design: 
Eric Wurtz 

Giysi Tasarımı Costume Design: 
Dominique Fabregue 

Costumes Realization: 
Dominique Fabri!gue, Laurence Alquier 

Teknik Direktör ve Işık Kontrol 
Technical Direction and Lighc: 
Thierry Cabrera 

Sahne Direktörü ve Ses Düzeni 
Stage Manager and Sound: 
Ma re Coudrais 

Sahne Amiri Scage Master: 
)ean-Chrisıophe Minart 

Dansçılar Dancers: Seydou Boro, 
Dimitri Chamblas, Berıra11d Davy, 
Hemıarı Diephuis, Corinne Garcia. 
Eric Houzelot. julie Limon/. 
Mirhele Prilonge, Rita Quaglia, 
Eszter Sa/amon, Salia Sanon 

Müzisyen Musician: 
A lexatıdre M eyer 

Prodüksiyon Production: 
jean-M are Urrea, Michel Chialvo 

Yer Venue: Atatürk Kültür 
Merkezi, Büyük Salon 
Atatürk Cultural Center, Grand Hall 
Tarih Dare: 3 ,  4.06. 1 999 
Saat Time: 2 1 .00 
Gösterinin süresi 65 dakika; 
ara yok. 
65 minutes� no intermission. 

.. 
Bu gosteriler EFE DIŞ 
TiCARET A.Ş. 'nitı değerli 
katkılaı·ıyla 
gerçeklqtirilmiştir. 

EFE 
llliii W e would /ike to thımk 
EFE DIŞ TiCARET A.Ş. for Sj1011soring 
these performances. 

O Yerlerden 
Çeviren: Yalın Karabey 

Mathilde Monnier'nin oniki dansçı ve bir müzisyen için hazırladığı 
"O Yerlerden" ("Les lieux de la"), besteci Heiner Goebbels, ışık 
uzmanı Eric Wurtz, sahne-dekor tasarımcısı Ann i e T ol leter ve kostüm 
tasarımcısı Dominique Fabregue'nin s ıradışı beraberlikleriyle yaratıldı. 
Gövde tutsaklığına kl inik bir yaklaşım koreografısi olan "L'atelier en 
pieces" ("Parçalanmış atölye") ve ardından da gövde tutsaklığının 
ruhsal sürecini inceleyen "Arretez, arretons, arrete"i ("Durun, 
Duralım, Dur") yaratan Mathilde Monnier'ye göre bu çalışmalar 
yaln ızca kişise i l ikle ilgi l i  deği ld ir. Koreografıler birliğin varlığına da 
dayanır; kişi l iklerin doğal birleşimiyle yaşanan 'koro'ya. 
Mekan kavramıyla içiçe gelişen gösteri, toplum, organik koro ve 
içindeki kişil ikler ile ilgi l i  de birçok düşünce içeriyor. 
Duvarların, kartonların ,  ve yansıtıcı bir dans pistinin bulunduğu 
sahnede dansçıların şi irsel soyutlamalarıyla Heiner Goebbels'in 
besteleyip Alexandre Meyer'in çaldığı canlı müzik karışıyor ve i lk tavır 
olarak duygusallığın ve insancıl l ığın gerekliliği parıldıyor. 

Mathilde Monnier 
özgürlüğün ancak çok 
çalışarak elde edildiğini, 
en önemli öğretmeni 
Yiola Farber ile, gerekli 
ve benzersiz hareketleri 
François Yeret ile 
öğrendi, Jean François 
Durout i le ise artistik 
patlamayı yaşadı. Bir 
ormanın yakınlarında, 

yalnız başına, dünyanın kıpırtılarıyla harekete geçen, sürrealist ve gizli 
bir kadın yarattı. ilk kitap i le ilgi l i  olduğundan bu koreografı her şeyi 
anlatıyor. Bundan sonraki yapıtlarında - "A la Renverse", "Sur le 
Champ", ardından "Face Nord"- ("Sırt Üstü", "Tarlada", "Kuzey 
Yüzü") Mathi lde Monnier evreni sarsmak, onu zorda bırakmak, onun 
tüm hacminden, müziğinden, doluluğundan ve boşluğundan 
yararlanmak için derinl iklerine in iyor. 
1 993'te Mathi lde Monnier'ye Centre Choreographique National de 
Montpell ier Languedoc-Roussil lon'un sorumluluğu veri ldi .  Grubuyla 
artistik ve dinamik bir proje geliştirdi ve yanında da çeşitli çalışmalar 
yaptı. Dans hakkında konuşmalar, halkın bil inci, eğitim ve kampanyalar 
Centre Choreographique National de Montpell ier Languedoc
Roussil lon'da Mathilde Monnier'nin ana etkinl iklerinden birkaçıydı. 
1 994'te Montpellier'deki uluslararası dans festival i  sırasında Annie 
To l leter ve Beverly Semmes'in katkılarıyla dokuz dansçıdan oluşan 
"Nuit" ("Gece") adlı yapıtını sahneledi. 
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Bu yapıtta geleneksel sahne bir ışık ve gölge dansına dönüştürülmüş 
ve bu dönüşüm Mathilde Monnier'nin dansın çeşitli yönlerinin 
sunulması gerekliliği düşüncesini kanıtladı. 
Bir sonraki yıl da "Parçalanan Atölye"deki asıl amacı dans edilen alanı 
daraltmak ve dansçının gövdesiyle seyirciyi doğrudan karşı karşıya 
getirmekti. 
1 997 Montpel lier Dans Festivali çerçevesinde, metni Christine Angot 
adlı kadın yazar tarafından kaleme alınan ve sekiz dansçı ve bir 
oyuncu iç in hazırladığı "Durun, Duralım, Dur" adl ı  koreografısini 
sahneledi. Aynı yıl içinde François Veret, Claudine Brahem, Jean 
Pierre Durout i le ve Gerashim Luca'nın şi irleri üzerine, "Qui Voyez 
Vous?" ("Kimi Görüyorsunuz?") adlı çalışmayı hazırladı. 

"O yerlerden" hayali 
mekanlar yoluyla ses 
dil inde yolculuk eder. 
Odaklaşma koro fıgürü 
üzerinedir. Efsanevi, 
sıradan, tekil şahıslardan 
oluşan bir koro, 
kitlelerin ve varlıkların 
resmedil iş i .  Oniki dansçı 
ve bir müzisyen için 
hazırlanan bu koreografı, 
tutsaklığın ruhsal sürecini 
izleyen besteci Heiner 
Goebbels i le sıradışı bir 

işbirliğinin sonucudur. Duvarların, kartonların ve yansıtıcı dans 
pistinin bulunduğu sahnede, dansçıların şi irsel soyutlamalarıyla Heiner 
Goebbels'in canlı müziği, duygusallığın ve insancı l l ığ ın gerekl i l iğini 
bizlere parıltılarla anlatmak üzere birbirine karışıyor. Istanbul 
Festival ini, Avignon 99 Festivali, Antwerten, Adelaide 2000 Festivali 
ve Hanover turneleri izleyecek. 

• " Places from There" (Les l ieux 

de la) travels through the 

language of so und by way of 

imaginary spaces. The focus is on 

the fıgure of the chorus. A 

chorus of community ,  through 

mythical, ordinary, singular 

fıgures, picrorial of masses and 

presences. This choreography for 

twelve daneers and one musician 

is the result of an exceptional 

collaborarion with the composer 

Heiner Goebbels which follows 

the observarion of the menral 

process of imprisonmenr. With a 

set comprised of walls and 

cardboard on a retleering dance 

floor, the poetic abscranion of 

the daneers and the li ve music of 

Heiner Goebbels are closely 

m İxed ro rranslate with glitters 

the necessary emorion and 

humanism as an essenrial 

attitude. After the performances 

in Istanbul, a rour will  follow ro 

the Festival d'Avignon 99, 
Anrwerpen, Adetaide Festival 

2000 and Hanover. 

MERKEZi'nin değerli katkıları için 
tqekkiir ederiz. 
\Ve would /ike to thank AFAA 
(Association FrançaiJe d'Action 
Artistique- Ministere des Aifaires 
Etrangeres). the EMBASSY OF 
FRANCE and the INSTITUT 
FRANÇA!S. ISTANBULfor their 
genero/ls s11pport. 
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Atölye çalışmalarına katı l ım ücretsizdir. Çalışmalar profesyonel oyunculara ve oyunculuk dalında egitim 
görenlere açıktır. Katı l ımcı sayısı sınırl ıdır. Başvurular dogrudan Festival ofisine yapılacaktır. 
Parricipacion in che workshops is  free of charge. They are open co professional accors/accresses or scudems in 

che field of acting. The number of parricipancs is l imited . .  Applicacions are co be made direcdy co che 

Festival office. 

DOGAL SESi ÖZGÜRLEŞTiRMEK 

FREEING THE NATURAL VOICE 

Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır. 
The number of panicipams is resericred wir h 20 people maximum. 
E�itmen Instructor: K ı·istin Linklater 
Yer Place: Aksanat 
Tarih Dare: 24. 25. 26, 27.05. 1 999 
Saat ilan edilecektir Time co be announced 

� Atölye fallpnalan USIS'm rABD Enformasyon Sen·ist) değer/1 katkdımy/a gerrek/epmlmllllr. 

usıs The U'oı·kshops are rea/ised ll'ith the generom support of US/S rUS Information Serı•!ce). 

t.t *d·' cı.sa At01)e (ttiiJmalurumı gerrek!qtbilmeıı ipn mtkanrnr tahsıs tdm AKSANA T'a ltjtkkiir tdı:rız . 
• ._ •• � . . .. . " " ' � · · •  \ll' e u·otdd /tk� to thmık AKSANAT for kmdl) proıidmp, thnr illld!ofnr the u·orkJhopJ. 

NEDEN OYUNCU OLMAK iSTiYORSUN UZ? 

WHY DO YOU WISH TO BECOME AN ACTOR? 

Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır. 
The number of participants is resericred wir h 20 people maximum. 
E�itmen Insrrucror: Elleıı Steu>art 
Yer Place: Aksanat 
Tarih Dare: 3 1 .05. - 1, 2. 3.06. 1 999 
Saat ilan edilecektir Time co be announced 

� Atölye fal!pnalan U SIS'in (ABD Enfonnas;on Sert'ISi) değerli katkdanyla gerj'ekleJ!mlmi[IIY. 
IJSIS The u•orkshops are realised u ith the gmerous support of US/S rUS InformatiOn Servi.-e). 

,. ; s ... u. c. o .s-. Atô1Je ralıp11alarmm gerfekleıehilmut ıım mekmum tubsiı t:dt:ll AKSANA T'a lt:ltkkür t:der1z . 

.. . . . .  � • • • • •  " . , , . . .  W e u'Oidd Irke lo tbank AKSA AT for kmdl> proıildmp, tbt:lr Jtlldıoj(Jr tht. u·orkshop1. 
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DÜNDEN BUGÜNE FAUST 

FAUST FROM PAST TO PRESENT 

Konu�macı Presented by: Prof Dr. ,�ara Say w 
Yer Place: AKM Oda Tiyatrosu ACC Chamber Theatre 
Tarih Dare: 22.05. 1 999 
Saat Time: 12.00 
Konferans Türkçe sunulacaktır. Lecrure wi l l  be preseııted in Turkish 
Giriş ücretsizdir Entrance free of clıarge 

HERAKLES'i YORUMLAMAK 

CHOREOGRAPHIES OF MA THILDE MONNIER 

Konu�macı Pcesented by: Dr. An nt� Kmjeu•ska-\Vieczorek 
(Un iversity of Ca.lifornia 1 Los Angeles) 
Yer P lace: AKM Oda Tiyatrosu ACC Clıamber Tlıearre 
Tarih Date: 29.05. 1 999 
Saat Time: 12J!O 
Konferans Ingil izce sunulacaktır. Türkçe'ye çeviri yapılacaktır. 
Lecrure w i l l  be presenred in English with  Turkish ttanslation. 
Giriş ücretsizdir Enrrance free of charge 

V i"D E O  G Ö ST E R i M i  '\' I D E O  I' R OJ E < . T I O N  · 

MATHiLDE MONNi ER'iN ÇALIŞMALARI 

THE CHOREOGRAPHIES OF MA THILDE MONNIER 

Yer Place: Fransız Kültür Merkezi l nstitu t Fraııçais, Istanbul 
Tarih Dare: 1 . ()6. 1 999 
Saat Time: 1 9.0U 
Giriş ücretsizdir Entrance free of clıarge 

F O T O G RA F  S E R G i S i  T i YA T R O  P I ! OTOG R A P H  E X H I B I T I O N  T H E A T R E  

Yer Place: Atatürk Kültür Merkezi 1 .  Fuaye Atatürk Cultural Center I st Foyer 
Tarih Dare: 1 9 - 29.05. 1 999 
Giriş ücretsizdir Emrance free of chargc 

• Adana Devlet Tiyatrosu sanatçısı Banu Kap/anealı'nın çeşitli oyunlardan çektiği fotoğraflar. 
" Picnıres from various plays shot by Ban11 Kaplanca/ı from Adana State Theatre. 
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GÖSTERi YERLERi 

VENUE ADDRESSES 

Aksanat 
İstik/al Caddesi, Akbank Binası 
Beyoğlu 
Tel: 02 12 252 35 00 

Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon 1 Konser Salonu 
Atatürk Cu/tura/ Centre, Grand Hall 1 Conı·ert Hall 
Taksim 
Tel: 02 12 25 1 56 00 

Aziz Nesin Sahnesi Aziz Nesi n Smge 
AKM otopark altı 
Taksim 
Tel: 02 12 293 3 1  09 

Dulcinea 
Mejelik Sokak. 20 Bodrum Kat. 
Beyoğlu 
Tel: 02 12 245 1 0  7 1  

Kenter Tiyatrosu Kenter Theacre 
Halaskargazi Caddesi, 35 
Harbiye 
Tel: 021 2  246 35 89 

Muhsin Ertuğrul Sahnesi Muhsin Enuğrul Stage 
i. B.Ş. Belediyesi Şehir Tiyatroları 
Harbiye 
Tel: 021 2  246 06 28129 

Taksim Sahnesi Taksim Scage 
Sıraselviler Caddesi 
Taksim 
Tel: 021 2  249 69 44 
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Dans Sergisi 1 06 
F@ust Sürüm 3.0 42 
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Ferhad ile Şirin 1 00 
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Geyikler Lanetler 80 
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Martı 90 
Misyon 96 
Molly S. 64 
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Roberto Zucco 58 
Romeo ile Jüliet 50 
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INDEX 

Deers Curse 80 
Exhibir ion of Dance 106 
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13° FESTiVAL KATALOGU 
FESTIVAL CATALOGUE 

Baskıya Hazırlayanlar Editors 
DIKMEN GÜRÜN 
KOZA GÖKBUGET 
ANI HADDELER 

Festival Afişi Festival Paster 
PAUL McMILLEN 

Grafik Tasarım Graphic Design 
BÜLENT ERKMEN 

Grafik Uygulama Art Work 
OSMAN TÜLÜ (Tipograf) 

Baskı ve Cilt Priming 
OFSET YAPIMEVI 

ISBN 975-7363- 1 1 - 1  

Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali 
International İstanbul Theatre Festival 
(Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
İstanbul Foundation for Culture and Arrs) 
lstiklal Caddesi Luvr Apt. 1 46 
Beyoğlu 80070 Istanbul 
Tel: (02 1 2) 293 3 1  33 - Dahili 1 Exr: 38, 40, 4 1  
Faks: (02 1 2) 249 5 6  67 
e-mail: theatre.fest@istfest-tr.org 
Internet: http://www.istfest.org 



i stanbu l Festival leri 
i nternet'te 

internet http://www.istfest.org 

E-mai l :  fı lm.fest@istfest-tr.org 
theatre.fest@istfest-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 
sagladıgı Internet hizmetleri için SUPERONLINE'a 

teşekkür eder. 

The isranbul Foundation for Culmre and Arts 
would ! ike to dıank 

SUPERONLlNE as the l mernet Service Provider. 



NOTLAR NOTES 



* ıı. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali 

için hazırlanan bu katalog, 

Yahya Kemal Mahallesi Okul Sokağı 4 

Kağıthane 80360 Istanbul adresindeki, 

(0212) 295 86 01 telefon ve (0212) 295 64 55 faks numaralı 

0FSET FILMeiLIK VE MATBAACıLIK SAN. VE Tic. AŞ 
tarafından basılmıştır. 

Mayıs 1999, Istanbul 
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