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ÖZEN YULA’NIN REJĠ ANLAYIġI 

ÖZET 

 „Ġnsanı insana insanla insanca anlatma sanatı‟ kavramıyla baĢlayan serüven, Özen 

Yula‟yı da içine katarak yoğurmuĢ ve yaĢadığı dünyanın gerçekliğini gözler önüne 

serme Ģansını ona vermiĢtir. YaĢadığı coğrafya, içinde bulunduğu toplum, düĢ 

dünyası ile birleĢerek ona yazınsal anlamda dile gelme yeteneği sunmuĢtur. 

„KonuĢamayanların sesi olmak‟ deyimini tam anlamıyla bizlere gösteren Yula, 

toplumun dıĢlanmıĢ, ötekileĢmiĢ, Ģiddete maruz kalmıĢ, duyarsız yanlarına 

değinerek, bu kavramları, ortaya koyduğu çağdaĢ yorumuyla bizlere yaĢatmaktadır. 

Ağırlık olarak, klasik aile dramlarından çok, gündeme gelmeyen, üzeri kapatılan ya 

da görmezden gelinen konuları iĢlemiĢtir. Bu çalıĢmada, ÇağdaĢ Tiyatro‟nun önde 

gelen yazar ve yönetmeni Özen Yula‟nın sahnelediği on altı adet oyunda kullandığı 

reji tekniğinin analiz edilmesiyle ortaya çıkan tespitlerle, ortak noktalar ve ayrılan 

yanlarıyla yönetmenin reji yorumundaki bakıĢ açısı belirlenmiĢ olacak ve geleceğin 

çağdaĢ yönetmenlerine izledikleri yolda örnek teĢkil edecektir. 

 

Anahtar Kelimeler Tiyatro Yönetmeni, Özen Yula, Toplu Oyunları, Reji Anlayışı 
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ÖZEN YULA'S SENSE OF DIRECTING 

ABSTRACT  

The adventure, which began with the concept of “humanly art of telling the human 

with human to human” took Özen Yula into it and oppressed him, then it gave him 

the chance to reveal the reality of World in which he lived. The geography in which 

he lived, the society he was in have all been combined with his world of dreams, 

gave him the ability to express it in writing. Yula, who literally shows us the phrase 

'being the voice of those who can't speak', reveals to us with his contemporary 

interpretation by mentioning the exclusionary, marginalized, violence exposed, 

insensitive sides of society. Rather than classic family dramas, he mainly has handled 

the subjects that don't come up, covered up or ignored.In this study, the director's 

perspective was determined by analyzing the directing technique used by Özen Yula 

in sixteen theatre plays, the common points and different viewpoints, and this will 

create an example for future director candidates in the path they follow. 

 

Keywords: : Theatre Director, Özen Yula, Various Plays, Sense of Directing 
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1.  GĠRĠġ 

Bu tez, Özen Yula‟nın Reji yöntemlerini konu almaktadır. Bir tiyatro insanı 

olarak Özen Yula‟nın yönettiği oyunlarda kullandığı yöntemler, teknikler ve 

kodları araĢtırarak onun reji anlayıĢını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Dekor, 

kostüm, ıĢık, ritim ve oyunculuktaki tercihi nedir? Oyunu sahneye taĢırken 

hangi kodlardan hareket etmektedir?  Bunların ortak noktaları var mıdır? Gibi 

sorulara cevap aranır. 

Bu araĢtırmada, doküman incelemesi yöntemiyle kaynaklar taranıp, makaleler, 

tezler, dergi ve gazetelerdeki hakkında yapılan eleĢtiriler, röportajlar, sosyal 

medya haberleri, sahnelediği oyunların video kayıtları incelenmiĢtir.  Özen 

Yula‟nın hayatı kısmında değinilen, yüksek lisans bitirme tezi olarak 

sahnelemiĢ olduğu “Hayvanat Bahçesi Hikayesi” ve doktora öğrenimi için 

sahneye koyduğu “ AteĢli Sabır” ile 2010 yılında Cleveland State University‟de 

ders verdiği dönemde Do Not Call Me Fat! (Bana ġiĢko Deme), öğrencilerle 

beraber yazdığı CODENAME: Exile (Kod Adı Sürgün) adlı oyunlarının arĢiv 

bilgisi olmadığı için, inceleme “Yakın Doğu‟da Emanet” oyunu ile baĢlamıĢ, 

toplamda 16 oyun üzerinde yapılmıĢtır. Sonuç kısmında sanatçının yönetmiĢ 

olduğu oyunlar üzerinden varılan reji anlayıĢı değerlendirilmiĢtir.  

Günümüz televizyon ve internet çağında geri planda kalan tiyatroya klasik bir 

yapı ile devam ettikçe unutulmaya yüz tutacağının kaygılarını güden yönetmen, 

izleyicinin algısını tekrar bu yönde arttırmak ve canlı tutmak için, yapılması 

gerekenin öncelikle ÇağdaĢ bir yorum getirmek olduğunu görmüĢ,  uygulamıĢ 

olduğu yöntem ve tekniklerle bunu baĢarılı bir Ģekilde ortaya koymuĢtur. 

Toplumda ötekileĢme, kimlik kaygıları ile değer yargılarındaki bozulmaları 

sanat yaĢamında vurgulamak isteyen yönetmen, bunu seyir geleneğine yeni bir 

üslup katarak yaĢatmak istemiĢtir. Geleneksel motifler, dönemsel Ģarkılar ve 

merak uyandıran, dikkatleri üzerine toplayan ön oyunlarıyla kalmayıp, izleyiciyi 

yer yer hikayenin bir parçası da yaparak ve içeriğindeki öze dair bizi biz yapan 
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değerlere dokunuĢuyla, unuttuğumuz, göz ardı ettiğimiz kendimizden bir Ģeyleri 

de bizlere tekrar hatırlatmaktadır. 
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2.  ÖZEN YULA VE REJĠ ANLAYIġI  

2.1 Özen Yula’nın Hayatı 

1965 yılında EskiĢehir‟de Dünya‟ya gelen sanatçının, tam adı Mutlu Özen 

Yula‟dır. Babasının subay, annesinin de öğretmen olmasından dolayı, 

Anadolu‟nun çeĢitli kentlerinde bulunmuĢtur. Sömestır tatillerinde memleketi 

EskiĢehir‟e giden Yula‟nın, ninesi, Cumhuriyet‟in ilk öğretmenlerinden biridir. 

Dayısı ise Gaziantep‟li bir gazetecidir. Böyle olunca okuma geleneği olan b ir 

evde yetiĢir. Babasının görevi nedeniyle, çocukluğu Gaziantep‟te geçer. 80‟li 

yılların baĢında lisedeyken Gaziantep‟te bir gazetede yazmaya baĢlar. Bunun 

yanı sıra, Çin Ģiirinden çeviriler de yapar. Edebiyat ilgisini çekince, lisede 

edebiyat sınıfına geçer; hikayeler yazmaya baĢlar. Bu arada tiyatroyu da 

sevmektedir; kendince denemeler ve oyunlar yazar. Lise son sınıfta burs 

kazanarak ABD‟ye gider. Oregon West Albany High School da lise öğrenimini 

tamamladıktan sonra yurda döner. Türkiye‟de askeri yönetim sonrası çok partili 

döneme geçildiği için seçimlerin yapıldığı bir zamana denk gelir. Ġktisat 

bölümünün önem kazandığı düĢünülerek kendisine üniversite sınavında bu 

bölümü tercih etmesi tavsiye edilir. Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü‟nü 

kazanan Yula, çok memnun olmasa da üniversite öğrenimini tamamlar. Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi‟nde Sevda ġener‟le görüĢür ve ona 

tiyatroya olan düĢkünlüğünü ifade eder. Sevda ġener de kendisini sınava almaya 

kabul eder. Sınavı baĢarı ile kazanan Yula, yüksek lisans öğreniminin ikinci 

yılında (1990) tekrar New York‟a gider. Postmodernizm üzerine tezini hazırlar. 

Tez konusu olarak, Handke Tiyatrosu “Kaspar” Oyunu üzerine çalıĢır. 

Körfez krizi çıkınca yurda döner ve tezini tamamlayıp, aynı ünivers itede 

doktora eğitimine baĢlar. Doktora öğreniminde, “ÇağdaĢ Türk Dramı‟nda kadın 

imgesi ve kadın tipleri” üzerine çalıĢır. “Arketip”ler, “Prototip”ler ve 

sonrasında da günümüzde “Steriotip” olarak dönüĢümleri üzerine çalıĢmasını 

yapar. Bu sırada, Ġstanbul Yapı Kredi Yayınları‟ndan, kendisine, kitaplık 

dergisini çıkarmak üzere, editörlük teklifi gelir. Doktorasını tez aĢamasında 
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bırakıp Ġstanbul‟a yerleĢir. Editörlük, reklam metni yazarlığı, kreatif 

direktörlük, tiyatro alanında yazarlık ve rejisörlük yapar. Bu sırada hikaye 

kitapları ve oyunları çıkar. 1993 yılında Fransa Bordeaux'da Tiyatro Festivali'ne 

Türkiye'deki genç eleĢtirmenleri temsilen katılır. 1993 yılında yayınlanan “Öbür 

Dünya Bilgisi” isimli öykü kitabıyla beraber pek çok öykü, hikaye ve tiyatro 

eserine de imza atar. Oyunları ilgi görür ve uluslararası alana onlarla çıkar. On 

beĢ dile çevrilen oyunların, ABD, Almanya, Ġtalya, Ġsveç, Ġsviçre, Avusturya, 

Fransa, Bosna, Belarus, Finlandiya, Polonya gibi ülkelerde, prodüksiyonları ya 

da okumaları yapılır. “AĢk Evlerden Uzak” Lehçeye çevrilir; Polonya‟da Dialog 

dergisinde basılır. Ayrıca, ABD, Fransa, Macaristan, Ukrayna ve Bulgaristan‟da 

çeĢitli antolojilerde oyunları basılır. ABD‟de New York‟ta iki kez prodüksiyonu 

olur. “Sahibinden Kiralık” Sorbonne Üniversitesi‟nde karĢılaĢtırmalı çevirisi 

yapılır. Bir hikâyesi Ġngilizceye çevrilir ve Kanada‟daki Descant dergisinin 

Türkiye Özel Sayısı‟nda basılır. Ġki arkadaĢı ile yazdığı “Eksik Defter”, “Tuhaf 

Kitap”, Ġngilizce, Fransızca ve Türkçe basılarak Lüksemburg‟da satıĢa sunulur.  

2001 yılında, “Ay Tedirginliği”, Afife Ödülleri'nde Cevat Fehmi BaĢkut yılın en 

baĢarılı oyun yazarı ödülünü ve Arızalı Kalpler adlı kitabındaki „„Mazi TaĢıyan 

Trenler‟‟ hikayesi Haldun Taner öykü ödülünü kazandırır. 2001'de Viyana'da 

“Kontext: Europa” Festivali'ne kapanıĢ oyunu olarak seçilen “Ay Tedirginliği” 

ile, 2002'de son defa yapılan Bonn Bienali'nde,  Türkiye'yi yazar olarak temsil 

eder. Oyun Almanca‟ya çevrilir, Ġsviçre‟de de bir tiyatroda oynanır. 20. 

Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali özel ödüllerinde, öykü ve roman yazarı 

olarak,  Sevda ġener Tiyatro Yazarlığı Ödülü'ne layık görülür. 2002 yılında 

Gayri Resmi Hurrem, tam ismiyle “Gayri Resmi Tarihe Göre Hurrem 

Sultan‟dan Adap Erkan Dersleri”, Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, 2004 Cevat 

Fehmi BaĢkut özel Ödülü ile en baĢarılı oyun yazarı gösterilir. Oyun,  2004 

Ġsmet Küntay Tiyatro Ödülleri‟nde de “En Ġyi Oyun Yazarı” ödülüne, “Kırmızı 

Yorgunları” adlı oyun ile birlikte değer bulunur. 2004 yılında Bulgaristan‟da 

okuma tiyatrosu olarak sunulur. 2005 yılında Berlin Tiyatrom 

Topluluğu tarafından sahneye konur ve son olarak 2008 yılında New York'ta 

sahnelenir.  

Uluslararası alanda farklı yönetmenlerce oyunları seçilerek  çalıĢmaları yapılan 

sanatçı, çeĢitli Avrupa‟lı yazarlarla ortak projelerde görev alır. 2003 Japonya'da 

http://www.turkcewiki.org/wiki/Bulgaristan
http://www.turkcewiki.org/w/index.php?title=Berlin_Tiyatrom_Toplulu%C4%9Fu&action=edit&redlink=1
http://www.turkcewiki.org/w/index.php?title=Berlin_Tiyatrom_Toplulu%C4%9Fu&action=edit&redlink=1
http://www.turkcewiki.org/wiki/New_York
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Türk Yılı kapsamında Festival ve Japan Performing Arts Center ortak yapımı 

“Yakındoğu'da Emanet” Dünya prömiyerini yapar. Oyun, Japonya‟da Suziki 

hareket metodunun yaratıcı yönetmen Tadashi Suziki‟nin tiyatrosunda da 

sahnelenir. 2004‟te Mısır Kahire‟de deneysel tiyatro festivalinde, sonra da 

Ġstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali‟nde sahnelenir. Oyun, 2009‟da Paris‟te 

Maison des Metallos‟da “Fransa‟daki Türkiye Yılı” kapsamında Özen Yula 

rejisiyle okuma performansı olarak sahnelenir.  

2006 Almanya Oriont Expres projesinde görev alan sanatçı, burada beĢ yazar ile 

bir araya gelip, bir oyun yazarak, altı vagonlu bir trende, bir saat içerisinde, her 

vagonda dönüĢümlü olarak bir oyun sahnelenmesine katılır. Schaubühne am 

Lehniner Platz‟da sahnelenen bu oyunun “Ġstanbul-Sofya” ayağını yazar. 2007 

yılında proje danıĢmanlığını Can Dündar'ın yaptığı ve Ordu Belediyesi 

Karadeniz Tiyatrosu (OBKT) eski genel sanat yönetmeni Aydın ÜstüntaĢ adına 

eleĢtirmenlere verilmek üzere konulan ödülün seçici kurulunda görev alır. 

“Sahibinden Kiralık”, Ġtalya‟da ASTI Festivali‟nde Mauro Avogadro tarafından 

sahnelenir. Almanya‟da Sechaubühne am Lehniner Platz‟da ve Fransa‟da 

Avignon‟da Chartreuse‟de okuma tiyatrosu performansı olarak sunulur. 

“Sahibinden Kiralık” 2009‟da Paris‟te Maison des Metallos‟da “Fransa‟daki 

Türkiye Yılı” kapsamında Laurent Muhleisen rejisiyle ve “Yakındoğu‟da 

Emanet” de Özen Yula rejisiyle okuma performansı olarak sahnelenir. 2010 

yılında ABD‟de Cleveland‟da “Creative Fusion” programına seçilen ilk sanatçı 

olarak, “Artist in Residance” davetlisi olur ve yenilikçi oyunları ile meĢhur 

olan, Cleveland State University‟de ders verip üniversitede ve Cleveland Public 

Theatre‟da yazdığı oyunları sahnelenir. 2014-2015 arasında Besteci-piyanist 

Fazıl Say‟la “Hermias-Yunus Sırtındaki Çocuk” ve “Stelyanos Hrisopulos 

Gemisi” eserlerinde yazar ve yönetmen olarak çalıĢır. 2016‟da Ankara Devlet 

Tiyatrosu‟nun teklifi üzerine “Gayri Resmi Hürrem” oyununu sahneler. Yine 

2016‟da, sanatçı “Bir enstelasyonun içinde kurulan hakikat durumu” olarak 

nitelendirdiği, alıĢılmıĢın dıĢında yapılan, “Ân” oyununu sahneler. TRT'de 

yayınlanan "Tiyatro Daima!" programının hem sunuculuğunu hem yapımcılığını 

gerçekleĢtiren sanatçı, Wiesbaden Tiyatro Bienali‟nin Türkiye sorumluluğunu 

da yürütür.  
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“Kenarda köşede kalmış insanların hikayelerini anlatmaya çalışıyorum” diyen 

sanatçı, eserlerinde, Ģiddet, ötekileĢme, duyarsızlaĢma kavramlarına değinerek 

yaĢam döngüsü içinde kıyıda kalan insanların çoğu kez ölümle yaĢam arasında 

kaldıkları yalnızlığı ve kırılma noktalarını aktarır. Oyunları ve eserleri 

üniversitelerde çeĢitli tezler ve incelemelere konu olan Özen Yula, halen serbest 

yazarlık yanında tiyatro yönetmenliği de yapmaktadır. Ġstanbul ve Ankara‟da 

yaĢayan sanatçı Ġstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve 

Oyunculuk Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. 

Sanatçı, 1996 yılında Ay Tedirginliği, Dünya‟nın Ortasında Bir Yer, 1998 

yılında Ġstanbul Beyaz Rakı Rengârenk, Kırmızı Yorgunları, Gözü Kara 

Alaturka, 2002 yılında Gayri Resmi Hurrem, Sahibinden Kiralık, Yakındoğu'da 

Emanet, 2004 yılında AĢk Evlerden Uzak, Rahvan Giden Atlılar , Ġstanbul-

Sofya, 2007 yılında Yala ama Yutma!, 2008 yılında Stuttgart Diyalogları ve Bir 

Monolog, 2014 yılında Bakarsın Bulutlar Gider adlı oyunların yazarlığını 

yapmıĢtır. 

Yönetmenliğini yaptığı oyunlar ise, yüksek lisans bitirme tezi için 1991 yılında, 

Edward Albee‟nın yazdığı “Hayvanat Bahçesi Hikayesi (The Zoo Park)” (1958) 

adlı oyunu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi‟nin deneme 

sahnesi olan Melahat Özgü Sahnesi‟nde sahneler. Takip eden süreçte doktora 

bitirme projesi için 1991‟de ġilili yazar Antonio Skármeta, “AteĢli Sabır 

(Ardiente Paciencia)” adlı eserini sahneler.  

2003 yılında Yakın Doğu üçlemesinin ilki olan ve Yakın Doğu‟nun geçmiĢini 

distopik bir hikaye ile anlatan “Yakındoğu'da Emanet”i sahneler. 2005 yılında 

EskiĢehir ġehir Tiyatrosu‟nda “Gözü Kara Alaturka” sahnelenir; oyun burada 5 

yıl devam eder. Yine aynı yıl Kenter tiyatrosu‟nda “Kocasını PiĢiren Kadın” 

izleyici ile buluĢur. 2009 yılında Duru Tiyatro bünyesinde “Ay Tedirginliği” ve 

Romen Kültür Merkezi yapımcılığında da “Stop The Tempo” oyunları 

sahnelenir. 2010 yılında Cleveland State University‟de ders verdiği dönemde 

Do Not Call Me Fat! (Bana ġiĢko Deme) ve öğrencilerle beraber yazdığı 

CODENAME: Exile (Kod Adı Sürgün) sahnelenir 

2012 yılında SALT Galata da “Pusulasız”, 2014 yılında, Cihangir‟de BO Sahne 

prodüksiyonunda “Bakarsın Bulutlar Gider” oyununu sahneleyen sanatçı, yine 

http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPUF5X1RlZGlyZ2lubGklQzQlOUZpJmFjdGlvbj1lZGl0JnJlZGxpbms9MQ
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPUQlQzMlQkNueWFuJUM0JUIxbl9PcnRhcyVDNCVCMW5kYV9CaXJfWWVyJmFjdGlvbj1lZGl0JnJlZGxpbms9MQ
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPSVDNCVCMHN0YW5idWxfQmV5YXosX1JhayVDNCVCMV9SZW5nJUMzJUEycmVuayZhY3Rpb249ZWRpdCZyZWRsaW5rPTE
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPUslQzQlQjFybSVDNCVCMXolQzQlQjFfWW9yZ3VubGFyJUM0JUIxJmFjdGlvbj1lZGl0JnJlZGxpbms9MQ
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPUclQzMlQjZ6JUMzJUJDX0thcmFfQWxhdHVya2EmYWN0aW9uPWVkaXQmcmVkbGluaz0x
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPUclQzMlQjZ6JUMzJUJDX0thcmFfQWxhdHVya2EmYWN0aW9uPWVkaXQmcmVkbGluaz0x
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPUdheXJpX1Jlc21pX0glQzMlQkNycmVtJmFjdGlvbj1lZGl0JnJlZGxpbms9MQ
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPVNhaGliaW5kZW5fS2lyYWwlQzQlQjFrJmFjdGlvbj1lZGl0JnJlZGxpbms9MQ
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPVlhayVDNCVCMW5kbyVDNCU5RnUlRTIlODAlOTlkYV9FbWFuZXQmYWN0aW9uPWVkaXQmcmVkbGluaz0x
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPVlhayVDNCVCMW5kbyVDNCU5RnUlRTIlODAlOTlkYV9FbWFuZXQmYWN0aW9uPWVkaXQmcmVkbGluaz0x
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPUElQzUlOUZrX0V2bGVyZGVuX1V6YWsmYWN0aW9uPWVkaXQmcmVkbGluaz0x
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUmFodmFuX0dpZGVuX0F0bCVDNCVCMWxhcg
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPSVDNCVCMHN0YW5idWwtU29meWEmYWN0aW9uPWVkaXQmcmVkbGluaz0x
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPSVDNCVCMHN0YW5idWwtU29meWEmYWN0aW9uPWVkaXQmcmVkbGluaz0x
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPVlhbGFfYW1hX1l1dG1hJmFjdGlvbj1lZGl0JnJlZGxpbms9MQ
http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPUJha2FycyVDNCVCMW5fQnVsdXRsYXJfR2lkZXImYWN0aW9uPWVkaXQmcmVkbGluaz0x
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bu yıl Bodrum D-Marin Klasik Müzik Festivali‟nin sipariĢi olan, Fazıl Say‟ın da 

yazarlık ve yönetmenliğini teklif ettiği “Hermias Yunus Sırtındaki Çocuk” 

Efsanesi‟nin metnini yazar ve yönetir. 2015 yılında Galata Perform‟un 

düzenlediği Uluslararası projenin bir parçası olan “Ben O Ġstanbul‟u Çok 

Sevdim”  oyununu sahneleyip akabinde de, 2016 yılında, Ankara Devlet 

Tiyatrosu‟nun isteği üzerine, kurmaca bir hikaye olan “Gayri Resmi Hurrem” 

oyununu ve aynı yıl ĠKSV Festivali‟nin prodüksiyonunda gerçekleĢen, 

uygulayıcı yapımcılığını Nilgün Kurt‟un üstlendiği “Ġnmersive Theatre 

(Kapsayıcı Tiyatro)” örneği olan “Ân” ı hayata geçirir. 2017 yılında, Ankara 

Devlet Tiyatrosu‟nun, kendisinden bir oyun teklifinde bulunması üzerine, Nahid 

Sırrı Örik‟in; 1930‟larda yazdığı “Ġhanet” adlı oyununu önerir, oyun kabul 

görür; oyunu sahneler. 

2018 yılına gelindiğinde, genç yaĢta hayatını kaybeden Fransız yazar ve 

dramaturg Emmanuelle Marie‟nin 2005 yılında yazdığı,  Ezop sahnenin 

yapımcılığını üstlendiği, “Beyaz” adlı oyunu sahneler. Beyaz, Özen Yula‟nın en 

son yönettiği oyundur.  

Sanatçının oyunları dıĢında deneme, öykü ve roman türlerinde de eserleri 

bulunmaktadır. 2001 yılında denemeler yazmaya baĢlayan sanatçı, “Jartiyer 

Kırbaç ve Baby-Doll'ün Ötesindekiler”, "Hayattan Apartma”, “21 Kadın 

Portresi" ve 2004 yılında da “Eksik Kitap ve Tuhaf Defter” (Birhan Keskin ve 

Tül Akbal Süalp ile beraber) isimli denmelerini yazar. 

Öykü türünde yazmaya, 1993 yılında “Öbür Dünya Bilgisi” ile baĢlayan sanatçı, 

1995‟te “Kayıp kent Üçlemesi”, 1998 “Buğuevi”, 2002 “Arızalı Kalpler” ve 

2005 yılında “Tanrı Kimseyi Duymuyor” isimli öykülerini yazar.  

Sanatçı roman türünde ise, 2000 yılında “Hayat Bir Kere” ve 2009‟da “Gizli 

AĢk Bu” adlı eserlerini yazar. 
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2.2 Özen Yula’nın Reji AnlayıĢı 

2.2.1 Yakın Doğu’da Emanet 

 

ġekil 2.1: Yakın Doğuda Emanet, AfiĢ 

Kaynak: Tiyatrolar.com.tr,2004 

Özen Yula'nın yazıp yönettiği “Yakındoğu” üçlemesinin ilki olan 'Yakındoğu'da 

Emanet', Türk DıĢiĢleri ve Kültür Bakanlığı ile Japon hükümeti tarafından 

ortaklaĢa düzenlenen '2003 Japonya'da Türk Yılı' etkinlikleri kapsamında dünya 

prömiyerini yapar. Tadashi Suzuki'nin SCOT topluluğunun ve Türkiye'den 

Ġstanbul Kültür Sanat Vakfı Tiyatro Bienali'nin ortaklaĢa prodüktörlüğünü 

üstlendiği oyun, 'Toga Bahar Festivali'nde seyircisiyle buluĢur. Akabinde 

Ġstanbul Tiyatro Festivali‟nde oynayan oyun, daha sonra da Kahire‟deki 

deneysel tiyatro festivali‟nde sahne alır. Tek perde olan oyun, 55 dk‟lık bir 

gösteri ve karanlık bir gelecek tahayyülü üzerinedir.  

Yönetmen yardımcılığını Cem Kenar‟ın yaptığı oyunda, Yetkin Dikinciler ve 

Devrim Naz iki kardeĢi oynarken, Serra Yılmaz yaĢlı kadın rolündedir. Oyunun 

koreografı olan Erdal Uğurlu, aynı zamanda oyunda yılan rolünde dansçıdır. 
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Oyunun müziklerini Alper Maral, ıĢık tasarımını da Yüksel Aymaz yapmıĢtır. 

Alper Maral, sahne üzerinde enstrüman kullanırken , aynı zamanda oyun 

sırasında kozadan çıkar; kozanın bir parçasıdır. Modacı Ümit Ünal, oyunun hem 

dekorunu hem de kostümünü tasarlamıĢtır. 

'Yakındoğu'da Emanet' iç savaĢ sırasında intihar eden bir adamın ağzından 

anlatılan, seyirciye emanet edilen bir hayat hikâyesidir. Oyun, geleceğin 

insanlarının bugünün insanlarına anlattığı 'ihanet', 'ölüm' ve 'çürüme' temaları 

üzerine Ģekillenen post bir masaldır.(Pak,2003)  

Oyunda, Dünya cehenneme dönmüĢtür. Bu cehennemden ölerek kurtulan 

“Adam”ın (insan), “gölgesi” ile yüzleĢmesini, günümüz Dünyası‟nın durumunu 

mitsel ve arketipsel bir iliĢki içinde değerlendirmektedir.(Keskin,2013)  

Mitolojik arketiplerden yola çıkan oyun, Habil ve Kabil, ilk cinayet, iç savaĢlar 

ve Orta Doğu‟daki bölgesel karıĢıklıklarla kötü bir gelecek olacağına dair bir 

kurgudur ve bir adam ile ölmüĢ ikizinin hikayesidir. “Adam” ölmüĢ ikizini 

yanında taĢımaktadır. Bir yılan “Adam”a yol gösterir. Bu yılan Adem ve 

Havva‟ya elmayı yediren yılandır. “Adam”, tarihsel derinliğe doğru, kolay 

anlaĢılamayacak karanlık bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta, bir iç savaĢın içine 

girer ve insanların birbirini öldürdüğünü görür. Bir süre sonra yaĢlı bir kadın ile 

(akıl hocası) karĢılaĢır. “Adam”, yaĢlı kadına, gözünü ikizinin kör ettiğini 

söyler. “Adam”ı himayesine alan yaĢlı kadın, onu sıcak su dolu bir küvete (anne 

rahmine dönüĢ) oturtur (su: yaratılıĢ ve arınma arketipsel nesnesi; aynı zamanda 

“su dolu havuz” gölge arketipinin sembollerinden biri olarak kabul edilir). 

“Adam”ın kan lekeleri temizlenir (yeniden yaratılıĢ).  Dokuz ay on gün küvette 

kalır. Yemeğini bile küvetin içinde yiyen “Adam”, yalnızca tuvalete gitmek için 

küvetten çıkar. Ġnsanlar mutsuzdur. Kaldırım taĢlarını yerlerinden sökmüĢler ve 

sokaklar boyunca yürüyorlardır. Her yerde nefret vardır; nefretin çocukları 

dünyaya geliyordur. “Adam”, kendini koruduğunu düĢündüğü küvetten, yeniden 

duvarlara yazılar yazma isteği ile çıkar. Bu sırada, suyun altında ikizini 

gördüğünü söyler (bütünlenme). Küvetten çıktığında nefreti yitirmiĢtir artık ama 

öfke denizinde yüzen insanlar birbirlerini yok etmiĢlerdir. 

“Adam”, yaĢlı kadını, bir duvarın dibinde, boynu kırılarak ölmüĢ olarak bulur. 

Yollar boyunca yürür, ne bir hayvan, ne bir insan hiçbir canlıya rastlamaz ve 
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Ģehrin sıfırı tükettiğini düĢünür. Artık oyunun baĢına dönülür ve “Adam”, 

kendini bir dağın baĢında bulur. Yapayalnız olduğunu gören “Adam”, Tanrı‟ya 

bakar ve ağlar. Ama Tanrı onu görmez. Yalnızca gökyüzünde bir savaĢ uçağı 

belirir. SavaĢ uçağı, “Adam”ın atalarından miras aldığı nefreti, kendinden 

sonrakilere devrettiğinin bir iĢareti olarak oyundaki yerini alır. Diğer yarısıyla 

bütünleĢen “Adam”, artık derin ve huzurlu bir uyku istemektedir. “Adam”, artık 

hiçbir Ģeyin bütünlüklü ve emniyetli olmadığını söyleyerek, insanları dikkatli 

olmaları yolunda uyarır ve onları önce kelimelerin lanetine, sonra da Tanrı‟nın 

acımasızlığına emanet eder. 

“Adam”, gençlerin etleriyle beslenen, kanlarıyla ıslanan ihtiyarları barındıran 

yeryüzünün acımasızlığından ve kendisine herkesten gizli verilen rastgele bir 

emanetten bahsetmektedir. Bu emaneti canı pahasına saklayıp, kendinden 

sonrakilere ulaĢtırmakla görevlidir. “Adam”ın sözünü ettiği, Adem ve 

Havva‟dan miras kalan öfke ve lanettir. Burada kollektif bilinçaltına ve ilksel 

zamanlardan birikerek kendisine devrolunan tüm mitoslara, sembollere, 

alegorilere ve arketiplere çok açık iĢaret edilmektedir. Öyle ki tüm bunları 

kendinden sonrakilere devretmekle yükümlüdür.  

Carl Gustav Jung‟a göre arketipler, insanlığın gelmiĢ geçmiĢ tüm atalarının 

psiĢik iĢlevlerinin çökeltisidir ve genel anlamda organik yaĢamın milyonlarca 

kez yinelenmiĢ ve biçimler seklinde yoğunlaĢtırılmıĢ deneyimlerinin 

birikimidir. Ġlkel zamanlardan bu yana yeryüzünde yaĢanmıĢ tüm deneyimler bu 

arketiplerde temsil edilmektedirler. Ġnsan, bireyselleĢme arketipleri olan 

“özben”, “ben”, “persona”, “gölge”, “anima-animus” ile yüzleĢmek ve onlarla 

uzlaĢmak Ģartıyla kendisini gerçekleĢtirecek, öteki karanlık tarafını asarak 

özgürleĢecektir. Gölge, bilinçdıĢı benliğin karanlık tarafıdır ve insanın 

bastırdığı, kiĢiliğin istenmeyen özelliklerini barındırır. Arketiplerin belki de en 

güçlü ve en tehlikelisi olan gölge, vahĢi ve acımasızdır; insandaki günah 

kavramından sorumludur. DıĢ dünyaya yansıtıldığında Ģeytani, düĢmanca, 

saldırgan davranıĢlar ortaya çıkar. Genellikle toplumun onaylamadığı duygu, 

düĢünce ve eylemlerin bilinç düzeyine çıkmasından sorumludur. (Keskin,2013)  

Oyun, paramparça bir yapıdan kelimeler ve anlamlar üzerine bütünlüğe yönelik 

bir yolculuktur. “Önce kelimelerin lanetine, sonra Tanrı‟nın acımasızlığına 

emanet ediyorum sizi”, diye biten oyun, yeni 21. Yüzyıl‟da iletiĢimsizlik-
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yabancılaĢma-yalnızlaĢma üçgeni içinde kıvranan bireyin yaĢadığı umutsuzluğu 

vurgulamaktadır (perpakitap.com,2019)  

Oyunu dört ana bölüme ayırıp, bölümleri, toprak, hava, su, ateĢ, unsurları ile 

bütünleĢtiren, bunu oyuncuların konuĢmaları, hareketleri ve oyunun müziğine 

göre yapılandıran yönetmen, bununla ilgili olarak Ģu ifadeleri kullanır;  “Toprak 

bölümünde yere yakın hareketler, sakin bir konuşma tonu, berekete yönelik 

imgeler var. Serra, oyunda, adamın hayatında var olmuş kadınları 

canlandırıyor. Dolayısıyla onun dinginliği, duruşu, adamın ve ikizinin 

şizofrenisi ve manik halleriyle iyi bir tezat oluşturuyor” (Yula,2003) 

Oyunda müzik ve hareket koreografisi önemli bir yer tutmaktadır. Erdal Uğurlu 

oyunun özünü destekleyen vücut dilinin kullanıldığı bir koreografi tekniği 

oluĢturmuĢtur. Oyunda, kardeĢler kelimelerle beraber vücudunu kullanarak 

hareket eder ve birbirinin üzerinden aĢar. Örneğin, küvette yıkanma sahnesinde, 

karĢılıklı oturup ayaklarını açarlar ve simetrik olarak beraber ellerini suya 

değdirip halka yaparlar.  

 

ġekil 2.2: Yakın Doğuda Emanet, Koreografi (Yerde) 

Ayrıca, heykel motifinden yola çıkılan koreografide, karakterler , hareketi 

yaptıktan sonra bir an heykel gibi kalıp sonraki harekete geçmek için hazırlık 

yaparlar. Heykel ritmini ve Ģeklini vermek için ıĢık tonlarından yararlanılmıĢtır. 

Ayrıca, yerde, ortada ve yukarıda geliĢen 3 hareket düzeni vardır ve bu 

hareketlerde ıĢıklarla ayrı bir alan yakalanmaktadır. 

https://www.perpakitap.com/kitap/toplu-oyunlari-3-gayri-resmi-hurrem-sahibinden-kiralik-yakindogu-da-emanet-ozen-yula-9789758648023
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ġekil 2.3: Yakın Doğuda Emanet, Koreografi (Ayakta) 

Ümit Ünal‟ın tasarladığı dekorda, sahne gerisindeki duvar boyunca aĢağı inen 

yırtılmıĢ, döküntü Ģeklinde perdeler ve yine perdelerden oluĢan kozalar vardır. 

Oyuncular önce kozalarından, sonra da yırtılmıĢ perdelerin arasından çıkar.  

 

ġekil 2.4: Yakın Doğuda Emanet, Dekor Tasarımı, kozalar ve perdeler 

Oyunun ıĢığını ve gölge tasarımını Yüksel Aymaz‟ın yaptığı sahnede, üç 

katman ıĢık vardır. Oyuncular, farklı renk katmanlarında farklı karaktere 

bürünmektedir. En üstte amber rengi ıĢıklar, ortada mavi renk ve altta da sarı ve 

kırmızı tonda sıcak ıĢıklar vardır. Oyuncular bazı sahneleri ortada eğilerek 

oynadıklarında vücutları amber rengi tonlarda aydınlanırken, en alttaki sıcak 

ıĢıklarla oluĢan kızıla yakın renkle de baĢka bir atmosfer oluĢmaktadır.  
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ġekil 2.5: Yakın Doğuda Emanet, IĢık Tasarımı, renk ve ton değiĢir 

Ümit Ünal‟ın tasarladığı kostümlerde ise, oyuncuların üzerlerinde siyah tonlarda 

sarkan kumaĢlar ve ipler görürüz. Gözlere ise belirgin makyaj yapılmıĢtır.  

Alper Maral, vurmalı ve üflemeli enstrüman seslerinin kullanıldığı, kesikli, bir 

ritim takip etmeyen, kendi ritmini kuran, deneysel müziği ile kaotik bir ortam 

havası yaĢatmaktadır. 

Oyunun, simgesel, soyut, kargaĢayı, kaousu ve savaĢı anlatan bir yapısı ve 

karanlık bir ruhu vardır. Oyunun geneline bakıldığında hareket ağırlıklı bir 

çalıĢmadır. Kelimelerle beraber vücudunu kullanarak hareket eden, birbirinin 

üzerinden aĢan, yer yer heykel sanatından izler taĢıyan ve ıĢık tonlarıyla 

desteklenen, bir hareket koreografisi vardır. Yönetmen, atonal müzik anlayıĢı ile 

seyirciyi dönemin kaotik ortamına götürürken, konuĢma dili ile vücut dilini 

bütünleĢtirmiĢ ve ritme uygun koreografide bir akıĢ sağlamıĢtır.  
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2.2.2 Gözü Kara Alaturka   

 

ġekil 2.6: Gözü Kara Alaturka, AfiĢ 

Kaynak: EskiĢehir.bel.tr, 2005 

EskiĢehir ġehir Tiyatrosu‟nda 2005 yılında sahnelenen oyun, 2 perde, 2 saatlik 

bir kara komedidir. Özen Yula‟nın yazıp yönettiği oyunun, dekorunu BarıĢ 

Dinçel, kostümünü Meryem Biçer, ıĢık tasarımını Ersen Tunççekiç yapar. 

Oyunda, Burcu Tutkun Oruç, Özlem Boyacı Onan, Devrim Özder Akın, 

S.Berkay Akın ve Mete Ayhan, rol alır. Yönetmen yardımcıları, E.Sevran Perk, 

Ecren Can Serim ve Burcu Tutkun Oruç‟tur. Oyunun dramaturjisini ġafak Özen 

yapar. Oyun, EskiĢehir ġehir Tiyatrosu‟nda 5 sene oynar. 

Oyunun konusu, Harbiye‟de bir ara sokakta, bir apartmanın yüksek giriĢ 

dairesinde, yatak odasında geçmektedir. Bir araya gelen beĢ kiĢinin hikayesinde, 

gece boyu sürecek olan ve nasıl sonuçlanacağı bilinmeyen zorunlu bir 

beraberliktir anlatılır. Oyunda, karakterlerin, hem eğlenceli, hem absürt, aynı 

zamanda da Ģiddeti de içeren bir durumla baĢa çıkma çabalarını görürüz.  
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Oyunda, yaĢı ilerlemiĢ, eski konsomatris olan bir kadın(Gönül,55) sevgilisinden 

dayak yer ve kaçarak aĢağı kattaki komĢusuna sığınır. Alt kattaki komĢusu, bir 

barda, barmen olarak çalıĢan genç bir çocuktur(Süha,27). DıĢarıda bir deli adam 

bulunur ve duvara çok mantıklı yazılar yazmaktadır (Rüstem 55). Oyunun 

seyrinde polisten kaçarak evdekilere katılan mafya tipli bir adam (Barbaros 30) 

ve beraberinde geldiği genç bir kız (Figen 23) vardır.  

Süha‟nın kaldığı dairenin salonu yeni boyanmıĢtır ve sadece yatak odası 

müsaittir. Salonda bir pencere bulunmaktadır. Pencere açıldığında Haliç‟in pis 

kokuları içeri gelmektedir; perdeler kapalıdır. Gönül ile Süha konuĢurlarken, 

Rüstem, duvara bir Ģeyler yazar ve Süha‟nın dairesinin penceresine bakar, sonra 

ortadan kaybolur. Bir süre sonra kapı çalar, Süha kapıyı açmaya gider, Gönül 

buruĢmuĢ olan yatak örtüsünü düzeltmek isterken yatağın altında donuk halde 

bir kadın cesedi olduğunu fark eder, korkar ve ne yapacağını bilemez. O sırada 

içeriye Rüstem girer. KonuĢmalarda Rüstem ile Gönül‟ün zamanında sevgili 

oldukları ve ayrıldıkları anlaĢılır; yıllardır konuĢmamıĢlardır. Ayrılık sonunda, 

Rüstem delirmiĢ, Gönül de üvey kardeĢiyle üst kata taĢınmıĢ ve orada 

yaĢamaktadır. Süha, Gönül ile Rüstem‟i baĢ baĢa bırakır. Gönül ve Rüstem, 

birbirlerine uzun zamandır yaptıklarını anlatırlar. DĢarıdan kovalamaca ve silah 

sesleri gelir. Polis birilerini kovalamaktadır. Kapı çalınır. Ġçeri aniden bir kız ve 

bir adam girer. Adam kabadayı tiplidir, kız ise uçuk kaçık bir tiptir. Tabanca ile 

içeridekileri rehin alırlar. Hepsi birlikte arka odaya geçer. Polis bunların 

peĢindedir. Bu sırada alt katta çığlık çığlığa seviĢen bir çift vardır. Gelen seste, 

adamın, tarzan gibi bağırarak, kadının üzerine atladığı anlaĢılmaktadır. SeviĢme 

sesi sırasında odadakiler bir anda donakalır.  Bunun dıĢında, asker uğurlama, 

polis kovalamacası ve silah sesleri gibi dıĢardan gelen sesler, içerideki aksiyonu 

kesintiye uğratır. Oyunun seyrinde anlaĢılır ki eve gelen adam ile kız kobra 

zehri kaçakçılığı yapmaktadır ve zehri müĢteriye satacakları sırada polis baskın 

düzenlemiĢtir. Ġkili, korku ve dehĢetle polisten kaçarken, kız , adamı bu eve 

yönlendirmiĢtir. Kız, aslında Süha‟nın sevgilisidir. Süha, sevgilisini kullanarak 

zehir kaçakçısı adamı kıstırıp, elinden parayı alıp, kız arkadaĢıyla beraber 

kaçmayı planlamaktadır. Ev sahibi kadının bunlardan Ģüphelenmesi üzerine, 

Süha, kadının, tığ yaparken, boynunu kırmıĢ ve cesedini de yatağın altına 

gizlemiĢtir. BeĢ kiĢi yatağın üzerinde, ev sahibi kadın ise bir ceset olarak 
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yatağın altındadır. Oyun sonunda, ölü kadın yatağın altından çıkartılınca, elinde 

yün iĢi ile öylece donuk vaziyette kaldığı anlaĢılır. Kadın , Marilyn Monroe 

kostümlü ve sarı saçlıdır. Herkes birbirini vurmuĢ, sadece Gönül hayatta 

kalmıĢtır. Salonda çok büyük bir kitap vardır, bu, Ġvan Goncharov‟un 

“Oblomov” kitabıdır. Gönül en sonunda kitabı alır ve yukarı çıkar. Sonrasında 

sevgilisiyle ve üvey kardeĢiyle kavga etme sesleri duyulur ve alt kattan da son 

olarak seviĢme sesi gelir. 

 

ġekil 2.7: Gözü Kara Alaturka, Önde, Rüstem, Figen, Süha, Gönül, arkada Barbaros 

Kaynak: EskiĢehir.bel.tr, 2005 

Tekstinde ironi olan oyunda, 

Rüstem: Esat‟la mutlu musun? 

Gönül: Elbette yoksa bunca zamandır nasıl sürdürürdüm ilişkimi?...Bu arada 

sen de mutlu görünüyorsun… 

Rüstem: Bunu nerden çıkardın? 

Gönül: Pantolonundaki beyaz lekelerden. Anlaşılan kendini epey mutlu 

etmişsin! 

Der. KonuĢmaların, birbirlerine dokunarak ve vurarak devam etmesi gibi fizikli 

komedi ve Rüstem‟in utanarak elleriyle lekeleri gizlemesi “Mutluluk bedende 

değil yürekte olmalı” (Yula, 2007:135) gibi absürt komedi anlayıĢı 

görülmektedir. Oyun sırasında, bazen kafası karıĢan Gönül, kapı ziline de 

oynamaktadır.  
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Oyunda, enteresan bir vücut dili kullanılmıĢtır. Kelimeler adeta ait olduğu 

bağlamdan çıkmaktadır. KonuĢurken beden dili kullanılılan oyunda, 

karakterlerin kendi aralarındaki tartıĢmalarda söz komiği, aynı odada olmaları, 

yatağın altında ceset olması ve rehin alınmaları gibi durum komedisi, Gönül‟ün 

armut oturacağına oturup kalkınca “Aauuuv” diye tepki vermesi gibi de kaba 

komedi unsurları vardır. 

Yönetmen bu oyunda farklı komedi üsluplarını bir bütünsellik içinde kurmaya 

ve kullanmaya çalıĢmıĢtır. Ayrıca oyunda geleneksel komedi de görülmektedir.  

Orta oyunundaki Kavuklu ile PiĢekar‟ın dönmesinden yola çıkılarak oluĢan 

hareket temrini ile yatak üzerinde hareket planları kurulmuĢtur. Gönül ve 

Rüstem sürekli yön değiĢtirerek konuĢurlar ve aynı zamanda da konuĢmalarını 

beden dilene yansıtarak birbirlerine vururlar. Bu kavga sırasında Gönül, yatağın 

altındaki cesedi ve kaçmayı unutarak, kavgaya yoğunlaĢır.  

 

ġekil 2.8:Gözü Kara Alaturka, Gönül-Rüstem, duvarda beyaz kanatlar  

Kaynak: EskiĢehir ġehir Tiyatroları,2005 

Oyunun, kara mizah ama absürte yakın bir dekoru vardır. BarıĢ Dinçer‟in 

yaptığı dekorda, herkes yatak odasında dev yatağın üzerinde oturur. Ayrıca 

sahne ortasında donuk sarı renkte dev bir ampul ve büyük bir kadın dudağı 

vardır. Duvarda siyah fonun önünde büyük boyda çarpık halde kartonet gibi 

duran Marilyn Monroe ile Charlie Chaplin posterlerini görürüz. Özellikle 

dikkati üzerine çeken, kenarları kalkmıĢ, ortası çukur olan dev bir yataktır. 

Yatağın baĢucunda mikado çöpleri, duvarda da bir çift kanat ve kanatlarla 
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bağlantılı bir pompa vardır. Gönül, serinlemek için pompayı kullanır ve 

kanatları hareketlendirir. 

Ersen Tunççekiç‟in tasarladığı doğal ıĢık ile dıĢarıya açılan pencerenden 

sokakta olan bitenler görülmektedir. Gece ıĢığının geçmesi, sokak lambasının 

yanması gibi doğal ıĢıktan yola çıkılarak zamanın geçiĢi yapılmıĢ, hayal 

kurdukları ve birbirlerine yalan yanlıĢ Ģeyler anlattıkları anlarda ise lokâl ıĢık 

ile aydınlatma sağlanarak o anki duruma uygun absürt bir atmosfer ıĢığı 

yaratılmıĢtır. 

 

ġekil 2.9:Gözü Kara Alaturka, Dekor Tasarımı, genel sahne görünümü, son sahne  

Kaynak: EskiĢehir ġehir Tiyatroları,2005 

Meryem Biçer‟in yaptığı kostüm tasarımında, Gönül‟ün saçları turuncudur. 

Göğüslerini daha iri ve belirgin gösterecek Ģekilde içlik kullanmıĢtır. Ayrıca tiki 

vardır ve ikide bir göğüslerini oynatır. Rüstem‟in üstü baĢı yırtık, pasaklı bir 

hali vardır. Barbaros‟un üzerinde kahverengi, geniĢ yakalı bir gömlek ve koyu 

renk kumaĢ pantolon, Figen‟in üzerinde hırka ve pijama ve  Süha‟da ise tiĢört ve 

Ģort görürüz. Oyunculardaki makyaj ise abartılıdır. 

"Oyunda İstanbul‟un kokusuyla insanların ruh halleri irdelenmektedir. “Süha: 

Şu salonun penceresini açayım biraz daha! Ama içerisi Haliç‟in bok kokusuyla 

dolacak…” (Yula1998;129). Bu sözlerle İstanbul‟da yaşayan herkesin ruhunun 

çürük ve kötü olduğu izlenimi uyandırılır. Süha gibi diğer oyun kişileri de 

İstanbul‟un bu kokusundan rahatsızdırlar. “Gönül: Haliç‟in kokusundan 

bunaldım. Sanki şehrin gazabı gibi bu koku!” (Yula 1998; 135). Oyun 
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kişilerinin aslında iç dünyalarındaki sıkıntıdan huzursuz oldukları, ancak bu 

gerçekle yüzleşme cesaretlerinin olmadığı anlaşılır. Gönül bu duyguyu 

korkmadan itiraf eden tek oyun kişisidir. “Bir rüzgâr çıksa da şu bok kokusu 

gitse! Hadi o gitti diyelim, içimdeki bok kokusu nasıl gidecek? Hangi rüzgâr 

giderecek bu kokuyu?” (Yula 1998;143). Oyun kişileri bir rüzgârın tüm acıları, 

kayıpları, hüzünleri silip götürmesini böylece yepyeni bir hayata başlamayı 

arzularlar. 

Türk oyunlarında ev, topluca katılımdan uzaklaştırılan, yalnız bedenleri 

yansıtan bir mekân olarak işlev kazanır. (Öztürk 2010;114) Ancak Yula‟nın bu 

oyununda „ev‟ oyun kişilerinin İstanbul‟un karanlık/çirkin yüzünden 

kurtaramaz. İstanbul ve onun çağrıştırdığı olumsuz kavramlar bazen oyun 

kişilerinin eylemleriyle, bazen düşünceleriyle bazen de açık bırakılan bir 

pencereyle evin merkezindedir. (Zerenler,2012:115-116) 

Oyunda, Zeki Müren ve Gönül Akkor Ģarkıları kullanılmıĢtır. Gönül Akkor ve 

Zeki Müren‟in Türk sanat müziği ve Alaturka müzik için bir form 

oluĢturduklarını ve farklı bir üslup yarattıklarını bu oyunda, bir  kez daha 

görürüz. Bu sanatçıların absürt Ģarkıları vardır. Örneğin Zeki Müren “deh deh 

düldül deh deh düldül sen düldülsün ben bülbül” , Gönül Akkor da “Böyle 

gelmiş Böyle böyle gider güleerrmiz” diye söyler. Kendi üslupları vardır. 

Böylesine sağlam üsluba haiz Ģarkıcılar çok komik ve değersiz Ģarkıları bile 

dinlenir hale getirmiĢlerdir. Oyunda herkesin bir Ģarkısı vardır; herkes bir Ģarkı 

hayal eder ve ona göre de bir sahne kurup oynar. PeĢ peĢe, Zeki Müren, Gönül 

Akkor ve tekrar Zeki Müren Ģarkıları gelir. Evin kapı zili, Zeki Müren‟in “deh 

deh düldül deh deh” Ģarkı melodisidir.  Oyunu kesintiye uğratan, dıĢ ses 

kullanılmıĢtır. Üst kattan gelen, Gönül‟ün birlikte olduğu adamın (Esat) sesi, 

sokaktan gelen asker uğurlaması ve polis kovalamaca sesleri ile alt  kattaki adam 

ve kadının seviĢme sesleri gibi. 

Özetleyecek olursak, “Gözü Kara Alaturka”, giderek bozulmakta olan bir 

hayatın, hayat tarzının hikayesidir. Kiminin korkunç, kiminin ise büyüleyici 

bulduğu bir kentte, yani Ġstanbul‟da, hem tuhaf hem komik bir  hayatın 

yansımasıdır. Oyun farklı komedi unsurlarının birleĢtiği bir kara komedidir. 

Ġçinde kaba komedi, ironi, söz komiği, hareket komiği, durum komiği 

kullanılmıĢtır. Dekorda ve kostümde bir takım Ģeyler, olduğundan büyük 
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yapılmıĢtır. Örneğin plak kapakları çok büyüktür. Oblomov kitabı çok büyük bir 

kitaptır. ġarkılarda ve kitaplarda söz konusu olan Ģeyler deformasyona gidilerek 

büyütülmüĢtür; gerçekliğin çarpıtılmıĢ halidir. Komedideki abartı, dekorda ve 

butoforda biçimsel olarak karĢılığını bulmuĢtur. Yönetmen bu oyunda da 

Geleneksel Orta Oyunu‟ndan yola çıkıp bir hareket planı da uygulamıĢtır. 

2.2.3 Kocasını PiĢiren Kadın  

Debbie Issıt‟in yazdığı,  “The Woman Who Cooked Her Husband”, çeviri adıyla 

“Kocasını PiĢiren Kadın”, isimli oyun, Aysa Prodüksiyon yapımcılığında, Özen 

Yula yönetmenliğinde, 29 Kasım 2005‟te Kenter Tiyatrosu‟nda izleyici ile 

buluĢur. Kara Komedi türündeki oyun, 2 perde ve 1 saat 50 dakikadır.  

Yönetmen yardımcılarının Gökçe Durat ve ġafak Uysal olduğu oyunda, Nergiz 

Çorakçı (Hilary), ġenay Gürler(Laura) ve Erdem Akakçe(Kenneth) rol alır. 

Nergiz Çorakçı‟nın oyundan çekilmesi ile Devrim Yakut (Hilary), adamın karısı 

rolünü üstlenir. Oyuncular Afife ödüllerinde en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu 

adayı gösterilir; Erdem Akakçe en iyi erkek oyuncu ödülünü alır. Sadri AlıĢık 

Tiyatro Ödülleri‟nde de Devrim Yakut en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanır.  

 

ġekil 2.10: Kocasını PiĢiren Kadın, Üç katlı pasta ve üzerinde oyuncular (Hilary, 

Laura, Kenneth) 

Kaynak:Tezer,2006 

 Ġki ev arasında geçen oyunun iki sahnesi evin dıĢında geçmektedir. Hilary ve 

Kenneth‟i evlidir. Kenneth‟i, karısını, Laura ile aldatmaktadır. Hilary, on dokuz 

yıllık evlilikten sonra kocasını Laura‟ya kaptırmıĢtır. Hilary,  Kenneth ve 
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Laura‟nın üçüncü evlilik yıldönümlerinde onları yemeğe çağırarak gücünü 

göstermeyi, intikam duygusunu ise gizlemeyi amaçlamıĢtır. Hilary‟nin en iyi 

yaptığı, Laura‟nın da hiç yapamadığı ve Kenneth‟nin de tutkun olduğu Ģey 

“yemek” tir. Oyun bu geceden itibaren baĢlar ve geriye dönük anlatım tekniğini 

izleyerek devam eder. Kronoloji bizi Laura ve Kenneth‟nin bir ev partisinde 

tanıĢmaları anına ve sonra da iliĢkilerinin baĢlaması sürecine götürür. Oyunda 

evlilik kurumunun geçirdiği süreç, yıpranma paylarıyla gayet net olarak 

anlatılır. Evliliğin ilk zamanlarında, Kenneth‟i Hilary‟e akĢam yemeğinde 

kızarmıĢ kuzu budu piĢirecek kadar para bırakırken, sonra spagetti ve köfte 

piĢirecek kadarını bırakır, daha sonra  görülür ki Kenneth‟i  artık hiç para 

bırakmamaktadır. Kenneth‟i karısına da sevgilisine de ayrı ayrı Ģeyler anlatır. 

Evlilik dansı ile baĢlayan oyun, yıllar sonra çiftin birbirlerinden sıkılarak 

boĢanmasına kadar gider. Oyunun sonunda Hilary ve Laura bir araya gelerek 

Kenneth‟yi piĢirip yer.  

Oyun, doksanlı yılların baĢında ilk oynandığında  Royal  Court  Theatre ve 

Edinburgh Fringe‟te epey ses getirir. Yazar Debbie Isitt, oyunu hem yönetir 

hem de Laura karakterini oynar. Isitt, oyunun ön sözünde hiçbir aksesuar 

kullanılmamasını, hareketlerin kesin ve belirgin olmasını istediğ ini belirtir. 

Ayrıca oyununun aslında bir tragedya olduğunu da söyler. Sahnede bir 

komediye dönüĢen oyun, insanlık tarihi kadar eski bir konuyu, kadın erkek 

iliĢkilerini, evliliği, aldatmayı, intikam duygusunu kocasını çok seven kadını, 

karısı tarafından çok sevilen erkeği, yalnız kalmak istemeyen bir baĢka kadını 

ele almaktadır. (Rüzgar,2005) Evlilik kurumunu eleĢtiren oyunda, yasak 

iliĢkinin legal hale dönüĢtü, bir aĢk üçgeni görülmektedir.  

Evliliğin gidiĢatı, yirmi yılda nelerin değiĢip eksildiği, kadınların adam üzerinde 

uyandırdığı heyecan gibi konuların Pop art ağırlıklı olduğu bir oyundur. Ayrıca 

oyunda  “Pop art” ile birlikte “Kitsch” ve akıcı hareketlere tanıklık ederiz. 

Hilary‟nin abartılmıĢ vücut  hatlarını, Laura‟nın sivriltilmiĢ göğüslerini 

kitsch‟in bir yansıması olarak değerlendirebiliriz. 
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ġekil 2.11: Kocasını PiĢiren Kadın, Dekor Tasarımı, pastanın her katını çevreleyen 

objeler 

Kaynak:Tezer,2006 

Hareketi bol bir oyundur. Oyuncular, oyunda sürekli kostüm değiĢtirir. Oyunda 

düĢüp kalkmalar, ĢaĢırmalar, ani espiriler gibi hareket komiği görürüz. 

Oyuncuların hareketleri, davranıĢları, ani tavırları, birbirleriyle 

karĢılaĢtıklarında yüzlerinde oluĢan tepkileri vb. gibi çizgi film estetiği olan bir 

oyundur. 

Veli ġafak Uysal‟ın yaptığı koreografi ile ilgili olarak Yula, Ģu ifadelerde 

bulunur “Oyunu hareket koreografisi üzerine, daha çok sessiz sinemada 

yararlanılan 'gag'ler, çizgi film tekniği ve farklı oyunculuk üsluplarının 

değerlendirildiği bir yapı üzerine kurdum.” (Yula, 2006) 

 Oyun evlilik dansı ile baĢlar. Arada tango dansı yapılır. Dans sırasında 

oyuncular aksesuarlarını değiĢtirirler. Oyuncular birbirlerine bir Ģeyler 

anlatırlarken bunu vücut diliyle destekleyerek yaparlar. Bu anlatım gölge oyunu 

gibidir; pop art ağırlıklı hareket komiği de denilebilir. 

“Oyun ve fantazi” kavramından yola çıkarak yapılan oyunun, dekorunu BarıĢ 

Dinçel, yapar. Sahnede 3 katlı büyük bir düğün pastası görürüz. Bunun, oyunun 

evlilik üzerine olması ve sürekli bir pasta hikayesinin geçmesinden dolayı 

olduğu anlaĢılmaktadır. Oyuncular, pastanın üzerinde rolünü sergiler. Pasta 

rengarenk süslerle ĢekillenmiĢtir, kenarlarında, süpürgeden, süzgece, sütyen‟ 

den, düğün çiçeğine  kadar ev eĢyaları, mutfak eĢyaları ve değiĢik iç çamaĢırları 

gibi iki kadının özelliklerini ve kostümlerini çağrıĢtıran objeler bulunmaktadır. 
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Pastanın en üst katı yatak odasıdır. Burada, sexi ve fantazili komedi sahnelerini 

görürüz. Orta kat, gündelik iliĢkilerin geçtiği kattır, en alt kat ise, normal 

karĢılamaların olduğu yerdir, burada ise giriĢ ve çıkıĢlar yapılmaktadır.  

Yakup Çartık‟ın yaptığı ıĢık tasarımı, renkli pop art‟tır. Neon ve canlı renkler 

kullanılmıĢtır. Pasta dekorunun her katının ayrı bir aydınlatması vardır. 

Ġçerisinde de aydınlatması olan pasta, oyun sürecinde,  bazen pembe, bazen sarı 

tonlarda,  oyunun sonunda ise beyaz ıĢıkla, aydınlatılır. 

Kara komedi tarzındaki oyun, dönemsel özellik göstermektedir. Bu nedenle 

altmıĢlı yılların giysileri, aksesuarları, saç biçimleri kullanılmıĢtır. Oyun 

sonunda Kenneth öldüğünde Elvis Presley görünümündedir. Devlet Opera Ve 

Balesi kostümcüsü Serdar BaĢbuğ‟un tasarladığı kostümler, Ġngiliz duvar 

kağıtlarından çıkarttığı desenlerle, Hilary‟de ev hanımı ve anaç, Laura‟da ise 

sexi bir izlenim uyandıracak Ģekildedir. Kostümlerde canlı ve patlayan renkler 

kullanılmıĢtır. Altın ve gümüĢ rengi, pırıltılı, taĢlı kıyafetlerdir.  

Oyuncular makyajı kendileri yapmıĢtır. Makyaj abartılıdır, çizgi film tekniği 

makyaja da yansımıĢtır. Çevreleri çizilmiĢ büyük gözler, kırmızı büyük 

dudaklar gibi canlı renklerin hakim olduğu bir makyaj görürüz. Oyuncularda saç 

modeli olarak abartılı peruklar kullanılmıĢtır. Oyunda,  Aloha, From, 

Hawaii, Surrender gibi Elvis Presley Ģarkıları, Starwars giriĢ müziği ve Tango 

müziği kullanılmıĢtır. Elvis Presley, aynı zamanda Kenneth‟nin düĢkün olduğu 

bir sanatçıdır. 

Özetleyecek olursak, farklı komedi üsluplarının bir arada kullanıldığı, kara 

komedi türündeki oyunda, hayatın ritminden farklı bir ritim yakalamayı 

amaçlayan, pop art bir dünyanın içine grotesk‟i yerleĢtiren yönetmen, grotesk 

hareketlerle hareket komiği yaratmıĢtır. KliĢelerle dalga geçerek farklı bir üslup 

yakalamıĢ ve bu yeni bir üslup‟a anlam kazandırarak, sahnede var olan 

görselliği zenginleĢtirmiĢtir.  
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2.2.4 Ay Tedirginliği  

 

ġekil 2.12: Ay Tedirginliği, AfiĢ 

Kaynak: Duru Tiyatro,2009 

Özen Yula‟ya, Cevat fehmi BaĢkut, yılın en iyi oyun yazarı ödülünü getiren Ay 

Tedirginliği‟nin ilk versiyonunu 2001 yılında Mustafa Avkıran yapar. Yula, 

2001'de Viyana'da Kontext: Europa Festivali'ne kapanıĢ oyunu olarak seçilen 

"Ay Tedirginliği" ile 2002'de de son defa yapılan Bonn Bienali'nde,  Türkiye'yi 

yazar olarak temsil eder. Oyun Almanca‟ya çevrilir, Ġsviçre‟de de bir tiyatroda 

oynanır. Yula, 20. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali  özel ödüllerinde, öykü 

ve roman yazarı olarak,  Sevda ġener Tiyatro Yazarlığı Ödülü'ne layık görülür.  

Oyun, 2009 yılında Moda Duru Tiyatro bünyesinde, Özen Yula 

yönetmenliğinde sahne alır. Tek perdelik polisiye kurgu içeren dram türündeki 

oyun, 1 saat 20 dakikadır. Yardımcı yönetmenliğini Ceren Demirel‟in üstlendiği 

oyunda,  Sezin AkbaĢoğulları ve Bekir Aksoy sahne alır. Sahne tasarımını 

BaĢak Özdoğan, koreografisini Ġlyas Odman,  ıĢık tasarımını da Emrah Keskin 

yapar. Oyun 2 sezon devam eder 
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Ay Tedirginliği, 1950‟lerin Ġstanbul‟unda kuytu tenha bir yerde deniz kıyısında, 

ılık bir bahar gecesi karĢılaĢan ve kopamayacakları bir oyuna giren bir kadınla 

bir adamın sırlarla örülü geçmiĢlerini ve hayatlarının kesiĢmesini konu 

edinmektedir. Adam yazdığı birtakım Ģeyleri okuyarak denize bırakır, kadın 

arkadan gelir. Adamı dinlerken çantasından bir tabanca çıkartır. Zaman çok 

tehlikeli bir zamandır ve orada bulunmak için geç bir vakittir. Kadın tabancayı 

çantasına tekrar koyup, gitmek üzereyken adam kadını durdurur.  

Adam: Ee, nasıl buldunuz? 

Kadın şaşırır 

Kadın: Burada olduğumu nasıl anladınız? 

(Yula,2007:12)  

Aralarında konuĢma baĢlar ve hikaye bunun üzerine kurulur.  Oyununun 

örgüsünü karakterlerin anlattıkları hikâyeler, masallar ve anılar oluĢturmaktadır. 

Donuk, tedirgin ve herkes gibi sırları olan bir sanat galerisi sahibesi bir kadın ve 

içinde yaĢadığı hüznü alaycılıkla maskeleyen sosyolog bir adam, kimseyle 

paylaĢamadıkları sırları hikâyeler üzerinden birbirlerine anlatır. 

(Habertürk.com,2009) O dönemde yaĢlı adamlar üzerine iĢlenen kuytu köĢe 

cinayetleri diye bilinen seri bir cinayet vardır. Adam , konuĢma sırasında kadını 

zorlar ve cinayetleri kadının iĢlediği anlaĢılır. Ayrıca, bu karĢılaĢmanın rastgele 

olmadığını, adamın cinayeti ima ederek kadını oraya çağırdığını ve kadından 

kendisini öldürmesini istediği de anlaĢılır. Bunun nedeni de adam vaktiyle 

sevdiği bir kadını çok hastalanınca ve hastalığı ağırlaĢınca onun ısrarı üzerine 

öldürmek zorunda kalmıĢtır ve onun ağrılığını üzerinden atamamaktadır. Kadın 

vazgeçip yine gitmeye niyetlenir. Daha önce öldürdüğü adamlara tabancayı 

doğrultup “mutlu musun” deyip cevabı beklemeden onları öldürmüĢtür.  

Dedesinin taciziyle büyüyen ve bunu kimselere söyleyemeden içinde büyüten 

kadın; öldürme ritüelini keĢfedene kadar olağan bir hayat sürer. Onun “mutlu 

musun” diye sorduğu kimsesiz, yaĢlı adamları öldürme ânı, sürekli olarak 

geçmiĢteki anlara dönüĢ içerir. Bu kiĢisel tarihi ânı, yeniden yeniden yaratma ve 

yok etme giriĢimi kadının yaĢamsal sebebi olmuĢtur. Eril iktidar altında susmak 

zorunda kalan kadının, küresel düzlemde olağanlaĢan bir güç göstergesiyle, 
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öldürme itkisiyle farklı bir dünyanın içinde erkekle ödeĢmesinin bir 

biçimidir.(Akın,2009:184) 

Oyunda çok katmanlı bir tedirginlik duygusu hakimdir. Seyircinin, oyuna ya da 

adamın baĢlangıçta anlattığı kurguda, oyun boyunca süren soruların yanıtlarını 

bulamamasından kaynaklanan tedirginliği, oyun kiĢilerinin sürekli hikaye 

kiĢileri ile anlaĢmasından düĢ(soyut)-gerçek(somut) arasında gidip gelmesinden 

ve onları tam olarak tanımlayamamaktan kaynaklanan tedirginlik, gerçeklik 

düzleminde veya doğada var(mıĢ) gibi görünen “tekrar”ın aslında olmadığını 

belirten söylemin en önemli göstergesi olan doğanın tedirginliği ya da oyuna 

adını veren Ay tedirginliği‟dir (Tekerek, 2006:s.19) 

 

ġekil 2.13: Ay Tedirginliği, Dekor Tasarımı, Adam(Bekir Aksoy) Kadın( Sezin 

AkbaĢoğulları)  

Kaynak:cnnturk.com,2010 

Oyun, tanıĢma polisiye bir kurgu olduğu için, birbirlerini anlamalarını ve bir 

sonraki yapacakları hamleye karar vermelerini sağlar. O hamlede adamın 

kendisini öldürtme çabası ve bunun için kadını zorlamaya çalıĢması, dedesi ile 

ilgili konuda onu taciz etmesi ve sonunda da kadının tabancayı adama 

çevirmiĢken kendisine çevirip kendisini vurmasını görürüz. Bu, adamın 

hayatında unutulmayacak bir derstir. Burada bir yarıĢma olduğu anlaĢılır; kim 

kimden daha zeki ve kim kime ne yapar? 
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Kadın ve adam, kullandıkları dil ve bu hikayenin içindeki “Kadın” ve “Adam” 

ın dilini kullanmaları nedeniyle aralarındaki dil iki farklı noktadan da 

kırılmaktadır.  Yazar, kadın ve adamın iletiĢim biçimlerini yalın bir Ģekilde 

sunarak, görünenin ardındaki gerçeğin indirgenmesine neden olmaktadır. Kadın 

ve adamın dil üzerinden ürettikleri kliĢenin asıl nedenleri ise “tipik” kadın ve 

erkek jargonunun art alanında kalmaktadır.(MeĢeci:2010,s.10)  

Oyunun tango sahnesinde, kadın ve adam, birbirlerine dokunmadan tango yapar. 

Koreografisini Ġlyas Odman‟ın yaptığı tango, oyuna biraz erotizm katarken, 

50‟li yıllarla bugün arasındaki erotizm anlayıĢı arasındaki farka da vurgu 

yapmaktadır. (Habertürk.com, 2009)  

BaĢak Özdoğan‟ın tasarladığı sahnede, dekor olarak, sahnenin her iki tarafında 

birer sokak lambası, arka alanda sahillerdeki istinat duvarı görevi gören kayalık 

alan benzetmesi, orta alanda eski bir kaldırım bankı ve yerlere serilmiĢ irili 

ufaklı yüzlerce çakıl taĢı görürüz. TaĢlar altına, sahnenin parke veya ahĢap 

yapısına zarar vermemesi için bir tabaka serilmiĢ durumdadır. (Bal,2009) Kadın 

beyaz topuklu ayakkabı, adam ise hafif topuklu bir makosen ayakkabı giymiĢtir. 

Kayaların üzerine oturarak ve taĢların üzerine basarak konuĢmaları geçer.  

Oyunda doğal atmosfer ıĢığı kullanan Emrah Keskin, ortamı Ay ıĢığı ile 

aydınlatmaktadır. Adam ve kadının yüzleri seçilecek Ģekilde bir ıĢık 

kullanılmıĢtır. Arada bir masal anlattıklarında ya da birbirlerine yalan hikayeler 

anlattıkları yerde ıĢıkta değiĢimlere gidilerek, atmosfer ıĢığı yaratılmıĢtır. Sokak 

lambasının cılız ıĢığının aydınlattığı sahne ise, oyuncuların kostümleri, çakıl 

taĢları, bir bank ve deniz manzarasıyla eski bir film karesini andırmaktadır. 

Gerçekçi bir özelliğe sahip olan oyunda, kostümler, koyu renk ve dönem 

kostümleridir. BaĢak Özdoğan‟ın tasarladığı 1950‟lilerin  kostümleri 

kullanılmıĢtır. Selin AkbaĢoğlu‟nun makyajı ise o dönemin kadınlarına has, 

gözleri daha belirginleĢtirecek, renklerin daha koyu ve belirgin olduğu, sürmeli 

bir makyajdır. Oyunda müzik kullanılmamıĢtır. Efekt olarak rüzgâr ve deniz 

sesleri gibi doğa sesleri duyulur. Ayrıca yürüme sırasında üzerine bastıkları 

taĢların sesleri de duyulur. En sonunda ise kadının ateĢ etme esnasında, 

içeriden, kurusıkı tabanca sesi duyulmaktadır. Video art tekniği kullanılan 

oyunda, fondaki film perdesinde yakamoz görüntüsü görülmektedir. 
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Karakterler oyunun sonlara doğru konyak içerler. Soğuk havada üĢüyen 

vücutlarını ısıtırken, bir taraftan birbirlerine karĢı ısınırlar. Kadın da erkek de, 

karakter olarak eĢit oranda suçlu ve eĢit oranda güçlü insanlardır. Dönemin 

karanlık yapısını anlatan, o dönemde Türkiye tarihindeki baĢlayan değiĢime 

iĢaret eden, bir oyundur.  

Metaforlar ve zihni meĢgul eden kelime oyunlarının yanı sıra oyunda inceden 

bir aĢk hikâyesi de vardır. AĢk‟ın kliĢeleri, aĢığın beylik cümleleri yok belki 

ama, aĢk vardır. Bir de oyunun üçüncü karakteri sayılabilecek bir cinayet. Tüm 

bunları anlatırken, hayata dair, bildik bir Ģeyleri de anlatmaktadır. Bir daha 

görmeyecek olmanın rahatlığıyla tanımadığımız bir insanla, sırlarımızı daha 

kolay paylaĢtığımız gerçeğini ve sözlerle iĢlediğimiz mecazi cinayetleri bizlere 

hatırlatatmaktadır. 

2.2.5 Stop To Tempo 

 

ġekil 2.14: Stop The Tempo, AfiĢ 

Kaynak: Romen Kültür Merkezi,2009 

Yapımcılığını Romen Kültür Merkezi‟nin yaptığı, Mask Bar‟ın da katkılarıyla 

sahnelenen oyun, Romen yazar Gianina Carbunariu‟nun en beğenilen oyunudur. 

Yula, asistanı, Mehmet Can Mincinozlu ile beraber oyunun çevirisini yapar ve 

Türkiye‟ye uyarlar.  
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Günümüz Romanya'sındaki üç köksüz, bağsız, sıradan gencin yaĢadıkları ani  ve 

büyük dönüĢümü anlatan "Stop the Tempo", 4 Temmuz 2009 Cumartesi gecesi 

saat 21.00'de yazarın katılımıyla Beyoğlu Mask Live Music Club'da galasını 

yapar. 1 saat 10 dakika boyunca alternatif bir seyir deneyimi yaĢatan oyun 

Temmuz ve Ağustos ayları boyunca her cumartesi gecesi saat 21.00'de Mask 

Live Club'da sahne alır. "Stop the Tempo" devrim sonrası Romanya'sında yeni 

kurallar ve yaĢam biçimiyle baĢ etmeye çalıĢan gençlerin anarĢist hikâyesini, 

2009 yazının popüler parçaları eĢliğinde anlatmaktadır (Romen Kültür 

Merkezi,2009) 75 kiĢi izleyici ile sınırlı olan oyun Mask Bar‟ın ilk oyunudur. 

Oyun daha sonra Hayal Kahvesi‟nde sahne alır. 

Yönetmenliğini Özen Yula‟nın yaptığı, Sanem Öge, Selin Zafertepe ve Sezgi 

Mengi'nin oynadıkları oyunun müzik seçimi, DJ'liği ve ıĢık tasarımı Gürhan 

Öğütücü'ye ait ve kostümler BaĢak Özdoğan'ın seçimidir . (Romen Kültür 

Merkezi,2009) 

Romanya ile ilgili ulusal içeriği fazla olan bir oyundur. Oradaki milliyetçileri, 

ekonomik çarkın iĢleyiĢini ve dönüĢümünü, para babalarını anlatmaktadır. 

Romanya‟nın politik açıdan yakın dönemde büyük bir değiĢim içine girmesi ile 

kendisine bir çıkıĢ kapısı arayan üç genç, ekonomik sıkıntıdan, aile baskısından, 

sevgili arayıĢlarından bıkmıĢtır. Tesadüf icabı aynı barda yalnızlıkları ile 

karĢılaĢan bu insanlar istem dıĢı yakınlaĢma içerisine girerler. Grup seksle 

baĢlayan iliĢki çemberi, yaĢadıkları trafik kazası ile ayrılmaz bir bütünlüğe 

doğru yol alır. Sistemin getirilerine karĢı isyan etmek için, gittikleri barların, 

sinemaların, alıĢveriĢ merkezlerinin, tiyatroların elektrik Ģartellerini indirmeye 

baĢlarlar. OluĢturdukları kargaĢa ile yaĢadıkları çıkmazı insanlara da tattırmak 

niyetindedirler. (Kaya,2017) Temposu çok hızlı giden dıĢ dünyada, hayattan 

bıkmıĢ, baĢarısız olmuĢ, bu üç gencin, insanları durup düĢünmeye davet 

etmeleri üzerine kurulu bir oyundur. Gençler bunu bir kaç kez yapar ve sonunda 

da öldürülür. 

Yönetmen, oyunun içine Romanya milli marĢı yerine “Romanya Romanya 

bulunmaz eĢi” gibi uyarlama yapmıĢtır. Yapılan ilk bar oyunlarından biridir. 

Genç ve dinamik oyunda, Seyirciyi de oyuna katma durumu vardır. Ġzleyiciler 

masada ya da ayakta içeceklerini yudumlarken oyunu seyreder. Oyuncular 

bardaki canlı müzik sahnesini ve kolonlardaki çıkıntıları kullanır.  
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ġekil 2.15:Stop The Tempo, Oyuncu köĢesi, Rolando (Sezgi Mengi) 

Oyun normal bir bar atmosferi ile baĢlar. Oyuncular, barda, normal müĢteri gibi 

bir süre aralarda durup dolaĢtıktan sonra, içkilerini alıp yerlerinde otururlar. 

Ġçlerinden bir tanesinin aniden yükselen uyarı sesi ile müzik kesilir.  

KonuĢmalarından, sürekli hareket ve koĢturmaca durumundan ne kadar rahatsız 

olduklarını anlayan seyirci, oyunun baĢladığını da anlamıĢ olur.  

 

ġekil 2.16:Stop The Tempo, Oyuncu köĢesi, Paula (Selin Zafertepe) 

Seyirci, hangi taraftaki oyuncu konuĢuyorsa o tarafa yüzünü döner. Bir süre 

sonra ıĢık kapatma olayı olur. Sadece kullanılan alanların ıĢığı kapanır; barın 

normal ıĢığı açıktır. Bazen barın ıĢığı da kapatılır; sessizlik olur. Sonra aniden 

büyük bir sesle oyun tekrar baĢlar ve akıĢ bu Ģekilde kese kese devam eder. 
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Sütunların yanında duran oyuncular birbirlerinin yanına giderek yer 

değiĢtirirler.  

 

ġekil 2.17:Stop The Tempo, Oyuncu köĢesi, Maria (Sanem Öge) 

DeğiĢim sırasında, üçgenler çizilerek bir hareket planı gerçekleĢir. Sonrasında 

sahne kısmında bulunan bar sandalyelerine oturan oyuncular, dönerek 

konuĢurlar. Yan yana oturma planında, farklı yönlere bakıĢ açısındayken 

konuĢmaktadırlar; yüz yüze gelmezler. Bu, iletiĢimsizliği gösteren bir hareket 

planındır. Birbirleri ile konuĢurlar fakat karĢılaĢtıkları baĢka yüzlerdir.  

 

ġekil 2.18:Stop The Tempo, Sahne Koreografisi 
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ġekil 2.19: Stop The Tempo, IĢık Tasarımı 

IĢığı Mehmet Can Mincinozlu‟nun yaptığı oyunda, belli ıĢıklanmıĢ bölgeler 

kullanılır ve bu bölgelerde üç oyuncunun köĢeleri vardır; birbirlerinin 

köĢelerine hareket ederler. Bu, sade bir ıĢık düzeni ile pratik bir Ģekilde yapılır. 

Ayrıca disko ıĢığının da kullanıldığı bir aydınlatma planı vardır. Kostüm 

seçimini Bahar Özdoğan‟ın üstlendiği oyunda, styling tarz uygulanmıĢtır; 

kıyafetler, renkli ve deridir. 

 

ġekil 2.20: Stop The Tempo, Kostüm Tasarımı ve makyaj 

Makyaj olarak, oyuncuların, farklı siyahlıklara boyanmıĢ gözlerinde, siyah aĢağı 

inen çizgiler görürüz. Bu, onların, toplumdan kopmuĢ olduklarını, daha farklı 

bir noktada durduklarını ve gündelik hayatta rastladığımız insanlar gibi olmayıp 

geceye ait insanlar olduklarını göstermektedir. 
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Müzik seçimini Özen Yula‟nın, kontrolünü de Mehmet Can Mincinozlu‟nun 

yaptığı oyunda, o zamanın önemli Ģarkıları kullanılır. Madonna ve Marilyn 

Manson ile aralarda Rammsteın Ģarkıları çalmaktadır. ġarkılarla dans eden 

oyuncular bir anda Ģalteri indirir ve kargaĢa çıkmasını sağlar.  

Özetleyecek olursak, bu kadar ses, tempo ve koĢturmaca ile baĢka Ģeylerin 

unutturulmaya çalıĢıldığının anlatıldığı oyunda, seyirciye farkındalık yaĢatmak 

amaçlanmıĢtır. Yönetmen seyirciyi oyunun içine katmıĢtır. Nesne insan iliĢkisi 

üzerinde bir hareket çalıĢması kurulmuĢtur. Hikayenin özüne uygun mekanın 

kullanıldığı birebir gerçeklik duygusuyla katılımcılara hareketli dünyadan 

kopma ânı yaĢatan yönetmen, oyuncularda simetrik bir hareket planı 

oluĢturmuĢ, yer değiĢimlerini üçgenler çizerek gerçekleĢtirmiĢtir. Ayrıca 

aralarındaki iletiĢimsizliği gösteren hareket planı kullanmıĢtır.  

2.2.6 ġems Unutma!  

 

ġekil 2.21: ġems Unutma!, AfiĢ 

Kaynak: lapsuscalamium.blogspot.com,2012 

Özen Yula'nın yazıp yönettiği "ġems!.. Unutma!..", 2011 yılında CEF Tiyatro 

ve Aysa Prodüksiyon ortaklığında, 31 Ekim Pazartesi akĢamı saat 20:30'da 

Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluĢur. Dram 

türündeki oyun, 1 saat 40 dakikadır. Oyunun koreografisini Cihan Yöntem 

http://lapsuscalamium.blogspot.com/
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üstlenir. Oyunda, Yetkin Dikiciler(Hikayeci), Teoman KumbaracıbaĢı(Veled), 

Sinan Tuzcu(Alaeddin), Sema Keçik(Kerra hatun), Beste Bereket(Kimya 

Hatun), Jehan Barbur(Tavus Hatun) rol alır. Müziklerini Jehan Barbur ile Cenk 

Erdoğan'ın hazırladığı oyunda, Mert Önal canlı perküsyon performansı sergiler. 

Utku Demirkaya, Orçun Okurgan, Melis Baykal, Ece Gözmen'in dansçı olarak 

yer aldığı oyunda; ıĢık tasarımı Yakup Çartık, sahne tasarımı ve kostüm BaĢak 

Özdoğan ve FatoĢ Öztürk imzasını taĢırken, ebru çalıĢmaları Bora Özpeker ve 

Nur Gökalp Özpeker tarafından yapılır.  

"ġems!.. Unutma!..", 13. Yüzyıl Konya'sında bir gece, Mevlana'nın evine konuk 

gelen bir hikâyecinin, o evdeki bütün düzeni nasıl değiĢtirdiğini konu edinen tek 

perdelik bir oyundur. Yüzyıl‟lar öncesinde yaĢanmıĢ olmasına rağmen 

günümüzle de örtüĢen hikâye, iki arkadaĢın birbirinden kopmasını anlatırken 

aslında hayatın ne kadar kısa bir süreç olduğunu da gözler önüne sermektedir. 

Hikayede, ġems ortadan kaybolmuĢ ve Mevlana odasına kapanmıĢtır. 

Mevlana‟nın ailesi (iki oğlu ve eĢi) onu odadan çıkarmaya çalıĢır. Ne 

yapacaklarını bilemezler. Bu sırada, ġems‟in cesedi bir kuyuda bulunmuĢ ve 

defnedilmiĢtir. Mevlana üzülmesin diye de bu durum ona söylenmez.  

 Oyunda evde yaĢayanların (Mevlâna‟nın oğulları, Alaâddin ile Veled, eĢi Kerrâ 

Hatun, evlatlığı ve ġems‟le evlendirdiği, aslında Alaâddin‟nin de gönlü olan 

Kimyâ‟nın acılı ruhu, Tavus Hatun) ve yabancının içsel çatıĢmaları, kendileriyle 

ve birbirleriyle hesaplaĢmaları anlatılır. Oyun, ġems'in kaybolmasının ardından 

altı kiĢinin hesaplaĢmalarını ele alır. (Onarıcı,2011)  

Oyunda bir söylence, kurgu vardır ve oyunu birisi anlatmaktadır. Tüm bunlar 

aslında Tavus Hatun‟un anlattığı bir söylencedir. Tavus Hatun, bu hikayeyi 

müzikle anlatan Konya‟lı bir ermiĢtir. Tavus Emmi diye bilinir, fakat Sanatçı, 

Tavus Emmi‟yi oyunda Tavus Hatun olarak değiĢtirir. Nezihe Araz‟ın Anadolu 

Evliyaları kitabında, kadın evliyalardan biri olarak hikayesi geçen Tavus Hatun, 

o dönemlerde yaĢadığı söylenen bir karakterin  asıl adıdır. Yıllar sonra Tavus 

Emmi diye ismi değiĢtirilmiĢtir. 
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ġekil 2.22:ġems! Unutma! Tavus Hatun 

Kaynak: Balkaya, 2011  

Oyunda, Remil atan bir hikayeci vardır. ġems, hikayecinin rüyasına girer. 

Hikayeci bu durumu, Mevlana‟nın eĢi Kerra Hatun ve oğlu Veled‟e anlatır. Aile 

hikayeciyi oyalar ve yatmaya gitmesi için içeri gönderir, fakat hikayeci uyumaz. 

Gece Mevlana‟nın odasının kapısının önüne gider, kapıyı açar, Mevlana‟ya 

dokunur, Mevlana, ona döndüğünde, onun, rüyasında gördüğü ġems olduğunu 

görür. Aslında birleĢtikleri, tek oldukları anlaĢılır. Tüm bunları bilen ve anlatan 

Tavus Hatun‟dur. Oyunda, dansçılardan ikisi, Mevlana ve ġems‟i temsil  

ederken, üçüncüsü Tavus Hatun‟un ruh durumunu yansıtan ve etrafında tavus 

kuĢu olarak gezinen dansçı kızdır. Son dansçı ise  anlatılan metafizik konuları 

diğerleriyle yorumlayandır. 

Oyuna yeni bir bakıĢ açısı katan yönetmen, “Şems cinayetini odak noktası 

alarak Mevlana ile Şems‟in Tanrısal ve insani aşkını farklı bir biçimde 

değerlendirip geride kalan 6 kişinin tanıklığıyla anlatmayı seçtim.”(Yula,2011)  

der ve ekler “Şiir diliyle ve o geleneksel söz hünerlerinden yararlanarak 

anlatmaya başladım.” (Yula,2011)  

Oyunda gündelik dil yerine, Ģiirsel bir dil kullanımı ile aĢk, aile, huzura ulaĢma 

gibi kavramlar iç içe ve simgesel bir Ģekilde iĢlenmiĢ, hareket ve zaman algısı, 

Ģiirsel bir yapıya bürünmüĢtür. Seyirci sahne üzerinde adeta bir Ģiir seyreder.  
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ġiirdeki söz dizilimi, Mevlana‟nın mesnevisindeki bazı hikayelerde kullandığı 

söz diziliminden yola çıkarak oluĢturulan modern bir biçimdir. Tüm bunlar 

seyirciyi 13.Y.Y. dönemine götürür. (Yula, 2008:52) 

Oyunun özünde gelenekselden yola çıkılarak oluĢturulmuĢ modern bir anlayıĢ 

vardır. Cihan Yöntem imzası taĢıyan koreografide de oyuncuların hareketleri 

döngüler üzerine kuruludur. Oyuncular hem kendi eksenlerinde, hem 

birbirlerinin etrafında, hem de dairesel olarak dönerek dans ederler. Oyunda, 

tıpkı Mevlevi Aini‟nde olduğu gibi oyuncular postların üzerinde oturur ve 

sırasıyla kalkıp rolünü oynar. Oyunda bir üslup birliği vardır. Uzun soluklu Ģiir 

okuyup, Ģarkılar söyleyerek, karakterlerine uygun hareketlerle o dünyadaki 

yerlerini bulmaya çalıĢan oyuncular, yay çizerek dairesel hareketlerle bir 

devinim halinde, birbirlerinin boĢluğunu doldururlar. Bu düzeni, evvel zaman 

motiflerinden yola çıkarak kurduğunu belirten Yula , su gibi akıp giden bir oyun 

yapmaya çalıĢtığını da ekler.(Yula, 2011) Sahnede, önlerinde bir perde bulunan 

iki dansçı, Mevlana ile ġems‟in karĢılaĢmasını, ayrıĢmasını, gidiĢlerini döngüsel 

hareketlerle oynar. IĢık yandığında perdenin arkasında birilerinin olduğu 

anlaĢılır ve perde yok olmuĢ gibi olur. Cihan Yöntem‟in yaptığı koreografide, 

zamanın daha yavaĢ geçtiğini gösteren, ağırlaĢtırılmıĢ hareketler tercih edilir. 

Sema‟dan yola çıkılan koreografide, oyuncular, finale doğru, dansla dönerek bir 

sarmal haline gelip aile tablosu oluĢturur.  

 

ġekil 2.23:ġems! Unutma!, Koreografi, Tavus Hatun, Oyuncular ve hikayeci 

Kaynak: Balkaya, 2011  
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Gelenekten yola çıkarak çağdaĢ bir dil oluĢturan yönetmen, huzur duygusunu 

seyirciye yansıtmak için,  hareket koreografisini günlük yaĢantı  hızının altına 

indirmiĢtir. Ayrıca ebru sanatının da bu konuda payı büyüktür. Oyuncuların 

ebru motifleri içindeki rolü, dansçıların sakin ve huzurlu döngüleri, oyuna ayrı 

bir görsellik ve huzur katmıĢtır. Bununla ilgili olarak Yula, “Anlatılan dönemin, 

olayların ve oyun dilinin sakinliği ve ağırlığı, kendince oyunun ritmini 

belirledi.” (Yula, 2011) ifadelerini kullanır. 

BaĢak Özdoğan ve FatoĢ Öztürk‟ün dekor tasarımında, ön ve arka plan olmak 

üzere iki sahne bulunur. Ön tarafta dergâh usulü dekorda olaylar anlatılırken, 

arka tarafta ise bir sahne kuruludur ve orada geçmiĢ görülür. Ön tarafta altı adet 

post, ortada yuvarlak oyun alanı, arka iç kısımda sahne ve sahnenin bir 

kenarında enstrümanlar, diğer tarafta da ebru sanatını yapan sanatçılar bulunur.  

 

ġekil 2.24:ġems Unutma!, Dekor Tasarımı, Hikayeci ve Mevlana‟nın ailesi 

Kaynak: Balkaya, 2011  

IĢık tasarımı ile hikâyenin mistisizmine katkıda bulunan Yakup Çartık, seyirciyi 

direkt hikâyenin içine katmıĢtır. Canlı renklerin kullanıldığı oyunun büyük 

kısmı gece geçmektedir, bu bakımdan gölge, amber ve mavi renk ıĢıklar ile gece 

ıĢığı kullanılmıĢtır. Oyunun kostümlerini de tasarlayan BaĢak Özdoğan ve FatoĢ 

Öztürk, tavus kuĢunu anımsatan bir tasarım yapmıĢlardır. Dansçının tavus kuĢu 

görünümü, Tavus Hatun karakterinden yola çıkılarak oluĢmuĢtur. Tavus Hatun 

ile etrafındaki dansçı kızın makyaj ve elbiseleri de tavus kuĢu desenlidir.  
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Oyunun atmosferine uygun makyaj kullanılmıĢtır. Göz etrafını belirginleĢtiren 

makyajda, oyuncuların göz çevreleri çekiktir. Her bir oyuncunun karakter 

özelliğine göre gözünün etrafında, üç nokta, gözyaĢı, gibi iĢaretler görülür. 

Oyuncular birbirlerinde bu iĢaretleri görüp o karakterin özelliğine göre davranır.  

Müzikleri Johan Barbur ve Cenk Erdoğan yaptığı oyunun özü, gelenekselden 

yola çıkılıp moderni kullanmak olduğu için, müzikte de, Sema‟da kullanılan 

müzik enstrümanları kullanılmaz. Bunun yerine bateri ve gitar kullanılır.  

Oyunda, sahnede canlı ebru performansı kullanılmıĢtır. Ġki ebru sanatçısı, 

oyuncuları görebilecek Ģekilde sahnenin bir köĢesinde konuĢlanır. Sanatçıdan 

bir tanesi dansçıların koreografilerini takip eder ve diğer sanatçıyı uyarır, diğeri 

de ona göre ebru desenini çizer. Çizilen desen video art tekniği ile oyuncuların 

üzerine yansıtılır. Oyuncuların koreografilerine göre ebru desenleri değiĢir ve 

Ģekillenir. Oyuncular bu atmosferde bir ebru tablosunun içindeymiĢ gibi olur ve 

bir bütünsellik içinde oyunu devam ettirirler. Burada aĢk anlatılırken verilmesi 

gereken ana duygu, sabırdır. Ebru sanatı da sabır gerektirmektedir.  Ayrıca 

Mevlâna ve ġems‟in birbirlerine ruhen geçmiĢ olmalarını da temsil etmektedir. 

Oyun sonunda on iki adet ebru deseni ortaya çıkar.  

 

ġekil 2.25:ġems Unutma!, Sahneye ebru sanatı yansıtılır 

Kaynak: Balkaya, 2011  

Dekorlarla dolu bir sahne olmamasına rağmen fona yansıtılan ebru sanatı, yer 

minderleri, Ģeffaf perdeler ve her biri ayrı renk ve desende olan yüzyıllar 

öncesini yansıtan kıyafetler canlılığı bir an olsun düĢürmez. Hem danslar, hem 
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oyun süresince devam eden ebru yapımı, hem de canlı perküsyon performansı 

oyuna her an yeni bir soluk katar.(Genç, 2011) 

Oyun, günümüz zaman algısı ile o zamanın zaman algısı birbirinden farklı 

olduğundan dolayı yavaĢtır. Ġzleyiciyi dergâhın zaman algısına sokar. Oyun 

içinde iyi kötü çatıĢmasından çok, huzur kavramına değinilmiĢtir. Ailenin 

kutsallığını, örtbas edilenlerini, unutturulmak istenenleri sorgulayan 'ġems!.. 

Unutma!..'lirik yapıda bir oyundur. Ġzleyicinin yapay bir Ģey izlediği, kendi 

yabancılaĢtırmasını içinde barındıran bir yapıdadır. TekleĢme kavramı ile oyuna 

farklı bir tasavvuf yorumu katan yönetmen, bu oyununda Mevlevi ritüelinden 

yola çıkarak ebru gibi geleneksel sanatlardan ve koreografide de döngüsel 

Mevlevi sema hareketinden yararlanmak suretiyle, bunu modern b ir yapı 

içerisine oturtmuĢ ve bir rütüelistik koreografi içinde seyircinin temel hikayeyi 

özüne uygun biçimde seyretmesini sağlama yoluna gitmiĢtir. Sabır, sükunet ve 

huzur kavramların odak noktası alan yönetmen, bunu ebru sanatı gibi sabır 

gerektiren bir motifle, sema dansı gibi bir koreografi ile göstermekle kalmamıĢ 

bunları birleĢtirip bir bütünsellik oluĢturmuĢtur. 

Tasavvufi bir hikayeye çağdaĢ bir yorumla değinen, plastik sanat ile sahne 

sanatını bir anlam bütünlüğü içinde birleĢtiren ve seyirciyi zamanda yolculuk 

yaptırıp o dönemde yaĢanan olaylara bizzat tanıklık etmelerini sağlayan 

yönetmen, oyunun ön ve arka plan sahnesiyle, tekrar zaman kavramına değinip, 

seyirciye, olaylar ve bunların geçmiĢlerini dair bilgi vermiĢtir. Oyunun zaman 

döngüsü içindeki akıĢı Mevlevi Aini ile kendisini göstermiĢ olsa da, oyunda bir 

anlatıcının olması, bir gizem çözüm aĢamaları, ebru sanatı ile oyuncuların 

bütünselliği ve her sahnenin kendine göre yeni bir ebru motifinin olması gibi 

yorum anlayıĢı, oyunu tek düze olmaktan ve uzun soluklu bir oyun anlayıĢından 

ayırmıĢtır. 
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2.2.7 Pusulasız 

 

ġekil 2.26: Pusulasız, AfiĢ 

Kaynak: Saltonline.org, 2012  

Pusulasız, Erbil Tiyatro Festivaline giden ilk Türk Oyunudur. II. Uluslararası 

Erbil Tiyatro Festivali kapsamında 20 Eylül 2012‟de, Irak‟taki Shanidar Sanat 

Galerisi‟nde Dünya Prömiyeri gerçekleĢtirilen oyunun Türkiye Prömiyeri‟nin ev 

sahipliğini SALT Galata yapar. SALT Galata‟da gezerek oynanan oyunun her 

performansı 35 seyirciyle sınırlıdır. Seyirciler oyuna öncelik sırasıyla alınır. 

Performans dili Türkçe‟dir ve süresi 1 saat 15 dakikadır. Pusulasız, güncel 

sanatın görme biçimleri üzerine sorduğu soruları, izleme biçimleri üzerinden 

sorgulamaktadır. (saltonline.org,2012) Yazar ve yönetmenliğini Özen Yula‟nın 

yaptığı pusulasız, SALT Galata‟nın en üst katında baĢlar. Feyzan Soykan‟ın 

yönetmen yardımcılığını üstlendiği oyunda, Mustafa Kırantepe ve Beyti Engin 

rol alır. Oyunun ıĢık tasarımını Metin Çelebi, enstalasyon ve kostüm tasarımını 

BaĢak Özdoğan yapar. Oyunun müziği yoktur. Final kısmında robotik bir dıĢ ses 

kullanılmıĢtır. 

Ġtiraz Oyunları‟nın üçüncü oyunu olan “Pusulasız”, Mekanın gezerek yapıldığı 

bir oyundur; site-specific. Yukarıda baĢlayan oyun ilk kat boyunca 



41 

merdivenlerde devam eder.  Yula, oyun boyunca seyirciye rehberlik eder ve 

onları yönlendirir. Oyun, adı verilmemiĢ bir Avrupa ülkesinin bir müzesinde 

geçmektedir. Oyun, biri Sırp, diğeri Türk, iki ziyaretçinin bu müzede 

karĢılaĢmasını konu alır. Oyun kiĢilerinin her ikisi de erkektir ve isimleri 

belirtilmemiĢtir. Sırp olan oyun kiĢisi, “a” , Türk olan oyun kiĢisi “b”, olarak 

adlandırılmıĢtır. Her iki oyun kiĢisinin ortak özelliği, bulundukları ülkelerde 

“göçmen” olmalarıdır. Ortak dilleri Ġngilizce‟dir. Ġlk bakıĢta, iki oyun kiĢisinin 

de karĢıt özelliklere sahip olduğu görülmektedir. “a” , Batı‟lı, soğukkanlı, sakin, 

“b”, Doğu‟lu, duygusal, heyecanlı karakterler olarak çizilmiĢtir. Her iki oyun 

kiĢisi de, ilk anda akla gelen Doğu/Batı özelliklerini barındırmaktadırlar. “a”, 

Balkanlar‟daki iç savaĢ sırasında iĢkence yapmıĢtır. “b” ise Türkiye‟de iĢkence 

görmüĢtür. Her iki oyun kiĢisi de, kendi ülkelerindeki politik ve ekonomik 

kaosun nesneleri konumundadırlar. Her ne kadar, “a” iĢkence yapan, “b”, 

iĢkenceye maruz kalan olarak gösteriliyor olsa da her ikisi de bu iĢkence 

sürecinin hem kurbanı hem de faili olmuĢlardır. 

Oyun, her iki oyun kiĢisi üzerinden, sınırların anlamsızlığını, üretilen 

kimliklerin yapaylığını, geçmiĢin hayaletlerinin Ģimdi üzerinde olan etkisini, 

farklı ırkların birbirlerine karĢı olan önyargısını, basmakalıp düĢünce 

biçimlerinin iletiĢim kanallarını tıkama biçimini sorgulamaya çalıĢmaktadır. Bu 

anlamda, tarihsel olarak gerçekleĢmiĢ bütün olumsuz koĢulların, Ģimdiki 

jenerasyonlar arasında oluĢturduğu olumsuzluğu görünür kılmaya çalıĢmaktadır. 

Aslında, her iki oyun kiĢisi de ülkelerindeki politikalardan ve küresel 

manipülasyonlardan dolayı zarar görmüĢ durumdadırlar. Her ikisinin de yaĢamı 

darmadağındır. Bu dağınık durum onları mutsuz bireyler olmaya iterken aynı 

zamanda her ikisinin de kesiĢme noktaları burada oluĢur. (MeĢeci,2010:71,72)  

Oyunun finalinde, “a” ve “b”, müzedeki Avrupa haritası üzerinden, kendilerince 

“adil” bir düzenleme yapmaya çalıĢırlar. Ülkelerin haritadaki yerlerini 

değiĢtirerek, bu güne kadar kurulamadığını düĢündükleri bir düzen yaratmaya 

çalıĢırlar. (MeĢeci,2010:80) Bir süre sonra yaptıkları iĢe son verip bir anda 

dururlar ve bir dıĢ ses duyulur; robotik bir ses. “21.YY.‟da İnsanlar birleşmiş 

bir Avrupa fikrine inanıyorlardı. O zamanlarda birbirlerine çok şey yaptılar. Bu 

enstelasyon da 21. Y.Y.‟daki bir sanatçının enstelasyonudur. Aradan geçen 200 

yıllık süre zarfında Dünya‟da ortak bir devletin kurulması ve onun egemenliği 
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altında yaşamak bize bir zamanlar ne kadar saçma şeylerle uğraştığımız 

gösterdi. Şimdi lütfen lazer sistemi harekete geçip sizi parçalamaya başlamadan 

önce fiber obtik kabloları takip edip müzeyi terk ediniz” (Yula.2008;151,152) 

der ve oyun biter.  

Oyunun final kısmı Eminönü manzarası olan vapurların geçtiği Haliç‟e bakan 

büyük bir pencere önünde gerçekleĢir. Oyuncular, Ġstanbul‟un bir parçası gibi 

donup kalır. Saat 18:00 gibi baĢlayan oyunun sonları gün batımında denk 

gelmektedir. Müze içerisinde aynalı döner bir yapı vardır ve gün batımı 

sırasında dönerken, ıĢık yansıması ile renkleri oyuncuların  üzerine aktarır. 

Oyuncular bir baĢka sanat eserinin parçası haline de gelmektedir. Bu da , hem 

oyuncular hem de izleyici için bir baĢka deneyim olmuĢtur. Oyuncuların iki 

tablonun önünde oynamak gibi sanat eserlerini kullanarak oynadıkları sahneler 

de vardır. Hem mekanı kullanmak ve mekan ile bağlantısını kurmak , hem de 

mekanın da iĢin içinde olduğu bir iĢ yapmak amaçlanmıĢtır.  

 

ġekil 2.27: Pusulasız (KarĢıdan izleme) 

Normal seyirdeki oyun anlayıĢına yenilikçi bir bakıĢ açısı getiren yönetmen, 

performansı farklı bakıĢ açılarıyla seyirciye sunar. Seyircinin bakıĢ açısını bir 

kamera açısı gibi düĢünerek, film gözüyle bir oyun seyretmek yöntemini 

uygulamıĢtır. Burada, seyircinin, seyretme ile ilgili algısı değiĢmektedir.  
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ġekil 2.28: Pusulasız ( Yandan izleme) 

Oyunda, oyuncuların konuĢurlarken farklı açıdan görünen hareket koreografileri 

ile seyircinin müzenin farklı alanlarında izleme biçimleri, gündelik hayatın bir 

parçası algısına dönüĢür. Özellikle oyunun kuĢbakıĢı izlenen kısımlarında, 

seyirci, insanın iletiĢim sırasında hareketinin nasıl olduğunu, nasıl bir 

koreografi izlediğini, farklı bir bakıĢ açısı ile gözlemleyerek, daha iyi bir 

algılama olanağı yaĢar. Gündelik hayatın akıĢını gösteren hareketlerdir bunlar.  

     

ġekil 2.29: Pusulasız (Yukarıdan izleme) 

Farklı seyretme biçimleri üzerine kurulu oyunda yandan, önden ve yukarıdan 

izleme imkanı sağlanır.  Oyuncular aĢağı salona indiklerinde, seyirci, onları, 
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yukarıdan kuĢ bakıĢı seyrettiğinde, üçgen ve daire çizen koreografilerini görür.  

Oyunda dekor olarak bir enstelasyon kullanılmıĢtır. Dünya‟nın politik durumu 

ve gidiĢatı gibi konularını da tartıĢan oyuncular, bu tartıĢmaya müzenin değiĢik 

yerlerinde devam ederler ve en sonunda müzede bulunan büyük bir Avrupa 

haritası önüne kadar gelirler. Bahsi geçen enstelesyon Avrupa haritasıdır. 

Ülkelerin konumları haritaya obje gibi yerleĢtirilmiĢtir. Oyuncular tüm bu 

konuĢmalar üzerinden fikir yürüterek ülkelerin yerlerini harita üzerinde 

değiĢtirirler. Genel olarak mekan ıĢığı kullanılan oyunda, ıĢık düzeni SALT 

Galata yetkilileri ile beraber yapılır, sadece alt salonda ekstra ıĢıklandırma 

düzeni yapılmıĢtır. Kostüm olarak doğal kıyafetlerini kullanan oyuncuların, 

makyajı da doğaldır. Oyunda müzik kullanılmamıĢ, bunun yerine robotik bir dıĢ 

ses kullanılmıĢtır. 

Merdiven performansı sonrası alt kattaki sütunlara video art tekniği ile yansıyan 

oyuncuların görüntülerinde, aralarındaki konuĢmalar izlenir. Bu, oyuncuların, 

daha önce, lavaboda kısa filmi çekilmiĢ olan konuĢmalarıdır.  

 

ġekil 2.30: Pusulasız, Kolanlara oyuncuların görüntüsü yansıtılır 
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ġekil 2.31: Pusulasız, Enstalasyon (Avrupa Haritası) 

Yula, kuĢaklar arasındaki olumsuz aktarımların neredeyse bir çığ etkisi 

yaratarak verdiği zararları tartıĢmaya çalıĢarak, kuĢaktan kuĢağa geçen k ibirlilik 

ve üstünlük arayıĢının altında yatan sınırları açmaya çalıĢmaktadır. 

(MeĢeci,2010:72) 

Çok yalın bir fikir üzerine inĢa edilmiĢ olan oyunun baĢında, birbirinin kontrastı 

gibi görünen bu iki adamın aslında nasıl birbirlerine benzediklerini fark 

edecekleri bu uzun gün, aynı zamanda her ikisi için de bir yüzleĢme gününe 

dönüĢmüĢtür. Oyunun dili zaman zaman gülümseten bir ironiyi içinde 

barındırmaktadır. (Öten,2016) Site-specific anlayıĢla Seyirciyi aksiyonun 

gerçek mekanına taĢıyan yönetmen, onlara farklı bir izleme olanağı sunmuĢ, 

film gözüyle bir oyun seyretmek yöntemini uygulamıĢtır. Aynı düzlemden, 

alttan ve üstten bakıĢ açılarının yanı sıra video art tekniği  ile de var olan 

atmosferin devamlılığını sağlamıĢtır. 
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2.2.8 Bakarsın Bulutlar Gider 

 

ġekil 2.32: Bakarsın Bulutlar Gider, AfiĢ 

Kaynak: forum.donanimhaber.com,2014  

Bakarsın Bulutlar Gider, 2014 yılında, Cihangir‟de BO Sahne prodüksiyonunda 

gerçekleĢen 70 dakika ve tek perdelik bir oyundur. Dram türünde polisiye 

trükler taĢıyan oyunda, Kenan Ece ile Selen Öztürk rol alır. Dekor ve kostüm 

tasarımını Bahar Uyandıran, IĢık tasarımını Akın Yılmaz ve reji asistanlığını 

Serap Koçer‟in yaptığı oyunda, Selen Öztürk Afife de en iyi kadın oyuncu 

dalında aday olur. Reji açısından Gayri Remi Hürrem ile beraber en  olumlu 

eleĢtiri alan oyundur. Gerçekçi, sakin bir oyundur. 

  Muhafazakâr kesimi anlatan hikaye, KoĢuyolu‟nda bir sitede yaĢanmaktadır. 

Selen Öztürk(Betül), oyunda, halı tüccarı bir adamın(Orhan) karısını oynar. 

Adam dindar olmasına rağmen intihar etmiĢ, karısı da kocasının ölümüyle 

kendisini iyice alıĢveriĢe vurup çok borca girmiĢtir. O kadar borçludur ki artık 

evden eĢya satmaya baĢlamıĢtır. Evde pahalı oyuncaklar, taĢlı ve süslü eĢyalar 

vardır. Televizyonda sürekli olarak alıĢveriĢ kanalı izleyen Betül‟ün, daha sonra 

anlaĢılır ki, kendince bir dramı vardır.  
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ġekil 2.33: Bakarsın Bulutlar Gider, Dekor Tasarımı, Betül(Selen Öztürk) 

Kaynak:Sabah.com.tr,2015  

 Tamamen Ġslami hayat tarzına göre kendisine bir dünya oluĢturan Betül, eĢinin 

ansızın intiharı üzerine içine kapanıp çaresiz yalnızlığını sürdürdüğü bir akĢam, 

namazdan sonra,  televizyondaki alıĢveriĢ kanalına bakarken, birden kapısı 

çalınır; karĢısında kendisini 'kocasının iĢ ortağı' diye tanıtan Kaya isimli bir 

adam belirir. Betül'ün umutsuz yasına dahil olan bu esrarengiz adam, istem dıĢı 

konuĢmalarla Orhan'ın neden hayatına son verdiği gerçeğini Betül'e aktarır. 

Betül, kocasının sağlığında gününü gün edip, AVM' lerden ve TV kanallarından 

sürekli alıĢveriĢ yapmıĢtır. Betül‟ün lükse merak salması Orhan'ın hayatını 

kâbusa dönüĢtürmüĢtür.  

 

ġekil 2.34: Bakarsın Bulutlar Gider, KarĢılaĢma Sahnesi, Kaya (Kenan Ece) Betül  

Kaynak: Kaya,2014   
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Kaya, kendisine, kocasının bir emanet bıraktığını söyler. Betül, sinir kriz geçirir 

ve ağlar. Kocası öleli 2 ay olmuĢtur. Kaya, emanet olarak Betül‟e bir zarf verir 

ve giderken kocasının kendilerinin orada öldüğünü söyler. Betül‟e göre ise 

kocası Bakırköy‟de bir apartmanın 13. Katından kendisini aĢağı atmıĢtır. Betül 

Kaya‟nın söylediklerini anlamak için onu içeri davet eder. (Yula,2015) 

KonuĢmalarda Betül‟ün kocasının Kaya‟ya borcu olduğu anlaĢılır. Bunun 

neticesinde Betül, adamın tahsilata geldiğini düĢünür. KonuĢma Ģiddetini arttırır 

ve kavgaya dönüĢür. Kaya‟nın, aslında Betül‟ün kocasının sevgilisi olduğu 

anlaĢılır. Betül‟ün, kocasının hayatını kâbusa dönüĢtürmesi, onun Kaya ile 

arkadaĢlık kurmasına, hatta arkadaĢlığın ötesinde yakınlaĢmasına neden 

olmuĢtur.  

 

ġekil 2.35: Bakarsın Bulutlar Gider, TartıĢma Sahnesi 

Kaynak: Kaya,2014    

Kaya, Betül‟e, kocasını ne kadar çok sevdiğini anlatır. Betül, tartıĢma sırasında 

manik atak geçirir ve atak sırasında bir isim sayıklar. Ġsim Betül‟ün 

ergenliğinde çok sevdiği kiĢinin adıdır. O kiĢinin bir trafik kazasında ölmesi 

sonucu, Betül manik atakları geçirmeye baĢlamıĢtır. Bir gün Betül‟ün ailesi, 

kocası ile evlenmesini ister. Kocası da o zamanlar sakin biridir, onu sever ve 

evlenirler. Güzel bir evlilik süreci olur. Kocası iĢ seyahati bahanesi ile günlerce 

eve gelmez. O sırada Bakırköy‟deki Kaya ile buluĢur. Betül, hikayedeki 

boĢlukları polisiye kurguyla doldurur. Sonunda Kaya ile Betül oturup 

birbirlerini anlayarak huzurlu bir paylaĢımda bulunup olaya insanca bir yerden 

bakarlar. Betül, gelen zarfın içinin boĢ olduğunu görür. Betül‟ün kocası, 
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gönderdiği bu zarf ile aslında karısı ile Kaya‟yı bir araya getirmek, onları 

tanıĢtırmak istemiĢtir. Oyun, 3 sahnedir. Ġlk sahnede kadın bayılı r, ikinci 

sahnede adam bayılır, üçüncü sahne ise sonlara doğru NeĢet ErtaĢ Ģarkısıyla 

kahkaha ile gülüĢürler. 

Oyunda gerçekçi bir atmosfer oluĢturulmuĢtur. Tiyatro salonun giriĢinde bir 

evin sokak kapısı bulunmaktadır. Kapının önünde paspas, yan tarafında diyafon, 

posta kutusu ve üst kısmında “MaĢallah” yazısını görürüz. Seyirci, evin 

kapısından içeri alınır, böylelikle evin içine girmiĢ olur. Burada, seyirciyi, 

oyuna, mekan hazırlamaktadır.  Arka tarafta bir pencere bulunur ve oradan da 

içeriye gün ıĢığı girer. Ġçeride televizyon çalıĢmaktadır. DıĢ kapıdan içeriye 

giren seyirci, kendisini evin salonunda bulur ve salondan geçerek yerine oturur. 

Yula burada seyirciyi evin içine taĢımıĢ, o hayatın içine misafir etmiĢtir. Sahne 

ile seyirci kısmı aynı zemin üzerindedir. Seyirci kısmı kademeli olarak 

yükseltilmiĢtir. Evin giriĢ kapısının iç kısmında da diyafon vardır ve zil ses i 

sonrası kadının ve adamın diyafondan konuĢmalarını gerçekleĢir. Evde, gereksiz 

yere alındığı belli olan, çok sayıda eĢya bulunmaktadır. Gerçekçi bir ıĢık 

tasarımından yola çıkan Akın Yılmaz, realistik ıĢık kullanmıĢtır. Dekor, ıĢık ve 

kostümün gerçekçi olduğu oyunda, oyuncularda doğal makyaj kullanılmıĢtır. 

Kadında göz kalemi ve biraz far ile uçuk tonda ruj, adamda ise beyaz bir yüz 

profili görürüz. Televizyonda arada bir NeĢet ErtaĢ Ģarkıları, dini konuĢmalar, 

alıĢveriĢ programı konuĢmaları ve Bergen Ģarkısını duyarız. Oyun, NeĢet ErtaĢ 

türküsü ile son bulur. Toplumu ortak paydada birleĢtiren, bir arada tutan 

değerler vardır. Bunlar, birlikte güldüğümüz, birlikte ağlayabildiğimiz ortak 

değerlerdir. NeĢet ErtaĢ ve Bergen de, Müzeyyen Senar,  YeĢil Çam Filmleri, 

Arzu Film ekolü gibi, Anadolu geleneğinde her kesimi birleĢtiren figürlerdendir. 

Bozlakları, ağıtları, ninnileri, uzun havaları ve türküleri duygularımızla dinleriz. 

BirleĢtirici özelliği vardır ve bizim için kıymetlidir. Muhafazakâr diye adledilen 

insanların yaşantılarından, cinsellikten, sevgi yoksunluğuna kadar geniş 

yelpazede psikolojik analizler sahnede görülmektedir. (Kaya,2014)  

Özetleyecek olursak, yönetmen bir anlayıĢa değinmektedir. Ġstenilen Ģey farklı 

toplumsal kesimlerin birbirini anlaması üzerinedir. Hangi kimliği giyinirse 

giyinsin, sevgi ve anlamak üzerine kurulu olan insan tabiatı diye bir Ģey vardır. 

Ġnsan sevgiyi kimde bulursa ona gider. Bu tema‟nın daha anlaĢılır ve hoĢgörü 
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çerçevesinde değerlendirilmesi için bu oyun bir dönüm noktası olmaktadır. Her 

kesimde bu tür yaĢamlar vardır ve bu yaĢamlar, insanlar birbirini anladığı sürece 

de hayatın bir parçasıdır. Ekonomik yapının değiĢip dönüĢmesine değinen oyun, 

muhafazakâr kesimde de bu tür iliĢkilerin olduğunu ve bunun insan tabiatıyla 

gayet doğru orantılı bir Ģey olduğunu anlatır.   

Oyunda kiĢinin kendisiyle ve uzak kaldığı kavramlarla yüzleĢmesi, unuttuğu 

değerleri anımsayıp silkelenerek kendine gelmesi ve anlayıĢ temaları üzerinde 

durulmaktadır. Özellikle aralardaki NeĢet ErtaĢ ve Bergen ġarkıları bu konuda 

etkileyici rol alan unsurlardır.  Oyunun sonu barıĢarak ve gülerek NeĢet ErtaĢ 

Ģarkısıyla biter. Bu, ortak bir dil olan müziğin birleĢtirici gücünü de 

yansıtmaktadır. Seyirciyi yaĢanan hayatın içine misafir eden, polisiye bir 

kurgunun içinde boĢlukları doldurtan, bütünleĢtirici bir yapıda, gerçekçi bir 

atmosferle kurulu, bir oyundur 

2.2.9 Sait Faik 

 

ġekil 2.36:Sait Faik, AfiĢ 

Kaynak: Bora,2014  
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Ġstanbul Müzik Festivali‟nin, Burgaz Ada‟da yapılacak bir gösteri talebi üzerine 

açılıĢ olarak Sait Faik müzikali yapılır. Ölümünün 60. Yılında Sait Faik 

Abasıyanık‟ın  “Stelyanos Hrisopulos Gemisi” adlı hikayesinden uyarlanan ve 

ĠKSV Müzik Festivali yapımcılığında, 2014 yılında yapılan Sait Faik müzikli 

gösterisi, prömiyerini Sait Faik'in yaĢamının büyük bir bölümünü geçirdiği ve 

pek çok hikâyesini kaleme aldığı Burgazada sahilinde yapılır.  Müzik ve 

edebiyatın baĢrolde olduğu 55 dakikalık bir gösteridir.   Özen Yula, yazarlığını 

ve yönetmenliğini yaptığı gösterinin “Stelyanos Hrisopulos Gemisi” adlı 

hikayeyisini, Demet Evgar, Songül öden, Esra Bezen Bilgin‟in oynadığı 3 

anlatıcı esin perisi üzerine yükler. Sahnede, esin perileri ile birlikte bir piyanist 

ve müzisyen ekibi ve 2 vokal bulunmaktadır. Periler Piyanist‟e bu hikayeyi 

anlatarak bestesini yaptırırlar. Böylelikle hikaye ile müzik eĢ zamanlı olarak 

geliĢir.  

Hikaye özetle, Adada Stelyanos Hristopulos isminde yaĢlı bir adam ve Trifon 

isminde de torunu yaĢamaktadır. Trifon‟un Anne ve babası ölmüĢtür. Trifon 

dedesinin adını verdiği küçük bir gemi yapar ve onu denize salmak ister. 

Adadaki diğer çocuklar Trifon‟u Rum kökenli olmasından dolayı sevmez ve 

yaptığı gemiyi batırırlar. Trifon bir Ģeyin sona ermesinin bir son olmadığını, 

hayatın devam ettiğini ve yeni gemiler yapabileceğini anlar. Adada güzel 

hikayeler yazan Sait Faik adından bir adam vardır, bu hikayeyi, 3 esin perisi, 

Sait Faik‟e anlatır. 

 

ġekil 2.37: Sait Faik, Kadro, piyanist, yönetmen, oyuncular, vokalist 

Kaynak: Say,2019 
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Fazıl Say, Yula‟nın yazmıĢ olduğu Ģarkı sözlerine yaptığı bestenin tamamının 

makamsal olmasından dolayı, bunun, müzik hayatında bir ilk olduğunu 

söyleyerek Ģu ifadelerde bulunur: “Bir klasik müzik bestecisinin Türk sanat 

musikisine bu kadar yakınlaşmak istemesi sanırım tarihte de ilk olacaktır.  

Piyano ile kanunun, viyolonsel ile kemençenin diyalog ve bütünleşme halinde 

olacağı bir ilk yaratmak istiyorum”  (Say,2014)  

 

ġekil 2.38: Sait Faik, Anlatıcı Esin Perileri(Esra Bezen Bilgin, Songül Öden, Demet 

Evgar), Piyanist (Fazıl Say), Periler hikayeyi piyanist‟ e anlatır 

Kaynak: Say,2019 

Esin perileri, hikayeyi bir ağızdan farklı hareket biçimleri ile anlatır. Her sahne 

hareket birimlerine ayrılarak, büyük ve Ģiirsel hareketlerle, göstermeci bir 

üslupla bu yapı üzerinde çalıĢılır. Hareket planı, anlatıya göre, iç içe geçen  

yaylar ve döngülerden oluĢur. Esin perileri, dönerek ve birbirlerinin içinden 

geçerek hareket eder. Hikayeyi anlatanlar aynı zamanda hikayedeki, Stelyanos 

Hristopulos isimli yaĢlı adam ile onun torunu Trifon‟u canlandırırlar, bu, daha 

dıĢavurumcu büyük hareketlerle ve jestlerle yapılır; büyük bir Ģiir gibidir.   
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ġekil 2.39: Sait Faik, Hareket Planı, Anlatıcı Esin Perisi(Demet Evgar),  

Kaynak: Say,2019 

YerleĢim planına baktığımızda, yanlarda vokal sanatçılarının çıktığı bir alan 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, orta kısım ön planda piyano ve 3 oyuncu, 

arkasında sırası ile yaylılar, Türk Sanat Müziği sazları, kanun, vurmalılar ve 

kemençenin olduğu bir grup ve Borusan Quartet vardır. Ayrıca fon perdesine 

deniz, ada ve gökyüzü görüntüsü yansıtılır. 

 

ġekil 2.40: Sait Faik, Sahne Genel Görünümü, IĢık Tasarımı 

Kaynak:Say,2019 

 Gösteride, 6 Ģarkı ve onun altında da 6 anlatı vardır. Hikaye anlatılırken her 

Ģarkıdan sonra belirgin bir ıĢık kullanılır. Sarı, mavi, yeĢil ve son olarak da 

gemi batırılınca kırmızı tonda ıĢık olur. Bu ana renk ıĢıkların aralarında da 
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farklı renk oynamaları da görülür. Örneğin Sarı renkliyken araya denizaltı mavi 

ıĢıkları girer. 

 

ġekil 2.41: Sait Faik, Vokalist (Zeynep HalvaĢi) 

Kaynak: Say,2019 

 

ġekil 2.42: Sait Faik, Vokalist (Serenat Bağcan) 

Kaynak: Say,2019 

AyĢe-Ece Ege, hikayenin ruhu ve melodisiyle özdeĢleĢen kostümler 

hazırlamıĢtır. Sahnede, mavi renkte, zarif ve uçuĢan elbiseler görürüz. 

Anlatıcılar, Demet Evgar, Songül Öden ve Esra Bezen Bilgin için tasarlanan 

Ģifon elbiseler hikaye gibi yalın, lodos ve poyraz rüzgarları ile bütünleĢen 

modern romantik bir ruhu temsil ederken, vokaller, Serenad Bağcan ve Zeynep 

HalvaĢi için tasarlanan tuvaletler ise denizin dinginliğini ve dalgaların 

görkemini yansıtmaktadır. (Evrensel.net,2014) Kostümlerle, martı figürünü 
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yansıtan, bazen de yelkenli Ģeklini alan oyuncular, adanın kedileri ve adaya 

gelen yelkenliler gibi konuları anlatırlar. 

 

ġekil 2.43: Sait Faik, Esin Perileri, yelkenli figürü 

Kaynak: Say,2019 

Oyuncuların, gözleri ve dudaklarını ön plana çıkaran sade bir makyaj 

kullanılmıĢtır. Say, Yula‟nın yazmıĢ olduğu 6 adet Ģarkı sözüne beste yapar. 

Seranat Bağcan (3 ġarkı) ve Zeynep HalvaĢi (3 ġarkı) Ģarkıları seslendirir. 

 

ġekil 2.44: Sait Faik, Makyaj, Esin Perisi, martı figürü 

Kaynak: Say,2019 

Özetle, Sait Faik Müzikli gösterisi “ Sait Faik hikayesi müzik ve Ģiirle nasıl 

anlatılır?” denemesinin baĢarıya ulaĢtığı bir gösteridir. Yönetmen bu eserinde 

edebiyat ile müziği anlatıcılar kullanarak Ģiirsel bir dokunuĢla notaların ezgisi 

ile buluĢturmuĢtur. ġiir sanatını oyuncuların anlatılarındaki dıĢavurumcu 
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hareket koreografileri ile süsleyen Yula, göstermeci bir üslupla eĢsiz bir gösteri 

sunmuĢtur. En iyi eleĢtirileri alan projedir. 

2.2.10 Hermias  

 

ġekil 2.45:Hermias, AfiĢ  

Kaynak: Say,2014 

Dünya Prömiyeri 31 Temmuz 2014‟de Bodrum De Marin Klasik Müzik 

Festivalinde yapılan Hermias, festival sipariĢi üzerine bestelenen bir eserdir. 35 

dakikalık tek kiĢilik bir gösteridir. Yazar ve yönetmenliğini Özen Yula'nın 

yaptığı Hermias müzikli gösterisinde, ıĢık tasarımını Yakup Çartık, kostüm 

tasarımını ise BaĢak Özdoğan yapmıĢtır. 

Orotoryo formatında kaleme alınan gösteride piyano yunusu temsil eder ve 

enstrüman olarak seslendirir. Naci Özgüç‟ ün Ģefliğinde CumhurbaĢkanlığı 

Senfoni Orkestrası piyanoya eĢlik eder. Anlatıcı Selçuk Yöntem, vokalde anneyi 

canlandıran Serenat Bağcan, Hermias olarak da Viyana‟nın ünlü çocuk 

korosu Die Wiener Sängerknaben‟den seçilen, çocuk solist Laurenz Sartena yer 

alır. Hermias 11 yaĢında dünya güzeli bir çocuktur. Burada güzel sesli, Ģarkı 

söyleyen bir çocuk olarak yansıtılır. Bunun için Viyana Çocuk Korosu‟ndan 2 

erkek çocuk getirtilmiĢtir. (Say,2014) 
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ġekil 2.46: Hermias Efsanesi‟nin sembolü madeni para 

Kaynak: karyayolu.wordpress.com 

Milas'a 28 km uzaklıktaki KıyıkıĢlacık köyü içerisindeki üç tarafı denizle çevrili 

bir yarımada üzerine kurulmuĢ olan Ġasos Antik Kenti‟nde geçen bu efsane, 

Hermias adındaki bir gencin bir yunus balığı ile olan dostluğunu anlatır. 

Denizde yüzerken kaybolan Hermias, günler sonra balıkçılar tarafından bir 

yunus üzerinde görülür.  

    

ġekil 2.47: Hermias Efsanesi‟nin sembolü madeni paralar 

Kaynak: Timestopsmugla.com 

Yıllar boyu devam eden bu dostluk, Hermias‟ın ölüsünün  yunus tarafından 

Ġassos‟a getirilmesi ile sona erer. Hermias‟ı getiren yunus balığı da orada ölünce 

bu ilginç efsane, insanoğlu ve yunus balığı arasındaki dostluğun sembolü olarak 

belleklere kazınır. Antik kaynaklar, Ġskender‟in Karia‟da bulunduğu dönemde 

Ġassos‟a giderek yunus üzerinde dolaĢan bu genci gördüğünü ve onu yanına alıp 

Babil‟e götürerek deniz tanrısı Poseydon için rahip olarak yetiĢtirdiğini anlatır. 

(Karyayolu.wordpress.com,2019) Ġassos‟lular bu olaydan, M.Ö. 3. Yüzyıl‟da 

çıkarılan madeni paralarında, kolunu yunusun sırtına atmıĢ biçimde yüzen çocuk 
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tasvirine yer verecek kadar etkilenmiĢlerdir. (timestopsmugla.com,2019) Güllük 

balıkçı kasabasında da efsane ile ilgili heykel yapılmıĢtır.  

Yula yazdığı ilk teksti değiĢtirir ve az sayıda sözcüğün olduğu gösteri ağırlıklı 

yeni bir tekst oluĢturur. Bununla ilgili olarak “Hermias, dünyalar güzeli bir 

çocuğun denize olan tutkusunu ve annesinin onu alıkoymasını anlatır. Asıl 

önemli olan dostluğun ne kadar önemli ve değerli olduğudur. Bir çocukla yunus 

arasında kurulan dostluğun günümüzde bile insanlığa dersler verebileceği 

konusunda bir anlatıdır.” (Yula, 2014) diyen yönetmen, Hermias‟ı, lirik anlatı 

türünde müzikli bir gösteri olarak sunar.  

Sahnede, sağda, Serenat Bağcan ve Hermias, solda Selçuk Yöntem ve sahne 

merkezinde de Fazıl Say bulunur. Sahnede, Seranat Bağcan‟ın ve çocuğun 

bulundukları alan kadar öne doğru gelip gitmeleri ve yatay hareketleri vardır. 

Sahnede, piyano üzerinde mavi ağırlıklı ıĢık, oyuncuları takip eden takip ıĢıkları 

ve lokâl ıĢıklar vardır. Fonda da yıldız, yakamoz ve deniz duygusunu 

uyandıracak gogolar görürüz. 

 

ġekil 2.48:Hermias, IĢık Tasarımı 

Kaynak: Kahramankaptan,2014  

http://www.timestopsmugla.com/tr/milas/tarih/iasos-antik-kenti
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ġekil 2.49:Hermias, Kostüm Tasarımı, Çocuk solist Hermias (Laurenz Sartena) 

Kaynak: Kahramankaptan,2014  

Selçuk Yöntem, hem hikayeyi anlatır, hem de Hermias‟ın olayına tanıklık eden 

kayıkçıyı canlandırır. Yöntem‟in üzerinde, eğlence ve içkinin olduğu bir 

dönemin söylencesine hitap eden Ģarap rengi, bordo tonlarda yelek, gömlek ve 

pantolonun olduğu bir kıyafet, çocukta ise özel dikilmiĢ beyaz bir elbise 

görürüz. Anlatıcı soldaki alanı kullanır ve monitörden okuma yapar. Bazen 

ayakta anlatı yaparken, bazen de sandalyesine oturur. 

 

ġekil 2.50: Hermias, Kostüm Tasarımı, Anlatıcı (Selçuk Yöntem) 

Kaynak: Kahramankaptan,2014 

Serenat Bağcan için, bu eski söylenceye hitap eden, zamansız ve mekansız, özel 

bir kostüm yapılır. Siyah elbise üzerine giyilen, siyah tüllerden oluĢan 
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kostümde, sanatçının ayaklarına sarılan ayakkabıya benzer tasarımla tüller de 

görürüz.  

Çocuk, ortaya gelerek solo seslendirme yapar ve hikayenin sonunda piyano 

altında yatarak ve titreyerek ölür; burada annenin ağıdı olur. Seranat Bağcan, 

Ege ve Orta Doğu motifli bir ağıt söyler. 

 

ġekil 2.51: Hermias, Kostüm Tasarımı, Vokalist (Serenat Bağcan) 

Kaynak: Kahramankaptan,2014 

Özen Yula‟nın, 2014 yılı içerisinde “Sait Faik” ile peĢ peĢe yaptığı, “Hermias” 

müzikli gösterisi de lirik yapıda olup ayrıca orotoryo formatında bir sahne 

performansıdır. Burada vurucu nokta olan piyano baĢta olmak üzere, anlatıcı, 

vokalist ve çocuk üzerinde, müziğin tınısı, kostümlerin ve ıĢıkların rengi, bir 

bağ kurarak, hikayenin özü ile bütünleĢmiĢ, dönemsel özellikte, sahnede 

büyüleyici bir atmosfer yakalamıĢtır. 
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2.2.11 Ben O Ġstanbul’u Çok Sevdim 

 

ġekil 2.52: Ben O Ġstanbul‟u Çok Sevdim, AfiĢ 

Kaynak: Sağlam,2015   

Ukrayna‟lı ve Polanya‟lı yazarlar ile Yula, üç ayrı yazar olarak, Ġstanbul üzerine 

oyun yazmalarına dair bir araya gelir. Yula, Polanya‟nın Lubnin Ģehrinde 

kaldığı 15 günlük ziyaretinde oyunu yazar. Oyunun asıl adı “Güzel 

Gezegenlerin En Berbatı” dır. Türkiye‟ye dönünce Esra Ronabar, Eylem 

Tanrıver ve Konya Selçuk Üniversitesi‟nden özel olarak davet ettiği 3 oyuncu 

ile Pera Müzesi‟nde oyunun okuması yapılır. Bakırköy Belediye Tiyatroları 

Yula‟dan oyun isteyince, oyunun ismini değiĢtirip gönderir. Oyunun adı “Ben O 

Ġstanbul‟u Çok Sevdim” olur. 2015 Galata Perform‟un düzenlediği uluslararası 

projenin bir parçası olan ve Bakırköy Belediye Tiyatroları‟nda sahnelenen oyun, 

kara komedi türünde, 2 perde ve 3 sahnedir. 

 Özen Yula‟nın yazıp yönettiği, Ercan Koçak, Tuğba Yarbay ve Ġlkin 

Tüfekçi‟nin asistanlığını yaptığı oyunun dramaturjisini Ceren Ercan yapar. 

Zeyno Eracar, Hüseyin Durak, Ġlkin Tüfekçi, Tuğba Yarbay,  Nurhayat Atasoy, 

Mustafa Sercan Yener‟in rol aldığı oyunun ıĢık tasarımını Yakup Çartık, kostüm 

tasarımını Sadık Kızılağaç, dekor tasarımını Ayçin Tar ve afiĢ tasarımını da 
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Ethem Onur Bilgiç yapar. Ayrıca oyunda Onur Birinci sahne amiri, Emre Demir 

ve ġevket Keskin sahne teknisyeni, Hakan Bulut ses ve efekt tasarımında, Emin 

Doğan, Ġlker Dursun ve Cihan Gürleyen de ıĢık operatörü olarak, görev alır. 

Yula, Taksim Bebek Rotary Kulübü‟nden en iyi yazar ödülünü alırken, Zeyno 

Eracar en iyi oyuncu ödülünü alır. 

Oyunda, Ġstanbul‟un orta halli bir semtinde bir apartman dairesinde oturan 

muhasebeci Mine ile erkek kardeĢi Ayhan'ın evlerine, bir akĢam vakti, elinde 

valiziyle aniden garip bir konuk gelir. Bu kiĢi üst kat komĢuları olan Fide‟ dir; 

evden kaçmıĢtır. Ayhan, sevgilisiyle ilk yıldönümlerini kutlama telaĢındadır. O 

sırada Fide'nin annesi Nesrin de evin kapısını çalar. Tüm bunlar olurken 

Nesrin'in Ģiddet düĢkünü kocası Sabit de eve gelmek üzeredir. KoĢturmaca 

Ģeklinde geliĢen oyunda aslında her Ģey göründüğü gibi değildir.  Bülent Ersoy, 

Ceylan ve Seda Sayan gibi arabesk müziklerin eĢlik ettiği bu gecede her Ģey 

hem tuhaf hem de tanıdıktır. Kara komedi türündeki oyun; Ġstanbul'a ve hayata 

dair hayalleri, hayal kırıklıkları olanların hikâyesidir. Ben o Ġstanbul‟u çok 

sevdim‟de “kadın Ģiddeti” üzerinden ilerleyen çarpıcı bir öyküde, gündelik 

hayatın gri duvarları arasında tekerlekli sandalyede koyu renk elbisesi ile 

hapsedilmiĢ, Ģiddet gören bir kadının hayal dünyasındaki Ġstanbul hikayesini 

görüyoruz.  

 

ġekil 2.53: Ben O Ġstanbul‟u Çok Sevdim, Hareket planı 

Kaynak: Balkaya, 2016  

 Oyunun 2. Perdesinde anlaĢılır ki, kadın komĢunun kocasını öldürüp küvette 

parçalamaya baĢlamıĢtır. Bu konuya Fide ile annesi de katılır ve hep birlikte 
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adamı parçalayıp cesedini farklı yerlere gömmek için anlaĢırlar. Ġlk 2 perdede 

bir kara komedi izlenirken 3. Perde‟de her Ģey değiĢir. Gerçek bir hayata geçilir. 

Kadın aslında tekerlekli sandalyededir ve kocasından dayak yemiĢtir. 

KomĢunun kocası da sarhoĢtur ve karısına Ģiddet uygulamaktadır. Mine adamı 

çağırır ve “Karına şiddet gösterme!” der. Adam Mine ile tartıĢır ve üzerine 

yürür, o sırada Mine adamı çatal ile yaralar. Adam küfredip kaçar.  

 

ġekil 2.54: Ben O Ġstanbul‟u Çok Sevdim, Kostüm, Sabit (Mustafa Sercan Yener) 

Kaynak: Balkaya, 2016  

Mine, hayal dünyasına giren küçük kızın repliklerini söyler ve bir müzik çalar. 

Ġlk iki sahnede uçuk bir oyun izlenmektedir. Oyuncuların hareketleri absürttür. 

Vurma, düĢme gibi kaba komedi öğeleri de görülen oyunda, siyah beyaz 

(slepstıck)sessiz film komedi tarzını da görürüz. 

Oyunda dekor olarak duvarda büyük boy gelincikler görürüz. Seyirci televizyon 

gibidir. Kadın seyirciye bakarak kanal değiĢtirir. Salonda Amerikan bir mutfak 

vardır. Perde arasında dekor tamamen değiĢir. Kendi ekseni etrafında dönen 6 

parça duvar vardır. Duvarlar döner, gelincikler kaybolur, yerini gri renk alır. 

Oturma grubunun üzeri örtülür, her Ģeyin rengi değiĢir. Sahne, gri tonların 

ağırlıkta olduğu bir atmosfere dönüĢerek sıvası dökülmüĢ bir ev izlenimini alır.  

Ġlk iki sahnede renkli ve canlı ıĢık kullanılır. Oyuncu üzerine bazen tek spot ıĢık 

düĢerken, ayrıca lokâl aydınlatmalar da görülür. Makyaj ve kostüm, fropandır. 

Dayak yiyip gelen kadın, kızıl saçlı, göz kenarı mor, dar yeĢil tayt ve üzerinde 

de altın renginde bir kıyafet, diğer kadında kırmızı kostüm,  kaçan kızın altında 
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dar Ģort, üzerinde de tiĢört vardır. Kostüm popart, neon tarzdan gerçekçi bir 

tarza geçmektedir. 

 

ġekil 2.55:Ben O Ġstanbul‟u Çok Sevdim, Dekor Tasarımı ve Kostüm, 

Nesrin(Nurhayat Atasoy), Mine(Zeyno Eracar), Ayhan( Hüseyin Durak), Fide (Ġlkin 

Tüfekçi) 

Kaynak: Balkaya, 2016  

Kadın koyu renk elbiselidir, adam yaka paça dağınıktır. Bunların bir araya gelip 

üzerlerinde nasıl durduğu konusunda bir gariplik hissedilmektedir. 

 

ġekil 2.56: Ben O Ġstanbul‟u Çok sevdim, Makyaj 

Kaynak: BBTmedya, 2017 

En son perde de her Ģey mat ve daha karanlık bir atmosferde geçmektedir. 

Gerçek hayatın aslında karanlık yüzüdür. DüĢ dünyasında rengarenk bir 
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haldeyken ve dayağı bile küçümseyip eğlenirken, gerçekle yüz yüze 

kaldığımızda aslında o gerçek çok yaralayıcı ve örseleyici bir Ģeydir . Oyunda 

geçen arabesk müziklerde, Bülent Ersoy‟un “Bir Ben Bir Allah Biliyor” Ģarkısı, 

Ceylan‟ın “Kızım Seni Ali‟ye Vereyim mi” ve Seda Sayan‟ın “Bahçede MıĢ 

mıĢ” Ģarkıları kullanılır. Sahnelerin kapanıĢı bu müziklerle olur. Oyun sonunda, 

oturma grubu üzerindeki örtü kalkar, duvarlar tekrar döner gelincikler ortaya 

çıkar ve oyuncular aralarından çıkarak selam verir.  

Sonuç olarak, kadın dayanıĢmasının görüldüğü oyunun özünde kadına Ģiddet 

vardır. Oyun bu durumu kara komedi üzerinden tartıĢmaktadır. Yönetmen, 

Ģiddet kavramını dramatik yapıdan farklı olarak, kara komedi Ģeklinde 

göstermeyi denemiĢtir. Böylelikle seyirciyi Ģiddet olayı ile yüzleĢtirip aradaki 

mesafeyi daha net ve anlaĢılır kılmak istemiĢtir. Oyun genel olarak absürt 

komediden gerçeğe dönüĢmektedir. Son sahnede hayatın gerçek yüzünü 

görürüz.  

2.2.12 Kadınlar, Filler ve Saireler 

 

ġekil 2.57: Kadınlar filler ve saireler, AfiĢ 

Kaynak: Göksu, 2016   

https://2.bp.blogspot.com/-4aCIIz6BkBQ/V_vivyxFA5I/AAAAAAAABf8/NL8-J5kNy74Lr0lw18UDUcBOeE2mAQvhwCEw/s1600/IM
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KomĢu oldukları halde birbirlerine yabancı üç kadının komik ve trajik varoluĢ 

mücadelesinin ele alındığı, kadınların erkeklerle ve yaĢamla baĢ etme 

yöntemlerini mizahi ve vurucu bir dille anlatan, Yunus Emre GümüĢ'ün 

yazdığı, Özen Yula'nın yönettiği, dekor tasarımda BarıĢ Dinçel, kostüm 

tasarımda da Nalan Alaylı‟ nın olduğu 'Kadınlar, Filler ve Saireler' oyunu, 

Vahide Perçin, Yasemin Çonka ve Açelya Topaloğlu‟nun performanslarıyla 

sahnelenir. Yönetmen yardımcılığını yapan Nevra Akbala, aynı zamanda 

oyunun afiĢ tasarımını ve fotoğraf çekimlerini de üstlenir. Oyunun yapım amiri 

olarak Mehmet Emin Önal yer alırken, dekor sorumlusu Nuri Karaköse, dekor 

asistanı Gökhan Arınel, medya iliĢkiler Nilay Kant, ve dıĢ ses‟te de Nurgul 

YeĢilçay ve Sungun Babacan yer alır. Oyunun yapımcılığını ise  Can 

Kahraman üstlenir. 2016 yılında Ankara ġinasi sahnesinde oynanan oyun, 2 

perde ve 1 saat 45 dakikadır. Ticari anlamda yapılan bir tiyatrodur.  Teksti 

yeniden elden geçiren yönetmen, birçok yerini neredeyse tekrar yazmıĢtır. 

“Farklı komedi üslubu nasıl yapılır?” adına yapılan bir çalıĢmadır ve çok 

hareket komiği olan kara komedi türünde bir oyundur. 

Üç kadının kendi dünyalarındaki iletiĢimsizliği ile baĢlayıp sonrasında 

birbirlerini bulup bir kadın gücü oluĢturmalarına dönüĢen, kadın dayanıĢmasının 

anlatıldığı oyunda, sol köĢedeki mavi dekorasyonlu dairede, genç ve yalnız 

baĢına yaĢayan, sosyal medyanın ağına takılmıĢ, hayatının beyaz atlı prensini 

arayan, internetten tanıĢtıklarıyla görüĢen 1. Kadın, ortadaki pembe 

dekorasyonlu dairede, tek derdi evlenip aile kurmak olan, saçını süpürge ettiği 

12 yıllık uzatmalı sevgilisi tarafından düğüne bir kaç gün kala terk edilen ve 

intihara karar veren domestik 2. Kadın,  sağ taraftaki yeĢil dekorasyonlu dairede 

ise 40 yaĢına yaklaĢmıĢ, çevre ile ilgili o eylemden bu eyleme koĢtururken 

erkekleri ve aĢkı ıskalamıĢ, insanlarla iletiĢim kuramayan, biyolojik kadınlık 

döneminin sonlarında olup sperm bankasından çocuk almayı dahi düĢünen ve 

onu da beceremeyen, organik 3.Kadın yaĢamaktadır. Her kadının farklı bir 

komedi anlayıĢı vardır. Birisi evcimen ve alaturka, diğeri Batılı ama soğuk 

Amerikan espirili, üçüncüsü de modern ama gündelik hayat içerisinde sitcom 

komedisi gibidir. Kendi alanlarında neye yönelmiĢlerse fazlasını yapmıĢlardır. 

Oyuncuların, karakterlerine uygun, yumuĢak geçiĢlerle, hareket koreografisi 

vardır. Birinin hareketi yumuĢayıp küçülürken, diğerinin hareketi baĢlar. 
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Sahnelerden bir tanesi kapıların önünde, apartman aralığı olarak belirlenen 

yerde, oynanmaktadır.  

 

ġekil 2.58: Kadınlar Filler ve Saireler, Dekor Tasarımı, Ferforje yapı (Yan yana 

farklı renkte evler ve onlara ait eĢyalar) 

Kaynak: Göksu, 2016   

Sahnede, dekor olarak, yan yana 3 ev görürüz. Evler renklerle birbirinden 

ayrılmıĢtır. BarıĢ Dinçer‟in yaptığı dekorda, üç kadının da kendi dünyasını 

yansıtan ve bir bütünsellik içinde kurulmuĢ ferforjeden bir yapı görülmektedir. 

Ör. Kapı üzerlerinde guguklu saat, sosyal medya amblemi, komidin, yeĢil çiçek, 

kaktüs, biberon vb. Solda bir klozet ve ayna, ortada bir mutfak tezgâhı ve sağda 

bir tekli koltuk vardır. Karakterlerin ortak Ģarkısı olan Gönül Akkor‟un “Böyle 

GelmiĢ Böyle Gider Dünya” Ģarkısı söylenirken, dekor hareketlenir. Dekor 

üzerindeki objeler birbirinden bağımsız olarak dönmeye baĢlar. Sahne üzerinde 

bir enstelasyon‟dur bu. Birbirlerinden haberi olmayan bu komĢu kadınlar, kendi 

getirdikleri hareketli kapılarla tek tek sahne çıkarlar. Her kadın sırası geldiğinde 

sahnede kapısını açıp öne çıkar ve rolünü oynar. Bu sırada, arka planda, diğer 

kadınların evlerinde geçirdikleri zamanda yaptıkları iĢlere tanıklık ederiz. 

Finalde de birbirlerini bulan bu kadınlar, aralarında iletiĢim kurmaya baĢlar. 
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Oyunda farklı mekan kullanımları da vardır. Örneğin kadınlardan bir tanesinin 

konferans vermesi gibi. 

 

ġekil 2.59: Kadınlar Filler ve Saireler, IĢık Tasarımı 

Kaynak: Göksu, 2016   

Dekor üzerindeki objelere tek tek ıĢık verilmektedir. Seyirci önce bunu 

anlamaya çalıĢır ve buna alıĢır, sonra oyun baĢlar. BKM ıĢık tasarımcısı Murat 

Demir‟in yaptığı ıĢık ile sırasıyla aydınlanmanın olduğu sahnede, hiç bir alan 

karanlıkta kalmaz, sadece dereceleri değiĢir. Örneğin ön planda sırası gelen 

oyuncu normal ıĢıkta rolünü oynarken, düĢük dereceli ıĢıklarla da geri plandaki 

oyuncuların ne yaptığı görülür. Dekor üzerindeki her bir obje tek tek 

aydınlanırken oyunun bir de genel aydınlatması vardır.  

Nalan Alaylıoğlu‟ nun yaptığı kostümler, oyuncuların karakterlerine göredir. 

Her kadının kendi rengi ve kendi dünyası vardır. 1. Kadın, diğerlerine göre daha 

gençtir, canlı neon renklerin olduğu kıyafetler giyer, 2. Kadın, ev kadınıdır, 

daha mat ve ağır kumaĢlardan oluĢan bir kıyafeti vardır ve 3. Kadın ise bol, keju 

tarzı, gündelik yeĢil ve tonlarının olduğu bir kıyafettir. Makyajları, karakter 

makyajı saçları da karakter saç modelidir.  

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-3RPJ2ufC5vs/V_vpuKJ-tJI/AAAAAAAABgc/ytoahcwi7C01xp_Dph1RCd9HVYJnid6swCEw/s1600/IM
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ġekil 2.60: Kadınlar Filler ve Saireler, Kostüm Tasarımı, 1.Kadın(Açelya 

Topaloğlu),2.Kadın( Yasemin Çonka ), 3. Kadın (Vahide Perçin) 

Kaynak: Göksu, 2016   

Özetleyecek olursak, üç ayrı komedi anlayıĢı bir komedi oyunu içinde 

harmanlanmıĢtır. IĢık derecesi ile oyuncu, müzik ile dekor birbirine bağlıdır. 

Sahnede ön ve arka plan vardır. Sırası gelen oyuncu canlı ıĢıkta rolünü ön 

planda oynarken, arka planda diğer karakterlerin günlük yaĢamları görülür, ıĢık 

loĢtur. Sahnede karakter özelliklerini yansıtan bir esntelasyon vardır ve müzik 

ile beraber hareket etmektedir. Gönül Akkor Ģarkıları toplumun ortak bir değeri 

olup duygulara ve yaĢam biçimlerine hitap etmektedir. Yönetmen, dekor ile 

müziği birleĢtirerek, objeleri Ģarkı sözleri sırasında hareketlendirmiĢ, böylelikle 

karakterlerin yaĢam biçimlerine ve ortak özelliklerine dikkat çekmiĢtir. 

'Kadın olmanın' ve 'var oluĢ mücadelesinin' neye dönüĢtüğünü anlatan oyun, 

birey olmayı becerebilmek ve hayatta öncelik olarak kendini belirleyip 

isteklerini sıralayabilmek üzerine durur. Hayatta bazı Ģeylerin değiĢtirilebilir 

olduğuna dikkat çeken oyunda, kadın olmanın da birey olduğu toplumda, her 

Ģeyden önce insan olduğumuz kavramı hatırlatılarak dayanıĢma kavramının 

önemine değinilmiĢtir. Ayrıca sevgisizlik üzerine durulan oyunda, her Ģeye 

https://www.cnnturk.com/haberleri/kadin
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rağmen hayata yeniden bağlanmak ve içimizdeki güzel yanları ortaya çıkarmak 

kavramı anlatılmıĢtır.  

2.2.13 Gayri Resmi Hürrem  

 

ġekil 2.61: Gayri Resmi Hurrem, AfiĢ 

Kaynak: Devlet Tiyatroları,2016  

Gayri Resmi Hurrem oyununun asıl adı, yani tam ismi „Gayri Resmi Tarihe 

Göre Hurrem Sultan‟dan Adap Erkan Dersleri‟ dir. Bu oyunu, ilk olarak, ĠBB 

ġehir Tiyatroları'nda AyĢenil ġamlıoğlu yönetiminde, Rozet HubeĢ ve ġebnem 

Köstem'li kadrosuyla 2003 yılında prömiyerini gerçekleĢmiĢtir. Daha sonra 

EskiĢehir ġehir Tiyatrosu, Van Devlet Tiyatrosu, Berlin Tiyatrom Topluluğu, 

Antalya ġehir Tiyatroları ve çeĢitli okullarda çok kez sahnelenmiĢtir. Ankara 

Devlet Tiyatrosu‟nun teklifi üzerine, 2016 yılında Özen Yula rejisi ile yeniden 

sahneye taĢınan oyun, masalsı özelliklerin ön plana çıktığı bir reji anlayıĢı ile 

sahnelenmiĢtir. 2 perde ve 1 saat 50 dakikadır.  Oyunun ekibine bakacak olursak, 

dekorunu Hakan Dündar, kostümünü Funda Karasaç, ıĢığını Yakup Çartık, 

müziğini Turgay Erdener ve kareografisini de Banu Demir yapar. Oyunda, 

rolleri, Ġpek Atagün Gezener ve Gülin Ersoy paylaĢır. 

Oyun, Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, 2004 Cevat Fehmi BaĢkut Özel Ödülü ile 

Özen Yula, en baĢarılı oyun yazarı gösterilir. 2003 Afife Tiyatro Ödülleri‟nde, 

en iyi yazar, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu,  en iyi müzik ve tasarım 

ödülleri alır. 2004 Ġsmet Küntay Tiyatro Ödülleri‟nde "En Ġyi Oyun" ödülüne, 

"Kırmızı Yorgunları" adlı oyun ile birlikte değer bulunur.  2004 yılında 
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Bulgaristan‟da okuma tiyatrosu olarak sunulur. 2005 yılında  Berlin Tiyatrom 

Topluluğu tarafından sahneye konur ve son olarak 2008 yılında New York'ta 

sahnelenir. Uluslararası festivallerde Türkiye‟yi temsil eden oyunda,  Ġki kadın 

oyuncu Sadri AlıĢık En Ġyi Kadın Oyuncu Ödülü‟nü alırken, Funda Karasaç en 

iyi kostüm ödülü, Turgan Erdener en iyi müzik ödülü ve Özen Yula Ġsmet 

Küntay En Ġyi Yönetmen Ödülü‟nü alır. 

Kurmaca olan hikâyede, Kanuni Sultan Süleyman, Hurrem‟in geçmiĢine ait 

olacak gizli bir oda yaptırır. BaĢka bir kültürden gelmiĢ olan Hurrem, geçmiĢine 

ait bir Ģeyler aramakta ve sarayda çok sıkılmaktadır. Sultan Süleyman, 

Hurrem‟in, yabancılık duymaması için, geçmiĢine ait hatıralarını bu gizli odanın 

duvarlarına iĢletir. ĠĢlemeyi yapan ustaları da olayın iç yüzünün duyulmaması 

için öldürtür. Hurrem, iĢlemeleri yapan ustalardan olan Mihal‟e aĢık olur. TaĢ 

oymacısı ve nakkaĢ olan Mihal ile Hürrem sultan arasında, gizli bir aĢk yaĢanır. 

O dönemde Mihal, duvara iki tavus kuĢu yapar ve boyamak ister. Tavuz 

kuĢlarının bir tanesi göğe bakıp, acı acı bağırır, diğeri toprağın derinliklerine 

bakar. Hurrem Sultan Mihal‟e, bulundukları odanın Sultan‟ın gizli odası 

olduğunu ve çalıĢanların iĢ bitiminde öldürüldüğünü söyler. Bundan dolayı, 

bunun bir sır olarak kalmasını ve resmi boyamaması gerektiğini, aksi halde, 

kendisinin de öldürülebileceğini belirtir. Hurrem Sultan, yıllar sonra hayatının 

muhasebesini yaptığı bir gün o odaya girer. Sultan da dahil odaya baĢka kimse 

giremez. Odada, hafızasını kaybetmiĢ bir cariye vardır. Ġkili, Hurrem Sultan‟ın 

hayatından sahneler canlandırır. 

Oyun, Osmanlı sarayında sultan kadınlarının devlet yönetiminde söz sahibi 

olma, dolaylı olarak yönetime katılma tutkularını, oyun içinde oyun biçiminde 

ve yer yer geleneksel tiyatromuzun gölge oyunu, kukla oyunu gibi ögelerini de 

kullanarak anlatmaktadır. Haremdeki iki cariye, Hurrem Sultan ve onun 

cariyesini canlandırarak, oyuna baĢlar. Hürrem Sultan‟ın fantezilerle süslenmiĢ, 

usta bir kurguyla yazılmıĢ yaĢam öyküsündeki iktidar mücadelesini, 

acımasızlığını, hırs ve tutkularını sergiler. Bu cariyelerden Mahpeyker adlı 

olanı, ilerde Kösem Sultan olacak olan cariyedir. Böylece saray entrikalarının 

kuĢaktan kuĢağa, abartılı ve süslenmiĢ öyküler gibi aktarılarak sürdüğü anlaĢılır.  

Oyunun yapısı, Hurrem‟in gizli odasındaki duvarda bulunan, iki tavus kuĢu 

motifinden yola çıkılarak kurulur. Ġki tavus kuĢunun anlattığı bir masal gibi 

http://www.turkcewiki.org/wiki/Bulgaristan
http://www.turkcewiki.org/w/index.php?title=Berlin_Tiyatrom_Toplulu%C4%9Fu&action=edit&redlink=1
http://www.turkcewiki.org/w/index.php?title=Berlin_Tiyatrom_Toplulu%C4%9Fu&action=edit&redlink=1
http://www.turkcewiki.org/wiki/New_York
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yorumlanan oyun, kurmaca karakterlerden oluĢur. Bu masalda, oyundaki iki 

kadın, birer tavus kuĢu gibi ele alınır ve onların acıklı hikayeleri anlatılır. 

Ġki cariyenin kurduğu hikaye, altmıĢ yıl sonra Handan Sultan‟a anlatılır. 

Oyunun Ģiirsel ve yeniden yorumlanmıĢ dönem dili hakkında yönetmen Ģu 

ifadelerde bulunur: “O dönemin dilini bu günün dili ile hemhal 

(Bütünleştirmek)ederek kelimeleri kullanmaya ve atmosferi yaratmaya 

çalışıyorum. Tarih açısından oyunlar kurgulamak daha çekici geliyor.”  

(Yula,2017) Oyunda Hurrem Sultan‟ın yatak odasına giren sanatçı, delilik ve 

Ģizofreni arasında gidip gelen bir karakter motifi çizimektedir. Çocukluk 

yıllarından baĢlayarak Osmanlı sarayına sultan oluĢuna, sarayda dönen 

entrikaları tek baĢına göğüslemesine ve aĢkına bağlılık yemini ederken bir 

yandan sevdiği adamı düĢünmesine dair her olay en ince ayrıntısına kadar 

iĢlenmiĢtir. Yula, kendi hayal dünyasının verdiği güçle Hurrem‟i sıradan bir 

kadın haline dönüĢtürmüĢ, bunu yaparken iktidar gücünü elinden bırakmayan 

kadının, kendi öz çocuğunun bile gözünü kırpmadan öldürülmesine izin vermesi 

detayını da atlamamıĢtır. (Kaya, 2011) Altı cariye ve iki oyuncunun sahne aldığı 

oyun, baĢlangıç saatinden yarım saat önce, cariyelerin hareket ve danslarıyla, 

fuaye alanında baĢlamaktadır. Burada kesik ve akan hareketlerle, seyircilere, 

yabancılaĢmaması ve alıĢması için, akıĢı olan, ilginç bir oyunun bilgisinin 

haberi verilmektedir. Oyun baĢlama saati yaklaĢınca, cariyeler, danslarıyla 

seyirciyi salona yönlendirir. 

 

ġekil 2.62: Gayri Resmi Hurrem, Cariyeler, izleyicileri fuayede karĢılar ve dans 

ederek yönlendirirler 
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Kaynak: Lotusadana,2017 

Cariyeler, ön oyunda, oyun baĢladığında ve oyun arasında yine fuaye alanında 

ritimli bir Ģekilde, birbiriyle yer değiĢtiren, danslarıyla görülür.   

 

ġekil 2.63: Gayri Resmi Hurrem, Dekor Tasarımı, Sahne genel görünüm 

Kaynak: Devlet Tiyatroları,2016  

Banu Demir‟in yaptığı koreografide, masal anlatılırken farklı hareket 

temrinlerinden yola çıkılmaktadır. Ġki karakterin, kesik, kırk, kopuk, fakat akan 

bir hareket stili olan, iki ayrı yürüyüĢ biçimi vardır. 

 

ġekil 2.64: Gayri Resmi Hurrem, Hareket stili 

Kaynak: Devlet Tiyatroları,2016  

Oyunda, geleneksel Türk Tiyatrosundan yola çıkılarak, kukla yöntemi de 

kullanılmıĢtır. Ġki oyuncu kuklaları canlandırıp konuĢturur. Oyuncular, insan 
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boyundaki kuklaları yürüterek, iki erkeğin arasında gelir. Kuklalar, koca -oğul 

ya da iki oğul olarak canlandırılır, bu esnada oyuncuların belli bir hareket planı 

da vardır.  

 

ġekil 2.65: Gayri Resmi Hurrem, Kukla kullanımı 

Kaynak: Devlet Tiyatroları,2016  

GeçmiĢ anlatılırken Geleneksel Türk Tiyatrosu motiflerinden yararlanılmıĢtır. 

Orta oyunu tekniği ve gölge oyunu tekniği kullanılmıĢtır. Oyunda ayrıca küçük 

kulakla sahnesi de vardır. Bir sandık içerisinde  sahnenin minyatür hali 

görülmektedir. Orada da kuklalar bulunmaktadır ve oynatılır.  

 

ġekil 2.66: Gayri Resmi Hurrem, Minyatür Kukla kullanımı 

Kaynak: Devlet Tiyatroları,2016  
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Hakan Dündar‟ın dekor tasarımını yaptığı oyunda, 6 sahne bulunmaktadır. Her 

bir sahnede o sahneyi temsil eden, simgesel ve sembolik bir ağaç bulunur. Bu 

ağaçlar, ıĢıkları yanıp sönen nar ağacı, acun ağacı, bakır parçalarından yapılan 

bir ağaç, tavuĢ kuĢu tüylerinden yapılan bir ağaç, selvi ağacı ve çınar ağacıdır. 

Ağaçların altında tekerlek bulunmaktadır ve sahneye cariyeler getirmektedir.  

Ağır ve görkemli ağaçlar, cariyeler tarafından sahnenin solundan sağına doğru 

bir akıĢ halinde gelir ve gider. Dekor olarak kullanılan taht ise çevrilince sandal 

olmaktadır. 

Çınar ağacı devleti temsil etmektedir ve içinden Kanuni Sultan Süleyman‟ın 

mührü çıkar. Diğer ağaçlar da her bölümdeki diyalog ve kavram ile alakalı olup 

her ağacın altında o bölümün hikayesi iki kadın tarafından oynanır.  

 

ġekil 2.67: Gayri Resmi Hurrem, Çınar Ağacı 

Kaynak: Devlet Tiyatroları,2016  

Sahnede iĢlemelerden yapılmıĢ bir duvar ve dikkatleri üzerine çeken, sahne 

ortasına dönerek inen, yine iĢlemlerden yapılmıĢ bir merdiven vardır. Ġktidar ve 

hiyerarĢinin sembolü olan bu merdivende, üç ayrı yükseklikte birer alan 

bulunur. Bunlar, Hurrem ile cariyenin ilk karĢılaĢmaları ve devamında 

aralarındaki iliĢkiye göre yer değiĢtirdikleri anlarda kullandıkları alanlardır. 

Örneğin cariye, Hürrem‟in kayınvalidesini oynarken yüksek basamaklara doğru 

çıkar. Burada hiyerarĢik bir anlam vardır. 
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ġekil 2.68: Gayri Resmi Hurrem, Üç Kademeli Merdiven 

Kaynak: Devlet Tiyatroları,2016  

Yakup Çartık‟ ın tasarladığı ıĢık, atmosfere göre değiĢmektedir. Soğuk ve sıcak 

tonlarda geçiĢler sağlanmıĢtır. Oyun içinde oyun yapılırken sıcak tonlar 

kullanılır. Her bölümün kendine has rengi vardır. Örneğin bir bölümde pembe 

ve eflatun olurken, baĢka bölümde yeĢil rengin ağırlıkta olması gibi. Dekorun 

içinde de ıĢık vardır. Sahne ortasında dönerek inen merdivendeki iĢlemelerin 

altında da kırmızı ve mavi ıĢıklar bulunmaktadır. Gece lambasını andıran 

kırmızı ıĢığın aydınlatması, bir masal atmosferi oluĢturur.  

 

ġekil 2.69: Gayri Resmi Hurrem, IĢık Tasarımı 

Kaynak: Lotusadana,2017 

Funda Karasaç'ın baĢarılı kostüm tasarımlarıyla uzaktan bir tavuĢ kuĢu gibi 

görünen Cariye ve Hurrem‟e yakından bakıldığında, farklı dönemlerin 
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motiflerinin iç içe geçerek bir bütün oluĢturan, görkemli rüya gibi kostümler 

görürüz.  

 

ġekil 2.70: Gayri Resmi Hurrem, Kostüm Tasarımı(Hurrem) 

Kaynak: Devlet Tiyatroları,2016  

Ġçlikleri olan kostümlerde, fraklı renk tonları ve farklı baĢlıklar kullanılmıĢtır. 

Görkemli üç de kaftan vardır, Hurrem‟in kendi kaftanı, iktidar kaftanı, hafza 

sultanın kaftanı.  

 

ġekil 2.71: Gayri Resmi Hurrem, Kostüm Tasarımı, kulis, cariyeler 

Kaynak:Seyirlik.org,2017  

https://www.seyirlik.org/2017/04/21/kulisten-sahneye-gayri-resmi-hurrem
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ġekil 2.72: Gayri Resmi Hurrem, Makyaj, kulis, cariyeler  

Kaynak:Seyirlik.org,2017  

Tavus kuĢu desenli makyajda cariyelerin göz hatlarında, tavuz kuĢunun gagası 

ve baĢı ile baĢlayıp, kaĢların bitimine doğru uzanan bir gövde motifi görürüz. 

Gökyüzü tonlarındaki makyajda, ayrıca simgesel olarak yıldızlar da 

bulunmaktadır. 

Özetleyecek olursak, oyunda, kadın dünyasının ruhunun çok iyi yansıtıldığı, 

kadının iktidarı nasıl kullandığı, iktidarın da kadını nasıl kullandığı arasındaki o 

denge çok iyi vurgulanmıĢtır. Ön oyun yöntemini kullanarak, cariyelerin kesik 

ve akan hareketleri ile seyirciyi oyuna hazırlayan yönetmen, bunu , oyunun 

arasında da tekrarlayarak atmosferi sahne dıĢında da devam ettirmiĢtir. Oyunda 

kukla yöntemini de kullanan Yula, ayrıca minyatür kukla sahnesini de 

eklemiĢtir. GeçmiĢi anlatırken Geleneksel Türk Tiyatrosu motiflerinden 

yararlanarak orta oyunu tekniği (oyuncular, Kavuklu ve PiĢekâr gibi, dönerek 

oynuyorlar)ve gölge oyunu tekniği (Örneğin minyatür kuklaları oynattıkları 

sahne) kullanmıĢtır. Ayrıca güldüren ve abartılı bir oyunculuk tarzı ile Tulûat 

Tiyatrosu‟na benzer teknik kullanılmıĢtır. Dekorda metefor olarak merdiven 

kullanarak iktidar ve güce atıfta bulunan yönetmen, tavus kuĢunun güzelliği ve 

zarafetindeki estetik algı ile soyut anlamdaki yaĢamsal manayı, oyun 

karakterleri ile özdeĢleĢtirip bunu kostüm, makyaj ve hareket ritminde belirgin 

olarak göstermiĢtir. Oyunda, dönemsel özellikleri temsil eden simgesel 

unsurlarla birlikte dıĢ ses de kullanılmıĢtır.  

https://www.seyirlik.org/2017/04/21/kulisten-sahneye-gayri-resmi-hurrem
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2.2.14 ÂN 

   

ġekil 2.73: ÂN Oyun AfiĢi  ġekil 2.74: ÂNMOMENT  Belgesel 

AfiĢi 

Kaynak(Ģekil 2.73): ĠKSV,2016 

Kaynak(ġekil 2.74): media.sinematürk.com  

ĠKSV Festivali‟nin prodüksiyonunda gerçekleĢen, uygulayıcı yapımcılığını 

Nilgün Kurt‟un üstlendiği oyunun süresi 1 saat 30 dakikadır. Kadıköy 

Belediyesinin desteği ve ġifa Hastanesi‟nin de 40. KuruluĢ yıl dönümü 

vesilesiyle destek olduğu bir projedir. Kadıköy RasimpaĢa Mahallesi‟nde 1895 

yılında manastır, okul ve kilise olarak inĢa edilen ve Kadıköy Belediyesi 

tarafından 2014 yılı mart ayında “Yel Değirmeni Sanat” adıyla Sanat 

Merkezi‟ne dönüĢtürülen, Notre Dame du Rosaire Kilisesi‟nde  gerçekleĢir. 

Gündelik dil kullanılan oyunda, Arapça, Kürtçe, Türkçe, tıbbi  terim ağırlıklı 

terminoloji kullanılmıĢtır ve bu oyunu yabancılaĢtırmıĢtır. 

Bire bir gerçeklik duygusunun verildiği oyunda, hastane baĢhekimi ve doktorları 

ile hastalıklar üzerine bir görüĢme yapılır. GörüĢme sonucu, rahatsızlıkları 

belirlenen hastalara karar verilir. Süreçle ilgili olarak Yula Ģu ifadelerde 

bulunur, “Prova sürecinde Kadıköy Şifa Sağlık Grubu‟nun yoğun bakım 

ünitesine çok gittik, hemşire, doktor ve hastabakıcılarla konuştuk. Oyuncular 

teknik terimleri, sağlık ekipmanlarının nasıl kullanılacağını öğrendiler.”  

(Yula,2016) 

http://media.sinematurk.com/film/d/40/92d250a16263/1bb.jpg


80 

 

ġekil 2.75: ÂN, Dekor Tasarımı, Yoğun bakım ünitesi 

Kaynak: Özkan Tozluyurt, 2016  

Teksti olmayan oyun, bir fikirden yola çıkarak hayata geçmiĢtir. Sanatçının 

annesinin ve babasının hastalığındaki yoğun bakım süreçlerinin yaklaĢık 2 

saatlik kısmı olan Ân‟ı Yula Ģu sözlerle ifade eder: “2008‟de annem bir yoğun 

bakım sürecinden geçip, rahmetli olduktan sonra bu oyunu yapmayı 

düşünmüştüm.  Evvelsi sene de babamı kaybettim, yine onu da bir hastane 

odasında bıraktım. Böylelikle artık bu oyunu yapmamın zamanı gelmişti.” 

(Yula, 2016) Oyuncu kadrosu, profesyonel oyuncular, pandomim oyuncusu ve 

fiziksel tiyatro çalıĢan oyunculardan oluĢan Ân‟da Can Girgin, Canan Demirli, 

Deniz Akgündüz, Esin Aslan, Gözde Nur Kuru, Hasan Ali Yıldırım, Hülya Erol, 

Kaan Songün, Kerem Kupacı, Memetcan Diper, Mehmet Selin Sağdıç, Nazan 

Diper, Ozan Yılmaz, Ömer Çobanoğlu, Tuğba Eskicioğlu, Zeyno Eracar rol alır. 

Ân, bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde geçen 1 saat 30 dakikalık bir 

süreçte, hastane personeli ile hastaların yaĢadığı durumun hikayesidir. 

Yeldeğirmeni Sanat‟ta kurulan gerçek bir yoğun bakım ünitesinde yatan 6 

hastanın yaĢamla ölüm arasındaki en mahrem anlarına tanıklık edildiği, 

seyircinin salona steril önlükler giyilerek alındığı, oturma düzeninin olmadığı, 

kimi seyircilerin yoğun duygularına karĢı koyamayarak salonu terk ettiği bir 

deneyimdir. (Uygun,2016) 

https://banunundunyasi.com/an/
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ġekil 2.76: ÂN, Ġzleyiciler önlüklü olarak içeri alınır 

Kaynak: Seydan,2016  

Ġçeride, kocası tarafından yakılarak göğsü yanmıĢ bir kadın, ülkesinde vurularak 

felç kalmıĢ ve karısının da baĢında Kur‟an okuduğu anlaĢılan Arap bir adam, 

oğlu ve kızının miras kavgası ettiği ve ölmek üzere olan yaĢlı bir kadın, 

fenalaĢarak hastaneye kaldırılan, yanında bir yakını olmayan, Türkçe bilmeyen 

ve Kürt bir hasta bakıcının tercümanlığını yaptığı, Kürt bir kız ile altı 

temizlenen sendromlu erkek bir hasta ve babasından Ģiddet  görüp yanan 

annesinin yanına gizlice giren kızı görürüz.  

 

ġekil 2.77: ÂN, Annesinin yanına gizlice giren kız 

Kaynak: Varyete, 2017  
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Oyuncular ses, nefes, vücut egzersizi gibi yoğun bir prova sürecinden geçerek 

Annebogard‟ın Viewpoint tekniği ile çalıĢmıĢlardır (Varyete, 2017) Beden ve 

duygu farkındalığı yaĢayan oyuncular, uzamla ve zamanla etkileĢimlerini 

geliĢtirip, derinleĢtirerek sezgisel bir bütünlükle çalıĢmıĢ, yenilikçi teatral 

yaratılar ortaya koymuĢlardır.  

Hasta yakınları, seyircinin, içeri alınmadan önce, dıĢarıda gördüğü ve o an 

anlam veremediği, kiĢilerdir. “Tuhaf davranışları olan hafiften asabi bir genç 

adam oradan oraya yürüyüp duruyor, içerideki basamaklara oturmuş ağlayan 

genç bir kız. Hepsinin oyunun bir parçası olduğunu sonradan anl ıyoruz.” 

(Özkan Tozluyurt, 2016) Ön oyun ile oyuncular hasta yakını gibi davranarak 

oyun ile ilgili ipuçları verirler.  

Oyun için sanat merkezinin alt katı boĢaltılır. BoĢaltılan bölüm ikiye ayrılır. Bir 

kısmına, hastaneden getirilen gerçek tıbbı cihazlarla, altı yataklı bir yoğun 

bakım ünitesi kurulur, diğer kısmına da doktor ve hemĢirelerin olduğu bölüm 

kurulur. Doktor ve hemĢire rolündeki oyuncular tıbbı dilde konuĢurlar ve 

kullandıkları ilaçlar da yoğum bakım ünitesinde kullanılan ilaçlardır. 

Performans alanına hastane kokusu(steril koku) sıkılır. Seyirciler steril önlük 

giydirilerek içeriye alınır. 

 

ġekil 2.78: ÂN, Kocasının baĢında Kur‟an okuyan kadın 

Kaynak: Özkan Tozluyurt, 2016  

Ġçeri alınan seyirci, nerede duracağını bilemez ve acı çeken bir hastanın çığlığı 

üzerine koĢan doktor ve hemĢirenin peĢinden gider ve oyun boyunca bu devam 

eder. Ân, bir olayın devamlılığını takip ettiğimiz bir oyundur. Ġçeride, farklı 
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yataklarda, farklı durumların, peĢ peĢe gerçekleĢtiği ve bir bölünmeyi andıran, 

takipleĢme süreci yaĢanır.  

 

ġekil 2.79: ÂN, Göğsü yanan kadın 

Kaynak: Özkan Tozluyurt, 2016  

 

ġekil 2.80: ÂN, FenalaĢan kadın 

Kaynak: Uygun, 2016  

Oyunda, ölümü gerçekleĢen bir hastanın, tıpkı gerçek hayattaki gibi, çenesi ve 

ayak parmakları bağlanır. Oyuna gerçek bir hemĢire de rol almaktadır. HemĢire, 

doktorun talimatı ile hastalardan kan alır. Bu sırada hasta bakıcılar seyircilerin 

arasında dolaĢırlar.  



84 

 

ġekil 2.81: ÂN, Ölmek üzere olan yaĢlı kadın ve baĢında kavga eden kardeĢler 

Kaynak: Varyete, 2017  

Oyunda, hasta yakınları ve hastane personelinin, bazen, dıĢarıda yaĢadığı duygu 

durumları pencereden görülmektedir. Seyirci, içeride farklı bir hayatı 

gözlemlerken, aynı zamanda dıĢ hayat olarak görülen pencerede doktorun 

karısıyla ve hasta yakınlarının da birbirleriyle kavgasına Ģahit olur.  

 

ġekil 2.82: ÂN, Ġçeride hastalar, dıĢarıda miras kavgası yapan kardeĢler 

Kaynak: Varyete, 2017  

Ölümü gerçekleĢen hastanın, cenazesi kalkınca, yatağı seremoni ile temizlenir, 

doktor tango dinler ve o sırada bir hasta yakını Arapça dua okur. Ġçerisi, dua ile 

tango sesinin birbirine girdiği bir ortamdır. 
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ġekil 2.83: ÂN, Ölümü gerçekleĢen yaĢlı kadın  

Kaynak: Varyete, 2017  

IĢık olarak doğal hastane ıĢığı kullanılır; beyaz ve soğuk , neon bir ıĢıktır. 

Makyaj olarak, hastalara solgun vücut makyajı ile yanık ve yatak yaraları için 

de plastik makyaj kullanılmıĢtır. Kostüm olarak, doktor, hemĢire ve hasta  bakıcı 

kıyafetleri kullanılmıĢtır. 

Oyunun bir de belgesel filmi çekilir. ÇalıĢmanın oluĢum sürecinin belgeselini 

çeken yönetmen Süleyman Arda Eminçe, kalıcı ve faydalı bir örnek olabilmesi 

adına çalıĢmayı internet ortamında izleyicilere sunar(ġen,2017)  

Ân, bir yoğun bakım ünitesinde hastalar ve onların bakımından sorumlu sağlık 

görevlilerinin „an‟larına odaklanır. Bir atmosferin yaratılarak seyircinin 

çevrelenmesi, aksiyonda eĢzamanlılık, gösterimin dolaĢılarak izlenmesi ve her 

seyircinin kendine özgü bir izleme deneyimine sahip olması gibi, formun 

saptadığımız ortak noktaları, Ân‟da da vardır. Her ne kadar tek mekânda geçse 

de, o mekânın atmosferi, yan aksiyonların izlenme sürecinin seyircinin 

tasarrufuna bırakılması gibi özellikleriyle, ülkemizde çevreleyici tiyatronun 

üretimi adına ümit vericidir. (Sepetçi,2017) 

Ġnsan, sağlığı yerindeyken konfor alanı içindedir ve unuttuğu, yok saydığı, pek 

çok Ģey vardır; sağlık ve ölüm bunların en baĢında gelmektedir. Bu bağlamda, 

oyunu izlemeyi düĢünen seyirciler, oyunun bir parçası olmuĢtur. Gerçek 

hayattan bir kesiti tekrar deneyimleyerek daha akılda  kalıcı bir farkındalık 

yaĢamaları amaçlanmıĢtır. Oyun, hayatın akıp gittiği, çoğu Ģeyin aslında 
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önemsiz olduğu koĢturmaca dolu dünyada, kaçırdığımız birçok an olduğuna 

dikkat çekmektedir. Tüm bunların ıĢığında oyun, bir tiyatro oyunundan ziyade 

deneysel bir çalıĢmadır. Bir enstelasyon içine alınan seyirci, yaĢam ile ölüm 

arasındaki ince çizgide yaĢanan ânı bir kez daha deneyimlemiĢtir. Bir olay 

örgüsüyle baĢlayarak prova çalıĢmaları sırasında matematiksel bir planla 

kurgulanıp, doğaçlama tekniği ile metni oluĢturulan “Ân” , “Ġnmersive Theatre 

(Kapsayıcı Tiyatro)” örneğidir ve Türk Tiyatrosunun o zamana kadar yapılan ilk 

örneği olması vesilesi ile çok ses getirir. Gerçekçi bir oyundur. Oyunda bir ön 

oyun vardır. Doğaçlamaya dayalı yaratım çalıĢmasıdır. Yönetmen, hayatta 

değmeyecek Ģeylerle uğraĢan ve en sevdiğini bile ufak bir Ģeyde incitebilen 

insan için, geçerli evrensel bir tema olan ölüm gerçekliğini, deneysel bir çalıĢma 

ile vurgulamıĢtır.  

2.2.15 Ġhanet  

 

ġekil 2.84: Ġhanet, AfiĢ 

Kaynak: Devlet Tiyatroları,2017  

Ġhanet,  Türk edebiyatının, insanın karanlık tarafını anlatan derin ve sessiz 

ustası Nahid Sırrı Örik‟in; 1930‟larda yazdığı, Devlet Tiyatroları ‟nca (DT) ilk 
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kez sahneye uyarlanması istenen bir oyundur. Ankara Devlet Tiyatrosu Küçük 

Sahnesi‟nde 2017 yılında sahnelenen oyun, dram türünde olup, 2 perde ve 2 saat 

20 dakikadır. Oyun, Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu olarak, Uluslararası 

Ġstanbul Tiyatro Festivali‟nde, Cadde Bostan Kültür Merkezi‟nde sahne alır.  

Oyun geçmiĢ dönemde sahnelenmez. Uzun dönem boyunca isim ve tür 

değiĢtirir. Darülbedayi‟nin 3 Ocak 1931 tarihli dramaturg raporunda,  “Ġki 

Canda Bir Dert” olarak belirtilen oyun ismini Nahit Sırrı Örik “Bir Canda Ġki 

Dert” olarak belirtir. Devlet Tiyatroları‟nın 16 Eylül 1953 tarihl i, 190. 

toplantısının raporunda Örik‟in oyunu “Bir Post‟ta Ġki Aslan” adı ile geçer ve 

oyunun 18 Haziran 1953 tarihli toplantıda alınan kararı uyarınca, yazarı 

tarafından tadil edilerek “Ġhanet” ismini aldığı söylenir. (Soydan,2017) Fakat 

oyun yine sahnelenmez; sonra da unutulur.  

 

ġekil 2.85: Ġhanet Darülbedayi Dramaturg Raporu 

Kaynak: Soydan,2017  

Yıllar sonra Ankara Devlet Tiyatrosu, Özen Yula‟dan bir oyun teklifinde 

bulunur, Yula, Nahit Sırrı Örik‟in toplu eserlerinde gördüğü ve beğendiği Ġhanet 

oyununu önerir; oyun kabul edilir. 

 Oyunda, Mehmet Akay, Serpil Gür, Levent Çelmen, BaĢak Vural, Nur 

Serengül, ġivan Birinci, Kıvanç Değirmenci, Selver Kınık, Didem Ruhi, Erkan 

Erkoç, Fatmanur Ġsmailçebi, Mervenur Türkan, Cem Sel, Duygu Biçer sahne 

https://nahidsirriorik.wordpress.com/tag/ozen-yula/
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alır. Oyunun sahne arkasında, yazar Nahit Sırrı Örik, yönetmen Özen Yula, 

yönetmen yardımcısı Ġclal Karaduman, dekor tasarım Hakan Dündar-Nafız AteĢ, 

ıĢık Osman Uzgören, kostüm tasarımı Özge Akarsu, kareografi Banu Demir, 

Müzik Tahir Aydoğdu- Hülya Aydoğdu, asistan Cem Sel, sahne amiri M.Murat 

Tangal, ıĢık operatörü Arif Ünver, kondüvit Sinan GüneĢ, suflöz Faize Hale 

Özkan ve aksesuar sorumlusu olarak Yücel Ünver, görev alır. 

Osmanlı‟nın son kuĢağı, Cumhuriyet‟in de ilk kuĢağını anlatan oyun, Ankara 

Samanpazarı‟nda bir konakta geçer. Dönem olarak, büyük ve gösteriĢli olayların 

anlatıldığı bir dönemdir. Abla-kardeĢ olan Sacide ile Macide‟nin hikayesi olan 

oyun, iki kız kardeĢin birbiriyle olan düĢmanlıkları, geçimsizlikleri, büyüğün 

küçüğü kıskanması, aynı adamın iki kardeĢe de aĢık olması üzerine kuruludur. 

Babaları müdür, anneleri ev hanımıdır. Samanpazarı‟nda bir konakta 

yaĢamaktadırlar. Ankara‟da Cumhuriyet‟le birlikte yerleĢim alanları da 

değiĢmiĢ, fakat aile konakta kalmıĢtır. Sacide akrabaları olan Celal ile niĢanlı ve 

çok büyük ihtirasları olan bir kadın, kız kardeĢi Macide ise okumayı seven 

sanatla ilgilenen biridir. Fakat o da Celal‟e aĢıktır. Celal önce Macide‟ye 

(kardeĢ)aĢık olur, yüz bulamayınca da, Sacide (abla) ile evlenir. Macide de 

evlenmiĢtir. Macide‟nin kocası, kendisini aldatınca, Celal‟e birlikte olmayı 

teklif eder. KardeĢler arasında gizli bir rekabet yaĢanır. Celal‟le niĢanlı olan 

Sacide ile Celal‟e aĢık olan Macide arasındaki bu rekabet, Sacide‟nin zenginlik 

ve debdebeyi tercih etmesine kadar sürer. Ancak bu tercihle rekabet sona ermez, 

aksine körüklenir.70 yaĢında zengin bir iĢ adamı olan Abdulhalim Muhsin Bey, 

Sacide‟ye aĢık olmuĢtur. Sacide de adamın pırlantalarına aĢık olunca Celal‟i 

bırakır.  

Klasik anlamdaki esere çağdaĢ bir yorum getiren Yula, aslında sıkıcı gibi 

görünen metni kısaltıp kompakt bir hale getirerek dramaturji çalıĢmasını yapar. 

Oyun, dönemin yaĢam biçiminin, hiyerarĢik yapısının, geleneklerin, zarafetin, 

saygınlığın ve bir takım hasretlerin üzerine düĢündüren bir yapıya sahiptir.  

Sacide‟nin zenginliği tercih etmesiyle farklı bir dünyaya açılması ilgi çekici bir 

bircimde anlatılır. Bu çekiĢmeli aĢkta, güzellik-çirkinlik, iyilik-kötülük, zafer-

mağlubiyet, hep iç içedir. Kıskançlık, kibir, para ve iktidar hırsının, insan ve 

sosyal hayatı nasıl bozduğunu göstermektedir. Ġhanet, var olmak için elindekiyle 

yetinmeyip baĢkasındakini isteyenlerin, sınıf atlama hikayesidir.  
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Oyun, ilk kez Küçük Tiyatro'da oynanır. Fuaye‟ de baĢlayan oyunda 1930‟ların 

yapısı kurulur ve o konsept yansıtılır. 1930‟ların olayları radyo anonsları olarak 

okutulur ve aralarda dönem reklamları geçer.  Ankara hatırası fotoğrafları çeken 

yaĢlı bir fotoğrafçı, film duyurusu yapan bir adam, elinde gazetelerle dolaĢarak 

haber dağıtan bir çocuk ve laterna çalan dönem kıyafetli bir kız görülür.  

 

ġekil 2.86: Ġhanet, Kulis,1930‟lar ambiyansı, Ankara Hatırası Fotoğrafçısı 

Kaynak: Örem,2017   

Oyun baĢlamadan önce ve oyun arasında o dönemin dünyasını yansıtılır. 

Seyirci, 1930‟ların dünyasındaki Samanpazarı‟ndaki bir konağa misafir olur 

sonra da Zonguldak‟a gider.  

Yula, Nahit Sırrı Örik‟in „„Alın Yazısı‟‟ adlı eserinde geçen radyoda verilen 

Müzeyyen Senar‟ın konserinin geçtiği bir konuyu oyuna ekler (Çalık,2017)   

Böylelikle, 1933‟te Müzeyyen Senar‟ın Ankara radyosundaki ilk canlı 

konserini, bir radyo havası vererek oyuna katmıĢ olur.  

Yula, oyunda farklı hareket planları kullanır. Oyunun temel dramaturjis ine 

uygun olarak, her oyuncunun karakterine göre bir yürüyüĢ modeli betimlemiĢtir. 

Banu Demir‟in yaptığı koreografide, oyuncular, estetik bir hareket planı 

içerisinde bir araya gelmektedir. Abla, biraz gözü kara birisi olduğundan dolayı 

vaslt ritmi ile yürüyüp keskin dönüĢler yaparken, kardeĢi, karar vermekte 

http://yedigunyazilari.blogspot.com/2017/
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tedirginlik duyan birisi olduğu için, iki hızlı adımda bir aksar ya da duraksar, 

ikisine de aĢık olan erkek karakter, maço havasıyla, zeybek yürüyüĢündedir. 

Sahnede yay çizerek hareket eden oyuncuların kendi aralarındaki konuĢmaları 

da dans ritmiyle ve buna bağlı üslubuyla kurulur. Burada duygular net bir 

Ģekilde görülür. Döngüler üzerine kurulu olan oyunda, yay tekniği, biçim ve özü 

desteklemektedir. Hakan Dündar ve Nafız AteĢ‟in tasarladığı dekorda, sahnede, 

arka tarafta üst kısma bir podyum kurulur. Burası, radyoda Müzeyyen Senar‟ın 

konserinin olduğu yerdir. Adeta bir radyo havası verilmiĢtir. Canlı müzikte, 

keman, darbuka, saz, tanbur ve kanun‟dan oluĢan müzisyen grubu vardır. 

Oyuncu (Duygu Biçer)  Müzeyyen Senar‟ın gençliğini canlandırır ve Ģarkıları 

1930‟lardaki Müzeyyen Senar üslubu ile söyler.  

 

ġekil 2.87: Ġhanet, Radyoda Müzeyyen Senar ġarkısını söyler, Macide ve Celal,  

Kaynak: Devlet Tiyatroları,2017  

Dönem olarak büyük ve gösteriĢli olayların anlatıldığı bir dönem olunca, bu, 

oyunun dekoruna da yansımıĢtır; dekor da fazla büyük olmuĢtur. Ön tarafta, 

konak, salon, Ankara Palas odası ve finalde de Zonguldak‟taki ev dekoru olan 

büyük, gösteriĢli ve değiĢken bir dekor kurulur. Dekor, katlanır açıl ır Ģekilde, üç 

kez değiĢir. Osman Uzgören‟in ıĢık tasarımında, ön tarafta mavi gece ıĢığı, 

atmosfer ıĢığı, lokâller ve podyum alanına sepya havası veren ıĢıklar 

kullanılmıĢtır. Özge Akarsu‟nun tasarladığı kostümler ise o dönemi 

yansıtmaktadır. Arka planda, podyum üzerinde Müzeyyen Senarı‟ın konseri 

olur. 1930‟lu yıllar ve sonrasında Müzeyyen Senar, sesiyle ve Ģarkılarıyla, 
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toplumsal bir geçmiĢe hitap eden, toplumun ortak paydalarından biri haline 

gelmiĢ önemli bir sanatçı konumundadır. 

 

ġekil 2.88: Ġhanet, Dekor Tasarımı 1, IĢık tasarımı, Sahne genel görünüm 

Kaynak: Devlet Tiyatroları,2017  

Nitekim bunu, yazarın eserlerinden birinde de gören yönetmen, metin üzerinde 

yaptığı düzenleme ve reji yorumuyla insanları bir araya getirip tutan bir yapı 

olarak göstermiĢtir. Oyunda olaylar 1930‟lardaki Müzeyyen Senar‟ın 

konserinden Ģarkılarla birbirine bağlanırken, oyunun finali de 1970‟ teki 

Müzeyyen Senar'ın Ģarkısıyla olur. Oyunun böyle bir sürprizi vardır.  

 

ġekil 2.90: Ġhanet, Dekor Tasarımı 2, IĢık Tasarımı, Sahne genel görünüm 

Kaynak: Devlet Tiyatroları,2017  
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Oyun biter, perde, adam ve kadın tarafından kapanır. Seyirci merakla ne 

olduğunu düĢünürken, Müzeyyen Senar anons edilir. 

 

ġekil 2.90: Ġhanet, Macide ve Celal, Son Sahne perde kapatılır 

Kaynak: Devlet Tiyatroları,2017  

Aradan bir zaman sıçraması yaĢanmıĢtır, oyuncu 1970‟lerdeki kızıl saçlı, 

hotriĢli bir Müzeyyen Senar olarak sahneye çıkar ve „Vardar Ovası‟nı söyler. 

Müzik baĢlayınca perde önünde, kahramanların yaĢamlarındaki daha sonraki 

halleri, büyük, siyah beyaz ve sepya fotoğraflarda görülür. 

 

ġekil 2.91: Ġhanet, Müzeyyen Senar, Perdeye Aktarılan Fotoğraf Görüntüsü, Aile 

hatırası 

Kaynak: Devlet Tiyatroları,2017  
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Fotoğraflarda anlaĢılır ki, baba ölmüĢ, anne yaĢlanmıĢtır ve torunları olmuĢtur.  

Aile albümüyle Müzeyyen Senar‟ın son dönem Ģarkıları canlı olarak 

seslendirilir. 

Farklı bir teknikle çalıĢmıĢ estetik oyunculuk kavramının üzerinde du ran 

yönetmen, klasik bir esere çağdaĢ bir yorum getirerek, izleyiciye alıĢılmıĢın 

dıĢında bir üslupla oyun deneyimi yaĢatmıĢtır. Henüz oyun baĢlamadan ön oyun 

ile seyirciyi o havaya sokarak merak ve ilgi ile oyuna dahil etmiĢ, oyun 

baĢlangıcından itibaren de bunun farkındalığını yaĢatmıĢtır. Ayrıca, zamanda 

yolculuk yaparak seyirciyi o dönemin içine katmıĢ ve  1930‟ların Ankara‟sına 

sonra da Zonguldak‟taki eve götürmüĢtür. Oyun sonlarında tekrar zaman 

sıçramasıyla seyirci 1970‟lere dönmektedir. Ayrıca yönetmen, bazı oyunlarında 

olduğu gibi bu oyununda da, yay çizerek oluĢturulan koreografi kullanmıĢ, 

böylelikle klasik sahne konuĢmaları yerine bunu belli bir hareket planı içinde 

yoğrulmuĢ üslupla duyguları daha net anlamayı sağlamıĢtır.  

2.2.16  Beyaz 

 

ġekil 2.92: Beyaz, AfiĢ 

Kaynak:fırsat.me,2018  

https://www.firsat.me/Firsat/Derya-Alabora-ve-Deniz-Cakir-in-Goz-Kamastiran-Oyunculuklariyla-Beyaz-Tiyatro-Oyunu/22763
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Beyaz (Blanc), genç yaĢta hayatını kaybeden Fransız yazar ve dramaturg 

Emmanuelle Marie‟nin 2005 yılında yazdığı,  Ezop Sahne‟nin yapımcılığını 

üstlendiği, Özen Yula‟nın da en son yönettiği oyundur. 2018 yılında sahnelenen 

oyun, 60 dakika ve tek perdedir. Absürt özellikler barındıran bir dramdır.  

Derya Alabora ve Deniz Çakır‟ın rol aldığı oyunda, Derya Alabora abla, Deniz 

Çakır ise kız kardeĢtir. Dekor tasarımını ve stayling çalıĢmasını Tomris 

Kuzu‟nun, ıĢık tasarımını Yakup Çartık‟ın yaptığı oyunun, müzikleri ise 

Çiğdem Erken‟e aittir. Dekor ve styling asistanı Selin Ölçen, aksesuar ve 

kostüm sorumlusu AyĢegül Özbay, ıĢık kumanda Kamil Can Denizman,  dekor 

sorumlusu Turgut Güney,  video art Pinpon Productions, efekt uygulama Özgür 

YaĢar ĠĢler, görsel tasarım Saydan Çelik, asistanlar, Ferhat IĢıktaĢ, Yunus Ġmga, 

efekt kumanda Yunus Ġmga, dekor uygulama Muhtar Pattabanoğlu ve fotoğraf 

çekimlerini Muhsin Akgün yapar. 

Oyunda, birbirine tamamen zıt karakterde ve pek yakın iliĢkileri olmayan, iki 

kız kardeĢin, annelerinin ilerleyen hastalığından dolayı, birlikte geçirmek 

zorunda oldukları üç günü anlatılır. Oyun, kız kardeĢlerin, kendi aralarında 

hesaplaĢmaları üzerine kuruludur. Oyunda, abla, oyuncu olmak hevesiyle evi 

terk edip gitmiĢ, fakat oyunculukta çok da baĢarılı olamamıĢtır, sadece 

reklamlarda rol alıp yalnız baĢına yaĢamaktadır. KardeĢi ise kendisini feda edip 

annesinin yanında kalmıĢ, hayallerini gerçekleĢtirememiĢ ve mutsuz bir evlilik 

sürdürmüĢtür. Kocasıyla mutlu gibi görünüyor olsa da baĢka erkeklerle de 

iliĢkisi olmuĢtur. Ġki kadın, özel hayatlarında aradığını bulamamıĢ, mutsuz 

insanlardır. Anne ölüm döĢeğindedir. Hayatını kendi isteğine göre yaĢayan abla, 

uzun zaman sonra eski kasabasına dönmüĢtür. Baba, ilgisiz, evi terk etmiĢ ve 

gelmesi umut edilmektedir.  

Oyunda, anne ölüm döĢeğindeyken, abla ile kardeĢin konuĢmaları geçmektedir. 

KonuĢmalarda anlaĢılır ki anne, bütün aileyi bir arada tutmuĢtur. Ayrıca 

hikayede anne ve baba görkemli bir aĢk yaĢamıĢtır ve bu aĢk iki kız kardeĢin 

hayatını etkilemiĢtir. Çünkü ikisi de anne ve babaları gibi bir aĢk 

yaĢayamamıĢtır ve bunun acısını duymaktadır. Ġkisi de hayat gailesine düĢmüĢ 

ve uzun zaman birbiriyle iletiĢim kuramamıĢtır. Abla çok yere koĢ tururken, 

kardeĢi de annenin yanında kaldığında çocuğu ile birlikte, onun mutlu olmasını 

sağlamaya çalıĢmıĢtır.  
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Oyunda, çok farklı yaĢam tarzları sürmüĢ, birbirinden kopuk bu iki kardeĢin 

yıllar sonra annelerinin yaklaĢan ölümü vesilesiyle hesaplaĢmalarına tanık 

oluruz. GeçmiĢin muhasebesi yapılırken, ertelenmiĢ duygular da birer birer su 

yüzüne çıkar ve eteklerindeki taĢlar dökülür; iki kardeĢ uzun bir zaman sonra 

karĢılıklı hesaplaĢırlar. 

Oyun, iki kız kardeĢ üzerinden bizi aile olgusuyla yüzleĢtirirken,  insanal 

sorunsalların ortaya dökülmesinin de önünü açmaktadır. GeçmiĢ, perde perde 

serilip kendini ele verirken, kırılma eğrilerinin ortaya çıkıĢındaki çatıĢmalarla 

çeliĢkiler de uçtan uca kendisini göstermiĢtir. (Aslankara,2018) Hikayenin odak 

noktası, kardeĢlerin, geçmiĢleriyle ve kendileriyle yüzleĢmeleridir.  

Beyaz, ritim ağırlıklı bir oyundur. Yapıları farklı olan kardeĢlerin ritimleri de 

farklıdır. Abla sürekli bir dinamizm halinde ve hareketlidir, bir yere gitmeye 

çalıĢır, kız kardeĢ daha sakin ve durgundur; yavaĢ yavaĢ giderken birden bire 

hızlanmaktadır. Kız kardeĢler belli bir iĢ ya da yemek yaparken de belli bir ritim 

halindedir. Örneğin havuç doğrama sahnesinde ablanın doğraması ile kız 

kardeĢin doğraması farklı ritimdedir. Bu ritimlerde geçmiĢe  dönük hesaplaĢma, 

öfke ve kızgınlık vardır. KonuĢmalar da o ritim üzerinden gitmektedir. Fransız 

geleneğinden kaynaklanan, kesik ve kopuk konuĢmalar olur. Ayrıca gem‟i azıya 

alan ruh halini anlatmak için de, oyuncu, hareket halinde, gogolarla 

oluĢturulmuĢ ıĢıklı yapıdaki yol boyunca, gidiĢ ve geliĢi sırasında bunu gösterir. 

Bu da öze iliĢkin biçimsel bir tercihtir. Ayrıca biçimsel olarak özü destekleyen, 

genel gerçeklik yapısını kıran bir dekor kullanılmıĢtır. Her Ģeyin yarım 

kalmasından ve içi içe olmasından yola çıkarak dekorda, geniĢ alanı kapsayan 

beyazın yoğunlukta olduğu bir mutfak görülür. Mutfak dekorunda her Ģey iç içe 

geçmektedir. Bir masa diğerinin içine geçerken, tezgâh içinden çıkan bir baĢka 

masa, duvarın içine geçmiĢ sallanan bir sandalye ve bir biri içine geçmiĢ duvar 

yapıları görülür. Nihayetinde, sahnede, bir birini tamamlayan iç içe geçmiĢ, bir 

dekor görülmektedir. Dekorun özellikle mutfak olması, ailenin toplandığı, özel 

konuların konuĢulduğu ve yemek yapılan yer olmasından dolayı olduğu 

anlaĢılmaktadır.  
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,  

ġekil 2.93: Beyaz, Dekor Tasarımı, Ġç içe geçmiĢ mutfak dekoru 

Kaynak:Aslankara,2018  

Evin dıĢındaki sahnelerde ıĢıkla verilen gogolarla yol oluĢturulmuĢtur. Bu renkli 

ıĢıklarla oluĢan garip bir yapıdır. Bu gogolarda düĢ mü gerçek mi emin 

olamadığımız tek kiĢilik tiratları ve alanları o yolda görürüz. Tepeden gelen ıĢık 

ise devinime göre verilmektedir. Tepe ıĢığı altında yapılan monologlar aynı 

zamanda yol üzerinde de hareketli biçimde gerçekleĢir. Oyuncunun 

konuĢmasına dikkati çekmek ve olayın gidiĢatını  anlatmak için, ıĢık, bazen lokâl 

olarak da kullanılmaktadır. 

 YıkanmıĢ çarĢaf üzerine ay görüntüsü düĢmesi ile yönetmen, koca gezegende 

Dünya‟nın ne kadar küçük olduğuna ve insanın dertlerle boğuĢmadan sakin 

olması gerektiğine de dikkat çekmektedir. Ġki kız kardeĢ üzerinde anne 

baskınlığı çok fazladır. Üçüncü kiĢi olarak anne video art tekniği ile siyah beyaz 

filme çekilir ve beyaz fon üzerine görüntü aktarılır. Filmde içerideki annenin 

ölmek üzere olan durumunu görürüz. Annenin bu durumu görülürken abla ile 

kız kardeĢin de paslaĢmaları ve anlaĢmaya çalıĢma süreçleri yaĢanır; anne 

hayatını kaybeder. Oyunda, beyaz-mavi, Steril bir ortam oluĢmuĢtur. Hastane 

yapısını da çağrıĢtıran ortamdaki beyaz, aslında tüm renkleri barındıran bir 

yapıdır. Ayrıca boĢluk anlamına gelen bir yapısı da vardır, bu maziden 

kaynaklanan bir boĢluktur ve o boĢlukta var olmaya çalıĢan iki kadının dramı 

vardır. Simgesel olarak da böyle bir yere tekabül etmektedir.  

  

http://www.tiyatrodergisi.com.tr/beyaz-bir-sayfada-hayata-tutunmak.html
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ġekil 2.94: Beyaz, Oyuncular üzerine hasta annenin görüntüsü yansıtılır 

Kaynak:Aslankara,2018  

Oyuncuların kıyafetleri styling tarzda yapılmıĢtır. KardeĢ üzerinde, Fransız 

taĢra yapısına uygun, bölgesel yapıda bir elbise, ablada ise hareketli yapısına 

uygun, dıĢardan gelmiĢ olduğunu gösteren bir kıyafet vardır.  Oyunun finalinde, 

Yula‟nın yazdığı, Çiğdem Ergen‟in bestelediği, yapıyı destekleyen ve tüm 

hikayeyi özetleyen, bir müzik kullanılmıĢtır. Müzik de tıpkı konuĢmalar gibi 

kesik kesik ama birbirini tamamlayan bir yapıdadır.  

 

ġekil 2.95: Beyaz, Kostüm Tasarımı Stayling, KardeĢ (Deniz Çakır) Abla (Derya 

Alabora) 

Kaynak:elmaelma.com,2018  

Oyunda, seslerle bir üslup kurulmuĢtur. Annenin öksürüğü, sokak sesleri, tabiat 

sesleri gibi dıĢ sesler kullanılarak bir atmosfer oluĢmuĢtur. Anne sesi ile amaç,  

http://www.tiyatrodergisi.com.tr/beyaz-bir-sayfada-hayata-tutunmak.html
https://www.elmaelma.com/kultur-sanat/derya-alabora-ve-deniz-cakir-beyaz-adli-tiyatro-oyunu-icin-ayni-sahnede-5bb62382a6d1942e8a19b472?p=2


98 

ölüm gerçeğini geri plana atmamaktır. Kız kardeĢler ne kadar tartıĢırsa tartıĢsın 

ölüm gerçeği hatırlatılır. Hayat ile ölüm arasındaki tezatlık da gösterilmiĢtir. 

Karakterlerin durumu, içeriye giriĢ ve çıkıĢları sırasında annenin ölümünü 

gördüklerinde, değiĢmiĢtir artık.  

Bire bir gerçeklik halinde, bir estetik anlayıĢ içinde sunulan Beyaz‟ın, Fransız 

oyunu olması, kesik kesik konuĢmaları, oyuncuların birbirlerine baĢka 

konulardan bahsetmeleri, arada geçen sessizlikler, yanlıĢ anlamalar ve 

sevdikleri birinin ölmesi yabancılaĢtırma etmenini getirmiĢtir. Ayrıca oyuncular 

hem birbirine hem de ölüm olayına yabancıdır. Nasıl baĢa çıkacaklarını 

bilmedikleri bir duygu durumu da vardır, bu da ölümün getirdiği bir ağırlıktır. 

Kırılan bir yapıyla geliĢen oyun, annenin ölümüne doğru gitse de, sonlara doğru 

toparlanmıĢ ve umutla bitmiĢtir. Annelerini kaybeden kardeĢler, birbirlerini 

kazanmıĢlardır.  

 

ġekil 2. 96: Beyaz, Abla ve kardeĢ barıĢmayı kutlar 

Kaynak:ntv.com.tr, 2018  

Yula oyunda, tüm bu duygu durumunun aslında hayatın bir parçası olduğunu ve 

merkezinde de insanın kendisinin olduğunu bize göstermektedir. Ölüm diye bir 

gerçek vardır ve insan, bu gerçekliği, karĢısında görünce, hayatta o kadar çok 

boĢ Ģeyle uğraĢıp, telaĢa kapıldığının ve dert ettiğinin farkına varmasına vurgu 

yapmıĢtır. Ayrıca bir denge kurulmasının gerekliğine değinerek, finalde 

kardeĢlerin, geçmiĢle ve birbirleriyle barıĢması, bundan sonra daha iyiye doğru 

gidileceğine dair bir yapının kurulması ile rahat olalım duygusunu da vermiĢtir.  

  

https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/derya-alabora-ve-deniz-cakir-ayni-sahnede-beyaz,paQmEMcH_ku1b8qqJHnNyQ/v7X941Exe0G4zDZt_-Pp-g
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3.  SONUÇ 

Özen Yula‟nın, anne ve babasının memur olmasıyla farklı coğrafyalarda 

bulunup farklı kültürleri öğrenmesi, ona farklı insanları ve onların yaĢamlarını 

tanıma imkanı sağlamıĢtır. Bu, ona zengin bir hikaye dünyasının penceresini 

açmıĢtır. Ninesinin Cumhuriyet kadını ve öğretmen olması, dayısının da 

gazeteci olması gibi okuma geleneği olan bir evde yetiĢmesi ve edebiyata ilgi 

duyması, gördüklerini kaleme alarak yazınsal anlamda kayda değer eserler  

üretmesini sağlamıĢtır. Ayrıca tiyatroyu da sevmiĢ ve kendince oyunlar da 

yazmıĢtır. Yıllar sonra Ankara‟da bir üniversite kazanması, ona, Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi‟nde Sevda ġener‟le görüĢme 

Ģansını sunmuĢtur. Bu görüĢme onun hayatının bir dönüm noktası olmuĢ  ve 

aslında olmak istediği yerde, çağdaĢ bir yazar ve yönetmen olma yolunda, attığı 

ilk adım olmuĢtur. 

Okul yıllarından sonra, yönetmiĢ olduğu oyunlara bakacak olursak, bazı 

oyunların yazarlık kısmı baĢka bir isme aittir. Kocasını PiĢiren Kadın (Debbie 

Issıt), Stop The Tempo (Gianina Carbunariu) Kadınlar Filler ve Saireler (Yunus 

Emre GümüĢ), Ġhanet (Nahit Sıtkı Örik) ve Beyaz‟ın (Emmanuella Marie) 

sadece yönetmenliğini yaparken, diğer oyunların hem yazarlığını hem de 

yönetmenliğini yapmıĢtır. 

   Ek‟ler kısmındaki Tablo 1-2-3-4-5-6‟da görüldüğü üzere, Türkiye‟de 2003‟te 

deneysel bir çalıĢma performansı ile baĢlayan sahne deneyimine, komedi 

oyunlarıyla devam etmiĢ, 2009-2015 yılları arasında, dram, müzikli gösteriler, 

müzikli oyun, site specific, immersive theatre gibi performanslar sergilemiĢ, 

2015 ve 2018 yılları arasında ise komedi ve dram ağırlıklı ilerlemiĢtir. 2009 

yılında ve 2015 sonrası oyunlarında, ön oyun tekniğini ile  “Stop The Tempo”da 

oyuncuların barın müĢterisi gibi davranıp sonradan oyuncu olduklarının 

anlaĢılması, “Ben O Ġstanbul‟u Çok Sevdim”de seyirci salona alınırken kadının, 

çilingir sofrası kurması ve seyirciyi o sofraya konuk etmesi, “Gayri Resmi 

Hürrem”de fuayede cariyelerin dansı ve oyuna davet etmeleri, “AN”da hasta 
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yakınlarının dıĢarıda bulunmaları ve oyun baĢlayınca refakatçi gibi içeri 

geçmeleri ve “Ġhanet”te fuayede 1930‟lu yılların Ankara‟sı, gibi özü 

destekleyen, seyirciyi ĢaĢırtan ve algısını hikaye düzlemine yönlendirip oyunun 

atmosferinin içine katan bir yapı ortaya koymuĢtur. 

Oyunlarında dikkat çeken bir baĢka özellik ise sahneyi bölmesidir. Örneğin, 

“ġems Unutma!” da önde hikayeci ile Mevlana‟nın kendi içinde çatıĢan ailesi 

görülürken arka tarafta ġems ve Mevlana simgesel olarak görülmektedir; 

kültürel bir ritüel vardır. “Kadınlar Filller ve Saireler”de  ıĢık planı ile öndeki 

oyuncuya canlı bir vurgu yapılırken arka planda günlük yaĢamını sergileyen 

diğer karakterlere loĢ bir ıĢık uygulanmıĢtır. Yönetmen, Sinema ve fotoğraf 

tekniğinde kullanılan netlik ve fluluk özelliğini oyuna katarak alan derinliği 

oluĢtururken aynı zamanda, ön plana aldığı her oyuncunun o an yaĢadığı 

imgelem dünyasını odak noktası yapmıĢtır. “Ġhanet”te bir anlatı tekniği olarak 

önde olay dizgesi devam ederken arkada o dönemin baĢka bir özelliğine tanık 

olunmaktadır. Radyo havasında podyum üzerindeki konserde, sahne üslubuna, 

adabına, Müzeyyen Senar‟ın enstrüman çalanlar ile saygılı bir iliĢki kurmasına, 

o dönemin üslubuyla güzel Ģarkı söylemesine ve dönemin kültürel yapısına dair 

gönderme yapılırken, ön tarafta da kendi içinde çatıĢan ve çeliĢen aile yapısı 

görülmektedir. “Gayri Resmi Hurrem”de ise arkada kukla oyununda dönemsel 

özelliklerle aĢk yüceltilmektedir. Ayrıca gölge oyununda, Hurrem ile Mihal‟in 

sanatlı konuĢmaları olan hikayesi de anlatılmaktadır. 

Yönetmen neredeyse tamamını benzetmeci bir üslupla sahnelediği eserlerinde, 

özellikle gündelik ve Ģiirsel bir dil kullanımına öncelik verirken, kesik -kopuk, 

yalın, ağdalı, abartılı ve anlatı tarzında tercihleri de olmuĢtur. Oyunculuk olarak 

baktığımızda ise, dönemsel oyunların bazılarında yay çizme tekniği, bazılarında 

absürt ve büyük hareketler görülürken, mekan kullanımlarında dönüĢlü ve farklı 

açıların olduğu simetrik yürüyüĢ biçimi göze çarpmaktadır. Bazı oyunların 

yapısına dair yaklaĢımlarda ise ağırlaĢtırılmıĢ ya da vücut dilinin kullanıldığı bir 

oyunculuk yöntemi uygulanmıĢtır. Özellikle ritim ağırlıklı ve konuĢma dili ile 

beden dilinin birleĢtiği oyunculuk anlayıĢında, kesik kopuk, belli bir ritimde 

yapılan konuĢmalar ve hareketler, birbirini tamamlamaktadır. Örneğin, “Beyaz” 

oyununda kesik kopuk konuĢmalar ile havuç doğrama sahnesi ve karakter 

özellikli hareket ritmi, “Yakın Doğu‟da Emanet”te konuĢma ile hareket ritminin 
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bütünselliği, “Gayri resmi Hürrem” de Ġki karakterin iki ayrı yürüyüĢ biçiminde 

kesik, kırık, kopuk, fakat akan bir hareket stili ve yay çizme tekniği, “Ġhanet”te 

karakter özelliklerini yansıtan hareketler ve yay çizme tekniği, göze 

çarpmaktadır. Bu, oyunlarda, öze yönelik bir ritim anlayıĢının olduğunu 

göstermektedir. 

Oyun içinde oyun tekniğinin uygulandığı oyunlardan bahsedecek olursak, 

“Gayri Resmi Hurrem”de çok belirgin olarak yansıtılırken, “Ben O Ġstanbul u 

Çok Sevdim” de ilk iki perde de kadının kafasındaki olayları görür seyirci bunu 

3. Perde anlar. Kadın aslında tekerli sandalyededir ve komĢunun kocasına 

karısına Ģiddet uygulamaması üzerine konuĢmaktadır. “Ay Tedirginliği”nde ise 

adam ve kadın baĢka bir adam ve kadını anlatmaktadır.  

Yönetmen bazı oyunlarında kullanmıĢ olduğu dıĢ ses ile atmosferi pekiĢtirirken, 

bazılarında oyunu baĢka bir noktaya taĢımıĢtır. Oyunun gidiĢatını 

değiĢtirebilecek nitelikte kullanılan bu doğal sesler, ĢaĢırtmaca ve sürpriz için 

de kullanılmaktadır. “Pusulasız” oyununda robotik bir ses, bu yıldan baĢka bir 

yüzyıla taĢırken “Gayri Resmi Hurrem” de dıĢarıdaki tarihi olaylar, “Beyaz”da 

annenin içerideki sesi ve doğal sesler, “Ay Tedirginliği” nde deniz ve martı 

sesleri ile atmosfer kurulmuĢtur. “Ay Tedirginliği” ve “Beyaz” oyunlarında bir 

baĢka noktaya değinecek olursak, karakterlerin konyak ve Ģarap içmes i, iki 

karakter arasındaki gerginliğin kırılmasını sağlarken, özel hayatlarındaki sırlara 

ya da hesaplaĢmalara götüren bir araç olarak da görülmektedir. “Ay 

Tedirginliği” nde kadının “mutlu musun?” deyip kendisine ateĢ etmesi ile iki 

karakter arasında uzlaĢmaya doğru giden oyun atmosferi sürprizle kırılmıĢtır. 

“Beyaz” da ise iki kız kardeĢ bir araya gelmiĢ, oyunun baĢından beri yaptıkları 

çatıĢmalar bitmiĢ ve yeni bir uzlaĢma düzeni kurulmuĢtur. Ayrıca “Bakarsın 

Bulutlar Gider”de adam ile kadının uzlaĢması ve  “Kadınlar Filler ve Saireler” 

oyunundaki kadın dayanıĢması ile karakterlerin bir araya gelmeleri, bu kısır 

döngüye bir son verildiğini göstermektedir. 

Oyunlarda dekor tasarımına baktığımızda, bazen gerçekçi bir yapıyla değiĢken 

bir dekor, bazen de absürt tasarımla abartılı bir yaklaĢım karĢımıza çıkmaktadır. 

Tasarımda dikkati çeken unsurlar arasında, “Gayri resmi Hurrem” de üç katlı 

merdiven ile iktidara ve hiyerarĢi kavramına, çınar ağacı ile de Osmanlı soyuna, 

atıfta bulunan yönetmen  “Gözü Kara Alaturka”, “ÂN”, “Bakarsın Bulutlar 
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Gider”, gibi oyunlarında bulunan pencere ile de iç dünya ile dıĢ dünya arasında 

bir geçiĢ sağlamıĢtır. Bu, bazen dıĢ dünyada tanık olunan Ģeylerin iç dünyaya 

yansıması olurken, bazen de dıĢ dünyadan korunma meteforu olarak 

kullanılmıĢtır. “ÂN”da anne iç mekanda ölüm döĢeğindeyken, dıĢ mekanda oğlu 

ile kızının kavga etmesi, “Gözü Kara Alaturka”da Gönül yatağın altında ceset 

olduğunu gördükten sonra, Süha ile beraber dıĢarıda duvara yazılar yazan 

Rüstem‟e bakıp cesedi unutması, ve “Bakarsın Bulutlar Gider”de kadının “kapa 

pencereyi dul kadında bu ne neşe?” demesiyle hayatını hep dıĢarıdan korunarak 

yaĢadığı, anlaĢılmaktadır. Bazı oyunlarda bir esntelasyon yapı karĢımıza 

çıkmaktadır. “Pusulasız”da bir Avrupa haritası,  “Kadınlar Filler ve Saireler”de 

üç kadının da kendi dünyasını yansıtan ve bir bütünsellik içinde kurulmuĢ 

ferforjeden bir yapı, “ÂN” da ise kurulan yoğun bakım ünitesi dekoru, tamamen 

bir enstelasyon diyebiliriz. Ayrıca “Kocasını PiĢiren Kadın” oyunundaki 3 katlı 

pasta ve pastanın etrafında oyuncuların özelliklerini yansıtan malzemelerle de 

heykel sanatından izler taĢıyan bir dekor anlayıĢı, içinde bulundukları dünyayı 

algılayıĢ ve yaĢayıĢ biçimlerine dair bir göstergedir.  

Oyunlardaki ıĢık kullanımı, biçim ve öze dair yerini bulan ve tamamlayan bir 

yapıya sahiptir. Bazı ıĢıklar oyuncuların karakter yapısına, bazı ıĢıklar oyunun 

özüne, bazı ıĢıklar da oyunun atmosferini destekleyerek, vurgu yapmaktadır. 

Kostüm tasarımı ve makyaj özeliğine baktığımızda ise, oyunun özünü, zamanın 

niteliğini, karakterlerin konumunu destekleyen, dönemsel; oyuncuların karakte r 

yapısının ön planda olduğu styling, ya da oyunun yapısı itibari ile gerçekçi bir 

tarzda uygulanmıĢtır. 

Din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin insan olma kavramına ve değer 

yargılarına değinen yönetmen, bazen, Bergen, Bülent Ersoy, Seda Sayan gibi 

arabesk Ģarkılarla duygulara göndermede bulunurken, bazen de Müzeyyen 

Senar, NeĢet ErtaĢ, Gönül Akkor, Zeki Müren gibi Türk sanat müziği ve 

alaturka Ģarkıları kullanarak ortak bir dil olan müziğin birleĢtirici gücünü 

oyunlarında yansıtmıĢtır. Bu Ģarkılar toplumu bir arada tutan ortak paydada 

birleĢtiren değerlerdendir. YapmıĢ olduğu sahne çalıĢmaları arasında, ayrıca, 

“Sait Faik”, “Hermias” gibi müzikli gösterileri ile “ġems  Unutma” ve “Ġhanet” 

gibi canlı müziğin kullanıldığı ve “Yakın Doğu‟da Emanet” gibi enstrüman 

kullanan oyuncuların olduğu, oyunlar da bulunmaktadır. Oyunlarında müzik ile 



103 

ilgili olarak dikkat çeken bir diğer husus da oyunların özelliğine göre, içeriğine 

uygun olarak, gerek hareket planı içerisinde, gerekse duygu yüklü anlarda 

kullandığı “Tango” müziğidir. Tango, nezih, güzel, ateĢli ve zarif bir iliĢki 

biçiminin göstergesidir. Her dem çalındığında o duyguyu veren ve güncelliğini 

koruyan bir müziktir. Nostaljik olarak kullanıldığında da çok güzel duygular 

uyandırmaktadır. Yönetmenin, iliĢki boyutunu anlatmak için uygun gördüğü 

tango müziğini, “Ay Tedirginliği” nde, adamla kadının dokunur gibi yapıp 

dokunmayıĢı ve o Ģekilde dans ediĢi ile aralarında ortaya konamayan cinsellik 

ve hareket planında, “Kocasını PiĢiren Kadın” da kadınla adamın evlilik 

iliĢkilerinin anlatılmasında, “ÂN”da da doktorun sevgilisiyle iliĢkisi bittiğinde 

kendisini rahatlatmak için bilgisayar ortamında dinlemesinde görmekteyiz.  

Günümüz çağdaĢ anlatıda, görselliği, tiyatroda organik bir bütünsellik içinde 

kullanan yönetmen, bazı oyunlarında video art tekniğini de kullanmıĢtır. Bu, 

üslubu destekleyen bir yapıdır. “Beyaz” oyununda, içerideki odada ölüm 

döĢeğinde yatan anne görüntüsü ile ölüm gerçekliğine dikkat çekerken, “Sait 

Faik”te Ada ve deniz görüntüsü ile hikayenin nasıl bir mekanda var olduğunu 

göstermiĢtir. “ġems Unutma!”da ise dönme hareketlerini oyuncuların üzerine 

yansıyan ebru motifleri ile iç içe geçirerek, organik bir bütünlük kurup, 

anlatılanı vurgulayarak pekiĢtirmiĢtir.  

Oyunlara, zaman ve mekan iliĢkisi açısından baktığımızda “Yakın Doğu‟da 

Emanet”te zaman ilerlerken, mekan da dönüĢmekte, “Kocasını PiĢiren Kadın”da 

ise kadının evi, adamın evi ve konser alanına gidilmektedir. “S top The 

Tempo”da hikaye farklı barlarda ve farklı gecelerde geçerken, “Gayri Resmi 

Hurrem” de 60 yıl gibi bir zaman atlaması yaĢanmıĢ, “Ġhanet”te ise yıllar geçip 

Zonguldak‟a gidilmiĢtir. “Beyaz” oyununda ise oyun boyunca yaĢanan 

aksiyonda zaman atlanması yaĢanarak oyun sonunda iki kız kardeĢ bir araya 

gelmiĢtir. 

Tüm bu özelliklere baktığımızda, Özen Yula, reji anlayıĢında, çağın gereklerini, 

zamanın değiĢimini ve seyirci kitlesinin isteklerini de göz önüne alarak görme 

ve seyir biçimini değiĢtirmiĢtir. Oyunlarında, geleneksel motifler ya da 

anlayıĢlar, dönerek gerçekleĢen içi içe hareketler, döngüsel formlar ya da orta 

oyunu tekniği gibi geleneksel sanatın unsurlarından yola çıkan bir yapısı vardır. 

Teknik olarak gölge oyunu ve kuklanın kullanıldığı, yer yer oyuncuların da 
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kuklalaĢtığı oyunlarda, yönetmenin geleneksel olanı modern olanla 

birleĢtirmeye çalıĢtığı görülmektedir. Ayrıca üç farklı komedi türünü aynı 

potada eritmek gibi farklı unsurları bir arada değerlendirmiĢtir. Sahne üzerinde 

estetik anlayıĢa önem veren sanatçı, var olan gerçeklik algısını kırıp sahne üstü 

gerçekliği diyebileceğimiz yeni bir gerçeklik algısı ve atmosferi yaratmaya özen 

göstermiĢtir. Klasik bir anlayıĢa çağdaĢ bir yorum katarak ortaya koyduğu 

performans anlayıĢında, gerek sürprizleriyle, gerekse yeni bir form yapısıyla 

bunu en iyi Ģekilde yansıtmıĢtır.    
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