


Sevgili İzmirliler, Yüreği Sanatla Atan Tiyatroseverler, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl düzenlediğimiz tiyatro 
günlerimizi, 40. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri ile birlikte 
bundan sonra, İzmir ve Türkiye’ye yüzlerce sanatçı kazandıran 
Hülya ve Özdemir Nutku’nun adlarıyla düzenleme kararı aldık. 
Pandeminin yarattığı yıkıcı koşullarda var olmaya çalışan, sanatın 
her alanında ayakta kalmaya direnen sanatçılarımıza üretmeleri 
için aralıksız destek vermeye, her fırsatta dayanışmayla, ortak 
akılla ilerlemeye çalıştık. Tiyatronun doğasına aykırı da olsa, bir 
önceki festivalimizi dijital olarak gerçekleştirdik. Nihayet koşulların 
elvermesiyle bu yılki festivalimizi, ait olduğu yerde, sahnelerde 
seyircisiyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kentin 
birçok noktasında İzmirlilere ulusal ve uluslararası oyun ve 
performanslar sunacağız. 4 Nisan–17 Mayıs 2022 tarihleri arasında 
gerçekleştireceğimiz festivalin açılış oyunu, elektriğini keserek 
ışıklarını da kesebileceklerini düşünenlere, onurlu, dik duruşlarıyla 
cevap veren Moda Sahnesinin Yer Altından Notlar’ı olacak. Tiyatronun 
birleştirici, iyileştirici ruhu ile tüm İzmirlilere iyi seyirler diliyorum.

Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı



Dear art-loving İzmirians,

As İzmir Metropolitan Municipality, we have, from now on, decided to 
organize our annual theater days, together with the 40th International 
İzmir Theater Days, in the names of Hülya and Özdemir Nutku, who have 
helped İzmir and Türkiye to gain hundreds of artists. We have tried to 
give uninterrupted support to our artists, who are trying to exist in the 
devastating conditions created by the pandemic, and who resist to survive 
in every field of art, and to move forward with solidarity and common mind 
at every opportunity. Even though it is against the nature of theater, we 
held our previous festival digitally. Finally, since conditions allow, we are 
happy to be able to bring our festival together with the audience on stage, 
where it belongs. We will present national and international plays and 
performances to the people of İzmir at many points in the city. The opening 
play of the festival, which will be held between April 4 and May 17, 2022, 
will be the Notes from the Underground of Moda Sahnesi (Moda Stage) 
which responds to those who think they can turn off their lights by cutting 
off their electricity, with their dignified and upright stance. With the unifying 
and healing spirit of theater, I wish all the people of İzmir a good time.

Tunç Soyer
İzmir Metropolitan Municipality Mayor



“Merhaba…
Sizlere Egenin incisi, ülkemin üçüncü 

büyük kenti, yeni oluşan gökdelenlerinin 
yanında, Büyükşehir’e yakışan şehir tiyatroları 
bile olmayan İzmir’den sesleniyorum. 

Tiyatro sanatının toplumları sağıltan, 
bireyleri düşündüren, topluca katılımı 
sağlayan, takım ruhuyla yapılan, bir 
o kadar da izleyenleri ortak paydada 
birleştiren yapıcı gücünü reddedenler, 
bugünün gelişmemiş toplumlarıdır.

Yüzyılın önemli yazarlarından biri olan 
Anna Seghers “Sanatın gücünü bildiğimiz 
içindir ki, sorumluluğumuz o denli büyük” 
demiştir. Bunu sadece sanatı üretenler ve icra 
edenler için değil, o ülkeyi yönetenlerin de 
bu sorumluluğu duymaları için söylemiştir.

 Yönetici erkin, sanat üzerindeki baskısı 
da bu sanatın yapıcı gücünün hissedildiği 
süreçten bu yana ağırlığını hissettirmektedir. 
Tiyatromuzun mimarı Muhsin Ertuğrul 
ustamızın dediği gibi, kısaca, “fırın açmayan 
ülkede insanlar aç kalır, ölür ama tiyatro 
açmayan bir ülkede insanlar ruhen aç 
kalır, birbirini öldürür.” Bu nedenle, şiddete 
eğilimli bir yüzyıldan geçtiğimiz gerçeğini 
baz alırsak, bunun ne kadar doğru olduğu 
da ortaya çıkmaktadır. Bir süre sonra 
insanoğlunun anlamsız bir yokediciye 
dönüşmesi tehlikesine karşılık yine Muhsin 

Ertuğrul, insanoğlunu “hoyratlıktan 
kurtarıp insanlık düzeyine” çıkarmanın da 
yolunun tiyatrodan geçtiğini belirtmiştir.

Ülkemizde bölge tiyatrolarına duyulan 
gereksinim her geçen yıl ağırlığını 
hissettirmektedir. Yazarları ve oyuncuları 
dizilere yönelten de bu eksikliktir. 
Dizi- Sinema- seslendirme ve reklam 
sektörünün olduğu merkezde toplanmak 
ve iş çıkacak diye beklemek zordur. Oysa 
oyuncular bilir ki, tiyatro canlı yapılan bir 
sanattır, süreklilik ister, oyuncu-seyirci 
birlikteliği de bu sanatın özünü oluşturur.

Durmadan televizyona, boyalı basına, 
tablete, bilgisayara bakan gözler, tiyatroya 
çevrildiğinde orada hayat vardır. Üstelik, 
gerçek hayat oradadır çünkü günlerce prova 
edilmiş, emek verilmiş, estetize edilerek 
sunulmuş, gerçek hayattan daha gerçek bir 
paylaşım sözkonusudur. Bu yüzden tiyatro 
izleyeni manüple etmez, algı operasyonu 
yapmaz, inançlarla oynamaz, hatta tiyatro 
gerçeği gizleyen örtüleri kaldıran bir sanattır.

Ekonomisini düzeltmek isteyen toplumlar, 
sanatın kalıcılığını bildikleri için sanata, 
tiyatroya verdikleri değerle yücelmişlerdir. 
Klasikleşen yapıtlar, adı yüzyıllardır yaşayan 
yazarlar, efsane oyuncular bunun kanıtıdır.

Tam tersine yönelen toplumların arkada 
bırakacağı birşeyleri yoktur. Sanat toplumlara 



bir armağandır. Sanatın yaratıcı gücü dünyaya 
renk ve anlam katar. Durup düşünecekleri, 
konuşup paylaşacakları, eleştirip düzeltecekleri 
bir dünya yaratır onlara… Tanış olma fırsatı 
verir. “İnsanın olduğu yerde yine insanı 
kurtaracak olanın insan olduğu” bilincine 
vardırır. Bu nedenle Peter Brook’un dediği 
gibi “tiyatro saniyelerle gelişen bir devrimdir.” 
Yaşamın kırılma noktalarını ilham alarak, 
eskimeden yoluna devam eder. Bizler bugün 
insanların farkındalığa sahip olması ve 
empati kurması gereken bir çağdayız.

Ülkemizde 12 Eylül’ün yarattığı içe dönük 
bir toplum, giderek daha hoşgörüsüz ve 
sevecen yaklaşımlardan uzaklaşmaktadır. 
Ve giderek bilimden sanattan uzaklaşan 
toplum sistemsizliği, bilgisizliği, sıradanlığı 
öneren bir sistem içinde uyutulmaktadır. 
Oysa tiyatro toplum bilinci aşılar. 

Bilgi bir hazinedir ama makineleşen 
dünyada bilgi teknolojiye kazandırdığı 
ivme ile insanı geri plana itmektedir. 
İnsanlığın kurtuluşu bu nedenle onlara 
sanat yoluyla ekip olmayı, yaptığına 
inanmayı, becerisinin sınırlarını, unuttuğu 
değerleri, belleksiz toplumlara hafızasını 
yeniden yoklamayı, özgün olmanın 
önemini, hepsinden daha fazla da şişmiş 
egolarımızdan kurtulup başka insanlarla 
bu dünyayı paylaştığımız gerçeğini öğretir. 

Aksi takdirde makineler, robotlar dünyayı 
ele geçirirken, biz hala ilkel olanla uğraşıp, 
dünyayı dinin, ekonominin ya da rant peşinde 
koşan kapitalist sermayenin veyahut da 
başa geçen iktidarların kurtaracağı sanrısı 
içinde seyirci iken bu güçler, medya aktörleri 
yoluyla hikayemize son noktayı koyarlarken, 
bizler sadece seyirci olarak kalırız. Şunu 
bilmeliyiz ki, başka bir dünya yok. Bu yüzden, 
inadına tiyatro yapan, sanat yoluyla tüm 
olumsuzluklara direnen başarılı sanatçılarımız 
sayesinde dünyamızın güzelleşmekte olduğunu 
bizler biliyoruz ve bildirmek istiyoruz.

Bir ülkede yaşayan insanları geliştirecek 
olan sanatın gücünü farkeden liderler 
sanatı destekler, bu gerçeği gören Atatürk 
sanatı bir ulusun “can damarı”olarak 
nitelendirmiştir ve tiyatro için “Bir milletin 
kültür seviyesinin aynasıdır” demiştir.

Bu sanata emek veren tüm dostlarımızın 
bu güzel günlerinin, yalnızca bugün değil, 
yılın tüm günlerine yayılması dileğiyle 
bu anlamlı günü fırsat bilerek, sahnede 
oynayanlar kadar, dünyadaki rollerini barış 
ve mutluluk adına üstlenmiş tüm insanların 
27 Mart’larını içtenlikle kutluyorum.’’

Prof. Dr. Hülya Nutku



“Merhaba dostlar,
Binlerce yıl önce her türlü araç gereçten 

yoksun mağara insanı dünyanın rahmine 
tutunup doğanın adlandıramadığı güçlerine 
karşı yaşam savaşı verdi. Teknolojinin 
bütün olanaklarına sahip olan günümüz 
insanları ise, kendi yarattıkları araç 
gereçlerle, maddi manevi hırslarına 
tutunarak dünyayı ve doğayı yok etme 
yoluna gidiyor ve birbirlerine karşı yaşam 
savaşı vermek zorunda bırakılıyorlar. 

Mağaradaki insan gündüz yaptığı avı 
akşam duvarlara resimler çizerek ve 
bedenini kullanarak diğerlerine anlatıyordu. 
Tiyatronun doğuş öyküsünü o günlere 
bağlıyoruz; çünkü o insanlar hareketle 
anlatma yoluyla bir kültürü kendilerinden 
sonraki kuşaklara aktarıyorlardı. 

Çünkü tiyatronun asal işlevi anlatmaktır, 
insanların mutluluğu, refahı, sağlığı ve en 
önemlisi barışı için deneyimlerini, bildiklerini, 
gördüklerini kendi çağının kültürüyle 
yoğurarak sonraki kuşaklara aktarmaktır.

Çünkü tiyatro, metni ile edebiyatı, 
koreografisiyle bale ve dansı, dekoru 
kostümüyle resim, heykel gibi görsel 
sanatları, müziği, kısacası tüm 
sanatları kendisinde bütünleştirerek 
insanlığa ulaştıran tek sanat dalıdır. 

Çünkü tiyatro, düşünce özgürlüğünü 

yok etmek isteyen baskıları, ırkçılığı, 
ister çocuk yaşta evlendirerek ister 
öldürerek işlenen kadın cinayetlerini, 
işkenceyi, devlet hazinesinden başlayan 
soygunların vatandaşların cebine kadar 
uzandığı düzenleri, doğaya ve doğanın 
düzenine yapılan saldırıları insanlığın 
gözleri önüne serme işlevini üstlenir.

Çünkü tiyatro insanlığın dünyaya açılan 
gözüdür. Tiyatronun kapanması demek 
dünyaya gözümüzü kapatmak demektir; 
kültürlerin aktarım zincirini kırıp atmak 
demektir. İki yılı aşkın bir süredir, Covid-19 
pandemisi yüzünden tiyatrolar aylarca 
kapalı kaldı, bu durum yalnızca dünyaya 
gözümüzü kapatmakla kalmadı, ekonomik 
nedenlerle birçok tiyatro, hem de en genç, 
en umut veren, en yaratıcı topluluklar 
perdelerini kapatmak zorunda kaldılar.

Dünya Tiyatro Günü’nün yer aldığı Mart 
ayı ise, dünyanın çeşitli yerlerinde yıllardır 
sürdürülen savaşların acılarına Karadeniz 
kıyılarından gelen bomba sesleriyle bebek 
çığlıklarını ekledi. Tarihteki büyük savaşlar, 
1. ve 2. Dünya savaşları, Vietnam savaşı, 
Bosna savaşı, sayısız kurtuluş savaşı ve 
savaşımı nasıl tiyatro aracılığıyla insanlığın 
ortak belleğine işlendiyse, hiç kuşkusuz yeni 
savaşlar ve saldırılar da bir gün sahnede 
yerini alacaktır. Çünkü tiyatro o ortak belleği 



sürdürebilmek için bütün bunları anlatmak 
zorundadır. İnanıyorum ki tiyatronun da 
katkısıyla ortak belleği besleyerek, insanlarla, 
halklarla, ülkelerle el ele tutuşup omuz omuza 
vererek insanca yaşanan ortamlarda dünya 
sanatçılarını alkışlamaya devam edeceğiz. 

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü 
o umut ve inançla kutluyorum.”

Seçkin Selvi



“Sevgili Dostlar,
Tüm dünyanın pür dikkat haberleri 

takip ettiği bu günlerde, yaratıcılar olarak 
hepimizi izninizle kendi epik zaman, epik 
değişim, epik farkındalık, epik düşünce, epik 
bakış alanımıza ve perspektifimize davet 
etmek istiyorum. İnsanlık tarihinin epik 
bir döneminden geçiyoruz ve insanların 
kendileriyle, birbirleriyle ve insan dışı 
gerçekliklerle ilişkisinde gördüğümüz köklü 
değişiklikler algı, aktarım, izan ve ifade 
kabiliyetlerimizi neredeyse yetersiz kılıyor.

24 saatlik haber döngüsünde değil, 
zamanın bıçak sırtında yaşıyoruz. Yazılı 
basın ve medya yaşadığımız tecrübeyle başa 
çıkabilecek donanım ve durumda değil.

Deneyimlediğimiz bu derin değişimleri, 
kırılmaları anlamakta bize yardım 
edebilecek dil nerede? Hangi hareketlerden, 
hangi imgelerden yararlanabiliriz? 
Hayatlarımızın içeriğini röportajdan ziyade 
deneyim olarak nasıl aktarabiliriz?

Tiyatro deneyimin sanat formudur 
Muazzam basın kampanyaları, deneyim 

simülasyonları ve birbirinden feci 
felaket senaryoları ile dolup taşan bir 
dünyada, biteviye yinelenen sayıların 
ötesine geçip tek bir hayatın, tek bir 
ekosistemin, arkadaşlığın kutsallığını ve 
sonsuzluğunu, ya da garip bir gökyüzünde 

ışığın değerini nasıl deneyimleyebiliriz? 
COVID-19 iki yılda insanların duyularını 
köreltti, hayatlarını daralttı, oluşmuş 
bağları kopardı ve bizi insanlık meskeninin 
sıfır noktasına getirip bıraktı.

Böyle bir süreçte hangi tohumlar 
tekrar tekrar ekilmeli, hangi istilacı türler 
durdurulmalı, hatta kökünden kazınmalı? 
O kadar çok insan diken üstünde ki… 
Mantık ve beklentinin dışında, o kadar 
çok şiddetle karşı karşıyayız ki… O 
kadar çok müesses sistemin süregiden 
zorbalık yapıları olduğu ortaya çıktı ki…

Anma törenlerimize ne oldu? Neleri 
hatırlamaya ihtiyacımız var? Daha 
önce atmadığımız adımları artık 
düşünmemizi, prova etmeye başlamamızı 
sağlayacak ritüeller neler?

Epik bakış, amaç, iyileşme, onarma ve 
ilgi tiyatrosunun yeni ritüellere ihtiyacı 
var. Eğlendirilmemiz gerekmiyor. Bir araya 
gelmemiz gerekiyor. Alanları paylaşmamız 
ve paylaşılan alanları çoğaltmamız gerekiyor. 
Birbirimizi yürekten dinlediğimiz, korunaklı 
eşitlik alanlarına ihtiyacımız var. 

Tiyatro dünyada insanlar, tanrılar, bitkiler, 
hayvanlar, yağmur damlaları, gözyaşları 
ve yeniden doğuş arasında bir eşitlik 
alanı yaratılmasıdır. Eşitlik ve yürekten 
dinleme alanı, tehlike, itidal, akıl, eylem 



ve sabrın derin etkileşimiyle canlı tutulan 
gizli bir güzellik tarafından aydınlatılır. 

Buddha Avatamsaka Sutra’da insan 
ömründeki on büyük sabır türünü sayar. 
En etkileyici sabırlardan biri her şeyi bir 
serap olarak algılama sabrıdır. Tiyatro 
bu dünyadaki hayatı hep bir serap gibi 
sunmuş, özgürleştiren bir netlik ve güçle 
insani yanılsamanın, yanılgının, körlüğün, 
inkârın ötesini görmemizi sağlamıştır.

Neye baktığımızdan ve bakış şeklimizden 
o kadar eminiz ki alternatif gerçeklikleri, 
yeni ihtimalleri, farklı yaklaşımları, 
gözle görülmez ilişkileri ve zamansız 
bağlantıları göremiyor, hissedemiyoruz.

Zaman aklımızı, duyularımızı, 
hayalgücümüzü, tarihlerimizi ve 
geleceklerimizi derinden canlandırma 
zamanıdır. Bu, birbirinden uzakta, tek 
başlarına çalışan insanlarla yapılacak 
bir iş değildir. Bunu birlikte yapmalıyız. 
Tiyatro, bu işi birlikte yapmaya davettir.

Çalışmalarınız için can-ı 
gönülden teşekkür ederim.’’ 

Peter Sellars



TARİH

04.04.2022 
09.04.2022 
10.04.2022 
11.04.2022 
12.04.2022 
13.04.2022 
16.04.2022 
17.04.2022 
18.04.2022 
18.04.2022 
19.04.2022 
20.04.2022 
21.04.2022 
25.04.2022 
25.04.2022 
26.04.2022 
09.05.2022 
10.05.2022
 
10.05.2022 
11.05.2022 
12.05.2022 
12.05.2022 
13.05.2022 
14.05.2022 
14.05.2022 
14.05.2022 
15.05.2022 
15.05.2022

 
15.05.2022 
16.05.2022 

İLÇE

KONAK
KARŞIYAKA
KARŞIYAKA
KONAK
KARŞIYAKA
KARŞIYAKA
GÜZELBAHÇE
GÜZELYALI
KONAK
KONAK
KONAK
TİRE
TORBALI
KONAK
KONAK
KONAK
BAYRAKLI
KONAK

BAYRAKLI
GÜZELBAHÇE
KONAK
BERGAMA
KONAK
KONAK
GÜZELBAHÇE
FOÇA
KONAK
KONAK

KONAK
KONAK

YER

AASSM BÜYÜK SALON
KARŞIYAKA HİKMET ŞİMŞEK
KARŞIYAKA HİKMET ŞİMŞEK
KÜLTÜRPARK - İZMİR SANAT 
KARŞIYAKA HİKMET ŞİMŞEK
KARŞIYAKA HİKMET ŞİMŞEK
GÜZELBAHÇE AKM
GÜZELYALI KÜLTÜR MERKEZİ
KÜLTÜRPARK - İZMİR SANAT 
NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ
KÜLTÜRPARK - İZMİR SANAT 
BELEDİYE KÜLTÜR MERKEZİ
BELEDİYE KÜLTÜR MERKEZİ
KÜLTÜRPARK - İZMİR SANAT 
NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ
KÜLTÜRPARK - İZMİR SANAT 
TEPEKULE KONGRE MERKEZİ
NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ

TEPEKULE KONGRE MER.
GÜZELBAHÇE AKM
KÜLTÜRPARK - İZMİR SANAT 
KÜLTÜR MERKEZİ
KÜLTÜRPARK - İZMİR SANAT 
KÜLTÜRPARK - İZMİR SANAT 
GÜZELBAHÇE AÇIK HAVA
REHA MİDİLLİ K.M.
AASSM KÜÇÜK SALON
KÜLTÜRPARK - İZMİR SANAT 

NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ
KÜLTÜRPARK - İZMİR SANAT 

SAAT

20.30
20.30
15.00
20.30
20.30
20.30
20.30
15.00
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30

20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
21.00
20.30
15.00
15.00

15.00
20.30

EKİP 

MODA SAHNESİ
SUİ GENERİS TİYATRO
TİYATRO ADAM
TİYATRO SALT
ENTROPİ SAHNE
TİYATRO PERA
ALT SAHNE
BROT TİYATRO
DRAMATİK SAHNE SANATLARI
MASK-KARA TİYATROSU
KUMBARICI50
REHA ÖZCAN KUMPANYASI
KÖK SAHNE SANATLARI
TİYATRO KALEMİ
Bİ’NEVİ TİYATRO
TATAVLA SAHNE
TİYATRO İN
C1 69 SANAT

MED YAPIM
YOLCU TİYATRO
BGST TİYATRO
KOMEDİA TÜRK
TİAYTRO DEA
TİYATRO YAN ETKİ
DOSTLAR TİYATROSU
KADIKÖY BOA SAHNE
AYSA PRODÜKSİYON
EKİP KAFİLE

MOPP SANAT
PERDECİ OYUNCULARI

YETİŞKİN OYUNLARI

YER ALTINDAN NOTLAR
DÖNEMEÇ
BÜYÜK İSKENDERİN ATI
İTİRAZIM VAR MASALLARA
RAN
AKLIMDA BİR YER
SIFIRLA BİR ARASINDA
ELVEDA BAY HAFFMANN
ETİYOPYA KAHVECİSİ
OFİS BOY
CYRANO DE BERGERAC
BİR GARİP ORHAN VELİ
KOLEKSİYONCU
DESTANSIZ GILGEMEŞ
ÖNCE BİR BOŞLUK OLDU
RAHVAN GİDEN ATLILAR
ANNE
KIRMIZI LAMBA BİR DRAG
QUEEN HİKAYESİ
LAL HAYAL
KÜRKLÜ VENÜS
ZABEL
HALKTAN BİRİ
GABRİEL’İN DÜŞÜ
10 SANİYE
ŞAHDAMARIM
DÜNYA, SAAT, MEKAN
HAYAL SATICISI
ONU BİR SU BİR SU BİRİKİNTİSİNE 
ATSAN İKİ GÜNDE PARMAKLARININ 
ARASI YÜZGEÇ GİBİ DERİ BAĞLAR
TAM OLDU DERKEN
ÖTEKİ



EKİP 

BOYOZ AKADEMİ SANAT MERKEZİ
TİYATRO MAHAL
TATAVLA SAHNE
TİYATRO PEMBE KURBAĞA
MOYO MASAL TİYATROSU

PERİPETİ YAPIM

TARİH

12.04.2022
24.04.2022 
26.04.2022 
09.05.2022 
09.05.2022 

13.05.2022 

İLÇE

KARŞIYAKA
KONAK
KONAK
KARABAĞLAR
BUCA

KARABAĞLAR

YER

KARŞIYAKA AHMET PRİŞTİNA
KÜLTÜRPARK AHŞAP SAHNE
KÜLTÜRPARK - İZMİR SANAT 
MUSTAFA NECATİ
OLİMPİK YÜZME HAVUZU  
KONGRE MERKEZİ
MUSTAFA NECATİ

SAAT

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

15.00

ÇOCUK OYUNLARI

DEDEKTİF PİKAÇU
MASALLAR SOKAĞI
TİK VE TAK
KIRMIZI ŞAPKALI KURBAĞA
ALİ BABANIN ÇİFLİĞİNİN HİÇ 
GÖRÜLMEYEN HİKAYESİ
80 GÜNDE DEVRİ ALEM

PERFORMANSLAR

MYTHOS
TEHLİKELİ İLİŞKİLER
LUDZIA MOWIA
QUADRO

EKİP

UNICORN THEATRE
MUT THEATRE
NIEBOPIEKLO
EVENTI VERTICALI

TARİH

22.04.2022
24.04.2022 
09.05.2022 
17.05.2022 

İLÇE

BERGAMA
BERGAMA
BERGAMA
KONAK

YER

KÜLTÜR MERKEZİ (BERKM)
KÜLTÜR MERKEZİ (BERKM)
KÜLTÜR MERKEZİ (BERKM)
GÜNDOĞDU MEYDAN

SAAT

21.00
15.00
21.00
21.00



YETİŞKİN OYUNLARI



PLAYS FOR ADULTS





Alt Sahne

Oyun Adı/Name: Sıfırla Bir Arasında
Yazan/Writer: Ayşegül Tekin
Yöneten/Director: Ayşegül Tekin
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+16)
Oyuncular/Cast: Altay İcimsoy, Çağdaş Tekin,
Sıla Erkan, Tuğçe Çakır

“Hiçbir şeyden korkamasan ne yapmak isterdin?” 
Parçalanmış bir şimdinin içinde hapsolan dört 
kişin gündelik olanla mücadelesi. Dönüşümün 
zorunlu olduğu noktada yolunu kaybedenlerin, 
kelimelerini arayanların sesi… Dış dünyanın 
içeride yarattığı kırılmanın etkisiyle, kendilerine 
uzak düşen, harekete geçemeyen hiçbir şeye 
birbirlerine bile dokunamayanların hikâyesi. “John 
Osborne’un “Öfke” adlı oyunundan hareketle.

“What would you like to do if you are afraid of 
anything?” The struggle of four people trapped 
in a fragmented present with the everyday. The 
voice of those who lost their way at the point where 
transformation is necessary, and those who search 
for their words… The story of those who are far away 
from themselves, unable to act, cannot even touch 
each other, due to the rupture created inside by the 
outside world. Based on John Osborne’s play “Anger”.





Aysa Prodüksiyon

Oyun Adı/Name: Hayal Satıcısı
Yazan/Writer: Zehra İpşiroğlu
Yöneten/Director: Berfin Zenderlioğlu
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult
Oyuncular/Cast: Berna Laçin

“Önce istediğine kendin inanacaksın, sonra 
başkalarını inandıracaksın, inanmayanların 
da kafasını kıracaksın” Odun kral

Bir fal kahvesi, iki yaşam arasına sıkışıp 
kalmış bir kadın, gelenler-gidenler, içinde 
bulunduğu cendereden çıkamayanlar...

Hayal Satıcısı, gerçek bir yaşam hikayesinden 
yola çıkarak kadınlığın ezberlenmiş söylemlerine 
ayna tutar. Hapsoldukları bu dünyadan çıkışı 
engelleyen görme biçimini, özellikle de eril dili 
ve yarattığı körlüğü sorgulatma çabasındadır. 
Oyunda da söylendiği gibi “Erkek dediğin katil 
olur olmasına ama kurban olamaz asla.”

“First you will believe what you want, then you 
will make others believe, and you will break the 
heads of those who do not believe” Wood King

A fortune-telling coffee, a woman stuck 
between two lives, those who come and go, those 
who can’t get out of the pressure they are in...

Based on a real life story, Dream Seller mirrors the 
memorized discourses of femininity. It tries to question 
the way especially the masculine language and the 
blindness that prevent womwn from leaving the world 
that they are trapped in. As it is said in the play, “A 
man can be a murderer, but he can never be a victim.”





C1-69 Sanat

Oyun Adı/Name: Kırmızı Lamba “Bir Drag Queen Müzikali”
Yazan/Writer: Onur Yüce
Yöneten/Director: Onur Yüce
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+18)
Oyuncular/Cast: Çağıl Özdoğan

Baştan çıkarıcı, muzip, şaşalı, komik ve alaycı bir 
drag queen’ in en özel gecesine tanık olmaya hazır 
olun. 80’li yılların başında, Beyoğlu’nda bir gece 
kulübünde çalışan, sahnede acımasız, eğlenceli, 
kimi zaman utanmaz ve çılgın bir kadına dönüşen 
bir drag queen, gösterisine hazırlanırken, başından 
geçenleri gözden geçirmektedir. Gösteriye çıkacağı 
bu gece, hayatının en önemli gecesidir. Kimlikler 
hakkında düşündüren, insanın toplumsal baskılar 
sebebiyle ruhunun en derin yerine hapsettiği 
acılarını, dans ve müzik dolu bir gece ile, bazen 
açığa çıkaran, bazen de komedinin arkasına 
gizleyen bir gösterinin büyüsüne kapılacağınız, tek 
oyuncunun çok ruhlu oyununda iyi seyirler dileriz.

Get ready to witness the most special night of a 
seductive, mischievous, resplendent, funny and sarcastic 
drag queen. A drag queen, who worked in a nightclub 
in Beyoğlu in the early 80’s and turned into a cruel, 
funny, sometimes shameless and crazy woman on stage, 
is scrutinizing the things that she had experienced 
while she is preparing for her show. Tonight is the most 
important night of his life. We wish you a good time 
in the single actor’s multi-spirited play, in which you 
will be fascinated by a night full of dance and music, 
sometimes revealing and sometimes hiding behind 
the comedy, the pains that people have trapped in 
the deepest part of their soul due to social pressures





Dostlar Tiyatrosu

Oyun Adı/Name: Şahdamarım
Yazan/Writer: Ahmed Arif
Yöneten/Director: Genco Erkal
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (-)
Oyuncular/Cast: Genco Erkal,Ercan Çağıran, Gökhan Çağıran

Şahdamarım Müzikli Gösteri Ahmed Arif’in şiir, 
söyleşi ve mektuplarından uyarlanmıştır. Ahmed 
Arif tek bir şiir kitabıyla edebiyatımızın zirvesini 
tutmuş, halk kitlelerince en sevilen yazarların 
başında gelen büyük bir ozan. Ölümünün 30. 
yılında Dostlar Tiyatrosu onun değerli anısına 
bir armağan sunmak istedi. Genco Erkal onun 
şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak 
Şahdamarım adlı bir müzikli gösteri düzenledi. 
Ozanın şiirlerinden bestelenen şarkıları sahnede 
Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumlayacak.

Şahdamarım Musical is adapted from Ahmed 
Arif’s poems, interviews and letters. Ahmed Arif 
is a great poet who has reached the top of our 
literature with a single book of poetry and is one of 
the most loved authors by the masses. On the 30th 
anniversary of his death, Dostlar Theater wanted 
to present a gift to his precious memory. Genco 
Erkal organized a musical called Şahdamarım 
based on his poems, interviews and letters. Ercan 
and Gökhan Çağıran brothers will interpret the 
songs composed by the poet’s poems on the stage.





Dramatik Sahne Sanatları

Oyun Adı/Name: Etiyopya Kahvecisi
Yazan/Writer: Orçun Masatçı
Yöneten/Director: Nazif Uslu
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult(+13)
Oyuncular/Cast: Batuhan Yiğit Atagül, Özkan Yenilmez, 
Çağdaş Koldaş, Damla Benuğur, Nazım Özgürsu Uslu

Ödüllü oyun Etiyopya Kahvecisi’nde; paranın, 
bilginin, aklın ve kültürün sınıfsal sınırlarını ve 
tüm bunların kimde olduğunu sorguluyor. Takım 
Elbiseli Adam ve Bir Evsiz ile bir kahve eşliğinde 
sohbet ederler. Birbirini hiç tanımayan bu iki kişi, 
insanların ön yargılarını bir kenara bıraktığında 
nasıl bir paylaşıma girilebildiğini göstermektedir.

The award-winning play Ethiopia Coffee Shop 
questions the class boundaries of money, knowledge, 
intelligence and culture and who owns all of them. 
The man in the suit and the homeless chat by 
drinking a cup of coffee. These two people, who 
never knew each other, show how sharing can be 
achieved when people put their prejudices aside.





Ekip Kafile

Oyun Adı/Name: Onu Bir Su Birikintisine Atsan İki 
Günde Parmaklarının Arası Yüzgeç Gibi Deri Bağlar 
Yazan/Writer: Bertolt Brecht
Yöneten/Director: Cenk Dost Verdi
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+12)
Oyuncular/Cast: Anıl İnce, Erden Tunatekin, 
Müzeyyen Durgun, Yasemin Ertorun

“Mahkeme size bir soru daha sormak istiyor. Galy 
Gay’i öldürmek suretiyle herhangi bir çıkar elde 
ettiniz mi?” “Basit bir taşıyıcı” olan Galy Gay bir 
sabah balık almak için evinden çıkar, öğlen bir 
fil sahibi olmak için adından, akşamına kurşuna 
dizilmemek için benliğinden vazgeçer. Bizse ona 
sözde cenazesinin söylevini yaptırıyor, ardından 
onu savaşa yollayıp, oradan sağ çıkartıyor, sonra 
gerçekten öldürüyoruz ve katilini ona yargılatıyoruz. 
Ve en sonunda da katilini serbest bırakıyoruz. 

Peki ya biz kimiz?

Oyun, çevirisi Yılmaz Onay’a ait “Adam Adamdır” 
ve çevirisi Ayşe Selen’e ait ‘’Kuraldışı ve Kural’’ 
oyunlarından hareketle uyarlanmıştır.

“The court would like to ask you one more question. 
Did you gain any advantage by killing Galy Gay?” 
Galy Gay, a “simple carrier”, leaves his house to 
buy fish one morning, renounces his name to have 
an elephant at noon, and himself to avoid being 
shot in the evening. We make him give a speech on 
his so-called funeral, then send him to war, get him 
alive, then actually kill him and put his murderer 
on trial. And finally, we release his killer.

So who are we?

The play is adapted from the plays “Adam Adamdır” by 
Yılmaz Onay and “Kuraldışı ve Kural” by Ayşe Selen.





Entropi Sahne

Oyun Adı/Name: Ran
Yazan/Writer: Nazım Hikmet
Yöneten/Director: Yurdaer Okur
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+16)
Oyuncular/Cast: Yurdaer Okur

Yurdaer Okur’un Nazım Hikmet’in şiir ve 
mektuplarından sahneye uyarlağı RAN’a 
Taylan Aygar viyolonsel ile eşlik ediyor.

Yurdaer Okur adapted Nazım Hikmet’s 
poems and letters to satge and Taylan Aygar 
accompanies Yurdaer Okur with his violoncello. 





Yolcu Tiyatro

Oyun Adı/Name: Kürklü Venüs
Yazan/Writer: David Ives
Yöneten/Director: Ersin Umut Güler
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+12)
Oyuncular/Cast: Ersin Umut Güler, Pervin Bağdat

Sacher Masoch’un Kürklü Venüs adlı romanını 
sahneye uyarlayan yazar-yönetmen Thomas 
Novachek, oyundaki Vanda Dunayev rolü için 
aradığı kadın oyuncuyu bulamamıştır. Seçmeler 
bitip herkes gittikten sonra Vanda Jordan adında 
esrarengiz bir oyuncu tiyatro salonuna gelir. Binlerce 
yıllık kadın-erkek ilişkisi üzerinden toplumsal 
cinsiyet meselesi, bireyin arzularının karanlık 
tarafları ve insan doğasının sınırlarına doğru 
bir yolculuk başlar. Büyülü bir atmosfer içinde, 
oyun içinde oyun kurgusu ile yazılmış, komedi 
unsurunu zekice kullanan ve sürpriz finali ile 
dikkat çeken Kürklü Venüs’te Oyuncular farklı 
karakterleri oynayarak rolden role girerler.

Writer-director Thomas Novachek, who adapted 
Sacher Masoch’s novel Venus in Fur for the stage, could 
not find the actress he was looking for the role of Vanda 
Dunayev in the play. After the auditions are over and 
everyone has left, a mysterious actress named Vanda 
Jordan comes to the theater. A journey towards the 
gender issue, the dark sides of the individual’s desires 
and the limits of human nature begins over thousands 
of years of male-female relationship. In Furry Venus, 
which is written in a magical atmosphere, with a play-
in-play plot, cleverly uses the element of comedy and 
attracts attention with its surprise finale, the actors 
play different characters and acts different roles. 





KomediaTürk

Oyun Adı/Name: Travis Pine-Halktan Biri
Yazan/Writer: Sam Bobrick
Yöneten/Director: Bahtiyar Engin
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+13)
Oyuncular/Cast: Levent Ülgen, Galip Erdal

‘’Bazen herkesi kandırabilirsiniz, bazı insanları her 
zaman kandırabilirsiniz ama herkesi her zaman 
kandıramazsınız.’’ Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanları ve uzantılarını, onların son derece keyfi ve 
pek de zekice olmayan uygulamalarının Amerika’da 
ve dünyada insanlığa verdiği ağır hasarları sert bir 
dille eleştiren oyunu, Ronald Trumph seçildikten 
sonra revize eden Sam Bobrick, şöyle bir not düşmüş 
metnin ilk sayfasına; Bu oyunu George W. Bush/Dick 
Cheney’nin yönetimde olduğu, ülkenin gidişatından 
pek memnun olmadığım dönemde yazdım. Oyunu 
güncelledim. Ne yazık ki tarih kendini tekrar ediyor 
gibi görünüyor, sadece daha kötü... Hangisi daha zor? 
Yel değirmenlerine karşı savaşan son şovalyelerden 
biri olmak mı? Yoksa onları bu hayalperestlikten 
vazgeçirip, o ilkel değirmenleri sonsuza dek 
korumakla görevli ajanlardan biri olmak mı?

“Sometimes you can fool everyone, you can fool some 
people all the time, but you can’t fool all the people 
all the time” Sam Bobrick, who revised after Ronald 
Trumph was elected, made a note on the first page 
of the text; I wrote this play when George W. Bush/
Dick Cheney was in power and I was not very happy 
with the way the country was going. I updated the 
play. Unfortunately history seems to repeat itself, 
only worse... Which is harder? To be one of the last 
knights to fight the windmills? Or to dissuade them 
from this delusion and become one of the agents 
tasked with protecting those primitive mills forever?





Kök Sahne

Oyun Adı/Name: Koleksiyoncu
Yazan/Writer: Hakan Boyav
Yöneten/Director: Berkan Şal
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+13)
Oyuncular/Cast: Özbir Erciyas, Berkan Şalakır

“Koleksiyoncu” metni 1989 yılında Hakan Boyav 
tarafından yazılmıştır. Suat Taşer Dramatik Yazarlık 
Yarışması Mansiyon Ödülü’ne uygun görülmüştür.
Koleksiyoncu olan Fufu mezar kazıcıdır. Mezarlarını 
kazdığı insanlardan bir eşya alır ve kendi 
koleksiyonunu oluşturur. Oyun Fufu ve Mimi 
arasında geçmektedir. Diyaloglarda Hakan Boyav, 
insana var oluşunu sorgulatırken, bir yandan 
da yeni sorulara yelken açıyor. Hayattayken 
yapılamayanların pişmanlığı ile ölüm sonrasının 
bilinmezliğini iç içe işlerken, ölümün aslında 
herkese eşit davrandığını gözler önüne seriyor.

-Belki ölümsüzümdür! Belki de bir varlığımdır! Belki 
de sadece sıradan bir insanımdır. Zavallı, sıradan 
bir mezarcıyımdır. Belki de deliyimdir. uçuk kaçık 
konuşan bir deli kim bilir. Bilemezsin, bilemeyiz.

“ Ölüm varsa biz yokuz biz varsak ölüm yok.”

The “Koleksiyoncu” text was written by Hakan Boyav 
in 1989. Suat Taşer Dramatıc Wrıtıng Competıtıon 
Mentıon Award. Fufu, a collector, is a gravedigger. He 
takes an item from the people whose graves he has dug 
and creates his own collection. The play takes place 
between Fufu and Mimi. In the dialogues, Hakan 
Boyav makes people question their existence, while at 
the same time setting sails for new questions. While he 
intertwines the regret of what could not be done while 
alive and the uncertainty of the afterlife, he reveals 
that death actually treats everyone equally. -Maybe 
I’m immortal! Maybe I’m an asset! Maybe I’m just 
an ordinary person. Maybe I’m just a poor, ordinary 
gravedigger. Maybe I’m crazy… a crazy talking 
nonsense who knows... You don’t know, we don’t know.

“If there is death, we are not, if we are, there is no death.”





Su Gösteri Sanatları

Oyun Adı/Name: Ofis Boy
Yazan/Writer: Şenay Tanrıvermiş
Yöneten/Director: Şenay Tanrıvermiş
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (-)
Oyuncular/Cast: Damla Benuğur,
Devran Özlem Ünsal, Yiğit Gürsoy, Batuhan Yiğit Atagül

Şenay Tanrıvermiş’in yazıp yönettiği oyun, 
beyaz yaka olarak adlandırılan eğitimli sınıfın 
köleleşmesini post-yapısal bir dille anlatan bir 
eleştiri, itiraz. Büyük şirketlerin büyük eziyetlerine 
hizmet etmeyi şans sayan, hayatlarının her anını 
şirket değerleriyle parselleyen yeni emekçi sınıfın 
edilgenleşmesi ve bir tür akvaryum balığı ya da 
ev bitkisine dönüşen yaşamlarının aslında bir 
yaşam olmadığı gerçeğini anlatmayı dert ediniyor.

Written and directed by Şenay Tanrıvermiş, the 
play is a criticism, an objection that describes the 
enslavement of the educated class, called the white 
collar, in a post-structural language. The new working 
class, who consider it a chance to serve the great 
torments of big companies and parcel every moment 
of their lives with company values, is concerned 
about the passivity of the new working class and 
the fact that their life, which has turned into a kind 
of goldfish or houseplant, is not really a life.





Oyun Adı/Name: Lal Hayal
Yazan/Writer: Sevilay Saral
Yöneten/Director: Cansın Şenel
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+16)
Oyuncular/Cast: Songül Öden 

“Bir Beden Yedi Kadın... Lâl Hayal, farklı yaş ve 
sosyal statüden 7 kadının trajik komik hikayesini 
anlatır. Birbirinden farklı kadın figürlerinin yolu 
çözülmeye muhtaç polisiye bir hikayenin geriliminde 
buluşur. 16 yaşındaki hip-hop’çı, 70 yaşındaki 
Nişantaşı hanımefendisi, komşu kadın, üniversite 
öğrencisi, Allah’a yakaran babaanne, Sütlüceli 
kuaför, koç burcu bir jinekolog... Lâl Hayal’in trajik 
komik kadınları neye tanıklık edip susmuşlardır? 
Elmas, Zümrüt, Safire, İnci, Mercan, Yeşim, Firuze... 
Sahi, siz bu kadınlardan hangisini tanıyorsunuz?”

“Seven Women in One Body... Lal Hayal tells the 
tragic funny story of 7 women of different ages and 
social status. The paths of different female figures 
meet in the tension of a detective story in need of 
unraveling. 16-year-old hip-hop artist, 70-year-
old Nişantaşı lady, neighbor woman, university 
student, God-fearing grandmother, hairdresser 
in Sütlüce, an Aries gynecologist... What did Lal 
Hayal’s tragic funny women witness and keep silent? 
Diamond, Emerald, Sapphire, İnci, Coral, Yeşim, 
Firuze... “Which of these women do you know?”





Moda Sahnesi

Oyun Adı/Name: Yeraltından Notlar
Yazan/Writer: Fyodor Mihayloviç Dostoyevski 
Yöneten/Director: Kemal Aydoğan 
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+16)
Oyuncular/Cast: Gökhan Azlağ, Sinem Kurt 

Ben hasta bir adamım... Zalim bir adamım ben. 
Albenisi olmayan biri... Sanırım karaciğerimden 
hastayım. Ama hastalığımla ilgili hiçbir bilgim 
yok, hatta ne hastası olduğumu bile bilmiyorum. 
Doktorlara ve tıbba saygım olsa da hiç hastaneye 
gitmedim, gitmeyi de düşünmüyorum. Koyu 
batıl inançları olan bir adamım, tıbba saygı 
duyacak kadar hem de (Aslında bu tarz şeylere 
inanmayacak kadar eğitimliyimdir ama inanıyorum 
işte). Yok efendim, inat değil mi, iyileşmek falan 
istemiyorum. Bunu anlamaya kalkmayın. Ne de 
olsa ben anlıyorum ya. Bu durumda hâlâ neden 
inat ettiğimi size izah edemiyorum: ama çok iyi 
biliyorum ki onlara tedavi olmamakla doktorların 
işlerini berbat etmiş olmam, bunu yapmak yalnızca 
bana zarar verir, başka kimseye değil. Tedavi 
olmayışım bilin ki hep inadımdan kaynaklanıyor. 
Ciğerim ağrıyormuş, varsın daha beter ağrısın.

I am a sick man... I am a cruel man. Someone 
unappealing... I think I’m sick with my liver. But I don’t 
know anything about my disease, I don’t even know 
what I have. Although I respect doctors and medicine, 
I have never been to a hospital, and I do not plan to 
go. I’m a deeply superstitious man, enough to respect 
medicine (I’m actually too educated not to believe in 
that sort of thing, but I do). No sir, it’s not stubborn, 
I don’t want to get better. Don’t try to understand 
this. Anyway, I understand. In this case, I still cannot 
explain to you why I am stubborn: but I know very well 
that by not treating them, I have ruined the doctors’ 
work, doing so will only harm me and no one else. 
Know that my lack of treatment is always due to my 
stubbornness. My liver hurts, you have worse pain.





Mopp Sanat

Oyun Adı/Name: Tam Oldu Derken
Yazan/Writer: Erkan Gündüz
Yöneten/Director: Dost Elver
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (-)
Oyuncular/Cast: Nazlı Kar, Ferdi Akarnur, Dost Elver, Murat 
Ergür, Talha Kaya, Tutku Erten, Fırat Bozan, Oğuz Cabir Arslan 

Biricik kızlarının mutluluğu için yıllardır didinip 
duran Süleyman ve Nurten çiftinin tek arzusu 
kızlarının mürvetini görmektir. Bu sebeple aile 
dostu olan Ali amcanın öve öve bitiremediği damat 
adayını evlerine davet eden çift, isteme merasimi 
için oldukça heyecanlıdır. Fakat Elif, ailesi ile aynı 
heyecanı paylaşmıyordur. Zira onun gönlünde yatan 
damat adayı Semih’ten başkası değildir. Olaylar 
hiç de beklenmediği gibi ilerlerken bu isteme 
merasiminin önüne geçmek isteyen Elif ve Semih, 
akşam için güzel bir plan yaparlar. Lakin o planın 
hayatlarının hatası olacağı nereden bileceklerdir?

The only desire of the couple Süleyman and Nurten, 
who have been struggling for the happiness of their 
only daughter for years, is to see their daughter’s 
marriage. For this reason, the couple, invites the 
groom-to-be, whom Uncle Ali praised to the skies. 
Family is very excited for the ceremony. But Elif 
does not share the same feeling. Because the groom-
to-be in her heart is none other than Semih. As 
events progress as unexpectedly, Elif and Semih, 
who want to prevent this request ceremony, make 
a good plan for the evening. But how will they 
know that plan will be the mistake of their lives?





Perdeci Oyuncuları

Oyun Adı/Name: Öteki
Yazan/Writer: Enzo Cormann
Yöneten/Director: Taner Barlas
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (-)
Oyuncular/Cast: Taner Barlas, Ekin Aksu

Ayrı saflara savrulmuş, birbirleriyle savaşmış, 
savaşın acımasızlığını ve dehşetini yaşamış iki 
kardeşin bir inşaat alanında ölümcül hesaplaşması. 
Yaşadıkları otoriter rejimde ya birbirlerini 
öldürecekler ya da birlikte kaçıp kurtulacaklar, 
yeni bir yaşama kucak açacaklar. Bu seçim 
onların. Ama buna izin var mı? Olabilir mi?

A deadly showdown on a construction site between two 
brothers, who have been separated, fought against each 
other, experienced the brutality and horrors of war. In 
the authoritarian regime they live in, they will either kill 
each other or escape together and embrace a new life. 
This choice is theirs. But is that allowed? Is it possible?





Suı Generis Tiyatro

Oyun Adı/Name: Dönemeç 
Yazan/Writer: Tankred Dorst
Yöneten/Director: Hakkı Kuş
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+12)
Oyuncular/Cast: Hüseyin Akçar, Kutan Gökkaya, Eren Coşan

İki tuhaf kardeş ve kaderin bir cilvesi ya da 
bütünüyle rastlantısal olarak buraya yolu düşen, 
beklenmedik bir yabancının ilişkilerinin konu 
edildiği bir oyun. Trajik ve komik olanın beraber 
yürüdüğü oyunda tempo ve enerji giderek 
doruk noktaya ulaşır ve sürprizlerle sona erer. 
Eğlenceli ve bir o kadar da felsefi bir oyun...

It is a play about the relationships of two strange 
brothers and an unexpected stranger who, by a 
twist of fate, or wholly by chance, falls into this 
place. In the play, where the tragic and the funny 
go together, the tempo and energy gradually 
reach their climax and end with surprises. A fun 
and at the same time philosophical play...
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Oyuncular: Ertan Kılıç, Mete Boyar

IŞIK - KAMERA



Tatavla Tiyatro

Oyun Adı/Name: Rahvan giden atlılar
Yazan/Writer: Özen Yula
Yöneten/Director: Eraslan Sağlam
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (-)
Oyuncular/Cast: Ertan Kılıç, Mete Boyar

Koleradan karantinaya alınmıştır kent, Eyüp’ün 
tepesinde bir kahvehanede “Ömrü uzatacak 
hikayeler” anlatmak ister Meddahların en genci Kız 
Ahmet, çünkü hayrandır ustası Meddah-ı Muhteşem 
Samet Efendi’ye. Bir de bir anlaşma vardır aralarında, 
hikayeler anlatılırken kimin daha iyi hikaye anlatıcı 
olduğuna da karar vereceklerdir. II. Mahmut Han’ın 
minyatürleri anlatan hikayecisi mi yoksa Sultan 
Abdülmecid’in yarını anlatan hikayecisi mi? 
“Hayat, rahvan giden terbiyeli atlarla yapılan 
bir yolculuk değil sultanım. Vahşi, yağız bir 
atın üstünde çıkılan, her an düşme tehlikesiyle 
yaşanacak, tedirginlik verici bir koşudur bu hayat” 
“Kimsenin gücü yetmiyor hayata. Hikâyeler 
ömrü uzatmıyor efendim! İnsanı mutlu etmiyor 
hikâyeler, ama ömür dediğimiz kederli vaktin 
daha kolay geçmesine yardımcı oluyor.”

The city has been quarantined because of the 
cholera. Kız Ahmet who, is the youngest of the 
Meddahs wants to tell “stories that will prolong life” 
in a coffee house on Eyüp. He admires his master, 
Meddah-ı Magnificent Samet Efendi. There is also an 
agreement between them that they will decide who is 
the better storyteller while the stories are being told. 
II. Mahmut Han’s storyteller telling miniatures or 
Sultan Abdülmecid’s storyteller telling the future?
“Life is not a journey with well-mannered 
horses, my Sultan. It is an unsettling run on 
a wild, fat horse that will be experienced at 
any moment with the danger of falling.”
“Nobody can afford life. Stories don’t prolong 
life, sir! Stories don’t make people happy, but they 
help pass the sad time easier that we call life.”





Tiyatro Kalemi

Oyun Adı/Name: Destansız Gılgameş
Yazan/Writer: Erkan Kocaman
Yöneten/Director: Kamer Yıldız Ok
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (-)
Oyuncular/Cast: Beldem Şengül, Caner Arıkan,
Erkan Kocaman, İrem Eryüksel Ünal, Lale Başaran

“Destanın içinde kaybolmuş karakterlerin, 
günümüzden geçmişe kendilerini 
arayışının grotesk hikâyesi...” 

Destansız Gılgameş oyunumuz; Sümer 
destanında yer alan ölümsüzlüğü arayan 
Gılgameş’in; hiç var olmamış, bulunamamış 
kayıp tabletinin kurmaca hikâyesidir. 

Oyunumuz; kayıp bir tablette, var olmamış 
bir bahçede, ne hayal ne de gerçek olamamış 
karakterlerimizin dünyasında geçer. 

Utnapiştim; destan tamamlanmasın diye 
karakterlerimizi tabletinden kaçırmıştır; köklü 
efsanenin tüm yazgısını değiştirmek istemektedir.

Fakat bu destan başka destandır. Biraz 
düş, biraz gerçek, biraz yalan, abartılı...
şatafatlı... Eğlenceli olduğu kadar karamsar, 
karamsar olduğu kadar da kahkahalı...

Binlerce yıldır kendine hapsolmuş, 
cümleleri tumturaklı bir efsanenin 
unutulmaya yüz tutmuş hatıraları...”

“The grotesque story of the characters lost in the epic, 
searching for themselves from the present to the past...”

Our epic Gilgamesh play ; Gilgamesh, who seeks 
immortality in the Sumerian epic; It is the fictional story 
of the lost tablet that never existed, could not be found.

Our play takes place in a lost tablet, in a 
garden that never existed, in the world of our 
characters who were neither dreams nor real.

Utnapishtim; he missed our characters 
from his tablet so that the saga would not 
be completed; He wants to change the whole 
destiny of the deep-rooted legend.

But this epic is another epic. A little dream, a 
little truth, a little lie, exaggerated... pompous... 
pessimistic as well as funny, laughter as pessimistic...

The forgotten memories of a legendary legend 
that has been imprisoned for thousands of years...





Tiyatro Pera

Oyun Adı/Name: Aklımda Bir Yer
Yazan/Writer: Nesrin Kazankaya
Yöneten/Director: Nesrin Kazankaya
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+9)
Oyuncular/Cast: Nesrin Kazankaya, Oğuz İşçi, Meva Gökalp

Yazar Seçil Beniz, çok genç yaşta doğurduğu 
çocuğunu bırakıp yurt dışına gitmiştir. Oğlu Deniz 15 
yaşına geldiğinde annesini bulur ve anne-oğul ilişkisi 
tuhaf bir izlekte oluşmaya başlar. Zaman zıplamalı 
sahnelerle anlatılan öykü, Deniz’in kızı Sude’yi 
annesine bırakmasıyla başlar. 15 yaşındaki Sude 
hiç tanımadığı büyükannesiyle baş başa kalmıştır. 
Zamanda geri giden sahnelerle Seçil ve Deniz’in 
yaşam öyküleri açığa çıkarken, şimdiki zamanda ise 
Sude-Seçil beraberliğinin gelişimine tanık oluruz. 
Yaşananların kişiye göre farklı anılara dönüşmesi, 
‘hangisi gerçek’ sorusunu oluşturur. Akıl oyunları 
sarmalında gerçek, yeni biçimler alıp, paralel 
yeni gerçeklikler yaratabilir mi? Anne oğul torun 
arasındaki kuşak çatışması, hüzün ve komedinin iç içe 
geçtiği duyarlı ve sürprizli bir yaklaşımla ifade bulur.

Writer Seçil Beniz left her child, whom she gave birth 
at a very young age, and went abroad. When his 
son Deniz is 15 years old, he finds his mother and the 
mother-son relationship begins to form on a strange 
path. The story, told with time-lapse scenes, begins 
when Deniz leaves her daughter Sude to her mother. 
15-year-old Sude is left alone with her grandmother, 
whom she never knew. While the life stories of Seçil 
and Deniz are revealed with the scenes going back 
in time, we witness the development of the Sude-
Secil relationship in the present. The transformation 
of experiences into different memories according 
to the person creates the question of “which one is 
real”. In the spiral of mind games, can truth take 
new forms and create new parallel realities? The 
generation gap between mother and grandchild is 
expressed in a sensitive and surprising approach, 
where sadness and comedy are intertwined.





Tiyatro Salt

Oyun Adı/Name: İtirazım Var Masallara
Yazan/Writer: Bahadır Yüksekşan
Yöneten/Director: Bahadır Yüksekşan
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+16)
Oyuncular/Cast: Bahadır Yüksekşan

Bir gazino atmosferinde geçen oyun, masalların 
gerçeklerine uzandıkça kimi zaman içerdiği kara 
mizahla gülümsetmeyi ama çoklukla “iyilik, sevgi, 
intikam, isyan, şiddet, istismar “ gibi durum, duygu 
ve acılarla yüzleşmeyi hedefliyor. İtirazım Var 
Masallara; masal karakterlerinin bilmediğimiz 
hayatlarından yola çıkarak, çok iyi bildiğimiz 
sarsıcı gerçeklere uzanan müzikli bir performans. 
Oyun seyirciye şöyle sesleniyor: “Sert ama 
şarkılardan teselli bulan, siyahı renkli, altını fakir 
ve bol çuvaldızlı bir gece vadediyoruz. Duymaya 
cesaretiniz, gönlünüzden eşliğiniz varsa, gelin.
belki de bir masal yazarız vuslata dair. Çünkü 
biliriz; gerçeğin gölgesinde solar gönüller...”

The play, which takes place in a casino atmosphere, 
aims to make you smile with the dark humor it 
contains as it reaches the realities of the tales, but 
mostly to confront situations, feelings and pains such 
as “goodness, love, revenge, rebellion, violence, abuse”. 
I Have Objection to Tales; It is a musical performance 
based on the lives of fairy tale characters that we do 
not know and it reaches to the shocking truths that 
we know very well. The play calls out to the audience 
as follows: “We promise a night that is hard but 
finds solace in songs, black in color, poor in gold and 
abundant in sacks. If you have the courage to hear it, 
if you have the heart to accompany it, come. Maybe 
we will write a fairy tale about the reunion. Because 
we know; hearts fade in the shadow of the truth...”





Tiyatro Yan Etki

Oyun Adı/Name: 10 Saniye
Yazan/Writer: Erdi Işık
Yöneten/Director: Serkan Üstüner
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (-)
Oyuncular/Cast: Algı Eke, Nergis Öztürk

Ülkenin en iyi ve prestijli okullarından William 
College’tan işlediği bir suç üzerine kovulan 
çocuğunu, okula geri aldırmak için ne gerekiyorsa 
yapacak olan Zeynep ile rehber öğretmeni 
Elif’in şiddet, taciz, etiket başlıkları altında 
gerçeği ‘aramasını’ ya da ‘kaybetmesini’ anlatan, 
yetiştirilen çocuğun mutluluğunu mu itibarını mı 
gözetmemizi sorgulatan bir oyun “10 Saniye”.

Yıllardır ‘’kutsallık’’ kavramının anne ve 
öğretmenlere uygun olduğunu vurgulamışızdır. 
Peki ya gerçekten her anne ve öğretmen kutsal 
mı? Patolojik bir anne olamaz mı? Ya da sapkın 
bir öğretmen? Ya da her ikisi de sevgi dolu ve 
bir o kadar yalnız. Zeynep ve Elif’i karşı karşıya 
getiren bu oyun; eğitimin sistemi, çarpık aile 
ilişkileri ve etiket kavramlarının çocuk psikolojisini 
nasıl şekillendirebileceğine dair bir bakış.

It is a play that tells the story of Zeynep, who will do 
whatever it takes to get her daughter back at school 
as she was expelled from William College, one of the 
country’s best and prestigious schools, for a crime she 
committed, and the story of her daughter’s advisory 
teacher Elif’s search of lose for truth under the headings 
of violence, harassment and labeling, “10 Seconds” is 
a play that makes us question whether we care about 
the happiness or the dignity of the grown child.

For years, we have emphasized that the concept 
of “holiness” is suitable for mothers and teachers. 
But is every mother and teacher really holy? Can’t be 
a pathological mother? Or a perverted teacher? Or 
they’re both loving and just as lonely. This play that 
brings Zeynep and Elif face to face; An overview of 
how education systems, distorted family relationships, 
and label concepts can shape child psychology.





Tiyatro Adam

Oyun Adı/Name: Büyük İskender’in Atı
Yazan/Writer: Stefan Tsanev
Yöneten/Director: Deniz Özmen
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+16)
Oyuncular/Cast: Berk Yaygın, Cihan Türk, Deniz Özmen, 
Ediz Akşehir, Esra Şengünalp, Gökhan Azlağ

Bulgaristan’da terkedilmiş bir köyün meyhanesinde 
bir araya gelen, açlık ve sefalet içinde yaşayan, 
meyhaneci, papaz, emekli bir albay, çingene ve 
bir kadın öğretmen, etrafta buldukları dört tane 
nalla hayali bir atı nallarlar, sonra onu hayali bir 
pazarda, önce uyuz bir ineğe, ineği 10 kel koyuna, 
koyunları da 100 yolunmuş tavuğa takas ederler. 
Onlardan 100 bin organik yumurta üretip hayali bir 
iş kurarlar. Sonra da kazandıkları hayali paraları 
pay ederken albayın atı geri istemesi sonucunda 
çıkan kavgada birbirlerini öldürürler. Kendini kral 
sanan köyün delisi de olup biteni şaşkınlıkla izler. 
“Büyük İskender’ in Atı”, bireysel deliliğin, insanlık 
tarihi boyunca inşa ettiğimiz kollektif deliliğin 
yanında ne kadar zararsız ve masum kaldığının 
metaforudur. “Koskoca devletler uydurdukları 
sınırlar için milyonları katlediyor da birkaç moruk 
hayali bir at uğruna birbirini delmiş çok mu?”

Gathering in the tavern of an abandoned village in 
Bulgaria, living in hunger and misery, a tavern keeper, 
a priest, a retired colonel, a gypsy and a female teacher, 
horseshoe an imaginary horse with four horseshoes and 
then,, they exchange it for a mangy cow, they exchange 
the cow for 10 bald sheep, and the sheep for 100 plucked 
chickens. They produce 100 thousand organic eggs 
from them and set up a fictitious business. Then, while 
sharing the imaginary money they earned, they kill each 
other in a fight that broke out as a result of the colonel’s 
request for the horse back. The village idiot who thinks 
he is the king watches what is going on in amazement. 
“Alexander the Great’s Horse” is a metaphor for how 
harmless and innocent individual madness is compared 
to the collective madness we have built throughout 
human history. “Huge states are killing millions for the 
borders they made up so will it be too much if a few 
gadgies stabbed each other for an imaginary horse?”





Tiyatro Dea

Oyun Adı/Name: Gabriel’in Düşü
Yazan/Writer: Sema Elcim
Yöneten/Director: Ahmet Sami Özbudak
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+10)
Oyuncular/Cast: Ayşegül Tekin, Banu Çiçek, Batur Belirdi,
Burak Tamdoğan, Çiçek Dilligil, Ersin Umut Güler, Kerem Pilavcı

Prömiyerini 9 Kasım’da, 25. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapan 
TiyatroDEA’nın ikinci yapımı Gabriel’in Düşü, seyirciyle buluşmaya 
devam ediyor. Berna ile Berk, on yıllık evliliklerinin kaderi üzerine 
birbirlerinden habersiz kararlar almış ve eyleme geçmek için 
karşı kıyı Midilli Adası’nı seçmiştir. Tatil için kiraladıkları evin 
sahipleri, Türkiye’nin yakın geçmişinde yaşanmış 6-7 Eylül Olayları 
sonrasında İstanbul’dan adaya göç etmiş bir ailenin fertleri olan 
Angeliki ve Angelos’tur. Çift, ‘tuhaf’ ev sahiplerinin ‘tarih kokan’ 
evlerine yerleşirken; Suriye İç Savaşı’ndan Almanya’ya gitme 
umuduyla kaçıp, Midilli’deki Mora Kampı’nda sıkışıp kalmış Mirvan 
ve Yana, adadaki zorunlu misafirliklerini sonlandırmanın yollarını 
aramaktadır. Midilli Adası, belki de tarihinin en kaotik dönemini 
yaşarken, adayı tepeden izleyen gizemli manastırın merhum Aziz’i 
Gabriel; birbirlerinden hem uzak hem de çok yakın üç ailenin 
kadınları için kurtuluş umuduna dönüşür. Göçün toplumsal bellek 
üzerindeki etkileri ve insan doğası üzerinde yaptığı tahribatı 
üç farklı toplumun fertleri üzerinden anlatan Gabriel’in Düşü, 
göç edene beslenen merhamet ve nefret duygularının bıçak sırtı 
mücadelesine Midilli Adası’nın büyüleyici atmosferinde ışık tutuyor.
 
Gabriel’s Dream, the second production of TiyatroDEA, which 
premiered on November 9 at the 25th Istanbul Theater Festival, 
continues to meet with audience. Berna and Berk have taken decisions 
unaware of the fate of their ten-year marriage and chose the opposite 
shore of Lesbos Island to take action. The owners of the house they 
rented for a holiday are Angeliki and Angelos, members of a family 
who migrated to the island from Istanbul after the 6-7 September 
Events in Turkey’s recent past. As the couple settles in the ‘historic’ 
homes of their ‘odd’ hosts; Mirvan and Yana, who escaped from the 
Syrian Civil War with the hope of going to Germany and are stuck 
in the Mora Camp in Lesbos, are looking for ways to end their forced 
stay on the island. While Lesbos Island is experiencing perhaps 
the most chaotic period in its history, the late Saint Gabriel of the 
mysterious monastery watching the island from above; It turns into 
a hope of salvation for the women of three families that are both far 
and very close to each other. Describing the effects of migration on 
social memory and the destruction it has caused on human nature 
through the members of three different societies, Gabriel’s Dream sheds 
light on the knife-edge struggle of feelings of compassion and hatred 
towards the immigrant in the fascinating atmosphere of Mytilene.





BGST Tiyatro

Oyun Adı/Name: Zabel
Yazan/Writer: Aysel Yıldırım, Duygu Dalyanoğl
Yöneten/Director: Aysel Yıldırım,
Duygu Dalyanoğlu, Sevilay Saral
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+12)
Oyuncular/Cast: Aysel Yıldırım, Duygu Dalyanoğlu,
Elif Karaman, Maral Çankaya, Nihal Albayrak, Zeynep Okan

Zabel Yesayan...
1878-1943?
Doğum yeri Üsküdar.
Ölüm yeri meçhul.
Yazar, mücadeleperest, sürgün...
İstanbul’dan Fransa’ya oradan da Sovyetler’e uzanan 
yolculuğu bir hapishane hücresinde son buluyor.
Çocukluğunu, gençliğini, mücadele 
yıllarını, sürgün yaşamını hatırlıyor.
Hücrenin karanlığına inat, solmuş 
hatıraları zihninde renkleniyor.
‘7 Kadın’, ‘Bir Kadın Uyanıyor’, ‘Otobüs’ gibi 
oyunlarımız ile şimdiye kadar pek çok kadının 
hikayesini anlattık. Kimi zaman dinlediğimiz bir 
hikayeden esinlendik, kimi zaman okuduğumuz 
bir gazete haberinden ya da yanıbaşımızdaki bir 
arkadaşımızın sesinden... Bu defa bize çok da uzak 
olmayan bir geçmişte yaşamış bir kadının hayat 
öyküsü yol gösterdi bize. Zabel Yesayan’ın hatıraları, 
romanları, makaleleri bugüne yazılmış mektuplar 
gibi... Şimdi, Zabel’in sesine kulak verelim birlikte.

Zabel Yesayan
1878-1943?
His place of birth is Üsküdar.
The place of death is unknown.
Writer, fighter, exile...
His journey from Istanbul to France and then 
to the Soviet Union ends in a prison cell.
He remembers his childhood, youth, 
years of struggle and exile.
Despite the darkness of the cell, his faded 
memories are colored in his mind.
We have told the stories of many women with our 
plays such as ‘7 Women’, ‘A Woman Wakes Up’ 
and ‘Bus’. Sometimes we were inspired by a story 
we heard, sometimes from a newspaper article we 
read, or from the voice of a friend next to us... This 
time, we were guided by the life story of a woman 
who lived in a not so distant past. Zabel Yesayan’s 
memories, novels and articles are like letters written 
today... Now, let’s listen to Zabel’s voice together.





Bi Nevi Sahne

Oyun Adı/Name: Önce Bir Boşluk Oldu 
Kalp Gidince, Ama Şimdi İyi
Yazan/Writer: Lucy Kırkwood
Yöneten/Director: Halil Artur
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+16)
Oyuncular/Cast: Bilge Dalkara

Aşık olduğu adam tarafından pasaportu elinden 
alınarak fuhuşa zorlanan Dijana, bu bataklıktan 
kurtulmak isteyen her kadın gibi pasaportu karşılığı 
belirlenen meblağı tamamlayıp özgürlüğüne 
kavuşacağı günü umutla beklemeye başlar.

Dijana, whose passport was taken from her by 
the man she loved and forced into prostitution, 
begins to wait with hope for the day when she 
will complete the amount determined for her 
passport and gain her freedom, like every 
woman who wants to get rid of this swamp.





Kadıköy Boa Sahne

Oyun Adı/Name: Dünya Saat Mekan 
Yazan/Writer: Aytekin Atabey
Yöneten/Director: Aytekin Atabey
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (-)
Oyuncular/Cast: Erden Tunatekin, Gökay Müftüoğlu, 
Gökhan Gürün, Gökşen Ateş, Hazar Vurgun Çağıldıyan,
Melisa Yıldırımer, Merve Bağdatlı

Dünya’da bir (yer), Dünya’da bir (zaman),Dünya’da 
bir (mekan), Dünya’da (insanlar), Bir olay 
sonucunda altı kişi, ne olduğunu ve konuyu 
bilmediklerini iddia ettikleri ve sorgulandıkları 
bir durumda kalır. Bu olayı itiraf etmeleri 
konusunda onlara farklı bir yöntem teklif edilir. 
Bu altı kişi, birbirlerini bazen mizahi, kimi zaman 
şaşırtıcı hallere bürünerek irdelemeye başlar. 
Bir süre sonra kendilerini bu görevin bir parçası 
olarak görmeye başlamaları ile konu farklı bir 
biçimde gelişir. Neyi? Kimi? Ve konunun nereye 
bağlanacağı soru işaretleri ile ilerleyen bu absürt 
hikaye, trajikomik bir sonucu doğurur.

A space in the world, a time in the world, a place 
in the world, people in the world... As a result of an 
event, six people are left in a situation where they 
claim that they don’t know what happened and are 
questioned. They are offered a different method to 
confess this incident. These six people begin to scrutinize 
each other in sometimes humorous and sometimes 
surprising ways. After a while, the subject develops 
in a different way as they begin to see themselves as a 
part of this task. What? Who? And this absurd story, 
which proceeds with question marks on where the 
subject will be connected, leads to a tragicomic result.





Kumbaracı 50

Oyun Adı/Name: Cyrano de Bergerac
Yazan/Writer: Edmond Rostand
Yöneten/Director: Yiğit Sertdemir
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+13)
Oyuncular/Cast: Ayşegül Uraz, İsmail Sağır, 
Meriç Rakalar, Murat Kapu, Sinem Öcalır,
Yiğit Sertdemir, Burçak Çöllü, Candan Seda Balaban

Şair, silahşör ve aşık. Tiyatro tarihinin unutulmaz 
karakterlerinden Cyrano de Bergerac uzun bir aradan 
sonra yeniden sahnede. Çöken imparatorluklar 
ve kapitalizmin ilk ayak seslerinin duyulduğu 
zamanlarda yazılıp; erdeme, iyiliğe, aşka, dostluğa 
dair ne varsa hatırlatan bu oyun bizi bugün çok 
heyecanlandırıyor. İnsan ruhunun gölgede kalan 
yanlarını müthiş edebi gücü, görkemli sahneleriyle 
ortaya döken Cyrano hepimize şifa olsun. Cyrano 
de Bergerac’ın gerçekçi, bir o kadar da büyülü 
dünyası; Kumbaracı50 tarafından bir kabarenin 
danslı, müzikli dünyasında Cyrano’nun sivri diline, 
mizahına, ruhuna yaraşır şekilde arz-ı endam edecek.
Sizi melankolinin ironi ile el ele tutuştuğu, hem 
hüzünlü, hem kahkahalı bir seyre davet ediyoruz.

Poet, musketeer and lover. One of the unforgettable 
characters of theater history, Cyrano de Bergerac is 
back on the stage after a long break. Written when the 
first footsteps of collapsed empires and capitalism were 
heard; this play , which reminds us of virtue, goodness, 
love and friendship, excites us today. May all of us be 
healed by Cyrano, who reveals the shadowy aspects of 
the human soul with his magnificent literary power and 
magnificent scenes. The realistic and magical world of 
Cyrano de Bergerac; Kumbaracı50 will present itself 
in the dance and musical world of a cabaret in a way 
that befits Cyrano’s sharp tongue, humor and spirit. We 
invite you to a play where there is both saddness and 
laughter and where melancholy joins hands with irony.





Reha Özcan Kumpanyası

Oyun Adı/Name: Bir Garip Orhan Veli 
Yazan/Writer: Murathan Mungan
Yöneten/Director: Murat Sarı ve Ayşegül Hardern 
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+14)
Oyuncular/Cast: Reha Özcan
Orkestra: Nejat Dimili, Melike Çetin, Alpay Vural

Orhan Veli her gün bir başka rengini görüyordu 
hayatın...bazen hırçın dalgalar...bazen güneşli 
yağmurlar… Evi bazen sığınak bazen zindan...bir 
gariplik vardı bu işte...önündeki çukuru göremezdi 
çünkü aklı başka yerdeydi... Bir Garip Orhan Veli’de 
yaşama sevincini, umudunu, tutkularını, İstanbul 
sevdasını kusursuz bir dille bize aktaran ölümsüz 
şair Orhan Veli’nin dizeleri usta yazar Murathan 
Mungan’ın kalemiyle, Reha Özcan’ın etkileyici 
oyunculuğu ve yönetmen Murat Sarı ve Ayşegül 
Hardern’in modern yorumuyla sanatseverlerle 
yeniden buluşuyor. Bir Garip Orhan Veli 
oyununda teknolojinin ve müziğin harmanlandığı 
görüntülerle çarpıcı bir sahne dili kullanılıyor.

Orhan Veli was seeing a different color of life every 
day... sometimes rough waves... sometimes sunny 
rains...his house, sometimes a shelter, sometimes a 
dungeon... there was something strange about it...he 
couldn’t see the hole in front of him because his mind 
was elsewhere... In Bir Garip Orhan Veli, the verses of 
the immortal poet Orhan Veli who convey the Joy of 
life hope passion and love of İstanbul to us in a flawless 
language,are written by the master writer Murathan 
Mungan with the impressive acting of Reha Özcan 
and the directors Murat Sarı and Ayşegül Hardern 
reunites with art lovers with its modern interpretation. 
In Bir Garip Orhan Veli play a striking state language 
is used with images blending technology and music.





Brot Tiyatro

Oyun Adı/Name: Elveda Bay Haffmann
Yazan/Writer: Jean-Phillippe Daguerre
Yöneten/Director: Cem Arslan
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+13)
Oyuncular/Cast: Utku Arslan, Büşra Tut, İnanç Bükülen,
Tamer Gültekin, Gülçin Güvenç

Oyun, Alman Nazi güçlerinin Fransa’yı işgal ederek, Yahudilere 
karşı uygulanan ağır politika ve yaşam haklarını ellerinden 
almak isteyen bir süreçle başlamaktadır. Etkin güce karşı 
Yahudi tüccar Haffmann hem hayatını kurtarmak hem de 
bugüne kadar taşıdığı maddi sermayesini bu yıkım karşısında 
korumak için en çok değer verdiği çalışanı Pierre’ye bir teklifte 
bulunur. Bu teklif ölümü göze almanın yanı sıra, ekonomik 
olarak da zorluk çeken Pierre ve ailesi için bir çıkış yolu da 
sağlamaktadır. Pierre de bu ağır sorumluluğu bir şartla kabul 
eder. Pierre kısırdır ve çocuk sahibi olmak istemektedir. Patronu 
olan Haffmann ile eşinin cinsel birliktelikleri sonucunda bir 
çocuk sahibi olma hayali kurar ve eşini ve patronunu bu fikre 
ikna eder. Başlangıçta fikrin mecburiyeti dışında bir aksilik 
görünmemektedir. Nazi güçleri Haffmann adlı Yahudi’nin 
pesine düşüp baskın düzenlememiştir. Dükkânın bir yahudiden 
bir fransıza geçmesi kimse tarafından şüphe uyandırmamıştır. 
Ancak olaylar sanıldığı kadar kolay olmayacaktır. Pierre’nin 
önerisi kafasındaki gibi basit bir eylemin dışına taşınır ve 
Pierre’nin kıskançlık ve büyüme hırsı olayları Nazi Subayını 
evlerinde verdikleri bir akşam yemeğiyle yüzleşmeye döner.

The play starts with a process that wants to take away the right 
to live of Jews and the heavy policy applied against the Jews by 
invading France by the German Nazi forces. Against the active 
power, the Jewish merchant Haffmann makes an offer to his 
most valued employee, Pierre, in order to both save his life and 
protect his financial capital against this destruction. In addition 
to risking death, this offer also provides a way out for Pierre and 
his family, who are struggling financially. Pierre accepts this 
heavy responsibility on one condition. Pierre is infertile and wants 
to have children. He dreams of having a child as a result of his 
wife’s sexual intercourse with his boss, Haffmann, and convinces 
his wife and his boss of this idea. At the beginning, nothing seems 
to go wrong except the necessity of the idea. The Nazi forces did 
not pursue and raid the Jew named Haffmann. The fact that the 
shop passed from a Jew to a French did not arouse suspicion by 
anyone. However, things will not be as easy as it seems. Pierre’s 
proposal gets carried away by a simple act as he had in mind, 
and the events of Pierre’s jealousy and growth ambitions turn 
into confrontation with a Nazi Officer’s dinner at their home.





Tiyatro-İn

Oyun Adı/Name: Anne
Yazan/Writer: Floran Zeller
Uyarlayan/Adapted by: Ayberk Erkay 
Yöneten/Director: Onur Ünsal
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (-)
Oyuncular/Cast: Defne Kayalar, Engin Hepileri,
Doğa Halis, Sevda Erginci
 

Anne; 79 doğumlu, Oscar ödüllü Fransız yazar Floran 
Zeller’ın yazdığı bir tiyatro metni. Yazıldığı yıldan 
beri Avrupa’nın en prestijli tiyatrolarında defalarca 
oynanan bu oyun aslında yazarın, “Baba” , “Oğul” 
ve “Anne” olarak yazdığı serinin bizce en kıymetlisi. 
Anthony Hopkins’e ve filmin yönetmenliğini 
yapan Zeller’e de Oscar kazandıran 2018 yapımı 
Baba, bu serinin ‘demans’ı işleyen temasıydı. 
Hala yapım aşamasında olan Oğul, Zeller’ın kötü 
ailedeki ergenlik perspektifini öne çıkaran bir 
metin. Fakat Anne’nin bizim için bu serinin en 
kıymetli eseri olduğunu düşündüren şeyler var.

This play, written by the French writer Floran Zeller, 
who was born in 1979, is the most precious of the series 
written by the author as ‘Father’ ‘Son’ and ‘Mother’. 
With repetitive scenes, the play conveys to us with all 
its nakedness the disappearance of a mother in the 
modern masculine family structure, her life slipping 
away from her hands, and the psychological tension 
created by realizing this situation. This impressive 
text of the Oscar-winning author, which can also 
add a vital perspective to us, manages to impress us 
with every struggle, big and small, of a mother in this 
war, with clever and gripping elements of curiosity.



ÇOCUK OYUNLARI



CHILDREN’S PLAYS





Tatavla Tiyatro

Oyun Adı/Name: Tik ve tak
Yazan/Writer: Balca Yücesoy
Yöneten/Director: Doğacan Taşpınar
Kategori-Yaş/Category-Age: Çocuk/Child (4-10)
Oyuncular/Cast: Dilek Sağır, Utku Çetin,
Mete Boyar/Ömer Gürses

Ako ağır başlı ve bilge; Yelko ise rahat ve umursamaz. 
Bu iki zaman işçisi zamanın durmasını koşarak 
engeller. Akrep yavaş koşar, yelkovan ise daha 
hızlı... Günün birinde saat bozulur. Ako ile Yelko 
koşamaz olur. Zaman durur, dünya da onunla 
birlikte. Saati hızlıca tamir etmeye çalışırlar ama 
beceremez; vazgeçerler. Bu yüzden artık dünyanın bir 
tarafında hep güneş, bir tarafında da hep ay vardır.

Dünyanın sesi kesilir. Kötülükler sessizliğe 
bürünür. Kimsenin hakkı yenmez, kimse savaşmaz, 
çocuklar üzülmez ve kimse kimseyi öldürmez 
olur. Yelko sessizliği savunurken, Ako ise insanlara 
bir hak daha vermekten yana olur. Sonunda Ako, 
Yelko’yu razı eder ve zamanın tamiri başlar...

Ako is dignified and wise; Yelko, on the other hand, is 
relaxed and careless. These two “time workers” prevent 
the stopping of time by running. The hour hand runs 
slower, the minute hand runs faster... One day, the watch 
is broken. Ako and Yelko cannot run anymore. The 
time stops and World too. They try to repair the watch 
immediately, but they can’t achive and then give up. 
That’s why there is always sunshine on one side of the 
world and there is always moonlight on the other side.

The worls is muted. Evils are silenced. No one is 
unfair, no one fights, children do not grieve and no 
one kills anyone anymore. While Yelko is silent, Ako 
is in favor of giving people one more right. Finally, 
Ako persuades Yelko and begins to fix the time...





Tiyatro Mahal

Oyun Adı/Name: Masallar Sokağı 
Yazan/Writer: Erkan Kocaman
Yöneten/Director: Erkan Kocaman
Kategori-Yaş/Category-Age: Çocuk/Child (+7)
Oyuncular/Cast: Erkan Kocaman, Lale Başaran,
Cemal Aşkın Alpçetin, Gizem Alp, Fatih Elgay, Adnan Girgin

Masal kitaplarının üç sevimli kahramanı 
Keloğlan, Pinokyo ve Kibritçi Kız’ın sanal dünya 
karşısında unutulup masallarından kovulmasıyla 
oyun başlar. Masalcının onları buluşuyla da 
yeni isimlerini alır kahramanlarımız. Artık 
onlar günümüzün sokak çocuklarıdır.

The play begins when the three cute heroes of the 
fairy tales, Keloğlan, Pinocchio and the Match Girl, 
are forgotten in the face of the virtual world and 
expelled from their fairy tales. Our heroes get their 
new names with the invention of the storyteller. 
Now they are the street children of today.





Oyun Adı/Name: Kırmızı Şapkalı Kurbağa
Yazan/Writer: Ali Nihat Yavşan
Yöneten/Director: Ali Nihat Yavşan
Kategori-Yaş/Category-Age: Çocuk/Child (2-8)
Oyuncular/Cast: Ali Nihat Yavşan,
Gülşah Çakmakoğlu, Figen Çakmakoğlu

Oyunumuzda kırmızı rengi çok seven bir kurbağanın 
öyküsü anlatılıyor. Kurbağamız kırmızıyı severmiş 
ama Renkli Kuş da çok severmiş kırmızıyı. Nerede 
kırmızı bir şey görse almak istermiş. Kurbağamız bir 
eğlence günü kırmızı şapka takınca olanlar olmuş…

Acaba başına neler gelmiş?!

The play tells the story of a frog who loves the 
red color.Our Frog loved red, but Colored Bird 
also loved red. Wherever he saw something 
red, he wanted to take it. What happened when 
our frog wore a red hat on a fun day...

Wonder what happened to him?!





Moyo Masal

Oyun Adı/Name: Ali Baba’nın Çiftliği’nin 
Hiç Görünmeyen Hikayesi
Yazan/Writer: Doreen Cronin’in
Yöneten/Director: Moyo Masal Tiyatrosu Ekibi
Kategori-Yaş/Category-Age: Çocuk/Child (-)
Oyuncular/Cast: Duygu Şahlar, Erdağ Yenel, Vedat Kuşku 

Ali Baba’nın çiftliğindeki hayvanlar halinden pek 
memnun değil. Ali Baba onlara haksızlık yapıyor. 
Bu yüzden bir grev kararı aldılar ve çiftlikteki 
işleri durdurdular. Fakat Ali Baba bu durumdan 
hiç hoşlanmadı! Bakalım olaylar nasıl gelişecek?

The animals on Ali Baba’s farm are not very 
happy with how they are. Ali Baba is unfair to 
them. So they decided on a strike and stopped 
work on the farm. But Ali Baba did not like 
this at all! Let’s see how things will proceed. 





Peri Peti Yapım

Oyun Adı/Name: 80 Günde Devr-i Alem
Yazan/Writer: Efe Yeşilay
Yöneten/Director: Efe Yeşilay
Kategori-Yaş/Category-Age: Çocuk/Child (+3)
Oyuncular/Cast: Burcu Akyürek Serbest,
Kübra Madak Yeşilay, Onur Gökhan Dost, Efe Yeşilay

Bay Düğmeli ve yardımcısı Cancan bir iddia sonucu 
80 gün içinde dünyanın yedi kıtasından hatıralar 
getirmek zorundadır. İlk günlerde çok hırslı olan Bay 
Düğmeli, Cancan’ın dostluğu ve her kıtada tanışarak 
arkadaş olduğu insanların sayesinde yumuşar. Farklı 
kültürleri ve bilgileri paylaşmanın önemini fark eder 
ve yolculuğu sevdiği insanlarla yapmanın keyfini 
çıkarmaya başlar. İkisinin de kafasında cevap bulmak 
zorunda oldukları tek bir soru vardır. Önemli olan 
yolun sonu mudur yoksa yolda öğrendiklerimiz mi?

Mr. Düğmeli and his assistant Cancan have to bring 
memories from seven continents of the world in 80 
days as a result of an allegation. Mr. Düğmeli, who 
was very ambitious in the first days, eases off thanks 
to Cancan’s friendship and the people he meets and 
befriends on every continent. He realizes the importance 
of sharing different cultures and information and 
starts to enjoy making the journey with the people he 
loves. There is only one question in their minds that 
they both have to answer. Is it the end of the road 
that matters, or is it what we learn along the way?





Boyoz Akademi

Oyun Adı/Name: Dedektif Pikaçu
Yazan/Writer: Zeynep Şencan
Yöneten/Director: Buse Sevindik
Kategori-Yaş/Category-Age: Çocuk/Child (3-10)
Oyuncular/Cast: Zeynep Şencan,
Mehmet Hepbildikler, Sevi Gençkaya

En mutlu arkadaşlıkların olduğu Arkadaşlıklar 
Diyarına Domuşuk adında insanlarla kötü 
arkadaşlıklar kuran bir kurbağa izinsiz giriş 
yapmıştır. Diyarın koruyucusu olan Dedektif 
Pikaçu izinsiz girişi engellemek için kitaplar 
aleminden diyara gelen arkadaşlarla birlik olup 
iyi arkadaşlığı anlatarak domuşuğa ders verirler.

A frog who makes bad friends with people 
named Domusuk has intruded into the Land 
of Friendship, where the happiest friendships 
are. Detective Pikaçu, the protector of the land, 
unites with friends from the world of books to 
prevent unauthorized entry and teaches the baby 
a lesson by telling about good friendship.



PERFORMANSLAR



PERFORMANCES





Unicorn Theatre

Oyun Adı/Name: MYTHOS
Yazan/Writer: Martha Howe
Yöneten/Director: Nadja Putner
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (-)
Oyuncular/Cast: Sascha Becker, Nadja Putner

Penelope dokuma hikayelerinden Odysseus gökyüzünün mavisi 
anlatılıyor. Hikayede Sevgiyle ve gerçekliği şekillendirme 
konusundaki ortak yetenekleriyle birbirlerine bağlıdırlar. 
Savaşla ayrılmış. Suçluluk ve yalanlar, ahlak ve şüphe, ölüm 
ve tutku ağına dolanmış. Erkekler savaşa gittiğinde ve kadınlar 
çocuklarıyla baş başa kaldıklarında hakikatten geriye ne kalır? 
Yabancı bir ülkede kendinizi evinizde hissetmeniz gerekirken, 
kendi vatanınız her zaman yabancı kaldı. Bekar bir anne sosyal 
destekten yoksunken, bir oğul babasından yoksun olduğunda. 
Yerleşik hiyerarşiler ve yeni toplum biçimleri kontrolsüz bir 
şekilde çarpıştığında. Değişim için zaman basıldığında ve eski 
düzen artık geri yüklenemez. “Erken” özlemi sizi bunalttığında, 
ama bir daha asla eskisi gibi olmayacağını anlamalısınız. 20 yıl 
sonra Odysseus evine döner. Hikayenin sonunun başlangıcı mı? 
Homer’in Odyssey’inden başlayarak, MYTHOS, Penelope ve 
Odysseus arasındaki ilişkiyi, genel destan için kadın rolünün 
önemine ve Homer’in orijinal metninde gündeme getirilen ve 
çağdaş araştırmalarda giderek daha fazla tartışılan toplumsal 
cinsiyet konularına özel olarak odaklanarak inceler. 

Odysseus from Penelope stories is told about the blue of the 
sky. In the story they are bound together by Love and by their 
shared ability to shape reality. Separated by war. Webbed by 
guilt and lies, morality and doubt, death and passion. What is 
left of the truth when men go to a war and women are left alone 
with their children? While you should feel at home in a foreign 
country, your own homeland has always remained foreign. A 
single mother lacks social support, while a son lacks his father. 
When established hierarchies and new forms of society collide 
uncontrollably. When the time for change is pressed and the old 
order can no longer be restored. When the craving for “early” 
overwhelms you, you must realize that it will never be the same 
again. 20 years later, Odysseus returns home. Is it the beginning of 
the end of the story? Beginning with Homer’s Odyssey, MYTHOS 
examines the relationship between Penelope and Odysseus, with 
a particular focus on the importance of the female role for the 
overall epic and the gender issues raised in Homer’s original 
text and increasingly debated in contemporary research.





Raff Prodüksiyon
 
Oyun Adı/Name: Gefährliche Liebschaften (Tehlikeli İlişkiler)
Yazan/Writer: Choderlos de Laclos
Yöneten/Director: Johannes Schaefer
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+13)
Oyuncular/Cast: Johannes Schafer, Marcel Casper, Priscila Geille,
Corinna Beitelmann, Christian Georg Sabisch

“Gefährliche Liebschaften” 18. yüzyıl sonlarında, 
dönemin Fransız aristokrasisinde sosyal ve 
aşk ilişkilerinin nasıl yozlaştığını işleyen oyun, 
günümüzün sosyal sorunlarını çağrıştıran yüksek 
tempolu trajik komedi tarzında bir oyun. Choderlos 
de Laclos tarafından yazılan eserde, tutkulu bir aşk 
hikâyesi ekseninde çifte standartlı toplumun tüm 
değerlerden yoksun, yıkıcı görüntüsü çiziliyor.
 
The drama of “Gefährliche Liebschaften”, which deals 
with how social and love relations degenerated in 
the French aristocracy of the period in the late 18th 
century, is a high-tempo tragic comedy that evokes 
today’s social problems. In the dramma written 
by Choderlos de Laclos, the destructive image of a 
society with double standards, devoid of all values, 
is drawn on the axis of a passionate love story.





Teatr Niebopieklo

Oyun Adı/Name: Ludzie Mowia
Yazan/Writer: Andrzej Stroz
Yöneten/Director: Andrzej Stroz
Kategori-Yaş/Category-Age: Yetişkin/Adult (+13)
Oyuncular/Cast: Andrzej Stroz, Arleta Szatkowska, Michal Zdeb 

Niebopieklo’nun performanslarının konuları 
temel soruya odaklanır: Kötülük nereden geliyor? 
Niebopieklo mevcut medyadan etkilenmekten 
kaçınıyor, önemli ve karmaşık sorunları 
gündeme getirmeye çalışıyor. Özellikle erkek 
egemen anlayışın güçsüz olarak gördüğü her 
şeye karşı istismarı temalı fiziksel performans. 
Oyun bir kompoziyon üzerine kuruludur.

The themes of Niebopieklo’s performances focus 
on the fundamental question: Where does evil 
come from? Niebopieklo avoids being influenced 
by the current media and tries to raise important 
and complex issues. A physical performance with 
the theme of the abuse of the male-dominated 
understanding against everything that it sees as 
powerless. The play is based on a composition.





Eventi Verticali

Oyun Adı/Name: Quadro
Yazan/Writer: Andrea Piallini, Luca Piallini
Yöneten/Director: Andrea Piallini, Luca Piallini
Kategori-Yaş/Category-Age: Performans (+7)
Oyuncular/Cast: Marianna Andrigo, Valentina Milan,
Silvia Zıttı, Elissa Alcalde Patané

Boş bir kağıdın üzerindeki boya kalemleri gibi, 
dört dansçı akrobatik sıçramalarla vince asılı, 
beyaz sahnenin üzerinde ve çevresinde hareket 
ederek performansı sergilerler. Sahne yol boyunca 
yavaşça konum değiştirir, böylece yatay ve dikey 
arasındaki fark yavaş yavaş silinir. Dikey, geleneksel 
olmayan arenalarda, tiyatro, sirk, akrobasi, dans, 
müzik ve yeni teknoloji unsurlarını birleştiren 
kendi görsel dilini yaratan sanatçılar dünyanın 
her yerindeki çan kuleleri, binalar, kayalıklar ve 
ağaçlar üzerinde performansı sergileyebilirler.

Like crayons on a blank sheet of paper, the four 
dancers perform in acrobatic leaps, moving over 
and around the suspended white stage. The scene 
slowly changes position along the way, so the 
difference between horizontal and vertical gradually 
disappears. In vertical, non-traditional arenas, artists 
who create their own visual language combining 
elements of theatre, circus, acrobatics, dance, music 
and new technology can perform on bell towers, 
buildings, cliffs and trees around the world.
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