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Projenin Amaçları  
 
Ekim 2013’te yeni bir Eğitim ortaklığı olan 
‘Yazarlar için Mesleki Eğitim’ başladı. Bu 
eğitim ortaklığı profesyönel yazarların 
ihtiyaçları üzerine odaklanıyor. Yazarlar 
genelde profesyönel eğitimlerini 
tamamlamıyorlar çünkü yazabilmek ve  
tanınan bir yazar olabilmek için orjinal 
eğitimlerine son veriyorlar. Böylece 
kendilerini zor bir duruma yöneltmiş 
oluyorlar. Bu yüzden yazarlık eğitimi ve 
öğretiminin yazarların yaşam boyu 
eğitimlerini desteklediği kadar yazarlardan 
beklenen becerilere sahip olabilmeleri için 
onları sürekli yeni yetiler geliştirmek ve 
uygulamaya teşvik edici olması da 
önemlidir. Iyi geliştirilmiş beceriler onların 
sadece sanat ve tiyatro dünyasında 
şanslarını arttırmakla kalmayacak, 
kendilerine açık olan birçok farklı fırsatı da 
keşfetmelerini de sağlayacaktır. Proje, -
bulunması çok nadir olan- başarılı 
profesyönel yazarlık eğitimlerini gözden 
geçirmeyi, gelecekte ilerleme sağlamak 
için ortak aşamalarını saptayarak karşılıklı 
bir değişim sürecinde bunları 
bağlantılandırmayı ve böyle bir modelin 
oluşturulması için ilk adımları atmayı 
hedeflemektedir. Bir eğitmeni eğit 
modülünde katılımcılar yazarların çalışma 
ortamıyla daha etlin bağlantıya geçmeye 
teşvik edilebileceklerini tartışacaklar. 

 
 

 
 

Ortaklar 
 
uniT, Graz, AT (Koordinatör ve Ev sahibi) 

 

uniT Karl Franzens 
Üniversitesi 
Graz’da konumlanmış bir kurum. Yetişkin 
eğitimi kuruluşundan beri bu kurumun ana 
hedefi olmuştur. uniT bir çok Gruntvig ve 
Leonardo projelerine katılmış ve LQW’dan 
yetişkin eğitimi üzerine sertifika almıştır. 
Başarısının başka bir göstergesi de 2010 
ve 2011’de, iki projesiyle Yetişkin Eğitimi 
için verilen Avusturya Ulusal Ödülü’ne 
layık görülmesidir. uniT, içinde temel 
eğitim projelerinden, yükseköğrenim 
sistemine ikinci bir şans olarak eğitim 
yoluyla girmek isteyenleri hedefleyen 
projelere kadar uzanan geniş bir 
yelpazede eğitim servisi sunmaktadır. Aynı 
zamanda uniT yaşlılarla gerçekleştirdiği 
yaratıcı, sanat eğitim ve kariyer oluşturma 
çalışmaları konusunda yaklaşık on yıllık bir 
deneyime sahiptir. Bunlara ek olarak uniT 
sanatçılar için sahne yazımında başlangıç 
aşaması ve sanatçılar için yetişkin 
eğitiminde çalışabilmek üzere ek eğitim 
vermektedir. Kurum için, yetişkin 
eğitiminde yenilikçi, sistemli ve öğretici 
yöntemler geliştirmek, öğrenmenin yeni 
biçimleri ve alanlarının yaratılması için 
yenilikçi kavramlar geliştirmek kadar 
önemli. Kurum aynı zamanda, sanatıbir 
iletişim aracı oralak yaymak yoluyla yeni 
katılımcılar çekme konusunda da adımlar 
atıyor. Beceriler öğrenmek ve kültürel 
beceriler kazanma bu konuda önemli rol 
oynuyor.  

 

uniT çalıştığı her alanda, mülteciler, 
göçmenler ve profesyonel kariyerlerinde 
sorun yaşayan kisiler gibi dışlanmış veya 
dezavantajlı grupların, sunduğu 
hizmetlerden yararlanabilmesini sağlıyor.  

 

uniT hem yazarlarla yaptığı özel 
çalışmalardan hem de yetişkin eğitimi ve 
ek meslek konularındaki deneyimininden 
kazandığı bilgi ve deneyimiyle projeye 



katkıda bulunacak. Son olarak, uniT 
yazarların yetkin oldukları alanların 
kullanılabileceği çeşitli iş alanlarını 
araştırıp aktivite alanları arasında bağ 
kurma konusunda çalışacak. 
 
Kadir Has Üniversitesi, Istanbul (TR) 
 
2006 yılında kurulan Tiyatro Bölümü 4 
yıllık lisans programı sunmaktadır. Bölüm 
Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 
eğitim vermekte olup, fakültenin en genç 
bölümüdür. Tiyatro bölümü varolan insan 
kaynaklarını, donanımını, bulunduğu 
kentsel ve bölgesel konumunu, Sanat ve 
Tasarım Fakültesi’nin disiplinler arası 
çalışma adına sunduğu olanakları 
birleştirerek çağdaş, eleştirel, tiyatro 
sanatının teknik ve inceliklerine hakim, 
Türkiye’nin sanat yaşamında etkin rol 
oynayacak ve bunu yurtiçinde ve 
yurtdışında başarıyla temsil edecek tiyatro 
sanatçıları yetiştirir. 

Bölümün akademik kadrosu Türk 
tiyatrosunun seçkin oyuncu, yönetmen ve 
sanat kurumu yöneticilerinden ve 
akademisyenlerden oluşmaktadır. Teoride 
olduğu kadar pratikte de engin bilgi 
birikimine ve uluslararası deneyime sahip 
olan öğretim görevlilerimizin bir diğer 
özelliği de sanatçı kimliklerinin yanı sıra 
eğitmen olarak da uzun yıllar görev 
yapmış olmalarıdır. 
 
Çağdaş bir eğitim sunabilmek için 
öğrencilerinin Erasmus gibi uluslararası 
değişim programlarına katılımlarını 
destekleyerek,atölyeler ve etkinlikler 
düzenleyerek, öğrencilerinin uluslararası 
deneyimi yaşamalarını sağlar.  

Tiyatro bölümünde ağırlıklı olarak klasik 
anlamda temel oyunculuk eğitimi 
verilmekle birlikte, müfredatımız, 
mezunlarımızın ilgi ve yeteneklerine bağlı 
olarak, oyunculuğun yanı sıra oyun 
yazarlığı, yönetmenlik, tiyatro yöneticiliği, 
tiyatro eğitmenliği v.b. alanlarda da 
çalışabilecek donanıma sahip olmalarını 
sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. 
 

MC.nu/RIGHTABOUTNOW INC., 
Amsterdam (NL) 
 

MC.nu, Amsterdam MC tiyatrosu’nun 
kurucuları Marjorie Boston ve Maarten van 
Hinte tarafından yürütülmektedir. Daha 
önceden bir tiyatro kumpanyası olan MC 
şu anda iki temel üniteden oluşmaktadır; 
mekan, MC tiyatrosu ve kent tiyatrosu ve 
tiyatroyla bağlantılı projeler için çalışan bir 
prodüksiyon şirketi olan 
MC.nu/RIGHTABOUTNOW INC.  

MC.nu/RIGHTABOUTNOW INC.kendi 
oyunlarını ve etkinliklerini üretmenin 
yanısıra bağımsız performansçılara, 
oyunyazarlarına ve yöntmenlere bir 
platform sunuyor.  

Mc, Dutch tiyatro ve sanat dünyasında 
gelişmekte olan sanatçıları yetiştirmek ve 
desteklemek konusunda çok köklü bir 
geçmişe sahip. Hayatlarının neresinde 
olursa olsun, hangi kültürel arkaplandan 
gelirse gelsin, performans sanatçılarına, 
oyun yazarlarına, yönetmenlere ve 
koreograflara yol göstererek, sosyal ve 
sanatsal değişim için tek ve en etkili gücün 
çeşitlilik olduğu yönündeki sağlam 
inançlarını açıkça ortaya koydular. 

 

Yazarlar için mesleki eğitim projesini Anja 
Krans ve Katja Hieminga yönetmekte.  

 
Asociatia dramAcum, Bukarest (RO) 

Dayanışmayı teşvik etmeyen kültürel bir 
ortamda yeni dramAcum projesi bir takım 
çalışması modeli önermeye çalışıyor: aynı 
konular  üzerine farklı seslere ve 
perspektiflere sahip sanatçılar, bereaber 
çalışacak, sürekli olarak çabaları  ve 
kariyer yollarıyla yüzleşecek, birbirlerine 
belgeleme sürecinde yardım edecek, daha 
önceki projelerinde kazandıkları 
uzmanlıkları birbirleriyle paylaşacak, 
estetik yaklaşımlarında birbirlerini 
cesaretlendirecek ve birbirlerine saygı 
duyacaklar.  

dramAcum grubunun temel prensipleri: 
yönetmen ve yazar arasındaki işbirliğini 
teşvik etmek, performansın t’performans 
yazarı adı’yla tek kişi tarafından 
yaratılmasını, belgelendirilmesini, 



yazılmasını ve yönetilmesini teşvik etmek , 
belgelemeyi gerçeğin bir soruşturması ve 
gösterim metni oluşturmada 
kullanılabilecek bir itici güç olarak 
kullanılmasını sağlamak.  

 

dramAcum tiyatral etkinliklere yeni seyirci 
çeker (neredeyse hiç tiyatro etkinliğine 
katılmamış genç izleyicileri) ve kullandığı 
ifade araçları ve ortaya attığı sorunsallarla 
toplumda geniş çaplı tartışmalar açar. 
Çağdaş tiaytro seyirciye ve topluma çeşitli 
perspektifler sunabilir. Böyle bir 
yaklaşımda esaas olan seyirciyle diyalog 
yaratmaktır; bu seyirciyle gösterinin 
buluşmasının bir parçasıdır. 
 
 
University of Brighton, Brighton (UK)  

Brighton Üniversitesi, iki yerleşkede tiyatro 
yazarlığı eğitimi vermekte. Öğrenciler 
lisans (BA Honours) derecesinde 
Performans ve Görsel Sanatlar okuyabilir, 
bu süreçte performans sanatı, live art, 
doğaçlama, mekana özgü tiyatro ve 
fiziksel ve görsel tiyatro alanlarında 
çalışabilir. Aynı zamanda Edebiyat veya 
Edebiyat ve Medya Çalışmaları 
eğitimlerinin bir parçası olarak oyun 
yazarlığı ve çağdaş drama okuyabilirler. 
Edebiyat ve Medya çalışmaları bölümleri 
öğrencilerini yaratıcılıklarının gelişmesi ve 
bilgilenmeleri yolunda desteklerken, bu 
yönde uyguladığı eğitimde yenilikçi bir 
yaklaşım sergiliyor. 2015 Eylül’de yeni bri 
yüksek lisans (MA) programı açılacak ve 
öğrenciler bu seviyede yaptıkları metin 
yazımı çalışmalarında hem yaratıcılık hem 
de kavramsallık üzerinde çalışabilecekler. 
Farklı programlarda eğitim veren bu kadro 
akademisyen ve uzmanlardan oluşan bir 
karma. Üniversitenin kendine ait bir 
tiyatrosu var ve etkinlikleri bazı yıllar 
Birghton Festivali ile beraber 
gerçekleştiriliyor.  

 

Üniversite Ingiltere’nin güney doğusunda 
konumlanmış durumda ve profesyonel bir 
kalkınma organizasyonu olan New Writing 
South ile bağları bulunmakta. 

 

Ortaklarla Toplantı 
 
Ilk ortak toplantısı 26-27 Kasım 
tarihlerinde Graz’da gerçekleşti. 
Konuşmalar Türkiye ve Romanya’da oyun 
yazarlarının durumları ekseninde 
gerçekleşti. UniT Avusturya’daki oyun 
yazarlarını desteklemek için geliştirdiği 
yapı üzerine bir sunum yaptı. Iki genç 
Avusturyalı yazar, Avusturyalı genç 
yazarların durumları üzerine bir konuşma 
yaptı. 

 

Türkiye, Romanya ve Hollanda’daki 
Oyun Yazarlarının Durumları  
 

Türkiye 
 
Türk Tiyatrosu genellikle İngiliz ya da 
Alman Tiyatrosu methoduna yönelmiştir; 
genç oyun yazarları için kendi 
deneyimlerine ve kültürlerine uyan bir stil 
geliştirmek kolay değildir. Bunun yanısıra 
devlet yönetimi tüm Devlet Tiyatrola'rını 
kapatmayı planlamaktadır. Bu yüzden 
oyun yazarları için tek şans pek de parası 
olmayan özel tiyatrolarda 
sahnelenmeleridir. Bu nedenle çağdaş 
oyun yazarlarının sahnelenmesi çok 
zordur. 

 
Romanya 
 
Romanya’da oyun yazarlığı üzerine bir 
üniversite lisans bölümü yok, sadece bir 
yüksek lisans bölümü var. romanyalı oyun 
yazarlarının üne, paraya ve tanınırlığa 
sahip değiller. Oyun yazarlarının başarılı 
olabilmek için yapabilecekleri şeyler, 
yurtdışına çıkmak ya da proje bazlı 
yönetmen veya oyuncu grubu bulmakla 
sınırlı. Yakın zamanda bağımsız tiyatro 
çevresindeki yazarlar kendileri için oyunlar 
yazmaya başladılar. Bazı oyun yazarlığı 
yarışmaları var, bir tane “ulusal” yarışma 
var. Kazanan oyunların bazıları basılıyor 
ama sadece çok azı sahnelenebiliyor.  



  
 

The Netherlands 
 
Hollandada bağımsız oyun yazarlarının 
çok güçlü olduğu söylenemez. Kültürel 
alanda yaşanan terslikler ve yapılan bütçe 
kesintileri büyük repertuvar tiyatrolarını 
yeni ve deneysel çalışmalardan uzak 
durmaya itti. Hala Shakespeare, Ibsen, 
Çehov en çok sahnelenen oyun yazarları. 
Kumpanyalar ve prodüktörler hata veya 
seyircinin bilinmeyen bir yazarı tercih 
etmemesi riskinden kaçınmak için temkinli 
hareket ediyorlar.  

Hollanda tiyatrosunda yazarların en şanslı 
oldukları durum yönetmen ya da 
oyuncularla bir takım olarak, provalar 
sırasında bile işbirliği yaparak, oyunlarını 
geliştirme fırsatıdır. Bu durumlarda tekstler 
belirli bir proje için spesifik olarak yazılmış 
metinlerdir. 
 
Genel olarak Hollanda tiyatrosunda 
gelenek, yazar ağırlıklı performanslar 
yerine yönetmen ağırlıklı performansların 
daha ağır basmasıdır. Ancak, son 5 ila 10 
yılda Londra ve New York'ta sükse yapmış 
"emin-garanti" prodüksiyonlarda kayda 
değer bir artış gözlenmiştir. 
 

The DRAMA FORUM of uniT 
 
DRAMA FORUM uniT'in içinde bir 
bölümdür. DRAMA FORUM'un ana görevi 
son dönemde ortaya çıkan yeni metinleri 
daha görünür ve/veya duyulur kılmaktır. 
DRAMA FORUM'un üç ana çalışma 
sahası vardır: 
 
- Retzhofer oyun ödülü 
- FORUM metin 
- Arbeitsateliers 
 
Retzhofer oyun ödülü genç yazarların 
performans için yarattıkları metinlere 
verilen bir ödüldür (mutlak olarak sahnede 
oynanmak için yazılmış geleneksel oyunlar 
olması gerekmiyor). 
 
uniT'in oyun ödülü ile alışılmışın dışında 
bir yaklaşımla genç yazarlara metinlerinin 
son hallerini oluştururken eşlik edilir. Yani 

yazarlar yeni bir metinin taslak versiyonu 
ile başvuru yaparlar. Seçilen yazarlar altı 
aydan uzun bir süre boyunca metinlerinin 
son halini oluşturken onlara edebiyat ve 
tiyatro profesyonelleri eşlik eder. 
 
FORUM Tekst iki yıllık bir kurstur. 
•          6-7 yazara, yazacakları oyun 
metinlerinde önemli yazar, dramaturg ve 
yönetmenler tarafından atölyeler verilir (42 
başvuru) 
 
•          Yazarlar, dramaturglar ve 
yönetmenler ile bire bir çalışma yapılır. 
•          Labaratuarlar: Oyuncular, 
müzisyenler, yönetmenler ve diğer 
sanatçılarla bir hafta çalışarak metni 
sahnelemek için birkaç alternatif denenir 
•          Kurc ücretsizdir; yazarlar sadece 
seyahat ve konaklamayı öderler. 
 
Arbeitsateliers'da uniT yazarlar ile diğer 
sanatçılar arasında işbirliği sağlar. 
Yazarlara denemeler yaparak performans 
yaratacakları bir çalışma mekanı sağlanır. 
Bu yaratma süreci belli bir noktada 
seyirciye de açılarak sanatçıların 
çalışmalarına reaksiyon ve geri bildirim 
almaları sağlanır. Ancak Arbeitsatelier'in 
amacı nihai bir prodüksiyonu sunmak 
değildir - seyirci de dahil edilse de devam 
eden bir çalışma olmalıdır. Festivaller ve 
tiyatrolarla işbirliği yaparak onlara 
Arbeitsateliers'de geliştirilen konsept 
performanslar teklif edilir. Bu kuruşlar 
metinlerin sahnelenmesine uniT'in 
teklif edebileceğinden çok daha fazla 
yatırım yapabilirler. 
 

Avusturya’da Genç Yazarların Durumu  
 
Ferdinand Schmalz (Retzhofer Oyun 
Ödülü sahibi) ve Fiston Mwanza Mulija 
DRAMA FORUM'a katılımları ile ilgili 
deneyimleri hakkında konuştular. Genç 
yazarlar açısından metinlerini tartışacak 
bir forum olması, birbirlerini 
destekleyecekleri ve performans deneyim 
ihtimalleri olacak bir network olması çok 
önemli. Yazarlar ayrıca Avusturya'da genç 
yazarların  çalışma koşullarının yapısal ve 
yasal çerçevesi hakkında bir tanıtım 
yaptılar. Partnerler özelikle farklı 
ülkelerde  yazarların yasal temsili ile ilgili 
farklılıkları tartıştılar. Avusturya'da yazarlar 



ajanslar tarafından değil yayın evleri 
tarafından temsil edilmektedir (diğer 
ülkelerde olduğu gibi). 
 
Partnerler ayrıca Avusturya ile diğer 
ülkeleri karşılaştırarak finansal olasılıklar 
hakkında da konuştular. Avustrya'da var 
olan ödül ve destek sistemi ile genç 
yazarlar geçinebilmektedirler. Fiston 
Mwanza drama ve şiiri algılama açısından 
ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 
Avusturya arasındaki farklar hakkında 
konuştu. Kendi kültürlerinde edebiyatın 
farklı alanlarında bir fark yoktu. Her metin 
hikaye anlatıcı ve şair  geleneğinde 
oynanabilirdi. F. Mwanza ana dilinde 
yazmamak konusu ve çeviri problemlerine 
de değindi. 
  
 
 
 
Britanya’da Oyun Yazarlarının Durumu  
 
Britanya'da oyun yazarlarının gelişimine 
destek farklı şekillerde olmaktadır. 
Londra'da mali destek gören yeni metin 
tiyatro kumpanyaları yazar grupları, 

rezidanslar, burslar ve görevlendirme 
aracılığıyla  yazarların gelişimine katkıda 
bulunabilecekleri maddi fonlara sahiptir. 
Londra dışında ise durum daha az 
prodüksiyon tiyatrosu olduğu ve Arts 
Council desteği kesilerek birçok küçük 
çaplı kumpanya arasında paylaşıldığı için 
çok eşit değildir. Brighton'da New Writing 
South yazarlar için kendilerini 
geliştirebilecekleri, Britanya'nın tüm Güney 
Doğu'una hizmet eden önemli bir yapıdır. 
Burada yazarlar sahne, radyo ve 
televizyon için metin yazarlığı hakkında 
kendini ispat etmiş, deneyimli 
profesyonellerle ve misafir öğreticiler ile 
atölyeler yapar ve network fırsatından 
yararlanırlar. Ayrıca bir akademik yıl 
devam eden dramatik yazarlık kursları da 
vardır. Brighton Üniversitesi yaratıcı Eylül 
2015'te yazarlık ile ilgili bir Master 
Programı başlatacaktır. Britanya'daki 
üniversitelerde giderek artan sayılarda 
yazarlık, yaratıcı yazarlık ve senaryo 
yazarlığı kursları açılmaktadır. 
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