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TÜRKİYE’DEKİ OYUN 
YAZARLARININ DURUMU 
 

 
1. Türkiyeli Tiyatrolar 
 
Bağımsız Tiyatrolar 

Sadece İstanbul’da 50’ye yakın küçük 
tiyatro var ve bunların sadece 7-8 
tanesinin kendi mekanları var. küçük 
tiyatrolar genelde 50 seyircilik mekanlar 
var bunların sanatsal tercihler ve seyirciyle 
yeni ilişki kurma biçimlerine yönelik ortak 
bir aksiyon planları yok. Turneye de 
çıkmıyorlar böylece seyirci kapasiteleri 
Beyoğlu’nda tiyatroya gidebilen 1000 
kadar kişiyle sınırlı kalıyor.  Bu yüzden 
tiyatrocular sadece kendi aralarında ve 
küçük bir seyirci kitlesiyle konuşabiliyorlar. 
Bunların yanında devlet desteğinin 
olmayışı repertuvar seçiminde bilet 
satışınının en önemli etken haline 
gelmesine sebep olabiliyor. Alt orta sınıf 
bir ailenin babası için (aile adına karar 
veren kişi olarak) futbol maçına gitmek, 
kişi başı 30 lira ödeyip karanlıkta oturarak 
toplumun dertlerini dinlemekten daha 
eğlenceli ve rahatlatıcı. Genel olarak bir 
aile maddi olarak haftada veya ayda bir 
kere dışarı çıkabilmeyi karşılayabiliyor ve 
bu etkinliğin eğlenceli olmasını tercih 
ediyorlar.  

 

 

 

 

 

Devlet Tiyatroları 

Devlet tiyatrolarının ana ilkesi ailelerin bir 
arada tiyatro izleyebilmesi. Sanatsal işlere 
de yer verilmesine rağmen ağırlıkla 
klasikler ve eski moda Türk müzikalleri 
sahneleniyor. Yönetmen olduğunuzda 
devlet memuru oluyorsunuz. Buna ek 
olarak hükümetin sahnede ne 
giyilebileceği, ne söylenebileceği üzerinde 
karar yetkisi var. dolayısıyla devlet 
tiyatrolarının tiyatro için bir özgürlük alanı 
olduğu söylenemez.  Bilet fiyatı 5 lira 
civarında yani makul bir ücret fakat 
televizyon veya spordan daha eğlenceli 
değil.  

 

2. The Education at the Kadir Has 
 
Kadir Has Üniversitesi hocaları oyuncuları 
eğitimi felsefelerini ve metodlarını anlattı.  

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Günsür ikinci 
sınıflarla alışkanlıklar, rahat olunan alanlar 
ve gerginlik, beden farkındalığı ve hareket 
farkındalığı üzerine çalışıyor. Öğrencileri 
performe etmemeye veya bir oyunu 
performe ettiklerini hissetmemeye 
yönlendiriyor. Temelde öğrencilerden bir 
şeyi yapmak yerine dinlemelerini ve 
hissetmelerini istiyor.  

 

Yüksek lisans öğrencilerine de bu 
konularda ders veriyor:  

- Rahat oldukları alanlar, gerginlikler, 
, beden farkındalığı ve hareket 
farkındalığı  



- Metinle çalışmaya odaklanıyor  
- Farklı yaklaşımların performans 

meseleleriyle nasıl uğraştığı.  
- Asya tarzı ve onların beden ve 

dramaturjiyle kurduğu ilişki.  
- Ritüeller ve onların performansla 

ilişkisi.  
- Öğrencilerden bu konular üzerine 

kendi tartışmalarını yaratmalarını 
istiyor.  

 

Susan Main,  Amerika’da doğdu. Doğal 
oyuncunun olanaklarını genişletmek için 
kişinin ve sesin özgürleştirilmesini 
hedefleyen, Linklater yöntemini öğretiyor. 
Benlik ve sesi, kültürel, politik ve kişisel 
arka planı bir arada ele alıyor. 2013 yılı 
Gezi hareketinin kültürel ve kişisel sesi 
nasıl değiştirdiği ve bunun kendi 
çalışmasını nasıl etkilediğini anlattı. 
Öğrencilere kendi seslerini ve 
bulmalarında ve metnin sesini 
keşfetmelerinde yardımcı oluyor.  

Prof. Dr. Çetin Sarikartal deneyimli 
oyuncularla beraber 2, 3 ve 4. Sınıflara 
oyunculuk dersleri veriyor. Kadir Has’ın 
vizyonunun bir parçası da tek yaklaşım 
yerine öğrencilere bir kaç farklı yaklaşımı 
öğretmek.  3. Sınıfın sonunda oyunculuk 
formasyon eğitimi tamamlanıyor. 3. Sınıf 
öğrencileri sene sonunda klasik bir mertin 
üzerinde çalışarak öğrendiklerini 
uygulayacakları bir oyunda oynuyorlar. 4. 
Sınıf ise profesyönelleşme senenesi. 
Öğrenciler bireysel projelerinde ve 
profesyönel bir yönetmen tarafından 
yönetilen grup projesinde oynuyorlar. Eper 
isterlerse bir sonraki sene okulda bu oyun 
oynamaya devam edebiliyorlar.  

Okulun eğitimi ve Çetin’in odaklandıkları 
ana mesele itkiyle oynamak ve sinirbilim. 
Stanislavski ve Grotwski’den yola çıkılarak 
bir karakter biz onun hakkında ne 
düşünüyorsak odur. Bir karakter üzreinde 
çalışılırken, çeviri ve farklı kültürel kodlar 
oyuncunun yoluna çıkabiliyorlar. 
Dolayısıyla dilin doğal ritmi ve kültürel 
kodlar üzerine birinci sınıftan itibaren 
çalışmak çok önemli.  

 

3. Türkiyeli Oyun Yazarlarıyla 
Toplantı  

Türkiyeli oyun yazarları deneyimleri 
üzerine konuşmak için çağırıldılar: Mirza 
Metin, Ayse Bayramoglu, Cem Uslu, and 
Deniz Madanoglu. 
Mirza: Oyunculuk yapıyordu, kendi işini ve 
daha otantik işler yapmak için 
kumpanyasından ayrıldı. Yeterince Kürtçe 
metin olmadığından kendi metinlerini 
yazmaya başladı. Atölyelere katılarak ve 
kendi kendine okumalar yaparak yazarlığı 
öğrendi. Ilk oyunu 1988’de sahnelendi. 
Defterinde küçük küçük paragraflar 
halinde yazdığı bir çok hikayesi var. bu 
hikayeler üzerine araştırma yapıp onları 
genişleterek yazıyor. Bir çok Kürt 
mitolojisinden yararlanıyor. Kürt halkının 
hikayelerini yazıyor. Hikayelerin çoğu onun 
bir parçası. Tiyatro sahnesi 2010’da 
kuruldu, bir karakutu. Başka gruplarla da 
paylaşıyorlar sahneyi. Haftada bir veya iki 
kez kendi prodüksiyonlarını oynuyorlar. 
Kürtçe oynadıklarını için üst yazı 
kullanıyorlar.  

Ayşe: İşletme okudu. Sonra 2007’den 
itibaren Kadir Has’ta master yaparak 
tiyatro okumaya başladı. Bağımsız 
çalışıyor. Ilk işleri bir tiyatro grubunun 
doğaçlamaları üzerine yazdığı oyunlar 
oldu. Sonra kendi metinlerini sıfırdan 
yazmaya başladı. “yazarken çok güçlü 
görsel bir ilhamla başlıyorum.”  

Cem: İlk oyununu 2003’te yazdı. 
“Başlangıç noktam annem ve onun nasıl 
acı çektiği idi. Ve tabii onun gibi bütün 
kadınların. Oyunu bitirdiğimde fark ettim ki 
bu bir kadın hikayesi olmuştu ve annemle 
bir alakası kalmamıştı.” Kendi kendine bir 
kaç oyun yazdıktan sonra doğaçlamalar 
üzerinden çalıştıkları “Party” oyununu 
yazdı. Bir hikayenin başı vardı aklında. 
Sonra grup olarak şehir dışında bir yere 
gittiler ve orada kalıp 10 gün boyunca o 
yazarken oyunu doğaçladılar. Böyle bir 
şeyi bir daha asla yapmam diyor. “Sonra 
dört oyun yazarı, ben Mirza, Yiğit 
Sertdemir ve Özen Yula Gezi’deydik. Ilk 
gün birisi twitterdan neden bu olanlarla 
ilgili bir oyun yazmıyorsunuz dedi. Beni 



aradılar ve dört monologdan oluşan bir 
oyun yazdık. 4 gün prova ettik ve Gezi 
Parkında direniş sırasında sahneledik.” 
“yazdıklarımı okuyunca ne kadar sarkastik 
ve öfkeli olduğumu farkediyorum. 
Yazdıklarım vasıtasıyla kendimi keşfetmek 
her zaman beni şaşırtıyor.”  

Deniz: Siyaset Bilimi okudu. Mezun 
olduktan sonra gazeteci olarak çalışmaya 
başladı. Ve televizyon dizileri yazmaya 
başladı. Tiyatro için yazdıklarını keyif 
almak ve haz için yazıyor. “bir oyunu iki 
günde bitiremezsem çıldırıyorum. O 
yüzden de kafamda plan yapmıyorum 
veya bir yapı kurmuyorum. Sadece 
yazıyorum. Ilk oyunu 2014 yazında 
sahnelendi.”  

Royal Court atölyesi 

The Royal Court oyunyazarlığı merkezli 
oluşuyla bilinen bir Londra Tiyatrosu. Her 
yaz RCT bütün dünyadan yazarlar 
arasında bir eleme yapıp seçilenleri 
uluslararası kurslarına katılmaya davet 
ediyorlar.  Türkiyeli oyun yazarları kendi 
RTC deneyimleri üzerinden süreçlerini 
değerlendirdiler. Mirza bu kursa katılarak 
yazdığı küçük paragrafları hikayelere ve 
oyunlara çevirebileceği araçlar edindiğini 
söyledi. Ayşe –daha eleştirel bir bakışı 
vardı- başka bir oyun yazarı hakkında 
konuştu: Berkun Oya RCT’ye gitti. 
Öncesinde ona kelimelerle çok özgür 
olmasını sağlayan çok güçlü bir hayal 
gücü vardı. Oyunlarını seyrettiğim zaman 
yazmak isterdim. Ama RCT’de yazdığı 
oyunu izlediğinde onu tanıyamadım. O 
yüzden de RCT’den davet geldiği zaman 
kendime olacaklardan korktum.  

 

Süreç sırasında bir kızın hikaye anlatıcılığı 
üzerine çalışmak istediğini ve 
yürütücülerden birinin hikaye anlatıcılığıyla 
pek ilgilenmediğini söylediğini anlattı Ayşe. 
O anda Ayşe atölyeden ayrılmaya karar 
vermiş.  

Cem de RCT’ye gitmiş ve hikayelerden 
çok konularla ilgilendiğini bu çalışma 
sayesinde fark etmiş. Aynı zamanda 

atölye sırasında yazı yazmanın bir keyif 
olabileceğini fark etmiş. Bazı pratik 
egzersizler öğrenmiş. Ama bunların 
dışında sana yazmayı kimse öğretemez 
diyor. Deniz, RCT veya herhangi bir kursa 
veya eğitim kurumuna gitmemiş ve 
gitmemiş olmaktan da mutlu olduğunu 
söylüyor. Yazmanın kuralları 
olamayacağını düşünüyor. “televizyon için 
evet kurallar ve teknikler var. ama ben bu 
yüzden oyun yazıyorum, nefes almak için. 
Hiç bir şey öğrenmek istemiyorum.”  

Mirza eğitimde hep “batılı” olanı ve onun 
yapısını öğrendiklerinden bahsetti. Batılı 
kültür mitos üzerine kurulmuştur. Doğu 
kültürü ise etos üzerne. “ben daha çok 
doğulu yazma geneneğini tanımak 
isterdim. Mesela doğu hikayelerinde 
(özellikle Kürt hikayelerinde) hikayenin 
başlaması için birinin ölmesi gerekir. Yani 
ben daha çok hikaye anlatıcılığıyla 
ilgileniyorum. Aynı zamanda dengbejlerin 
dili kullanma biçimleriyle, doğa tasvirleriyle 
ilgileniyorum. Bu yapıları öğrenmek 
istiyorum. Bir yapı öğrensek de ona sadık 
kalmak zorunda değiliz, bunlar sadece 
kontrol mekanizmaları.” (…) “ben 
herzaman dengbejden başlıyorum; o 
kültürde çok önemli bir öğe var, ses. Ben 
sesi yazım sürecimin önemli bir parçası 
olarak kullanıyorum. Sesler imajları 
yaratıyor, onlar kelimeleri oluşturuyor, 
minimal düzeyde kostüm ve aksesuvar 
kullamıyoruz, imajlar kendilerini 
anlatıyorlar zaten.”  

 

 
  



BİR GEREKLİLİK OLARAK 
ZANAAT? 
 

Oyun yazarı yazım sürecinde araçlar ve 
yapılar geliştirir. Süreçte olmak zanaatin 
bir parçasıdır.  

 
Ortaklar 3 ana saptamada bulundu:  

• Zanaat: kendi bağlamını yansıtma 
isteği ve kapasitesine sahip olmak.  

• Yapmak istediğimiz çalıştığımız 
kişiye kendi en iyi oyununu 
yazdırmak. Kendi kültürel sesiyle. 
Yazarın sesini açmak.   

• Yazarlar başka bağlamlarda işler 
görmeden bilemezler. Bir çerçeve 
olarak çeşitlilik sanatçıyı aynalama 
yapabileceği bir işle karşılaşarak 
kendi işininin kendi sesine ait 
parçalarını görebilir veya 
tanımlayabilir. Böylece kendi işini 
üzerine inşaa ettiği unsurları 
tanımlayarak, bunların arasında 
seçimler yapabilir ve böylece 
sanatkarlığı için kendi araçlarını 
geliştirebilir. Biz böyle bir hedefle 
çalışan bir metod geliştirebiliriz.  

 
Yazar destekleme programı için akılda 
tutmak üzere bazı notlar:  

• Başkalarının mükemmel olmayan 
farklılıklarından öğrenebiliriz.  

• Herkes bir birinin çevresini 
görmenin eğitmenin de 
sanatçınında pratiğini 
zenginleştirdiği konusunda 
hemfikir. Bu yüzden projenin  
mobilite ayağını korumalıyız.  

• Eğer farklı kültürlerden gelen 
yazarlarla çalışacaksak, yapılacak 
en iyi şey her ülkenin güçlü tarafını 
kullanmak olacaktır. Böylece bu 
model hiç bir çalışma biçimini 
patronize etmez.  

• Oyun yazarları bağlam 
çerçevesinde birbirlerinden 
öğrenmeye istekliler.  

• “Böyle çalışılır” yerine “ben böyle 
çalışıyorum” u paylaşabiliriz. 
Karşılaştığım zorlukları vs.  

• Önce kendi çalışmanda derinleşip, 
mesela köylere gidip, sonra başka 
seçenekler üzerinde çalışmalısın.  
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