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MARDİNLİ GENÇLERLE TİYATRO DENEYİMİ
Bir Toplumsal Değişim Aracı Olarak Tiyatro

Mardin gibi kültür-sanat faaliyetlerinin kısıtlı olduğu bir yerde genç-
lerle toplumsal barış ve toplumsal cinsiyet meselelerini nasıl tartışa-
biliriz sorusundan yola çıkarak önce Tiyatro Hepimiz İçin ve de-
vamında da Bir Mardin Hikâyesi projelerini geliştirdik. Bu süreç 
içinde, kişiliklerinin şekillenmeye başladığı bir dönemde gençlerle 
eğitsel bir işleve sahip olan tiyatro gibi bir sanat faaliyetinin içerisinde 
bulunmanın, toplumsal değişim açısından güçlü bir etki alanı yaratı-
ğını deneyimledik. 

Sabancı Vakfı’nın desteği ve Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu 
(BGST) ortaklığıyla 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde yürütülen 
Tiyatro Hepimiz İçin projesi kapsamında Mardin’in Artuklu İMKB, 
Kızıltepe Cumhuriyet Anadolu ve Midyat İMKB liselerinde önemli ti-
yatro klasiklerinden Molière, Shakespeare ve Müsahipzade Celal’in 
hayat hikayelerine, yaşadıkları döneme ve ürünlerine odaklanan 
BGST’nin gençlik serisi oyunları Mardinli gençlerle buluştu. Oyunlar-
dan seçilen sahnelerle birlikte gençlerle toplumsal barış, sınıfsal fark 
ve toplumsal cinsiyet temaları ele alındı. Bu projenin devamı olarak 
Bir Mardin Hikâyesi projesi kapsamında ise Kızıltepe Cumhuriyet 
Anadolu Lisesi’ndeki gençlerle 2016-2017 eğitim-öğretim yılı boyunca 
tiyatro çalışmaları ve çeşitli atölyeler gerçekleştirildi. İspanyol yazar 
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Federico Garcia Lorca’nın hayatını konu edinen BGST’nin Lorca’nın 
Acıklı Güldürüsü adlı oyunu sergilendikten sonra gençlerle 8 aylık bir 
çalışma yürütülerek kendilerinin icracı oldukları bir oyun hazırlandı. 
Bu süreçte oyunla birlikte özellikle toplumsal barış, kültürlerarası öğ-
renme ve toplumsal cinsiyet temaları ele alındı. Proje süreci sonucun-
da gençler tarafından çıkarılan Lorca’nın Don Cristobita ile Dona Ro-
sita’nın Acıklı Güldürüsü adlı oyun hem Mardin’de hem İstanbul’da 
akranlarıyla buluştu ve oyun gösterimlerinden sonra söyleşiler yapıldı.

Bu iki projenin temel hedefi toplumsal barış ve toplumsal cinsiyet gibi 
kocaman meseleleri gençlerle tiyatro aracılığıyla yaratıcı ve katılımcı 
bir şekilde ele almaktı. Sahneye adım atan gençler önce kendi ön yar-
gılarıyla ve kimlikleriyle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdiler. Sonra 
da özgüvenlerinin arttığını ve kendilerini daha iyi ifade etmeye başla-
dıklarını fark ettiler. Tiyatro oyunlarındaki sahnelerin içine girdikçe 
ve oyundaki karakterleri tanımaya başladıkça yaşadıkları dünyanın ve 
olayların sadece onların deneyimledikleri şeyler olmadığını gözlemle-
diler. Daha fazla kitap okumaya, daha fazla araştırmaya başladılar. 

Bu iki yıl içinde, Mardin’de 2630 öğrenci tiyatroyla buluştu, 60 öğ-
renci atölyelere katıldı, Tiyatro Hepimiz İçin adlı belgesel hazırlandı 
ve 12 öğrenci ile tiyatro oyunu hazırlanarak Mardin’de ve İstanbul’da 
gösterimler yapıldı.   

Projeleri uygulama sürecinden yola çıkarak, bu alanda çalışma yap-
mak isteyenlere ışık tutması ve bu tarz çalışmaların yaygınlaşmasına 



7

katkı sunması için bir toplumsal değişim aracı olarak gençlerle tiyatro 
deneyimimizi bu kitapçıkla birlikte paylaşıyoruz. 

Çok daha fazla gencin sanatla tanışarak kendi hayatına ve çevresine 
anlam katması dileğiyle…  

* Mardin’de 2630 öğrenci 
tiyatroyla buluştu

* 60 öğrenci atölyelere 
katıldı. 

* Tiyatro Hepimiz İçin adlı 
belgesel hazırlandı.

* 12 öğrencinin yer aldığı 
Don Cristobita ile Dona 

Rosita’nın Acıklı Güldürüsü 
adlı oyun hazırlanarak 

Mardin’de ve İstanbul’da 
gösterimler yapıldı.
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GENÇLERLE TİYATRO
Barış İçerisinde Toplumsal Bir Yaşamın 

Temellerini Beraber Kurmak

Kişiliklerinin şekillenmeye başladığı bir dönemde gençlerle sanatsal 
bir faaliyet içerisinde bulunmanın onların haz dünyalarında değişik-
lik yaratmak gibi kritik bir anlamı var. Hayatlarının bu dönemlerinde 
tiyatro sanatı ile uğraşırlarken çevrelerinde olan bitenleri sanatsal ve 
politik bir dille tartışmaları hiç şüphesiz ki olgunlaşma serüvenlerine 
olumlu bir katkı sunacaktır. 

Tiyatroyla tanışmak, bir yazarla, onun dünyasıyla, yeni olaylarla, ka-
rakterlerle, bir tarihle… karşılaşmak anlamına gelir. Bu karşılaşma 
aynı zamanda entelektüel bir faaliyetin başlangıcı olur. Okumak, araş-
tırmak isteği doğurur. Ahlaki olarak da tiyatro iyi ve kötü, doğru ve 
yanlışa dair seyircilere ve icracılara kendi pencerelerinin dışında bir 
bakış açısı sunar.

Tiyatro; iyi ve kötü, doğru ve yanlışa dair 
seyircilere ve icracılara kendi pencerelerinin 

dışında bir bakış açısı sunar.
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Gençlerin sanatsal hazla tanışma süreçleri sağlıklı ve mutluluk verici 
bir şekilde seyrettiğinde, sanatın hayatlarının yaşamsal anlamda vaz-
geçilmez bir unsuru haline gelmesi de kaçınılmaz olur. Bu da sanatsal 
üretimin yanı sıra sağduyulu, hoşgörülü, barış içerisinde toplumsal bir 
yaşamın temellerini beraber kurmaya başladığınız anlamına gelir.
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BAŞLARKEN DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN HUSUSLAR

Gençlerle tiyatro faaliyeti içerisinde bulunmanın elbette belirli kriter-
leri var. Öncelikli olarak, onların algı ve eğlenme sınırları içerisinde 
devinmek gerektiğini unutmayalım. Herhangi bir klasik tiyatro met-
nini alıp onlarla buluşturmak her zaman için iyi bir sonuç vermeye-
cektir. Elbette bir William Shakespeare oyun metnini dahi gençlerle 
buluşturmak mümkündür. Ancak gençlerin üzerilerine giyebileceği bir 
şekle şemale getirdiğiniz ve dolayısıyla haz dünyalarına ulaşabildiğiniz 
ölçüde bunu yapmanız mümkün olacaktır. Proje kapsamında Federico 
Garcia Lorca’nın Don Cristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü 
adlı eserinin seçilme sebebi hem gençlerin seveceği, ilgi duyacağı hem 
de kendi yaşadıkları toplumsal olaylara benzer durumların canlandı-
rılacağı bir metin olmasıdır. 

Mizahı sanatsal bir hazzın parçası haline getirmek de bir diğer kriter 
olarak sayılabilir. Gençler çoğu zaman mizahın her şeyin altını boşal-
tan yıkıcı etkisiyle sahneye getirme eğiliminde olurlar. Popüler kültü-
rün tuzakları her zaman işi zorlaştıracaktır. Çalışma süreci boyunca 
mizahın politik ve sanatsal işlevini sürekli gündemde tutmak, oyunun 
dünyasını sürecin organik bir parçası haline getirmek dikkat edilmesi 
gereken önemli hususlardır.
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Gençlerle tiyatroya başlarken dikkat edilmesi gereken bir başka kri-
ter ise enerji ve hareket olarak sayılabilir. Bedensel gelişim açısından 
gençlerle yürütülecek sahne çalışmalarının enerjik ve canlı olması, on-
ların bedensel sınırlarını zorlayacak alanlar açılması çalışma sürecinin 
içselleştirilmesini kolaylaştıracaktır. Bu anlamda müziğin sahne çalış-
malarına dahil edilmesi gençler için tetikleyici olabilir.

* Çalışmaları gençlerin algı 
ve eğlenme sınırları içinde 

kurgulayın
* Mizahı sanatsal bir hazzın 

parçası haline getirin
* Sahne çalışmalarını enerjik 

ve canlı yürütün
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GENÇLERLE TOPLUMSAL MESELELERİN 
TİYATRO ARACILIĞIYLA ELE ALINMASI

Tiyatro pratiğinin doğası toplumsal 
açıdan eğitsel bir işleve sahiptir.

Tiyatro bir anlatı sanatıdır. Bir hikayenin sahnede temsil edilmesi an-
lamına gelir. Ve pek çok açıdan güçlü bir sanattır. Sadece resim, müzik, 
fotoğraf gibi sanatları kendinde buluşturabilmesi anlamında değil, bir 
meseleyi tartışabilme potansiyeli nedeniyle de güçlü bir sanattır. Örne-
ğin herhangi bir meseleyi insanların duygularını da işin içine katarak, 
onda kalıcı izler bırakma şansına da sahiptir. Gençlerin ders kitapla-
rına ait bir meseleyi sahneye taşıdığınız anda çok daha derinlikli bir 
şekilde tartışma imkanına ve çok daha geniş bir yelpazeye ulaşma şan-
sına sahip olursunuz. 

Eğer sahnede anlatılan hikaye gençlerin hayatından izler taşıyorsa, 
gençler sanatın olanaklarıyla, diliyle bu meseleleri kırmadan dökme-
den tartışmayı öğrenirler. Yazarınız Lorca gibi hayatını iyi, güzel ve 
doğru olana adamış bir insansa, gençler bir probleme karşı akla ilk 
gelebilecek tepkileri üretmek yerine sağduyulu olabilmeyi, incelikli  
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düşünmeyi, değişim için stratejiler kurabilmeyi, dayanışmayı öğrenir-
ler. Hem de tüm bunları kendiliğinden, herhangi bir zora başvurma-
dan ve eğlenerek yaparlar. Bu elbette sonuç odaklı değil süreç odaklı 
bir çalışmayı gerektirir.

Oyunculuk sanatını bir yönteme 
kavuşturmayı başarmış Stanislavski 
şöyle der: “Seyirci tiyatroya metnin 
kendisini dinlemeye değil alt metni 
dinlemeye gelir.” Alt metnin ortaya 

çıkabilmesi ise belirli bir anlam 
çalışmasını ve sahne faaliyetini 

içerir. Gençlerle çalışırken de bunu 
yapmak zorunludur. Anlamadıkları 
şeyi anlamlandıramazlar. Onların 
hayatına ve deneyimlerine yakın 

bir hikayenin seçimi işte bu yüzden 
kritiktir. Basitçe söylemek gerekirse, 
sahne üstünde icracı olacak gençler 

seyircinin dinleyeceği alt metni 
anlamlandırmak zorundadırlar.
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Metni ezberleyip, şurada dur, buraya geç gibi komutlarla öğrencilerin 
bedeninde yaşamayan bir tiyatro projesi de üretebilirsiniz. Bu sıkıcı bir 
dersten daha tehlikeli olabilir. Süreç boyunca metnin kendisini değil 
altında yatan anlamları araştırarak, bularak ve buldurarak çalışırsa-
nız ve onlara kendi kafanızdaki tasarımları giydirmeye zorlamazsanız 
tiyatro sanatının olanaklarını kullanmış olursunuz.

Aslında tiyatro pratiğinin doğası toplumsal açıdan eğitsel bir işleve sa-
hiptir diyebiliriz. Gençlerle tiyatro yoluyla herhangi bir meseleyi tar-
tışmak “üsluplandırma” dediğimiz yöntemden geçer. Gençlerle çalışır-
ken kullandığımız başlıca üslup çalışmasını basit bir şekilde şöyle tarif 
edebiliriz: Yerilecek ve eleştirilecek olan davranışı, oyundaki karakteri 
komik hale getirmek ya da övülecek olan davranışı, oyundaki karakteri 
seyircide duygu ortaklığı yaratacak sadelikte sunmak... Dolayısıyla da 
gençlerle çalışırken bir eylemin, bir davranışın neden komik olduğunu 
yada komik olmaması gerektiğini tartıştığınız anda meselenin kendisi-
ni tartışmaya başladığınızı fark edersiniz.

Rol çalışması dediğimiz şey ise aslında şu soru üzerine kuruludur: 
Eğer ben bu oynadığım karakterin yerinde ve oyun metninde bahsedi-
len koşullar içerisinde olsaydım ne yapardım? Bu soruya kumpanyanın 
ya da oyuncunun vereceği cevap hiç şüphesiz üslubu da belirleyecektir. 
Örneğin kumpanyanın tavrı karakterin tavrıyla ortaksa karakter sah-
nede daha sıcak ve samimi bir dil tutturacaktır. Yok eğer kumpanyanın 



15

tavrı karakterin sergilediği davranışlarla ahlaki açıdan bağdaşmıyorsa 
onu sahne mahkemesinde gülünç duruma düşürerek seyircinin  ceza-
landırmasına izin verecektir. Kısacası rol çalışmasının kendisi de bir 
meseleyi tartışmak anlamına gelir.

Çalışma sürecinde gençlerin oyunda geçen vukuatları kendi hayatla-
rından örnekleri düşünerek doğaçlama yapmaları, yine oyunda geçen 

Tiyatronun komedi türünün en 
büyük üstadı Molière sahnenin 

aynı zamanda bir mahkeme 
alanı olduğunu söyler. Gençler 

tiyatro sahnesinin aynı zamanda 
kötü davranışların kahkaha ile 

cezalandırıldığı bir alan olduğunu 
kavradıkları anda tiyatronun hayata 
değecek şekilde değiştirici gücünün 
farkına varırlar. Üstelik tüm bunları 
yaparken kırıp dökmelerine de hiç 

gerek yoktur. Çünkü her şey aslında 
birer “oyundur”. 
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toplumsal meselelere dair kendi hayatlarında yaşadıkları/ gördükleri / 
duydukları olaylar ile benzerlikler kurarak sahnelemelerine özen gös-
terilmesi önemlidir. Böylece icralar kuru bir tiyatro metnini okumanın 
ötesine geçip gençlerin deneyimleyerek tartıştığı ve sahne üzerinde de 
yaşanan olaylara karşı tavır aldıkları bir şekle dönüştürülür.
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BİR ÖRNEK OLARAK DON CRISTOBITA 
İLE DONA ROSITA’NIN ACIKLI GÜLDÜRÜSÜ 
OYUNU VE ZORLA EVLENDİRME

Don Cristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü adlı oyun Lor-
ca’nın kukla tiyatrosu formunda yazdığı ve zorbalığın hüküm sürdü-
ğü bir dünyanın iki aşığın hayatlarıyla kesişmesiyle ortaya çıkan bir 
melodramdır. Oyunun merkezindeki genç kadının, Rosita’nın, aşı-
ğına kavuşma isteği henüz öykünün başında engellenir ve Rosita bu 
melodramın öznesi haline gelir. Rosita’nın hayatındaki üç erkekten 
birisi olan Cocoliche Rosita’nın sevgilisidir ve oyundaki aşk öyküsü-
nün kaybedenlerinden biridir. Rosita’nın eski sevgilisi Currito ise çık-
tığı seyahatten “eli boş döndüğü” için eski sevgilisini arayan, kendi-
sini vazgeçilmez gören bencil bir erkek figürüdür. Para ve zorbalığın 
yarattığı iktidarı temsil eden ve Rosita’yla evlenecek olan Cristobita ise 
oyun boyunca sadece Rosita ile değil tüm diğer karakterlerle de iliş-
kisi sorgulanan bir figürdür. Öyle ki Rosita’ya yaklaşımı dahi, bir tüc-
car mantığıyla Rosiya’yı beğenme ve ardından bedelini ödeyip sahip 
olma üzerinedir. Oyunun sonunda Rosita’nın hayatındaki bu üç erkek 
ile Rosita’nın yolu aynı sahnede kesişir; ancak olaylar giderek içinden 
çıkılmaz bir hal alır.
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Oyun evreni ile Mardin arasında paralelliklerin kurulması oyunda ge-
çen toplumsal meselelerin icracılar tarafından içselleştirmesi imkanı 
vermiştir. Oyunda öne çıkan temalardan bir tanesi olan zorla evlendir-
me buna örnek olarak verilebilir. 

Fakir bir ailenin kızı olan Rosita babası tarafından, evlendirilmek is-
tenir. Ancak fakir sevgilisi Cocoliche ile değil kasabanın zengin zorba 
efendisi Cristobita ile evlenmek zorundadır. Baba ve kızı arasında şöyle 
bir diyalog geçer:

Baba: Sevgili kızım benim! Sevinç içindeyim. Her şeyi hazırladım dü-
ğünün için.

Rosita: Ah babacığım, nasıl ödeyeceğim ben sizin hakkınızı. Hele de 

Oyun iki genç aşığın kasabanın efendisi 
konumunda olan Cristobita ve onun yarattığı
korku toplumunda başına gelenleri anlatır.
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sevgilim Cocoliche çok sevinecek!

Baba: Cocoliche mi? Kimmiş o serseri köpek! Ben Don Cristobita ile 
söz kestim sana. Hani şu elinde sopayla gezen. Şimdi geçti pencerenin 
altından. 

Rosita: Ayyyy, istemem ben onu, varmam ben ona, kendi sevgilim var 
benim. Yoksa o herif mi attı bu gerdanlığı içeri?

Baba: Ee olan oldu artık söz verildi bir kere, artık dönülmez. Yoksa di-
lenmeye çıkarız yarın öbür gün. 

Rosita: Çıkarsak çıkarız ne yapalım. 

Baba: Ben senin babanım. Bu evde benim sözüm geçer. Boşuna konuş-
ma. 

Rosita: Ama ben…

Baba: Sus!

Rosita: Ama benim…

Baba: Sus dedim. (çıkar)
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Rosita: Ne biçim iş bu böyle! Beni kendi istediğine veriyor, ses çıkarta-
mıyorum, bir şey yapamıyorum. Çünkü yasalar böyleymiş! (Kız ağlar-
ken, arkadaşları içeri girer.)

Bu sahne, Rosita’nın babası tarafından kasabanın zorba ve zengini 
Cristobita ile zorla evlendirilmesini konu edinir. Sahnenin çalışma aşa-
masında, küçük bir girişim olsa da öncelikle Rosita’nın isyanının vur-
gu alması önemlidir. Zorla evlendirilmeyi hemen kabullenmemesi ve 
babasına laf anlatmaya çalışması bir kadının karşı karşıya kaldığı bu 
duruma ürettiği tavır açısından önemli bir vurgu noktasıdır. Elbette 
oyun evreni içinde yaşadıkları toplumdaki cinsiyet rolleri sebebiyle bu 
isyan başarısızlıkla sonuçlanır. Baba karakteri önce kendini acındıra-
rak durumun mecburiyetini açıklar fakat isyanın devam etmesi üze-
rine “babalık” sıfatını kullanarak sert bir üsluba geçer. Bu bölüm sah-
nenin en kritik anıdır. Oyuncuların bu bölümü geçiştirerek, yeterince 
vurgulamadan oynama eğilimi olabilir. Dolayısıyla, bu sahne bölümü-
nün gençlerin kendi yaşadıkları yada çevrelerinden duydukları gerçek 
hikayelerle birlikte tartışılması faydalı olacaktır. 

Mardin örneğinde olduğu gibi, aslında benzer hikayelerin çok faz-
la olduğu görülecektir. Böylece kumpanya olarak zorla evlendirme ve 
toplumsal cinsiyet rollerine dair sahne üstünde bir tavır alma gereği 
ortaya çıkacaktır. Örneğin çalışma sürecinde bölgedeki örneklerden 
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yola çıkılarak benzerlikler kurulmuş ve baba karakterinin son repli-
ğine “Benim kararım senin kararın, ben ne dersem o olur!” şeklinde 
doğaçlama bir replik eklenmiştir.

Ne biçim iş bu böyle! Beni 
kendi istediğine veriyor, ses 

çıkartamıyorum, bir şey 
yapamıyorum. Çünkü yasalar 

böyleymiş!
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Tıpkı İspanya’nın güneyinde 
Endülüs’ün gülü Granada’da, 

Lorca’nın doğduğu topraklarda 
olduğu gibi çokkültürlü, çokdilli 

tarihi bir kent olan Mardin’de 
Lorca’nın hikayesi yeniden 

canlanıyor...

OYUNUN YERELLEŞTİRİLMESİ VE 
GENÇLERLE ÇOKDİLLİ TİYATRO

Sürecin alamet-i farikası oyun evreni ile Mardin arasındaki para-
lelliğin ortaya çıkarılması olduğundan çokdillilik, proje fikrinin 
geliştirildiği andan itibaren hep gündemdeydi. Malum, Yukarı Me-
zopotamya’nın en eski yerleşim birimlerinden birisi olan Mardin 
tarih boyunca pek çok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Süryanilerin, 
Arapların, Kürtlerin, Türklerin, Keldanilerin, Ermenilerin, Çeçen-
lerin ve Mıhellemilerin yüzyıllardır içiçe yaşamış olduğu bu şehir 
“doğal olarak” çokdilli bir yapıya sahipti. Dolayısıyla Mardin’de bir 
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eseri uyarlama ya da yerelleştirme yönünde ilerleyen bir ekibin elbette 
bu sınavı da hakkıyla vermesi gerekiyordu.

Tiyatro Hepimiz İçin projesi kapsamında gerçekleştirilen çokdil-
li atölye denemeleri gerek öğrenciler gerekse öğretmenler tarafından 
olumlu karşılanmıştı. Bir devam projesi olan Bir Mardin Hikâyesi’n-
de de Türkiye’de belki de ilk defa gençlerle Türkçe-Kürtçe çokdilli bir ti-
yatronun geliştirilmesine dönük ciddi bir deneme çalışmasına girilmiş 
oldu. Tiyatro çalışmalarına destek vermesi için Kürtçe konusunda bir 
uzmandan da destek alındı. Çalışmanın ilk aşamalarında doğrudan bu 
uzman tarafından yapılan öneriler hemen sonrasında öğrencilerden de 
beklenen karşılığı buldu. Gençlerin kendi anadillerinde de sahne üstü 
pratikleri geliştirmesi zamanla oyundaki karakterlerin Mardin’de ya-
şayan birer karaktere dönüşmesini de beraberinde getirdi.

1930’lar İspanyasında kaleme alınan oyundaki ataerkil yapı ve muha-
fazakar toplumsal baskının günümüzde yaşadığımız coğrafya ile ben-
zerliklerinin proje süreci içinde yapılan atölyelerde açığa çıkarılması, 
gençlerin sahne üstündeki doğaçlama ve karakter analizi çalışmala-
rına olumlu olarak yansıdı. Oyunun yerelleştirilmesine dönük atölye 
çalışmaları ve sahne üstü doğaçlamalar yapmak oyunda iki dilli bir 
yapının meşrulaşmasını da sağladı. Örneğin, Cocoliche Rosita’dan al-
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dığı evlilik sözüyle seyirciye döner ve onları düğünlerine davet eder. 
Düğün Mardin’de nezih bir mekandır ve takısız değildir. Ne de olsa bu 
müstakbel çiftin paraya çok ihtiyacı vardır. Bu ve buna benzer temel 
düzeyde uyarlama çalışmaları dilin de uyarlanmasını işaret etmesi ba-
kımından oyuncuların motivasyonunu da artırdı.
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HAZIRLIK AŞAMASI

* Gençlerin ele alacağı oyun metninin 
sadeleştirilerek 

gençlere uygun hale getirilmesi 
* Oyun içinde işlenen toplumsal 

meselelerinin çıkarılması
* Proje takviminin hazırlanarak toplumsal 

meselelerin 
nasıl işleneceğine dair planlama yapılması

* Destekçi öğretmenlerle projenin tüm 
aşamalarının paylaşılması

ADIM ADIM GENÇLERLE TİYATRO DENEYİMİ
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Bir Mardin Hikâyesi Projesi 8 aylık bir 
süreç içinde okul müfredatı ile birlikte 
yürütülecek teatral bir eğitim modeli 

şeklinde tasarlanmıştır.

Proje süreci boyunca eğitmenlerle öğrenciler 
arasında bir nevi köprü işlevi gören okuldaki 
edebiyat öğretmenlerini projenin bir parçası 

haline getirmek projenin daha efektif bir şekilde 
ilerlemesini sağlamıştır.
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İLK KARŞILAŞMA

* BGST’nin hazırladığı tiyatro 
oyununun gençler

tarafından izlenmesi
* Oyun sonrası öğrencilerle 

söyleşi yapılması
* Gençlerle ilk tanışma ve 

tiyatro eğitmenlerinin
oyunu anlatması

İlk tiyatro atölyesinde oyunun 
bireysel olarak

okunmasının haricinde tüm ekiple 
birlikte tartışmak

ve okumak, yardımlaşan ve 
dayanışan bir

kumpanya yapısı oluşturmaya 
yardımcı olur. İlk

aşamada öğrencilerin oyunun 
akışını algılamaları,

karakterleri tanımaları ve 
karakterlerin hangi

eylemleri hangi sebepler ile icra 
ettiklerini

anlamaları kritik önemdedir.
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Boğaziçi Gösteri Sanatları 
Topluluğu’nun sergilediği oyun 

Federico Garcia Lorca’nın hayatını 
anlatan, belli başlı oyunlarından 
kesitler sunan, kısacası Lorca’yı 
tanıtan bir oyundu. Projenin ilk 

aşamasında tiyatro eğitmenlerinin 
de içinde yer aldığı böyle bir 

oyunun gençler tarafından izlenmiş 
olması, sonraki çalışma süreci için 
hem motive edici hem de model 
sunması bakımından önemliydi.
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ÇALIŞMA SÜRECİ

* Don Cristobita ile Dona 
Rosita’nın Acıklı Güldürüsü 

oyununa dönük ezber çalışmaları
* Oyun sahne taslaklarının 

hazırlanması
* Oyunda geçen önemli toplumsal 

temaların gençlerle farklı 
atölyelerle ele alınması

* Gençlerin hazırladığı oyunun 
sergilenmesi ve söyleşi yapılması
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Oyunda geçen bazı toplumsal meseleler: 
Zorla evlendirme, sınıfsal fark, toplumsal 

cinsiyet rolleri, farklı kültürlerin 
çatışması, akran dayanışması…

Ezber çalışması malumdur ki öğrencilerin pek iyi bildikleri 
ve pek de sevmedikleri bir bölümdür. Ezber yapılırken 

aslında metnin içinde yatan anlam ve imge akışı keşfedilir.
Denebilir ki öğrenciler bir sözü kalıcı olarak akılda tutmanın 

da tiyatro yoluyla yolunu yordamını öğrenirler.
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DESTEKLEYİCİ ATÖLYELER

TOPLUMSAL CİNSİYET
Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın düzenlediği toplumsal cinsiyet atölyesi, 

toplum tarafından belirlenmiş olan rollerden sıyrılarak biyolojik cinsiyet ve 
belirlenmiş roller bütünü olan toplumsal cinsiyet arasındaki farkı tartışarak 

farkındalık yaratma amacını taşımaktadır. Atölyede cinsiyet, toplumsal 
cinsiyet ve bu konuda yapılan ayrımcılıklara karşı bir bilinç uyandırma 

çalışması oyundaki toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında yapıldı.
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KÜLTÜRLERARASI ÖĞRENME
AFS Gönüllüleri Derneği tarafından projenin 3. ayında Mardin’de ve 8. 
ayında İstanbul’da oyun bağlamında kültürlerarası öğrenme atölyeleri 
gerçekleştirildi. Bu atölyeler gençlerin farklı kültürler, kimlikler, yaşam 

biçimleri ve değer yargılarından gelen bireylerin birbirlerini daha iyi 
anlamalarını, tanımalarını ve bir arada yaşamak veya çalışmak için 

kültürlerarası yetkinliklerini arttırmaları imkanı sağladı.

KÜRTÇE DİL ATÖLYESİ
Kürtçe dil atölyeleri temel dil çalışmalarının yanı sıra oyun metninde Kürtçe 

olarak işlenebilecek bölümlerin belirlenmesi üzerinden kurgulandı ve 
tiyatro çalışmaları ile birlikte yürütüldü. Öğrencilerin sahne üstünde ana 

dillerini kullanmaları onların doğaçlama yaptıkları temaları ele alırken kendi 
yaşamlarından deneyimlerini daha fazla sahne üzerine taşımalarını ve daha 

rahat tartışabilmelerini sağladı.
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Serdar: Etrafımdaki insanlar diyorlar ki “Niye ti-
yatroya gidiyorsun, sana ne kazandıracak ki?” Bizim 
milletin bakış açısı böyle işte.
Ebru: Ben aileme ilk söylediğimde “O ne saçma şey, 
derslerden kaçmak için yapıyorsun!” falan dediler. 
İstanbul’a gidip tiyatro oyunu sergileyeceğiz deyince 
olayın ciddiyetini anladılar.
Jiyan: Ben aileme ilk söylediğimde olumlu karşıla-
dılar. “Mardin’de gençler için doğru düzgün sosyal 
bir aktivite olmuyor okulda böyle bir imkan varsa 
çok iyi olur” dediler. Her zaman dersler olmaz ki, ya-
nında bir şey de yapmam lazım.
Rojda: Okuldaki bir çok kişi yaptığımız tiyatro ça-
lışmalarını küçümsüyor, bir anlam veremiyordu. 
Oyunumuzu izledikten sonra pek çoğunun bize ba-
kışı olumlu yönde değişti diyebilirim.
Mahmut: Tiyatro benim için güzel ve heyecan dolu 
bir şey. Özellikle sahneye ilk adım attığımdaki heye-
can anlatılmaz.
Tuba: Mesela ben hayatımda ilk defa sahneye çık-
tım. Okulumuza gelen oyunları izleyince içimde il-
ham uyandı, sahnede olmak istedim.
Ahmet Öğretmen: En önemlisi tiyatro görmüş ol-
dular, birçoğu daha önce canlı olarak hiç tiyatro iz-
lememişti.
Merve: Toplumun önünde kendimi çok daha rahat 
bir şekilde ifade edebilirim artık diye düşünüyorum.
Şiyar: Bu proje benim açımdan faydalı oldu diye 
düşünüyorum, geleceğime de yansıyacağından emi-
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nim. Üniversitede de konservatuvara gitmek istiyo-
rum. Ayrıca keman eğitimi almak istiyorum.
Ebru: Rol yapmayı değil de rolü yaşatmayı öğrendik.
Tuba: Tiyatro kendimi daha iyi ifade etmemi sağladı. 
Tabii özgüvenimin de geçen seneye göre daha fazla ar-
tığını söyleyebilirim.
Celal Öğretmen: Bazı kızlarımız bu tarz toplumsal 
rolleri benimsemiş durumdaydı. Yani ben kadınım 
bana toplum tarafından ayrılmış belli bir rol var ve o 
rolü oynamak zorundayım. Belki bilinçli bir kabullen-
me değil ama kabullenmiş haldeydiler. Atölye ve söyle-
şi sonrası kendi ifadelerine bakarak şunu söyleyebili-
rim ki artık bu rollere karşı bir tepki geliştirebiliyorlar.
Şiyar: İstanbul’da oyunumuzu izlemeye gelecek seyir-
ci belki de biraz Kürtçe tiyatro görmüş
olacak. O yüzden yorumlarını da çok merak ediyorum.
Ebru: Eskiden ülkenin batısında değil doğusunda bir 
yerde üniversite okumayı düşünüyordum, insanların 
şivemle dalga geçeceğini falan düşünüyordum. Galiba 
bu süreçte fikrim değişti. Artık batıda bir üniversitede 
okumak istiyorum.
Jiyan: Mardin’de kültür-sanat faaliyetleri pek olmu-
yor. Bu tarz bir projenin Mardin’de olması, üstelik 
bizim okulumuzda olması gençler olarak bize çok şey 
kazandırdı.



MARDİN KÜLTÜR
2014 yılında kurulan Mardin Kültür Derneği, eğitim alanında 
farklı disiplinleri bir araya getirerek bölgenin kültürel çoğulcu 
yapısıyla uyumlu ve yenilikçi çalışmalarla gençlerin ve kadınların 
topluma katılımını arttırmayı ve değişim yaratmayı hedeflemek-
tedir. Her yıl faaliyetlerini arttırarak devam eden Mardin Kültür 
özellikle yaratıcı eğitim modelleri üzerine projeler geliştirir.



BOĞAZİÇİ GÖSTERİ SANATLARI TOPLULUĞU
Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST), gösteri sanatla-
rı alanında avangard ve alternatif projelere zemin oluşturan, bu 
alanda eğitim ve araştırma faaliyetlerini özendiren bir yapılan-
madır. Öğrenci kulüplerinde başlayan sanatsal faaliyetlerini me-
zuniyet sonrasında da sürdürmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi 
mezunları tarafından 1995 yılında kurulan BGST, dans, müzik, 
tiyatro ve yayıncılık alanlarında faaliyet göstermektedir.





Şimdi de ay yükseldiğine, ateş 
böcekleri mağaralarına çekildiğine 

göre Don Cristobita ile Dona 
Rosita’nın Acıklı Güldürüsü adlı 

oyunumuza başlayabiliriz.


