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Yazan: Lot Vekemans
Lot Vekemans (1965), Utrecht Devlet Üniversitesi’nde
Sosyal Coğrafya öğrenimi gördü. Daha sonra Amsterdam
Yazarlık Okulu’nda yazarlık eğitimi aldı. 1997’den bu
yana aktif olarak oyun yazıyor. Yazdığı oyunlarla sayısız
ödüller aldı, oyunları yirmiden fazla dile çevrildi ve tüm
dünyada oynanmakta. 2012’de Cossee Yayınevi
tarafından ‘Varşova’dan bir Gelinlik’ adlı ilk romanı
yayınlandı. Kitap Anton Wachterprijs Ödülü’nü aldı.
2021’de ikinci romanı ‘Kaybolan’ yayınlanacak.
‘Zehir’ 2010’da Hollanda’da Tiyatro Yazarları Birliği
tarafından En İyi Oyun Ödülü’ne layık görüldü.
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Yöneten: Șaban Ol
Aksaray’ın Yeşilova köyünde doğdu. Bursa’da büyüdü.
1978 yılından beri Hollanda’da yaşıyor. Amsterdam’da
1982-1984 yılında Vasıf Őngören ve Meral Taygun’un
yönettiği 2 yıllık tiyatro eğitiminde yer aldı.
1989 yılında Amsterdam Tiyatro Akademisi’nin yönetmenlik bölümünden Polonyalı yazar Sławomir
Mrożek’in ‘Göçmenler’ adlı oyunuyla mezun oldu.
1996 yılında yazdığı ‘Hamamböcekleri’ adlı oyunu,
Eric De Volder’ın rejisiyle Belçika ve Hollanda’nın
büyük salonlarında gösterildi. Çok sayıda oyun
yönetti.1998-99 yılında Polonyalı kuramcı, yönetmen Tadeusz Kantor üzerine
Krakow şehrinde 5 ay süreyle bir araştırma yaptı. Hollanda, Almanya, Belçika
ve Türkiye’de oyunculuk dersleri verdi, atölye çalışmaları yaptı. Bir süre
freelance olarak çalıştıktan sonra 2000 yılında, Amsterdam’da, Celil Toksöz ve
Gert De Boer ile Tiyatro Rast’ı kurdu. Oyunlarının çoğunu oyuncularla yaptığı
doğaçlardan ve rapörtajlardan yola çıkarak yazmıştır.
‘Gece Kelebeği, Hamamböcekleri, Hesaplaşma, Gül’ün Őpüşü, Eleni ve Gül,
Mother Blues, Șerçe, yazdığı oyunlardan bazılarıdır. Belçikalı yönetmen, yazar,
Eric De Volder (1946-2010) ve yazar Paul Pourveur (Babamın gölgesinde, Sivas
’93, Kuzey Işığı, Arındırma) ile sık sık çalışmış ve oyunlarını Türkçe’ye çevirmiştir.
Yazdığı ve çevirdiği oyunların çoğu Mitos-Boyut yayınevi tarafından basılmıştır.
‘Arabesque’ ve ‘Körler Kökler ve Geyikler’ adlı iki şiir kitabı var. ‘Stalker’ (Tacizci)
adlı romanı Hollanda’da, Maas Yayınevi tarafından yayına hazırlanmaktadır.
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Ölenlerin arkasından acıyla ağlayan, çırpınan anneler, gözlerindeki intikam
ateşiyle yanan, ölen arkadaşları için salvo ateşi açan askerler, yüzleri solmuş,
karalara bürünmüş, ağlamaktan gözleri kızarmış anneler, babalar, yas tutan dul
kalmış kadınlar...
Medya aracılığıyla bize ulaşan bu görüntülere sadece dış görünüşler hakim.
İnsanların içindeki acıdan, üzüntüden nadiren bahsediyorlar. İnsanın içinde
tuttuğu acıdan, onu bazen hava almasını bile engelleyebilen bu duygudan
neden kimse söz etmiyor? Peki acının, üzüntünün kendisi bir yaşam sebebi
haline gelince ve acı bir motora dönüşüp, kişinin düşüncelerini ve hareketlerini
belirlemeye başlayınca ne oluyor?
Bahçedeki yapraklar, dallar, çöpler toprakta hava alamazsa, çürümeye başlar.
Temizlenmeyen yara, kokmaya başlar. Çok yakınını kaybeden insanların içlerine
attıkları acı ya da üzüntü de böyledir. Üzüntü ya da acı güzel değildir. Hatta
çirkin ve iticidir. Acı insanları bir araya getirebildiği gibi derinden ayırabilir de.
Acı çoğu zaman bir kurtarıcı da değildir. Bazen insanı içten içe çürütür ve
yemeye başlar. Acı bir merhem değil, yaranın kendisidir. Ne zaman hafifleyip
dışındaki dünya ile yeniden ilişki kurmaya başlarsa –bu her ne kadar paradoksal
görünse de- artık acı olmaktan çıkmış, bitmiştir.
Sadece belli bir tip acıyı tarif etmek çok zor. Çünkü bazı tip acılar gerçekten
olduğu gibidir.
‘Zehir’ in yazarı Lot Vekemans da bundan kaçmıyor. Acıyı olduğu gibi gösteriyor
bizlere. Çizdiği portreler, iki protagonist, bize çok tanıdık ve yakınlar. Biri kendini
acısına hapsediyor, diğeri ise yaşamına yeni bir anlam vermeye çalışıyor. Biri
geçmişte yaşıyor, diğeri geleceğe bakan kapıyı açmaya çalışıyor. Biri geçmişe
gidebilmek için diğerini arıyor, diğeri ise artık geçmişe bir sünger çekip bir
nokta koymak için onu ikna etmeye çalışıyor.
Zehir’de bu kadının başına gelen bu olay bir sürü insanın başına gelebilecek bir
durum. Bir zamanlar aşkın ve yaşam sevincinin hakim olduğu bir ilişkinin,
birlikteliğin yerini ölüm ve acı devralıyor ve bu acıyla bir türlü baş edilemiyor.
Her ikisi de aynı acı tarafından yıkılmış oldukları halde üzüntülerini bir türlü
paylaşamaz, birlikte yas tutamazlar. Bir zamanlar birlikteliklerinin nişanesi olan
çocuk şimdi ayrılıklarının nişanesi olmuştur.
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‘Zehir’ oyununu diğerlerinden ayıran, iki farklı bireyin hikayesini ve aynı
zamanda birbirleri ile çatışan iki dünya görüşünü anlatmasıdır. Bu çatışma
oldukça karmaşık olup sıradan bir tipolojiye indirgenemez. Bu çatışma ne
basit bir gerçeği ne de bir değer yargısını içerir, insancıl olanın dışında...
‘Zehir’ bir zamanlar birbirlerini çok sevmiş ama acı bir kayıptan sonra birbirlerini
kaybeden iki insanın hikayesidir. Ve sonrasında yaşamlarını yeniden kurmaya
çalışırlar.
Bu buluşmayı istisna kılan şey, ortaya çıkan yaşam gücüdür: Bu güç, yıkıcı
olduğu gibi yapıcı ve aynı zamanda teselli edicidir. Yargılama yerine bu teselli
veren yanın ortaya çıkabilmesi için hayatlarına, hava, su ve rüzgarın girmesi
gerekir; böylelikle empati, saygı, sevgi ve dayanışma ile kırılganlığa karşı bir
zırh oluşturulur.
“Ben sana sarılmıştım,
Sen ona.
Sessizce şarkı söylüyordun”
Birbirine sarılmak ve şarkı söylemek her şeye rağmen acıdan kurtulmak için
yeterli mi?
Çeviren-Yöneten: Şaban Ol
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maktadır.
maktadır.

GİŞE SAATLERİ

maktadır.
maktadır.

11.00 - 20.30

11.00 - 18.00

İNDİRİMLİ BİLET:

rmuş
halk günü olan perşembe

TT FİYATLARI
FİYATLARI

.

ÜCRETSİZ BİLET:

BİLET FİYATLARI
SAATLER
Oyun Günler : 11.00-20.30
Günler: 11.00-18.00

ML B LET: Gaz ler n e ve çocuklar na,
ere, ö renc lere, ö retmenlere, 65
doldurmu Türk vatanda lar na, 40
e üzer ndek toplu sat larda ve halk
olan per embeler bütün sey rc ler m ze
uygulanmaktad r.

TS Z B LET: eh tler m z n 1. derece
lar ve gaz ler m z ç n geçerl d r.
yatrosu

sehir_ yatrosu

sehir yatrolari

Sahnelerimize giri
HES kodu ile
yap lmaktad r.

(0212) 455 39 00

Kare kodu okut, indirmeye ba la!

Seyirci İletişim Merkezi

sehir yatrolari1914

(0212) 455 39 00

Yeni Oyun
TÜM SAHNELERİMİZDE ÜCRETSİZ
İBB WİFİ İNTERNET
FAYDALANABİLİRSİNİZ.
Cocuk Oyunlar
B LET FHİZMETİNDEN
YATLARI

M SAHNELERDE ÜCRETS Z BB W F NTERNET H ZMET NDEN FAYDALANAB L RS N Z.

Müz kal Tam B let: 27 TL
Müz kal nd r ml B let: 20 TL
Oyun Tam B let: 20 TL Oyun
nd r ml B let: 14 TL Çocuk
Oyunlar B let: 5 TL

