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Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torun… Üçünün ortak yazgısı, aynı mekanda, 
dile gelenlerden daha çok içlerinden sessiz  sedasız geçen cümlelerde gizli… Erkeklerin 
yalnız ve eksik bıraktığı yaşamlarında, birbirlerine tutunurken ve giderek birbirine 
benzerken, geçmiş, şimdi ve gelecek içiçe geçiyor. Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, 
İstanbul fonunda Ayfer, Başak ve Melis’in hikayesini anlatıyor. Kadının değişmeyen 
hikayesini… 

“Kucağıma almışım seni… Yürümüşüz beraber, çelik tellere bakmışım, çimentoya, 
karşıdan yeni yeni çıkan uzun binalara… Yerdeki asfalta bakmışım… Yolun yarısında 
yorulanların sigara dumanları arasından geçmişiz, ter kokusu her yer Allah kahretsin, 
“Boğaz Havasının İçine Ettiniz” diye bağırdım. ‘Gel kız eve gidiyoruz, sen İstanbul’dan 
daha güzelsin’ O gün hayatımın en güzel günüymüş, meğerse…” (Oyundan)

 
Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş araçları-
nı buluşturan oyun, “üç anlatıcı’lı bir kurguyla ilerliyor. Mekanın birliğine hikayenin 
parçalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkıyor. Bu kurgu, geçmiş, gelecek 
ve şimdide çakılı kalmış üç hikayeyi birleştiriyor. Zamanla üç hikaye de tekleşiyor ve 
‘kadın’ın hikayesine dönüşüyor… 
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Yazan/Yöneten: Murat Mahmutyazıcıoğlu 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
İç Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. Studio Oyuncu-
ları’nda oyunculuk eğitimi aldı. Kadir Has 
Üniversitesi Film ve Drama Bölümü’nde yüksek 
lisans yaptı. İlk sahnelenen oyunu Şekersiz’i 

Yanetki Tiyatrosu’nda yönetti ve oyuncu kadrosunda yer aldı 
(2013). İlk yazdığı oyun Fü ise Mayıs 2014’te İstanbul Uluslararası 
Tiyatro Festivali’inde ilk gösterimini yaptı ve ardından birçok kez 
sahnelendi. Ağustos 2016’da Bam İstanbul’u kurdu. Sen İstanbul’-
dan Daha Güzelsin oyunuyla 2016-2017 sezonunda Afife Ödülle-
ri’inde ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri’nde yılın yerli oyun 
yazarı seçildi. Aynı ekiple Kader Can’ı yazdı ve yönetti.
(2018). Izdırap Korosu projesiyle İKSV tarafından Gülriz Sururi-En-
gin Cezzar Teşvik Ödülü’nü aldı. Sahnelenen oyunları; Şekersiz 
(2013),Fü (2014), Aynur Hanım’ın Bebeği (2015), Sen İstanbul’dan 
Daha Güzelsin (2016), Sevmekten Öldü Desinler (2017), Kader Can 
(2018). Bir yol hikayesi olarak tanımladığı Toz’u 2019 yılında yazdı.



Es�n Umulu, Şebnem Köstem, Yel�z Şatıroğlu
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Sen İstanbul’dan Daha Güzels�n oyununu dört yanından �nşaat sesler� 
eks�k olmayan b�r evde yazdım. Annem ve a�lemdek� tüm kadınlar bu 
oyunun b�r yerler�nde asılı. İstanbul’un değ�ş�m� ve bu değ�ş�m �ç�nde 
tutunmaya çalışan �nsanların h�kayeler�yle çokça �lg�lend�m ben de 
onlardan b�r�y�m,hep�m�z g�b�. Bu vahş� değ�ş�m�n �ç�nde değ�şmeyen 
tek şey anıların ve şehr�n geleceğ�m�z� bel�rlemes�, bazen boynu bükük 
kabullend�ğ�m�z,bazen de güçlü b�r �syanla değ�şt�rmeye çalıştığımız 
yazgımız. 3 kadının eksen�nde çok söyley�p b�rçok zaman söyleyeme-
d�kler�n� sahnede bazen fısıltıyla �çler�ne bazen de avaz avaz bağırma-
larını �sted�m. Oyuncunun aynı zamanda anlatıcı olarak sahnede 
olduğu oyunda, sey�r ve sahne yer�n�n muallak b�r uzama dönüşmes� 
ama aynı zamana oyuncu �ç�nde kes�n b�r kuralla oyun alanının 
daralttığı b�r sahneleme üzer�nde çalıştım. Anlatı geleneğ�n�n çağdaş 
t�yatro araçlarıyla buluşmasına çabaladığım ve araştırdığım b�r döne-
m�m �lk oyunu Sen İstanbul’dan Daha Güzels�n sahnede gerekl� olma-
yan tüm malzemey� en aza �nd�rerek, oyuncu ve dolayısıyla sey�rc�n�n 
hayal gücünü harekete geç�rmey� amaçlar ve umarım başarılı olur…-
tıpkı küçükken d�nled�ğ�m�z masallar g�b�. Kent�n her yer�nde �z�m�z�n 
en azından b�r yaşam süres� boyunca s�l�nmemes� d�leğ�yle. 
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Sen İstanbul’dan Daha Güzels�n oyununu dört yanından �nşaat sesler� 
eks�k olmayan b�r evde yazdım. Annem�n ve a�lemdek� bütün kadınların 
h�kayeler� bu oyunun b�r yerler�nde asılı. İstanbul’un değ�ş�m� ve bu 
değ�ş�m �ç�nde tutunmaya çalışan �nsanların h�kayeler�yle çokça �lg�len-
d�m. Ben de onlardan b�r�y�m,hep�m�z g�b�. Bu vahş� değ�ş�m�n �ç�nde 
değ�şmeyen tek şey anıların ve şehr�n geleceğ�m�z� bel�rlemes�, bazen 
boynu bükük kabullend�ğ�m�z,bazen de güçlü b�r �syanla değ�ş�rmeye 
çalıştığımız yazgımız. Üç kadının eksen�nde çok söyley�p b�rçok zaman 
söyleyemed�kler�n� sahnede,bazen fısıltıyla �çler�ne bazen de avaz  avaz 
bağırmalarını �sted�m. Oyuncunun aynı zamanda anlatıcı olarak sahne-
de olduğu oyunda,sey�r ve sahne yer�n�n muallak b�r uzama dönüşmes� 
ama aynı zamanda oyuncunun kes�n b�r kuralla oyun alanını daralttığı 
b�r sahneleme üzer�nde çalıştım. Anlatı geleneğ�n�n çağdaş t�yatro araç-
larıyla buluşmasına çabaladığım ve araştırdığım b�r dönem�n �lk oyunu 
olan ’Sen İstanbul’dan Daha Güzels�n’ sahnede gerekl� olmayan tüm 
malzemey� en aza �nd�rerek, oyuncunun ve dolayısıyla sey�rc�n�n hayal 
gücünü harekete geç�rmey� amaçlar ve umarım başarılı olur…Tıpkı 
küçükken d�nled�ğ�m�z masallar g�b�. Kent�n her yer�nde �z�m�z�n en 
azından b�r yaşam süres� boyunca s�l�nmemes� d�leğ�yle !
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