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Eskişehir'de doğdu.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi, aynı bölümde 
yüksek lisansını tamamladı.
10 yıl boyunca konservatuvarda oyunculuk 
ve sahne dersleri verdi. Bu dönemde önemli 
tiyatro insanlarının asistanlığını yaptı.
Tiyatro Anadolu'nun kuruluş çalışmalarına 
katıldı ve çeşitli oyunlarda oyuncu olarak 
görev aldı.
Konservatuvardaki görevinden ayrılarak 
İstanbul'a taşındı.
Bu  dönemde televizyonda oyunculuk, sunuculuk, 
oyuncu koçluğu, reklam seslendirmesi ve benzeri 
çalışmaların yanı sıra konuk öğretim görevlisi 
olarak çeşitli oyunculuk okullarında dersler 
vermeye devam etti.
Devlet Tiyatrosu ailesine katıldı.
Oyunculuk sınavlarına hazırlanan adaylar 
için kaleme aldığı Oyunculuk Sınavlarına 
Hazırlık Kılavuzu ve önemli sayılabilecek 
bir başarıya ulaşarak toplamda 500 
temsil sınırına ulaşan oyunu Anlatılan 
Senin Hikâyendir adlı çalışmaları kitap 
olarak basıldı.
Ödenekli ve özel, çeşitli seçkin tiyatrolarda 
yazar, yönetmen ve oyuncu olarak birçok 
projeye imza attı.
Hâlen Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmasının 
yanı sıra İzmir Halk Tiyatrosu ve Uluslararası 
İzmir Sanat Akademisi'nin genel sanat 
yönetmenidir.

YAZAN / YÖNETEN
CENGİZ TORAMAN 

Cemal’in
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İNSAN ÖLDÜĞÜNDE ÖLMEZ, UMUDUNU KAYBETTİĞİNDE ÖLÜR
 

Bir oyun kendini anlatır, anlatmalıdır. 
Seyirci ile oyuncunun buluştuğu o eşsiz an iki bin beş yüz yıllık bir gelenekle 
tılsımlanır, efsunlanır. 
İşte o zaman yeni bir dünyanın kapıları aralanır ve insan insana, can cana bir 
buluşma kıvılcımlanır. 
Anlatılan her hikâye gibi tiyatro da döngü çemberini tamamlayıp kendi 
kuytusunda yeni buluşmaları bekler. 
Fakat yine de dahasını anlatmak isteğimden kendimi alamıyorum. Çünkü 
sahne gerçeğinin ölçeğine sığmayan, sahneden taşan, zulamda sakladığım 
anlatacak ne çok hikâyem var. 
Dolayısıyla bu satırları okumak zahmetine katlanmış değerli seyircilerimiz 
için bir iki söz daha söylemek isterim. 
Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi oyununun hem yazarı hem de 
yönetmeni olarak, yani sözünü hem ak kâğıt üzerinde hem de sahnede 
söylemiş biri olarak, siz değerli seyircilerimize seyredeceğiniz oyunla ilgili 
önemli gördüğüm iki noktayı vurgulamak istiyorum. 
Birincisi Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi oyununun, oyunculuk 
açısından, yazdığım en zor metinlerden biri olduğudur. Çünkü sahne 
üzerinde "anlatmak" ve "olmak" denklemi içinde saf bir tiyatro deneyimine 
varmak her babayiğidin harcı değildir. 
Seyirciyle kurulan dolaysız, içten, güler yüzlü iletişimin şenlikli bir deneyime, 
doyurucu, inandırıcı bir yaşantıya evrilmesi ancak yetenekli sanatçıların ve 
işinin ustası bir teknik ekibin ortak çalışmasına bağlıdır. 
Bu nedenle böyle bir oyunu yapmaya kalkışmak oyuncusundan teknik 
ekibine, yöneticisinden yaratıcı kadrolarına kadar bir grup "çılgın" insanın 
aklına, gönlüne, emeğine ihtiyaç duyar. Çok şükür, bu oyunda ezberini 
bozmaktan korkmayan, yüreğini çekinmeden ortaya koyan, güler yüzlü, 
harika insanlardan oluşan bir grup çılgınla çalışma olanağı buldum. Her 
birine ayrı ayrı teşekkür ederim. 
Gelelim Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi oyunuyla ilgili vurgulamak 
istediğim ikinci önemli noktaya. 
Bu oyunla birlikte siz değerli seyircilerimiz, can dostum Levent Üzümcü 
ile yıllar sonra yeniden İstanbul Şehir Tiyatroları sahnesinde 
buluşacaksınız.  



5

Bildiğiniz üzere, Levent Üzümcü yuvasından, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan 
yıllar önce haksızca ve vicdansızca uzaklaştırılmıştı. 
Oyunun bir yerinde şöyle demişim: "Yurdundan edilmek en büyük acıdır. İnsan 
bu kadar acıya dayanamaz. İnsan değil, bir demirden dağ olsa bu acı yakar, 
eritir, kül eder demirden dağı." 
İşte bu oyun yurdundan, yuvasından edilmiş bir oyuncunun, Levent 
Üzümcü'nün yeniden yurduna yuvasına, İstanbul Şehir Tiyatroları'na bir 
dönüş oyunudur da aynı zamanda. 
Bu oyunu seyreden değerli seyircilerimiz yalnızca bir oyun seyretmiş 
olmayacaklar. Yüreğinin yangınıyla aklının ışığını buluşturan müthiş bir 
oyuncunun yuvasına kavuşmasını da kutlayacaklar. 
Tıpkı ustamız Shakespeare'in dediği gibi: "Bir halkın türkülerini yakanlar 
yasalarını yapanlardan daha güçlüdür." 
Bizler, tiyatro sanatının emekçileri olarak biliriz ki, şu üç günlük dünyada bir 
yaz meltemi kadar kısa ömürlü ve geçiciyiz. 
Fakat sahne tozunda bıraktığınız izler ve sözcüklerimiz usul usul söylenen bir 
şarkı gibi seyircilerimizin engin gönüllerinde yaşamaya ve yankılanmaya 
devam eder. 
İyi seyirler… 
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RÜSTEMOĞLU CEMAL’İN 
TUHAF HİKÂYESİ

YAZAN/YÖNETEN 
CENGİZ TOROMAN
SAHNE TASARIMI
 DUYGU CAN

KOSTÜM  TASARIMI
JANSET KAPLAN
KOREOGRAFİ

VOLKAN AYHAN
IŞIK TASARIMI

MEHMET FATİH HAROĞLU
EFEKT TASARIMI

KADİR ARLI

OYUNCULAR
LEVENT ÜZÜMCÜ
 ESEN KOÇER

YARDIMCI YÖNETMEN
MUSA ARSLANALİ

ORKESTRA
ÖMER GÖKTAY
AYDIN YILDIZ
DENİZ ATALAY
UTKU AKINCI
İLKER PEKER

REJİ ASİSTANLAR
B. ÇAĞATAY ÇAKIROĞLU

CEYSU AYGEN
SUFLÖR

ZEYNEP KÖYLÜ

İlk Oyun: 10 Kasım Çarşamba 2020, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Süre: 75 Dakika / Tek Perde 
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DEKOR UYGULAMA
GÖKHAN USANMAZ
KOSTÜM UYGULAMA
AYNUR DURAN KOPUZ
IŞIK REALİZATÖRÜ
GÖKHAN DAVULCU
IŞIK UYGULAMA
 MURAT ÇEVİKEL

 BURAK KAPLANOĞLU
 ALİ ÖZKIR

EFEKT UYGULAMA
 EMRE ÖREN

SAHNE TERZİLERİ
MEHMET ÖRDEK
 FATMA DEMİR

SAHNE KUAFÖRLERİ
OYA SELİM

ERAY KABİLOĞLU
AKSESUAR SORUMLULARI

 BİLAL KURUOĞLU
 TUNAHAN ALTUN
 İLYAS ÖZCAN

SAHNE TEKNİSYENLERİ
SEYİT KIRDI

FATİH MEHMET ÖZKARDAŞ 
SEZER KONYA

 DURSUN SARIAHMET
BURAK YILMAZ
 YUSUF ŞAHİN
KORAY SATIR
FOTOĞRAFLAR

NESRİN KADIOĞLU
VİDEO/TEASER

 ENES ALTUĞ AVŞAR
GRAFİK TASARIM 
AYÇA ÖZGÜR

BROŞÜR UYGULAMA 
KORAY GÜN
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OYUN KONUSU

Demirci ustası Rüstem'in oğlu Cemal'in, Girit'te başlayıp İstanbul'da son bulan 
''tuhaf'' hikâyesi, meddah üslubuyla modern tiyatronun teknik olanakları 
birleştirilerek anlatılıyor.



GİŞE SAATLERİ
Oyun Günleri: 11.00-20.30
Diğer Günler: 11.00-18.00

İNDİRİMLİ BİLET:  Gazilerin eş ve çocuklarına, engellilere, 
öğrencilere, 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, 40 adet 
ve üzerindeki toplu satışlarda ve halk günü olan perşembeleri 
bütün seyircilerimize indirim uygulanmaktadır. 

ÜCRETSİZ BİLET: Şehitlerimizin 1. derece akrabaları ve 
gazilerimiz için geçerlidir.

TÜM SAHNELERİMİZDE
 ÜCRETSİZ İBB Wİ-Fİ İNTERNET HİZMETİNDEN FAYDALANABİLİRSİNİZ

(0212) 455 39 00 
Seyirci İletişim Merkezi

Kare kodu okut, indirmeye başla!


