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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.

YAZAN 
LOT VEKEMANS 
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1984–1989 Amsterdam Tiyatro Akademisi’nin 
Yönetmenlik Bölümü’nde okudu. 1989 yılında 
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 yıllarında Polonyalı kuramcı, yönetmen 
Tadeusz Kantor üzerine Krakow şehrinde 5 ay 
süreyle bir araştırma yaptı. Hollanda, Almanya, 
Belçika ve Türkiye’de oyunculuk dersleri verdi ve 
atölye çalışmaları yaptı. Bir süre free-lance 
olarak çalıştıktan sonra 2000 yılında, 
Amsterdam’da, Celil Toksöz ve Gert De Boer ile 
Tiyatro Rast’ı kurdu. Oyunların çoğunu 
oyuncularla yaptığı doğaçlardan ve 
röportajlardan yola çıkarak yazmıştır. 
Gece Kelebeği, Hamamböcekleri, Hesaplaşma, 
Gül’ün Őpüşü, Eleni ve Gül, Mother Blues ve 
Serçe 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 Türkçeye çevirmiştir. Yazdığı ve 
çevirdiği oyunların çoğu Mitos Boyut Yayınları 
tarafından basılmıştır.
‘Arabesque’ ve ‘Körler Kökler ve Geyikler’ adlı iki 
şiir kitabı var. ‘Stalker’ (Tacizci) adlı romanı 
Hollanda’da, Maas Yayınevi tarafından yayına 
hazırlanmaktadır.

YÖNETEN 
ŞABAN OL 
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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 hâkim. İnsanların 
içindeki acıdan, üzüntüden nadiren bahsediyorlar. İnsanın içinde tuttuğu acıdan, onun 
bazen hava almasını bile engelleyebilen bu duygudan neden kimse söz etmiyor? Peki 
acının, üzüntünün kendisi bir yaşam sebebi hâline 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 hâkim olduğu bir ilişkinin, birlikteliğin yerini ölüm 
ve acı devralıyor ve bu acıyla bir türlü baş edilemiyor. Her ikisi de aynı acı tarafından 
yıkılmış oldukları hâlde üzüntülerini bir türlü paylaşamaz, birlikte yas tutamazlar. Bir 
zamanlar birlikteliklerinin nişanesi olan çocuk şimdi ayrılıklarının nişanesi olmuştur.
‘Zehir’ oyununu diğerlerinden ayıran, iki farklı bireyin hikâyesini 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 hikâyesidir. 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 rüzgârın 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? 
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ZEHİR
YAZAN

LOT VEKEMANS
   

ÇEVİREN / YÖNETEN
ŞABAN OL 

DRAMATURG
 ÖZGE ÖKTEN

SAHNE / KOSTÜM TASARIMI
 NİHAL KAPLANGI

MÜZİK
 SİNAN ARSLAN

IŞIK TASARIMI
 MURAT SELÇUK

EFEKT TASARIMI
 HANEFİ TOPRAKTEPE

OYUNCULAR 

KIRMIZI EKİP
SEVİNÇ ERBULAK

AHMET SARAÇOĞLU

MAVİ EKİP
ASLIHAN KANDEMİR
ERASLAN SAĞLAM

YARDIMCI YÖNETMEN
DOĞAN ŞİRİN

YÖNETMEN YARDIMCILARI
YASEMİN GÜVENÇ
 ZELİHA BAHAR ÇEBİ

DEKOR UYGULAMA
CİHAN AŞAR

İlk Oyun: 20 Ekim 2020, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi
Süre: 75 Dakika / Tek Perde 
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KOSTÜM UYGULAMA
ONUR UĞURLU

IŞIK UYGULAMA
 MUSTAFA YILMAZ

 UĞUR YILDIZ

EFEKT UYGULAMA
HANEFİ TOPRAKTEPE

OBUA: BORA ÖZGÜN
KEMAN: DOĞA BAŞAK

VİYOLONSEL: ORCAN KOÇ
PİYANO: SİNAN ARSLAN

SAHNE TERZİLERİ
ADEM GEZMEK 
NURAY ÇELEN

SAHNE KUAFÖRÜ
ERHAN KOÇAN 

AKSESUAR SORUMLULARI
 SAMET KÜÇÜKYILMAZ

TUNAY ÖZKAN

SAHNE TEKNİSYENLERİ
SEFA DEMİR

 ERDOĞAN KARAKUZ
 CUMHUR ÖNDİN
EYÜP TINKIR

RAMAZAN AKTÜRK

FOTOĞRAFLAR
NESRİN KADIOĞLU

GRAFİK TASARIM 
AYÇA ÖZGÜR

BROŞÜR UYGULAMA 
KORAY GÜN

Katkılarından dolayı, Aslı Beste Benian (Viyola) ve  
gönüllü asistanımız Nilay Berktin’e teşekkür ederiz.
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OYUN KONUSU

Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan çift, yıllar sonra bir araya 
gelmek zorunda kalır. Bu buluşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşür. Karşı 
tarafın da neler hissettiğine dair eksik bırakılan taşlar yerine oturur. Kadın ve 
erkek dünyasının bakış açısına odaklanan eser Hollanda prömiyerinin ardından 
birçok dile çevrilmiştir.



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!


