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ANKAAADA SATXNEHAREKETETEM$
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DOGRU
:.ra$an'rakla ijlmek
fi f'evn
lLl arasrndaki
brgak aEzr kadar keskin
ijliim tarafrnda
grzginin 6birr tarafrnda,
cereyan eden bir dram.
Biz artrk 6yle bir yerdeyiz ki, kurtulus iqin attrBrmrz her adrm, sarfettifimiz
bog ve ktjksiiz.
her sdz, her krmrldanrg
yaprcr ve ya.rattcr kabiliyetleriBUtiln
rsrar ve grrprnmalarlmlmizi kaybetmis,
artrk. Biz ar
za ragmen ma6l0bolmusuz
trk bizia. Sadece boyumuzla,
stiztlmi.iztin
de8il, hayat nacerengiyle, saelanm:zla
gizdiEi ka:
maceramrzln
hayat
ramrzla,
ayna fizibiziz. Tutulan
der grafiB.lyle
gimizin hududunu asrp i$imizi aydmlatt'
gemi
limana
yor ki kamarot, "Efendiler
rgt$a bokadar
varrnctya
nol<tamtza
Buyor.
BindiBirniz gerni artrli hareket etmi5tir. Yolcusunu ,ilk lima:ra bogaltmadan
yok. Bu gemi ve
geri diinmesine.imkdn
onun mesafe ieindelti akrsr insana ilcinci
gans
Insan olarak
tnertniyor'.
claha
bir
yasayr$Imlza
ve h8ttraijbiir tai'aftakr
mlza en ufak bir $eyi ilAve edemiyor',
qrkanp atamryoluz-..I$en ufak birseyi
nun hareket noktasi.
te "Ote-ve flo[.ru"
kendi
i;rsami-r J<endi iQine efilmesi,
yijzTanrtyla
daha dofrusu
Iiendisiyic,
yiize geknesi l<orl<usu esere bofucu bir
aksiyonun'.
veriyor', clramatik
atmosfel
gatrsrnl teskil ediyor. Bu hava bilhassa'
son perrlede lrendini o detece hissettirigemi limana
yor ki l<atrrarot, "Efendiler
girdi" dediBi val(it, yalntz oyunun kahdeBil, biz de, evet biz de buramanlan
nalryor ve iirperiyoruz.
Intihar etrni$ i]<i sevgili olan Anna ve
Henry claha sakin olarak, serseri ve ga.yesiz bir yagaylgltr sahibi ve icinde buIundu*u durumu yavas yava$ ve fakat
biitiin cle'hsetiyle l<egfeden Tom'un delice Qripinrslarr; bir cehennem aturosferi
iqincle hAIi kachnh{rnr ezeli l<okotluBunu i)itn.rl ctn:ivcn 1\4[rs. C]. Banl<a'ntn
asalet tasarlamasr; Mrs. Migdet'in her
seyclen habersiz safiyeti; Rahip Duke'iin
vazife nresuliyeti ve uihayet gayrt meslu
bir is
yollarla kazantlan nruvaffakryetli
omttzlarrnhayatrnrn birtiin giinahlartnr
mafl0biyei
en son
da tasryan Lingley'in
dakikaya kadar kabul etmemesi.. Bi.iti.in
bunlar esere psikolojik bir inig gtkt.; veliyor'. Mrifettit vc katnarot hariq, bu yed.i
kigi, eser boyunca, birbirlerini adeta yiyip bitiriyorlat.
Yazar, Sutton Vane, Siiphesiz ki i5tini:r
ehli. Usta bir igcilig:i var'. Eserinin kahbir dama tagr ruhsuzluFunramanlannr
Can kurtarmasrnr
cok iyi becermig, ongayet keskin ve eksilclann karakterini
sahnesiz gizrnesini bilmis. Dramatik
oyunun temposu ve akt5t
Ierin tertibi,
Yalmz iki kitek kelirneyl.e miikemmel..
ginin dunrmu iQin il6ve edilen tablo esercle bir yama gibi duruyor.
sahneye iyi konmus'
"Oteye Doiru"
Saim Alpago rejiscir olarak ve kamarot
Ahmet 'Evintan
roliirrde iyi. Lingley'de
oynadr. OEuz Bora yer ller
harikuldde
oldu. Yrldrz Akgan tipine Bijre
muvaffak
Macide BirmeQ de
daha gene kahyordu.
bilhassa son perdede iyi bir sanatkAr olgijsterd.!..
Iisaca
bize
duBunu
"Oteye
g:erek eser ve gerekse temsil
Dofiru"
tatmin
etiyatro
severleri
bakrmrndan
clecek bir ma"hiyette.
OriNEI(
SET}AT
VEYIS

ALI

ULVI,NrN

'Iiyatro .
bu ay, Kiiciik
A NKARA'DA
.fl cia Sutton.Vane aclh bir ingiliz ynzirsu sahne]re koncltr.
rtntn "Ote.ye Dofrul'
Eser. "garip Ve bsrarh havasr" ile seyirciyi zapteclecek kuwettedir'.
Gereeliuen, bu diinyaya ail olaylilrtll
dtesinde kalan, bir baslra dlemin nrtitrasebetlcr qergevesi ieine giren, falrat gen,:
de insanoglunun
endigeleli nriira]<t irzerind,e donen piyeslcr gdrmek hern coli
doyurucu olttyor, herrr cie. ins:rnrn kafit.srna ve <iuyulanna baflka ufuklar aeryol.
Bu eser de, bijyle orijinal bir konusu vr:
islenis tarzr olan bil oyundur
Eser, hemen daha yeni blnriis olan:
fakat iildiiB0nlrn hentia farkrna dl varamryan, 6teki ileme dofru
ba$ladrl<lar'r.
yolculu$u hAli, bu diinyaya ait bil seJ,ahal sibi sayan; tjlmek suretiyle brraktrklan bu diinyaya ail olaylan Simdi 6lii
hAfizaiannda
birbirine kaugtrran, bu strretle de gerqekten yasadrklarr hakkrncl.n
bir kuskuya diigen fd.nilerin garip, acrl-:hih, gtUiinc ve sempatil< durumlarrnrn
ktryesidir.
GiirUliiyor ki bu eserde g"iinliik hayat
olaylannur
drgrndayrz. lgine girdiBinrie
miiLnasebetler dilnyasr, gu miigahhas
ve
reel 6.lemin miinasebetlerini
idare eden
kesmig
kurallarla:r ilisiBini
olan ijLehi
giden bir kiiprtidtir.
dilnyaya
Bir mtit'ldet. ,krsa bir miiddet sonra oraya, o ebedi 6,leme .bilsbiittin g'eqmig olacagrz. $irn .
di, bu kiiptt
bil yiiniim{izle.
fisttindp,
Adeta iiliilerin
illilzyonu
diyebileceBimjz
bir sanr iqinde., miigahhas d0nyanrn devamlnr ya$ryoruz, iltet<i yiiniimiizle
de,
kna bir mUddet sonra giiziilecek btiyiili
rne ghuliln, . ahre t m eghuliiniin endisel erir: i
yagryoruz. Biitiin eser, begeri 1'tema" srnr bu gegi$e razr olabilme, bu ge{i,li hazmede,bilme, "i5teye" lntibak edebilnre srk rntrlannclan almrgtrr'.
Eser, bu garlp ye orijinal ntuhtcvar.l'ri
uygun bir anlayrg ve hava igincte, salurrye konmu$tur.
Bunu basarmak, santrlz
ki, gok zordur: Bir taraftan, l<ah,r'amarrlarrmrz olan ijltilerdeki
rrrtl$ahhashl< r.'e
reellik illilzyonunu,
kendisine uyglul, yr.rni gerge$e sadrk bir inga ile ifadelencli;'miye mecburuz. Halbuki ijte yandan, ar.
trk bu bilinen dilnyada cta dediliz. Biil,iilr
meehule do$ru, biiyiil<' rnechuli.i bilmi.,i...
tanrrnrl,a ve artrk onu sonsuz bir si.i,'t,
iginde yagarnly& do$t'u gidiyoruz.
Oyir
yogrulise bl-iyiil< meghul0n horkularla
lirttfl ct'rdiSeleritri de. licndi :;rr'r'rnu- Ll"gun, yani e.slarh bil insa ilc if:rr.k'ltnrli:ure zoluntlayrz. lqte r-cji.sdr'Saiir: '\.ii'.t'.,
bu noktalarr sezmi$ ve gcisiter'rrrcsinibi!uristir'. Bilhassa, cinaycl f ilirrriclii:cle l: r
rgrk oyunla:'rnrn Adili.{ine r:lti;rrri.vcJr1il,,.
tedil g'ijlge t'e rgrk taksinraL!l'Ie, itil::::,,
kendisinitr yarattrgr l(arnarot kr.rnr;lr,:z;,
yonu ile... Si.ireyya Taser ile Ziya Denri
rel de, hentiz tiliim ihtil6"qlarr icinde e:i.
prnan birbirine kargr kara sevdah bir ciiq()i
tin kesl<.in hassasiyet ve gerginligini
iyi ifade ederel< bu esrar{r hava5'1 insa..t:,
rejisdre yardrm etmiplerdir'. OA'uz Bcir i,
Yrldrz Akgal,
Umran
Uzman, srk i;r:
defigmr:si g:erekerr oyun temporatlnl i.,i,
kavrr-r'at'ak oynamrgla-rclrr. Ahniet Err:;i,
tan, tiplni biitiln'acr]<lr gtiliineliiAit ile y.,
gatmrgtrr. Macide Birmeq, biittin !er:t:ri
boyunca seviyeli olarak si.ildt'rrdiis'ii i r:.
lilnii, lrarikulAde bir bitit,iSle sona el-dir.
di. Denebilir ki eseri, bir an slrf kerld;
avuqlarr icinde tutarak yiikseltli.
Eser_.ir'baganL miltercimlerinden
biri olan Srra.l
Tager' de, ijteki dilnyanrn
ajanr roliiui'r
sakin, sevimli ve otoriter olmasr:u bile:'
bir yurnusal<hkla oynach.
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