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         ÖNSÖZ 

 

 

 
Öncelikle bu çalıĢmanın performans aĢamasının neticelenmesindeki katkısından 

dolayı, birinci ve ikinci gösterimde bizimle çalıĢan Ece Aksel‟e çok teĢekkür ediyorum. 

Dramaturji ve performansa dair öğrettiği her Ģey için sevgili hocam Çetin Sarıkartal‟a 

ve bir oyuncu adayı olarak ufkumu açan Müge Gürman‟a teĢekkür ederim.  

Oyunun kostüm ve aksesuarları için anneme, sabrı içinse aileme minnetarım.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hülya ÇABUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    



 ii 

 

           

           ÖZET 

 

TENNESSEE WILLIAMS‟IN SÖYLENMEMĠġ BĠR ġEY ADLI 

OYUNUNDA „CORNELIA‟ KARAKTERĠNĠN ÜÇ FARKLI                              

YORUM BAĞLAMINDA ÇALIġMA SÜRECĠ 

 

       Çabuk, Hülya 

 

      Film ve Drama Yüksek Lisans Programı  

 

DanıĢman: Doç.Dr. Çetin Sarıkartal 

 

                                                2009, 43 sayfa 

 

 
 

 

 Bu çalıĢmada; Tennessee Williams‟ın SöylenmemiĢ Bir ġey adlı oyununun 

performansa hazırlık ve gösterim süreci metin bağlamında ele alınmıĢtır. Metnin üç 

faklı yorumunun sahneye aktarılması sürecinde yaĢanan deneyimin analizi ana izlek 

olarak belirlenmiĢtir. Oyunun seçiminden son gösterimine kadar olan çalıĢma sürecinin 

yaĢanan deneyim bağlamında yorumlanması olarak nitelenebilecek çalıĢma performansa 

dayalıdır.  
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      ABSTRACT 

THE PREPARATION PROCESS FOR THE CHARACTER 'CORNELIA' 

IN TENNESSEE WILLIAMS‟S PLAY SOMETHING UNSPOKEN IN 

THE CONTEXTS OF THREE DIFFERENT INTERPRETATIONS 

 

     

       Çabuk, Hülya 

       
         MFA in Film and Drama  

                                       

                                   Supervisor: Dr. Çetin Sarıkartal 

 

 

 
 

 
This study is based on an examanation of the process of preparing for the performance 

and staging Tennessee Williams‟s play‟s Something Unspoken, in the context of the 

play-text. Three different interpretations of the text for stage performance also 

constitute the main line of narration of the study. The study could be seen as a reflective 

account of my performance in three staging processes of the play from the beginning to 

the end. 
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GİRİŞ   

Tennessee Williams, 20. yüzyılın baĢlarında, Amerika‟nın güneyindeki 

Mississippi eyaletinde doğmuĢtur. Yazın hayatına da, doğduğu bu yüzyıl ve bu coğrafya 

damgasını vurmuĢtur. Yazar, oyunlarında temel olarak Güney‟in toplumsal sorunlarının 

birey üzerindeki çeliĢkilerini ele alır. Ġkinci Dünya savaĢı sonrasındaki önemli 

yazarlardan Arthur Miller‟la adı genelde yan yana anılan Tennessee Williams, Miller‟da 

da olduğu gibi, Amerika‟da 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıĢ olan „Gerçekçilik 

Akımı‟nı, oyunlarındaki sahne unsurlarında, süregelen bir tavır olarak benimsemiĢtir. 

AraĢtırmacılar, Williams‟ın kendi yaĢantısının, oyunlarında öncü bir izlek olduğu 

konusunda hemfikirlerdir. Yalnızlık, kimsesizlik, mekânlara ve iliĢkilere tutsak olmak, 

toplumsal baskı, dıĢlanmıĢlık, fiziksel güzelliğin ve sanatsal canlılığın yok edilmesi ise 

iĢlediği temalardan bazılarıdır. Bireyin, iç dünyası ve dıĢ dünya arasındaki salınımını 

temel alarak yarattığı karakterler ve dramatik aksiyon kurgusu, Tennessee Williams‟ı 

ölümsüzleĢtirmiĢtir.   

ÇalıĢmada ele alınacak olan, SöylenmemiĢ Bir ġey adlı oyun ise Williams‟ın 

kısa oyunlarından biridir. 1953 yılında yazılmıĢ olan oyun; daha sonra araĢtırmacılar 

tarafından „Gizli Bahçe (Garden District)‟ teması altında, Geçen Yaz Birdenbire
1
adlı 

kısa oyunla birlikte değerlendirilmiĢtir. Ġki kısa oyunda da temel çatıĢma; karakterlerin 

iç dünyasının gerçekliği ile dıĢ dünyanın gerçekliğinin uyumsuzluğu ve uyumsuzluğun 

karakterler üzerindeki etkisidir.   

SöylenmemiĢ Bir ġey oyunundaki iki karakteri de, bu iç ve dıĢ dünyanın 

farklılığına bağlı olarak süregelmiĢ ve bu farklık sebebiyle değiĢemeyecek bir iliĢki 

içinde tanırız.  

Ġki ana karakterden biri;  -Cornelia Scott- evin hanımefendisi, diğeri ise -Grace 

Lancester- Cornelia‟nın sekreteridir. On beĢ senedir birlikte yaĢayan bu iki kadının bir 

gününe tanıklık ederiz. Oyun, Cornelia‟nın malikanesinde, Amerika‟nın güneyinde 

geçer ve Cornelia Scott‟ın on dört yıldır çeĢitli görevlerde hizmet verdiği ve üyesi 

olduğu „Kız KardeĢler Birliği‟nin, baĢpapazlık seçiminin yapılacağı evi araması ile 

                                                 
1
Tennessee Williams,Yağmur Gibi Söyle Bana (Geçen Yaz Birdenbire),Çeviren: Tomris Uyar,Nisan 

Yayınları,Ġstanbul,(1999),s. 69 
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baĢlar. BaĢpapazlığa adaydır, ancak seçimin yapıldığı yerde değil, malikanesindedir, 

seçimi telefon konuĢmalarıyla takip eder. Aynı gün Grace‟in bu eve geliĢinin on beĢinci 

yılıdır. Cornelia bunu kutlamak için hazırlık yapmıĢtır ve on beĢ yıldır aralarında 

söylenmeyen Ģeylerin konuĢulmasını istemektedir. Grace ise konuĢmaktan kaçar, 

aralarındaki farktan bahseder ve on beĢ yıldır duvara dönüĢen sessizliği kendisinin 

bozamayacağını söyler. Cornelia‟nın seçimi kaybettiğini haber aldığı telefon konuĢması 

ile oyun son bulur.  

Bu çalıĢma; yukarıda kısaca özetini anlattığım oyunun performansa hazırlık ve 

performans sürecinde, bir oyuncu olarak yaĢadığım deneyimin aktarılması üzerinedir.  

Yönetmen ve iki oyuncunun metni incelemesi ile baĢlayan süreç, uzun süren bir 

dramaturji çalıĢmasıyla devam etmiĢtir. Öncelikle oyun pek çok kez okunmuĢ, herhangi 

bir yoruma hemen teslim olmaktan kaçınılarak, metinde olanı anlama üzerine 

gidilmiĢtir. Ġki karakter arasında „söylenmemiĢ Ģeyler‟ in ne olduğu ve yazar tarafından 

„gizemli bir gerilim‟ olarak tanımlanan gerilime neyin sebep olabileceği soruları 

dramaturji çalıĢmasının ana izleğini oluĢturmuĢtur. Uygulamayla birlikte yürütülen 

metin analizi sürecinde, yönetmenin oyuna iliĢkin yorumu oyuncular tarafından da 

değerlendirilmiĢ, yönetmen izleyiciye anlatmak istediğini “oyunun cümlesi” olarak 

oyunculara aktarmıĢtır. Yapılan dramaturji çalıĢması bağlamında, uygulamada üzerinde 

titizlikle durulan konu, oyundaki anların sahne üzerinde yaĢatılması olmuĢtur. Bunu 

baĢarabilmek için iki karakterin arasındaki iliĢki, metinde yazılandan yola çıkılarak 

detaylı bir araĢtırma sonucu inĢa edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu araĢtırma, karakterlerin 

sosyal ve ruhsal durumlarını metin bağlamında incelemeyi içerdiği gibi, yapılan 

doğaçlamalar ve uygulama çalıĢmalarını da içermektedir. 

Bu çalıĢmada, performansa hazırlık ve performans süreci, bu süreçte yaĢadığım 

deneyim üzerinden analiz edilecektir.  Tek yönetmen, üç farklı dramaturji, üç farklı 

oyuncu, oyundaki iki karakter ( Cornelia – Grace ) ve oyunla kurduğum iliĢki üzerinden 

yaĢadığım deneyim… 
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2.1.  Metin Çözümlemesi 

 

Tennessee Williams‟ın (1911–1983) SöylenmemiĢ Bir ġey (1953) adlı oyunu, 

Güney‟li bir hanımefendi olan Cornelia Scott ile onun sekreteri Grace Lancaster‟in 

iliĢkisini konu alır. Oyun bir gün boyunca ve Cornelia Scott‟ın malikanesinin oturma 

salonunda, tek mekanda geçmektedir. Bu iki kadının, bir tek gününe; o gün, o masanın 

baĢında yaĢananlara tanık olarak onları; kendileri, birbirleri ve dıĢ dünyayla olan 

iliĢkileri üzerinden tanırız. Grace‟in Cornelia‟nın malikanesine geliĢinin on beĢinci yıl 

dönümü olan bu gün aynı zamanda, Cornelia‟nın on dört yıldır üyesi olduğu ve çeĢitli 

görevlerde hizmet verdiği kız kardeĢler birliği derneğinin baĢpapazlık seçiminin 

yapılacağı gündür. Williams, karakterlere, iç ve dıĢ dünyalarına iliĢkin bu iki dönüm 

noktası niteliğindeki olayı aynı gün içerisinde ve iç içe yaĢatarak, iliĢkilerinin açmazını 

gözler önüne sermiĢtir.  

Oyun; Cornelia Scott‟ın, kız kardeĢler birliği seçiminin yapılacağı evi 

aramasıyla baĢlar. Cornelia, kendi adına sekreteriymiĢ gibi konuĢur. KonuĢmasından kız 

kardeĢler birliği toplantısına gitmeyeceği anlaĢılır. Telefonu kapatacağı sırada Grace 

içeri girer, Cornelia bunu fark eder ve onu uyarırcasına elini kaldırır. Telefondaki kiĢiye 

Esmeralda Hawkins‟in gelir gelmez kendisini aramasını rica ettiğini ekleyerek telefon 

konuĢmasını bitirir. Esmeralda Hawkins, Cornelia‟nın, seçilme yöntemi ile ilgili 

tutumunu toplantı salonuna, toplantı salonundaki geliĢmeleri ise Cornelia‟ya aktarmakla 

görevlendirilmiĢ olan kiĢidir. Cornelia‟nın ajanı gibidir. Telefon konuĢmaları 

aracılığıyla tanık olduğumuz Corneli‟nın Esmeralda‟ ya karĢı olan tavrı, bu karakterin 

iliĢki kurma biçimi üzerine bize önemli ipuçları verir.  Cornelia‟nın telefonu kapattıktan 

hemen sonra Grace‟e kurduğu cümle,  iki kadının arasındaki iliĢkiyi bize oyunun 

baĢında tanıtır.  

CORNELIA:  Görüyorsun ya, sekreterimin yerine geçtim bu sabah.
2
 

 

                                                 
2 Tennessee Williams,Yağmur Gibi Söyle Bana (SöylenmemiĢ Bir ġey),Çeviren: Tomris Uyar,Nisan Yayınları, 

Ġstanbul,(1999),s. 51 
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Grace bunun üzerine hemen postaya yönelir, Cornelia postaya da bakmıĢtır. 

Plakçıdan gelen katalogdan „lied‟ koleksiyonlarını geniĢletmek için birkaç opera 

seçmesi iĢaretlemiĢ, masadaki vazoya da bir gül koymuĢtur. Bir Ģey için hazırlandığı 

bellidir. Grace ise postadakilerle ilgilenir, vazodaki gülü görmezden gelir. Ġki kadın 

arasında “tuhaf bir gerginlik” vardır. Ġkinci telefon konuĢmasından Grace, Cornelia‟nın 

kız kardeĢler birliği toplantısına katılmadığını anlar ve toplantıya neden katılmadığını 

ĢaĢırarak sorar kendisine.  

GRACE: ġey –Kız KardeĢler Birliği mi? 
3
 

Grace‟in ısrarla toplantıya neden gitmediğini sorması üzerine Cornelia iyice 

gerilir. Çünkü gitmemeyi uygun bulmuĢtur. TanıĢmalarının on beĢinci yılını kutlamak 

ve bu süre boyunca aralarında konuĢulmamıĢ olan Ģeylerin artık konuĢulmasını 

istemektedir. Grace ise Cornelia‟nın toplantıya katılmadığı için gergin olduğunu söyler 

sıklıkla.   

GRACE: Toplantıya gitseydin, sinirlerin böyle gerilmezdi Cornelia. 

CORNELİA: Ne demek istiyorsun, anlamıyorum. 

Seçilmek istediğini bu sebeple de adaylığını koyduğunu söylediğinde ise 

Cornelia, soylu hanımefendi kimliğini, ona hatırlatırcasına konuĢur.  

CORNELİA: “Seçilmek istemek” mi?  “Ġstemek” de ne demek? 

GRACE: Ne demek olacak ha,ha  –adaylığını koymak- değil mi? 

CORNELİA: Sen ne zaman benim bir Ģeye adaylığımı koyduğumu gördün 

Grace? Bir dernekte ya da kulüpte göreve gelmiĢsem, üyelerin bitip tükenmez 

üstelemeleri sonucu olmuĢtur bu (…) 
4 

 

 

                                                 
3  Williams, s.53. 
4  Williams, s.55. 
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Cornelia‟nın ulaĢılamaz kiĢiliği bu tutumunda kendini oldukça belli eder. O 

istemez, adaylığını koymaz, istendiği için, üyeler onu seçtiği için yönetici olmuĢtur ya 

da kilisedeki çeĢitli görevleri üstlenmiĢtir. BaĢpapazlık seçiminde de tutumu aynıdır. 

Üstelik bu seçimde ona karĢı bir akım geliĢtirilmiĢ, bu görevden kendisini uzak tutmak 

için küçük bir tertip düzenlenmiĢ, bir klik oluĢturulmuĢtur. Seçimde baĢka biri aday 

gösterilir ve onaylanırsa hemen o an adını geri alınmasını tembihler Esmeralda‟ya. 

CORNELİA  : (…) BaĢka biri aday gösterilip de onaylandığı anda, benim 

adım derhal geri alınmalıdır, hemen, hiç tartıĢmasız. (…) 
5
 

Esmeralda‟ya seçime karĢı tutumunu, ters bir an olursa ne yapması gerektiğini, 

ayrıntılı bir Ģekilde anlattıktan sonra telefonu kapatır. Bu bölüme kadar iki kadın 

arasındaki konuĢmaların daha çok, kız kardeĢler birliği üzerinden yapıldığını görüyoruz. 

Bu bölümden sonra ise kendi iç dünyalarını ve aralarındaki iliĢkiyi daha ayrıntılı 

biçimde anlama imkanı bulduğumuz olaylar dizisi baĢlıyor. Bir gece önce Grace‟in, 

evin içinde sancıdan kıvranarak dolaĢtığını ve Cornelia‟nın da bunun üzerine 

uyuyamadığını Cornelia‟nın ağzından öğreniriz. Grace‟in kendisinden kaçtığının, 

konuĢmak istemediğinin farkındadır, fakat bu onu yıldırmaz. Oyunun baĢından beri fark 

etmesini beklediği yıldönümü hediyesi olan gülünü sonunda dayanamayarak Grace‟e 

gösterir. 

CORNELİA: Gözünden kaçan bir Ģey yok mu canım?
6
 

Cornelia, yıldönümü kutlaması için Grace‟e tam on beĢ gül almıĢtır, çünkü 

onun, geldiği andan itibaren evini bir gül bahçesine çevirdiğini söyler. Ancak söz 

konusu on dört gülü, Grace‟in çalıĢma masasına koymuĢtur, ona sekreterlik konumunu 

hatırlatırcasına. Bunun üzerine Grace de iĢverenine mi teĢekkür etmesi gerektiğini sorar 

Cornelia‟ya. 

Cornelia bu on beĢ gülü ona olan sevgisini göstermek için bir jest olarak 

Grace‟e sunuyor. Bu jestinin karĢısında Grace‟in suskun kalması karĢısında sinirleniyor. 

Oysa Grace için sessizlikten baĢka çare yoktur. Çünkü aralarındaki sevgiye rağmen 

Cornelia, hanımefendi kimliğine, güç ve iktidar hırsıyla sarılmıĢ benliğine  

                                                 
5
 Williams, s.57. 

6
 Williams, s.60. 
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hapsolmuĢtur. O, Grace‟i on beĢ yıldır dostu olarak görmüĢ olsa da Grace açısından 

durum bu kadar basit değildir. 

Grace‟in bu eve ilk geliĢini anlattığı bölümde Cornelia‟nın ağzından dökülenler, 

Grace‟e olan duygularını, sevginin de ötesinde bir “aĢk hali”nde yaĢadığını gösteriyor. 

 

CORNELİA:  -Tam on beĢ yıl önce bu sabah, Kasım‟ın altıncı günü,çok tatlı, 

incecik, suskun bir kız! –utangaç, ufak tefek, çekingen bir dul!- Seven Edgewater 

Yolu‟na ilk adımını attı. Mevsim güzdü. Gülfidanlarını kırağıdan korumak için 

üzerlerine ölü yapraklar atıyordum, birdenbire toprak yoldan ayak sesleri duydum –

hafif, tez, incecik ayak sesleri, güzün ortasında ansızın bahar bastırmıĢçasına- ve 

baĢımı kaldırdım, bir de ne göreyim, bahar gerçekten gelivermiĢ! Öylesine incecik, ufak 

tefek biriydi k,i beyaz bir Ģemsiyenin ipeğinden yapılmıĢçasına ıĢığı geçiriyordu 

bedeni!
7
 

 

Cornelia‟nın bu duygusal betimlemesi, Grace‟i güldürüyor. Çünkü alıĢık 

olduğu soylu hanımefendi tavrına zıt bir duygusallıkta konuĢuyor Cornelia, Grace ona 

bu tavrı yakıĢtıramıyor. Grace‟in bu tepkisini çok kırıcı bulan Cornelia, sadece 

sevgisine karĢılık beklediğini söylüyor ve aralarında dile getirilmesi gereken Ģeylerin 

söylenmesi için baskı yapmaya baĢlıyor. Grace ise konuĢmaktan kaçmak için salondan 

ayrılmak istiyor, Cornelia ayrılmasına izin vermiyor ve onun kendisinden kaçmaya 

çalıĢtığının ve onun tarafından geçiĢtirildiğinin ve yatıĢtırıldığının farkında olmasına 

rağmen söylenmemiĢ Ģeylerin söylenmesi konusunda kararlı davranıyor ve Grace‟in 

korkak bakıĢlarına aldırmadan konuĢacağını söylüyor. Tam bu sırada çalan telefon 

Grace için bir kaçıĢ imkanı ancak Cornelia açmasına izin vermiyor, bunu üzerine Grace 

tüm bu baskının vermiĢ olduğu sıkıĢmıĢlıkla hıçkırıklara boğularak konuĢmaya baĢlıyor.  

 

 

                                                 
7
 Williams, s.61. 
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GRACE:  SöylenmemiĢ bir Ģey var diyorsun. Belki vardır. Bilmiyorum. 

Bildiğim, bazı Ģeylerin söylenmemiĢ kalmasının daha iyi olacağı. Ayrıca bir Ģey daha 

biliyorum, iki kiĢi arasında sessizlik uzun zamandır sürüp gitmiĢse, artık ikisinin de 

aĢamayacağı bir duvara dönüĢmüĢtür! Belki bizim aramızda da böyle bir duvar var. 

AĢılamayacak bir duvar. Belki sen yıkabilirsin onu. Ben yıkamayacağımı biliyorum. 

KalkıĢamam bile.
8
 

 

Grace‟in uzun tiradı iki kadının çıkıĢsız iliĢkisine ayna tutuyor.  Grace‟in 

bahsettiği aĢılamaz duvar bu çıkıĢsızlığın en önemli sebebi ve metindeki çok temel bir 

nokta. Cornelia‟nın parasal ve sosyal konum olarak Grace‟den üstün konumda olması 

ve tavırsal olarak da baĢka türlüsünü bilmediği için bu üstünlüğü hissettirmesi Grace‟in 

kendi dünyasına hapsolmasına sebep olmuĢ. Cornelia onu kendi dünyası içinde görmek 

istese de, onunki güç, iktidar ve ihtiĢam tutsaklığında tek kiĢilik bir dünya.  Dolayısıyla 

Grace‟in bu dünya içinde sekreter konumundan farklı bir var oluĢu söz konusu 

olamıyor. Cornelia mülk sahibi, Kız kardeĢler birliğinin on dört yıldır aktif üyesi,  

sanatsal, siyasi, kültürel, hemen her konuda fikir danıĢılan, seçkin ve sosyal hayatı son 

derece faal olan bir karakter. Grace ise kendini unutulmuĢ bir Ģey olarak görüyor, 

aralarındaki bu sosyal konum farkı Grace‟in baktığı yerden apaçık görünürken Cornelia 

tarafından görülmüyor. Cornelia‟nın hırslı ve ezici kiĢiliğine tutsak oluĢu, bu farkı ve 

Grace‟in unutulmuĢluğunu fark etmesine engel olduğu için bu duvar, Grace tarafından 

aĢılamaz. SöylenmemiĢ Ģeylerin, söylenmemiĢ kalmasını istemesinin de temel nedeni 

bu.  

Williams‟ın 1950 ve 1960 yıllarındaki oyunlarında Güney‟in bastırılmıĢ kadın 

karakterlerinin özelliklerinin bir kaçından yapacağım alıntı bu karakterleri tanımak 

adına yol gösterici olacaktır.  

 

Williams’ın 1950 ve1960’lardaki oyunlarında Güney’in 

bastırılmış kadınları:  

                                                 
8
 Williams, s.64. 
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(…) 

3.Kendi özgür, bireysel ve bağımsız dünyalarını yaratmak 

için bocalarlar. Böylece eskiyle yeninin arasına sıkıĢıp 

kalırlar. 

4.Güney‟li kadınlar için erdemli ve namuslu olmak, dinsel ve 

toplumsal açıdan yegane önemli özellik olduğundan 

kadınlıklarını inkar etmiĢlerdir.(…) 

5.Toplumun baskısızı üzerinde hisseden bazı kadınlar da 

ezikliğin izlerini ömür boyu taĢır ve bunu gelecek 

kuĢaklara aktarırlar.(…) 

7.Büyük baskılar altında aklını kaçırmıĢ kadınlara da sıkça 

rastlanır.
9
 

 

Grace‟in sessizliğinin nedenini, Cornelia‟nın baskısına dayanamayarak 

anlatmaya çalıĢtığı uzun konuĢması, telefonun çalmasıyla kesilir. Evin dıĢındaki hayat, 

bir kez daha içeride yaĢananlara müdahale etmiĢtir. Kız kardeĢler birliği seçimleri 

Cornelia‟nın umduğu gibi geliĢmemektedir. Esmeralda, kendisine baĢpapaz yardımcısı 

olarak çalıĢıp çalıĢamayacağını sorar. Cornelia‟nın cevabı ise onun ulaĢılamaz kiĢiliğini 

bir kez daha bize göstermektedir.  

CORNELİA: -Esmeralda! Dinle! ben BĠRĠNCĠ DERECEDEN AġAĞI GÖREV 

KABUL ETMEYECEĞĠM!
10

 

 

Corneli‟ya göre bu görev, onun hakkıdır. O düzen insanıdır ve Ģimdiye kadar 

yapılması gerekenleri yapmıĢtır. Ġçinde bulunduğu sosyal düzende birinci derece görev 

ona yakıĢandır. Ancak düzen değiĢmektedir, kendi sınıfından olmayan insanlar saflarda 

belirmeye baĢlamıĢ hatta iktidar için tehdit oluĢturmaktadırlar. Bu seçim süreci  

 

                                                 
9 A. Didem Uslu, Amerikan Tiyatrosunda DüĢler,1.Basım, Dokuz Eylül Yayınları. Ġzmir, 2001,ss.258-259 
10 Williams, s.65. 
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Cornelia‟nın düzenin değiĢmeye baĢladığını anlamasına ve güvensizlik duymasına 

sebep olmuĢtur. Belki de güvenebileceği tek kiĢinin Grace olduğunu düĢünmektedir.    

Son telefondan önceki bölümde ilk tanıĢtıkları zamanı konuĢmaya baĢlarlar. 

Gerginlik, yerini toparlama isteğine bırakmıĢ gibidir.  Cornelia, Grace‟i ilk gördüğü 

zaman yanında hasta eĢi Ralph vardır. Grace‟in eski kocasına dair söylediği tek cümle, 

onların iliĢkisinin Cornelia‟nın gözünden nasıl gözüktüğünü bize aktardığı gibi,  

Grace‟e karĢı daha o an bir sahiplenme - Ralph‟ın yerine geçme-  isteği duyduğunu 

düĢündürür.  

CORNELİA: Ne yazık diye düĢünmüĢtüm, bu güzelim incecik kızcağız 

sığınabileceği birini bulamamıĢ, onu koruyabilecek birini! 
11

 

 

Ralph‟in öldüğünü ortak dostları Clarabelle Drake‟den öğrenen Cornelia, 

Grace‟i hemen evine davet eder. Grace‟in Cornelia‟nın mektubundan bahsettiği 

bölümde onun da Cornelia‟ya karĢı hissettiklerini duyarız. Grace‟in mektubu anlattığı 

bölümün metin çözümleme aĢamasında iki açıdan oldukça önemli buldum. Birincisini 

Ģöyle özetleyebilirim;  oyunun baĢından beri Cornelia‟ya karĢı sitemkar olan ve her 

fırsatta konuĢmaktan kaçan Grace‟in, Cornelia‟nın ona attığı ilk davet mektubundan 

bahsederken daha yumuĢak ve Cornelia‟nın baskısıyla değil, kendi istediği için 

konuĢtuğunu görüyoruz. Mektubu “tatlı” olarak nitelendiriyor Grace. Çünkü Cornalia 

mektupta içinde bulunduğu durumu samimi bir Ģekilde yazmıĢ Grace‟e ve onun da 

içinde bulunduğu durumu anladığına inandırmıĢ Grace‟i. Bu „samimiyet ve açıklık‟ta 

Grace‟in Cornelia‟yla kurduğu sevgi iliĢkisini anlayabiliyoruz. Birkaç haftalığına gelip 

neden on beĢ sene kaldığı sorusuna da cevap bulabiliyoruz ya da on beĢ senedir 

Cornelia‟dan beklediği ama göremedikçe susmasına, fark edilmedikçe aralarındaki 

duvarın günden gün örülmesine rağmen, bu iliĢkinin nasıl devam ettiğine. Bu da 

mektubun ikinci önemli deĢifre noktası oluyor.    

 

 

 

                                                 
11

 Williams, s.66. 
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GRACE:   Ne tatlı bir mektup yazmıĢtın bana, annenin ölümünden sonra nasıl 

yalnız kaldığını anlatıyordun, sarsıntıyı atlatana kadar gelip burada yanında kalmam 

için diretiyordun. Bir süre…eski iliĢkilerden kaçmaya nasıl can attığımı anlıyor 

gibiydin.
12

 

 

Grace‟in eve ilk geldiğinde konukluk sınırını aĢmaktan korktuğunu ve 

gerçekten istendiğinden emin olmak ihtiyacı hissettiğini söylediğinde Cornelia‟nın 

cevabı, onun bu iliĢkiyi nasıl bir açmaz içinde yaĢadığını anlamamızı sağladığı gibi, on 

beĢ sene öncesine giderek bu çıkıĢsız iliĢkiyi baĢa sarma isteği üzerinden söylenmeyen 

Ģeyleri konuĢmaya baĢlayabilecekleri umudunu taĢıyor.   

CORNELİA: Ne kadar körmüĢsün, seni burada sonsuza kadar 

alıkoymayı nasıl çılgınca istediğimi kavrayamamıĢsın!
13

 

 

Cornelia sonsuza kadar ve çılgınca istemiĢ Grace‟i  ancak; “ alıkoymayı”.  

Toplum içindeki saygınlığı ve herkes tarafından bilinen soylu hanımefendi kimliği,  

Cornelia‟yı, bu çılgınca isteği iç dünyasında yaĢarken, dıĢ dünyaya karĢı Grace‟i, 

sekreteri olarak alıkoymaya zorunlu kılıyor. Öte yandan; seçkin bir soydan gelen, 

yaĢadığı çevreye bağımlı ve tam da bu sebeple iktidar hırsının tutsağı olmuĢ bu kadın; 

toplum tarafından onaylanmak gibi bir ihtimali olmayan bu çılgınca istekle baĢa çıkmak 

zorunda. Bu durumun onu sosyal hayatında daha hırslı, Grace‟e karĢı da farkında 

olmasa da daha kırıcı kıldığını söylemek mümkün. 

Oyunun finalinde telefon altıncı ve son kez çalıyor.  Yukarıda bahsettiğim gibi; 

on beĢ sene öncesine giderek bu çıkıĢsız iliĢkiyi baĢa sarma isteği üzerinden 

söylenmeyen Ģeyleri konuĢmaya baĢlayabilecekleri bir anda çalan telefon bu konuĢmayı 

baĢlamadan bitiriyor. Cornelia baĢpapazlık seçimini kaybettiği haberini alıyor ve 

sekreterine istifa mektubunu yazdırmak üzere telefonu kapatıyor.  Cornelia yeniden 

hanımefendi kimliğine bürünmüĢ gibi gözükse de seçimi kaybetmesi, iliĢkilerindeki 

dengeleri değiĢtirebilecek bir sürecin baĢlamasına da imkan veriyor.  

                                                 
12

 Williams, s.67 
13

 Williams, s.67 
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2.2. Karakter Çözümlemesi  

 

Oyunun iki ana karakteri Cornelia Scott ve Grace Lancaster‟dir. Cornelia, Kız 

KardeĢler Birliği seçimlerindeki geliĢmeleri toplantı salonunda bulunan Esmeralda 

Hawkins‟ten telefon konuĢması aracılığıyla alır. Esmeralda, Cornelia için bir nevi 

ajanlık yapmaktadır. Tabi bu görevi Cornelia‟nın talimatları, yönlendirmeleri ve 

küçümseyen tutumu altında gerçekleĢtirir.   Evin hizmetçisi Lucinda ise oyunun geçtiği 

gün evde değildir. Cornelia‟nın yorumuyla zencilerin „tantanalı‟ gömme törenine 

gitmiĢtir. Grace‟in eski kocası Ralph da oyunda adı geçen diğer bir kiĢidir.   

 

2.2.1. Cornelia Karakterinin Çözümlenmesi   

Miss Cornelia Scott, 60 yaĢlarında zengin, güneyli bir bakire. 

Cornelia Scott‟ın karakterine yönelik metindeki en belirleyici özelliğin “soylu 

hanımefendi” kimliği olduğunu görüyoruz. Kral Eral‟ün soyundan geldiğini kendi 

ağzından duyduğumuz Cornelia Scott, zengin, seçkin ve birçok konuda özellikle fikir 

danıĢılan biri. Seçkin bir soydan geldiğini bildiğimiz bu kadının nasıl bir düzen içinde 

yaĢadığını ve bunun karakterine olan etkilerini tespit etmek önemli. Oldukça keskin bir 

güç ve iktidar hırsına sahip olan bu karakteri oynatabilmek için onun açmazlarını ve bu 

açmazların neden farkına varamadığını anlamaya çalıĢarak analize baĢlayacağım.  

Güney‟in muhafazakar ve feodal yapısı içinde yetiĢmiĢ biri Cornelia. Seçkin ve 

zengin bir aileden gelmiĢ, dolayısıyla soyluluk ve gösteriĢle inĢa olmuĢ bir yapıya sahip. 

Belli bir sınıfa mensup ve sadece bu sınıfın varlığını kabul ediyor çünkü baĢka türlü bir 

varoluĢu bilmiyor. Demokrat olmadığını söylüyor, zencileri küçümsüyor, birliğin yeni 

üyelerini “birtakım kadınlar” diyerek kendi sınıfının dıĢında görüyor ve birliğin ön 

sıralarında boy göstermelerini utanç verici buluyor.  Ġçine doğduğu ve tek bildiği düzen, 

–dolayısıyla bir bakıma tutsağı da olduğu- doğal olarak onun için sürdürülmesi gereken 

tek düzen. Bu sebeple düzendeki en küçük değiĢiklikten; 
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CORNELİA: Ne, Ģerbet mi? Bisküvi yok muydu? Ne değiĢiklik bu böyle! Ne 

korkunç bir sapma! Serseme döndüm doğrusu! Ha ha ha!... 
14

 

En büyüğüne ;  

CORNELİA:  MRS.HORNSBY, ha? Orta malı her zaman geçerli oluyor değil 

mi? TeĢekkürler Esmeralda, hoĢça kal.
15

 

Bütün değiĢimler Cornelia için sarsıcı ve sersemletici bir etki yapıyor. Anlam 

veremediği içinse kendince gerekçelendirmeler yapıyor ancak bu, onu daha hırslı ve 

kibirli kılıyor. Öte yandan ataerkil bir düzen içinde hiç evlenmeden yaĢamıĢ bir kadın. 

Erkek egemenliği altına girmemiĢ, bu egemenliğe bizzat kendisi sahip olmuĢ. Grace‟i 

ilk gördüğünde söylediklerine bakalım; 

CORNELİA: Ne yazık diye düĢünmüĢtüm, bu güzelim incecik kızcağız 

sığınabileceği birini bulamamıĢ, onu koruyabilecek birini! 
16

 

 

Cornelia, bunu söylerken tabi ki baĢka bir erkeği kastetmiyordu, Grace‟in 

sığınacağı, onu koruyacak olan kendisiydi. Çünkü Grace‟in hasta kocasının aksine 

Cornelia güçlü ve iktidar sahibi bir kadın. Annesinin ölümünden hemen sonra, Grace‟i 

malikanesine davet ediyor ve onu sekteri yapıyor.  Sonsuza kadar yanında kalmasını 

daha evine ilk adımını attığı an çılgınca isteyen, on beĢinci yıllarını her yılı temsil eden, 

muhtemelen hacıların bile adım atamadığı gül bahçesinden kopardığı gülleri sunarak 

kutlayan Cornelia; diğer yandan sosyal hayatında insanlarla kurduğu iliĢkilerdeki soylu 

hanımefendi kimliğini, ev yaĢantısında Grace‟le olan iliĢkisinde koruduğu ve dikte ettiği 

için bu iliĢkiyi kendisi için de imkansız hale getiriyor. Oysa Grace‟e karĢı hissetti yoğun 

sevgi ve istek artık öteleyemeyeceği bir hale gelmiĢ. Bu sebeple bu on beĢinci 

yıldönümünde aralarındaki söylenmemiĢ Ģeylerin söylenmesini istiyor; ömür boyu 

sessizliğe mahkum kalmamak için.   

                                                 
14

 Williams, s.57. 
15

 Williams, s.68. 
15
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GRACE: Cornelia, duygusallığın sana pek yakıĢmadığını kabul etmelisin! 

 

CORNELİA: Suskunluktan baĢka hiçbir Ģey yakıĢmaz mı bana? Ömür boyu 

sessizliğe mi gün giydim ben?
17

 

 

Fakat yaptığı kutlama hazırlığı, sevgisini ifade etmek için kurduğu duygu 

yüklü cümleler Grace‟te, onun umduğu etkiyi yapmıyor.  Çünkü bunları yaparken bir 

yandan, hanımefendi kimliğini aralarındaki farkı her an hatırlatırcasına Grace‟e 

dayatıyor.  Umduğu karĢılığı alamadığı ya da açmazlarının gözüktüğü zamanlarda ise 

güçlü ve saygı duyulan kimliğini korumak için kibirli ve kırıcı davranıyor. Bu Grace‟in 

sekreteri olduğu ilk günden bu yana devam eden bir durum.  

Öte yandan Cornelia; kendine dönük kiĢiliği sebebiyle Grace‟in 

unutulmuĢluğunu göremiyor. Cornelia seçkin kimliği üzerinden toplum tarafından saygı 

ve ilgi gören biriyken, Grace; sadece sekreter konumunda olan unutulmuĢ biri. Bu 

sebeple aralarındaki aĢılamayacak duvarı yıkabilecek olan kiĢi Cornelia, Grace‟e göre. 

Aralarındaki farktan bahsettiği bölüm,  bu duvarın neden oluĢtuğu anlamamızı 

sağlarken, Cornelia‟nın karakterine iliĢkin önemli noktaları bize aktarıyor.  

GRACE: (…) Ġkimizin arasında güçlü olan sensin ve bal gibi biliyorsun 

bunu…Ġkimizin de saçları ağardı!..Ama ak aynı ak değil. Sen Ģu kadife sabahlığınla 

imparator Tiberius‟u andırıyorsun! –imparatorluk kaftanınla!- Saçlarınla gözlerin 

demir renginde! Demirsi bir bozlukta. Alt edilmez! Hemen herkes biraz çekiniyor sende. 

Senin gücünün farkındalar, seni beğeniyorlar bu yüzden. Buraya, sana gelip Ģu ya da 

bu konuda danıĢmak istiyorlar. Bu mevsim Broadway‟deki iyi oyunlar hangileri, hangi 

kitaplar okunmaya değer, hangileri süprüntü- sonra hangi plaklar gerçekten iyi- sonra 

meclise getirilen tasarılara karĢı nasıl bir tavır alınmalı!- Yaa, bir bilgi pınarısın sen!- 

Buna ek olarak da zenginsin! Evet, evet bir servetin var. TaĢınmaz malların, hisselerin, 

senetlerin, Edgewater Yolu‟ndaki malikanen, utangaç küçük sekreterin, Hacıların adım 

atamadığı dillere destan bahçelerin…
18
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Cornelia, yaĢadıkları Meridyen kentinde, kız kardeĢler birliğinin yerel 

kilisesinin on dört yıllık üyesi. Papazlık dahil olmak üzere çeĢitli görevlerde bu yıllar 

boyunca hizmet vermiĢ. Dolayısıyla birinci derece görev olan baĢpapazlık görevine de 

kendisinin seçilmesi gerektiğini düĢünüyor. Ona göre olması gereken de bu. Soyluluğu 

ve seçkinliği tartıĢılmaz biri olarak bu görev ona verilmeli. Ayrıca bu görevi, ancak tek 

baĢına aday gösterilip de seçilirse kabul edeceğini söylüyor. Güç ve iktidar hırsının çok 

net görebiliyoruz bu söylemde. Bunlara ek olarak bir de bu göreve seçilmesine engel 

olmak isteyen bir grup var. Bu grubun varlığı, seçime yönelik tutumunu daha da 

keskinleĢtiriyor Cornelia‟nın.  Onlara rağmen,  baĢpapazlık için üyeler tarafından tek 

aday olarak sunulup onaylanmalı. En üst derecedeki görevi, göreve bir tek onu, 

baĢkasının adı geçmeden uygun görüp seçiyorlarsa istiyor. Tabi ona göre istemek diye 

bir Ģey söz konusu olamaz. Cornelia için “istemek” onun soylu hanımefendi kimliği ile 

yan yana gelebilecek, onun sınıfına ait olan bir Ģey değil.  

Finaldeki telefon konuĢmasıyla seçilmediğini öğrendiğinde kiliseden 

ayrılacağını bildirir Cornelia. Esmeralda‟ya girebileceği diğer derneklerin isimlerini 

sıralasa da ve seçilen kiĢiyi orta malı olarak değerlendirip kendi seçkinliğini 

vurgulamaya çalıĢsa da bu seçimi kaybetmiĢtir. Grace‟le tasarladığı kutlamayı da 

yapamamıĢtır. Cornelia‟nın bu yenilgisi Grace‟le aralarında olan duvarı inceltmeyi 

sağlayabileceği gibi, daha da kalınlaĢtırabilir.  
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2.3. Oyunun Yorumu 

 

SöylenmemiĢ Bir ġey metni, üç farklı yorumla üç kez jüri önüne çıktı. Bu 

bölümde öncelikle, yapılan dramaturji çalıĢmaları sonucu ortaya çıkan, oyunun üç farklı 

yorumu, süreçten bağımsız olarak aktarılacak. Yorumlanma süreci, bu süreçte yaĢanan 

deneyimle birlikte, deneyimim bölümümde ele alınacaktır.  

 

2.3.1. Oyunun Birinci  Yorumu
*
 

 

Oyunun sonunda izleyicide bırakmayı hedeflediğimiz etki; yazarın da ruhunu 

yaĢatmak amacıyla,  birbirine aĢık olan bu iki kadının biran önce birbirlerine sarılmaları 

ve on beĢ yıldır yaĢamadıkları Ģeyleri yaĢamaları. 

Ġzleyicideki düĢünsel salınımın da Ģu olması hedeflenmeli: bu iki kadının 

içinde bulunduğu durumu gören izleyici, toplumsal baskıları ve eĢcinsel iliĢkilere olan 

bakıĢ açısını kınamalı. 

Oyunun geçtiği günden açılarak baĢlayım: 

Grace‟in Cornelia‟nın evine geliĢinin on beĢinci yıldönümü: Grace ve Cornelia 

ilk kez on beĢ yıl önce, Grcae‟in ölen kocasının öğretmenlik yaptığı -Sewanee‟de- 

tanıĢırlar. Cornelia, onu gördüğü bu ilk anda Grace‟in yanında hasta kocası Ralph 

vardır. AnlaĢıldığı üzere uzun bir süredir hastadır Ralph, sağlıklı, güçlü bir erkek 

değildir, Grace de bu sebeple henüz çok genç bir bayanken arzulu, dinamik, tatmin 

olacağı bir karı koca iliĢkisinden uzak kalmıĢtır. Cornelia onu gördüğünde çok 

                                                 
*Bu metin, ikinci gösterimde Grace rölünü oynayacak olan oyuncu arkadaĢımız Merve‟ye, oyunun dramaturjisine 

iliĢkin bilgi vermek amaçlı olarak tarafımdan yazılmıĢ metnin birebir aktarılmıĢ halidir. 
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etkilenmiĢ, Grace‟e karĢı Ģimdiye dek yaĢamadığı bir arzu duymuĢtur. Cornelia,  bunu 

herhangi bir erkeğe karĢı yaĢasaydı atmıĢ yaĢında, hala bakire bir kadın olmazdı.  

 

Ralph‟i hastalıklı haliyle Grace‟in yanında görünce Cornelia, Ralph‟in yerinde 

olmak istemiĢ. Bu sebeple onu çok kıskanmıĢ olmalı. Üstelik adamın kadını mutlu 

edemediğini, Grace‟in sıkılmıĢlığını, sığınma ve korunma isteğini onları birlikte 

gördüğü anda anlamıĢ olacak ki, Ralph ölür ölmez Grace‟e mektup yazıp onu yanına 

çağırmıĢ.  Grace ise Cornelia‟nın gücünden, heybetli duruĢundan aslında kısaca 

kocasında olmayan hemen her Ģeye sahip bu kadından etkilenmiĢ. Kocasının ona 

yaĢatamadığı arzuyu bu kadınla yaĢayabileceğini hissetmiĢ. Ancak Grace, sorunlu da 

olsa, tatmin olmamıĢ da olsa bir iliĢkinin nasıl yaĢandığını biliyor, kocasının koluna 

girip dolaĢmıĢ, duygusal bir iliĢkiyi herkesin gözü önünde yaĢamıĢ bir kadın. 

Cornelia‟nın tersine.  

Cornelia ise kilisede ve çevrede oldukça hatırı sayılır, nüfusu olan bir kadın. 

Kız kardeĢler birliği üyesi, kilisede çeĢitli görevlerde yıllarca hizmet vermiĢ. Dinin 

hayatındaki yeri büyük; her Ģeyden önce konumu gereği. Yani Cornelia‟nın 

malikanesinin dıĢındaki sosyal yaĢantısı çok köklü ve baskın. Bu Ģekilde bir sosyal 

yaĢantıya sahip olan Cornelia‟nın Grace ile olan iliĢkisi çevrede ancak sekreter – 

iĢveren iliĢkisi olarak bilinebilir. Eğer bir eĢcinsel iliĢki yaĢanacaksa bu kesinlikle gizli 

ve evin içinde kalmalı ve yaĢanmalı, oysa Grace böylesi bir kapatmalığı, metres 

konumu istemiyor, yaĢanacaksa en azından iki dost gibi de olsa evin dıĢında da 

yaĢanabilsin istiyor. Ancak Grace, Cornelia‟nın bu sosyal sınıfta iktidar sahibi oldukça, 

iktidarını güçlendirdikçe bu iliĢkinin asla bir sekreter- iĢveren iliĢkisinde öteye 

gidemeyeceğini biliyor, bu yüzden ne kadar acı olsa da Cornelia‟nın sosyal hayatındaki 

güç ve iktidar kaybının onları yakınlaĢtıracağını öngördüğünden baĢpapazlık seçimini 

kazanamasın diye birliğin içindeki kliği organize ediyor. Bu da Grace‟in yıldönümü 

hediyesi oluyor Cornelia‟ya. Çünkü aralarındaki söylenmemiĢ olan Ģeyin söylenmesi ya 

da yaĢanması, yakınlaĢmalarına bağlı ve bu da Grace‟e göre her yıl için alınmıĢ on beĢ 

gülle değil, ancak sınıfsal ve sosyal olarak aralarındaki açığın ve farkın kapanması 

sonucu baĢarılabilir.  

Cornelia‟ya göre ise bugün yapılacak baĢpapazlık seçimlerini kazanırsa 

iktidarın en tepesinde olacağı için, bu iktidardan aldığı güç sayesinde sosyal çevreden 
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daha izole ve Ģimdikine göre daha az sorgulanan kısaca daha rahat bir yaĢantıya sahip 

olacak. Ona göre bu hem Grace‟in ona hayran olmasını sağlayacak hem de iliĢkilerini 

daha rahat yaĢabilecekleri bir zemin, bir güce sahip olmuĢ olacak.  

 

Aslında o da, tam tersi bir yerden planlıyor olsa da Grace ile on beĢ yıldır 

yaĢayamadığını yaĢamak için bu seçimleri kazanmayı istiyor ki bu iktidar tırmanıĢı ve 

bu tırmanıĢın gücü, hayatta Cornelia‟nın en iyi bildiği Ģey; böyle bir yoldan giderek 

iliĢkileri için çözüm bulmak giriĢimine ve heyecanına ĢaĢırmamalı. Seçimi kazanacağını 

düĢündüğü için olsa gerek, aynı gün ve saatlerde Grace‟e olan aĢkını da itiraf etmeye 

karar veriyor. Bu sebeple on beĢ yılı temsil eden on beĢ gül alıp, hazırladığı masaya bir 

tanesini diğer on dördünü de yazıĢma masasına koyuyor. Seçime gitmiyor, evde kalıyor. 

Masadaki telefon ise Esmeralda‟nın araması için hazır bulunuyor. Cornelia, Grace‟den 

söylenmemiĢ Ģeyi söylemesini istiyor, asıl derdi meseleyi açmak ve konuĢmak, seçimi 

kazanınca artık söylenmiĢ olan Ģeyler yaĢanmaya da baĢlayabilecek Cornelia için, iĢte 

iliĢkilerinin on beĢinci yıldönümünün ayrıcalığı burada. 
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2.3.2.Oyunun İkinci Yorumu: 

 

Oyunun Ġkinci Yorumunda,  iki kadının arasındaki aĢk; temel çıkıĢ noktası 

olarak belirlendi. Birinci dramaturjiden farklı olarak Grace klik meselesine dahil 

edilmedi.  Sebebi ise ikinci dramaturjide Cornelia‟nın, Grace‟e, kiliği yapmak zorunda 

bırakacak kadar kendine dönük ve farkındalığı az olarak yorumlanmayıĢı. Temel isteği, 

on beĢ senedir yaĢanamamıĢ olan bu aĢkı artık yaĢamak ve dokunmak olarak belirlenen 

Cornelia karakteri, Grace‟in unutulmuĢluğunun daha çok farkına vardırılarak,  hırsıyla 

baĢa çıkmak zorunda bırakılmıĢtır.  

Grace‟i ilk gördüğünde ona aĢık olan Cornelia, kocasının öldüğünü öğrenince 

Grace‟i evine davet eder.  Grace de Cornelia‟nın soylu hanımefendi görünüĢünün 

ihtiĢamından etkilenmiĢ olacak ki bu daveti kabul eder ve Cornelia‟nın yanına gelir. 

Cornelia, Grace‟in sonsuza kadar yanında kalmasını istemiĢtir eve daha ilk geldiğinde. 

Ancak bu kadını evinde ne sıfatla tutacaktır? Toplum içinde oldukça saygın bir yere 

sahip olan ve bu konumunu kaybetmeyi aklının ucundan bile geçirmeyen Cornelia, 

Grace‟i sekreteri yapar. Önceleri bu iliĢki, topluma karĢı aralarındaki duygusal iliĢkiyi 

gizlemek için bir formül gibi bulunmuĢ olsa da, bu duygusal iliĢki, var olduğu bilinen 

ancak konuĢulmayan bir iliĢki olduğu için sekreter- hanımefendi iliĢkisine dönüĢmüĢtür. 

Grace‟in sekreteri olduğunu sitem edercesine vurguladığı yerler bu yorum düĢünülerek 

oynanmalıdır. On beĢ yıldır konuĢulmadığı için Grace, bundan sonra da 

konuĢulamayacağını düĢünür. Hatta konuĢulmamasının daha iyi olacağını çünkü 

yaĢayamayacakları bir iliĢkiyi konuĢmanın kendisini daha çok kıracağını bilmektedir.  

Öte yandan Cornelia‟nın saygınlığını ve sosyal konumunu korumak için içinde 

bulunduğu faaliyetler yoğunlaĢtıkça Grace, unutulmuĢluğunu daha çok hissetmektedir.  

Bu aĢk iliĢkisini o da yaĢamak istemektedir ancak konuĢacak biri varsa o kiĢi 

Cornelia‟dır.  Grace‟in tiradı bu yönelimle oynanmalıdır ki Cornelia; Grace‟in 

unutulmuĢluğunun ve eğer söylenecek bir Ģey varsa, onları kendisinin söylemesi 

gerektiğinin farkına varsın.  
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Temel isteği, seçimi kazanmanın ötesinde aralarındaki aĢkı konuĢmak ve artık 

bu aĢk iliĢkisini yaĢamak olan Cornelia, Grace‟in unutulmuĢluğunun ve suskunluğunun 

sebebinin farkına vararak oyunun sonunda baĢpapazlık seçimini kaybettiğinde büyük bir 

yıkım yaĢamayacak.  

 

CORNELİA: (…) Ġsteselerdi bile asla üstlenemezdim bu görevi
19

 

Cornelia‟nın bu repliği ise, bu yorumda samimi bir Ģekilde ve Grace için baĢ 

papazlıktan vazgeçebilecek olduğunu ima eder bir yerden oynanacak. Böylece iki 

kadının birbirlerine yakınlaĢarak bu aĢk iliĢkisini yaĢayabileceklerine dair bir umut 

doğacak. 

 

2.3.3. Oyunun Üçüncü Yorumu:  

 

Oyunun ikinci gösteriminden sonra, yönetmenin danıĢmanı Müge Gürman 

tarafından yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak yeni bir dramaturji çalıĢması 

yapıldı. Ġki karakterin iliĢkisinin,  tutku iliĢkisi değil tutsaklık iliĢkisi olarak 

yorumlanması gerektiğiydi bize söylenen. Yönetmen de danıĢmanının yönelimleri ve 

oyuna iliĢkin notları izleğinde yeni bir dramaturji çalıĢması yaptı. Güç ve iktidar 

hırsının tutsağı olmuĢ bir kadınla, gidecek baĢka bir yeri olmadığı için onun tutsağı 

olmuĢ bir diğer kadının iliĢkisiydi bu. Kendi cinselliği yok olmuĢ Cornelia‟nın, 

kendinden genç ve güzel olan Grace‟in de cinselliğini yok ettiği bir iliĢki içinde, iki kız 

kurusu olarak görünmeliydi karakterler. Cornelia‟nın baĢpapazlık seçimini 

kazanacağından emin olması gerekirdi ki sonunda büyük bir yıkım yaĢayabilsin.  

Oyunun sonunda, iktidar ve güç tutsağı olan bu kadının seçimi kaybetmesi 

üzerine yaĢadığı yıkım Grace‟le olan iliĢkisindeki dengeleri değiĢtirecek ve belki bu 

noktadan sonra Grace‟e ihtiyaç duyacak Cornelia.  

                                                 
19

 Williams, s.67. 
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3.1. SÜREÇ ANALİZİ; Deneyimim 

 

Birinci gösterim için yapılan hazırlık sürecini dramaturji ve uygulama 

bağlamında yönetmenin bakıĢ açısıyla yazılan prova notları üzerinden analiz edeceğim.  

 

9 Mart 2008 :  SöylenmemiĢ Bir ġey adlı oyun ilk kez okundu. Oyunculardan 

Hülya oyundan pek etkilenmediğini yeterli aksiyon olmadığını söyledi. Yönetmen, 

oyunda yeterli aksiyon ve çatıĢmanın olduğunu hatta bu oyunun karakter çatıĢmasına 

dayalı bir metnin olduğuna değinerek metnin oyuncu için daha elveriĢli olduğunu ifade 

etti. Yönetmen Tez DanıĢmanı Öğretim Görevlisi Müge Gürman‟a da  oyunun okutulup 

değerlendirmesine karar verilerek provaya son verildi. 

Serim düğüm çözüm gibi klasik bir kurguya sahip olmayan, iki karakterin on 

beĢ yıllık iliĢkisinin bir kesitine tanıklık ettiğimiz metin, ilk okuduğumda bu 

özelliklerinden ve daha çok söze dayalı olmasından dolayı beni harekete geçirmedi.  

12 Mart: Yönetmen 2 gün boyunca Yazar Tennessee Williams hakkında 

araĢtırmalar yaptı. Bu araĢtırmalarda Tennessee Williams‟ın hayat hikayesinin ve 

eĢcinselliğinin hemen hemen bütün oyunlarına etki yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca, 

Güneylilik ve Güneyli kadın olgusunun da önemli bir yer aldığı gözlendi. Özellikle bu 

oyunda Toprak sahibi, bakire, Güneyli bir kadın karakter olan Cornelia Scoot 

karakterinin özellikleri belirmeye baĢladı. Cornelia ile Grace arasındaki iliĢkinin 

özellikleri tartıĢıldı. Lezbiyenlik olasılığı ve lezbiyenlik olgusunun oyunculara ve 

sahnelemeye ne katacağı üzerinde tartıĢıldı. Bu arada oyuncu Hülya hala oyunun 

kendisini heyecanlandırmadığını ifade etti. Yönetmen danıĢmanı Müge Gürman oyunu 

okudu ve telefonda oyuncular ve yönetmenle değerlendirme yapıldı. Oyuncular için 

elveriĢli ama riskli, yönetmen için pek elveriĢli olmadığını ve mümkünse baĢka bir oyun 

üzerinde düĢünülmesini salık verdi. 

Ġkinci okumadan sonra oyun beni hala heyecanlandırmamıĢtı evet ancak ben de 

bunun üzerine gitmeye karar verdim. Oyununun ve karakterlerin derdini anlamalı ve 

bana uzak gibi görünen bu derdin içinden metinle iliĢki kurarak kendi derdimi 

bulmalıydım. Bu Ģekilde ilerleyerek metni ve karakterleri deĢifre etmeye baĢladık.   

Cornelia Scott, benim oynayacağım rol olarak belirlendi. Yönetmenin fiziksel 

uygunluk açısından ters bir kast yapmak isteği, oyuncu olarak benim de karĢı 

çıkmadığım bir durumdu çünkü beni daha çok zorlayacağını, üstesinden nasıl geldiğimi  
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ya da gelemediğimi deneyimleyebileceğim bir imkan olacağını düĢündüm.  Ġlk olarak 

soylu hanımefendi kimliğini düĢünerek karakteri daha dik oturtmaya,  yukarıdan 

baktırmaya ve daha kalın bir sesle konuĢturmaya baĢladım.  

 

14 Mart : Birkaç kısa oyun okundu ve değerlendirilmeleri yapıldı. Ancak 

SöylenmemiĢ Bir ġey adlı oyuna tereddütler olsa da devam edilmeye karar verildi. 

Cornelia‟nın Ģizofreni olasılığı üzerinde duruldu ancak böyle olmadığına karar verildi. 

Daha çok geçmiĢle olan bağının kopamaması ve bugüne ayak uyduramaması, gücünü 

kaybetme korkusu üzerinde hemfikir olundu. Grace‟in, Cornelia‟nın iktidar ve güç 

tutkusu yüzünden kendini var edemediği ve trajedisinin bu olduğu üzerinde tartıĢıldı. Ġlk 

günden itibaren Hülya‟nın yönetmene sorduğu „‟bu oyunun cümlesi ne olacak ve 

oyuncuları hangi aksiyon üzerinden oynatacaksın‟‟   sorusu soruldu. Yönetmenden 

tatmin edici bir cevap alınamadı ve yönetmenin kafasının karıĢık olduğu gözlendi. 

 

Görüldüğü gibi dramaturji ve uygulama sürecini birlikte yürüttük.  Ġlk 

okumalarda karĢılaĢtığım zorluk, henüz metnin bize ne söylediğini anlamadan, 

karakterler ve iliĢki üzerine yorumlar yapılması oldu. Birçok yorum yapıldı ancak bu 

yorumların bir sınırı olmadığı için bu durum hem kafamızın karıĢmasına neden oldu 

hem de referans olarak metnin bize söylediğinden uzaklaĢmamıza sebep oldu. Ben de 

bunun üzerine yönetmene yukarda okuduğunuz soruyu sordum.  

 

17 Mart :  Yönetmen; gün boyunca oyunun cümlesini ve oyuncuları oynatacak 

hikayeyi düĢündü. Oyunun yazıldığı dönemin sosyolojik yapısı üzerinden yaptığı 

araĢtırmalardan yola çıkarak MC CARTHY dönemi solcu avını temel alarak Ġktidar 

yanlısı belki de birkaç solcuyu ihbar etmiĢ olan Cornelia‟nın, Grace‟in solcu olduğuna 

dair Ģüphelerinin söylenmemiĢ bir Ģey olabileceğini oyuncularla paylaĢtı. Ama özellikle 

Grace‟in böyle bir yapısı olmadığı ve söz konusu durumun oyunun ana yapısına zarar 

verebileceğine karar verilerek bunun bir motif olarak bir yerde kullanabileceği 

konuĢuldu. Ana meselenin ikili iliĢkilerdeki karakter savaĢımı ve kiĢilik meselesi olduğu 

ve bunun oyunda da söylendiği gibi iki kiĢi arasında her zaman söylenmemiĢ bir Ģey 

vardır olarak yer aldığı ve daha çok bunun üzerine gidilmesi gerektiğine karar verildi. 

Prova sonunda Hülya hala duygulardan konuĢulduğunu oyuncuları harekete geçirecek 

aksiyonların ortaya çıkarılmadığını belirtti. Oyuncu ile yönetmen iliĢkisi dile getirildi. 

Yönetmen bu konuyu aĢmak için tekrar Metin ve Oyun dersinin notlarına baĢvuracağını 

söyledi ve provaya gergin bir Ģekilde son verildi. 
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Oyundaki çok temel bir yönelim olan “tuhaf gerginlik” neydi? Ben Cornelia‟yı 

sadece gergin olduğunu bilerek oynatamazdım, gerginlik gözükmesi gereken Ģeydi. 

Gerginliğin sebebini bilmeye ihtiyacım vardı. Duygusunu bilmek karakteri oynatmaya 

yetmiyordu.  

18 Mart: Doç. Dr. Çetin Sarıkartal‟a SöylenmemiĢ Bir ġey adlı oyunda karar 

kılındığı söylendi ve olur alındı. Yönetmen, temel mesele olarak Grace‟in 

„‟dayanamıyorum‟‟ dediği noktaya hangi koĢullardan geldiğini araĢtırarak 

varılabileceğini belirtti. Bu meselenin Grace‟in  kiĢiliğinin yok sayılmasına 

dayanamadığı ve Cornelia‟ın bunun farkında olmadığı  belirtildi. Çünkü, Cornelia 

kendinden baĢka kimseyi görmüyor. Güllerin ne ifade ettiği, Grace‟in  kullandığı 

damlanın ne ifade ettiği ve Cornelia‟nın neden Kız KardeĢler Birliği toplantısına 

gitmediği üzerinde konuĢuldu. Hülya ve yönetmen bir kez daha oyunun neden ve nasıl 

oynanacağı üzerine tartıĢtı ve ortam gerildi. Oyuna dair yönetmen ve oyuncu 

arasındaki söylenmemiĢ bir Ģey bir kez daha bulunamadı.  Yönetmen kendini ifade 

edemediği ve oyuncusuna güven veremediği için bunalıma girdi ve Stanislavski metodu 

üzerine okumalar yapması gerektiğini oyuncularıyla paylaĢtı.  

 

Yönetmeni olan bir oyunda çalıĢmaktaydım.  Dolayısıyla bu metin aracılığıyla 

izleyiciye ne göstermek istediğini bilmeliydim. Hedef olarak da öncelikle iki kadının 

arasındaki iliĢkinin çıkartılması belirlendiği için, anların yaĢatılması önemliydi. Anları 

yaĢatmak da doğru aksiyon geçiĢlerini gerektiriyordu. Aksiyonların belirlenmesi ise 

yönetmenin; dramaturji ve oyunun tasarımı bağlamında performansa bakıĢını. Ben bu 

bakıĢı bilmek istiyordum.  

 

19 Mart: Yönetmen Stanislavski metodu üzerine yaptığı okumalardan güç 

alarak biraz daha oyuncularını dinlemeye karar verdi. Ve oyuncularına oynadığı 

karakterler ve diğer karakterlerle olan iliĢkilerini anlatmaları için söz verdi. Oyuncular 

konuĢurken uzun süre konuĢmadı. Sadece dinledi. Oyuncuların konuĢmalarından sonra 

Cornelia‟nın bakireliği ve kilise ile olan iliĢkisinin karakterini ve dolası ile de Grace  

ile olan iliĢkisine nasıl etki yaptığı üzerinde konuĢuldu. Cornelia‟nın bir erkek gibi 

davrandığı ve bunun da Grace‟in hayallerini ve kiĢiliğini öldürdüğü konusunda hem 

fikir olundu. KiĢiler Arası Çekicilik adlı makale okundu. „‟Korku, nefret ve önyargı 

içindeki bir kiĢi diğer insanları insanlık haklarından mahrum edebilir‟‟ cümlesi 

tartıĢıldı. Bu cümle Cornelia‟yı ne kadar çağrıĢtırıyor üzerinde duruldu. Bütün yaĢadığı 

olumsuzluklara rağmen Grace‟in neden evden gitmediği değerlendirildi. Bir gece ya da 

bir gün önce ne yaĢamıĢ olabilecekleri tartıĢıldı. Yeniden lezbiyenlik üzerinde duruldu. 

Yönetmen bir gün öncesine dair bir hikaye yazması gerektiğini ve en kısa zamanda 

yazacağını ifade etti. 
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Cornelia‟nın erkek gibi davrandığı konusunda hem fikir olunması üzerine ben 

bunun Cornelia‟nın tavırlarına nasıl yansıtabileceğimi araĢtırmaya baĢladım. Dönemin 

toplumsal yapısında kadın ve erkeğin egemenlik alanlarını inceleyerek fikir sahibi 

olmaya çalıĢtım. 

„Çiftlik sahibi zengin aileler, büyük aile yapısı içinde, geniĢ 

alanlardaki malikane benzeri evlerde yaĢamaya baĢlamıĢlardır. Böyle bir 

düzende, erkek hem kendi hem de zenci kölelerin sahibi ve efendisi 

durumunda bütün ailenin koruyucusu ve ekonomik gücün merkezi 

olmuĢtur. Erkeğin bir süre sonra yörenin siyasal yapısı üzerinde söz sahibi 

olmasıyla egemenlik alanı geniĢlemiĢ ve kadını iyice evinin içine 

hapsetmiĢtir.‟ 
20

 

 

Cornelia da, o dönem bir erkeğin sahip olduğu egemenlik alanına sahipti.  Bu 

onun güç ve iktidarla olan iliĢkisini ve bu iliĢki üzerinden Grace‟e karĢı olan tutumunu 

anlamama yardım edebilirdi.  Evdeki ve çevreye karĢı kurduğu hakimiyeti 

çıkarmalıydım karakterde ki bu hakimiyetin zamanla Grace‟i nasıl ezdiğini ve onun için 

dayanılmaz bir hale geldiğini izleyici anlayabilsin. Cornelia‟nın dıĢarısıyla olan 

iliĢkisini telefon konuĢmalarıyla gördüğümüz için, telefon her çaldığında telefonun 

ucundaki kiĢi o anda evin içinde beliriyormuĢ gibi düĢünerek, karakterin dıĢarıya olan 

tavrını belirlemeye çalıĢtım. OturuĢuna, duruĢuna çeki düzen verdirerek ve dıĢarıya 

karĢı daha üstten bakan ve hakim bir duruĢla oturtup telefon konuĢmalarını yaptırtmaya 

baĢladım. Aralarındaki duvarın gözükmesi için Grace‟le kurduğu iliĢkide de bu tavrı 

görmeliydik. Ancak bu tavır, prova günlüğünde bahsi geçen kiĢiler arası çekicilik 

21
makalesinden yola çıkarak Cornelia‟yı, Grace karĢı nefret duyan ya da ön yargıyla 

yaklaĢan bir yönelimle oynatarak ortaya çıkamazdı. Cornelia‟nın kendi durumu içinde, 

farkında olmadan Grace‟e karĢı ezen ve kıran bir tutum içinde olması gerekirdi. Bu 

farkında olmayıĢ Grace tarafından da görülmeli ki hem bunca yıldır neden gitmediği 

sorusuna sebep oluĢturabilsin hem de kliğe dahil olmasını anlayabilelim.  

 

 

                                                 
20 A. Didem Uslu,Amerikan Tiyatrosunda DüĢler,1.Basım,Dokuz Eylül Yayınları. Ġzmir,2001,s.250 
21 Dr. Hayrettin Akyıldız, “KiĢiler Arası Çekicilik”.Felsefe Dergisi,sayı 2-3,1990,ss.71-76  
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20 Mart: Temel meselenin iliĢkiler olduğu üzerinde duruldu ve oyuncular ve 

yönetmen kendi iliĢkileri üzerinde örnekler vererek gerçekliğin ne olduğu tartıĢıldı. 

Cornelia‟nın bakireliği ve yaĢı üzerinde duruldu. Yönetmenin Ankara yolculuğu 

dolayısı ile tek okumayla prova sona erdi. Yönetmen, sahneleme ve oyuncuları harekete 

geçirecek hikayeyi düĢünerek yolculuğunu yaptı ve yolun yarısında aradığı cevapları 

buldu. Ankara‟da SöylenmemiĢ Bir ġey oyunu ile ilgili tez‟i bulmak için D.T.C.F 

Tiyatro bölümüne gitti ancak Tez‟i bulamadı. Daha sonra tez sahibi ile telefonda 

görüĢüldü. Tez sahibi yönetmenin doğru yolda olduğunu ifade etti. 

Cornelia‟nın yaĢı, benim için sadece yaĢanmıĢlık bağlamında önemliydi. 

Fiziksel görünüĢ olarak atmıĢ yaĢında bir kadın olmaya çalıĢmadım. Sadece karakterle 

ilgili analiz yaparken bu atmıĢ yılı, yaĢanmıĢlık olarak karakterin özelliklerinin üzerine 

ekledim. Grace‟e olan aĢkına rağmen, onun üzerinde kendini var etme alanı 

tanımayacak kadar hakimiyet kurduğunun farkında olamayıĢını, bunca yıldır 

kemikleĢmiĢ bir düzenin koruyucusu konumunda olmasına bağladım. Beni karakterle 

ilgili en çok zorlayan noktalardan biri bu; „farkında olmama‟ noktasıydı.  

 

21 Mart: Ankara dönüĢü hemen prova yapıldı. Yönetmen hikayesini 

oyuncularla paylaĢtı. Oyuncular memnun kaldı ve bu hikayenin kendilerini 

oynatabileceğini belirtti. Yönetmen bir çocuk gibi sevindi. Oyunun baĢında var olan 

gerilimin nedeni yaratıldı.  

 

Yönetmenin hikayesi Ģuydu; bir gece önce Cornelia, Grace‟in tuttuğu günlüğü 

bulur. Günlükte Grace; Cornelia‟nın sosyal etkinliklerinin yoğunluğundan ve hırslı 

tutumundan Ģikayet etmektedir.  BaĢpapazlık seçiminden haberdardır ve seçilmesini 

istemediğini yazmıĢtır günlüğe. Aralarında bir tartıĢma yaĢanmıĢtır.  

Cornelia‟yı,  buna içerlemiĢ ve nedenini anlamaya çalıĢarak oynatmaya 

çalıĢtım.  Bu hikaye, önceleri oyunun giriĢ bölümündeki gerginliğin yaratılmasına 

imkan verdi. Ancak ilerleyen bölümler için yetersiz kaldığını gördük. Çünkü gerginlik, 

on beĢ yıllık bu iliĢkinin çıkıĢsızlığından doğmalıydı aslında ve oyun boyunca devam 

etmeliydi. Dolayısıyla Grace‟in dayanamıyorum repliği ile baĢlayan tiradına kadar 

çalıĢmamızı ilerletebildik. Sonrası gelmiyordu.  
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28 Mart: Tez yazarı Burak Tamdoğan provaya katıldı. Psikoloji mezunu 

olduğu için Tezinde karakterleri ve iliĢkilerini bir psikolog gözüyle incelediğini anlattı. 

Öz yıkıcı benlik, ayna teorisi, aĢk, Ģiddet, erkeklik, kadınlık kavramlarının metinde nasıl 

yer aldığını anlattı. Yönetmenin yazdığı hikayeyi okuyarak, doğru bir yaklaĢım 

olduğunu belirtti. Bu görüĢme ses kaydı olarak kayıt altına alındı. Daha sonra oyun 

okunarak değerlendirme yapıldı. Hülya bu görüĢmeden sonra rahatladı Yönetmene 

güvenmeye baĢladı. 

 

Burak Tamdoğan‟ın bize verdiği bilgiler aydınlatıcı oldu özellikle ancak 

karakterin psikolojisini analiz etmek onu oynatmaya yetmiyordu.  Bu görüĢme, daha 

çok Cornelia‟nın içinde bulunduğu durumu analiz edebilmek için bilgi edinmemi 

sağladı. Cornelia‟nın; Grace‟in gençliği, güzelliği ve çekingenliği karĢısında ne 

hissettiğini anlamam gerekirdi ki ona olan hayranlığını oynayabileyim.  Kendisinin 

olmak istediği ama olamadığı kiĢi olarak da görüyor olabileceğini düĢündüm Grace‟i.  

Burak Tamdoğan‟ın çalıĢmasından aktardığı bilgiyi bu bağlamda değerlendirmeye 

çalıĢtım.   

“Cornela‟nin aynası Grace. Aynaya baktığı, olmak istediği ama olamadığı 

Grace olduğu için kırmak istiyor. Bu bir aĢk hikayesi. Öz kıyıcı paronaya; bir Ģey olmak 

istersin özencin vardır. Ya kendini ya olmak istediğini öldüreceksin çünkü bir Ģeyden 

iki tane olmaz, bir fanatiğin çok sevdiği birini öldürmesi gibi. Teammülen kalkıĢma var 

ama kendisi de öleceği için öldüremiyor. Kıskaç altında tutarak parça parça öldürüyor. 

Bu Ģekilde kendisi de var olamıyor. Çünkü hiçbir zaman kendisi, Grace olamayacak.”
22

 

 

29 Mart:  Önceki provada gündeme gelen kavramlar üzerinden metin yeniden 

okundu. Aralarındaki lezbiyen iliĢkinin sahnelemede ne kadar kullanılacağı üzerinde 

konuĢuldu.  

 

 

 

                                                 
22 Burak Tamdoğan,-oyuncu-, “SöylenmemiĢ Bir ġey oyunundaki karakterlerin analizi”konulu görüĢme,Ġstanbul:28 

Mart 2008  



 28 

 

Metne baktığımızda özellikle Cornelia‟nın Grace‟e karĢı yaĢadığı aĢkı ve 

arzuyu görmek mümkün. ĠliĢkilerinin, sekreter – hanımefendi iliĢkisinin ötesinde bir 

iliĢki olduğu açık. Öte yandan cinsel bir beraberlik yaĢıyor olduklarını söylemek de 

ancak bu Ģekilde yorumlanırsa mümkün. Biz bu Ģekilde yorumlamamayı tercih ettik. 

Birbirlerine dokunmuyor ancak dokunmak istiyor oluĢları dramatik aksiyonu 

besleyecek olan enerjinin ortaya çıkmasını sağlayacak bir yönelim olacaktı hem 

partnerim hem benim için.  

 

1 Nisan: Ġmparator Tiberius ve eĢcinsellik üzerine bulunan bir makale okundu. 

EĢcinselliğin erkeklik ve kadınlık anlamında ne ifade ettiği bunun iliĢkiye nasıl yansıdığı 

üzerinde konuĢuldu. Fiziksel yakınlıklarının ne kadar olabileceği gözlendi. Cornelia‟nın 

nefes nefes‟e kalıĢı ve ellerinin titremesinin psikolojik ve fiziksel nedenleri üzerinde 

konuĢuldu. 

 

Cornelia‟nın dokunmak isteyiĢinin, baĢka bir deyiĢle Grace‟e karĢı duyduğu 

arzunun önüne gelen engeller, Cornelia‟yada bazı fiziksel tepkilere yol açıyordu. Ben 

ellerinin titremesini, nefes nefese kalıĢını, yaĢının getirdiği fiziksel engellerden çok 

arzusunun karĢılaĢtığı engellere vücudunun verdiği tepkiler olarak oynamaya çalıĢtım.  

 

2 Nisan:  Bir önceki gece ve günlük ile ilgili yeni saptamalar yapıldı. Hülya, 

kız kardeĢler birliği ile ilgili tartıĢmanın yapılmadığını varsayalım. Yalnızca 

Cornelia‟nın günlüğü okuduğunu varsayarak Cornelia‟nın günlükten dolayı baĢlayan 

gerilimini Grace merak etsin diye öneri getirdi. Kabul edildi. Böylece Cornelia‟nın 

gerilimine bir neden olacak ve Grace bu gerilimin nedenini merak ederek oynayacak. 

Oyuncular replikleri duygu ve eyleme çevirmeye baĢladılar. Hülya gerildi, Evrim 

ağladı. Bu enerji karĢısında yönetmenin kalbi sıkıĢtı. Artık oyuncular karakterlerinden 

„‟ben‟‟ diye bahsetmeye baĢladılar. 

 

Uygulama sürecinde, dramaturjik anlamda yapılan çalıĢmanın eksikliği ya da 

yanlıĢlığının da ortaya çıktığını görüyor, metnin bize sunduğu imkanlara tekrar göz 

atmak ihtiyacı hissediyorduk. Dramaturji çalıĢmasının böyle uzun bir süreye yayılması 

benim oyuncu olarak role hazırlanma sürecimi sekteye uğrattı.  
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Karakterin yaratılmasına yönelik yapmam gereken çalıĢmanın yerini oyunun 

dramaturjisine yönelik yapılan çalıĢma aldı. Beraber yürüttüğümü düĢündüğüm bu 

çalıĢma sürecinde karakterin yaratılmasıyla ilgili eksik kalan kısımları ve neden eksik 

kaldığını ancak jüri gösteriminden sonraki yorumlar aracılığıyla anlayabildim.  

 

4 Nisan: Okuma yapıldı, ilk beĢ sayfanın eylem ve istekleri belirlendi. 

Oyuncuların enerji düĢüklüklerinden dolayı prova erken bitirildi.  

 

Eylem ve isteklerin belirlenmesi, anların yaĢatılabilmesi için gerekliydi. Ben 

bu çalıĢmanın öncesinde yönetmenin, metinde ayırdığı bölümleri neden orda ayırdığını, 

o bölümlerde ne görmek istediğini anlamaya çalıĢtım.  Bir bölümden diğerine geçerken 

değiĢecek olan aksiyonu yaratabilmek için buna ihtiyacım vardı. Bu aksiyon, benim 

belirlediğim isteklerin enerjisi aracılığıyla yaratılabilirdi. En azından sözün içinden bu 

enerji akmalıydı ki oyun sadece konuĢmaktan ibaret kalmasın. Ġki kadının arasındaki bu 

iliĢki ancak böyle bir enerji akıĢıyla kurulabilir ve izlenmeye değer bir performans 

olabilirdi. Karakterimi oynatacak istekleri belirlemeye baĢlamıĢtım ancak dramaturji 

çalıĢması devam ettiği için bu istekler de değiĢiyordu, çünkü aksiyonlar değiĢiyordu.  

 

5 Nisan: Eylem ve istek ayrımları metnin tamamında yapıldı. Oyuncuların 

yalnızca okuyarak eylem ve isteklerinden etkilenimleri tartıĢıldı. Yönetmenin bu 

çalıĢması aslında sahnelemede ne görmek istediğine dair ilk iĢaretler olarak belirdi. 

Cornelia‟nın keskin duygu geçiĢlerine rağmen Grace‟in tiradına kadar olan 

durağanlığının yaratacağı ritim üzerinde konuĢmalar yapıldı. 

 

8 Nisan: Ayaklanarak okuma yapıldı. Genel olarak oyuncuların rahatladığı 

görüldü. Gösterim tarihi üzerinde anlaĢmazlıklar oluĢtu. Oyuncuların daha çok prova 

yapma güdüsü yönetmeni gerdi. 1 Mayıs günü Yönetmen DanıĢmanı Müge Gürman‟a 

oyun gösterimine ve fikirlerini almaya karar verildi. 
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10 Nisan 

Doç Dr. Çetin Sarıkartalla görüĢüldü. Günlük meselesini olumlu karĢıladı. 

Grace‟in Cornelia‟ya bir kazık attığını ve bunu kendini var etmek için yaptığını dile 

getirdi. Üstün amaçlarının bunlar olabileceğini belirtti. Ġtme-çekme-bırakma-tutma ve 

enerjilerinin yönelimlerinin belirmesi gerektiğini söyledi. Provada hiç kesilmeden bu 

amaçlarla okundu. Cornelia‟nın son olarak sekreterim dediği yerin Cornelia ve Grace 

için ne anlam ifade ettiği tartıĢıldı. Yönetmen ne yapacağını ĢaĢırdı. Bu konuda bir an 

önce bir seçim yapması gerektiğini ifade etti. 

 

Çetin Sarıkartal‟la yapılan görüĢmenin sonunda; Grace‟in Cornelia‟ya bir kazık 

attığını ve bunu kendini var etmek için yaptığını dile getirmesi üzerine, kliği Grace‟in 

yapmıĢ olabileceği fikri de göz önüne alınarak dramaturji çalıĢması devam etti ve 

oyunun birinci yorumu hemen hemen ĢekillenmiĢ oldu.  

 

11 Nisan: 

Enerji akıĢına dikkat edilerek okundu. Enerji akıĢları doğru verildiğinde 

oyunun-durumun daha anlam kazandığı görüldü. 1 hafta prova yapılamayacağı için 

oyuncuların ve yönetmenin bu bir hafta boyunca daha önce konuĢulmuĢ ve tanımlanmıĢ 

Ģeyleri analiz etmesine karar verildi. Yapılacak ilk provada ayakta çalıĢılmasına ve 

artık eylemlerin nasıl oynanacağına baĢlanılmasına karar verilerek provaya son verildi. 

16 Nisan: 

Oyuncu Hülya ile buluĢularak metindeki eylem değiĢim noktaları üzerinde 

ayrıntılı olarak konuĢuldu. Böylece oyuncu istek ve enerji akıĢlarını daha kolay 

belirleyecek.  

23 Nisan: 

Toplanıldı ancak prova yapılmadı ÇalıĢma sistemi üzerine ve Ģimdiye kadar 

oyun üzerinde yapılan çalıĢmalar değerlendirildi. 

25 Nisan: 

Ayağa kalkıldı. Özellikle Cornelia‟nın duruĢları ve ses nefes özellikleri 

üzerinde çalıĢıldı. Mümkün olduğunca mizansen belirlemekten kaçınıldı. Daha çok 

oyuncuların söz ve hareketlerinin iliĢkisi üzerinde duruldu. 
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28 Nisan : 

Doç. Dr Çetin Sarıkartal ve diğer tez öğrencilerine çalıĢmalar üzerine bir 

sunum yapıldı. Cornelia ve Grace karakterleri üzerine konuĢuldu. Cornelia ve Grace 

arasındaki sınıfsal farklılığın iliĢkilerine nasıl yansıdığı ve cinsel hayatlarının boyutu 

üzerinde konuĢuldu. Genel olarak gelinen aĢamanın iyi bir aĢama olduğu Doç. Dr. 

Çetin Sarıkartal tarafından belirtildi.  

 

Sunum, benim açımdan oldukça ĢaĢırtıcı geçti. ġimdiye kadar yapılan 

dramaturji çalıĢması üzerinde partnerimle ve yönetmenle hem fikir olduğumuzu 

sanıyordum ancak sunumda öyle olmadığını gördüm. Yorum; üçümüz tarafından farklı 

algılanmıĢtı. Bunun uygulama sürecini de sekteye uğrattığını anladım. Mizansen 

belirlemiyorduk ancak her provada baĢka aksiyonlar üzerinden oynadığımız için 

ilerleme kaydedemiyorduk. 

2 Mayıs: 

Eylem bölümlerine göre prova alındı. Hala dayanamıyorum bölümüne kadar 

olan bölüm yeterli duygu yoğunluğunda olamadığı için tirada geçiĢ yapılamadı. 

Yönetmen bu durum üzerinde düĢüneceğini belirtti. Ayrıca bu hafta her gün prova 

yapılmasına karar verildi.  

4 Mayıs: 

Doğaçlama yapıldı oyunda ismi geçen kiĢilerin telefon etmesi doğaçlama 

yapılarak her iki karakterin tepkileri ölçüldü. Ayrıca doğaçlamaya evin hizmetçisi 

Lucinda dahil edilerek her iki karakterin sınıfsal farklılığın tepkileri gözlendi. Metin 

unutularak durumlar yeni cümlelerle doğaçlandı. ÇalıĢma sonunda her iki oyuncu da 

bu çalıĢmadan olumlu olarak bir sonuç aldığını ifade etti. 

 

Doğaçlamalar iki karakterin iliĢkisini anlamak için bize oldukça yardımcı oldu. 

Grace‟in Cornelia‟ya olan sevgisinin ortaya çıkmasını sağladı. Çünkü sunumda da 

belirttiği gibi oyuncu arkadaĢım Evrim, Grace‟in Cornelia‟yı sevmediğini düĢünüyordu.  

 

7 Mayıs: 

Oyuncu Evrim ayağını burktuğu için Evrimin evinde oturarak prova yapıldı. 

Vucut kullanmadan ses vurguları dikkate alınarak prova yapıldı. 
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10 Mayıs: 

Sahnede prova yapıldı. Bu ilk sahne provasında oyuncular karakterlerine 

mekanda yer bulmaya çalıĢtı. Kısır bir prova oldu. 

11 Mayıs: 

Sahnede prova yapıldı. Karakterlerin birbirlerine fiziksel yakınlığının nasıl 

olacağı konusunda tartıĢma çıktı. Yönetmen kendisini ifade edemediğini söyleyerek 

provayı bitirdi. 

13 Mayıs: 

Sahnede doğaçlamalar yapıldı. Oyuncu Evrim, doğaçlamaların kendisine 

yardımcı olacağını söyledi. Grace, Cornelia‟nın evine ilk geldiği günün 5.yıl sonrasının 

ve Cornelianın seçimleri kazandığı anlar üzerinde doğaçlamalar yapıldı. Grace‟in bir 

erkekle iliĢkisi olduğu  an üzerine doğaçlama yapıldı. Bu doğaçlamalar sayesinde 

oyuncular karakterlerin durumlarını dıĢarıdan gözlemleme olanağına sahip oldu. 

14 Mayıs: 

Yönetmen‟in Tez DanıĢmanı  Müge Gürman‟a oyunun tamamı aksesuarlar ve 

kostümler kullanılarak göstermek ve önerilerini almak üzere toplanıldı. Oyunun ilk 

sayfası bitmeden DanıĢman oyunu keserek yönetmenin oyunu iyi açamadığını belirtti. 

Gül ve telefonu kullanarak oyuna dair bir giriĢ yapılması gerektiğini söyledi. Gül ve 

telefon‟un Cornelia için ne ifade ettiği üzerinde konuĢuldu ve sahnelemeye aktarılarak 

oyunun açılıĢ sahnesi durum ve mizansenle belirlendi. Oyuncuların oynadıkları 

karakterlere ses ve jest olarak bir takım belirlemeler yapmaları üzerinde çalıĢıldı. 

Aslında metinde yeteri kadar gerilimin var olduğu ve bu gerilimin yönetmenlik ve 

oyunculuk açısından nasıl verilmesi üzerinde konuĢularak, denemeler yapıldı. 

Yönetmen‟in aslında metnin içeriğine ve dramaturjisine dair ortak fikirde olduğu 

gözlendi ancak yönetmenin oyunculara oyun verme konusunda yetersiz olduğu 

danıĢmanın açılımlarıyla daha çok ortaya çıktı. Bu gözlemden sonra danıĢman daha 

çok yönetmenin oyunculara hangi yönelimlerle nasıl oyun vereceği üzerinde çalıĢtı. 

Oyun %25‟i bu izlekte çalıĢıldı. YaklaĢık iki saatlik çalıĢma sonunda yönetmen 

çalıĢmanın bitmesini istedi... DanıĢmanın yaptığı tespitler ve teknikleri kullanarak 

gerisini ve oyunun tamamını yeniden ele alacağını söyledi. Bu çalıĢmada oyuncuların 

metni daha iyi kullanarak daha canlı yaĢayan durumlar çıkardığı ve daha yaratıcı 

oldukları gözlendi.  

Bu provadan aklım oldukça karıĢık ayrıldım. Cornelia‟yı daha çok bir zangoç 

gibi yorumlamam istendi benden. Böyle bir yorum da pek tabi uygulanabilirdi. Ancak 

bu yeni yorum, o güne kadar böyle bir yorum da pek tabi uygulanabilirdi. Ancak bu 

yeni yorum, o güne kadar üzerinde çalıĢtığımızdan farklı bir dramaturji çalıĢmasını 

gerektiriyordu. Müge Gürman‟la yaptığımız provada bize verdiği bazı oyunları ve 

yönelimleri performansa taĢıdık ancak dramaturji sürecinde konuĢtuklarımızı 

değiĢtirmeyeceğimizi yönetmenimiz bize bildirdi.   
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25 Mayıs: 

Sahnede beĢ saat prova yapıldı. Enerji akıĢlarının ritmine göre bölümlemeler 

yapıldı. Her bölüm aĢama aĢama çalıĢıldı. Yönetmen danıĢmanı Müge Gürman‟ın ritm 

ve iliĢki dizgesi dikkate alındı.  

26 Mayıs: 

Grace‟in dayanamıyorum dediği replikten sonrası ve final bölümü çalıĢıldı. 

27 Mayıs: 

Sahnede 2,5 saat prova yapıldı. Önce Cornelia‟nın telefon sahneleri  çalıĢıldı. 

Oyuncular arasındaki iliĢki dikkate alınarak mizansenler akıtıldı. Müzik dinlemeye 

baĢladıkalrı andaki durumlar çalıĢıldı. Bu an için her bir oyuncu ve yönetmenin farklı 

düĢündüğü ortaya çıktı. Garce‟i oynayan oyuncu ısrarla Cornelia‟ya dokunmak 

istediğini dile getirdi. Yönetmen ikisinin de ayrı durmasının gerilim yaratan bir an 

olduğunu ifade etti. Bu an üzerinde çeĢitli varyasyonların denemesi yapıldı. En sonunda 

bir seçim yapıldı. ġimdi söyleyeceğim repliği ile baĢlayan blok‟un nasıl oynanması 

gerektiği üzerinde yoğun tartıĢma yaĢandı. Bir sonraki prova bu blok‟u hallederek  

baĢlamak üzere prova bitirildi. 

 

Son provalar genelde yoğun tartıĢmalar Ģeklinde geçti. Bu durum performansa 

hazırlık sürecini sekteye uğrattı. Ben bu hazırlık sürecinde üzerinde çalıĢtığımız Ģeyleri 

sahneye taĢımaya çalıĢtım. Oyuncu arkadaĢım Evrim sahne üzerinde deneyerek 

oyunlarını belirlediği bir yöntemle çalıĢıyordu. Ben de daha önceden belirlenmiĢ 

aksiyonları ve enerji akıĢlarını düĢünerek ve onları tutmaya çalıĢarak oynuyordum. 

Bunun bende bir sorumluluk gibi belirmesi karakteri beslemek için yapmam 

gerekenlerin eksik kalmasına sebep oldu.   

 

23 Haziran‟da ilk gösterimimizi yapmak üzere jüri karĢısına çıktık. Oyun 

bırakmak istediğimiz etkiyi izleyici üzerinde bırakmadı. Ġzleyicinin gördüğü bizim 

göstermek istediğimizden çok farklı oldu.  Performans sırasında, oyuncu Hülya olarak 

yaĢadıklarımın oynattığım karakteri de etkilediğini gördüm. Oyunun tasarımını tutmaya 

çalıĢarak oynarken gerilmiĢtim ve bu gerginlik karakterimin de gerilmesine sebep oldu 

ve Cornelia, o zamana kadar oynadığımdan daha sert ve öfkeli bir hale büründü.  
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Performansa hazırlık sürecindeki dramaturji ve uygulama çalıĢmalarında; on 

beĢ yıldır bir arada yaĢayan, aralarındaki tutku iliĢkisine rağmen sınıfsal farklılıktan ve 

bu farkın Cornelia tarafından görülemeyiĢinden ötürü çıkıĢsız bir iliĢki yaĢayan iki 

kadını göstermeyi hedeflemiĢtik ama bu hedefe ulaĢamadık.  Birbirleriyle didiĢen ve 

aynı evde yaĢamak zorunda kalmıĢ iki kadının iliĢkisi gibi gözüktü daha çok.  

Cornelia‟nın; Grace‟te gördüğü ve hayran olduğu çekingenliği, saflığı ve doğallığından 

öte, Grace‟in, ondan yılların acısını çıkarmaya çalıĢırmıĢ gibi oynaması Grace‟e karĢı 

Cornelia‟yı olması gerekenden daha da hırçınlaĢtırdı. Öte yandan oyunun tasarımını 

tutmaya çalıĢtığım için sahnede o anda olana reaksiyon vermekte yetersiz kaldım. Kendi 

tanımımla iyi bir kriz yöneticisi olamadım. Gerek dramaturji çalıĢmasına ağırlık vererek 

karakteri yaratma sürecimi sekteye uğratmam gerekse oyunun ve bir anlamda 

yönetmenin tasarımını tutmaya çalıĢırken oyuncu olarak sahnede o an olana doğru 

reaksiyonu vermeyi atlamam, oyuncu olarak yapmamam gereken hatalardı.  

Birinci gösterimden sonra jüri bizden, yaptıkları değerlendirmeleri dikkate 

alarak oyunu çalıĢıp bir kez daha göstermemizi istedi yani uzatma aldık. Partnerim 

Evrim, oyunun birinci gösterimi sonunda çalıĢmaya devam etmeyeceğini bildirdi. 

Yönetmenin araĢtırmaları sonucu, çalıĢmak isteyecek birkaç oyuncu bulundu ve 

görüĢüldü. Yönetmenimizin oyuncu arkadaĢı Merve ile provalara baĢladık. YaklaĢık bir 

ay kadar provalar devam etti. Ancak Merve ile çalıĢma sürecimiz bu bir ay sonunda 

bitti.  Yeni bir partner bulacağı zamana kadar yönetmenden haber bekledim. Aynı dili 

konuĢabileceğimiz bir partnerle ancak bu çalıĢma süreci yeniden baĢlayabilirdi. Böyle 

bir aĢamada oyuncu arkadaĢım Ece Aksel, bize yardımcı olacağını söyledi ve provalara 

yeniden baĢladık.  

Oyunumuzun ikinci gösterimi, 25 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleĢti. Oyunun 

ikinci yorumundan da anlaĢılabileceği gibi, izleyiciye göstermek istediğimiz aĢklarını 

yaĢamak isteyen iki kadının iliĢkisiydi.  On beĢinci yıl dönümü için Grace‟e sürpriz bir 

kutlama hazırlayan Cornelia‟nın öncelikli derdini, Grace‟in bu hazırlığı görmesi ve ona 

hediye olarak koyduğu gülü fark etmesi olarak belirledim. Söylenmeyen Ģeyleri 

konuĢmaya baĢlayabilmek için Cornelia‟nın hazırlığını Grace‟in görmesi önemliydi. 

Güle ve kutlama hazırlığına beklediği reaksiyonu alamayan Cornelia‟nın hırçın ve 

kibirli bir tutumdan çok, sabreden ve kırmamaya özen gösteren bir tutum belirleyerek 

oynatmaya çalıĢtım. Böylece Grace‟e olan aĢkı daha iyi görünebilecekti.  
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Gösterimden sonra yapılan değerlendirmelerden çıkan sonuç;  Cornelia‟nın 

daha keskin hatlarla oynanması gerektiği yönündeydi. Cornelia‟nın seçimle kurduğu 

iliĢki eksik kalmıĢtı bu sefer de. Oyundaki geçiĢler ve değiĢimler birbirlerine bulaĢık 

olarak görünmüĢ, performansın güç izlenmesine sebep olmuĢtu. Ben karakterimi 

yorumlarken temel olarak, anları yaĢatmak için enerji akıĢlarını doğru akıtmaya 

uğraĢtım. Ancak bu çaba, yorumu sahne üzerine aktarmak için yeterli olmadı. 

Yönetmenim performansa hazırlık sürecinde iki karakterin arasındaki iliĢkinin, -yorum 

bağlamında- kurulabildiğini söylemesi bana güven vermiĢti. Ancak, gösterimden sonra 

iki kadının derdinin izleyici tarafından anlaĢılamadığını gördük. Jürinin 

değerlendirmeleri dikkate alınarak yönetmenin oyunu tekrar sahnelemesi istendi. 

Yönetmen, üçüncü gösterim için danıĢmanının sahnelemeye ve oyunculuğa iliĢkin 

görmek istediklerini ana izlek olarak belirleyerek yeni bir çalıĢma süreci baĢlattı.  

Üçüncü kez jüri karĢısına 04 Haziran 2009‟da çıktık. Oldukça kısa bir sürede 

tamamen değiĢik bir yorumu, farklı oyunculuk teknikleri kullanarak çalıĢtık. 

Cornelia‟nın dinin ve düzenin tutkulu bir koruyucusu olarak görünmesi gerekiyordu. 

Hareketlerinin daha stilize olması, görünüĢünün bir baĢ rahibeyi çağrıĢtırması üzerinde 

çalıĢtım. Grace‟le kurduğu iliĢkide ona olan aĢkı üzerinde durmadan, hanımefendi 

kimliğini ön plana çıkararak Grace‟i ezen ve sadece kendi istediği Ģekilde davrandığı 

sürece onun var olmasına izin veren bir yönelimle Cornelia‟yı oynatmaya çalıĢtım. 

Ancak bu değiĢimlerin sahnede yaĢatılabilmesi için uzun bir çalıĢma süreci gerekliydi. 

Üçüncü gösterim sonunda jürinin yorumları da bu yönde oldu. Performansa hazırlık 

süreci, yoruma bütüncül bir Ģekilde hakim olamadan, yönetmenin yönelimlerini 

uygulamaya çalıĢmakla geçti.  
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Oyunun seçilmesinden son gösterimine kadar olan süreç;  on altı ay gibi bir 

zaman dilimini içermektedir.  Oldukça uzun bir süreç olduğu için,   deneyimimin 

tamamının bu çalıĢmaya aktarılması mümkün olmadı.  Biz bu sürece, aynı mezuniyet 

projesinden sorumlu iki oyuncu ve bir yönetmen olarak üç kiĢi baĢladık.  Ortaya çıkan 

performansta iki oyuncu, karakter yaratımı; yönetmen de sahneleme baĢarısı üzerinden 

değerlendirilecekti. Film ve drama programında, yönetmenlerin ve oyuncuların 

performansa ve dramaturjiye dair ortak bil dilli konuĢmalarının,  bölümün amaçlarından 

biri olduğunu sanıyorum. Buradan bakıldığında iki oyuncu ve bir yönetmenin aynı 

mezuniyet projesinde birlikte çalıĢmaları bölümün amacına hizmet eder gibi 

görünmüĢtü bana. Ancak bu ortak dili konuĢmanın sandığımdan çok daha zor olduğunu 

gördüm.  

Yönetmenin notları üzerinden yaptığım süreç analizi bölümünde, dramaturji ve 

uygulama çalıĢması sırasında kendimle, yönetmenle ve partnerimle kurduğum iliĢkide 

yaĢadığım sıkıntıların deneyimini aktarmaya çalıĢtım.   

Eğitim sürecinde öğrendiklerimizi,  uygulama aĢamasına doğru bir Ģekilde 

aktarabiliyor muyduk?  Performansa hazırlık ve gösterim süreci bunu anlamamıza 

yardımcı olacaktı.  Temel referans noktası, aynı oyunu çalıĢan üç kiĢi için de, eğitim 

sürecinde öğrenilenler olmalıydı. Ya da daha önceki tecrübelerin ve eğitimin üzerine bu 

programda öğrenilenleri ekleyerek ilerlemeliydik ki kendi alanlarımızda geliĢim 

gösterebilelim.  Daha önceden öğrenilmiĢ yöntemler ve bu yöntemlerin çakıĢması, 

çalıĢma sürecini ve geliĢimimizi sekteye uğrattı.   

SöylenmemiĢ Bir ġey oyununu çalıĢma sürecinde pek çok Ģey öğrenmemin 

yanı sıra, hocalarımın ortak değerlendirmesi üzerinden onlara katılarak söyleyebilirim 

ki bu çalıĢma, eğitim sürecindeki oyunculuk performanslarımın ötesine geçen, 

oyunculuğumu bir adım öteye sıçratabildiğim bir çalıĢma olmadı. Öte yandan, metin ve 

karakter analizi üzerine yoğun bir Ģekilde çalıĢtığım bir süreç yaĢadım. Oyunculuk için 

çok önemli olan, „sahne üzerinde partnerini dinleme‟ üzerine kendimi geliĢtirdiğimi 

sanıyorum.  
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Bu çalıĢma, iki yıllık yüksek lisans eğitimimde, öğrenilenlerin pratiğe geçirilme 

aĢamasında yaĢadıklarım üzerinden alınmıĢ bir ders niteliği taĢıyor benim için.  
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EK 1 GÖSTERİM BİLGİLERİ  

GÖSTERİM BİLGİLERİ :  

GÖSTERİM YERİ: KADĠR HAS  ÜNĠVERSĠTESĠ, 

CĠBALĠ KAMPÜSÜ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ TĠYATRO 

DERSLĠĞĠ 

GÖSTERİM TARİHİ: 23. HAZĠRAN. 2008 

OYUNUN ADI: SÖYLENMEMĠġ BĠR ġEY 

YAZAN: TENNESSEE WILLIAMS 

ÇEVİREN: TOMRĠS UYAR 

YÖNETEN: NĠHAT ALPTEKĠ 

 

OYNAYANLAR: 

 

CORNELIA SCOTT: HÜLYA ÇABUK 

GRACE LANCESTER: EVRĠM ASUTAY  
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GÖSTERİM BİLGİLERİ :  

 

GÖSTERİM YERİ: KADĠR HAS  ÜNĠVERSĠTESĠ, 

CĠBALĠ KAMPÜSÜ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ TĠYATRO 

DERSLĠĞĠ 

GÖSTERİM TARİHİ: 25. MAYIS. 2009 

OYUNUN ADI: SÖYLENMEMĠġ BĠR ġEY 

YAZAN: TENNESSEE WILLIAMS 

ÇEVİREN: TOMRĠS UYAR 

YÖNETEN: NĠHAT ALPTEKĠ 

 

OYNAYANLAR: 

 

CORNELIA SCOTT: HÜLYA ÇABUK 

GRACE LANCESTER: ECE AKSEL 
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GÖSTERİM BİLGİLERİ :  

 

GÖSTERİM YERİ: KADĠR HAS  ÜNĠVERSĠTESĠ, 

CĠBALĠ KAMPÜSÜ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ TĠYATRO 

DERSLĠĞĠ 

GÖSTERİM TARİHİ: 04. HAZĠRAN. 2009 

OYUNUN ADI: SÖYLENMEMĠġ BĠR ġEY 

YAZAN: TENNESSEE WILLIAMS 

ÇEVİREN: TOMRĠS UYAR 

YÖNETEN: NĠHAT ALPTEKĠ 

 

OYNAYANLAR: 

 

CORNELIA SCOTT: HÜLYA ÇABUK 

GRACE LANCESTER: ECE AKSEL 
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