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DDüünnyyaa TTTTiiiiyyyyaaaattttrrrroooo GGüünnüü

"Tiyatro nedir ?" sorusuna alacaðýnýz cevap çoðunlukla þu þek-
ilde olur: "Sahnede oynanan ve insanlarý eðlendiren bir sanat
dalýdýr. " Ancak, tiyatronun bununla sýnýrlý
olmadýðýný, düþünen her insan bula-
caktýr. Çünkü ; tiyatro, hem
sadece sahnede oynanmaz
hem de sadece güldürmez.
Tiyatro; güldürür, aðlatýr,
düþündürür, kuþkulandýrýr,
arayýþa yönlendirir.
Sahnelenir, sokaklanýr.
Her zaman her yerdedir. 

Ýnsanlýk, 2 milyon yaþý-
na ulaþýrken; deðiþik
zaman ve koþullarda,
yaþamý hem anlamaya hem
de anlatmaya çalýþtý. Bunu
dile getirirken de sanat en iyi
araç oldu. Ýþte, tiyatro  bu
sanat dallarýnýn en üst
basamaðý ve en deðerlisiydi
bana göre. Peki tiyatro bu
sanatlarýn neden en üst
basamaðýydý? Yaþanýlan her
þeyi dilediði gibi anlatabildiði;
bazen bir canlýnýn, bazense
bir eþyanýn dili, duygularý,
düþünceleri olduðu için.
Hayatý, kendine özgü bir
mimarlýkla yeniden inþa ettiði
için. Aynadaki adamla, cama
görüntüsü yansýyan adamýn
farklýlýklarýný gördüðü ve gös-
terdiði için. 'Çaðdaþ uygarlýk
dediðimiz, insanlýðýn
günümüzdeki geliþmiþlik

düzeyinden, tüm geçmiþiyle tiyatro sanatýný çýkardýðýnýz zaman
geriye ne kalýr bilir misiniz? Ýnsanlýk dünyasýndan tüm aynalarý
çýkardýðýnýz zaman geriye ne kalýrsa o...'(Ahmet Altan)

Amatör Tiyatro Ve Kýbrýs
"Amatör" kelimesi de týpký "tiyatro" kelimesi  gibi gerçek anlamý-

na kavuþamayan sözcüklerden. Amatör deyince de insanlarýn
aklýna sadece, para karþýlýðý yapýlmayan iþler geliyor. Amatörlük,

insanlarýn bir iþi severek yapmalarý sonucunda o iþten alýnan
hazdýr bence. Bu baðlamda profesyonel oyuncular da

amatör ruhlarýný kaybetmedikleri sürece üretken olmaya
devam edeceklerdir. Amatörler bir iþe soyunduklarý
zaman ona verilen emek daha deðerli olur. Çünkü,
karþýlýðýnda alýnacak takdir edilme olgusu ve beðeni
duygusu parayla satýn alýnamayacak kadar kýymetli.
Amatör tiyatrolara bakacak olursak; üniversitelerin kur-
duðu tiyatro gruplarý, çeþitli derneklerin tiyatro kollarý

bunlara örnek. Çoðu kez
kýsýtlý imkanlarla yapýlan
dekor, oyuncularýn oradan
buradan topladýðý aksesuar-
lar, yardýmlaþma ve emeði
görmenin bir diðer adý amatör
tiyatrolar.

Ülkemizde amatör olarak
sahne alan birçok tiyatro
grubu var. Bunlar arasýnda;
Kýbrýs Türk Komedi Tiyatrosu,
Baraka Tiyatro Ekibi, Tiyatro
Ekim ve üniversitelerin tiyatro
kollarýný sayabiliriz.

Shakespeare'in de dediði
gibi  ' Ýnsaný insana insanla ve
insanca anlatan sanat'ý yani
tiyatroyu, 27 Mart Dünya
Tiyatro Günü'nde kutluyoruz.

Gününüz ve günümüz kutlu
olsun!��
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Dünya
Tiyatro Günü:

Uluslararasý Tiyatro Enstitüsü
1948 yýlýnda kuruldu. Bu enstitü

1961 yýlýnda aldýðý bir kararla 27 Mart
gününü Dünya Tiyatrolar Günü olarak
kabul etti. Her yýl 27 Mart günü Tiyatro

Bayramý olarak kutlanýr.
Tiyatrolar Günü'nde, tiyatroyu halka

sevdirmek için etkinlikler yapýlýr. Hayatýn
bir parçasý ve güzel sanatlarýn en ilgi

çekici kollarýndan biri olan tiyatro-
da, harekete, konuþmaya ve

müziðe yer verilir.

““““DDDDeeeerrrrssssiiiimmmmiiiizzzz ::::   KKKKaaaaddddýýýýnnnn””””
Tek Perdelik Müzikli Komedi

Eðitim ve kadýn sorunlarýný irdeleyen beþ kýsa oyun

Tarih, yer ve saat Mart ayýnýn ilk haftasý medya aracýlýðýyla duyurulacaktýr...

BBaarraakkaa TTiiyyaattrroo EEkkiibbii MMaarrtt AAyyýýnnddaa SSeeyyiirrcciissii iillee BBuulluuþþuuyyoorr

Yazan: Eðitim-Sen Tiyatro Eðitim-Araþtýrma Birimi




