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"Dersimiz: Kadýn",

Türkiye'deki eðitim emekçilerinin en
büyük örgütlerinden olan Eðitim-Sen'e baðlý Tiyatro Eðitim-Araþtýrma
2004 yýlýnýn ilkbaharýnda, sözümüzü oynayarak söyleyebilmek,
Birimi (TEAB) tarafýndan yazýldý. Ýstanbul 2 no.lu þubede kurumsaldert edindiðimiz dünya ve memleket hallerini tiyatral biçimlerle
laþma sürecine giren TEAB, emekçinin tiyatrosunu daha doðrusu
anlatabilmek gayesiyle ufak ve amatör bir tiyatro ekibi kurduk. Ve
emeðin tiyatrosunu örneklemekte, bir sendika tiyat-rosu giriþimini
o günden bu yana pek çok oyun, þiir dinletisi, sokak tiyatrosu ile
gelenekselleþtirme yolunda ilerlemektedir.
izleyicilerle (ya da hayal ettiðimiz tabirle izleyici-oyuncularla)
"Dersimiz: Kadýn", eðitim emekçilerinin dünyasýnda kadýn sorununu
biraraya gelmeye çalýþtýk.
ele alan birbirinden baðýmsýz bölümlerden (kýsa oyunlardan) oluþAmatörlüðü, bu iþin gönüllülüðüne, inanç ve heyecanla yapýlmasýmaktadýr. Öte yandan eðitimin öðretmen, öðrenci ve veli ayaklarýna
na ve ekibimizdeki iþbölümünün keskin olmamamasýna vurgu
dair genel sorunlar da bu oyunlarýn konularý arasýndadýr.
yapan bir kavram olarak kullanýyor, gereken emek ve disipline
Oyun metninde, eðitim emekçileri tarafýndan anlatýlan hikayeler, tiyönem vermemek þeklinde algýlamýyoruz.
atral olarak ve yalýn bir biçimde ifade edilmiþtir. Oyunlar arasýnda
Bizler, tiyatroyu bir hükmetme veya uyutma aracý olarak deðil, bir
söylenen epilogda ise oyuna dolaylý gönderme yapacak þekilde, La
sorgulama ve özgürleþme aracý olarak görüyoruz. Tiyatronun,
Fontain'in "Ýnsana Alt Olan Aslan" adlý masalý, bizim bestemizle
insanýn bütün faaliyetleri gibi zorunlu olarak politik olduðunu ve
okunmaktadýr.
yaþamýn kendisinden ayrýlamayacaðýný
Hem kadýn hem de eðitim alanýndaki sorundüþünüyoruz. Bu nedenle gerek oyunBelki tiyatro kendi içinde devrimci deðildir;
larýn benzerliði ve bu sorunlara bakýþýmýzýn
larýmýzda gerekse çalýþma yöntemimizde,
metin yazarlarýyla ortaklaþmasý sebebiyle, ama hiç kuþku yok ki tiyatro bir devrim provasýdýr.
sanatsal-estetik kaygýlarýn yaný sýra politik
Agusto Boal
bizler oyunu okur okumaz benimsedik.
bir bakýþ açýsýyla hareket ediyoruz.
Türkiye'de olduðu gibi Kýbrýs'ta da eðitimin
Oyunlarýmýzda ve eðitim çalýþmalarýmýzda yöneten-yönetilen
parayla alýnýr-satýlýr bir meta haline geti-rilmesi, en çok yoksul ve orta
iliþkileri yerine deneyim aktarmayý, bildiklerimizi paylaþmayý ve
grelirli kesimleri etkilemekte, hem eðitimcileri hem de eðitim almaya
dayanýþarak birlikte üretmeyi tercih ediyoruz. Eðitim çalýþçalýþan gençleri sistemin çarklarý arasýna itmektedir. Kadýnlarýn fizikmalarýmýz gibi oyun provalarýmýzý da, yükü sýrtlanmaya gönüllü
olan bir veya bir kaç "kolaylaþtýrýcý"nýn eþliðinde yürütüyoruz.
sel ya da psikolojik þiddete maruz kalmasý, tacize uðramasý ya da
Eylül ve ekim aylarýnda, aramýza yeni katýlanlarla birlikte vücut,
gerek iþ gerekse ev hayatýnda emeðinin sömürülmesi, bizim
ses, nefes, imgelem, fiziksel aksiyon, yaratýcý doðaçlama ve
adamýzýn da gerçekleri arasýndadýr. Tüm bunlara karþýn,
benzeri alanlarda egzersizler yapýyoruz. Ayrýca teori ve
Kýbrýs'ýn kendine özgü koþullarýna vurgu yapabilmek,
pratiðin birlikte anlamlý olacaðý düþüncesinden hareketle
seyiricimize kendi yaþantýsýndan kesitler sunabilmek için
okuma-tartýþma çalýþmalarý yapýyor ve pek çok tiyatro
kaçýnýlmaz olarak metinde bazý deðiþiklikler de yaptýk.
kuramcýsýnýn eserlerinden feyz almaya gayret ediyoruz.
Bizler, "Dersimiz: Kadýn"ý hem eðlenerek hem de öðrenerek
Bilhassa Bertolt Brecht ve Agusto Boal'ý incelemeye çalýþýçalýþtýk. Yaklaþýk dört aylýk emeðimizin ürününü sizlerle payyor ve Boal'ýn "Ezilenlerin Tiyatrosu" anlayýþýný kavrayarak
laþmaktan ve eleþtirilerinizi almaktan memnun olacaðýz.
memleketimiz koþullarýnda uygulamanýn yollarýný deniyoruz.
"Sanatla öðrenmenin birbirinden ayrýlabilir þeyler olduðuna inanmýyorum.
Her salý 19.30-21.30 saatleri arasýnda Baraka lokalinde,
Ýnsanýn yeni deney ve bilgi kazanýmalarýndan, hele toplumsal yaþantý üstüne
katýlmak isteyenlere açýk olarak hayatýn provasýný yapyeni bilgilerden hoþlanmasý, sanat yapmanýn ve sanat zevki tatmanýn baþlýca kaymaya devam ediyoruz.

naðýdýr." Bertolt Brecht
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