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©EATPIKO HMEPOAOriO 2009 

2009 TİYATRO TAKVİMİr
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TO 0EATPO TQN TOYPKOKYIIPIQN 

KIBRISTÜRK TİYATROSU

ı
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0EATPIKH nOPEIA AEMESOY 

THEATRIKI POREIA LEMESOU1
■f YAYINLAYAN:
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IHMEIQMA 0EATPIKHS ÜOPEIAI AEMEEOY 

THEATRIKIPOREIA LEMESOU GRUBU’NUN BİR NOTU
Bu yılki programımızı büyük bir sevinçle sunuyoruz. Bu onuncu 
ajandayla ülkemizin tiyatro hikayesinin Rumların çoğu tarafından 
bilinmeyen bir parçasını aydınlatmak istiyoruz: Kıbrıslı Türklerini 
Tiyatrosu.
Bu hikaye yüz seneden uzun bir süre aramızda ya da yanımızda 
yazılan fakat kısa süre öncesine kadar bilinmeyen bir hikayedir.
Bu anlamda konusunun seçimi sıradan değildir. Nitekim bu konuyu 
Rumların ve Kıbrıslı Türklerin arasında ilişki ve işbirliğinin gerekli 
olduğuna inanarak ve bu hedefe ulaşılmasında kültürün ne kadar 
önemli olduğunun bilincinde olarak seçtik. Geçmişte bazı ajandalar
da da Kıbrıslı Türklerin Tiyatrosundan söz etmiştik. Örneğin 2003 ve 
2006 ajandalarında Yaşar Ersoy’un sahnelediği Aristofanis'in “Barış” 
isimli tarihsel oyunundan bahsettik. Bu oyun 1987 yılında Lefkoşa 
Belediye Tiyatrosu Vladimiros Kafkaridis Kültür Merkezi’nde 
elverişsiz koşullar altında Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın işbirliği ve 
çabalarında öncü olan SatirigonTiyatrosunun davetiyle gerçekleşmişti, 
2006 mn ajandasında Hristos Zanos’un yönetiminde Kıbrıslı Türk 
oyuncuların katılmasıyla Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Satirigon 
Tiyatrosu ortak yapini olarak sahnelenen Aristofanis’in “Lısıstrata" 
oyunundan söz ettik.

e löıaııeçi] yctçcı jrapouoıöçoupe to <J>exıvö r)pEQoXöyıö 
paç, to öey.aıo oıi] oeıgct, pe to ojtoîo jrgoo;ra0oûpe 

va gıçoupe <pco; oe eva âyvtüOTO, Tou/.a/ıorov yıa touç 
jıegıooÖTegouç EXXıjvoxu;Tgıouç. xoppan T1]Ç lOTOpı'aç TOU 
Oecngou orov totto paç: to Oeaıoo Ttov Tougxoxu;rgîü)v.
Mıa loıogı'a jiou peTpâ jrâvıo cutö ey.arö -/oovıa, pta loıooı'a 
jtou yçatpÖTav avâpcoâ paç ıj ÖLxXa paç aXXâ pey.gı v-roöocpaıa 
jragepeve çevij zaı dyvıoorıı. H CTiXoyfj tou Ospaıo; öev e£vaı 
euxaıgıaxî). rhoTeuape xaı juoTeûoupe oxi]v avdyxi] cjra<})r|ç 
xaı ouvEçyaoı'aç peTaçu EXXi]voxû.toicüv xaı Touqxoxi3j*tquüv 
xaı on] oi]paoı'a tou jroXıxıopoû yıa ıi]v ejıııuyfa auToû tou 
otö/ou.

ortaya konan çabalara az da olsa bir katkıda bulunacağımıza 
inanıyoruz. Siyasal problemimizin en kısa zamanda çözülmesi 
beklentisiyle hepimizin ortak bir vatanda yaşayıp yine ortakça yarat

abilmemizi diliyoruz.

XaiQÖpaoxe, yıaıî auxo to r|peQoXöyıo exöîÖExaı xdxco 
ajtö auv0r|xeç tcou euvooüv tî] ouvegyaoıa EXXr|voxujiQitt>v 
xaı Touqxoxûjiqküv xaı xıç jrgooTraÖEieç yvcugıpıaç p£ Tijv 
tOTogıa xaı xov jtoXıxıopö aXXı'ıXa)v. EXjul;oup£ öxı xaı pE 
auxö xo ıip£QoXöyıo jtagouaıdçoupe Eva pegoç xr)ç toTogîaç 
xou 0edxQou oxr|v Küjıgo xaı xauxöxQOva auppaXXoupe 
eotoj xaı Xıyo oxi] yevızÖTegrı jtgoojtdOeıa xaXXi£Qyeıaç evöç 
xX(paxoç auvaıvEov|ç, £iXıxgıveıaç xaı xaxavâr|ai]ç pETa^û 
öXcov tcov xaxotxcov xou töjiou paç. Me tt|v jrgooöozıa va 
eX0el ouvTopa i] Xuar| xou ;roXmxoû jrgopXr]paTOç xaı va 

Çfjooupe ;rXeov xaı va örıpıougyııaoupe oe pıa xoıvf] ^axQiöa.

M
I

i f

<iAvatpogeç oto OeaTgo tcov Tougxoxu;rgı'tüv, ;rgoo;raOııoape
va oupjregıXdpoupe xaı oe jrakaıÖTega r|pEgoXoyıa. Zxa 
ılpegoXöyıa tou 2003 xaı tou 2006 avatpegOıy/ape oti]v iotooixi'i 
ma ,-tagâoTaoıı Eıçr|vr| tou AgıoTocpâvi], oe ozııvoOeoîa tou 
Yasar Ersoy. H rragdoTaoıı tou «Tougxoxujrçıaxoû AıjpoTixou 
GeâTgou Aeuzcooı'aç» Ö60i]xe to 1987 oto rioXiTiOTixö Kevtço 
«BXaöı'pııgo; Kauxaçîör|ç» perda^6;rg6oxXııoi]Tou «laTtgızoû 
0EÖTÇOU». TO OJTOİO OE ÖÛOXOXeÇ OUV0f|XEÇ OTÖ07]XE TtgCOTOJTOpO 
ott|v rrgoojTdOeıa ouvEgyaoı'aç pe touç Tougxoxu;rgıouç 
oupmrrgıujTeç paç. Sto ıipeçoXöyıo tou 2006 öe. eîyape avatpoga 
otii AuoıOToâTi] tou Agıorotpdvi], pıa xoıvrj jragaoTaoıı 
«ZaTiçıxoû 0eaTçou>'

ı
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2005 yılında “Theatriki Poreia Lemesou” Grubu ETHAL’la işbirliği 
yaparak Limasol’da Kıbrıslı Türk tiyatrosuyla ilgili bir konfer
ans düzenledi. Bu konferanstaki konuşmacı 2009 yılı ajandasının 
basımında bizimle çalışan Limasollu

!TOU
<Tougxoxungıaxoû Aijpoxıxou 

0eötqou Aeuztooıaç». oe oxrjvo0eoîa tou XgıoTou Zâvou, pe
TT|V OUppETOyf] TOUQXOXUnOlWV l]0o.XOlWV.
To 2005 i] 0eaTgıxı'ı riogeıa Aepeooû ouvegyâoTip/.E pe Tiyv 
E0AA yıaxi] öıogyâvooıı oxi] Aepeoö öıâXe'§i]ç yı

xaıtou <
oyuncu, yönetmen, ve tiyatro

araştırmacısı Yaşar Ersoy idi. 
Ajandanın. Rumların 
tarihini ve kültürünü

ve Kıbrıslı Türklerin işbirliğine ve birbirimizin
tanımaya uygun şartlar yaratmak üzere Hem ajandadaki metinlerin yazımı hem de fotoğrafların seçimi Yaşar Ersoy’un 

katkılarıyla gerçekleşti. Ayrıca bütün malzemeler ve fotoğraflar da yine kendisinin 
kıymetli arşivinden geliyor. Kendisi önerimize olumlu yanıt vermese ve kendisinin 
işbirliği olmasa bu ajandanın gerçekleştirilmesi mümkün olmazdı.

a Ti]v lOTooîa
TOU lougy.oi'.urrgıazoû ÖEÛTgou ge ogdrpıı to Aegeoıavö Yasar 
Ersoy, tov iiOojtoiö.

Töao ıı Guyygacpıj ttov v.eıpgvojv tou ıipegoXoyîou öao xaı ıı en:ıXoYij tcov 
(poiToygacjMUJv âyıvav curö 
n:go8QxovTCu ajr6 to n:oXuxıpo jrgoacoTiotö tou açyelo. Xo)Qİç tiiv ctpeoıı 
avTOjt6xQioıj tou oti]v jrgÖTaoıı paç, tîi poıjGeıa tou xaı tti ouvegyaofa 
paÇf tou auTÖ to i]p£goX6yıo öev 0a p^ogoûoe va yCveı xgaypaTixÖTiiTa..

Ilglh makamlarca desteklenerek
yayınlanmasından çok memnunuz, 

tiyatro tarihinin bir kısmını daha

Yasar Ersoy. To uXıx6 xaı oı (J)(OTOYQa(jn'eçtov
Bu ajanda aracılığıyla Kıbrıs’taki

sunmak umudundayız. Aynı zamanda bütün vatandaşlarımızın arasında 
anlayış, içtenlik ve

to ox7]voQexıı. to peLeTtyrij tou OeâTOou. pe 
xov o.toîo zat ouvEçyatöpaoTE oxi]v ezöooıı 
TOU 2009.

f
tou 7lpegoXoy(ou

beraberliği arttıran bir çevrenin gelişmesi için
r



Kıbrıs Türk Tiyatrosu başladığı tarihten itibaren toplumsal ve siyasal 

olaylarla iç içe yaşayarak, etkilenerek ve etkileyerek 2009 yılma 

ulaşmıştır.
Bu konuyu 335 sayfalık bir kitapla ve 242 dakikalık belgesel bir film

le yapan biri için 2009 yılının ajandasında Kıbrıs Türk Tiyatrosunun 

serüvenini kısa başlıklarla ve fotoğraflarla iki dilde (Türkçe - Rumca) 

ajanda boyutu kapsamında sunmak oldukça zor. Çünkü uzun bir tarihi 

ana başlıklarla ve önemli dönemeç noktalarıyla özetleyerek anlatmak, 

belgelemek gerekirdi... Hem de iki dilde.

Batılı yani modern anlamda Kıbrıs Türk Tiyatrosunun başlamasından, 

2009 yılına lam 100 yıl geçti. Bu yüzüncü yılda Kıbrıs Türk 

Tiyatrosunu konu alan iki dilde bir ajandanın hazırlanmasının son 

derece anlamlı ve heyecan verici olduğuna inanmaktayım.

2009 Ajandası; iki toplumun birbirlerini tanıma, yakınlaşma vc barış 

ortamının yaratılma sürecine bir küçük katkı sağlamak ve farklılıkları, 
benzerlikleriyle karşılıklı saygı ve eşitlik çerçevesinde barış içinde 

yaşamaları dileği ile hazırlanmıştır.

Bu dileğe katkı koyan herkese sevgi ve teşekkürler...

t ■ 1o TOUQxoxu;rQiaxö 0eaiQO EtpOaos aıoı'coç to 2009 xaı 
1 av£xa0ev ç,oûoe cijtö xovrd xa xoıvcovıxd xaı JtoXuıxd 

YEyovöıa tou töjtou xaı ouppETEiy.e evegya oe auıa.
H ıoıoQta tou öev propEi va E§avxXi]0E( oûte oe eva PıpXı'o, oüte 
oe Eva vToxıpavreQ xaı <j>uoıxd oûte oe eva ıip£QoX6yıo jtou 
,T£QiyQ(İ<pEl, xai OTtÇ ÖÛO y?,Û)OOEÇ (EXXl]VlX.r| - TOUQXlX.fl), TTJV 
JT£QIJI£TEIÜ)ÖT| ,TOQEÎa TOU TOUQXOXU7CQiaXOÛ 0EÖTOOU p£Oa OJTO 

oûvtojieç "XeÇdvrEçn xaı <j>arroyQa<J>Î£ç. 'E^qejte va a<j>ııyi]0oû|JE 
xaı va TExpi]QicbooupE jııa paxpd lOTogîa, JTEÇıogıÇöpEvoı oe 

ti'tXouç xaı curX(x)5 oe evÖeixtixeç avatpopeç orıç oi]pavTixÖTEQEç 
xapjtEç ttjç. Kaı pa/.ıora oe öûo yX(booEç.

To 2009 oupjr/.Tigdn-ovraı axQipü)ç 100 yoövıa TOUQx.oxujTQiaxoû 
0EdTQou pe oûyy.çovo xaQaxTi'ıoa. nıoTEÛu), öti i] exöooi] evöç 
6iy).cü00ou ıipcQoXoyı'ou o'auTij tî]v ejieteio, Eivat xdxı axQcoç 
or|pavrıxö aXXd xaı ouyxıvi]Tixö.

'

EIPHNH
BARIŞ

HpEQoXöyıo 2009: 'Eva ıipEQoXöyıo ,-rou ETOipdoTip/.E 
\i£ ttjv E.-tı0upıa va a*OTeXeoeı pıa pıxQf| ouppob] oti]v 
CTava-rgooEyyıOTi tiov öûo xoıvoTf|Td)v otii öııpıougyı'a 
<pı>.ıxf|: aTpöo<paiQaç avdpeoö touç, üjote va p^ogeoouv va 
tı'ıoouv peoa oe Eva xX(pa eiqt|\t|ç

xaı

!
toÖTiiTag. pe apoıpaı'oxaı Yaşar Ersoy

OEpaopÖ OTIÇ Öia(pOQEg xai TIÇ OpOlOTiyrEÇ touc. 
Ze ooov; aunnratyav 0- uuti'i ti]v .ıeoond0Eia. EX(j)QdçOJ ttjv
aydL-nı uç euxaQioTi'eç pou...

Yaşar Ersoy

f



Batılı yani modem anlamda Kıbrıs Türk tiyatro hareketi toplumun 
yaşadığı sosyal ve siyasal olaylarla iç içe başlar ve bir paralellik çer
çevesinde gelişir. 20. yüzyılın başında Batılı anlamda Kıbrıs Türk ti
yatro hareketinin başlaması, gelişmesi bugünkü adı ile bilinen Kardeş 
Ocağı’nm çalışmaları ile ortaya çıkar.

0 TOUQXOXUJTQiaXÖ 060X01X6 XlVl]pO, ÖJTCÛÇ aX0lPd)Ç
to tou0xixö Gcaıoo oti]v TouQx(a. §exfvi]oe cltö to 

;ıaQaöooıaxö Osatpo xat peTejreiTa e|eX(x9ııxe oe "öımxö 
ovyXQovo Geaıpo".
Ito ;ra0aöoaıaxö Tou0xoxu;roıax6 Oeaıoo, to ©saıpo 
Ixıu)v, 6r)Xdöfj o Ka0ayxıöÇi]ç. eöıve evrovo y.e^pa otijv 
xoıvu)vıxi] Çcotj. To Oeaıoo tou KaoayxıoÇıı, ;rou ;raıÇÖTav on; 
xa)po^öXeıç, 0Ta zıoçıâ. ora xa<peveîa. ajroTeXoûoe or|pavrıxr| 
Jnyyrj 6taoxeöaoııç. Âgeoe otouç Oeaıeç, xuq((üç eŞamaç tou 
xauoTixoû tou xaQaxTf|Qa.
Srjpeoa, povây.a o Mehmet Ertuğ otov tojieivo tou xwqo oto 
M^ouyıoüx Xav. ouvey.ı'ueı pe ayam], auTOÖuoı'a xaı jıeiopa Tijv 
ts/.vii tou Georrpou tou Ka0ayxıöç,i] ;rou agatıuoe oraöıaxd xaı 
çeyaoTip/e oto öeÛTego pıoö tou 20ou aıtova.

xaıT
t

Kaxa Ti] 6ıâQxeıa tt|ç jrgoeöçnaç tou 
• öıxııyögou Fadıl Niyazi Korkut, i] AÖeX<pıxr| 
( EoTia (Kardeş Ocağı) jtagouoiaoe peıa^û 

|B Ttov etcov 1923 1940 ösxâöeç epya,
ÜM 7T0oxeıpevou va eŞeXıx0e£ xaı va öıaöoOeı to 
K TouQxoxujrgıaxö 0saTQixo xıvr|pa.
* O töıoç paXi0Ta, jtgod)0r)os tiç OeaTQtxeç 

jragaoTaoeıç xaı oe aXAeç x(opo7iöXeıç xaı 
UjTOOTi'ıoıÇe ,TQOoto;uxd veagouç t|0ojtoioûç, 
egyoöoTcuvTaç touç.

}>
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Kıbns Türk tiyatro hareketi, tıpkı Türkiye Türk tiyatrosu gibi önce 
geleneksel tiyatrodan yola çıkmış, daha sonra Batı tiyatrosuna yani 
modem tiyatroya açılmak gibi benzer bir gelişme göstermiştir. 
Geleneksel Kıbrıs Türk tiyatrosunda Gölge Oyunu yani karagöz sosy
al yaşama çok önemli renk katıyordu. Kasabalarda, köylerde kahvel
erde oynatılan Karagöz Oyunu büyük bir eğlence kaynağıydı. Özel
likle eleştirel yapısı izleyenlerin beğenisini artırmaktaydı.
20. yüzyılın ikinci yarısında yavaş yavaş azalan ve unutulan Kara
göz Oyununu günümüzde tek örnek olarak Mehmet Ertuğ sevgiyle, 
özveriyle, inatla Büyük Han’daki mütevazı yerinde yapmaya devam 
etmektedir.

Avukat Fadıl Niyazi Korkut başkanlığında Kardeş Ocağı 1923 - 
1940 yılları arasında Kıbrıs Türk tiyatro hareketinin gelişmesi ve 
yaygınlaşması için onlarca oyun sahneler, diğer kasabalarda da ti
yatro çalışmalarını teşvik eder, bizzat kendisi gençleri çalıştırır ve 
destekler.

j

To TouQxoxunoıaxö 0eaTOixö x(vr|pa. pe tvjv evvoıa tou 
Övtixoû oûyyoovou OeÛTÇOU. ep<pavi0Tipxe cm; aoyeç tou 20ou 
aıcüva pe tt| /.etTOUpyfa Ti]ç AÖeA^ucfjç Eoxîa; (Kardeş Ocağı) 
xaı eleX(xOîlxe a/./.rj>ivöeTa xaı naoa/./.i]‘/.a pe tu xotV(ovıxa 
xat noXiTtxd yeyovÖTO ti]ç xoıvÖTiyraç tojv Touoxoxv*toüj)v.

O Mehmet Ertuğ, o povaÖıx6ç eyjıgöoıonoç jtou ouveytÇeı pe ayounı to «O£ot0O tou Ka0ayxı6Çıı» 
payaÇı tou oto Mjrouyıoûx Xav. (2007)

“Karagöz Oyıuıu" nu Büyük Han'daki yerinde sevgiyle sürdüren tek temsilci Mehmet Ertuğ. (2007i

otoI
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Namık Kemal’in yazdığı “Vatan Yahut Silistre” oyunu batılı anlamda 
sahnelenen ilk oyundur. Mağusa liman ambarında sahnelenen oyunun 
haberini 3 Şubat 1908 tarihli 269 sayılı dönemin Mirat-ı Zaman gaze

tesi yazar.

o jrçcoTO oû'/xqovo EQyo ;rou jaQOUoıctoıi]XE oıi] <jxt|vi] i|Tav 
to «naıoı'öa f| Zddcrrgıa» (Vatan Yahut Silistre) tou Namık 

Kemal. H eı'öııoıı yıa to avepaopa tou Eçyou oti]v clto0i]xii tou 
Xıpavıoû tvjç AppoxmoTOU öıipooi£ÎmıxE oto 269° (pûXXo ti]ç 
E(j)ilHEQi'Öaç «Mirat-ı Zaman» otiç 3 OEpgouaoîou 1908.

T Ztiç ÖExaETiEç tou ’20 xaı tou ’30, Ta 0£aTQixâ Egya jraı^ovıav oto 

OEaTgo «Beliğ Paşa» xaı otouç xıvi]jiaToyQac|)ouç «FIajraöÖ7üouXoç» 

xaı «Magic Palace». H mo xdxoj ayyeX(a öî]pooieuti]xe oti]v 

E(f)il|i£QLÖa «Söz», otiç 27 AEXEgpQiou 1935: «To touqxixö «Darülel- 

han» 0a avEpctOEi aûgıo to Pgaöu xr)v ojuspETa «Arşın Mal Alan» 

otov xıvr||iaTOYQÖc<j>o riajraööjrouXoç». İti] ÖExaETÎa tou 1930 to 

«Darülelhan» EJtaı^E oXeç tiç ojteqeteç tou Nazım Ali İleri.

4
ne

’

Ta gsXıı ti]ç « Hürriyet ve Terakki Kulübü» (Acc^l ti)ç 
EXeuOeQiaç xaı Ti)g Ilçoööou) arou Şex(vıjoe «to öutixö 
■/aoaxıııoa» tou TOUQXoxujtQiaxoü 0eaTQixou xıvıf|paTOç 
(1909)

1920’li 1930’lu yıllarda oyunlar Beliğ Paşa Tiyatrosunda, 

Papadopulos ve Majik Palas sinemalarında yer alır.

Aşağıdaki ilan 27 Aralık 1935 tarihli Söz Gazetesinde yayınlanır: 

“Türk Darülelhanı- yarın akşam Papadopulos Sinemasında Arşın Mal 

Alan operetini oynayacaktır” I930?lu yıllarda darülelhan Nazım Ali 

İleri’nin yazdığı operetleri sahneler.

!
t

Batılı anlamda Kıbrıs Tiirk Tiyatro hareketini başlatan örgüt 
"Hürriyet vc Terakki Kulübü" üyeleri toplu halde. (1909) t

«Emorıç eva âXXo OTOl/eto Jtou paç xaQOJtoıet o’ auxo to Oeatço, 

eivaı to yeyovöç, öti paÇEÛovTaı xı'Xıoı TQiaxöoıoı Toûqxoi xaı 

jtaQaxoXou0oüv to «Gülnihal» p£xQL to teXoç tou, peaa as aıyr| 

xaı öeoç, aav va pQ(oxovTaı ae 6vav leqö vao.»

E(j)iip£Qiöa «Söz» - 15 «bePgouagîou 1938

Oı rıOa-roıoi Ttı;ıapaoraoıı; tov EQyov «naıpiSa ıt IıÂforpıa» 
(Vatan Yahut Silistre) tov Namık Kemal îtov av^zE to 1917. raö 
ttiv .Hürriyet ve Terakki Kulübü» (Aitr/r) tt,ç EkEV0Epiaç 
Ttı; npoöbov). ’Htov to ıpum, Epyo tov Tovpzozvıpıazoü 
0E(İTpov zat TO 0.10(0 avEfiryze ieçiooöteoo aıö oka '
^oya.

K'bm TOrk 7îvam’ *“"*"'"*ilk « ™ rok sahnelenen ovanlardan 
bm olan Namık Kemal'in -Vatan Yahu, Silis,re" oyununun Hürriyet
veTerakk, Kulübü rarafmdan 1917 ydında sahnelenendeki ovun■ 
cular toplu halde.

Ta |ieXıı tou Oıâaou «Darülelhan» (To Snftmjç Mouoıxv|ç), jcou 
y.aOıegrooe xr|v 31eqîoöo ti]ç OTregeıaç oto TOuoxoxu;roıaxo 
0ĞaTQo. (1930)x«ı

Kıbrıs Türk tiyatro hareketinde operetler dönemini başlatan 
Darülelhan (Müzik Evi) üyeleri toplu halde. (1930)

ta âXXa

“Bu tiyatroda bizi sevindiren başka bir hal ve keyfiyet vardır ki, o da 

bin üç yüz kişilik bir Türk kitlesinin bir araya toplanması ve sanki 

bir mabedde imişler gibi, sessizlik ve heyecan içinde sonuna kadar 

“Gülnihal” ‘i takip eylemesidir.”

Söz - 15 Şubat 1938
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VÖOı nOonoıoi .*tov rriıgav heoo; <mıv oneçeıa «O Rtjıoç tou Mûy^a» (Efenin Düğünü) xov İsmail Ertaylan ıo ojto(o 

naoovoıaöE «To orrm xx\z ııouomjç» («Darülelhan»). (1933)

Darülelhan'ın sahnelediği İsmail Ertaylan'm “Efenin Diiğiinii”
P
Ooperetinde rol alanlar toplu halde. (1933)
>

ö
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Aexe(x|3qioç / Aralık
IctvoudçHoç / Ocak

nâpjrai / Perşembe

**) ^ AeutSga / Pazartesi

2 riaQaox8Xjf| / Cuma

^ Q Tqltt| / Salı

3 2d|3(3aT0 / Cumartesi Oı i|0ojıoıo( Ti]ç 3iaQdoTaa)]ç «Enikıcıı» (Akın) tov Faruk Nafiz, to ojioto avE|5aoe i) «AöeX<J>ihi] Eorîa» (Kardeş Ocağı). (1933) 

Kardeş Ocağı'nııı sahnelediği Faruk Nafiz’in "Akın" oyununda rol alanlar toplu halde. (1933)

3 { Teıaçıt] / Çarşamba «O xö<Jfioç jtqooiiX0e oto 0£aTQO aGçöa yıa va Öei aurö to töoo 
a|ı6Xoyo iotoqixo tçyo xaı xo teçciotio xt(qio yejiioe p£ Geoteç... 
Ol V£CIQ£Ç XUQ(£Ç XCU Ol VECCQOl XUQlOl JTOU Jtf|QaV JiEÇOÇ OTO Ge(XTQlx6 
EQYO «Ejr£Xaor|» (Akın) Ei'/av |i£YâXi] exıxuxta xaı paç Sxavav va 
Çfjaoups a^E/aoiEç otiypeç. ExcpQCİi;oupE xov apETçıiTO oEpaopö 
xaı Ti)v £UYV(ü|ioaûvi] paç otov x. Faruk Nafiz, ;ıou ör)nıoÛQY,lae pe 
ti] (pavıaoıa tou to eqyo Akın xaı tou eÖcüoe Çcurı».

“Bu tarihi ve çok değerli eseri görmek için halk akın halinde tiyatroya 
koşmuş ve koca bina seyircilerle dolmuştur... Akın piyesinde rol alan 
hanım kızlarla, genç beyler cidden pek ziyade muvaffak olmuşlar ve bize 
unutulmaz dakikalar yaşatmışlardır. Akın piyesini hayalinde yaratan ve 
ona can veren Faruk Nafiz Bey’e ölçülemeyen ve sayılamayan saygılarımızı 
ve şükranlarımızı yolluyoruz"

4 KuQiaxf| / Pazar
EçnipEpiöa «Söz» - 9 d^Eppouapioi) 1933 Söz - 9 Şubat 1933



Iavomçıog
Ocak

• n r ■

g IIe|JJtni / Perşembe

^ Asutega/ Pazartesi

9 nagaöHE'ufı / Cuma

TqCtt| / Salı

| 0 Zdppaco / Cumartesi

9 Teıagır) / Çarşamba

Oı i]0ojtoıoî jiou jn'ıeav fjiçog aro egyo «Mete» (Mete) tou Yaşar Nabi, xo otcoio Jiagoucuaoe rç «A6eX<pıxı'ı Ecrn'a» (Kardeş Ocağı). (1935) 

Kardeş Ocağı ’nın sahnelediği Yaşar Nabi'nin "Mete" oyununda rol alanlar toplu halde. (1935)

) j Kugıaxf) / Pazar
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IavoudçHOÇ
Ocak 1 ^ ITeiiJitri / Perşembe

Y J Asuıega / Pazartesi

j! f>. n<xQaoxeuf| / Cuma

^ Tgîııı / Salı

| y7 lâppaıo / Cumartesi

| 4 Tex6QTiı / Çarşamba

Ol 7]0ojıoıoı T7]ç ^açdaıaaııç «O Iırogoç» (Tohum), to oıtoîo avâpaoe i] «AöeX<pıxf| Eoıîa» (Kardeş Ocağı). (6.3.1936) 

Kardeş Ocağı'mn sahnelediği "Tohum" oyununda rol alanlar toplu halde. (6.3.1936)
$ Kugıa^f] / Piızar

.. -• -



Iavo'udçıoç
Ocak

i

2 2 / per§embe «. •I

A r' .
f •I

:
I

t; Ii -
^ Aei)TEQa / Pazartesi • !!!,. I

i
2 3 nagaatts'ur] / Cuma:

2Q Tq£tt|/Salı

24 Sappato / Cumartesi

2 | Texûqtti / Çarşamba

Oı tiOojioioC tîiç jüagâoraoııç xou egyou xou Zqlİ&u]q «O 'Epjroçog Trjç Bevex(aç», xo oıtofo avepcıae r\ «AöeX<t>ıxrj Ecma» 
(Kardeş Ocağı). (1938)

Kardeş Ocağı’mn sahnelediği Shakespearc’nin "Venedik Taciri" oyununda rol alanlar toplu halde. (193S)25 Kuçıcotf] / Pc
t zar



' •• t

“Kardeş Ocağı tarafından oynanan METE büyük bir muvaffakiyetlc 
avdLTtvln tou T0i'0X0/.vnmax0Û 0EaTgıxoû ymipaTo; ^ ve |iyatroyu dolduran yüzlerce seyirci tarafından de-

2mItiyav rto/.u or)navnxf| ou|ipo?.f| xoı oı o0/.t)Ttxoı 0|iı lkışlanmışı,r. METE den sonra Filistin Araplannın Kıbns’,an
■40. TOçdUn/.a pc ti; a /.tfrıx£, ^ ^ aldlklannı tasvir eden bir de komedi oynanmıŞt,r

-r/aioıa tnc aoncrnıç zaı aupÇMMl- nes ...... , . .. ,.ı/.aıoıa vauv. Eizav Acunde kendi kendini alaya sarıp, güldüren b.r omek aran,rsa bizim
yapmamız olan bu komedi hiç şüphe yoktur ki bir şaheser sayılacak 

kertededir.”

Stic ÖEzaerfcg tou '30 zaı 
öoa(JTTiQiâTî]Teç. ara
uç aoy.Eç tou Atcitoûqx öıccraıöayû^OTl 
(JT]jia\Tlzf| 0EO71 xaı Ol .'tO/.lTlOTlX£C-Xa/./.LT£yVlX£Ç xaı ıöıaiT£Qa 
©EOTOIZEÇ ÖOaGTÎlOlÖTÎlTEÇ. Ol 0£aTOlXOÎ z/.âöoı tcûv touozizcov 
a0/.rjTixd)v oju/.(üv ti-jç Asuzooıaç, tî]ç AepEOOÛ xaı ti]5 
Aaovazag naoouoîaoav noü.â Eoya. Ontog pa0aîvoup£ cltö 
tiç £<pT|u£oiö£c Tr|ç Enoyjıg. to fvöıaçEoov yıa Ta £Qya auTâ

TO)V

Söz - 22 Mart 1935

H 'Evıooıı Touozozûjtçküv Ayçotcüv aîğıojronıae to 0eaxQo, wc 
sva anoTEkeapaTizo peoov yıa va 8§aö(paX(Çsı xi]v 8vöxîixa xwv 
jiEAcbv xî]ç xaı yıa xi]v en&uorı xwv 7iQo|3Xr|pdTcov xcov aypoToıv. 
O Kemal Deniz, evaç ajtö touç ıÖQuxeç zaı o jiqü)xoç Tevızog 
TçappaTeaç xııç 'Evcuoııç TougzozÜJtgıoov AyQOxd)v ypâtpeı

u.ttjoze ji£ya/.o.

Kıbrıs Türk tiyatro hareketlerinin gelişmesinde spor kulüplerinin de 
çok önemli payı vardır. Bu kulüplerin faaliyetleri arasında, 1930'lu 
ve 1940’lı yıllarda gençlerin sosyal ve kültürel yönden sağlıklı ve 
Atatürk İlkeleri çerçevesinde gelişmesi için spor çalışmalarının yanı oxa ajro|xvi]|ioveu|iaxa xou, öxı jreçıöösuav ano xr|v nd<})0
sıra kültür-sanat ve özellikle tiyatro çalışmaları önemli yer tutar. pEyoı xi]v Apjiöywoxo, JiaQouoıdÇovxaç 0eaxQtxa epya pETaÇû!
Lefkoşa Türk Spor Kulübü. Leymosun Türk Spor Kulübü, Lamaka xcov ojtoi'ü)v xo epyo «KoÇavoykoıı» («Kozanoğlu«) 
Türk Spor Kulübü tiyatro kollan birçok oyun sahneler. Bu oyunlara j 
ilginin büyük olduğunu dönemin gazetelerinden öğreniriz. I Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, üyelerinin hem birlik ve beraberliğini 

i sağlamak hem çiftçinin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 
tiyatroyu etkili bir araç olarak kullanır. Sahneledikleri oyunlarla 
Bardan Mağusa’ya kadar gittiklerini, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğinin 
kurucularından olan ve ilk genel sekreterliğini yapan Kemal Deniz’in 
anılarında yazar.

•<H "AÖ£/.çıxf| Eox(a» (Kardeş Ocağı) naçouoîaoE g£ pEyöta}
CTiTuxıaTO0£aTQixÖ£oyo«METe»(Mete)xaıxaxaxEtQoxQoxf)0ııx£
CL-rö EzaTOvrdÖEç 0£ax£g oto xaTâp£OTO üeotoo. Meto |a(xrr|xe 
xaı pıa ztüptoöı'a, nou rtEoiEyoatpE nok ayöoaçav 01 ‘Açapeç 
inç ria/.aıaTLVTiç vvvcuzeç oto ti,v Kvtoo. Av avaÇ^ooup* 

xöopo Eva toötuto avtooagy.aopoû xaı ıi.agÖTT)Taç 
avapçipoÂa, aurr| n xa>|iu>&ia tou avEpdoap£, tivaı 0E tetoio 
etoicöo TOU P.TOOEİ vo 6Ee,gr,0Ei 01; Eva agıoTougvnpa».

Eçımcgiba «Söz ». 22 Magrldu 1935

OTOV
Oı ııOonoıoC nou nrjpav psçog oto epyo «H Adöa» (Meşale), tou Hikmet A. Mapolar, to onoîo avepaoe i] «Aeoyıi tou Aaoû». (1935) 

Halk Kulübü’nün sahnelediği Hikmet A. Mapolar’m “ Meşale" oyununda rol alanlar toplu halde. (1935)
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Iavoudçıoç; / Ocak 

OsPpoudçıoç / Şubat
/ 9 Hepmı / Perşembe

^ Asuısga / Pazartesi

IIaeaoxeufj/Cuma

2 2 Tq(tî] / Sah

3 i 2«PPaxo / Cumartesi ^0» KUOsOnı-[i> m.. i,,. « « i ij gjffh,
.-.S S-r

28 TeT“QTil / Çarşamba

f|Ü'
: SyŞfe.: 
*s\Kr. 
«fiça ■

■*

*İ1

I
Oı 7]0Ojtoioi jtou nf|Qav ^tegoç oto £qyo «To xoqitoi Ttou t^ııkaye ta (3ouvâ» 
(Dağları Bekleyen Kız) xou Esat Mahmut Karakurt to otiolo naçovoiaoe T] ^ / -»*5?

w.«V«n — -JAV,---
«Touqxixt| A0Xrıııxf| Aâcr/ıı tî)ç Aeuxwo£aç». (1945) *ffiöğ8©ssa:i*■ c'

1 KuQiaxf| / p xıvwa™S2p?2t8;o9;2 TOe<i',tamiî «o,. "■*Lefkoşa Türk Spor Kuliibu niin sahnelediği Esat Mahmut Karakurt'un 
"Dağları Bekleyen Kız" oyununda rol alanlar toplu halde. (1945)

azar:
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^ePpo'udçıoç
Şubat zmmatm

-İlİSfiSâiililHl
nsfiJUiı / Perşembe

2 Aeuıega/Pazartesi

naQaax8*uf| / Cuma

o
J) Tgtıi] / Salı

7 Sûppcao / Cumartesi

4 Tetcioti] / Ç
arşamba

Oı ijOotioioî jtou nfjçav |i£çoç oto egyo «A60oç Aq6|xoç» (Yanlış Yol), xo omoıo Jiagouoıaoe 
T] «TouQxıxf| AOXt|xixîİ A£oxıl xr|ç Aâçvaxaç». (1946)

Larnaka Tiirk Spor Kııliibü'nün sahnelediği "Yanlış Yol" oyununda rol alanlar toplu halde. (1946)8 K^eıcon'ı / p;ızar



Os|3QO'uaQioç
Şubat

j 2 ne(jjıxrı / Perşembe

Ç Aeuteçci / Pazartesi

3 naQaoxevf| / C uma

{ Q Tqi'ti] / Salı

} 4 ^appato / Cumartesi

I | TEiagıi] / Çarşamba

Oı i]0ojtoio( tijç jrciQ(i(Jicxor]ç «Ko^dvoyXou» (Kozanoğlu) ro otcoio Tragouoîaoe i] «'Evcoarı xwv Toûqxwv Aygoıiüv xou Kt6veXı". (5.3.1944)
i

1 5 Kvgıajtfı / P Gönyeli Tiirk Çiftçiler Birliği’nin sahnelediği "Kozanoğlu" oyununda rol alanlar toplu halde. (5.3.1944)
azar



Şubat | U nejajm] / Perşembe

î 5 Aeuıega/Pazartesi

naQaoxeur| /Cuma

y Tqlti] / Sal

/ 2d(3(3axo / Cumartesi

1 0 Tetagııı / Çarşamba

ğgyo «Pcüjıatoç xaı IouXı£ıa» tou Zaı^ıııg, ıo otcoio jıagouoıaaeOı ııöojıoıoC Jtou jn'igav ncgoç 
il «noXıxıarıxîi Eot(a tııç KegOveıaç». (1940)

OTO

Girnc Kiiltiir Ocağı'mu sahnelediği Shakcspeare'in "Romeo ve Juliet" oyununda rol alanlar toplu halde. (1940)22 Kl)QiaXT) / P;ızar



O OeaTÇUCÖç Otaooç «İlk Sahne» (FIqu)xii Zxt|vv|), jiou 

to clîsPoouagıou
avânTU^ı xaı öıâöoöi] xou xoı>QxoxvjxQiaxoı> Oethçou. 

O Otaooç «İlk Sahne» ıÖQ\>0r|xe cog to jrgcbıo EJt;aYY£^paxıx6 
löuoTiv.ö 0eaxQO, pe ngmofiovUa xoı> Üner Ulutuğ. O üner 
Ulutuğ eJieoTçeıpe oxi| Aeuxcoo(a pexû xi)v ajtoc|)oıxııoıı 
cutö xo 0eaxQixö xp.f|pa xov Kqcxxixo{j Qöetou xi]ç ÂYXUQaç xaı 
avepaae xo 0eaxQtxö epyo «Tu(|>köç» (Kör) xou Vedat Nedim Tör, 
pg tıı öi)|inexoy,i] X(üv Kemal Tunç, Hatice Söğüt, Biler Demircioğlu 
xaı Yücel Köseoğlu. (26 <I>ePQOuaQt'ou 1963)
O Otaooç «İlk Sahne» eŞeöıuoe xr)v töıa ejxoxr| xaı eva opöxıxXo 
0eaXQlXÖ Jü8QlOÖlXÖ, XO OJtOLO JT8QIELX8 TOUÇ oxöxouç xaı xouç 
j7QoP/.ıi(aaxiö|ioûç xou. O Otaooç avepaoe pe no\v peQâxt;ıoMd 
EQYCt ne peya^ı çxıxuxîa. Qoxöao, oı öıxoıvoxıxeç ödyxqoûöeiç 
j70u Şeojıaoav oxıç 21 AexepPQÎO'u 1963, eyıvav aıxta va 
oxapaxııoeı xıç ÖQaoxr|Qtöxr|xeç xou.

T_Töexaexıa xou 1950 etpepE vea yeyovöra xaı avaxaxaxâç£iç 
J. JLotijv EjnxaiQÖxi]xa. H evxaoi] pexaçû 8XXî]voxuxq((i>v 

xouqxoxu.toicuv xoQU<j>u)vexaı. It)p8ta>vovxaı ouyx.QOÛoetç 
«YYAixı'] cLTOıxıoxoaxıxi] 6ıoıxi]öJ] xaı avctpeaa oxıg

Tr)v 7T8Qioöo auxr], jtou o 0eaxQtxöç Oiaaoç «İlk Sahne» 

jtpoojıaOoüoe va ejcıpıti>08i jıeoa oe ööaxoXeç ouv0f)xeç, xeQÖCÇeı 

emarıpıı avaYvri>Qiıa7i xaı emö6xîior| oxıç 14 Oxxo)pp(ou 1965, ne 

xi]v ajıot^aat) im* apıOpâ 15 xrjç xouQxoxujtQtaxr|ç xoıvoxtxf|ç 

oımXeuor|ç xat ajıoxxd xo övopa «TouQxoxujtQtaxö 0eaxQO - 

İlk Sahne» Mjropet va euuüOet öxı auxöç o <J)OQâaç xexvrıç jrou 

caıexxr|oe i) TOUQxoxvnQiaxfj xoıvöxt]xa, f]xav xo ot|pavxıx6xeQO 

jıoXıxıoxıx6 yeyov6ç exe(vr|ç xr|ç 8Jroxf]ç. Me evOouoıaopo xaı n£ 

avePaanevo r|0ıxö pjır|xe ae evxaxıxö guOpö epYaotaç. Me xa 

epya Tcoa jıapouotaoe, cmexxııoe eva xaxxıxö xat atpooıcopEvo 

xoıvö. Qox6ao, xa ejrâpeva xqövici, t] XeıxouQYta xaı oı 

ÖQaoxr|Qi6xr|xeç xon «TouQxoxujrQiaxoü Oedrpoa - İlk Sahne» 

dQxıoav va jragouaıdÇouv aöuvapteç, e§aıxtaç xwv jioXixixü)v 

jtapepP&aecov xaı xrjç Ypa4)eıoxeaxtaç.

1963, ajıoxeXeoE xıı paaıxr| UJToöopi] ymxou

Xl]V
xaı
ne xi]v
öûo xoivöxi]xeç. 'Cfruıç ;rdvxa, exoı xaı oe auxf| xi]v tteoi'oöo. oı 
ouyxuQÎeg e.x»]oeaaav xo xm)pa xou xovçxoxuJTQiaxov Oedrgou 
(boxe va avepaÇovraı jregıoaöreoa eoya E0vıxoû jrepiE/opEvou. 
Kuçîcoç .TQoxınoû\Tav xa 7roıi)xıxd eoya xou X0VQX0XUJtQi0U

X0M

ouyyçaıpEa Özker Yaşın.

Kıbrıs tarihinde 1950’li yıllar, yeni gündemleri ve örgütlenmeleri 
getiren yıllar olur. Kıbrısh Türklerle Rumlar arasında gerginlik 
iyice tırmanır. İngiliz sömürge yönetimi ile iki taraf arasında sıcak 
çatışmalar yaşanır. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de yaşananlar, 
Kıbrıs Türk tiyatro hareketini etkiler ve daha fazla milli oyunlar sah
nelenir. Özellikle Kıbrısh Türk yazar Özker Yaşın’ın manzum oyunları 
tercih edilir.

İ L K
SAHNE

1963 yılının Şubat ayında kurulan “İlk Sahne” tiyatro topluluğu 
Kıbrıs Türk tiyatro hareketinin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında 
temel bir yapı oluşturur.
Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olup 
Lefkoşa ya dönen Üner Ulutuğ'un öncülüğünde ilk kez profesyonel 
özel tiyatro kimliğiyle kurulan “İlk Sahne” tiyatro topluluğu, Kemal 
Tunç, Hatice Söğüt, Biler Demircioğlu ve Yücel Köseoğlu ile Vedat 
Nedim Tör’ün “Kör” oyununu sahneler (26 Şubat 1963)
İlk Sahne” tiyatro topluluğu aynı tarihte “İlk Sahne” adında 

amaçlarını ve düşüncelerini içeren bir de tiyatro dergisi yayınlar. "İlk 
hne tiyatro topluluğu büyük bir heyecanla peş peşe oyunlar sahnel

er ve buyuk ilgi görür. Ancak 21 Aralık 1963’te başlayan iki toplum 
ıdaki çatışmalar İlk Sahne” tiyatro topluluğunun çalışmalarım 

durdurmasına neden olur.

Me ouveçYooia xıov övo xoıvoxfjxu)v ıÖQÜexaı i] Ku^Qiaxı'ı 
Ar|goxQaxıa. Avâpeaa oxa 1960-1963 xo xtvi]ga xou 
xovoxoxv.xQiaxov 0e6xqou auve/ıoe pe xıç ÖQaoxııoıöxıyreç 

«Zvvöeojiov Kako'jv Teyvıbv» ,-rou e (/e iöouOeî oxa 
xe/.ıt xrçç ÖExaExîag “50 oxıı AEUxo)Ot'a. le auxı) xi]v xeq(oöo 
^aoouoıâ;;ovxaı oxo xoıvö xvq(wç xwpo)öîeç, ö^oıç: «Tpeköç 
Yia xa /.E9xâ», «Mıa AaOoç Ayye\ia», «AQoevtxf| KaXXovr|», 
«O Aq>ııoıı|iEvoç rıaxoöç», «MaxQtâ axö xx\\ 'Eöoa»...

1960 - 1963 yılları arasında Kıbrıs Türk tiyatro harekeli, Lefkoşa’da 
1950’li yılların sonlarında kurulan Güzel Sanatlar Demeği’nin 
çalışmalarıyla yürütülür. İki toplumun ortaklığında Kıbrıs Cumhu
riyeti kurulur. Bu dönemde “Para Delisi". “Bir İlan Hatası”. Erkek 
Güzeli”. “Dalgın Tabib”. "Kürsüden Uzakta” gibi komedile 
sunulur.

“İlk Sahne” tiyatro topluluğu sıkıntılar içinde yaşamını sürdürmeye 

çalışırken Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi’nin 14 Ekim 1965 tarihli ve 

15 numaralı kararı ile “İlk Sahne” ödenekli resmi bir tiyatro kimliği 

kazanır. Adı da “Kıbrıs Türk Tiyatrosu İlk Sahne “ olur. Kıbrıs Türk 

toplumunun kazandığı bu sanat kuruluşu, denilebilir ki, dönemin en 

önemli kültür sanat olayıdır. Yeni bir heyecan ve moral güçle top- 

yoğun bir çalışma temposuna girer. Sahnelendiği oyunlarla 

disiplinli bir seyirci kitlesi oluşturur. Ancak siyasetin ve 

bürokrasinin müdahaleleri ilerleyen yıllarda “Kıbrıs Türk Tiyatrosu 

İlk Sahne “ nin çalışmalarını ve işleyişini zaafa uğratır.

xov
0t(meu+: 1963

To jtçcüTO ieû/oç xou opömkou jteqio5ixoü ;tou e^eöcuoe 
o Otaooç «nQ(bxrç ZxTyvii» (İlk Sahne). (<I>EPQOuâQioç 1963)

"İlk Sahne" tiyatro topluluğunun yayınladığı “İlk Sahne" dergisinin 
birinci sayısı (1963 - Şubat)

luluk

düzenli ve

r halka i
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«TouoxoxujTQiaxöç Oıcıooç riQCOTi] 2xi]vı*ı» (İlk Sahne) - To eçyo tou William Sarogon «Oı nptoTOvTÖçoı* (İndekiler) 
oe axi)vo0eo(a Hilmi Özen (1966) (Hülagü Aytaçoğlu, Nagehan Halil, Üner Ulutuğ, Hatice Söğüt, Kemal Tunç)

Kıbrıs Tiirk Tiyatrosu İlk Sahne - \Villiam Sarogon 'un yazdığı Hilmi Özen'in yönettiği "İndekiler" oyunu. (1966)
(Hiilagii Aytaçoğlu. Nagehan Halil, Üner Ulutuğ, Hatice Söğüt. Kemal Tunç)

Oı ııOonoıoî jtou m'ıocıv ^oo; oto eoyo 
Hıav to rrouYro eoyo rrov «vepcıoe

"İlk Sahne ”nin ilk

«<Tv(p).og>» (Kör) tou Vedat N. Tör*0E 0/'i)voOEo(a tou Üner Ulutuğ. 
oug/.o/.ragıay.oç ©iaaoç flgüm, Str)vf|» (K,bns Türk Tiyatrosu İlk Sahne). (1963)O «

°yum **“ N- ™-»»yavl,ğ, üner U!u,ufm yönenigi -Kör
oyununda oyuncular toplu halde. (1963)
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«Tovoxoxv.ıoıax6; ÖCaooç ÜQ6m] 2xi]vfj* (İlk Sahne) - To Eçyo «Eoıîct» (Ocak) tou Turgut Özakman. oe oxi)vo0eoîa Ti)ç Ayla Haşmet. (1966) 
(Mesut Merter, Üner Ulutuğ, Hatice Söğüt. Hilmi Özen)

Kıbrıs Tiirk Tiyatrosu İlk Sahne - Turgut Özakman’m yazdığı Ayla Haşmet’in yönettiği "Ocak” oyunu. (1966) 
i Mesut Merter, Üner Ulutuğ. Hatice Söğiit, Hilmi Özen)



.t.zora*• - am. -’VVt: -

08(3QO'U(İQLOÇ / Şubat 

Mdgııoç / Mart
2 Q risjurrr) / Perşembe

2 3 AeuıeQa / Pazartesi

2 7 naQ«oxeu7]/Cuma

24 ^9lTîl / Salı

2 C 2«PPaxo / Cumartesi

2 D TETaQTî) / Çarşamba

«TouoxoxujrQiax6ç Oîaooç rigdni] 2xi]vr|» (İlk Sahne), Nagehan Halit oto eçyo xou \Villiam Sarogon 
«Oı riçcüTOjtögoı» (İndekiler). (1966)

Kıbrıs Türk Tiyatrosu İlk Sahne - VVilliam Sarogon' un "İndekiler" oyununda Nagehan Halit. (1966)
1 Kuçıctttfj / p

azar



MdçilOÇ / Mart

nsfijuıı / Perşembe

2 Aeuıeoa/Pazartesi

(Q IIaQaaxeuf) / Cuma

O
3 Tq(tti / Salı

7 26Ppaxo/Cu mailesi

4 Teıagır) / Çarşamba

«TouQxoxuHQiaxoç Ol'aooç nçcbııı Zxi]vr|>> (İlk Sahne), oı Kemal Tunç xaı Üner Ulutuğ oto £Qyo xou William Sarogon, 
«Oı nçiOTOJtöçoı» (İndekiler). (1966)

Kıbrıs Tiirk Tiyatrosu İlk Sahne - VVilliam Sarogon'un "İndekiler" oyununda Kemal Tunç ve Üner Ulutuğ. (1966)8 KuQiaxf| / Pazar



m

Mâçııoç
Mart

j 2 nsjijmı / Perşembe

9 Aeuıeça/Pazartesi

3 naçaoKeurj/Cuma

| 0 Tgm] / Salı

I 4 ^â(3paxo / Cumartesi

j ] Teıâoıt] / Çarşamba

«TouQxoxu;rQiaxöç Oı'aooç ngûııı 2x7] vf|» (İlk Sahne), o Üner Ulutuğ oto eçyo «H TaXû^ıa AXejıoO» tou F. Herczek. (1967) 

Kıbrıs Türk Tiyatrosu İlk Sahne - F Herczek'in "Mavi Tilki” oyununda Üner Ulutuğ. (1967)1 5 Kueıaxii / P;ızar



Mapııoç
Mart

1 9 1 Perşembe

1(5 AeutEça/ Pazartesi

naQaox£uf| / Cuma

17 TeÎTrı / Salı

2 1 2â(3(3aTo / Cumartesi

18 Tstöet»]/Çarşamba

«TouQxoxv;iQiaxöç (Kcıooç nçcbııl Ixııviî» (İlk Sahne), oı Hatice Söğüt xcu Kemal Tunç oto eçyo 
«H raXa^ıa AXe*oü» xou F. Herczek, oe oxtıvoOEo(a Üner Ulutuğ. (1967)

Kıbrıs Tiirk Tiyatrosu İlk Şaline - F. Herczek'in yazdığı Üner Ulutuğ'un yönettiği "Mavi Tilki" oyunu. (1967) 
(Hatice Söğüt, Kemal Tunç)

22 KuQiaxr| / p
azar



Kki
Mdçııoç
Mart

2 fj neproı / Perşenıbe

2 J Aeuıspa / Pazartesi

r\ r=j
JL / naeaaxexjf|/cuma

24 T9lTr) / Salı

2 8 2«P|3<xto / Cumartesi

25 TET<jgII] / Çarşa
mba

«0eaiQixf| Zxi]vi} Aefieaoû» (Sahne Limasol), oto egyo xou ÂçOoug M(Xsg «'Hıav 6Xoı touç jrcuöıâ nov». oe axi]vo0Eoı'a 
Yücel Köseoğlu. (1965) (Mustafa Akıncı, Hale Resa, Perihan Halit, Erdal Kalkan) 
ügcüTOç corö ta açıoıegâ o yvoootöç jroXmx6ç Moııoıa^â AxıvıÇî.

Sahne Limasol - Ar ılıtır Miller'in yazdığı Yiicel Köseoğlu ’nıın yönettiği “BiUiin Oğullarını” oyunu (1965)
(Mustafa Akıncı, Hale Resa, Perihan Halit, Erdal Kalkan)

29 Kuçıajcfj / Pazar
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«TovQxoxu?CQiaxöç Oiaooç Flgcbuı 2xi]vfj» (İlk Sahne), oıo 
tçyo tou L.Du. G. Peach «To Âorrgo ngöpaıo tou Kojraöıoû» 
(Sürünün Beyaz Kuzusu), oe oy.^voOeoîa tou Üner Ulutuğ. (1967) 
(Üner Ulutuğ, Osman Balıkçıoğlu)

Kıbrıs Türk Tiyatrosu İlk Sahne - L.Du. G. Pcaclı'in yazdığı 
Üner Ulutuğ'un yönettiği "Sürünün Beyaz Kuzusu’’ oyunu (1967) 
(Üner Ulutuğ, Osman Balıkçıoğlu)

«@eatQixf| Zxi]vî] Ae|ieooû» (Sahne Limasol), oto eçyo «Zto 
KcopEveîo yivetcu rıoçT»]» (Kahvede Şenlik Var) tou S.K Aksal, 
oe o>iiıvo0EOİa Yücel Köseoğlu. (1968) (Sözal Gürçınar. Yücel 
Köseoğlu, Nagehan Halit)

Sai,w Limasol- An,o,, C,W„„ yaatlgl Ali A
"SW‘ ÇayJamh- Cin,ay Ali,

Salıııe Limasol - S.K Aksal'in yazdığı Yücel Köseoğlu'nun 
yönettiği "Kahvede Şenlik Var" oyunu (I96S) (Sözal Gürçınar, 
Yücel Köseoğlu, Nagehan Halit)

*0 <J>ap6yYi», 0E <r,,|VO0Eo(a A|i Atakan_

,ax«"'ınyönettiği “Dağ Yolunda"
°ynnu (1966)
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ıVîdgTioç / Mart
AjCQlXlOÇ / Nisan

rJ nsfiJiTi] / Perşembe

^ Q Aeuıepa / Pazartesi

naQaöX8uf| /Cuma

J) | Tom]/Salı

ö, Zd(3paxo / Cumartesi

\ TerctOTî] / Çarşamba
To ioyo tou Turgut Özakma. •Ukça ascö xouç To(Xouç" 

, Hilmi Özen. Kemal Tunç. Yücel Küseoğlu)uçHO/iUJiçıav.ö Otaooç riçtüTi] 2xi]vf|» (ilk sahne)
Akmansoy. (1969 - 1970) (Tekin Akmansoy

ut özakma’uı yazdığı Tekin Aknıansoy'un yönettiği "Duvarların Ötesi" oyunu. (1969
oe oxr|VO0eo(a tou Tekin - 1970)

"ilk sahne" Turu

5 Kugıaxf| / Pt (7eAı/ı Akmansoy.
ızar



AjtqlA,ioç
Nisan

9 nsfjjrn] / Perşembe
ı

^ Aeırrepa/Pazartesi

] O naQaöX8Di] /Cuma

/ Tpı'ır) /Salı

| | 2dp(3axo / Cum
art es i

0 Texd Qi7i / Çar>amba

«TouoxoxujrQiaxöç ©îaooç ngıbıi] 2x7] vı> (İlk Sahne) - To egyo tou Refik Erduran «To noöıp.aıo tou T^evyxıvç Xav>. 
(Cengiz Han'ın Bisikleti), ae öxi)vo0eoıa Tekin Akmansoy. (1970) (Tekin Akmansoy. Hilmi Özen, Ayla Haşmet).

Kıbrıs Türk Tiyatrosu İlk Sahne - Refik Erduran'm yazdığı Tekin Akmansoy'un yönettiği "Cengiz Han'ın Bisikleti" oyunu. (1970) 
(Tekin Akmansoy, Hilmi Özen, Ayla Haşmet).1 2 Kvetaw'ı / pazar



*

AjiqlA,ioç
Nisan

] (Q Il8|jjn:r| / Perşembe

Aeırcega/Pazartesi

} 7 naQaoxevfj/Cuma

1 4 TQit,1 1 Sah

1 O ^®PPctTO / Cumartesi

î 3 Tst6qti] / Çarşamba

«Touqxoxujcoic(xöç ©ı'cıaoç ngcbıi] Zxi]vı'|» (İlk Sahne). - To sçyo xou touqxoxûjtqiou Ahmet Tolgay «O xctuyâç Ti]ç Fadime» 
(Fadime'nin Kavgası), oe oxi|vo0eofa Hakan Demircioglu. (1972) (Perihan Halil, Nevzat Şehitcan, Erol Refikoğlu)

Kıbrıs Tiirk Tiyatrosu İlk Sahne - Ahmet Tolgay’m yazdığı Hakan DenıircioğlıTıııın yönettiği "Fadime'nin Kamgası”oyunu. (1972)
(Perihan Halil. Nevzat Şehitcan, Erol Rejikoğlu)

1 9 KugıcHtfı / pazar



AjtqiA,ioç
Nisan

!
ITepjrcr) / Perşembe

20 Aeuıepct/Pazartesi

24 HaQaoxevi) /c
uma

2 î TQiıt]/Sal

22 SaPPato / Cumartesi

22 TeTâQTi] / Çarş
amba

«Touoy.ox\jJcotax6ç Gıaoog rigani] Zx^vf|» (ilk Sahne). - To epyo xou Atit NeoCv «To 0eqiö tou xaı>QOU*> 
(Toros Canavarı), oe oxııvo0£o(a Hilmi Özen. (1973). (Hilmi Özen, Ayla Haşmet, Doğan Erçağ, Havva Osman)

26 KVQiaxi) / Pazar Kıbrıs Türk Tiyatrosu İlk Sahne - Aziz Nesin 'in yazdığı Hilıni Özen 'in yönettiği "Toros Canavarı "oyunu, (1973)

(Hilmi Özen. Ayla Haşmet. Doğan Erçağ. Havva Osman)



Kemal Tunç. cuto/wqiioe «JiöT"? çaııîag .-rçoP^iMâTtov, o 
XJto «TovQXOXu:rQiaxö Gsaıgo - İlk Sahne» xoı i^voe to 
1971 sva iöicotix6 Geotoo fie to övona «Altını Sahne» (Xouot'ı

2xr|vr|). O Kemal Tunç âoy.ıoe va oxiivoGeteî xaı va «vEpaçEt oti] 
oxi]vfj TO «Alikko xaı Caher». to ojtoîo eiye YQCK|>ei oe xwreıaxf| 

6iöXexto yıa to oaöıO(pıovıx6 oıa0|iö «Bayrak». Extöç ccro tov 
ı'öıo. oujijiETEÎycıv oto «Ahun Sahne» oı Osman Balıkçıoğlu, Hatice

Söğüt, Biler Demircioğlu xat Yücel Köseoğlu.

Kıbrıs Türk Tiyatrosu İlk Sahne’den sorunlar nedeniyle ayrılan Kemal 
Tunç 1971 yılında “Altun Sahne” adında özel bir tiyatro kurar. Kemal 
Tunç, Bayrak Radyosu için Kıbrıs ağzı ile yazdığı "Alikko ile Ca

her" oyunlarını sahneye uyarlar ve sahneler. Altun Sahne’de Kemal 
Tunç’un yanı sıra Osman Balıkçıoğlu, Hatice Söğüt, Biler Demircioğlu ve 
Yücel Köseoğlu görev alır.

To 1975. to «Touoxoxv;roıaxö Gecitoo - İlk Sahne» 
fiETOvopcıçETCu oe «TovQxox\j;iQiaxö EGvıxö Oeotoo» 

OUVEyitEl TIÇ Ö0C10T1]010T1]T£Ç TOU. 'Ojimç OT1] |J£T£*£lTa JTOQEÎa 
TOU eut|0£ öûoxoXe; HEQEÇ, e|aiTiaç tcov bıa^öom noXmx(ov 
.TCioEppâoEOjv xaı Ti]ç YQa<p£ioxocmaç jtou ojudç öev to 
Ejrrööıoav va EgE>,r/0Ei.

xaı
«Xquot| 2xi]vr|» (Altun Sahne) - To £Qyo tou Kemal Tunç 
«Alikko xaı Caher» (Alikko ile Caher), oe oxr|vo0eo(a 
tou ıö(ou. (1971) (Osman Balıkçıoğlu, Halice Söğüt, Kemal Tunç)

Ahun Sahne - Kemal Tunç'ıaı yazıp yönettiği “Alikko ile Caher” 
oyunu. {1971) (Osman Balıkçıoğlu, Hatice Söğiit. Kanal Tunç)

"Kıbrıs Türk Tiyatrosu İlk Sahne” 1975 yılında "Kıbrıs Türk Devlet 
Tiyatrosu” olarak adlandırılır ve çalışmalarını sürdürür. Ancak ilerley

en süreçte siyasetin ve bürokrasinin müdahaleleriyle sanatın evrensel
normlarından yoksun bırakılan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu sıkıntılı 
ve zor günler yaşar.

£çyo «Alikko xaı Caher» (Alikko ile Caher). (1971)«Xeuoıı 2xt]vı'|» (Altun Sahne) - Ot tlOoîtoıoi Kemal Tunç xcn Osman Bal.kçıoğlu

tla Kemal Tunç. Osman Balıkçıoğlu. (1971)

OTO

Altun Sahne - "Alikko ile Caher ” oyunun
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Maîoç
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Maîoç

Sun
O
:Q«Toi’ox.oxu.-roıaxö EOvr/.ö Oea 

(Yaşar Ersoy. Erol Relikoğlu)

Kıbrıs Tiirk Devlet Tiyatrom -.

too.. - To eoyo tou Müsahipzade Celal «
O Iîuto/.ohoç» (Yedekçi), oe ox.ıyvoOeo£a Hilmi Özen. (1976) Sm5ahİpZade ^'"'yazdtğı Hilmi özenin yönettiği -

cdt ki i o\ ıınu. (/ 976) (Yaşar Ersoy. Erol Refikoğlıt)



r

AJTQIİ10Ç / Nisan 

Mdı’oç / Mayıs
3 0 1 Perşembe

2 2 AeuiEça / Pazartesi

| riaQaax6uf|/Cuma

28 TQlT1l / Salı

2 2appaxo / Cumartesi

29 T^dQTr] / Çarşamba

«Tovexoxi)JtQiaxö E0vıxö 0£atQO» (Kıbns Türk Devlet Tiyatrosu) - To egyo tou Robert Thomas «AltXö ncuyviöı» 
(İkili Oyun), oe oxtıvo0eo(a Hilmi Özen. (1977) (Işın Refikoğlu, Hilmi Özen, Perihan Pir)

Klbns Türk Devıct Tiyatrosu - Robert Thomas'ın yazdığı Hilmi Özen'in yönettiği "İkili Oyun" (1977)
(Işın Refıkoğlıı. Hilmi Özen, Perihan Pir)

3 KuQiaXT) / Pazar



Mâl'or
'~j nk\mr\ / Pe:; r-

4

q naoaoxeuf| / Cuma

r
; İ0hlj/’

9 ^PPctto / Cumartesi

f ; I î r4r>Tfj /

«TouQx.oxi)JCQiaxö E0vıxö 0eaiQO» (Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu) - To fcgyo tou To«qXi TocbtXıv «Ta «Kuta tıı? Pânnaç», 
ae axııvoGeoıa Hilmi Özen. (1977) (Ayla Haşmet, Hilmi Özen)

Klbns Tiirk Dcvıet Tiyatrosu - Charlic Chaplin in yazdığı Hilmi Özen'in yönettiği "Sahne Iştklan" oyunu. (1977)

(Ayla Haşmet, Hilmi Özen)
10 KuQiaxf] / Pazar
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j Aeuıeça/K/

\ naoaoy.eını / Cuma

j 2 Tçfrt] / Sl :

| 5 2d(3(3axo / C umartesi

j 3 Teıdoıi] / Çarşamba

«TouQxoxu^Qiaxö E0vıxö Gâaıço» (Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu) - To eçyo tou Cevat Fehmi Başkut «O Tdcfjoç ti]ç KXeoxdxeaç» 
(“Kleopatra’nın Mezarı), oe oxııvo0£oıcı Yaşar Ersoy. (1978) (Perihan Pir, Işın Refikoğlu, Erol Refikoğlu. Osman Alkaş)

Kıbrıs Tiirk Devler Tiyatrosu - Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı Yaşar Ersoy'un yönettiği "Kleopatra’nm Mezarı” oyunu. (1978)

(Perihan Pir, Işın Refıkoğlıı. Erol Rejikoğlıı. Osman Alkaş)
2 7 Kuqi<XKT| / Pi

tzar



Maıoç
Mayıs

2 1 nefijıtr) / Perşembe

| ^ Aeuıeça/ Pazariesi

.Z Z nagaa>ceıjf| / Cuma

| 9 TqCxh I Salı

2 J) 2a(3Paxo / Cumartesi

20 TeT«Q^l/Çarşamba

«TouQxoxujrQiax6 E0vıxö ©ecııpo» (Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu) - To EQyo tou Turgut Özakman «Aexa ÂTO^ıa cruov 'HXıo» 
(Güneşte On Kişi), oe OXT|vo0EOia Hilmi Özen. (1978) (Perihan Pir. Doğan Erçağ, Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu, Abdullah Üçgöz)

Kıbrıs Tiirk Devlet Tiyatrosu - Turgut Özakman m yazdığı Hilmi Özen’in yönettiği "Güneşte On Kişi" oyunu. (1978)
(Perihan Pir. Doğan Erçağ. Yaşar Ersoy. Erol Refikoğlu, Abdullah Üçgöz)24 KuQiaxı'ı / Pazar



Mai'oç
Mayıs

Heptuı / Perşembe

J S AEVT8oa/Pazjne>i
w-

/’ S riagaa^E^ıı / C uma
i

2 ^ Tq£tij / Salı

3 0 2a(3paxo / Cumartesi «TouQxoxu;rQiaxö E0vıx6 0eaiQO» (Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu) - To Eçyo tou E. Ioveoko «KaQExXeç», oe oxt]vo0Eo(a Perihan Pir. (1980) 
(Perihan Pir, Yaşar Ersoy)

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu - E.lonesco'nım yazdığı Perihan Pir'in yönettiği "Sandalyeler" oyunu. (1980) (Perihan Pir. Yaşar Ersoy)
2 / T«ûott] / Çarşamba

(...) Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu sahnesinde oynanmaya başlayan 
lonesco’nun “Sandalyeler" oyunu yapıtın türü ve oynanışı bakımından 
gerçek bir aşama sayılmalıdır. Uyumlu üçlüyü oluşturan sanatçılar Peri
han Pir, Yaşar Ersoy ve Osman Alkaş bu seçimleri, harcadıkları emek ve 
performansları dolayısıyla içten kutlamak isterim. Oynanması gereken bir 
oyundu. Denenmesi gereken bir türdü. Geçilmesi gereken bir köprüydü

(...) To egyo «KaQ8xXeç» tou Ioveoxo Jtou avE|3i)XE oti] oxr)vi] tou 
«ToU0XOXUJC0iaXOÛ E0VIXOÛ 0£GITQOU», JIÇEJtEl Vö 0€COQ1]OeC CÜÇ 
JTQaypaTixi] jtgöoöoç, töoo yıa ti]v £jtıXoyrı tou öao xaı yıa ti]v 
exteXeoi] tou. 06Xco va auyxaQCü 0£Qpâ, yıa ttjv £jrıXoyt], tov pöyOo 
xaı tijv ajtööoai) touç, to a0|iovıxö tq(o t tov xaXXiTEXV(bv, Perihan 
Pir, Yaşar Ersoy xoı Osman Alkaş. Efvaı £va eçyo Jtou BtıBaXXöTav 
va JtaçouoıaoTEt. 'Eva eiöoç Jtou EJtçEJtE va öoxıpaor£Û mav pıa

<I>ıx0£T NtEfiıedy 
Ec{u](.i£0töa «EoÇ» - 3 A;rgıX{ou 1980

3 1 Kupıooaı / Pazar
yâtjyuça Jtou ejtqejte va öıao'/töTEi.... Fikret Denıirağ 

Söz - 3 Nisan 19S0



Lefkoşa Türk Belediyesinin 1980 Eylül 

ayında düzenlediği ‘'Lefkoşa Kültür San. 

at Şenliği”ne sahneledikleri “

e uta avııöî]fioxQaııxi] xaı <j>aoıOTixr| aflö<j)aai] kov xöxe 

öıoıxouvxcı)v cutoXû0î]xav cltö to «Tougxoxujrgıaxö 

E0vıxö Geâıço» oı Yaşar Ersoy, Osman Alkaş, Erol Refikoğlu xaı 

Işın Cem. ;rou eiyav ouhMEtcio/ei oxi]v TragctOTaoi] «To 'Egyo tcüv 

ZufuraTQia)Tcov» (Vatandaş Oyunu) oxi]v noXıxıaxıxij KaXXtX£XVixr| 

rıoçıfj xi]ç A£uxıuoı'aç, ;rou öıoQyavcbOt]xe curö tov Touqxixo 

Ai]|i° ti]ç Aeux(üotag, to Z&ttehPqio xou 1980. Metö curo auıö.

M «Oı xaXXtxexveç nou cuny/oûv xa pâaava xaı xi]v oöûvi] tou Xaoû, 
avıi|i£x«7tî^ouv ava xouç aıcûveç xi]v ooyf| xr|ç eŞouoıaç. (...) 
Aoxfj0i)X8 ö(û)|t| evavxıov xtov xaXXıxeyvd)v Yaşar Ersoy, Osman 
Alkaş, Erol Refikoğlu, Işın Refikoğlu, ;ıou eyouv ;tagouaı<ioeı Eva 
ajıö xa xaXüxega 0eaxoıxd egya oktav xcav ejıoyobv oxr|v ytbga (iaç. 
AjtoxeXeohci: AjtöXuor| xcov xaXXıX£Xvu)v xou 0eâxoou! Tı aXXâ£eı 
auxö: KaXujtxeı xa gsÇıXıxıa jiou eöeiŞe t] axrjvrı;»

Vatandaş
Oyunu” ile katılan Yaşar Ersoy, Osman 

Alkaş, Erol Refikoğlu ve Işın Cem’in 

Kıbrıs Türk Devlet

:

LEFKOŞE
^BELEDİYE
TİMROSU

!
Tiyatrosundaki

işine, dönemin makamların Şener Levent
EtptHieçtâa « Söz» - 8 Oxxwpg(ou 1980

tarafından 
faşizan bir anlayışla 

verilir. Bunun üzerine dönemin Lefkoşa Türk Belediye başkanı

H£ curöçaot] xou x. Mustafa Akıncı xaı xou Tougxıxoû Ai'ihou 

Aeux.ü)Oi'aç o Yaşar Ersoy. o Osman Alkaş. Erol Refikoğlu xaı Işın 

Cem, avakauPdvouv xo xa0t]xov xaı löçûouv oxıç 3 NoehPqîou

anli-demokratik ve
son “Halkın acılarını, çilelerini yansıtan sanatçılar yüzyıllar boyunca 

iktidarların hışmına uğramışlardır.(..,) Ülkemizde gelmiş geçmiş tiyatro 
oyunlarının en iyilerinden birini sahneleyen sanatçılar hakkında Yaşar Er
soy, Osman Alkaş, Erol Refikoğlu. Işın Refikoğlu hakkında kovuşturma 
açılıyor. Sonuç: Tiyatro sanatçılarımızın gerekçesiz işten durdurulması! 
Neyi değiştirdi bu? Sahnelenen rezillikleri örtbas eder mi?

Mustafa Akmcı’nın ve Lefkoşa Türk Belediyesi' nin kararı ile 

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu'ndan uzaklaştırılan
1980 xo «0eaxgo Tougxıxoû Ai]|iou t»]ç Aeuxaxj(aç»,xou

Yaşar Ersoy,
Osman Alkaş, Erol Refikoğlu ve Işın Cem Lefkoşa Türk Beledi-

(«Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu») öjtcûç ovoHdoxT]XE ag/r/.cı
Touçxoxvnçtax6 Ai]hoxixö 0Eaxgo Aeuxojo(a» (Lefkoşa ye Tiyatrosunun kuruluşunu gerçekleştirmek için görevlendirilir.

Belediye Tiyatrosu). To ÜECtıgo auıo ouve[5a).E oxt]v avayevvtıoi! Böylece 3 Kaslm ı980 tarihinde Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu kıt- 

tou xouQxoxuagıaxou feaıgm* xtvf,MaTOS. M6 rnv ı^ega t,,ç ; ralur TürR Be,ediye Tiyalrosu>
iöguoııç xou avaXa|ipdveı 7rçwxo;rogıax6 çöXo he gEaXıoxıxn

i inde bir milat oluşturur. KurulduğXQixıxfj jrgooEYYiöil xcu he avxuıoXıxe\mxfı oxâoi] ajrevavxı 

0x0 oxdxouç status kvo. Aıeuçûveı xouç og(Çovxeç xou 0Eaxgou he

Ttt eqy« nov JcaçouoıdÇEi, xıç ögaaxııgıöxi]xeg xou, xa <t>eoxıpâX, 

xıg jiEgıoÖEÎeç, xıç xoıveç exöi]Xü)Oeiç yıa

xo «

Şener Levent 
Söz - 8 Ekim 1980

NohiÇiü. jkoç xo «Touçxoxujtçıaxö Ai]hoxixö 0eaxgo Aeux(üo(aç» 
cltoxeXeoe xi]v «Avayevvi]OTi» tou xougxoxurrçıaxoü 0eâxçou. 
'Exaı, oxt]v |isXX.ovxıxf| a^ıoXöyııar] xo xougxoxuJtgıaxö 0eaxoo 0a 
Xwgıtexaı oe öuo jregıööouç: ;rgıv xaı hctci curö xo «TougxoxuJiçıaxö 
Atihoxix6 0Eaxgo Aeuxojaıaç».

Kıbrıs Türk Tiyatro hareket

ti günden beri toplumcu, gerçekçi, 

mualif duruşuyla, sahnelediği

xaı Oı xaXXıxexveç jcou löguoav xo «TouçxpxıuJCQiaxö Ai]hoxixö 
©eaxgo Aeuxcüo£aç» (1980) (Erol Refikoğlu, Yaşar Ersoy, Işın 
Cem, Osman Alkaş)

Lejkoşa Belediye Tiyatrosu kuruluşunu gerçekleştiren sanatçılar.
(19S0) (Erol Refikoğlu, Yaşar Ersoy. Işın Cem, Osman Alkaş)

eleştirel anlayışla, statükoya karşı 

oyunlarla, tiyatronun gelişmesi ve yaygınlaşması için yapugı 

düzenlediği tiyatro festivalleriyle, yurtiçi ve yurtdışı
Fikret Demirağ 

E<pi]iiEoıöa LTB, 27 Magxîou 1996ÇalışmalarlaEJtctvajtgooeyyıoj] 

a ^ T0 «2axıgıxö 
xoıvo)vıxö EgyaXe(o

Touçxoxû,-üçküv xaı EXXrjvox\)Jtçi(üv, ıöıaixEg 
0euxgo». Agio;roıeî xo 0Eaxgo, «g Eva turneleriyle ve Kıbrıslı Türklerle Rumların yakınlaşması ve barış

y atılması için özellikle Satirigo Tiyatrosu ile yaptığı ortak 
etkinliklerle hep öncü ve

Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu, sanırım Kıbrıs Türk tiyatrosunda bir 
“Milat” oluşturdu. Öyle ki gelecekte Kıbrıs Türk tiyatrosu, Lefkoşa 
Belediye Tiyatrosu'ndan önce ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosundan sonra 

! olmak üzere iki dönem olarak bölüklenip değerlendirilecektir”.

xaıTl]V Ö\t) ÖpÜOl] xou u,xıjgex£Î XI]
T^XV*] xi]ç Çoofjç»v«

^ou Eivaı i] 
HE xi]v öXr] Öçâorı xou xaı xegö^eı

t'Viori) te^vi). KaralıcovEiaı ufuk açıcı bir rol üstlenir. Tiyatroyu, en ynci 
sanat olan yaşama sanatına hizmet etmek için bir araç olarak kullanır- 

Sahnelediği oyunlarla ve

noXXd PgaPfta. Fikret Demirağ 
LTB Gazetesi 27 Mart 1996

yaPHgı çalışmalarla birçok ödül kazanır..
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X>«Tovox.oxv.ıoıaxö AiiMotixö Otargo Aeuxo)oi 
î]0onoıovg xaı

Le/koşa Belediye Tiyatrosu

ossıproOsofa Yaşar E,soy. (1980) (Erol

yoncmg, "Vatandaş oyum,". (ıgs0) (Erol Refikoğl xaı Osman Mhış)

» (Vatandaş oyunu), ygafijıevo ajtö vsagoûç

- Genç Oyunculum yazdtğ, Yaşar Ersoy’un yö, M



Ioımoç
Haziran

A nejjjrnı / Perşembe

| AeuTEça/Pazartesi

• . •

riaQaGX8'uf| / Cuma

2[ Tqit7i / Salı

;
(Q 2dP(3axo / Cum a nesi

To ûçyo «Aıctpaoe va yCvsıç ÂvOotojroç» (Oku Adam Ol), voa|i(.ıevo cutö xaX/uıexveç tou «TouQXoxujiQtaxoû Ai]|iotixoî> Oeâtoou Aeuxcoaiaç», 
oe oxıjvo0Eoîa Yaşar Ersoy. (1981) (Gülgüıı Sakallı, Erol Refikoğlu.Yaşar Ersoy, Osman Alkaş. Işın Cem)

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçılarının yazdığı Yaşar Ersoy'un yönettiği "Oku Adanı Ol" oyunu. 119SI)
(Gülfiiiıı Sakallı. Erol Refıkoğltı, Yaşar Ersoy.Osınan Alkaş.lşın Cem)

3 Teıâpti) / Çarşamba

«Kıbrıs Türk Sanal yaşamına kendini kabul ettirmiş Lefkoşa Belediye 
Tiyatrosundaki heyecan, özveri ve sanat disiplini tiyatromuza çok şeyler 
kazandırdı».

ur|ko. tiç Ouoıeç xcu xi}v«To Oeutqo pcıç xegötof no)Mx cuıö 
xaXXııexvıxr| ıreıOag/ı’a tou «Tougxox.u;rçtaxoîi Ai]|iOTtxoû 0eûtqoi» 
Aei)xoıaı'aç>», ttou xax«cj)egF va x«0ieoo)0eî ort)v TOi»çxoxvjrgıaxi]
xaX?aTEXvıxıj Çan'ı».

TOV

7 KajQicxxr) / Pıt zar
i Haşan Hastürcr 

Ortam - 21 Nisan 1983
Haşan Hastürcr 

EçnUiEolöu «Ortam» - 21 A*qiMou 1983



Ioımoç
Haziran

nejiJiTi'i / Perşembe

q Aeırrega/Pazartesi

nagaö^eui] / Cuma
!

9 Tqlti] / Salı

1 3 ^ppaıo / Cumartesi

«TouoxoxuvTOiax.ö Aıınotıv.ö Geaıoo AeuxojoCaç» - To 
EQyo tou Emmanuel Robles «Movoegcıı» (Monserrat), oe 
O/U]vo0eoici Yaşar Ersoy. (1982) (Yaşar Ersoy. Osman Alkaş)

Lejkoşa Belediye Tiyatrosu - Emmanuel Robles'in yazdığı 
Yaşar Ersoy'un yönettiği "Monserrat" oyunu. (I9S2)
(Yaşar Ersoy. Osman Alkaş)

İO Tet«0ti]/Çarşamba

J 4 KuQiaxrj / P V!
azar



:*■

Ioımoç
Haziran «'OÂoı Ol ijBotcoioi tou «TouQxoxu;rQiaxou Ai)poTixoû 0e«toou 

Aeux<oo(aç*» töeıŞav aÇıfetaıvıı xaı «Şiou]Xeutii pciEOTçı'a. 
Kara tijv yvd>|xrı pou, to Sevgili Doktor, (ro Egyo tou Ni]>. lâıpov 
«The Good Dociop* öı«axEuı'| iotoqiwv tou Avrov Toe/ojç) 
e(vaı to mo (ogato xaı ccroXauarıxâ sgyo .tou jcagouofaoe to 
«TouQXoxvjtQiax6 At]poTtxö 0e«too AEUxojoiaç». H exteâ.eoi| 
EVÖÇ egyou pe TOOiı EJtiTU/ı'a, pâ>.ıoıa peoa oe töoeç 6uoxoX(eç 
xoı Jtço(ÎXr|paTa yıa to «vefkıopa tou, Eivaı evci x«XXite-/vixö 
yeyovöç Ttou Öev ngerceı va u;roTipııOc(...>»

^ nsjijrTrj / Perşembe
İ

Aeuteçci/ Pazartesi

Dr. Bekir Azgın
E<pi|pcoiött «Kıbrıs Postası» - 9 Nocpflniou 1982

f 'y naQaoxs'ur] / Cuma
"Lcfkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncularının tümü de tebrik edilm
eye layık ve imrenilecek bir ustalık göstermişlerdir. Kanıma göre 
"Sevgili Doktor", Lcfkoşa Belediye Tiyatrosu'nun şimdiye dek 
sergilediği en güzel, en doyurucu eserdir. Onca olanaksızlıklar içinde 
bunca başarılı bir oyun ortaya koymak, küçümsenemeyecek bir sanat 
olayıdır... Rahatlıkla diyebilirim ki, Lcfkoşa Belediye Tiyatrosu tüm 
olanaksızlıklara rağmen harikalar yaratıyor".

i

I TqCtii / Salı

Dr. Bekir Azgın 
Kıbrıs Postası - 9 Kasım 1982

2 0 ^ppaıo / Cumartesi

«Toy Qxoxujtç ıaxö Ai]|ioııxâ 0ecitqo Aeux(oo(aç» -Toegyo 
NtjX lûıpov «The Good Docton» (öıaoxeuf| «jtoçuövtou 

Âvtov Toe/aıtJ)) to oxo(o ora eUıprucâ anoÖöOıpce xaı uç 
«Böxxa MoX6Tü)<j»>, oe oxtıvoOeoıa Yaşar Ersoy. (1983)

Lcfkoşa Belediye Tiyatrosu - Aııtoıı Celıov - Ncil Siınon un 
yazdığı Yaşar Ersoy'un yönettiği "Sevgili Doktor oyımıı. 
(1983) (Yaşar Ersoy, Işın Cem, Erol Refikoğlu. Şefika Beren)

î 7 T«âenı/ Çarşamba TOU

2 1 KuQiaxf] / Pazar



Ioımoç
Haziran nsnJTTrı / Perşembe

2 9 Asmega / Pazartesi

2 Ç) naQaax8ufi / Cuma

^ ^ TqCtt| / Salı

2^ 2dppaxo / Cumartesi

24 Tet<xqtti / Çarşamba

«Toi)QxoxujTQiax.6 Aiijiotixö Oecago Ae\Jxwotaç» - To egyo tou Yaşar Kemal «Tevexeç» (Teneke), oe oxııvo0eoîa Yaşar Ersoy. (1983) 
(Erol Refikoğlu xaı Yücel Köseoğlu)

Lcjkoşa Belediye Tiyatrosu - Yaşar Kemal’in yazdığı Yaşar Ersoy’un yönettiği "Teneke" oyunu. (1983) (Erol Refıkoğlu ve Yücel Köseoğlu)
2 3 KuQiaxf| / Pazar
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(Şahlan du Vururlar)
«XxuJtâv£ xaı xa Snu«x« E/.t'V7:ou»

. Ferlıaıı Şeıısoy'un

«Touqv.ov.UwXQicixö Aı^o
TOuFerhanŞensoyOEOXiıvo «Sahlar, da Vururlar" oyuntU 1984}

yazdığı £ri£,-v’"" .V(7Me"'^«Tovoxoxv.-roıaxö Ai)hotixö 0tcaoo Aeuxu)o(aç» - To eg'/o «2xexovıaç onj Tıuvıd» tou Filiz Naldöven 
xcu oxi)voO£oıa Erol Refıkoğlu. (1985) (İşın Cem, Osman Alkaş, Erol Refikoğlu)

Lcjkoşa Belediye Tiyatrosu - Filiz Naldöven'in yazdığı Erol Refikoğlu'nun yönettiği "Köşede Durmak" oyunu. (1985) 
(Işın Cem. Osman Alkaş. Erol Refikoğlu)

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 
(Yaşar Ersoy. İŞ"' CcWİ



i

r

ir] Ö8xasxıa tou 1980, oı juoXitixeç xaı Ygcıcj>EioxgaTixEç 

jraçEjipâoEiç oto «To\jgxoxwtgıaxö E0vıxö Oeaıço» 

evıeı'vovTaı axö|iıı jteçiooöteço. Oı jueoeiç xaı oı ouy^OOijoeiç 

(|)0dvoovoEOQiaxÖE^iJtEÖo.XâvovTaç£vav-£vavxouç7i0oxoıoûç

TOU, X0 «ToUQXOX\JJtQiaXÖ E0viXÖ 0EaXQO» avxi^ETCı)Jl(^£l 

ÖuoxoX(eç OTiıvjTçaynaTOTroüıoıı TiüvjragaoTCiOEiov. Qç exto(jtou, 

oı ujiEÜOuvoı, oto jrXaıaıo xou jrgıoToxöXXou ouvEQYaoıaç |ie 

touç Tougxıxoûç Kgaxıxoûç 0ıaoouç, E£;aa<|)aX(Çouv öıagxwç 

xi]v eXeuoîi oxiivoOexwv xaı iiOojcouüv curö tîjv Tougxıa.

Me xıyv xaxxıxfı avTrj, xou «|ivıipov£ÜoupE p£ |evo xöXXu(3a», 

Ö7UOÇ xaoaxxıiQioxııxE curö xov Tforo xaı touç xaXXıxexvıxovç 

xi)xXoog, avEpaıvouv igya jtou öev jioooeXxûodv to Evöıa(j)EQOv 

xou xoıvoû. Etoi, to «TouqxoxujTQıaxö E0vıxö 0Eaxgo» Jieçvâ 

axöj.nı jııo 6ûoxoXeç |i£geç.

2«Eıçıjvt] Evavııa otov nöXepo
Zcoıj svdvTia oto 0âvaxo
Ocoç Evdvrıa oto 2xotciöi
Aıxaıooûvt] evdvTia otijv Aöıxı'a
Ayartı Evdvna oto Mı'ooç
EXmöa Evavna otijv A;reXjTioı'a
Av OeXete va YvıogîoeTE arö mo xovxd
Kaı ji£ pıa öıa<|>OQETixij XaXıa
To ouvoXo tiûv avrıOeoECOV
2xi] (pûoıj xaı oııjv xoıvo)v(a
Kaı av OeXete va xaxavofjaEXE xaXi)xega
To xoupdgı tcov avTicj)<İ0£ü)v otov xöopo paç
nagaxoXou0EiOTE orıooöıproTE
2to Ai]poxıx6 0EüTgo A£uxıooîaç
TıyvjıagdoTaoi] H EAI1IAA 2TON AN0PQI1O
riou OXT|VO0ETT|0T|X6 \1£ pdoi] Ta TTOU'maTa
tou Fikrel Demirağ.»

OÇxeq OÇyxıovQ
«Etpııpegtöa» Yenidüzen, 13 Iavouagıov 1986

“Savaşa karşı Barışı
Ölüme karşı Yaşamı
Karanlığa karşı Aydınlığı
Adaletsizliğe karşı Adaleli
Kine karşı sevgiyi
Umutsuzluğa karşı umudu
Başka bir deyişle doğada ve toplumda
Zıtların bütünlüğü ile daha yakından
Tanışmak ve şu çelişkiler yumağı dünyamızı
Daha iyi algılamak istiyorsanız Letkoşa Belediye Tiyatrosunun
Fikret Demirağ'ın şiirlerinden oyunlaşlırdığı UMUT İNSANDA
oyununu mutlaka izleyiniz."

Özker Özgür 
Yenidüzen - 13 Ocak 1986

1980’li yıllarda Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’na siyasetin ve bürokras

inin müdahaleleri daha da artar. Sıkıntılar, huzursuzluklar hat safhaya 

çıkar. Sanatçılarını bir bir kaybeden Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu 
sahnelemekte sıkıntı yaşar. Bunun üzerine yöneticiler Türkiye 

Devlet Tiyatroları ile yaptıkları protokol çerçevesinde Türkiye’den

i

«TouQxoxu.iQiaxö Ai]jıoııxö Oeorgo Aei)X(ooîaç» - H a<j)(oa xoı> 
ÇH^oıâyyıjoE o Emin Çizcnel yıa to egyo «H EXjuöo otov AvOçiojto» 
(Umuı İnsanda), to 0x010 £YQa\|ıe xaı ox7ivo0ETi]oe o Yaşar Ersoy, 
ejjjtveuojievoç 0x6 tijv jroniTm'ı ouXXoyi'i TOU TOUÇXOXÛ^giOU 
Fikret Demirağ. (1986)

Lejkoşa Belediye Tiyatrosu - Fikret Demirağ’ın şiirlerinden Yaşar 
Ersoy un oyunlaştırıp yönettiği “Umut İnsanda" oyununun afişi. Afişi 
Emin Çizencl yaptı. (1986)

l oyun

«Touqxoxv.'tqıctxö EOvıxö Qe«too>* - To eçyo tou Abbott Holm 
«Aydıvaç» (Yarış), oe oxiivoOeo(« Hilmi Özen. (1985)
(Nevzat Şehitcan, Doğan Erçağ. Tansu Konuralp, Deniz Çakır)

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu - Abbott Holm 'uıı yazdığı Hilmi Özen 'iıı 
yönettiği "Yarış" oyunu. (19S5) (Nevzat Şehitcan. Doğan Erçağ. Tansu 
Konuralp. Deniz Çakır)

sürekli rejisör ve oyuncu gelmesini sağlarlar.
su ile değirmen döndürmeBasında ve sanat çevrelerinde “taşıma 

politikası olarak adlandırılan bu anlayışla halkın ilgi göstermediği 

anlayışla Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu daha! oyunlar sahnelenir. Bu 

sıkıntılı günlere sürüklenir.

ığtİH
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O «TouQXO-/.ım@ıaxö Ai)HOiıxö ©eateo Aewû>oiaç», 
TO@a ta epjtâöıo xcu xıç bvov.oUeç, jıgavnaTOJcotEt ha 

jlQiDxonoeıax6 |5<i(ia on|v xımQU»rii Loxoe(a. Me ıroöov.),
T «(...) H TtagâoTaot] eıvaı eva |E(jxmwpa, eva Xaix6 jıavııyûgı 

XU|xwöeç, Çamavo, cıpEOO. 'E/el duto\Jnr|, öei/vei tî] yvcbai] xaı 
XT|V Eyvoia TOU 0X1^006X1], ({jaVEÇCÜVEl Tl] ÖOUXElâ XC)V 1]0O7UOI(ÜV. 
Eıvaı xoX|XT|QT|. H pouoıxr] xt]ç naıynEvi] oto Çamavf] OQXT|OXQa 
Eivaı yvrjoıa xujiQiaxT) jraQaöooıaxf|, rj x.OQoyQa(j)(a jıâva) 
pı'ıııaıa tcov yvaıoı6v xvjtçıax6v xoqü)v. Tı 6ouXekİ, ti yvcborj, 
ti JtâOoç yıa JigoaEyyıor]. To xoıvo öıaoxEÖdÇeı, xaxaXapa(veı 
(r| yXcbaaa öev Eıvaı Epjtööıo), viû)0el To teXoç ttjç jrapâoTaoııç 
oxEJiâ^£xaı cuıö 0ueXXü)Öt] x&iQOXQOxr|iıaxa. EıV.ooı oXoxXi]Qa 
XejttA jrXaxE(a xaı oxf]vr] aXXr|XoxeiQOXQOTOÜvTaı. /OXoı 0eXouv 
va ayxaXıaoo\jv xaı va <f)iXf|ao‘uv touç i]0ojioioûç xaı tov 
oxi]vo0ett]. H oxt]vi] y ıvETaı 7tXaT£ia xı i] jtXaxe(a Etvaı oX6xXi]qi]

\ROL OXT]Vl]...»

OTM».vnıiB«a»ıTurkish Cypriot peace play takes ‘south’ by storn
«■îuı^CûSaîS £2? « rgj ~ı--------J—--------------  ............ ...

l*lf ^ r,‘" lkW| hmUhMMh'mM-< M fcfM II M ma-r.a:..krit.,» ___ ,,.c— w~ı
î «r» ■- " ------------

TOU
«IaxiQixoû 0ecİtqod», JiagouoıdÇeı, otiç 24 Mafou 1987 oto Li zr.r. r . .t: sz,cxcı

• 't Ssr:
«noXiTiOTixö Kevtço BXaöıpt]QOç Kai)xaQiöi]g», xi]v «Eıçr|Vn» 

tou AgıOTOipavi], o£ eXXi]voxûjtqiouç Oeaxeç.
otq hsr. =rH

fPAMMATA TEXI\F.Z«ol

2to teXoç xî]ç jragâoTaoııç, oı Geciteç xi]ç xaxâp£oxt]ç aîGouaaç, 

X£iQOXQ6xi]oav yıa oXöxXi]Qa XEJıxa touç i]0ojroıoî)ç pe ÖaxQua

lOTogîa

*II‘rt!L,lTrya,lu a,n,,an<3"ır H Tcapd^Tao’îi touç
naç sx£l öDY^oviası■oto pdxıa. Autö to jrgcoTOcJîavEç yıa xi]v xujrQiaxrj

yEyovöç. ei/e EUQEia ajxi]x^oî] xöoo otov Eyxd)Qio öao xaı otov 
öieOvi] tûjio.

Ti.*vr M ^ 
K «ıWı Ti.» uuı
• '"•>■*'. Al* -w ».'»'«

:
*1 r% w.» Uıl

IYTKINHTIKH EKAHAniE 
O İMAL KAI lYNAAEAOnim

To PU.’.Ö tKpCOUiP 3

TU.» rvl-t,. ij,

UAA OIKHNOeFfHI THZ-UPHNHZ. PATAPEPİ

İpeneı va voıûjGoup 
TepıaaÖTepo Kûnpngş
m

rioXÛxaQ7TOÇ noXuxÖ'Q7TOl) 
I1eqioöix6 "Eyeöia" IoûXıoç 1987

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tüm engellemelere ve zorluklara rağmen 
Kıbrıs'ın tarihinde bir ilki

■J-gypKporr», TÇ^ ^Sono cJC

gerçekleştirir. Satirigo Tiyatrosu' ıı uıı
To «TovQxox.UuXoıaxö Ai]goııxö Oeaıoo AEi'X(oa(aç» 
nagouoiaoe xi]v «Eıoı’ıvi]» tov Aoıoıocpavi] oto «rioXiTiOTixö 
xevtoo B/.aöıgi]Qo; Kavxaoiöi];*^ tov «IaTioıxov Oeûtçov». 
(1987) (O Af]nao-/oç AEvxıooîaç 
0V7/ai0Ei touç i]0o;rotovç)

daveti üzerine Aristofanes’in "Barış” SU §n§esaslı, canlı ve tam bir halk coşkusu.«(...) ‘‘Barış’’ oyunu 
bir şölen özlü bir düşünceye sahip. Yönelmenin bilgi ve titizliği 
oyuncuların çalışmasına yansıyor. Cesur bir oyundur. Canlı müziği, 
meşhur Kıbrıs oyunların adımlarıyla dans edilen, hakiki Kıbrıs gele

neksel bir müziğidir. Yakınlaşma yönünde ne muhteşem bir çalışma, 
ne sağlam bilinç ve ne büyük tutku... Seyircişer anlıyor, (dil engel ol

maz) hissediyor. Oyunun sonu, yirmi dakika süren bir alkış fırtınasıyla 
kapanır. Salon ve sahne tam bir coşku içinde... Herkes oyuncularla 
yönetmeni kucaklamak, öpmek istiyor. Sahne salona dönüşüyor. Salon

BARIŞoyununu 24 Mayıs 1987'de Lefkoşa'1

diğer tarafında Kıbrıslı Rum iz

leyicilere Satirigo Tiyatrosu salonun

da sunar. Oyun bitiminde salonu hınca 

hınç dolduran

ss
AeXXoç Ai]gi]Toıâöi]ç AAnın

(2407 YILLIK KOMEDYA)
U

Belediye Tiyatrosu'mm sahnelediği Aristofanes’in “ 
Satirigo Tiyatro Salonunda sunuldu.
Başkanı Lellos

Belediye Tiyatro sis. 
(Süiiaaev Itıbrast© FınrtEjrası (SiM

Barış" oyunu 
(19S7) (Lejkoşa Rum Belediye 

Diınitriades oyuncuları kutlarken)
utsronuNt]

ı ,*•
r«*o lucvi

■r&n.zrr.&rd>S}I, tasov v«£« ı^in .miii •Kır M<m Vılıni» Mr»' «•

seyirciler sanatçıları ».-* «ULm
O OUt6t]XOÇ OTOV EXXllVOXU.TQiax6 xai TOV0XOXV.TQiaXÖ TV^O 
ttjç jıagdoTCtoııç «Eıgı'ıvıı». tou Agıorotpavi] ,-tou avepaae to 
«TovQXOXUıTQiaxö Ar)gOTixÖ ©EaTQO Aeuxcoo(oç>>(1987)

Lejkoşa Belediye Tiyatrosu'nun Satirigo Tiyatrosu salonunda 
sahnelediği ''Barış” oyununun Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk basınındaki 
yankıları. (1987)

V.M, A.tiHl

gözyaşları içerisinde dakikalarca 

alkışlarlar. Kıbrıs'ın tarihinde ilk kez

MIDU CİM

ise olduğu gibi bir sahnedir...»

gerçekleşen bu ol 

basınında
ay yerel ve dünya 

yaratır.

Polykakarpos Polykarpou 
"Skedia" dergisi, Temmuz 1987Seniş yankı

v
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* TouQxoxv;ıoıaxö Ai)fumxö 0e 
(Osman Alkaş. Erol Rcfikoglu)

Ufli°ia Belediye Tiyatrosu - Alhol Fuları'm

c<«too AEi'xo,0(aç» • To Eçyo tou AOo/.Ooöy
Qt < To vi]o(» (Ada) as oxr)vo0£aıa Yaşar Ersoy. (I988)

Oyazdığı Yaiur Ersoy’unyönettiğ- »^a»
(19SS) (Osman Alkaş, Erol Refihoğhı)

-
r



Iotivıoç / Haziran
Ioi)XlOÇ / Temmuz

/ / Perşembe

2 9 Aeuıeçcı / Pazartesi

J; naQaoxevr] / Cuma

30 tö^ti / Salı
;• $

f V.

4 2&ppaxo / Cu martesi

] T8T(jtotr] / Çaı s
a m ha

«O 06vcuoç tov) KaXXıxâxvn» (Sanatçının Ölümü),

:i::7oo^
^ Tiyatrosu - Yılına: Onayın ya-J.g. Osman W
(Işın Cem, Yaşar Ersov. Erol Refikoğlu)

"Sanatçının ÖlümiY’ oyunu. (I9S9)

5 Kl)QiaXT| / Pazar



1

Io'uJıtoç
Temmuz

Ç neiJjiTi] / Perşembe

^ Aeuıeça / Pazartesi

\ Q nagaoKevı) / Cuma

y Tqitî] / Sah

} | Zdpparo/Cumartesi

8 TeıdçTî] / Ç
arsamba

To içyo tov Atıl NeoCv «O nö^oç ™v Z<t>VQWQ<°v ^ Bovqtoe?>
Alka§. (1989) (Kemal Tunç, Elmasiye Kanatlı, Mehmet Ertug. Işın Cem. Yücel Köseoglu)« TovQxoxımQiax6 Ar||!0Tix6 eûarço Aevxaxrfaç» - 

(Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı), oe oxıivo0eoıa

Lejkoşa Belediye Tiyatrosu - Aziz Nesin 'in yazdığı Osman 
(Kemal Tunç. Elmasiye Kana,!,. Meluna Erme. İp* Can. Yücel Koseaglu,

Osman

Alkaş’ın yönettiği "Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı" oyunu. (1989)
1 2 KuQictxr] / Pazar

ti.*»..



Ioi))aoç
Temmuz

j (j; Il8|jJtxıı / Perşembe

j ^ AEUtega / Pazartesi

/ nagaa^eufı / Cuma

'Mm

mmsmğ.

:•'v14 TQixr| / Salı

• >]

} 0 Sdppaıo / C -■ ;vfumarlesi
•••;

4

15 T«âQTil / Ç I e;arşamba

To eeyo tou Antonio Scarmeta «Moyeoıı Yjtohovi'i» (Ateşli Sabır), os oxııvoOeoia
« ToeQxoxu7CQiaxö Aıı|Kmxo ©Eaıço Aeuxoja(aç» - 
Yaşar Ersoy (1990) (Osman Alkaş, Erol Refikoğlu)

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu -

|
Anionia Sincan,,, ya-J# **ar Ersoy;,,, >■« "Ateşli Sab.r" oynu.il*0, tOsmaı, M,,,. Erol RefikoS„0

1 9 KuQiaxr| / Pazar



IoMıoç
Temmuz

2 3 neiJjrTiı / Perşembe

2 0 Aeuteça / Pazartesi

/ /!\ nagaGKe-uf] / C uma

Jmt\ Tq(tt] / Salı

25 Zdppaıo / Cumartesi

22 Te*6qtt] / Çarşamba

« TouQxo>ajjrQiax6 Aım<mx6 öâatgo Aeuxa)o£aç» - To eçyo tou Haldun Taner «ZxAoe xaı Kave xi)v AouteıA oou»
(Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım), ae oxııvo0eoıa Yaşar Ersoy. (1992) (Mehmet Ertuğ, Yücel Köseoğlu, Osman Alkaş. Erol Refikoğlu). (1992)

Lejkoşa Belediye Tiyatrosu - Haldun
(Mehmet Ertuğ. Yücel Köseoğlu. Osman Alkaş. Erol Refikoğlu). (1992)

Taner’in yazdığı Yaşar Ersoy un yönettiği "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunu. (1992)
26 Kupıcocf) / P

azar
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1990 ÖQa<rnK>ıoJtot(WVTaı 
to «Osaıgo Emek 

Güzel San- 
«IÖKOTIKÖÇ

ıç öexaerfeç tou 1980 xaı 
öıciupoooı EçaoııeyviKoı Oı'aooı. öjuoç 

Baocooı'ou», to «öeotoo GÜSAD» (Aqxix«
T

TOU

atlar Demeği 6i]Xaöi] Evtooi] KaXmv Tey.vtüv), o 
K«/./.iTexvıxöç Öı'aooç Mootpou», o «öı'aooç KujrQiaxoö

«TovQxoxvxQiaxöçKaA?aTEXvıxoû E;ııpEb)Tiipı'ov» xaı o 
Kıopıxöç Öı'aooç». 
löıaı'TEoa. o «TouQxoxu;rQiaxöç Kü)pıxöç öı'aooç», ne öıeuOuvTi] 
tov Alper Susuzlu, jrgooctacüeı to evökkJjeoov xQiloi(ioxoıûvraç 
oto e oya tov ti] Xaıxf| Osaıçocr) ykoaoa. Ti]v xujTQtaxı'| 
öıâ/.EXTO. O Öı'aooç -10u ^exîvi]oe tiç öoaoTpoıÖTijTEç tov otijv 
Appöy.moTO, yvçhÇei tiç e^agyı'e? xaı tu xwQtâ p£ egya jtou

•l
yocttpEi xaı oxi]vo0etei' o Alper Susuzlu.
O «I6iojtix6ç Ka?./.iTExvıxöç öı'aooç Möocpov», ;rou XeiTOugyEi 
VJIÖ ti] öıo(xi]oi) tov Bekir Kara. ouvexıteı ti] ÖExaeTİa tov 2000 
tiç exöi)/.ıboeıç tov ps tijv ejuovvpı'a «Aotixoç Öı'aooç Aı'ıpou 
M6ç(j)Ov».

«TouQxoxu;ıoıax6ç Kwpıx6ç 0£aooç» - To toyo tov tovoxoxv.toiov 
Alper Susuzlu «NxoXpaö<ixıa» (Yaprak Dolması), oe oxıjvo0Eo£a 

löîou. (1996) (Alper Susuzlu, Ercan Saymen, Zaliha Susuzlu)

19S0’li ve 1990*lı yıllarda Kıbrıs Türk harekelinde. Maraş Emek 
Tiyatrosu, GÜSAD Tiyatrosu. Güzelyurt Özel Sanal Tiyatrosu. Kıbrıs 
Sanat Derneği Oda Tiyatrosu gibi amatör tiyatrolar ve özel tiyatro 
niteliğinde Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu çalışmalar yapar.
Özellikle Alper Susuzlu yönetiminde Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu 
halk tiyatrosu söylemiyle Kıbrıs ağzı kullanılarak yaptığı oyunlarla dik
kat çeker. Mağusa’da çalışmalarını yürüten tiyatro Alper Susuzlu' 
yazıp yönettiği oyunlarla köy köy. kasaba kasaba dolaşır.
Bekir Kara yönetiminde çalışan Güzelyurt Özel Sanat 
ise 2000’li yılların başında Güzelyurt Belediyesi’ııe bağlanarak
Güzelyurt Belediyesi ŞehirTiyatrosu adıyla amatör olarak çalışmalarını 
yürütür.

To eqyo 
- Oımund Trczinfki,

"ÖEatgo Emek Baçcuaıou" (Maraş Emek Tiyatrosu) - 
"ZTgaTÖJTeöo 17" (Kamp 17) kov Donald Bevan 
oe axııvo0£oîa Alper Susuzlu. (1981)

Maraş Emek Tiyatrosu - Donald Bevan 
Alper Susuzlu'nım yönettiği ”Kamp 17" oyunu. (19SI)

TOU

Tiirk Komedi Tiyatrosu - Alper Susuzlu'nım yazıp yönettiğiKıbrıs
••yaprak Dolması" oyunu. (1996) (Alper Susuzlu. Ercan Saymen.- Oımund Trczinjki'nin yazdığı
Zaliha Susuzlu)

«Oecitoo Emek Baçıoolou» - To eçyo «Ta XaaapjrouXı<i xaı o 
(I>azax.Qöç Hayretin* (Haşan Bullilcr ve Kel Hayretin) (1982). tou 
touoxoxû.-T0iou ouYQ«(j)Ea xat öııpooıoyoâtpou Kout>.oû AtclU 
o ortoıoç 6oXo(j)ovf|0i)xe to 1996.

hua^ Emek Tiyatrosu - Kutlu AdalTmn yazdığı Alper Susuzlu’nım 
yönetti^, Haşan Bullilcr ve Kel Hayretin"oyunu. (19S2)

nun

Tiyatrosu

m?r >■»
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«©eutoo Emek Baoujoiov» - To eqvo tou touqhoxwtqio\) Fikret Demirağ «Ev.eiva ta Tçojıeeâ Xç6vta xou rioXe|iou» .p(Şu Müıhi* Savaş Yılları), oe ov.ıyvoOEcria Alper Susuzlu. <
Maraş Emek Tiyatrosu - Fikret Demirağ'ın yazdığı Alper Susuzlunun uyarlayıp yönettiği "Şu Müthiş Savaş Yılları

. ..»'



Ioi)XlOÇ / Temmuz 

A'uyouGTOç / Ağustos ..
Cv

2 Q ri8|iJiTiı / Perşembe i-

ÖL;-

9 ~j AeuTEpct / Pazartesi

nagaöX8ufı /Cuma

2 q Tqltv| / Sal 1

Zapp<ruo / Cumartesi

2 Teıdoıi] / Çarşamba
To âçyo xoa Alper Susuzlu "Töıo Xa|iA|i töıo Tdoı" Aym Hamam Aym Tas). (1996)

«TODQXOXUjTQiaxÖÇ KcüplHÖÇ @ıaooç» - 
(Zaliha Susuzlu. Kadir Ercan. Alper Susuzlu)

Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu - Alper Susuzlu mm yajp } 
(Zaliha Susuzlu, Kadir Ercan, Alper Susuzlu)

öııettiği "Aynı Hamam Aynı Tas” oyunu. (1996)

2 K.UQiaxrı / Pazar
'

•i*



Al)yODQTOÇ
Ağustos İH nejJJttîl / Perşembe

'î Aevıegcı / Pazartesi

' j üagaözevıı / Cuma

Tom] / Salı

Sdppoco / Cumartesi

Tetciotii / Çarşamba
- To eeyo tou Turgut Özakman «EiKovoyocupıınevıı O0wnavıxn Iotooici»

« Toi)Qxoxi)jrQiax6 Aımoxıxö Geateo Aeuxcoaıaç» 
(Resimli Osmanlı Tarihi), oe oxııvoOE<JÎa Yaşar Ersoy. (199 )

<19931
Lejkoşa Belediye Tiyatrosu - TıırgQ KuQiaxf) / Pazar

7 . |7l7



Aüyoucrcoç
Ağustos | ^ nejiJtTil / Perşembe

Q Aeuteqci / Pazartesi

| </jl nagaö'/CEDiı /Cuma

| | Tqltî-| / Salı

| 2 Sdppaıo / Cumartesi

^ TEidçrcrı / Çarşamba
AqieX Ntögçnav «O Gâvctıoç xaı i] Koqiv>,«Toi)Qxoxujrçıaxö Ai]|iOTixö Gtaıoo AEuxcooı'aç» - To tgyo 

oe oxi]vo0£öîa Yaşar Ersoy. (1994) (Erol Refikoğlu, Osman Alkaş, Işın Cem)
tou

"Ölüm ve Kız" oyunu. 11994)Arici Dor/man'ın yazdığı Yaşar Ersoy'un yönettiğiLefkoşa Belediye Tiyatrosu •
(Erol Refikoğlu. Osman Alkaş. Işın Cem)^ Ki)Qiaxf] / Pazar



A'uyovotoç
Ağustos 2 0 nejiJiTrı / Perşembe

j Asuısga / Pazartesi

ı

/ | naQaaxeuT| / Cuma

| ^ Tomı / Salı

22 2&ppoto / Cumartesi
:

[ Ç TEiâçııı / Çarşamba

;r~
. xa-Ml Yasar Ersoy’un yönettiği "Hadi Öldürsene Canikom" ovumı. f/99.?,

Lejkoşa Belediye Tiyatrosu - /O- . - *
f£ro/ Rejikoğlu, Perihan Toysan, Işın Cem)

ı

23 KüQiaxf| / Pazar

••I
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A'uyoucrcoç
Ağustos 22 n6|0JiTT| / Perşembe

4 Aei)tsqci / Pazartesi

2 0 naçaaze'uf] / Cuma

23 Tomı/Salı

2 9 2appaxo / Cumartesi

2 3 Teıaçn]! Çarşamba

£QYou «riaX(oQOia Kdve Kdıı» (Bişey Yap Met) cuıö xo
Oı Kıymet Karabiber xaı Barış Refikoğlu, öi»iv mfrnm 
«ToDQxoxujtQiaxö Aıı|iOiıxö Oeaıeo Aeuxa)o£ctç (

, w», "Bisev Yon Met" oyununda Kıymet Karabiber ve Ban, JkMb- (/995J 
Lejkoşa Belediye Tiyatrosunun sahnelediği Bifey tap

TOU

2 O Ki)Qiaxf| / Pazar



jm

I «To 6gyo «Ta Tgcuretıa» (Masalar) eöcuoe \xeyâh] Tâç^ 

oto OeaTi'ı xaı oyeööv xa0e tou oxııvf| otcoojiouoe oo)qö ta 

i XeiQoxQOtıınaTa.(...). ECvaı eva egyo Jtou JtQoxaXeı xo yeXl0 

ouyygövcDç, jiQopXruiaxtÇeı. Tlega cacö to yeXıo

TT açdııç avTtÖQâaeıçxöutoi(ı)v,TO «Tougxoxu;rçıax6E0vıxö
JL JLöeaıeo» yaçdÇeı to 1994 pta vea nogeı'a xaı TtagatTEİTaı

To «Tougxoxu7igıaxo Ar]poTtx6 0eaxgo Aeuxcooıaç», eyovraç 

emyvcüOîi, xrjç ar)pao(aç tcov 0eaxQixd)v öçaoxr|çıOTîİTü)v ota 

oyoXsla 71a xi] öıaöoorı tou OedTgou xat xr| örıpıougyıa evâç 

jioiotixoü 08axgö(t)iXou xoıvoû, jtgoTeıveı xr| öıogydvajcn] tou 

«IyoXıxoû 0Eaxgtxoû OeoxıpdX», nou |extvd xo 1991. 2' auxö 

to cpeoxıpdX auppeTeyouv oXa xa ÖEUTEçoPa0pıa ayoXda, jıe 

eçyo Öıxf|ç touç ox7]vo0Eoıaç. Xdgıç 0x0 4>60xıpdX, xt] Ö£xa£xıa 

auxf| jioXXo( veoi Emkeyouv yıa exdyy£Xpa touç xo 0£axoo xaı 

jrgooavaToXıÇovxaı oxıı 0£axgıxf| exjTaıÖEuar|. MdXıara, xo 

0Eaxgö(pıXo xoıvö xegötf;eı vEaçoüç ojıaÖoûç. Qoxooo Xöyco 

oxomnoxı'ıx(üv r\ öıe^aycoyi] tou q>eoxtpâX oxapaTa 0x0 öcûrego 

pıaö xr)ç Ö£xa£x(ag xou ’90.

corö xv| <J)iXo|ev(a xaXXiTeyvtov corö to KgaTix6 0eaTgo ti]ç 
Tougxfaç. Avfipâgeı egya jie tiç öixeç tou öuvaTÖTtiTEç. Auti] i]
OTaO^ aVTljiETCÜJIlUETai 0£Tixd a^Ö TOV TÛîlO.

xaı ti]v

i ^uyaycuyla, TauTforr^e pe ti]v xaTaaTacnı paç! NopîÇm öti o 

OeaTi'ıg to avTiXııq>0ılxe. Kaı tou ageae auTÖ ...Eö(b eyxeiTaı \)

xaı

Eleştiriler karşısında. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu 1994 yılında yeni j 
bir çizgi belirler ve Türkiye Devlet Tiyatrosundan misafir sanatçı 
getirmekten vazgeçer. Kendi olanakları ile oyun sahneler. Bu tutumu 
basın tarafından olumlu karşılanır.

EjıiTuyîa tou egyou.
To «Tougxoxu;ıgtaxâ E0vıxö OeaTgo» agyıae va paöıÇeı pövo 

tou ot t] öıxı'ı tou Ttogeta. Epeıç, okö öcu xaı jıega, Oa jtegıpEvougE 

ojtö auTÖ auyveç, evöıa<j>egouoeç xaı jioiotiv.sç öııpıougyteç. 

OÛTtoç fı dXXwç. exavav to 7üqcoto pı'ıpa...»

Neriman Cahit
Eq>i]p8Qtöa «Ortam» - 17 «bepgouagıou 1994

"Masalar” oyunundan seyirci büyük zevk aldı ve neredeyse her sahne 

bol bol alkışlandı.(...)

“Masalar” güldürürken tedirgin eden bir oyun. Gülmek, eğlenmek bir 

yana, ne kadar bizim durumlarımıza benziyordu. Seyirci bunu yakaladı 

sanıyorum. Yani kendini... Ve sevdi olayı... Oyunun başarısı burada. 

Devlet Tiyatrosu kendi yolunu kendi yürümeye başladı. Biz Dev
let Tiyatrosu’ndan bundan böyle yoğun, ilginç ve nitelikli yapıtlar 
bekleyeceğiz.

Nasılsa ilk adımı attılar...”

Tiyatronun yaygınlaşması gelişmesi ve nitelikli bir seyirci kitlesinin 

oluşması için okul sıralarında yapılacak tiyatro çalışmalarının önemi

nin bilincinde olan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun önerisiyle 1991 

yılından başlayarak "Okullar arası Tiyatro Şenliği" düzenlenir.

Bu şenliğe orta dereceli tüm okullar sahneledikleri bir oyunla katılır. 

Bu şenlik sayesinde 1990Tı yıllarda birçok genç tiyatroyu kendine 

meslek seçer ve konservatuvarlarda tiyatro eğitimi almaya yönelir. 

Seyirci kitlesi ise genç katılımlar kazanır. Ancak bu şenlik 1990Tı 

yılların ikinci yarısında siyasete kurban gider ve yapılmasından 

vazgeçilir.

m;
--

V

«Tovoxoxv:ıoıaxo E0vıxö ©cctroo» - To epyo «E/axöaxfQo» 
(Helikopter) tov Tuncer Cücenoğlu. oe oxtıvoÖeoia Alparslan Uzun. 
(1995)(Hüseyin Ağlamaz. Hayali Okuyucu, Mehmet Ulubatlı, Erhan H cuptoa yıa to ZyoXıxâ (I>80TiPaX 0e6tqou Jtou öıopyctvcbGty/e 

pe 7tQcüxoPouX(a tou «TougxoxuJigıaxo Ar|poTtxou ©edTçou

Aeuxu)o(aç» to 1993.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’mm önciililğü ile düzenlenen II- 
Okullararası Tiyatro Şeııliği'nin broşürü. (1993)

Güncr. Kemal Tunç)

Kıbrıs Tiirk Devlet Tiyatrosu - Tııncer Ciicenoğlu’nun yazdığı Alparslan 
Uzun un yönettiği 'Helikopter"oyunu. (1995,(Hüseyin Ağlamaz. 
Hayali Okuyucu. Mehmet Ulubatlı. Urban Güncr. Kemal Tunç) Neriman Cahit 

Ortam - 17 Şubat 1994
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Isjrr^uPpıoç / Eylü
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£4aca.zL«TovQxoxvnQiaxö Aıipoxıx6 0e«tqo Aeuxo)o(aç* - To eçyo tou AÇ(î; Neoîv «Kcaroıoç coto ıi]v natgtöa» 
(Memleketin Birinde Hoptirinam), oe 0XY|voOeo(a Yaşar Ersoy. (1998)

Lcjkoşa Belediye Tiyatrosu - Aziz Ncsin’in yazdığı Yaşar Ersoy'un yönettiği "Memleketin Birinde Hoptirinam'' oyunu. (1998)
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Al'youcrcoç / Ağustos
28JTT8|45qiOÇ / Eylül .

A nâfumı / Perşembe

| AeuTEpa/ Pazartesi

i

4 naQaax8ufj / Cuma

Tq(tt| / Salı

2 2dppaxo / Cumartesi

^ Tetagııı / Çarşamba

«TovQXOXU7reıax6 Aıutoroed ©faıço Aeımoofaç» - To eoyo xou Açıt Neoıv «K&coıoç cmö t.jv n«Toîö«, 
(Memleketin Birinde Hoptirinam), ae oxııvo0eoıa Yaşar Ersoy. (1998)

- Aziz Nesin'in yazdığı Yaşar Ersoy'un yönettiği' Memleketin Birinde Hoptirinam" oyunu. (I99S)K0)Qiaxf| / Pi Lefkoşa Belediye Tiyatrosuızar



2£JTT8|hPqIOÇ
Eylül 1

| 0 ns|iJiTil / Perşembe

j Aeuıega / Pazartesi

nagaozeur] / Cuma

q Tgmı/Salı

J ^ ^appcnro / Cumartesi
«TouQXOXU7CQtaxö Ar|poxıxö OeaxQO Aeuxcüaıaç» - To eoyo "0eoı xaı ©uaıeç" (Tehope - Tanrılar ve Kurbanlar). (1997) 
(Erol Refikoğlu, Barış Refikoğlu, Rıza Şen, Hakan Elmasoğlu)

Lejkoşa Belediye Tiyatrosu - Coşkun BiikteVm yazdığı Yaşar Ersoy'un yönettiği"Tehope - Tannlarvc Kurbanlar "oyunu. (1997) 
(Erol Refikoğlu, Barış Refikoğlu, Rıza Şen, Hakan Elmasoğlu)O Teıagıv) / Çarşamba

"Letkoşa Belediye Tiyatrosunun "Tanrılar ve Kurbanlar’' oyunu müthiş 
bir ekip çalışmasının bir ürünü. Üç bin yıl öncesinin öyküsü, günümüzdeki 
zıtlıkların üstüne basıyor, çığlığı koyveriyor. Bravo Yaşar, bravo Lefkoşa 
Belediye Tiyatrosu....”

«H jraodoıaoıı «ösoı xaı ©uaıeç» (Tannlar ve Kurbanlar) xou 
«TouQxoxujroıaxoû Ai]poxıxou ©eâtgou Aeuxwoîaç» eıvaı xo 
curoxeXeo|ia pıaç eŞcuaıaç opaöıxf)ç epycıofaç- Mıa ıoxoç>(a xqeiç 
XiXıdöeç xeovıa jtçiv, cuıoxaXû;rcEi xaı^ ^_____________ ___ öıaXaXe( tiç avxı0eoeıç xwv
tipeçcbv paç. M^çcıpo Yaşar, furgâpo «TouQXOXu:rQiax6 Ai]poııxö 
0eaxQo Aeuxcoöi'aç

1 3 K^Qıaxıl / Pazar
»...» Haşan Kahvecioğlu 

Ortam - 3 Şubat 1997
Haşan Kahvecioğlu 

E^ııpeçıött «Ortam» - 3 «»Epgovagiou 1997



__ ____ _ mmm

Eylül I nepjtTiı / Perşembe
ı

A
| 4 Aeuteçci / Pazartesi

.r

• FIaQaox8vf| / Cuma r o - •J5& •
- 7

| 2 Tqitv| / Sal
A- o
. J V

I Q Sdppato / Cumartesi
«TouçxoxwxQiax6 Aıı|ioxıx6 ©eaıgo Aeuxa)o(aç» - To içyo xcov Pö[L*reQx Ai] - TOçojj. Acugevg «KXıiQovoji£ÎaxE xov Âvejıo» 
VVO)OXÖ xcu Ü)Ç «H ACxtj xcov FIı0f|XO)v» (Maymun Davası), oe oxi]vo0£o(a Yaşar Ersoy. (1997) (Yaşar Ersoy, Erol Refikoglu. Osman Alkaş)

Lcjkoşcı Belediye Tiyatrosu - Robert Lee - Jeronıe Lavrens’in yazdığı Yaşar Ersoy’ıtıı yönettiği “Maymun Davası "oyunu. (1997)
(Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu, Osman Alkaş)| ^ Tet6qti) / Çarşamba

«Touqxoxujtqıaxö Aımoxıxö 06axpo Aeuxü)oıaç... Auxo xo 0Eaxoo 
eıvaı xo öıxö |iaç 0£axço. To Osaxço xtov Touqxoxuîiq(o)v. Suy/alpounE 
öaouç naç öiEiaav yıa auxö xaı oXo£va e^eX(ooouv xo 0eaxgo ^aç. 
Eıvaı |iia xoıxj)xa avöpcojıoı ;rou yq6<J)Ouv eva ejioç xaXXıxey.vıxi]ç 
aXXi]XeYYÛııg fıeoa oe avu;i£Q(3Xııx£ç 6uoxoX(eç, oxeqi]oeiç xaı 
evöEia...»

"Lefkoşa Belediye Tiyatrosu..."Bu tiyatro bizim tiyatromuz. Kıbrıs Türk 
halkının tiyatrosu. Bu tiyatroyu bize kandıranları ve gittikçe geliştirerek 
kökleştirenleri kutluyoruz. Onlar sanatsal bir dayanışmanın" destanını 
olanaksızlıklar ve yoksulluklar ve yoksunluklar içinde yazmakla olan bir 
avuç insan...."

2Q Kuçııcoa] / Pazar
Ahmet Tolgav 

Kıbrıs - 12 Şubat 1997
Ahmet Tolgay

E(j»ıiM£0Îöa «Kıbrıs» -12 <I>EPeoua0un> 1997
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2ejtxe(i,pQioç
Eylül '/ / , nsjiJTTil / Perşembe

7 1 Aevîâça/Pazartesi !

/ ; IIaQaax8vf| / Cuma

/ / Toı'îi] / Salı

«Toi)Qxoxu7iQiaxö Ar||ioxıxö 0eaiQO A£i>xcoa£aç» - le axi]voOea(a Yaşar Ersoy xo âçyo tcov Ntûçio <I>o xcu 0çdvxa Pâpe 
«ruvaıx6ia naıyviöıa» (Kadın Oyunları) - xo £ioaycoyıxo xaı xo EVÖu5tp£00 eçyo âyçaıjıav oı Neriman Cahit ve Feriha Aluok. (1998) 
(Asu Demircioğlu, Perihan Toygan, Işın Cem, Özgür Oktay, Kıymet Karabiber)

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu - Dario Fo - Francc Rame'nin yazdığı - Neriman Cahit ve Feriha Altıok'un ön ve ara oyunlarını yazdığı Yaşar 
Ersoy’un yönettiği "Kadın Oyunları" (1998) (Asu Demircioğlu, Perihan Toysan. Işın Cem. Özgür Oktay. Kıymet Karabiber)

/ (Q Zdppcrco / Cıımai lesi

^ Teıâgıi] /Çaı

«Dario Fo ve France Rame’nin "Kadın Oyunlarfnda Yaşar Ersoy, 
gerçekten çok zor bir yönelimin üstesinden gelmiş, birbirinden kopuk 
epizodlari ara oyunlar ve canlı özgün müzikle homojen, birbirleriyle 
kaynaşmış, neden - sonuç ilişkisi içinde çok etkileyici bir kompozisyon, 
bir oluşum şekline sokmuştur.(....) Bu oyun gerçek bir çığlık».

«O Yaşar Ersoy, oxo eçyo xcov Nx<üqio <Po xctı OQdvxa Pûpe, 
«ruvaıxe£anaıyv(öıa» (Kadın Oyunları), ğenĞçaoe JiQayfiaxıxdt
xov eaoxö xou, ouvxatQidÇovxaç aoûvö£xa ji£xalû xouç xoppdxıa
xaı pe xi] oııvoöeıa jXQcox6xi)7ct]ç Çcovxavijç pouoıxfjç, öi]pıoı>Qyi]0£ 
juct jtoXi) £vxu;xcoaıaxr] opoıoyevi] cjuvGeoi], oxa îtkafoıa xi]ç 
°Xeot]ç aıx(aç - a;ıoxEX6apaxoç.(...) Auxö xo eçyo a^oxeke£, 
jiQaypaxıxâ, pıa xQauyi]».

27 KajQiaxf| / Pazar
Neriman Cahit 

Ortam - 16 Nisan 1998
Neriman Cahit 

E<t>ıipeQiöa «Ortam» -16 A*9iX(ov 1998



t
rpo «TouQxoxvîtQiax6 Aımorocâ 0e«Teo Aeuy.cucnaç», ,-ıaeaUı^a 
i HE to avepaona OeaxQixûv eçycov xaı oıo/eiıovıa; ot^v 

j-roXıxiöiıxf) xaXXıeQyeıa ti-jç xoıvajv(aç 
öi]poxQaxıxr|ç xou>aoi)Qaç,öıOQvavcbveı toix01eç 8xöi1Xcooeiç. 
nagdösıyna oı JtagacrcâoEiç ae ögöpouç xaı 7rXaxeı'eç. Mta cazö 
avTâç ELvaı i] ko.q6.oxuo)] ögöpou «Kave Kâxı Ha Na Zeıç 
Na Yjrûgy.eıç» (Yaşamak ve Var Olmak İçin Bişey Yap).

o «Toı>Qxoxımoıaxö Ai]poxıxö 0ectxQO Aeuxo)oıaç», 
jTQOXEipcvov va ^gotüOî'iöeı xıç EJra<j)£ç p£xaŞü xtov Öuo 

xoıvoxv|X(ov xat xi]v xaXXıegYeıa T)1Ç apoıpaîaç £pjtıoxooövi]ç, 
ouppctX>.ovxaç oxt]v öi]pıooQYi'c( eiQi]vıxf|ç xou/aoû()aç, 
öıogyavcüVEi pe xo «2axıoıxo 0eaxgo» xaı xo 'Iögupa Naci Ta

lat XOlVEÇ EXÖl]XtOOElÇ pE X1]V OYOpCtOlCt «0£CIXQIXEÇ BoaÖlEÇ Yia 
xi]v Eıgrjvi]» (Barış İçin Tiyatro Geceleri). Zxa îdcuoıa aırnbv 
xü)v ex6i]Xü)0£(ov, xo «Zaxıoıxö 0ECtxoo» avEpcıçEi oxıç 7 
OEpoovagı'ou 1996 xıç « OoviOeç» xou Aoıoxocpâvi], oxo 0ECtxQO 
xov «<Tovoxoxu7roıaxoû Ai]poxıxoü 0ECtxQOu AEUxa)oı'aç», 
£vd) xo «TouQxoxv;rQiax6 Ai]poxıxö 0e«xoo Aeuxcuoi'c(ç», 
.TaoouoıâtEi oxo 0eaxoo xou «Zem o ıx ou 0eûxqou», xo egyo 
«naXıoooıcı Kâve Kaxı» (Bişey Yap Met) oxıç 11 ^EPgouagîou 
1996. Eruoıjç öıvovxaı öıa^EçEtç pE pi]vûpctxa EtQi]vr|ç xaı 
cpiAt'aç. To lögupcı Naci Talat curovEpEt xaı oxouç öûo Oıoıoouç 
«To BoaPEi'o xt]ç Eıgr|vt]ç».

T Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyun sahnelemenin yanı sıra toplumsal 
gelişmeye, demokrasi kültürün kurumsallaşmasına katkı sağlamak 

için çeşitli etkinlikler düzenler. Bu etkinliklerden biri
oxi] öi]pıouQYiaxaı

de sokak ve

meydan gösterileridir. Bunlardan biri ise "Yaşamak ve VarOImak İçin 
Bişey Yap” sokak gösterisidir.xaı

;.ı art

f

To 'Iöoupa Naci Talat Vakfı oxa xXatoıa xcov ÖQaoxi]Qioxr]xtüv 
yta xi]v eiQi]vi] avapeaa oxıç öûo xoıvöxi]xeç, ajrovepEi xo 
«Boapgio xi]ç Ei0i]vi]ç» (Barış Ödülü) oxo «TouQxoxujtQiaxö 
Ai]ponxö Oectıço A£uxcooîaç» xat «oto ZaxiQixö 0eaxQO». 
(1996) (Yücel Köseoğlu, Xqîotoç Zâvoç, Yaşar Ersoy, Feridun 
Önsav)

Akö tiç jıapctOTCtoeıç öpöpoıı Ton «Toupxoxu,T0iaxou Ai]poııxoû Gecİtoou Aei)xcooı'aç». (1996) 
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun yaptığı sokak gösterileri. (1996)Toplumlararası yumuşamaya, güven artırıcı çalışmalara katkı 

sağlamak ve barış kültürünün yaratılması için Lefkoşa Belediye 
Tiyatrosu, Satirigo Tiyatrosu ve Naci Talat Vakfı "Barış İçin Tiyatro 
Geceleri” adı altında ortak etkinlikler düzenlerler.

Bu etkinlikler çerçevesinde 7 Şubat 1996*da Satirigo Tiyatrosu 
"Aristofanesin Tavukları" oyununu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu salo

nunda; 11 Şubat 1996*da da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu "Bişey Yap 
Met" oyununu. Satirigo Tiyatrosu salonunda izleyenlere sunar. Her 
iki gecede de yapılan konuşmalarda barış ve dostluk mesajları verilir. 
Naci Talat Vakfı tarafından iki tiyatroya "Barış Ödülü” sunulur.

f

Naci Talat Vakfı iki toplumun arasındaki barışa hizmetlerinden 
dolayı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'na ve Satirigo Tiyatrosu’na 
"Barış Ödülü" verir. (1996) (Yücel Köseoğlu, HıistosZanos, Yaşar 
Ersoy, Feridun Önsav)
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« TovoxoxvxQiaxö Ai))umxö ©ecitoo AeuxwoCaç» - To eqyo toi> Güngör Dilmen «O TqeXoç Dumnıl» (Deli Dumrul), 
of ox.i]vo0eo(a Yaşar Ersoy. (2000)

Lejkoşa Belediye Tiyatrosu - Güngör Dilmenin yazdığı Yaşar Ersoy'un yönettiği "Deli Dumrul" oyunu. (2000)

OCL
'3

O



Zsjtc£|i(3qioç / Eylül
0>CTü)|3q10Ç / Ekim ■

■

Ile|jJtnı / Perşembe

q Aeuıepa / Pazartesi

/ Ilaçacnceuf) / Cuma

2 Q Tçıtrı /Salı

3 2dppaxo / Cumartesi

‘

J TeıdoTt] / Çarşamba
I

«TovQXOXUJtQiaxö Atuiotix6 Ösargo Aew<uofaS» - «MdxfJe0» tou Sat^nıo, oe oxı1vo0Eoîa Yaşar Ersoy. (2001) 
(Özgür Oktay, Osman Alkaş, Döndü Özata, Asu Demircioğlu)

Lejkoşa Belediye Tiyatrosu -
(Özgür Oktay. Osman Alkaş, Döndü Özata. Asu Demircioğlu)

4 KUÇICOO) / P; Shakesperarc'nin yazdığı Yaşar Ersoy'un yönettiği "Macbeth" oyunu. (2001)ızar

tâ



0%tü)(3qioç
Ekim

q FlEpjiTii / Perşembe

^ Ae-uT8Qa / Pazartesi

O,' naQaöX6\jf|/Cuma

^ Tq(tt|./ Salı

0 2dp(3aıo / Cumartesi
!

T£t6otv| / Çarşamba

Oı Özgür Oktay, Döndü Özata. Asu Demircioglu. Kıymet Karabiber xcu Işın Cem, oto eq'/o «Mcıx|te0» xoi' ScriŞmıe ccıö to 
«Toi)QxoxııjrQiaxö Ai]jjoııxö 0taiQO Aeux(üo(aç». (2001)

Lejkoşa Belediye Tiyatrosu’ıın "Macbeth" oyununda Özjiiir Oktay, Döndü Özata, Asu Demireioğlu, Kıymet Karabiber. Işın Cem. (200D
| | KuQiaxf] / Pîızar



OxTÜ)(3qIOÇ
Ekim

ı

| ^ ne|utxıı / Perşembe

| "7 AeuxeQa / Pazartesi

ı
| (5; naQaöX8Ui] / Cuma

] 2 Tqixt| / Salı

«ToDQXoxDJiQiaxö Ai]noxıxö 0eaiQO Aeux(üo(aç» - To tçyo tod Nıâgıo <Po «Aev jdııgumo! Aev;tXiiqu)v<ü!‘>, oe oxi]vo0£oıa Yaşar Ersoy. 
(2002) (Osman Alkaş, Kıymet Karabiber, Rıza Şen. Özgür Oktay, Hakan Elmasoğlu. Banş Refikoğlu)

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu - Dario Fo'nun yazdığı Yaşar Ersoy’un yönettiği “Ödenmeyecek Ödemiyoruz'’ oyunu. (2002)
(Osman Alkaş, Kıymet Karabiber, Rıza Şen, Özgür Oktay, Hakan Elmasoğlu, Barış Refıkoğlu)

| J 2ap(3axo / Cumartesi

] 4 Tet6qtt| / Çarşamba
Xaıxfj (pâçoa xou öıxai(bveı tiç uxeqPoXeç to uç xaı Tct £ŞoYXW(xaıa, 
töte ouncptovoi'jiE fiE Ti]v ataOi)Tixi] tod oxiivoOetii Yaşar Ersoy xaı 
OJioXanPdvou|i£ to xloü|ioq xaı xi]v EDQtmaTixÖTTiTCi tod...»

«(...) lIJâxvovxaç |ieoa |ioo, eva jrçccyna vubOco Şex60aoa. öti 0eXo) 
va pkejcco xt]v jıaçctotaoi] tod ıoDQxoxDJtQiaxoD 0ıctaou ıtou öh’ETca 
yıa to sXXi]voxDjToıaxö xoıvö oyı wç JtoXıxıxö Yeyovoç, aXXâ cüç 
0eaxQtx6 (...) H av£jrrüY|ievıı ou)fiaxıxr| jrXaoxıxf], i] âvxovtı ntfiııxıxr|
TOD JÜQOOCÜ7tOD. Ol D;ü£Q|3oXiXEÇ XElQOvot1^Ç ^ötü5 VCt ''■'■VÖDVEUaV VCl 
eçmiveDOobv (...) (oç djüoxqitixv| |iaviEQa (■••) °xav 6nwç 0Dfiu,oD|iE 
otov eouto naç jtcüç jrQÖxEixaı yıo. 10 0£aT0° T0U NT(*Q10 l^>0, ^ıa

^ Kuçıcm'ı / Pazar
Növa Mo>.eoxii 

<IuXeXev8eqoç - 25 Maîov 2003



Oxtcjo|3qioç
Ekim

2 / nâ|mrr] / Perşembe

| Q Aeırtega / Pazartesi

2 3 naçaotteurı /Cuma

20 Tqlxii / Sal

24 S&ppaco / Cumartesi
:

« Touqxoxi)jtqigcxö Ai]|iOiıx6 Oeaıgo Aeuxo)oîaç» - Oı Özgür Oktay, Hakan Elmasoğlu xaı Kıymet Karabiber, oto egyo tou Ntdpıo <I>o 
«Aev jrXt]Qcbvco! Aev jr),i|Qumü!». (2002)

Lcjkoşa Belediye Tiyatrosu - "Ödenmeyecek Ödemiyoruz" oyununda Özgür Oktay. Hakan Elmasoğlu. Kıymet Karabiber. (2002)2 | Terdoıi] / Çarşamba

tükenmez enerji ve aksiyonları, mimikleri sağlıyor. (...) Dario Fo'nun 
"Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!" oyunu bir halk farsıdır...Yaşar Ersoy'un 
oyundaki estetik anlayışı ve oyunculuk vurgusu ile uyuşuyor. Sahnedeki 
zekice espirileri ve yaratıcı buluşları zevkle seyrediyoruz.

(•■•) Yeniden yakınlaşmanın anlamını yitirdiği bugünlerde çok çok yön
lü olan ve şaşırtan, rahaısiz eden ve aynı zamanda duyguladırıcı yakın 
geleceği konuşmaktansa uzak geleceği konuşmayı daha kolay bulurum. 
Ama kendime iç yapıma baktığım zaman, çok net olarak birşeyi hissedi
yorum. Kıbrıs Rum halkına Kıbrıslı Türk Tiyatronun tarafından sunu
lan bu oyunu, politik bir olayın dışında sanatsal, teatral bir oyun olarak 
algılamak istiyorum. (...) Oyuncuların bedensel anlatımı, bitmez

2 5 Kuçıconj / Pazar
Nona Molcski 

Filelefteros - 25 Mayıs 2003



-nrr».

t | «TovQxoxvîrQiaxö Ai]poxıxö 0eaiQix.ö Ztovvtio 
X Kegûveıag» (GİBETSU) lögîıeıaı oııç 27 Magıtov 1999 xaı

ujcö tvj öi£Û0uvar| tou Derman Atik. ıraçö^o ;rou cutoteXei evav 
eoaoııeyvr/.ö Oeaıçr/.ö öpıXo, EmÖEixvÛ£i EjrayYeXpaTixö Çi]Xo 

EJiıp^Eia. Me tijv |ie0o6ıxön|Tct xaı tî]v oopagoTijTCi tcüv 
ÖQaoTT)Qioxf|io)v tou. xeqöîçei oûvTopa pıa OtlHaVTlXr| Osoil 
Xü)oo tou TouQxoxu7TQiaxoû Oecİtqou. Zto öûoxoXo egyo ıi]ç 
XeiTOVQYi'aç tou GİBETSU oto 7tXeuqö tou Derman Atik, ;rou Eyeı 
ejti<|)oqtiot£i ti] }.EtTOUQYÎa tou Oıctoou. Pq(oxovtcu avöfiEOO OE 
aXXouç, oı Cenk Gürçağ, Soner Eminağa, Oya Akın, İlkşen Atik, 
Şerife Eminağa, Ayşen Rahvancıoğlu xaı Cumhur Deliceırmak. 
4>uoıxâ, öfr/.a o' auTa tci ovopaTa, PXejtou|J£ öexööeç axöjuı 
EoaoiTE/vEç jtou exteaoûv to Eoyo touç pc ayanı).
To GİBETSU TOvfÇeı ÖıaQXU)ç tî| oııpctoı'a tou 0ecİtqou yıa fiia 
örmıougym], Jiaeayû)yıxf| Çcofj ye^ıciTi] avOçamâ xaı kr/jâgayıa 
6ıxaıooûvi], xaXooûvt] xaı omoq<Jh(İ. 0?,eç tou oı öpaoTiıoıÖTiiTEç 
7TQOoavaToX(Çovraı hqo; auTi] tî]v xaTEu0uvoT).

xaı
OTO

«GİBETSU» - To Eçyo tou Memel Baydur «Mnd|ii8ç me KijiA oti| 
Xutqö» (Düdüklüde Kıymalı Bamya), oe oxııvo0Eö(a Derman Atik. 
(2001) (Şebnem Kuyucuoğulları, İlkşen Atik, Ayşen Rahvancıoğlu, 
Emine Gürçağ)

GİBETSU - Memel Baydur'un yazdığı Derman Atik'in yönettiği 
“Düdüklüde Kıyınalı Bamya" oyunu. (2001)
(Şebnem Kuyucuoğulları. İlkşen Atik. Ayşen Rahvancıoğlu, Emine 
Gürçağ)

GİBETSU (Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu) 27 Mart 1999’da ku
rulur. Derman Atik yönetiminde çalışan GİBETSU amatör bir tiyatro 
topluluğu olmasına karşın işini profesyonel gibi yapmaya çaba ve titi
zlik gösterir. Düzenli ve ciddi çalışmalarıyla GİBETSU kısa sürede 
Kıbrıs Türk Tiyatrosu içerisinde iyi bir çıkış yakalar. Ekip anlayışıyla 
çalışmalarını yürüten GİBETSU'nun yükünü Derman Atik’in yanında 
Cenk Gürçağ. Soner Eminağa. Oya Akın. İlkşen Atik, Şerife Eminağa, 
Ayşen Rahvancıoğlu. Cumhur Deliceırmak gibi isimler taşır. Tabii 
bu isimlerin yanında işini sevgiyle yapan onlarca amatör daha yer 
almaktadır.

GİBETSU. iyiyi güzeli ille de doğruyu ve adaleti aradığını, insanı 
seven ve üreten,
ve çalışmalarını hep bu yönde yürütür.

«GİBETSU» - To içyo «H Tuvataa tou 'E^oe tov Av6ga mî» Debie İsi... oe ax,,vo0Eoia Dem,an A.ik (Koçum Pişiren Kadın). (2008) 
(Emine Gürçağ, Derman Atik, Nergül Tuncay)

CIBETSU - Dcbie Un'u, yazd.g, Derna,, Alik'inyö„e„,gi -koca,,,, Hfim W «W « “ ** «"** T“™»
yaratan bir hayal için tiya.ro yaptığını hep vurgular

I



«GİBETSU» - To EQyo «revvt]or|» (Doğum) xou Memet Baydur oe 
oxi]vo0£oia tou Derman Atik. (2005) (Oya Akın, Ümit Ezerçe)

«GİBETSU» - To EQyo «O M^OYiaıÇrıç» (Boyacı) tou Tuncer 
Cücenoğlu, oe oxi]vo0eoı'a Derman Atık. (2003) (Hilmi Uysal, 
Cenk Gürçağ)

GİBETSU - Memet Boydur'un yazdığı Derman Atik'in yönettiği 
"Doğum" oyunu. (2005) (Oya Akın, Ümit Ezerçe) GİBETSU - Tuncer Cücenoğlu’nıın yazdığı Derman Atik'in 

yönettiği "Boyacı" oyunu. (2003) (Hılıni Uysal. Cenk Gürçağ)

!

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun öncülüğünde 2003 
yılında başlatılan “Uluslararası Kıbrıs Tiyatro Festivali” 
allı yıldır Eylül ayında düzenlenmektedir. Kıbrıs Türk 

Tiyatro ve sanat yaşamına canlılık sağlayan, yeni 
heyecanlar ve yeni açılımlar da getiren tiyatro festivaline 
seyircinin ilgi ve katılımı her zaman yoğun olur.

A >fe jtQWTOpouXia tou «Touoxoxu;tQiaxoû Aii|iotixoû 
-LV JLqe&tqou Aeuxtüoiaç», cuto to 2003 öioqyciv(üvetcu 
x60e2EjrcenpQ7iTo«Aıe0veçd>EaTipdXTouQxoxujTQiaxoij
Oeaıpoo» («Uluslararası Kıbrıs Tiyatro Festivali»). 2' autö 
T0 ({JEoııpd^, jroi) xcuvouqyi£ç ouYXivııoeıç xaı vea
cıvoiYiTcrua jrpooötöeı. ^amdvıa oto TOUQXOXUJtQiaxö 
ÖeaTpo xaı tt)v xaXX.iTexvıxfı Çtofj, to EvöıacpEOOv 
Twv OectTcbv eıvaı jtcıvTOTE ^ıeY<i^o xaı \] jtqooeXeuoii 
a0çöa.

KIBRIS

«GİBETSU» - To eqyo tou Cenk Gürçağ «H Enoyy) tüjv Oaugdıcov» (Mucizeler Mevsimi) oe 
(Cenk Gürçağ. İlksen Atik)

GİBETSU - Cenk Gürçağ'ın yazdığı Derman Atik’in yönettiği "Mucizeler Mevsimi"

axr)vo0Eo(a Derman Atik. (2006)

oyunu. (2006, (Cenk Gürçağ. İlkken Atik)



Kıbrıslı Türklerle Rumların yakınlaşmasına, yumuşamasına, güven 
çalışmalara ve barış kültürünün yaratılmasına öncü olan ilk 

adımları atan, en zor koşullarda kapılar kapalı iken bile katkı koyan 
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Satirigo Tiyatrosu 23 Nisan 2003'dc 
iki toplum arasındaki kapılar açılınca Kıbrıs'ın tarihinde yine bir ilki 

gerçekleştirirler. Adanın iki tarafında ortak 

oyun sahnelerler. Yaşar Ersoy yönetiminde 

Haldun Taner'in “Gözlerimi Kaparım Vazifemi 

Yaparım" oyunu Rumca sahnelenir. Bu oyunda 

SatirigoTiyatrosu oyuncularıyla birlikte Osman 

Alkaş ve Yücel Köseoğlu da rol alır. Hıristos 

Zanos yönetiminde Aristofanes'in “Lysistrata” 

oyunu Türkçe sahnelenir. Bu oyunda Lefkoşa 

Belediye Tiyatrosu oyuncularıyla birlikte 

Popi Avraam ve Andreas Suris de rol alır. 

“Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" 

oyunu İstanbul Mekân Tiyatro Festivali’ne, 

“Lysistrata" oyunu da “Kypria 2004" festivaline 

katılarak Kıbrıslı Türklerle Rumların tarihinde 

yine bir ilke imza atarlar.

«(...) XCüQOpCU, kouiöv, ölOTL T| JtQd)T71 ÖlXOlVOTlxf| OUVÖl|jilOUQyia 
OT11V xu7C0iay.il a>«ıvf| ösv eXei avdyxrı va Exxıpî10et povo coç 
ıoTOQtxöç oxa0pöç, aXXd euaxa0Eİ cüç £vöıa<j>Egov Oeaıoıy.ö 
yeyovöç.
(...) H 7tagdaxaar| paç yvcbgıoe

y.aı to «2axıgıxör ■ io «Touqxoxu7tqiaxö Ai]poxıx6 Oeaıoo»
X 0EaTQO», jtou y.ctTto cuıö uç rno 6ûoxoXeç ouv0f|xeç xaı 

öıav axöpıı oı öîoöot f|iav xXeıoxoı\ jrgcüXOJtögııoav xdvovxaç 
xo ttqu)xo pı'ıpa yıa tiiv ETcavajrgooeyyıoıı, yıa xıı öııptouçyia 
E|urıorcooûvııç xaı Eiçr|vıxoû jtvEupaxoç avdpeoa oxıç öuo

i

artırıcı

Haldun Taner. Xü)qiç va 
PpoupE dXXa ÖE(ypaxa ygacp^ç xou Toûgxou ögapaxougyoû 
oacp£oxaxa öıaxgîvoup£ oxo «2xdoE xaı Kdve ti] AouXei6 oou!» 
(Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım) ouyxEgaopö |ucQEXxıx(bv 
xaı £Övıxcbv jcapaöooıay.cbv 0Eaxgıxüjv oxoixeiidv. Koıvoç öqoç 
xaı xcüv öuo, Xaixö 0£axgo jcou jcavxa oı'ipaıvE xexvü xaxavoııxf| 
oe oXouç xaı ...co(J>EXıpr| yıa 6Xouç...
(...) O föıoç o Ersoy, (excü xıı XaQâ va xov yvcogıÇm 7tgoaco7iıxd), 
eivaı xöao EV£Qyııxıxö dxopo (...) XEixougyEt wç ... y£vvf|xQia, 
au|âvovxaç xi]v £vxaoıı xtıç U7toxQixıxfıç ojcööooiiç. (...)
H jca0âaxaoıı paç acjnjvEi p£ to xsgöoç £7ca<t>ııç p£ xov xaXö 
KÛJC01O oxr|vo0£xrı Yaşar Ersoy».

t xov

xoiv6xi)xeç. psxd xıç 23 A^oıXıou 2003, öxav 
dvoıŞav xa oöo(poaypaxa, Trgoymgrıaav oe

XCIXI ETTÎOllÇ 7TQÜ)X07TOQiaXÖ.

2xt|vo0exoûv otto y.oıvoû 7ragaoxdoEiç. 
2xa eXXiivixv| yXtbooa avcpaîvcı xo egyo 
«2xöoe xaı KavE xi) AouXEia oou» (Gözler

imi Kaparım Vazifemi Yaparım), xou Haldun 
Taner, oe ox7)vo0£oıa xou Yaşar Ersoy. 2xi)v 
7raodoxaoıı auxfj, pa£ı p£ xouç t|0ottoioûç 
xou 2axıgıxoû ©Edxçou, XapPdvouv pegoç 
y.aı oı Osman Alkaş y.aı Yücel Köseoğlu. 
2xıı Touçy.ıy.rı avEpaıvEi oe oxııvo0Eoıa 
xou Xqîoxou Zdvou, i] «Avoıoxodxr|» xou 
AQioxoq)dvıı.

2' auxf| xr|v 7ragdoxaoıı, Tcaitouv paçî pE 
xouç i]0o:toıovç xou Tougy.oy.urrgıay.ou 
Ar|poxıxov 0Edxgou, i] nö:tr| Apgadp

listanbulmekan tiyatro!

\

Is.lj ULUSLARARASI FESTİVALİTİYATRO
OT

‘YENİOEN KÖPRÜ* 0> îrv.vVZ

1 K II KİNE TB İOTIIIAIOT 
EpSvuOsMJ 

lüıUtaffRufrM
TMTROSU Nova MoXcay.il 

<IhXeXeu0eqoç - 28 AexepPqîou 2003

Gözlerimi Kaparım 

Vazifemi Çaparım
Yazan: Haldun Taner Yöneten: Yaşar Ersoy 

Müzik; Deniz Ça^r Dekor Kostas Kafkarides 
Koreograf: Elenl PastelirKostüm: Osman AlkaşI l ı wk,i JL

«(...) Çok mutluyum çünkü Kıbns’ta yapılan bu ilk ortak tiyatro 
çalışması sadece tarihi bir olay olarak değerlendirilmemelidir... Bu 
ortak çalışma aynı zamanda sanatsal bir olaydır.
(...) Bu oyun bize Haldun Taner’i tanıttı. Türk yazarın başka eserl
erini bilmiyoruz... Ama “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyu
nunda Brechtyen ve geleneksel öğeler görülmektedir... Bu iki öge 
de herkesin anlayabileceği ve yararlanabileceği sanatsal anlayışlar 
mevcuttur.(...) Yazar her durumda düşünce yapısını tarihsel olaylarla 
vurgulamaktadır.
(...) Şahsen tanıma mutluluğuna erdiğim yönetmen Yaşar Ersoy o 
kadar enerjik bir insandır ki (...) oyunculuk performansını yükseklere 
çeken enerji üreten bir santral gibidir. (...) Bu oyun sonunda bizi iyi bir 
rejisör Yaşar Ersoy’u hanemize kar olarak yazmamızı sağladı.»

Oı i]0oiroıo( Tiou cru|j|i£TiT/av oto egyo «2xdoe y.aı Kdve ıi] 
AouXeıu oou» (Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım), tou Haldun 
Taner, oe oxi]vo0eoı'a Yaşar Ersoy. (2004)

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Satirigo Tiyatrosu'nuıı ortak yapımı 
Haldun Taner’in yazdığı Yaşar Ersoy'un yönettiği "Gözlerimi 
Kaparım Vazifemi Yaparım" oyununun ekibi. (2004)

. ...

xaı o AvöpEaç Taouçf)ç. Me xi| ouppcxoXfi xou Egyou «2xdoE 

xaı Kdve xi) AouXeıd 2ou» (Gözlerimi Kapanm Vazifemi Yaparım) 

oxo «<I>coxıpdX ©Eaxoo - X6çoç Kcovoxavxıvoû^oXr)ç» xaı xi]ç 

<'Auoıoxodxr|ç» oxo <beoxıpdX «Kvırçıa 2004», oı öuo Oîaooı 

ouvopoXoyovv pıa xaıvof>gyıa ao/f] oxııç ox.eoeiç xü)v övjo 
xoıvoxf)xtov.

H a<j)(oa tou egyou «2xdae xaı Kdve xr)v AouXeıd oou» 
(Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yapanm), xou Haldun Taner. (2004)

Nona Moleski 
Filelefteros - 28 Aralık 2003I
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oOı Mania «pıana. Baoi/.,,; Mı-/a.|X xaı &vqo; rErogviou ato egyo «Snöoe xaı Kâvs ti,v AoıAeıâ oou» 
(Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım), ,ıov crvtpuoav, aıcö y.oıvov, xo «Touqxox.u.tqıax6 Aııpony.o 
Ot'fiToo Acvy.ooıaç» xaı to «IaıiQtxö Oeatoo». (2004) CL

CCL
U'lk0ia Bclcdİye T,ya,rm" ,r S“"'ri*" ortak yaptım -Güderimi Kapar,,,, V„-,femi Yanar,,,,"
oyunumla Maria Faika. Vasilis Mihail, Spiros Georgio. (2004) -co
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OXT(bPQlOÇ / Ekim 

Nob|4>qioç / Kasım
^ Çl IIs(iJiTi] / Perşembe

'J (ry Aenıega/ Pazartesi

V-;f

| riaQaöX8vf| / Cuma!

27 Tgm]/Salı
•:-x

*.*
2 J Sdppaıo / Cumartesi

2 (\ Tsıâgırı / Çarşamba

H «Auai0TQdTTi» TOU AgıoTO^dvi!, OE oxi]vo0£oıa Xq(otou Zavou öe xoıvi] rragdaracnı caö xo «IcmQixö 0£axQO» xaı to «Tougxoxujıgıaxâ 
Aımoxıxö 0£axoo Aeuxojoîaç». (2004)

Lejkoşa Belediye Tiyatrosu ve Satirigo Tiyatrosunun ortak yapımı Aristofanes'in yazdığı Hıristos Zanos'uıı yönettiği "Lysıstrata" «vm (20<W)] Kugıa^f) / Pazar



Nob|li(3qioç

IKasım I
‘j nejjjrurı / Perşembe

2 Asutega / Pazartesi

(Q IlagaöKe'uf) /Cuma

^ Tq(tt| / Sal ı

y^ Sdppaıo / Cumartesi

Teıâçti] / Çarşamba

Oı Kıymet Karabiber xcu Osman Alkaş, oxıjv .^aoâötaoıı tiiç 
«Auaıoxocıxi]ç» t ou Agıoıotpcıvi], cucö to «TouQxoxu:tQiax6 
Aıınoxıxö Oeaxoo Aeux(üoîaç>» xaı io «2axıoıxö ©f«xQO>*. (2004)

H Hatice Tezcan xaı o Osman Alkaş. oxt]V jrc(Q(ioxaoıı xi]ç 
«AuoıoxQdxrjç» tou Agıoxo(j)dvr], curö xo «Touoxoxuttqıaxö 
A t] jıoxıxö OsaxQO Aeuxıooı'aç» xaı xo «2axıgıxö ©ecrcgo». (2004)

Lcjkoşa Belediye Tiyatrosu ve Satirigo Tiyatrosu ortak yapımı 
“Lysıstrata ” oyununda Hatice Tezcan, Osman Alkaş. (2004)

§ KvQiaxf| / Pa/.ar Lejkoşa Belediye Tiyatrosu ve Satirigo Tiyatrosu'ııun ortak yapımı 
"Lysıstrata" oyununda Kıymet Karabiber, Osman Alkaş. (2004ı

I
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W ___

Nob|i|3qioç
Kasım

| 'J nspjtııı / Perşembe
ı !

Ç' Aeuısga / Pazartesi

t

riagaoKEvr] / Cuma
i

1 Q Tgııi] / Salı

I

| /X 2dP(3axo / Cumartesi
i

| TEidgTiı / Çarşamba
H Kıymet Karabiber xoı o Avöpecıç Taougı'ıç; otijv 
^apdoıaoıı xi]ç «Auaıoxodxi]ç> xoı> Aoiotoçcivii. ccrö ıo 
«Touqxox.Uj1ûi«x6 Ai]|ioxıxö 0eaxgo Aevxtücuaç >» xaı to 
«2atıpıxö Oeaıpo». (2004)
Lejkoşa Belediye Tiyatrosu ve Saıirigo Tiyatrosu ortak yapı 
"Lysis t ra ta " oyununda Kıymet Karabiber. Andreas Tsuris. (2004)

H nÖ7cr| ApQaû(xxau) Kıymet Karabiber, oxi]v jrapdcrraaıı xi]ç 
«AuaıaxQdxr]ç» xou Aptöxocpdvi], ajtö xo «TouQxoxujrQiax6 
Ar||ioxıxö 0eaxgo Aeuxcuoıaç» xat xo «IaxtQixö 0eaxoo». 
(2004)
Lcfkoşa Belediye Tiyatrosu ve Satirigo Tiyatrosu ortak yapımı 
“Lysıstrata " oyununda Bobi Avraanı ve Kıymet Karabiber (2004)

:
\ ^ KajQiaxfı / Pazar (

1



Nob|h[3qioç f

Kasım
il Q ns|iirrr| / Perşembe

■

|: <q Aeuıeoa / Pazartesi

TTaQaax8,ufı / Cuma

j TqCtî] / Salı

«Touqxoxujtqıcıxo E0vıxö 08«tqo»- To eqyo tou MaŞıp rx.öexı «M£aa otov xöapo» (Ayak Takımı Arasında). Xxi)vo0eoı'« Zerrin Akdenizli. 
(2005) (Mehmet Ulubatlı, Timur Acar, İbrahim Altıok, Yılsay Özbudak, Buğra Gülsoy, Özlem Özkaram)2, |l 2aP(3axo / Cumartesi

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu • Maksim Gorki'nin yazdığı Zerrin Akdenizli’nin yönettiği “Ayak Takımı Arasında " oyunu (2005) 
(Mehmet Ulubatlı. Timur Acar, İbrahim Altıok, Yılsay Özbudak. Buğra Gülsoy. Özlem Özkaram)

| q TETdçiT) / Çarşamba
Devlet Tiyatrosunun bünyesinde bulunan eski oyuncu kadrosuna eklenen 
yeni oyuncularla birlikte yaratılan dinamizm, karşımıza nitelikli ve 
seyredilebilir bir oyun çıkardı ...Devlete rağmen hem de..
Toplumsal gerçekçi tiyatronun önde gelen isimlerinden Maksim Gorki'nin 
“Ayak Takımı Arasında” isimli oyunu böyle bir başlangıç için en doğru 
seçimlerden biriydi kuşkusuz.

Oı xaıvoı>QYioı i]0o;roıo( ;rou jrQOor60tıxav oto öuvapıxö tou 
«TouQxoxujtgıaxoû E0vıxou OedtToou», xaTticf)eQav, paÇi pe 
touç jraX.ıoûç, va paç jtagouoıciıoouv pıa JtoıoTixij xaı a|ıöXoyı1 
;taQaoTaaîi...Kaı pâkıora oe jretapa tiov ag/ürv... Ha pıa tetoio 
aç/rj, to eqyo «Mfcoct otov Köopo» (Ayak Takımı Arasında),
jTQ(ı)TOJrÖQOU TOU QEClXlOTlXOÛ XOlVCl)VlXOÛ ÖEÖtTÇOU, MaŞtp rxögxı.
U7riÎQ|e, avap<pı'(3oXct, t] xaXÛTEQiı eJtıXoyıl.

:
TOUi

f22 *Cu •Q Laxıl / Puzar
Faize Özdemirciler 

Afrika - 6 Mayıs 2007
Faize Özdemirciler 

E<j)iui£giöa «Afrika» - 6 Mafou 2007I

il



No8|x(3qioç
Kasım 2() nenıttıı / Perşembe

2 3 Aeırcega / Pazartesi

2 ^ Ilagaov.eurı / Cuma

24 TqCtt| / Salı
!

2 0 Id|5(5axo / Cumartesi
«TouQXOXiMtgıax6 E0vıxö Oeaıgo» - To egyo tou MaŞtp. Txögxı «Meoa orov xöopo » (Ayak Takımı Arasında). 
2xi]vo0eaıa Zerrin Akdcnizli.(2005) (Oya Akın, Kemal Tunç, Timur Acar)

Kıbrıs Tiirk Devlet Tiyatrosu - Maksini Gorki'nin yazdığı Zerrin Akdenizli'hin yönettiği "Ayak Takımı Arasında" oyunu. (2005i 
(Oya Akın. Kemal Tunç. Timur Acar)2 ^ Teıagıi) / Çarşamba

To«TouQxoxu^QiaxöEOvıxö0fcaTQO»,CCTÖTo2OO4,uTOTi]6ıeO0uvoıı
tou Mehmet Ulubatlı, EioEgxeTCiı oe pı« ejio'/i] avaouyxgöxııoııç 
veaç jıoge(aç. Auıi] xtyv ejioxii aıı|âvexaı o agıOpöç xa»v axekr/toy 
xou xaı oı jragaorâoeıç öıaÖ£XOvxaı i] (ita xi]v cxXXi). Mövo xou, curö 
xov <be(3goucxgıo xou Î999, xo xxıgıo, noı» £X£t xa£(. îtagapEveı o 
ctuxr) xi)v xaxûaxaot), xwgıç va ejuöioçOcûOeC îtaQ& uîxoax£o£tç.
Auxö ouvexıt£i va eıvaı £va ji£y<İAO jüç6|3Xi]|Ki.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu 2004 yılından itibaren Mehmet Ulubatlı 
yönetiminde yeniden toparlanma ve yapılanma dönemine girer.
Bu dönemde verimliliğini artıran Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu oyuncu 
kadrosunu da artırır ve peş peşe oyunlar sahneler. Ancak 1999 Şubat 
ayından beri binasının yanık durumunda bırakılması ve yöneticilerin 
verdiği sözlere rağmen yapılmaması Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nun 
karşısında büyük bir sorun olarak durur.

xaı

29 K\)Qiaxf| / Pazar



Özellikle; yeni, genç, profesyonel tiyatrocular kendilerini geliştirmek 
konusundaki olanaklardan yoksun kalmadılar...
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, bünyesindeki oyuncuları bir ileri bir 
geri sahneye yerleştirirken karşımızda hep bir “ekip" var oldu... 
Işıkçısından dekoruna, afiş tasarımcısından dramaturguna kadar enerji 
“yumağı” bir ekip...
Tabii bu “ekol” ün yaratıcısı kuşkusuzdur ki Yaşar Ersoy’dur...

Haşan Kalıvecioğlu 
Halkın Sesi - 26 Nisan 2005

^ıo «To\jQxoxi)jrQiay.6 At]poxtx6 0eaxpo Aeuxiüo(aç», 
^Jxâ0e ^agaaraoıı eıvat oav pıa xaıvoÛQYia apx.fl Oı 
^lyocrcot rjOoîtoıoı xaxaq>E9vouv xa0£ tjıopâ, va ep<j)avd;ovxaı 
^ooact)EQOVTaç oıov Oeaxi] pta «xaıvoxopıa»... 2e xâ0e 
epyo, evaç âXXoç i]0o;roıâç e^uiJküvei xr|v jtagâoıaoi] p£ 
jTQü)xaYU)vıcmx6 pâXo...Auxâ ejuxuYXâv£Taı T1lv 0üiaıxoı>pevT] 
jrpoooy.ı'l axi]v avxıoxoıyia i]Xıxıaç xaı <}>ûXou... Evaç r|0ojroıöç, 
nov oe xcmoto epYO, f|xav xo «Xap^pö aoxâpı», oe xâjcoıo 
EJlÖpEVO, Ep4)avi^£xai OE Evav ÖEl)XEpEÛOVXa QÖXo...KâOE c})OQa, 
öjuüç ELta, pta xaıvoxopıa xaı i] z\aXkayi\ xcov xaXXıxexvcbv öev 
Ey el 6910. 'Evav r|0o;toıâ, pjropeî, oe pıa EJiopevrı jrapaoxaar|. 
va xov öoûpe wç oxi]vo0exr|... filo ouYXEXQip£va: oxouç veouç 
i]0oxoıovç öîvovxaı 6Xeç 01 öuvaxoxr|XEç va eŞeXıxOoov.
To «TouQxoxuxQiaxö Ai]poxıxâ 0eaxpo Aeux(üo(aç». 
XO;TO0EXü)VXaÇ X0DÇ llOoJCOlOUÇ 7tOXE OE Jtp(ÜXO xai 7CÖX£ oe 
öeûxeqo ;rXâvo, ep<|)avn;Exaı ;râvxa evûmov paç oav «opâöa». 
Mıa opâöa, oav «Öeoprı» evepYEiaç. curâ xov <pcoxıoxr), peypt xov 
öıaxoopr|xr]. a^oxov oyeöıacrrf] atpıaaç p£yQixov öpapaxoupYÖ... 
<J>ı?oıxâ, o ıÖQuxf]ç aım'ıç xî|ç «oxoXt)ç» eivaı, avapq>ı'PoXa, 
o Yaşar Ersoy...

xov

2xo eqyo xou Vasıf Öngören «Tltbç fIa^exaıxo riaiYvıöı», o Kıymet 
Karabiber oxi]v 719(0x1] oxv|vo0Exıxr] xou ajc67iei9a, Ttapoucrtaae 
pıa a?[oxeXeapaxmj pavıepa. jtou p£ xııv a|ıo;totr|or] xr|ç oxr|vijç 
xaı xr|ç aıOouoaç, xaı avacjîopeç oxt]v ejuxai90xr|xa, xivt)xojioie( 
xi] oxe\)n] xaı 0exeı E9(oxf]paxa. Me xi] pouoıxf] xaı xo vxexÖ9 
ör|pıoÜ9Yiloe evav oxa0e9â evxovo puOpâ xaı x9âxi]oe xaı 
xo 0eaxr] oe evav 90X0 «aXXi]XemÖ9aar|ç». NopıÇco, öxı o 
vea9Öç i]0oîioıâç Kıymet eyeı ejtıxı>xeı >taı oxi]v catooxoXf] xou 
oxi]vo0exi].

«Toi)Qxoxu,xgıaxö E0vıxö Oeaıço» - To cjl*toteXovpevo cctö 
ıroıı'mata ojtovöuâidto eqyo «Ztöooç xaı Xıbpa» (Tohum Ve 
Toprak). Ixi]vo0EOÎa xuı e.H|ieXeiu xeijievou Zemn Akdenizli. (2006)

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu - Şiirlerden oluşturulan Kolaj oyun "Tohum 
Ve Toprak". Yöneten ve metin düzenleme Zerrin Akdenizli. (2006)

«Mexâ carö öexa X90vıa ujroxovıxöxi]xaç, xa9axoXou0ı']oape 
4>exoç xpıa epya oxi] oeıpâ, coç ajroxeXeopa aşıoai]pEi(uxi]ç 
xaı xayüxaxi]ç avaouYX9âxi]oi]ç. Auxıj i] jrpöoöoç xou 
«Toı>9xoxujtpıaxoû E0vıxoû 0eâx9ou» Ejcıxeûx0ıixe jcoXû 
YpıjY°9a’ acj)o(j 0X01 paÇC - arro xov Öıeu0uvxf| pey.91 xouç 
i]0oxoıoüç xaı xouç xexvıxouç - epaXav xa öuvaxâ xouç. öev 
pjropef va Jtepâoeı ajra9axf|9i]xi]. Avxı0exo)ç, auxöç o aycuvaç 
jtpEJteı va ejnppapeuOeC pe oepaopo xaı xeiQOxpoxr|paxa.

Neriman Cahit
E<t>ıipEQiöa «Yenidüzen» - 12 AjtqiXiov 2006

Haşan Kahvecioğlu 
EçTipeoîöa «Halkın Sesi» - 26 A?TQiXtou 2005 Haşan Kahvecioğlu 

Eçııpepıöa «Halkın Sesi» - 26 A;iqiXîou 2005

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda her oyun sanki yeni bir başlangıç 
gibidir...Az sayıdaki tiyatrocuyu, evirip çevirerek, yeniden karşımıza 
çıkarırken hep bir “yenilik" sunuldu seyirciye...
Her oyunda, bir farklı oyuncu ön plana çıktı, oyunu sırtlayıp götürdü.... 
Genç, yaşlı ve kadın erkek dengelerine dikkat edilerek bu yapıldı... 
Bir oyunda “yıldızı" parlayan bir tiyatrocu, arkasından bir başka 
oyunda, daha gerilerdeki bir rolle çıktı karşımıza...Her defasında 
bir yenilik dediğim şey; değişen oyuncularla da sınırlı olmadı. Bir 
tiyatro sanatçısı, bir sonraki oyunda karşımıza yönetmen olarak da 
çıkabildi...

Kıymet Karabiber; “Oyun Nasıl Oynanmalı” oyununda, ilk yönetmen
lik denemesinde, sahneyi, salonu verimli kullanan, güncele gönderme 
yapmada, düşündürme ve sorgulamada tiyatronun işlevini etkili kılan 
bir tarz sergiledi. Müziklerde, dekorda, sürekli yüksek tempo yarattı 
ve seyirciyi “interakıif’ biçimde kendi oyununa dâhil etti. Kanımca 
genç bir oyuncu olarak Kıymet, yönetmenlik sınavında da başarılı 
olmuştur.

«TouQxoxu;tQiax6 Ai]poxıxö ©eatpo Aeuxa)o£aç» To eqyo 
xou Vasıf Öngören «riiüç na(Çexaı to naıyvCöı» (Oyun Nasıl 
Oynanmalı), oe oxT]vo0eo(a Kıymet Karabiber. (2004)
(Deniz Çakır. Osman Ateş, Asu Demircioğlu)

Lejkoşa Belediye Tiyatrosu • Vasıf Öngören'in yazdığı Kıymet 
Karabiber'in yönettiği "Oyun Nasıl Oynanmalı oyunu. (2004)
(Deniz Çakır, Osman Ateş, Asu Demircioğlu)

Onlu yıllara ulaşan bu ilgisizlik sürerken, gerçekten de bu yıl fark 
edilecek bir ivme ile toparlanmaya çalışmasını ve ardarda üç oyunu 
izler olduk. K.T. Devlet Tiyatrosu’nun tüm ekip olarak iğneden 
ipliğe, müdüründen oyuncusuna, biletçisine dek ivme kazandırdıkları 
bu gelişimi görmezden gelmek olası değil.
Aksine, bu emeği saygıyla alkışla karşılamak gerek...

Neriman Cahit 
Yenidüzen - 12 Nisan 2006

Haşan Kahvecioğlu 
Halkın Sesi - 26 Nisan 2005
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Nosjippıoç / Kasım 

A8X8JlL(3q10Ç / Aralık
^ nenJttrj / Perşembe

«Tougxoxu;tgıaxâ At]jiotixo 
©Eaıgo AEuy.oıoîaç» - To Eoyo 
xou Zav Zıgovxoû «O ^6Xejioç 
oxt)v Tçoıa öev 0a yıvEi», oe 
axr|vo0Eaîa Osman Alkaş. (2005) 
(Döndü Özata, Hatice Tezcan, 
Hakan Elmasoğlu)

^ Q AsuT8Qa / Pazartesi

4 IlagaaHS-ufı / Cuma Lefkoşa Belediye Tiyatrosu - Jean 
Gıraudoıa’un yazdığı Osman 
Alkaş'ııı yönettiği "Trııva Savaşı 
Olmayacak" oyıııııı. (2005)
(Döndü Özata. Hatice Tezcan. 
Hakan Elmasoğlıı)j Tgmı / Salı

“...Osman Alkaş Kıbrıs sosyal yapısını ve politik gerçeğini oyuna ka
larak oyunu şekillendirmiştir. Yönetmenin uzunca ve klasik biçimde 
yazılmış olan bu oyuna daha bir can vermek için gayret sarfettiğini 
görüyorum. Aynı zamanda oyunu günümüz öğeleri ile de çağdaşlaştırma 
gayretini göstermiştir...Bu öğeler bugünün gerçeği ile tam bir uyum 
içinde eleştirel düzlemde bir komedi yaratmıştır. ...Barış bir kez daha 
kaybetmiştir. Göçmen alayları daha bir çoğalır. Barışın güzellikleri 
unutulmuş, halkların, sevilenlerin kaybı hüzünlü bir şarkıda dile gelir. 
Seyirci, dopdolu, küçük tiyatro salonunda, içsel karşı koyuşlarma rağmen 
verilen mesajla bütünleşmektedir. Bu oyunun Kıbrıs Rum sahnelerine de 
aktarılmasını dilerim...”

«(...) Ot HEiaıgoTtEç tou atj)OQOi)v oıi) atmofiEuoıı xou y.EipEvou akhı 
y.aı Ti]v eıoaycoyi] oıoı/stcov avayvcugıaıpıov ajtö to xujrgıax6 y.oıvö 
coç ouva<|)i] |je xa îtoXıxtxâ ÖEÖojJEva tijç KÛJtçou. O axııvo0£xııç 
(Osman Alkaş) y.âvsı Emov|ç pıa eikjuveiöijti] jtgoorr&OEta va 
Ç(uvxaveı|)Ei xo y.eıjjevo, £va y.EtpEvo xXaaıxö xaı paxgooxeXEç Oa 
E^Eya. riQoa;râ0r|(JE smai]ç va Exouyxgov(oEi xi) 0Eaxçtxıı j*roâ^i] 
|i£ xa jiokojiEoa xi)ç EjIO/i'iç Maç (...) Ixoı/£İa îtou >.EixouQyoûv 
ouvEiQ(iixâ (je xo oi|M£Qa M€ ctixqlxixi'i xo.xo0£xi]oıı pyaÇavraç 
Y£Xıo. (...) H EtQT|vr) ııxxâxaı eöiü Şav6. Ot arçaTtsç xwv jrçoa<t>vy<0v 
jojy.vdîvouv xaı nah.. axoûyExaı xo p£Xay/pXıxö Tçayoııöı yıa xıç 
^EXaoM£VEç jtıa xag£ç xaı oMogtjneç xııç Eigıjvıy.ııç Çu)i|ç, xou xaM0U 
ayajnmEvcov TigoocüHCüv. Oı Oeoteç oto yemcito 0eaxgdxı, M£aa 
ajuö xıç avTtögdoEtç touç, (jıaıvETaı y.aOagâ va cruvaıvouv oxa 
Mr|vûnaxa. Euxtiç Egyov 0a f|xav i] M£xa<pog6 xou 0£axgıxou auxou 
öe EXXııvoxi)j-rQiaxEç oy.rjvEç.»

^ 2d(3paxo / Cumartesi

2 TeıdoTr) / Çarşamba

^ KojQiaxf| / P! azar
Vasilkas Hacıbaba 

Politis 19 Şubat 2006
Bao(Xxa XaxÇı'ıxaxa 

E<p.u.E9İSa noiftns 19 <I*EPeou«Q‘o*> 2006



AsX8|U,|3qIOÇ
Aralık

Q ÜEfiJiTi] / Perşembe

^7 Asuıega / Pazartesi

nagaoKE'UT) /Cuma

«'Eva £Qyo jiou exave to puaXö pou va ÖoıAeıpeı, jiou |iou 
ör|}iıoÎJQYllöe SQ<oxTi(iaııxd...xaı îcou pjcöçEoe va Çumaveıpet ta 
ataGfmaıa pou...
Auıı'ı eıvaı t] paöiv.fj aırıa ;rou XâxQEipa xo eç>yo «ruvaıxouXEç» 
(Kadıncıklar) xou «Toi)QxoxujüQLaxoû EOvıv.oû 0£âxoou». Autö 
to âgyo, eveçyojıoıcüVTaç ta aıo0i]paxa xaı xi] ox£\jnı pou, pou 
ujtevOüptOE Evıova, on Eipaı Gtv0QCü;toç, öti eıpaı yuvaCxa.(...)»

^ Tqltt| / Salı

«Touqxox\jhqıaxö E0vıxö ©eaıgo» - To Epyo xou Tuncer 
Cücenoğlu «ruvaıxoı>Xeç» (Kadıncıklar), oe oxtıvo0eola 
Mehmet Ulubatlı. (2006) (Nergül Tuncay, Yılsay Özbudak, 
Oya Akın)

[ 2 2ap(3axo / Cumartesi
Neriman Cahit

EtpıipEptöa «Yenidüzen» -12 A;cqi}.îou 2006

Kıbrıs Tiirk Devlet Tiyatrosu - Tınıcer Cücenoğlu ’nun yazdığı 
Mehmet Ulubatlı'nınyönettiği "Kadıncıklar" oyunu. (2006)
(Nergül Tuncay. Yılsay Özbudak, Oya Akın)

9 Tet<xqtt| / Çarşamba «Bir oyun, beynimi çalıştırabildiği, kafama soru işaretleri takabildiği 
gibi.. .duygularımı da canlandırabilmeli...
K.T Devlet Tiyatrosu’nun “Kadıncıklar” oyununu sevmemin temel 
nedeni. Bu oyun, duygularımı, bilincimi harekete geçirip bir insan, 
bir kadın olduğumu yoğun şekilde anımsattı bana.(...)»>

| 3 / P azar Neriman Cahit 
Yenidüzen -12 Nisan 2006i



I
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Aralık
| y nenjcti] / Perşembe

^ 4 Aeuıega/ Pazartesi

I ^ IlaQaöX8uf| / Cuma!

[ 5 'Sal 1

| Ç) 2d(3(3aTO / Cumartesi
i

^ ^ Tetciqtii / Çarşamba

«Touqhoxwiqioxö An(iOTix6 0e«tqo Aeuxc,ıaiaç» Aıaoxeıri) ti|ç «Eıenv.ıç» tou AgıOTOcpAvıı trnö touç Yaşar Ersoy xuı Yücel Erten.
HE TlTXo «H Avcut6(|>et)XTil Ko>)iü)5(a tns Eıçı'ivııç» (Banşın Engellenemez Komedyası) oe oxııvo0eoia too Yaşar Ersoy. (2006)

Lejkoşa Belediye Tiyatrosu - ArislofanesTn yazdığı Yaşar Ersoy re Yücel Erten 'in Barış oy,manda,, „yarlay,p -Bar,;,,, Engellenemez Komedyası" 
olarak Yaşar Ersoy’un yönettiği oyun. (2006)

20 KTJQıaxıH / Pazar



4

Aralık
24 1 Perşembe

%
I fi I

»
i Ol Hatice Tczcan y.aı Deniz 
B Çakır oıi]v jıaçdataoıı 
| «Tqeiç Tuvafy.eç» (Üç Kadın)
| cuto lo «TouQxoxujrQiax6 
I Arjııoııyö Oeaıgo Aeuy.cooı'aç» 

: (2006)

2 ]_ Aeuıega/ Pazartesi

A
«a.. «

iı

2 3 naQacr>c8Diı / Cu ıma
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun 
"Üç Kadın"
oyununda Hatice Tezcan ve Deniz 
Çakır. (2006)

* •» y<:

22 T0LTT1 / Salı

«(...) Me xr|VxaXr) oyayvoGeımı xexvixt|, it) otoorıı y.aıavopı'ı ıcov 
qöX(üv, xv)v jüoX6 agpovıy.rj opaöıy.ı'ı egyaoıa xaı xi)v TtgooEYiievi], 
ÇuYiapâvıı curööoaıı xcov iiOojtoiüjv, pyı'|XE oxo <j>toç Eva (oça£o, 
eı>Xâgtoxo y.aı öuvapıy.ö 0£axgıy.ö Yeyovöç... T° ^7° «Tgeıç 
rova(xEç»> (Üç Kadın), oıi(i£ia)ö£ ejuxuxîcx...»

I
2 (f) ^dppato / Cumartesi

i

.

Neriman Cahit 
EtjnuiEgiöa «Yenidüzen» -16 Ioımou 200723 Terâjnrı I Çarşamba

«TouQXOXU7tQiax6 At||xotix6 Oeargo Aevxıooıaç» 
- To £QY° T,1Ç Catherine Anne «Tgeıç Tuvaiy-eç» (Üç Kadın), oe 
oy.ııvoOeoıa Aliye Ummanel. (2006) (Döndü Özata, Deniz Çakır

«(...) Sağlam bir sahneleme tekniği, oyunculara denk düşen rol 
dağıtımı ve çok uyumlu bir ekip çalışması, oyuncuların özenli, tartındı 
oyunculuklarıyla ortaya güzel, hoş ve etkili bir tiyatro olayı çıkmış... 
Üç Kadın” oyunu başarılı...»

Lejkoşa Belediye Tiyatrosu - Catherine Anne'nin yazdığı Aliye 
Ummanel'in yönettiği "Üç Kadın" oyunu. (2006)
(Döndü Özata. Deniz Çakır)

27 Ki)Qiaxf| / Ptızar
Neriman Cahit 

Yenidüzen - 16 Haziran 2007 I



A8X8|0,(3qIOÇ / Aralık 

Iavoudgıoç / Ocak 2010
X ji ri8|iJiTil / Perşembe

:

2 ^ Asmağa / Pazartesi

ı

11 UagaoKEvr] / Cuma

2 yj Tgını / Salı

2 2dp|3aTO / Cumartesi

3 0 TETdçtrı / Çarşamba

«Touqxoxujtqıctxöç Ko>nıxöç 0(aooç» - To Eçyo «H öovteıa paç etvauno pıxoıı xı curo Peqîxoxo» (Zerdali’den Düdüktür İşimiz) 
tou İlke Susuzlu oe oxi]vo0eoi« Alper Susuzlu. (2007) (Haşan Soycr. Ebru Özüşen, Alper Susuzlu, Ercan Saymen. Reyhan Bilgeer)

Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu ■ İlke Susuzlu ’nun yazdığı Alper Susuzlu 'mm yönettiği "Zerdali'den Düdüktür İşimiz " oyunu. (2007) 
(Haşan Soyer. Ebru Özüşen. Alper Susuzlu. Ercan Saymen. Reyhan Bilgeer)

3 KuQiaxı'ı / Pîızar
I I



rnn0 «TouQxoxıwtQiax| Aıipoxıxö Geaıgo A£uxcoa(aç» ajuoTeXe( 
X pıa |ieyâ^l xaxdxxr]oıı xou 0EaxQixou pag xöopou. MâXıoxa, 

ji£ xi]v £7tavaoxaxıxfı öxjva(iixf| xou, ajıoxeXeı eva 7CQ(üxojıoQiaxö 
0£axgıxö xevxqo ... Ha va xctvw |iia âpEoi) xaı xaxi]YOQiipaxıxıı 
jraQaxı'iQi]ai], eav öev vtcİ]qye xo «TouQxoxujrgıaxö Aıipoxıxö 
0ecixqo», eav öev mırnav o Yaşar Ersoy xaı oı ouvEgyâTEç xou, 
xo xougxoxujrQiaxö Oeaxgo, öev 0a ujtV|qxe öjkuç xo yvojoî^oupE 
öi'ifi£Qa.
2' auxoûç xouç avOQib;ı:ouç, jtou eöojoav xaı öıvouv Çari) 
Oeotço pag, a(j)iEQü)viü xo xeiQOXQöxppa pou.
Auxoı oı âvOgcojroı, öev TrgootjjEgouv Lcov| povâxa 
«Tou0xoxDJtQiaxö Ai)poxıxö 0EaxQo A£uxcooıaç»... OXa öoa 
xavou v, öXeç xouç oı ejuti^eç öev Eivaı xaOöXou eüxoXi] ujiöOeoj]. 
Oı avOgcoTtoı auxo(, xgaxoüv Çcovxavö xo xouQxoxuıroıaxö 
0Eaxgo, xavovxag pvEia oe 6Xeç tou tiç tpaoEiç, ojtö xpv jrocbxr| 
pEga xr|ç ıöguor|ç tou |i£X0i oı']|i£Qa. OXa öoa xavouv, 6Xeç touç 
oı £jutuxieç öev Eivaı xa06Xou eûxoXvj ujtöOeoi).
Ix£xovxaı ögOıoı xaı ouve/^ouv xi)v 7tog£(a touç, 
avxıxaxojıxQiî;ovxaç xi]v xoıvcovıxf| ,-Toay|iaxıxöxi]xa, oe Jteıopa 
xi]ç öıa<|)0ogdç. Zuvsy^ouv xi]v jrogEia touç, wç xaXXıx£xveÇ ox7iv 
i)jniQ£OÎa xr|ç xoıvcüvıaç xaı xi]g avOgcojııâç xaı 6xt coç xöXaxeç 
xr|ç JtoXıxıxr|ç.

Onlar, Kıbrıs Tiirk Tiyatrosu’nu, ilk günden bugüne lüm evrelerini 
anımsatarak, yaşatıyorlar. Yaptıkları, başardıkları asla kolay bir iş 
değil. Kokuşmuşluğa inat, toplumsal gerçeklere ayna tutarak ayakta 
durup yollarına devam ediyorlar. Toplumun, insanlığın sanatçısı olarak 
yollarına devam ediyorlar, siyasilerin yalakası olarak değil.

i

Haşan Hastürer 
Kıbrıs - 7 Eylül 2008

0X0

0X0

Haşan Hastürer 
E(j)i]|LtEgıöa «Kıbrıs» - 7 Es^TEplîgıou 2008 H jtagctoıaai] tou eoyou tou Vahe Katcha. «AouxoüXXeio 

reûpa» (Canavar Sofrası), arou avepaoav, «.tö y.oıvoû, to 
«Touoxox.UjTQıax.ö Ai]gOTixö OectTOO Aeuxojoıcıç» xcu o 
«SuvÖEopoç Oıâoojv Aıjgou Kü)v<rcavTivoujı6XE(oç», oe 
oxi|voOeoı'a Hüseyin Köroğlu. (2008) (Özgür Oktay, Halice Tezcan. 
Erol Refikoğlu, Murat Bavli, Banş Refıkoğlu, Bora Seçkin)

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve İstanbul Biiyiikşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrolar T tun ortak yapımı Vahe Katcha’ nin yazdığı 
Hüseyin Köroğlu’hım yönettiği "Canavar Sofrası" oyunu. (2008) 
(Özgür Oktay. Hatice Tezcan. Eri d Refikoğlu. Murat Bavli. Barış 
Refikoğlu. Bora Seçkin)

Lcfkoşa Belediye Tiyatrosu, çok önemli bir kilometre taşından öte ti
yatro dünyamızda bir devrimdir. Hem de kendi devrimci dinamiğiyle 
sürekliliği olan bir tiyatro devrim merkezi...
Çok açık ve iddialı bir tanımlama yapayım. Yaşar Ersoy ve arkadaşları, 
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu olmasaydı, Kıbrıs Türk Tiyatrosu bugün 
olduğu yerde asla olamazdı. Dahası tiyatromuzun dünden bugüne 
isimleri ve tiyatro tarihimiz de toplumca doğru dürüst bilinip, sahip- 
lenilmezdi. Onları, tiyatromuza yaşam veren, yaşatan insanlar olarak 
hep ayakta alkışlarım. Onlar, sadece Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nu 
yaşatmıyorlar...

W mÛ T”V ""e™™0" "Na K»* Olsana,, tou .<Toue-,o-,„,slaxou A,ltumv.o* 0EatSou AeTmooCaç» (2008)

Lefkoşa Belediye Tiyatrosunun "yağmurum Olsana" oyunundan görüntüler. (2008) I
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H KOivı'ı rropeia «Naı. ori|v Eıçııvn» (Barışa Eveı). jtou 6ıo0vû™oav to «Zar.Qixâ 0Eateo» xaı to .•Touoxoxvxo.axö A.|Hoaxâ 0iaTSo 
Aeuxü>o£aç», xaı arıç âiıo JÛ.cvQİç nıç Aevıxoxı(aç, onç 27 Maşrloıı 2004. şıe tıpı eırxa.e(a t.,ç narxoap.aç H|iieaç ©Edrooi'. (2004)

Lejkoşa Belediye Tiyatronu ye Salirigo Tiyatrosu 27 Mart 2004 Dünya Tiyatro Gününde Lejkoşa nın Kuzeyinde ve Güneyinde düzenlediği -Bansa Evet" 
yürüyüşü. (2004)



©EATPIKHIIOPEIA AEMEEOY
"T* T0BATPIKH riOPEIA AEMEZOY öıifiiougyr]Or|xe 
X Xxo 1990. To 1992 i] cıvaya] yıa xaXûxegıı ogydvcoorı xaı

0 To JiaıÖıv.o Geaxgıxö egyo MI A nOAITEIA XQPIZ 
ArAriH xou Aep Ouoxîvoxj> oe oxT]vo0eo(a xııç 'EXevaç 
EuaraOı'ou.

° riagaaxdoeıç xagayxıögıı ne ta toya O KAPATKIOZHZ 
nPOOHTHZ xaı O KAPATKIOZHZ KAI TO 
M'EMA ZTON riAZA.

° Açıegcona oxov <I>ENTEPIKO TKAP0IA AOPKA.

° Ti|v EIPHNH xou Agıoıocjıdvıı oxııv Kujrçıaxf| ötdXexxo 
oe öıaoxeur| xou napci] Avayıcoıoû xaı oe oxııvo0eoı'a xııç 
'EXevaç EuotaOı'ou.

° A(J)ieQcona oxv|v TÇevıı Kageu] oe oxr|vo0eoıa xi|ç AXegtaç 
najraXagdgou.

o MOYZIKH TIA MIA ANAXQPHZH - xeooega 
|!Ovâ:tgaxxa oe oxi]vo0eoıa xou Avxgea MeX.ex.ii.

o To 0eaxgtxö egyo KAAEON TPOMÜETEZ KAI I1AAKEZ 
xou Nxâgıo <I>ö oe oxııvo0eoıa xi]ç AXeŞîaç ria.xaXatdgou.

o To 0eaxgıxo egyo TO 0EPIO TOY TAYPOY xou Aut 
Neoıv oe oxııvo0eoıa xou Avögea MeX£xt|.

o Tov APXONTOXQPIATH xou MoXıegou oe Öıaaxevr| xou 
Kwoxi] KoXwxa xaı oe oxi]vo0eoıa xi]ç 'EÂevaç Euoxa0ıou. 
Me xo egyo auxö jıf|ge xi|iııxıxrı öıdxgıoıj oxo I' riayxv;rgıo 
<I>eoxıpdX Egaaıxexvıxoû 0edxgou xou 0.0. K xaı 
exjrgoocüni]oe xi] Ku:rgo oxııv İli] Zı»vdvxnoıı EgaoıxeyvıxüJv 
Oeâxgcov xou Aıyaıou.

o Tov MANAPArOPA xou NıxoXo McıxıapeXı oe oxııvo0eoîa 
Kıboxa KaJioöûrcgıa.

o Aıı'mego exöııXcboe(ov aıpıegconevo oxııv COMMEDIA DELL' 
ARTE

o Tov MIKPO nPirKHriA xou Avxoudv Nxe Zaıvx EŞıutegü 
oe oxııvo0eoıa Avögea Iaxıbpou.

jtagouoıa oörp/ıioe oxo va yıveı ooınaxeîo \ıe evveaııeXeç A.Z. 
Zxa jrXaıoıa xa)v ögaoxııgıoxi)xwv xııç Öımıoûgyııae emxgojreç 
ÖJttoç i] xaXXıxexvıxı'ı xaı ıı ejuxgo;n‘ı Oeaxgıxoı> egyaoxııgıou oı 
ojroı'eç ouve(3aXav xaı ou|ipdXouv oxııv oxı'ıgı£r| xwv ÖouXeıaç 

xııç. Zxöxoç xııg 0eaxgıxr|g flogeıaç Ae|ieooû eıvaı va ounPdXeı 
oxııv j-tgowOııoıı xou 0edxgou xaı oxııv avdjrcuî-Ti xııç Oeaxgıxı'ıç 

xıvr|oııç oxıı Aeneoö. Mövınn TrgoojudOeıa cmoTelei 11 jcagoy^'i 
euxaıgıaç oe âxo(.ı a jtou ayajtoûv xo Oeaxgo va eX0ouv xovxa xaı 
va ou|i|iexexouv.

H 0EATPIKH IIOPEIA AEMEZOY avejrru^e jrXoûoıa 

ögaoxııgıöxııxa xöoo n^oa a^ö xo avePaojıa 0eaxgıxıbv egycov, 
öoo xaı (leaa ajtö öıa<pogeç exöııXcboeıç. Zunn^fey.eı oxeööv xa0e 
XQÖvo axo riayxojrgıo OeoxıpaX Egaoıxexvıxoû 0eâxgou tcou 
öıogyavcbveı o 0.O.K xaı eyeı jrageı xınııxıxr| öıaxgıoıı oe agxexd 

0eaxgıxd egya.

I

Meygı aı'ı|iiE0a jıagovaiaoe xa mo xdx(ı):

0 To MATZxou Tıcbgyoıj Mavıcbxtı oe oxııvoOeoıa Avögea 
BaoıXeıou.

0 Aganaxojroııı|i£va öıij.ıoxıxd 7rou'ınaxa ajrö xıç
riAPAAOTAIZ oe oxııvo0eoıa xou Avögea BaoıXeıou.

0 To 0eaxgıxö egyo AN HMOYN TYNAIKA xoo A^ıg Neoıv 
oe axr|voOeoıa xou Avögea Moojioogıı.

0 Aga|aaxojıoni(.ıeva jroıi||iaxa xou A. Auregxıı xa onoı'a 
oxııvo0exııoe 11 o|idöa.

x\e\
O^ .
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THEATRIKI POREIA LEMESOU
o To TAYKO TOY KOYTAAIOY tou Aıun'iTgn noıaniTi] oe 

axr|vo0Eo(a Avıgea BaoıXeiou.

o MIA2 riENTAPAI NIATA tcüv Hakana - riQETEVTEQi] oe 
oxi]vo0eoıa Avrçâa Iaxü)pou,

o ENA AEYTEPO ZEYrAPl tou Nıâgıo <I>o oe o*/.ıivo0eö(a 
'Ekevaç EuoTaOîou.

° H FIAPEEHrHIH tou Akjrr£Q Kapû oe oxi]vo0£oîa 
Avrçea Baoıkstou.

© APAMATOnOIHMENA AHMOTIKA nOIHMATA 
oe ozrjvoOeoı'a Avıçea BaoıXe(ou.

o KAAHZnEPA KYP1E TZEXQd» - MONOnPAKTA 
kov Âvtov Toexcû(J) - Nr|k Zctıjiov oe oxi]voOeoı'a tijç 'Ekevaç 
EuoraOı'ou.

o O IAKQBOS KAI O A<1>ENTHI TOY tou Mîkav 
KoûvrEoa oe axi]voOeo(a Magivou Avtüyuçıcm).

° O TAPTOY<I>OZ tou Mokıeçou oe oxr|voOeo(a Mıjvâ 
Tıyxıkr).

° KAABPOPNIA NTPIMIN tou Baotkt) KaTOiv.ovoûgi] oe 
oxi]vo0EOİa ÂÖcovi] Oktogîöi]

Theatriki Porcia Lemcsou (Limasol Tiyatro Süreci) Grubu I990*da 
kuruldu. Daha iyi bir düzenleme ve imgeleme ihtiyacı grubun 1992 
yılında dokuz üyeli bir yönetim kurulu tarafından yönetilen bir 
derneğe dönüşmesine yol açtı. Etkinlikleri çerçevesinde eserlerinin 
başarısını desteklemeye yönelik sanat ve tiyatro laboratuvan gibi 
birimler kurdu. Bu bağlamda Theatriki Poreia Lemesou Grubunun 
temel hedefi tiyatronun ilerlemesine ve Limasol’daki tiyatro hareke

tinin geliştirilmesine katkı koymak oldu. Bu doğrultuda Grup, tiya

troyu seven kişilerle yakınlaşma ve onlara katılım fırsatları yaratma 
uğraşısını devam ettiriyor.

Theatriki Poreia Lemesou Grubu sahneye koyduğu oyunlarla ve 
değişik etkinliklerle oldukça verimli bir dönem geçirdi. Hemen her 
yıl Kıbrıs Tiyatro Cemiyeti tarafından düzenlenen Kıbrıs Amatör 
Tiyatro Festivaline katılmakta ve sahneye koyduğu oyunların birçoğu 

için onur ödülleri almakta.

s
5

t

î
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Grubun bugüne kadar sahnelediği oyunlar ise şunlar:

• Yiorgo Maniotis’in yazdığı Andreas Vasiliu’nun yönettiği 
“MAÇ” oyunu.

• Andreas Vasiliu'nun yönettiği dramatize edilen halk şiirleri 
(PARALOGAIS)* dizisinden.
*Konusu hayali anlatımcı halk şiirleri.

• Aziz Nesin*in yazdığı Andreas Murmuris’in yönettiği “KADIN 
OLSAYDIM** tiyatro oyunu.

• Lev Ustinov’un yazdığı Elena Efstathiu’nun yönettiği 
“SEVGİSİZ BİR KENT” çocuk tiyatro oyunu.

• Karagöz oyunu iki gösterisi: “KARAGÖZ KAHİN OLDU ve 
“PAŞA* YA YALAN”.

i

-
Exööoeiç:
Avaöoopi) OeaTQixf)ç riooEia; Aeptooû 1990 -1998
Otaıçıy.a ııpfoo/.öyıa 2000. 2001,2002.2003,2004.2005,2006,2007
2008.
Eöw xaı cttû zoövıa öıopyavumı oıaOeod Oeaıoıy.ö eoyaonıoı pg 
tii ouvEoyaola Kv.-rpîcov xaı Şmov OeuTooköytov. RcıaıöeuTûC xaı 
ept))Uxo)TüJv Otdıpou.

M



O Milan Kundera’nın yazdığı Marinos Anoyiriatis'in 
yönettiği “İAKOVOS İLE EFENDİSİ” oyunu.

o Moliere’in yazdığı MinasTigkilis'in yönettiği "TARTUFFE”.

o Vasilis Katsikonuris’in Adonis Floridis’in yönettiği “CALIFOR 
NIA DREAMING” oyunu.

o FEDERICO GARCIA LORCA YA ithaf.

° Kıbrıs lehçesinde Pampis Anayiotos'un uyarladığı Elena 
Efstathiu’nun yönettiği Aristofanis’in "BARIŞ” oyunu.

o Aleksia Papalazaru'nun yönettiği Tzeni Karezi’ya ithaf.

o BİR AYRILIŞ İÇİN MÜZİK - Andreas Melekis'in tek perdelik oyunu.

0 Dario Fo'nun Aleksia Papalazaru'nun sahnelediği "KLAKSON 
TROMPETLER VE ŞAKALAR".

° Aziz Nesin'in yazdığı Andreas Melekis'in yönettiği "TOROS 
CANAVARI" tiyatro oyunu.

° Moliere'in yazdığı Kostis Kolotas'ın uyarladığı Elena 
Efstathiu'nun sahnelediği "ZENGİN KÖYLÜ” oyunu. Grup, bu 
oyunla 10. Kıbrıs Amatör Tiyatro Festivali'nde onur ödülü aldı 
ve 11. Ege Amatör Tiyatrolar Toplantısında Kıbrıs'ı temsil etti.

° Nikolo Makiaveli'nin yazdığı Kosıas Kapodistrias'ın yönettiği 
"ADAMOTU” oyunu.

o COMMEDIA DELL'ARTE'ye ithaf edilmiş iki günlük şenlik.

© Antoine De Saint-Exupery'nin yazdığı Andreas lakovu'nun 
sahnelediği "KÜÇÜK PRENS” oyunu.

° Dimitris Potamitis'in yazdığı Andreas Vasiliu'nun yönettiği 
"REÇEL” oyunu.

© Yalamas - Pretentcris’in "BEŞ PARALIK GENÇLİK” (MİAS 
PENTARAS NİATA) oyunu.

o Dario Fo'nun yazdığı Elena Efstathiu’nun yönettiği "ÖZGÜR 
BİR KARIKOCA” oyunu.

© Albert Camus'nun yazdığı Andreas Vasiliıu'nun yönettiği 
"ANLAŞMAZLIK" oyunu.

o "İYİ AKŞAMLAR BAY CHEHOV" - Anton Chehov - Nil 
Saimon'un yazdığı Elena Efstathiu'nun yönettiği tek perdelik oyunlar.

Yayınlar:
Theaıriki Poreia Lemesou 'nun Geçmişine Bakış. 1990 - 1998.
Tiyatro Ajandası 2000, 2001,2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 2007. 2008

Yedi seneden beri Kıbrıslt ve yabancı liyatro uzmanlarının ve 
eğitmenlerinin işbirlığiyle daimi tiyatro laboratuvarı düzenliyor.

I
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svd) oxa ejropevcı xgıa jtagouoıaoxv|xav ol xugıöxegoı oxaOpoi 
Kjıoçıa tou xı>jrgıaxoû 0edxgoı>, ajtö xıç agxeç xou 20ou

ıöıaıxega oıipavxıxr] [...] jrXoboıa oe avaÇıp'ıoeıç xaı Oeaxgıxd 
ögcbpeva», Ö7iu>ç oıip£id)vexaı oxo ]ipegoXöyıo. Aexdöeç Oı 
xaı veoı xaXXıxexveç, emOecüçııoeıg xaı PıevveÇıxeç ojregfreg, 
jioQ<|)COXixoî ovMoyoı xaı o I1POMH0EAZ (1945-1946), t\ 
jugcbxr| 8JiaYYeXjıaxLxf] TrgoojıdOeıa yıa eva Oıaoo jrçöÇaç, xo 
Neo Augıxö, xo Kımgıanâ ©eaxgo, oı Evajpevoı KaXXıxexveç, 
xo Neo 0eaxgo, pexgı xi]v löguoi] xou Ogyavıapou 0eaxgıxr|ç 
Avdjıxu§ııç Kûjrgou (O0AK).
Ajiö xo ıipEgoXöyıo xou 2003 avxıygd(j)oijpe xo EioaYcoyocc) 
or|p£Îü)pa xou: «Kujrgıaxr) Ave|agxııoıa xaı 0eaxgo. O O0AK 
aXXa xaı xo 0£axQdxt xou PİK, 0OK. AxoXoı>0eı i] sıopoXrj 
xaı i) xaxaoxgocpıı xou '74. To 0eaxgo öpcoç öjtcüç xaı i] Ç(or| 
ouv£xı^eı. Zaxıgıxö, ENA, E0AA, ZKAAA xaı ;ragaoxdoeıç, 
jtoXXeç jtagaoxao£iç. ©eaxgo xaı oı avOgtbjıoı xou. ZxiivoOexeç, 
r|0ojtoıoı, axııvoYQd(|)Oi, auYYQa<t>eı'ç. MEîrdOog xaı pegdxıöjra)ç 
;ıdvxa. Ixo r||iEQoXÖYio auxö, xo xgıxo axt] oeıgd, i] jregıöıdpaoı'ı 
paç oxr|v ıoxog(a xou xu;tçıaxou Oeaxgou 4>0dveı pe/Ql Tl5 
pegeç paç. xo 0eaxgo ö(iü)ç öev xeXeıcbv£i eöcb.» E£tb({>uXXo o 
Xoqöç cutö xov Ayapepvova xou AıoxûXou, xi]v evagxxr)gıa 
xagdaxaor| xou 0eaxgıxoü Ogyavıopob KıiJtgou (1971), \] 
ıöguor| xou ojtoıou ajıox£XeC xogıxj)aı'o yEyovög axr|v ıoxogı'a 

TOV XU7UgiaXOÛ 0sÖ.TQOV.

AEKA XPONIA HMEPOAOOA Oeaxgo. H ;ıgoo;ud0eıa f|xav, peoa curo avacpogeç oe 
ouyxexqi|İEvouç oxv|voYgdc{)ouç, va outoxuıcco0oijv oı xdo£iç xrçç 
oxi]voYQa(j)(aç ox!]v Kû;tgo. Ag/ıxd 7tagaxoXou0ııaape xouç 
jrgoHOjTÖgouç: Tı^epa/oç KavOoç, rıavvrjç Pouodxi]ç, rubgyoç 
Maugoyevııç, Aıbvıaç EuOuPoûXou, NıV.oç Zcoygdıpoç xaı 
axoXouOu)ç xouç xaxaçıcüp£vouç gıoYgacpouçnou öııpıoûgyrıoav 
xaı oxo Oeaxgo: Avögeaç Aaööppaxoç, ZxeXıoç Böxorıç. 
Âvxi]ç Icüavviöııç, KXdga Zaxagdxıı-rECügyıou. Avögeaç 
XaçaXupjro\K, TxXuv Xıoug xat Nîxoç Kogoboıııç. Mexa oı 
örıpıougyot Pe öjiouöeç oxııvoYQacpîaç: Zxe(pavoç AOr]aıvîxr|ç. 
K6oxaç Kauxagıöııç. Âvxr|ç nagxgîXr|ç, ÂYyeXoç AyyeXii, 
Mıxi]ç Aol'Çou, Eevıa riavx£Xr| xaı o EXXaöıxi]ç Tıcboyog Zıâxaç 
oe aıı|iavxıxeç JiagaycoYeg curö xo agxaıo öoajıaxoXÖYio. 
Kaı xeXoç, oı veöxeqoi öjuoç o Tıavvııç Tou^ıa^ı'ıç, o Zxctûoog 
Avxcov6xouXoç, o Aaxr]ç reveGXfıç xaı o Xdgııç Kauxagiöııç. 
Sxo E^ıb4>uXXo 7ragouoıdox]ixe jııa oûvGeoîi xî]ç reıogYiaç 
(I)iXi7cüou, ^ıeXouç xi]ç ondöaç xov ejrın£XeCxaı xa ımegoXÖYia. 
Ixo 0eaxgdxı PİK (1969-1971) t'ıxav a4)iegco|ievo xo tmegoXÖYio 
xou 2005. To 0eaxgdxı, av xaı XeıxoûgYilö£ fidvo öûo xgövıa 
xaı eÖcüoe |iöXıç öcbÖexa xagaoxâoeıç aJxoxeXEoe |iıa xagoi’OÎa 
|iovaöıxf| yıa xo Geaxço oxov xÖjto |iag. E iye <pxıaxxeı evaç 
veoç Oeaxgıxöç xwgoç. 7tgiüxojtogıaxöç yıa xi]v ejco/n xaı 6yı 
jiövo, ö]mıougYilOııx£ (iıa Geaxgıxıı o^ıdöa |ie ö,xı xaX0xeoo

0X1)V

aııbvct \ıkyoı xıç i-iegeç pag. Ze aoxd xa 7tgıoxa ıipegoXoYia 
Xgrçoıpcwroui0,ixe 'xugıcoç uXıxö cotö xo agxeıo xoo Nıxou 
NıxoXaıöıı (ojrrıxoû), xou egaoıxexvıı iiGojioioû xaı Geaxgıxob

aooıOEATPIKHS nOPEIAS AEMELOY
Mıa |iagxugı'a yıa xıç gı'teç t\] oi)yX0ov11 ı°T09ıa TOlJ Gedxgow
oxov xo7to pag

ANAAPOMH ZTHN IZTOPIA TON OEATPIKfIN HMEPOAOnfîN 
o 2000 ıı 0eaiQixfı Flogeı'a AEpeoob xgoxwgıioe oxi]v exöooıı 
evöç pıxgoû i]pegoXoYiou acpıegıopevo oxa öexaxgova 

xııç. Tov erröpevo X0dvo, a^o4)ao(oxııxe va ouvexıoxeı auxf| 
i] ^goondGeıa, pe xi]v exöooii xo 2001 evöç ıip£goXoYiou pe 
ava(j>ogeg oxo xu;ıgıaxö Geaxgo Yevıxöxega. Auxı'ı f)xav ıı açyi] 
pıaç Evöıatpegouoaç ^ogeîaç ^ou xXeîveı c})exoç 8exa X0Övıa 
gioı'ıg. Aexa yçövıa. öexa ıipegoXÖYia pe Oepaxa avxXi]peva 
a^ö xi]v ıoxogîa xou xuxgıaxoû 0edxgov ajroxXeıoxıxd, pıa 
jrgoorrdOeıa va xaxaYga(J>oûv xaı va cjxoxıoxoûv .tcux£ç auxoû 
xov ıöıaîxegou xoppaxıob xov xoXıxıopoû xou xöxou paç, xwgı'g 
Pepaıa va ejır/eıgoûpe va vn:oxaxaoxi|ooupe xo göXo xtov 
eıöıx(bv pEXexi]Xü)v xaı xi] oııpaoîa xcov exıoxıipovıxcbv egeuvıbv. 
'Ojtw; dXXtooxe oııpeııovape xaı oxo ıipegoXÖYio xou 2001, «xo 
i]pEgoXoYio auxö ag pıj GeıogııÛEi ıoxogıxö vxoxoupevxo, aXXd 
a^Xd pıa paçxugîa yıa xıç gı'ueç xou GEdxgou oxov tccto paç». 
To .-rgıbxo ıipegoXÖYio (2000) f)xav, ömoç avacpegOıiKE, 
açıegıopevo oxa ÖExdxgova xi)ç ©eaxçıxiîç nogeıaç AepEoob

jragdY0vxa xııç AEpeooo, jtou öıipıoogYnae pıa povaöıxı'ı 
Oeaxgıxi] ouXXoyi'i xrjv ox;oıa xXııgoööxııoe oxo Aı'ıpo Aepeooû 

oxi] pdoi] xııç ojıoıaç jıgoxwgdeı i) Cögııoi] xo\j 0eaxgıxoi)T xaı
Mouoei'ou KÛTigou.

To ıipegoXöYio xou 2001 er/e eŞıbc()uXXo xov N(xo NıxoXaVöi] xaı 
çexıvoûoe xi]v avaögopi) xou oorö xo xeXoç xoo 19ou aubva, xıç 
paGııxıxeç naoaomoev; aoyaîov ögdpaxoç, xouç Egaoıxexvıxoııç 
Gıaoooç, xovç Gıdoouç axö xi]v EXXdöa xaı xaxeXi]Ye oto 1942, 
pe xi]v (öguoıı anö xooç K(boxa Mövxi], AxıXXea Aopjtoogıöıı 
xaı «Poîpo MouoouXı'öıı xi)ç xgcbxııç ejraYYe^potıxfıç oxi]vııç xou 
xoxou. xou Augıxoû G£axgoi).
To e|ıb(j)uXXo oxo ıipegoXÖYio xoo Eiröpevoi) xgovoo (2002) f|xav 
axö xo Jtegıoöıxö To Oeaxgo (1945) jiou E^eöıöav oı Mövxııç 
xaı MouoouXı'Öııç: pıa cj)CüxoYgacjua xcov xeoodgcûv «oxag» 

povoıxob Oedxgou xııç eTtoy.ı'ig: Megojnı Aapjtgou, XXöi]ç 
Kujrgıavob, Ypex Bayveg xaı 'EXıç Pooooo. KaXo7ix£ xQ0vıxd 
xi]v jregı'oöo ajto xo 1943 pex9l T,lv töguoıp xo 1961, xou O0AK.

XOl)

oxo Kujrgıaxö

□tAiPino KHiroAono :oo, mAiRo takv.u,



Euçuuöıl (1978). oe oaıivoOeoıa Nı'xou XaQaXâjjjtouç 
Sapıa tou Mevâvögou (1993), oe oxııvoOeo(a Eûıı raPçu^. 
<lH0TOY0ac|)i'Bç curo outeç xıg öûo jraçaoTâoeıç |aaÇı jje 

tou 1920, xi]v I<j)iyev8ia ev Taûgoıç 
Euguriöıj, ajtö tijv IöıcoxLxf| ZXoXf| Aejjeooû PgıoxovTaı 
eŞcbq>uXXo auTOÛ tou iiheqoXoyi'ou.
To 2007, öe auvEÇYaaıa jje xo PİK, xo ikxeqoXöyio tijç

Me xov evOouoıaonâ Jtou xov öıaxaxeXeı, noıgdoxııxe jjaÇC 
Maç, JtEgav tojv JtoXX6v yvojoeüjv tou, tijv ayamı tou yıa to 
0eaxço xaı tiiv eyvoıa tou yıa tijv xaTayga<|>r| tiiç lOTogiaç 
XUJTQiaXOU 0£âTQOU.

Tıa xa jrgajTa ıiM£goXöyıa, ouvegyaoTiıxaM£ enfoıjç 
aeîjJvııoTO MıXâXr| Mouoteqi'i. Stii ouveXeıa, eı/ane 
8XOU|i£ |İEXQL 0^800 T1JV JToXÛTl|lll PoV|08ia TVJÇ AvTgiJÇ X. 
KcovoTavTLVou, öıöâxTogoç OeaTgoXoyıaç. KaTâ xaıgoûç, 
avaXâycoç tojv 0ejıdxQ)v, ouvegyaoTr)xaM£ jie tv| 0eaTgoXöyo 
Âvva XgıoToöouXıöou, tov Eûij FaPgn^töıı, tov Kiooti'i 
Kokarca, tt|v Soıjjıa Mouaijj.il, T0V Ktboxa Kauxagıöıı, tov 
Âvti] naQT^ıXi], tov Mrjvâ T(yxıXıı. Su/vrj f|Tav ejuoiiç i] ejtacpı'ı 
xaı ıı auvegyao(a jjaç jje touç XeiTOugyoûç tou Ai'ijjou Aejjeooû, 
tou AqXeîou Nıv.ou NıxoXaıör|, tou PİK, tou 0OK. tî]ç E0AA, 
xou SATIPIKOY OeâTgou, xou ©eâTgou EN A, xou 0edxQou 
SKAAA aXXâ xaı âXXcuv cjıogetuv. Mexa|û auxd)v, ıı AyyeXıva 
Mogıöou, ıı NâvTia Avaîğayogou, ıı Magıva MaXevıı, ıı Magıa 
Euaxa0ıou, ıı Avtqii Sijjojvii, o Kcboxaç Maxgıöııç, ıı Arınığa 
XgıoTOÖouXıöou, ıı nâmı Sâppa xaı âXXoı.
Ta ıiji£QoXÖYia Eivaı nıa ouXXoyıxıı öouXeıâ xııç 0Eaxgıxııç 
rioçEiaç Aejjeooû, xtov jjeXcov, (p(Xcov 
Aıoıxııxıxcbv SujjpouXıcov. KâOe Xqövo ojjcoç ouoTi'ıveTaı jua 
ejtiTgojtı'ı ıı ojtoı'a eXei xııv euOûvii va jrgoTEiveı xo OEjja* va

IöieOete o töjtoç xaı ujtö tiiv xaOoöı'iYiloıı tou Eûıı rapgııpjöıı xaıTOU
Eçeuvfjoeı, va ouyxevTg(boeı to uXıxö xaı va ejujj£XîiOeî t^v 
exÖooıı. Ava(J)8QoujJ8 Ta ovöjjaTa tojv jjeXüjv xaı cpîXojv Tr|ç 
©8aiQixf|ç riopEiaç Jtou ujrrjg^av xaxd xaıooûç neXrı auTcbv 
tojv ejuTgojrcbv xaı ouvepaXav otiiv exöoar| tojv OeaTgıxojv 
ıljj8goXoYÎojv: Mdçıoç BaçeXaç, Avrcbvııç reoıgyîou, KoûXXr|ç 
KauxaXıaç, Tıdvvoç Aajjâgııç. SâvTgrı riegöıou, reojgyîa 
<InXüntou, AvTçeaç XaTçiiYeojgyîou, Ka)oroûXXa Xg(oTOu.

xaı tou Avögea XgıoTO(pıöıj. jtagouoıâorııxe eva a£ıöXoyo 
gEJiEgTogıo, oe eçaıgeTixeç jragaoTdoeıç, «OeneXi(bvovTaç etol |Jia TOU
auxö jtou agyÖTega 0a cutoteXei tiiv jıagdöooıı tou OeâTgou jjaOıiTixı'ı nagaoTaoıı TOU

oto totio jjag», ö.tcoç XagaxTiıgıoxıxd avacjJEgeı xgiTixöç tiiç 
8JtoXı'ıç. To ıı|j8goXâyıo eyıvE \ız t^v ouvegyaoı'atou PİK xaıt^v 
jtoaûtijjii poııOeıa tou Eûıı rapgıııXı'öıı, ;rou jjaç ^aga/.tbgııoe 
uXıxö aıö to 7rgooco.Tix6 tou agXEi'o. Sto eHo'j4)uXXo, ol N(xoç 0eaTgıxı'ıç riogEi'aç aoXoXı'ıOııxE jje to GEaxgıxö egyo xaı to 
XagaXdjj.TOug, ©dvog riETTepEgîöııç xaı Avtojvîiç KaToagı'ıç, ! xujtçiü)TIXO oxetç ot^v TiıXEÖgaoıı, evw to tüeçoivö ıijj£goXÖYio

oto He tov

xaı

nAPAAAHAES EKAHAQEEIS - 0EATPIKO MOYEEIO KYIİPOY 
TâyvovTaç TÖoa ygovıa, yıa tiç avay/Eç tojv ıijjegoXoYÎojv. 
öıajuoTo'joajje ötl j-tiaco ajtö xa oxovıojjeva gdcpıa. xa .-raXıd 
TügoYgdjjjjaTa, xa çeyaojjeva xouoxoûjjıa. ujn'ıgXav avOgcortoı, 
oı ojtoloi aYâjnıoav jje jraOog xaı öoûXeıjjav jje jjegdxı yıa to 
Geaxgo, agxETOi axö auTOÛç. oı'mega ayvoıoToı xaı ^eyaojıevoı. 
riıOTEÛoujJE ötl touç aŞîçEi, va öıaoıbooujje xaı va 
jTagouoıcıooujJE to egyo touç tooo yıa va Tinı'ıaou|je exeîvouç 
ooo xaı yıa va nâGoune ejjeîç t^v lOTogıa tou GeâTgou naç. 
Autöç eıvaı xaı o otöXoç tojv ıijiegoXoYi'wv xaı outeç oı oxe\|>eiç 
oöııyoûoav ouXvd xıı 0EaTgıxı'ı riogeıa oe JtaçaXXııXEç oXetixeç 
ex6ııXıboeıç xaı yEvıxâ otijv evaoXöXııoıı jje tijv lorogîa tou 
xujrgıaxoû GeâTgou, Ta TeXeuTaıa öexa Xgovıa.
'Etol jJETaŞû aXXojv ıı 0eaTgıxı'ı riogeıa tiuiioe touç aeıjıvııoTOUç 
MıXâXıı MouoTegı'ı xaı MıXâXıı riiTOiXXıöıı. Tiagouoıaoe to

oto eoyo tou TıojgYou 0eoTOxâ To ^aıXvı'6ı tiiç TgeXaç xaı tîiç (2008) ejreXe^e va jragouoıâoEi t^v eıxooâXgovıı lOTogıa xr|ç 
(pgovıjjâöaç (1970), rrou oxiivoGetiioe o Eûııç rapgıııXı'öııç.
Sto Geaxgıxo ımegoXÖYio tou 2006. ^ou eyıvs j.i£ xıı ouvegYCioıa 
tou 0OK. ^agouoıaoTi'ıxav oı xugıÖTegoı OTaOjjoı oıııv lOTogıa 
tojv .TagaoTâoeojv tou agyaıou ögâ|jaTOç oto tötto naç: a^o tiç 
ngıoTEç jjaOıiTixeç -TagaoTâoeıç xaı tiç jragaoTâoeıç ooınaTEitüv 
aXXd xaı eXXr|vıx(bv Oıâoıov jtou eıpTavav oto vııoı, jj£Xgı touç 
.-tçüjtouç e.-raYY£XjjaTixoûç Oıâoouç, tov O0AK. tov 0OK xaı 
Ta dXXa 0eaxga tou töttou. Htüv nıa exöooıı açıegüifievıı 
35Xgova tou ©OK acpoû o OgYavıojjoç e/eı jjıa jjaxgâ e|jjr£igı'a 
oto ag/aı'o ögâna. e/ovraç xaTaOeoeı 6Xa auTâ xa y.çövıa, 
jrgoTâoeıç xaı Cüroıi»eıç, aveöeı^e oxiivoOeteç, jJETaıjjgaoTeç.
OKîivoygdcpouç, pouoıxoûç xaı ıı0o.-roıoûç, jje jraoouoıa ot^v 
E^îöuugo xaı pe ^aoaoTâoeıç-oTaOnoûç, o.-rıuç oı IxetiÖeç

Eîaıgı'aç 0eaTgıxı'ıç AvojituŞiiç Aejjeooû (E© A A), tou jrgdjTOU 
EJ‘raYYeX|jaTixoû Oıâoou otiiv lOTogıa tiiç Aej.ieooû, alla xaı 
tou jrgcîjTOU £7raYYeXjjaTixoû Oıâoou jüou öiijjiouqyiiOjixe extöç 
^gıoTEÛouoaç. Sxa £Çcb(|juXXa xaı tojv öûo JiagouoıâçovTaı 
(jjojTOYgatjJÎEç a,*TO to uXıxâ tojv ıijj£goXoYicov.

ENA 0<I>EJAOMENO EYXAPISTO
OXa auxâ Ta Xgovıa yıa ti]v exöooii tojv iijjeqoXoyi'ojv EiXajJ£. 
ömoç fjöıı avatpegajjE, xıı ou|jjragâoTaoıı 7roXXcbv ouvEgYOTibv 
xaı cJ>(Xojv, touç ojioîouç OeXoujje va avacjjegoujje xaı va 
£uXagıoTiıooujje. IöıaiTega to XoyoteXvii xaı jjeXetiitii tou 
xu;ıgıaxoû OeâTgou Tıâvvıı KaxooÛQT], ıı poııOeıa tou ojtoîou 
coro Ta jTçcîjTa ıiji£goXoYia rjTav xa0ogıOTixıı xaL ctvexTCjıtlTil.

oto

Xai TOJV £XâöTOT£

_u. dim1
, n-op.Mo«put.4yn,,,'j lo1Sn-X6touoc'*.
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mikpos EniAoros riA mia aiimioypitkh zynexeia
negc4V ti]ç jrgoöcüjrıv.ı'ıç EpjcXoxr|ç tööcüv c|hXü)v xaı xr]ç
£VXaXlXt]Ç JTQOOCOJTIX1|Ç Ö0uXsiC4Ç, C4JIC4Q(XI.X1]T1] jTQOÜJIÖ0eOV| yiOt 
TI]V 8xöooıı tiüv OeaiQixcov ıi(i8QoXovıcov. öXa auıâ xa XQÖvıa, 

i] eçEugeoîi xıov avayxaiû)v jıögcov. Auxoç eivaı âvaç 
jiövi|joç xaı yvtogıpoç aycbvaç yıa 6Xouç öooı aaxoXoüvxaı 
]ie 06paxa ;roXıxıopou, jtoXû TTEgıoaöiEgo yıa Egaoıx£xvıxâ 
ocopax£ia öjcioç TO öıxö paç. Ti’ auxö Eir/açlOTOöpE ıöıaıx£ga 
touç pövıpouç xogır/oüç paç xca o\ovç öooı oxı'(gd;av 
oıxovopıxa auıi] paç xi]v jrgoojıctOEia. Oı xugıöx£Qoı x|xav xo 
Iuv£gyaxıxö TapiEim’ıgıo Aepeoou, oı rioXıxıoxıxEç YjtrıgEaı'eç 
xou YjrougyEiou FlaıÖEi'aç xaı noXıxıopoö, o Ogyavıapöç 
NEoXaı'aç. o 0OK, xo PİK. o Aı'ıpoç Aepeooü, o Avjpog Âyıou 
AOavaoıou. o Appoç Kaxcu noX£pıÖıcov, o Arjpoç TEgpaoöyEiaç, 
oZAAA.t] ExaıgEi'a AOEA xaı âXXoı.
H 0EATPIKH nOPEIA AEMEZOY i] onoıa xo 2010 xXeivei 
8ixooı xQÖvıa Ögâoijç xaı öi]pıougyıaç OeXei xaı eXjuÇei va 
ji^ogEOEi va ouve/Coei xi]v exöoor| xcov OEaxgıxcbv r|p£goXoyuı)v 
xi]g ııov teCvovv jiXeov va yıvouv OEopoç.
Yjıûgxovv jtoXXâ or|pavxıxa axöpa va euccoOoûv xaı va 
jragouaıaoxoüv oxo 0£axgö(pıXo xoıvö, yıa auxö xo jroXuxıpo 
xE(j)dXaıo xou jroXıxıapo\> paç. xo xujtgıaxâ 0£axgo.

THEATRIKI POREIA LEMESOU
AJANDALARININ 10 YILI

Ülkemizdeki çağdaş tiyatronun tarihine ve köklerine bir tanıklık

i]jıegoXöyıo xou 2002 p£ xi]v oovoösıa jjouoixv|ç xi]ç 8Jtoxî|Ç 
EXEi'vi]ç, |i£ xo ZxeXio Agyûgi] evü) xo 2004 öıogyâvcooe ex.0eoi] 
OeaxQixıbv paxex<ov oxo Ai]pagxeıo AepEöoû xaı öıâX£ÇV| jie xi] 
axi]voygouj)o KXctga Za/agâxi] - rEtogyıou.
To 2005 ouv£gyâoxr|XE p£ xi]v E0AA yıa va ;ragouoıaoxEi xo 
xougxoxu;rgıaxö 0Eaxço curö xo p£X£xi]xr| xou OEcrrgou Yasar 
Ersoy, evıb xo 2006 jragouoı'aoE xo pıpXı'o To Oeaxgo oxi]v Kû;rgo 
1860 - 1959. tou EgEOVi]xi] xou 0Eâxgou Tıavvi] Kaxooûgi].
Me xo oxejtxixö öxı i] ı'öguoi] evöç oûyxgovou 08axgıxoü 
Mouoeîou - Kevxoou MeXexi]ç jtou ;rgotü0Eixaı oxi] Aeiieoö 
a.xoxeXeî xo oi]pavxıxöxego prina yıa xi( öıcıoıooi] xaı ^gopoXi] 
xi]ç ıoxogı'aç xou Oecrrgou oxov xö;ro paç, r| 0eaxgıxi( riogeı'a 
AepEöoû ^goxıboi]OE xo Mâgxıo xou 2008 oxt]v Ötogyâvıooi] 
r|pEgı'öaç (ie xı'xXo «Ilgoç âva gıovxavö Oeaxgıxö (louoeıo» oe 
ouvEgyaoıa (i£ xo Aı'ıjıo Ae|ieoo6. H 8^ıoxi(|iovıxıı E.xıjiEXEta 
xi(g i](i8gîöaç ei'xe avaxeOEi oxi| öıöâxxoga OEaxgoXoyıaç Âvxgi] 
X. Kıovoxavx(voi’. Zovıoxap8vi( öoıov axoûoxi(xav f|xav i( avâyxi] 
va xaxaox£i xo 0eaxgıxö Mouoeîo xi]ç Kottoou Eva ^çaypaxıxâ 
çu)vxavö pouoEi'o, pE 6Xeç xıg ouyxgoveg JigoöıaygaıpEç xaı 
p£ pıa açıö?.oyi] povıpi] ex0eoi] evcü jragâXXi]Xa va XEixougyeı 
lug 08axoıxö agx£Îo xaı EJxıoxi]povıxö XE%Tgo peXextıç xou 
xu.-rgiax.oo 08(ixgov xaı ıoç x.wgoç ^oXıxıoxıxıbv ögâoEcov, 
p8 Exöi(XwoEig, jr£gıoöıXEg exOeoeiç, a(ptEgwpaxa axöpa 
0Eaxgıxâ happenings.

konusunda uzun süreli tecrübesi olan Kıbrıs Tiyatro Cemiyeti'nin 35 
yılını irdeleyen etkinlikleri toplumla buluşturma fırsatı oldu. 2007’de 
yine Kıbrıs Radyo - Televizyon Kurumunun (RİK) işbirliğiyle. 
Limasol Poreia Tiyatrosu’nun (Theatriki Poreia) Ajandası televizyondaki 
tiyatro oyunu ve Kıbrıslı skeç konusunu ele alıyordu. Son olarak 
geçen yılın (2008) ajandası ise Limasol’ un ilk profesyonel tiyatro 
grubu olan Limasol Tiyatro Geliştirme Örgütü’ nün (ETHAL) yirmi 
yıllık tarihiydi.

TİYATRO AJANDALARININ TARİHİNE BİR BAKIŞ 
2000 yılında Theatriki Poreia Lemesou ’nun onuncu yılı için 
küçük bir ajanda yayınlanır. Ertesi yıl bu adımın devam et
mesine karar verilir ve sözü edilen Kıbrıs tiyatrosunun 2001 
ajandası da basılır. Onuncu yılını tamamlayan tiyatro için dikkate 
değer bir sürecin de başlangıcıydı. On yıl ve Kıbrıs tiıyatrosunun 
tarihinden derlenmiş konular içeren on ajanda. Tabii ki. niyetimiz 
uzman araştırmacıların ve bilimsel araştırmaların işlevinin yerine 
geçmek değil.
İlk ajanda (2000), sözünü ettiğimiz gibi Theatriki Poreia Lemesou 
’nun onuncu yılına ithaf edilmişti. Sonraki üç yılın ajandalarında 
(2001, 2002, 2003) 19. yüzyılın sonundan bugüne kadar Kıbrıs ti
yatrosunun tarihinde en önemli dönüm noktaları ele alındı. 2004 
ajandasının konusu Kıbrıs Tiyatrosunda Sahne Düzeni idi. Kıbrıs Ra- 
dyo-Televizyon Kurumu’nun (RİK) işbirliğiyle 2005’ in ajandası RİK 
Küçük Tiyatro (Theatraki RİK) (1969-1971) konusunu yayınladı. 
Kıbrıs Tiyatro Cemiyeti’nin (THOK) işbirliğiyle yayınlanan 
2006’mn Tiyatro Ajandasında, ülkemizdeki eski trajedya gösterile
rinin tarihindeki en önemli olaylardan bahsediliyordu. Eski trajedya

TEŞEKKÜR
Sözü edilen tüm ajandaların yayınlanmasında bize destek veren 
tüm arkadaşlarımıza katkılarından ötürü teşekkür etmek istiyoruz. 
Özellikle ilk ajandaların yayınlandığı zamandan beri Kıbrıs tiyatro 
araştırmacısı Yıannis Katsuris’ in yardımı olağan üstü önemli ve çok 
değerliydi.
İlk ajandalarda merhum Mihalis Musteris’le beraber çalıştık. 
O tarihten itibaren bugüne kadar tiyatro uzmanı Dr. Antri Konstantinu’ 
nun değerli katkılarıyla devam ediyoruz. Ara sıra konulara göre, 
tiyatro uzmanı Anna Hristodulidu. Evis Gavrielidis. Kostis Kolotas, 
Sofia Mouaimi, Kostas Kafkaridis, Andis Barcilis, Minas Tingilis 
ile çalıştık. Limasol Belediyesi’nin çalışanları. Nikos Nikolaidis' in 
arşivinin, Kıbrıs Radyo - Televizyon Kurumu'nun (RİK). Kıbrıs 
Tiyatro Cemiyeti’nin. Limasol Tiyatro Geliştirme Örgütü’ nün.

xaı
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YARATICI BİR SÜREKLİLİK İÇİN SON KÜÇÜK SÖZ 

Bütün bu yıllar boyunca ilgilcnlerin yoğun çalışmasından ve onca 
dostun gayretinden başka tiyatro ajandalarının yayınlanması için 
gereken maddi desteğin bulunması da kaşınılmaz bir önkoşuldu. 
Bundan dolayı bilhassa sabit sponsorlarımıza ve çabalarımıza mali 
bakımdan destek verenlere teşekkür ederiz.
Theatriki Poreia Lemesou 2010 yılında yaratıcılık ve etkinliklerle 
dolu yirmi yılı tamamlayarak artık yasallaştırılmış ajandalarının 
yayınlanmasına devam edebilmek umudunda.
Kıbrıs Tiyatrosuna, yani kültürümüzün bu değerli kısmına dair 
tiyatro meraklılarına hala nice değerli noktalar anlatmamız ve 
sunmamız gerekiyor.

SATİRİGON Tiyatrosunun, ENA Tiyatrosunun. SKALA tiyatrosu
nun ve başka makamların görevlileri ile defalarca beraber çalıştık. 
Ajandalar. Theatriki Poreia Lemesou üyelerinin, dostlarının ve 
Yönetim Kurulu'nun bir ekip çalışmasıdır. Oysa ki. her sene konuyu 
öneren, araştırma yapan, malzemeyi toplayan ve basımı düzenleyen 
bir heyetin varlığı da söz konusu. Bu heyet üyelerinin ve Theatriki 
Poreia Lemesou dostlarının kimler olduğundan burada söz etmek 
istiyorum: Marios Varelas. Antonis Georgiu, Koullis Kafkalias. 
Yiannos Lamaris. Sandri Perdiu. Yeorgia Filippu. Andreas Hagigeorgiu 
ve Kostoulla Hristu.

KOŞUT FAALİYETLER - KIBRIS TİYATRO MÜZESİ 
Theatriki Poreia Lemesou, merhum Mihalis Musteris ve Mihalis 
Pitsillidis’ in anısına bir tören düzenledi. 2004’ıe Limasol Beledi
ye Binasında tiyatro maketlerinin sergisi ve tiyatro dekoratörü 
Klara Zaharaki - Georgiu’ ile konferans verildi. 2005’ te Limasol 
Tiyatro Geliştirme Örgütü ile birlikte çalışarak Kıbrıs Türk 
tiyatrosunun araştırılması ve sunulmasını organize etti. 2006 yılında 
tiyatro araştırmacısı Yiannis Katsuris’ in Kıbrıs’ ta Tiyatro 1860 - 1959 
kitabını yayınladı.
Mart 2008’de Limasol Belediyesi işbirliğiyle Limasol’ da kurulan
Tiyatro Müzesi için "Canlı Bir Tiyatro Müzesine Doğru» adlı bir
günlük toplantıyı düzenledi. Toplantıda altı çizilen Kıbrıs Tiyatro

AEMEtOİ
lOıp*'^Müzesi’nin gerçekten canlı bir müze olma ihtiyacıyd ,p 1 aato*OEAİPO1. 7JC 4 *•-»*'
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çalışmaları yapılmasına, okullararası tiyatro festivalinden/ özerk 
tiyatro kurumuna uzanan çalışmalar gerçekleştirmiştir. Demokrasi 
kültürünün oluşması ve gelişmesi için verilen mücadelede yer alan 
Yaşar Ersoy çeşitli sivil toplum örgütlerinin (Çağdaş Sanatçılar 
Demeği, Kıbrıs Türk Kültür Sanat Konseyi, Kıbrıs Türk Barış 
Demeği, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, İlerici Sendikalar 
Federasyonu. Belediye Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Sanatçı ve 
Yazarlar Birliği) yönetim ve yürütme kurullarında çalıştı. İki toplu
mun yakınlaşması ve barış ortamının yaratılması için öncü olan. Yaşar 
Ersoy, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Satirigo Tiyatrosu’nun birlikte 
birçok ilklere imza atarak etkinlikler gerçekleştirmesini sağladı. 
Çeşitli gazete ve dergilerde tiyatro, kültür ve sanat üzerine yazılar 
yayımlayan Yaşar Ersoy’un “Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketi”, “Umut 
En Son Ölür” ve “109 Yazarın kaleminden Lefkoşa Belediye Tiya
trosu” adlı üç kitabı yayımlandı. Ayrıca toplumsal ve siyasal olaylarla 
iç içe Kıbrıs Türk Tiyatro Tarihini konu alan 240 dakikalık belgesel 
bir de film yaptı.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

O Yaşar Ersoy ujtoaTrjçıÇe jrdvıoıe on ıo 0eaxgo jrgejteı va eCvaı 

eXeû0ego, auxe£oûaıo xaı ave§dçx7ixo, xo)q£ç JioXmxeç 

ypacj>eıoxgaTixeç jıagepPdaeıç. Aycovioxııxe yı auıö to oxojiö 
xat yı auto to Xöyo, tov ZejrrepPgıo xou 1980, y.dvsı xr| öouXeıd 

tou oto «Tougxoxujtgıax6 E0vıxö 0Eaxgo». Meıa curö auıö, 

paÇC p£ touç ıpıXouç tou, (Osman Alkaş.Erol Refikoğlu xaıIşın Cem) 
xcu \ıe xvjv ujrooxf|Qi§r| tou Tougxıxoû Aı'ıpou Aeuxcüoıaç 

jTQoa(OJiıxd tou x. Mustafa Akıncı, löçûeı xo «Tougxoxujrgıaxö 

AıipoTtxö ©eaıgo Aeuxcoo(aç» (Lefkoşa Belediye Tiyatrosu).
Ajcö xov Zsjrreppgıo xou 1980, peygı xo 2003, eyeı oxo 

«Tou0xoxujü0taxö A7]poTixö 0eaxgo Aeuxıooîaç» (Lefkoşa 
Belediye Tiyatrosu), xr| Oeoi] xou Aıeu0uvxi] - Ixııvo0exr|, evw 

curö xo 2003 avaXapPdveı xa0f|xovxa coç revıxoç KaXXıx£yvıx6ç 

2uvtoviox7]ç.

'Eyeı pQap8uxeı 7toXXeç <J)ogeç yıa xo xaXXıxeyvıx6 xou eçyo xaı 

yta xıç 8jnxuxt8ç xou.
©ecogcımaç oxı xo 0eaxgo eıvaı oxi]v uTtııgeoıa xrıç üiİjiotiiç 

Teyvrıç «X7]ç x£xv0Ç xr|ç Çcorjç», oxııvo0ex£i peyO1 oı'ıpega xaı 

Xappdveı pegoç oxa ûçya xaı coç iiOojtoiöç.
O Yaşar Ersoy oxa 40 yçövıa xr|ç xaXXıxexvıxf|ç xou evaoxöX7]oi]ç, 
eyeı ouppdXeı axrjv aveyegotı 0eaxgou, orrç Oeomoıı 4>EOxıpdX 

©edxgou, oxt]v jtgöaX7]ipr] xaxagxıop£vcov i]0o^oi(bv, oxt]v 
jtgaypaxojroüıatı 0eaxgıxd)v exÖ7iXıboecov yıa xa xaıöıd xaı xıı 
veoXata, xr| öıogydvcoorı oyoXıxd)v 0eaxgıxcbv <peüxıpdX xaı ti)v 

p£xaxgojriitou Oeatgou ae aute^oüoıo Oeapö.
Ejıfoııç, egydoxııxe otıç öıoıxr|tıx£ç xaı exxeXeaxıxeç emtgojtĞç 

öıacjjögcov ogyavcboscov jıoXıxa)v jtou aycov(ot7]xav yıa xi]

trosuYAŞAR ERSOY’un Özgeçmişi
1951 'de Limasol’da doğan Yaşar Ersoy;

ve lise öğrenimini burada 
tamamladı. 1960’lı yılların sonlarından 
1970’li yılların başlarına değin Limasol da 
amatör tiyatro çalışmaları yaptı.
1975’te Ankara Devlet Konservatuarı Tiya
tro Bölümü’nü bitirdi. Bu tarihten 
başlayarak KıbrısTürkDevletTiyatrosıfnda 

oyuncu - yönetmen olarak çalıştı. 
Tiyatroya, siyasetin ve bürokrasinin müdahalesinin olamayacağını, 
tiyatronun ancak özgür, özerk, ve bağımsız yapılabileceğini savunan 
ve bunun için mücadele veren Yaşar Ersoy’un Kıbrıs Türk Devlet 
Tiyatrosu’ndaki işine 1980 Eylül’ünde son verilir. Bunun üzerine 
arkadaşlarıyla birlikte (Osman Alkaş.Erol Refikoğlu. İşın Cem) ve 
dönemin Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mustafa Akıncı’nm desteği 
ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kuruluşunu gerçekleştirir.
Yaşar Ersoy, 1980 Eylül’ünden 2003’e kadar Lefkoşa Belediye 
Tiyatrosu’nun Sanat Yönetmeni, 2003 ‘ten buyana ise Genel Sanat 
Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.
Yaşar Ersoy tiyatro ve kültür sanat alanında yaptığı çalışmalardan ve 
başarılarından dolayı bir çok ödül aldı.
Tiyatroyu, en yüce sanat olan "yaşama sanatına “ bir hizmet 
olarak gören Yaşar Ersoy bugüne kadar ellinin üzerinde oyun sah
neledi ve altmışın üzerinde oyunda rol aldı. Aynı zamanda 40’

Örıpıouçyıa xat e|eXı|r) Ö7]poxgaxıxr)ç xouXxoüçaç, öjicoç o 
«Zûvöeopoç luyyçövoıv KaXXıxexvci)v», xo «Touoxoxu;rgıaxö 
ZuppoûXıo Teyvı^ç xaı noXıxıopoû>', o «Tougxoxujıgtaxöç 
Züvöeopoç yıa xt]v Eıgıyvrı», 7] «ZuvTEyvıa Tougxoxujıgıcov 
Aııpooıcov YxaXXfıXa)v», r\ «Opoojtovöıa ngooöeuxıxd)v 
2uvöıxatcov», 7] «Zuvxeyvı'a ZuvTaŞıoûycov Ar|potıxcbv 
YxaXXııXcüv» xaı i] «'Evcuot] Tougxoxujrgüov KaXXıxexvd)v xaı 
ZuyygaıjîEcov».
O Yaşar Ersoy, coç jıgcuTOTüögoç orııv TrgoojıaOeıa 
ejravajtgoaeyyıoııç teov öûo xoıvoxfjxû)v xaı ttjv xaXXıegyeıa 
eıç7ivıxoû xXıpatoç, auvepaXe at7]v xgaypaxojroi7iOTi jüoXXcov 
xoıvdjv exÖ7iXıooecov tou «Tougxoxuxgıaxoü Aripoxıxoû 
0edxgou Aeuxcoo(aç» xaı tou «Zaxıgtxoû ©edtgou».
'Eyeı öıjpooıeûoeı agOga yıa xo 0eaxgo, xııv xouXtoûga xaı ti]v 
TEyvi] oe öıacpogeç etjnipEgıöeç xaı jregıoöıxd xaı eyouv exöo0ei 
xgıa öıxd xou PıpXîa, pe xîxXo; «To «TougxoxuJ-rgıaxö 0Eaxgıxö 
Kmıpa» (Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketi), «H EXjuöa neOaıveı 
TeXeuxa(a» (Umut En Son Ölür) xaı «H xevva 109 Iuyyga<j)Eü)v 

Tougxoxujtgıaxo Aîipoxıx6 ©eaxgo Aeuxcü0iaç» (109 
Yazann kaleminden Lefkoşa Belediye Tiyatrosu).
Eıvaı TiavTgepevoç xaı xaxeçaç öûo Ttaıöııbv.

xaı

ilk, orta
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xaı

OTO

Bıoygatpr/.o tou YAŞAR ERSOY
O Yaşar Ersoy yevvıı07]xe xo 1951 0X7^ Aepeaö, öjtou xaı xeXe(cooe 
xo A7]poxıxo, xo Tupvdaıo xaı xo Aûxeıo. Anö xa xeX7i îfiÇ 
öexaex(aç xou '60 pexgt uç agxeç tiiç öexaexıaç tou ’70, oxtı 
Aepcoo, aoxoXf|0r|xe egaoıxexvıxd pe to Oeatgo.
To 1975 ajcocpoCTrıoe ajtö to 0eaxgıxö Tpı'ıpa tou Kgcıtıxoü 

Kovoegpatogıou t7]ç Âyxugaç. Ajtö töte dgxtcre va egydçetaı 
oto «Tougxoxujugıax6 E0vıxö 0eatgo» coç 7]0O7toıöç 
oxt)voOext)ç.

aracı

inci
sanat yılını da kutlayan Yaşar Ersoy. Kıbrıs Türk Tiyatrosu’nun 
gelişmesi için tiyatro binası yapılmasından Tiyatro Festivali düzen
lenmesine.

xaıI
eğitimli oyuncu yetiştirilmesinden, çocuk ve gençlik tiya-
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Eu/açıatoiJjLie touç:
Osman Alkaş, Kcboıa Kcur/agtörı, Düriye Gökçeba,

Avıpea lappa, recooyıa <DıXfcuıout Nurten Avtürk’e 
EuyeveCa KcovoxapjrEr|

H EjrıXoyrı xou v\vhov eyıve cutö xov Yaşar Ersoy xat 7üQOEQ*/exaı cura xo JtQooco7rıxö tou açyzio.
Aev 8JiiTQejcexaı i] avax(ma)or] ojtoıaaör|7coxe cpcoxoyQa(j)iaç /cuçı'ç xrjv yçanrrı aÖEta

<l>0)xoyea(j)îeç eİ5ö)4>ûXXou:
riâvco: Ot i]0ojtoıoı oxo Epyo «Gülnihal» (H Aaöa) xou Namık Kemal (1918)

Kdxo): «TouQXOxujTQtaxö Ar|jj.oxıxo Oecixqo Aeuxü)oıaç» - To eoyo xwv Pöpjr£Qx Ai] - T£eqo|i Aojqevç 
«H A(X71 xcov riı0fixtüv» / «KXıiQOvope(oxe xov Âvepo» (Maymun Davası), oe oxııvo0£oîa Yaşar Ersoy. (1997)

xou.

!

MExâ(j)Qaai] x£ipevo)v: 
EuayyeXıa Tooûgou

Teşekkür:
Osman Alkaş’a, Kostas Kafkaridis'e. Düriye Gökçebağ’a, Andreas Savvas’a 

Yeoryia Filippou'ya, Nurten Avtürk’e, Evgenia Konstabei

teşekkür ediyoruz.

Kullanılan materyaller Yaşar Ersoy’un arşivindendir.
Yazılı izin olmadan fotoğrafların yeniden yaymlanması/kullanılması yasaktır.

Kapaktaki fotoğraflar:
Üstte- Namık Kemal’in “Gülnihal” oyununda oyuncular toplu halde. (1918)

Alua: Lefkosa Belediye Tiyatrosu - Roberl Lee - Jeronıe Lawrens'in yazdığı Yaşar Ersoy'un yönettiği "Maymun
Davası” oyunu. (1997)

Metinlerin çevirisi: Evgenia Konstanbey'e

- 1



I ,-AIA A \

»u ;

i ' ■ •

İİSİ»
sissıi;

s» mi-,u * •* \
§ Si *■•'. a;

•V'{❖ # iî
8

I ?:ia
■

,t

i

rm^
■ >#

N\

■ ftet: / A
i:

1,-v

m•IA'Va-I
. -;

i f mm
•; m W^eğ «:-■ |

'* .« l:-:a

> r.
i :

':
ECvat evaç xaXöç ıgöjroç va yvwqigou|İ£ o evaç tov aUo - va pXsjro\j|i£ o Svaç xo 0£cxxqo xou dXXou 

Birbirimizi daha iyi tanıyabilmek için en iyi yöntem birbirimizin tiyatrolarını görebilmektir

Nova MoA&ncıJ, «iH^r/.Eİ’Oeçoç - 25 Maıou 2003 / Nam Moleski, Filclcjhcros - 25 Mayıs 2005
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THEATRIKI POREIA LEMESOU0EATPIKH FIOPEIA AEMEEOY
<I>QaYxXCvou PovÇPeXt 238,3046 Zaxdxı, AejiSööç 
T.0. 51794, AspEaöç 3508 
Email: sandrip@cytanei.com.cy

Franklinou Rusvelt 238,3046 Zakakiö Limasol 
Email: sandrip@cytaneı.com.cyTi]v 0£axQixf] riogeıa As^sgoi) oxr|QiÇouv: 

Theatriki Poreia Lemesoy ’ni destekleyenler:

2009 TİYATRO AJANDASI
KIBR1STÜRK TİYATROSU

OEATPIKO HMEPOAOTIO 2009
To 0£ttTQO TOJV T0UQX0XUJIQI(I)V

Metini yazımı ve fotoğraf seçimi:
Yaşar Ersoy

Yazılı izni almadan fotoğrafların 
yeniden basmak yasaktır.

Basım düzenlemesi:
Antonis Yeoryiou, Yaşar Ersoy, Sandri Perdiou

Metinlerin çevirisi:
Evangelia Tsourou

Basım:
X Yiangou Graphic Design 
Email: yiangoux@cytanet.com.cy

Basımevi:
M&E Yiannakou Printers Ltd 
Tel. 25385922

Ksifieva xaı £mXoyf| <j>o)TOYQa<tH«v:
Yaşar Ersoy

Aev ejutçejtetcu t] avaxu^ojar| ojroıaoöf|7roıe 
(j)CüTOYQCt(pıaç xwqiç T]lv YQct7rT,l âÖeıa tou.

E^ıneXeıa exöooiiç:
Avtcbvrıç Teopyiod, Yaşar Ersoy, ZdviQr| riEçöıou

METdıjıeaaıı xeijiev(ov:
EuaYYe^a Töoûqou

EX£Öıaanöç:
X Yiangou Graphic Design 
Email: yiangoux@cytanet.com.cy

To7toY0a(p£İo:
M&E Yiannakou Printers Ltd 
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