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#BAĞIMSIZLIKYAPAR!
T H E A T R E  # S E T S F R E E !

TİYATRO  

On November 13, the curtain rises on the  
21st İstanbul Theatre Festival, which will present 
a full program of 55 stage performances and 
accompanying activities for theatre lovers. Thirteen 
groups from Turkey will be among the 19 theatre, 
dance and performance troupes appearing at  
18 different venues over the course of the festival, 
which runs through November 29. We took the 
opportunity to speak with actors Tansu Biçer, 
Mehmet Ali Nuroğlu, Ariş Pişkin, Kanbolat Görkem 
Arslan and Serhan Onat, about the theatre festival 
and Freidrich Dürrenmatt’s remarkable play 
“Uyarca (The Collaborator)”, which they have been 
performing at the festival under the direction of  
Ahmet Mümtaz Taylan on DasDas Stage.
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“Uyarca”nın hikâyesini dinleyebilir miyiz?  
Tansu Biçer: Doc adında bir bilim adamımız var. 
Zamanında çok ünlü bir bilim adamıyken hayatı tepetaklak 
oluyor ve kirli işlere bulaşıyor. Kendini, yerin beş kat 
altında tuhaf ilişkilerin yarattığı bambaşka bir dünyanın, bir 
şebekenin içinde buluyor. Bu şebekeye birbirleriyle geçmişi 
olan bir Polis ve yeraltı dünyasının Şef’inin katılmasıyla işler 
karışıyor. Bir süre sonra sistem, kendi içinde herkesi tek tek 
yok etmeye başlıyor. Oyun, insanın yalnızca bir sistemin ve 
güce dayalı ilişkilerin geçerli olduğu dünyada, yaşadıklarını 
ve ilişkilerini neye göre düzenleyeceğini, bu ilişkilerin nasıl 
sonuçlanabileceğini kara mizahla birleştirerek çarpıcı bir 
biçimde sunuyor.
Arif Pişkin: Sistem, kurulan düzeni 
öyle bir hale getiriyor ki; herkes 
kendince durumdan mustaripken 
birdenbire sistemin çarkı içinde yok 
olmaya başlıyor.

“Uyarca” kelimesinin anlamı 
nedir? Oyunu nasıl tanımlıyor? 
Mehmet Ali Nuroğlu: Friedrich 
Dürrenmatt’ın 1972’de yazdığı “Der 
Mitmacher” adlı oyun, 1973’te Yücel 
Erten tarafından dilimize “Uyarca” 
olarak çevriliyor. Tam anlamıyla 
“uyarına gelen” demek aslında. Bazı durumların işine 
gelmesi ve işine geldiği gibi hareket edilmesi de diyebiliriz. 

Oynadığınız karakterlerden kısaca bahsedebilir 
misiniz?  
Tansu Biçer: Ben Doc’ı oynuyorum. “Uyarca” olan benim 
aslında bu oyunda. Uyarcalık belki insanı hayatta tutuyor, nefes 
almaya devam ediyorsunuz ama hiçbir yere götürmüyor. 
Mehmet Ali Nuroğlu: Ben Şef’i oynuyorum. Yeraltı dünyasının 
babalarından biri ama kendini bir iş adamı gibi görüyor. 

Could you tell us the story of “Uyarca”?  
Tansu Biçer: We have a scientist named Doc. Once a famous 
scientist,  his life is turned upside down and he becomes 
involved in some dirty business. He finds himself inside 
a gang, in a completely different world five stories below 
ground that has risen out of strange relationships. With the 
joining of a Cop and The Chief of the underworld who have 
a history between themselves, things stir up and the system 
starts to destroy all of them one by one. This black comedy 
presents a striking example of how, in a world in which a 
system and power form the basis of the relationships that 
exist among individuals, experiences and relationships are 
organized and how they can be resolved.

Arif Pişkin: The system brings the contrived 
order to a point when everyone becomes 
anxious about their own situation and 
suddenly the system starts to destroy them.

What is the meaning of the word 
“Uyarca”? How is it defined in the play? 
Mehmet Ali Nuroğlu: Friedrich Dürrenmatt 
wrote the play “Der Mitmacher” in 1972, 
which was translated into Turkish as by 
Yücel Erten in 1973 as “Uyarca” (The 
Collaborator). In fact, what is really meant 
by this is “one who is in accordance with”. 

We could also say “someone who benefits from certain 
conditions, and so acts accordingly.” 

Could you tell us a little about the characters you play?  
Tansu Biçer: I play Doc. In fact, I’m “Uyarca” in this play.  
Collaborating might allow a person to stay alive, but while 
you continue breathing, it doesn’t get you anywhere. 
Mehmet Ali Nuroğlu: I play The Chief. He’s one of the 
underworld’s mafia leaders, but he sees himself as a 
businessman. 

Uyarca, 4-5 ve 11-12 Kasım 
ve İstanbul Tiyatro Festivali 
kapsamında 18-19 Kasım'da 
DasDas Sahne’de seyirciyle 

buluşuyor.
Performances of Uyarca are scheduled for 
November 4-5 and 11-12; and for İstanbul 
Theatre Festival on 18-19 November at the 

DasDas Stage.

21’inci İstanbul Tiyatro Festivali  
13 Kasım’da perdelerini açıyor. Festival, 
Türkiye’den 13 olmak üzere 19 tiyatro, dans 
ve performans topluluğunun 55 gösterisinin 
yanı sıra onlarca yan etkinlikle tiyatro 
severlere dopdolu bir program sunuyor.  
Biz de bu vesileyle, 29 Kasım’a kadar 
18 farklı mekânda devam eden festival 
dahilindeki oyunlardan, usta tiyatrocu 
Ahmet Mümtaz Taylan’ın yönettiği ve 
DasDas Sahne'de oynanan “Uyarca”nın 
oyuncuları Tansu Biçer, Mehmet Ali Nuroğlu, 
Arif Pişkin, Kanbolat Görkem Arslan ve 
Serhan Onat ile hem festivali hem de bu  
ilgi çekici oyunu konuştuk.
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Kanbolat Görkem Arslan: Ben Polis'i 
oynuyorum. Gençliğinde bir polis 
memuruyken Şef ile bir karşılaşmaları 
oluyor ve bir şekilde sakat kalıyor. 
Kişisel hırsıyla Şef ’in peşine düşüyor. 
Ama gerekli ipucunu toplayamadığı için 
Şef’i bir türlü kıstıramıyor, ta ki hepsini 
buluşturan şebeke kurulana kadar. Bir 
adalet duygusundan bahsediyor ama 
kişisel hırsını da bu adaletin önüne 
koyuyor.
Arif Pişkin: Ben Jack! Şirkete iş vermeye 
gelenlerden ve sonunda derin çukura 
gidenlerdenim. Oyundaki karakterleri 
bir duvarın tuğlaları gibi düşünmek lazım. Bir duvarı 
bütünleyebilmek için bu karakterlere ihtiyaç var. Duvar da, 
Dürrenmatt’ın anlattığı sistem aslında.
Serhan Onat: Ben Bill! Babasının ekonomik krizle birlikte 
çöküşünün ve annesinin babasını terk edişinin ardından 
yaşadığı duygusal buhranla birlikte, ekonomik ve toplumsal 
düzen üzerine altı boş bir ideoloji geliştiriyor. Toplum ve 
dünya düzenini mahvetmek için yola çıkıyor. Sonucunda 
beklenmedik bazı rastlantılarla çukurun dibine gidiyor. Bill’den 
bir replikle oyunu özetleyebilirim: “Hiçbir şey yapmamak 
zararlıdır. Akışa uymak, uyarcalık, suça iştirak etmektir.”

Oyunda birden fazla konu işleniyor aynı anda; bilim, 
para, güç, kirli işler, menfaatler… Öne çıkan tema 
hangisi sizce?
Kanbolat Görkem Arslan: Oyunun başında çok kilit bir 
şey söyleniyor aslında: “Günümüzde geçer.” 70’li yıllarda 
yazılmış olmasına rağmen konu hâlâ güncelliğini koruyor. 

Kanbolat Görkem Arslan: I play The 
Cop. While he is a young officer, he has 
a confrontation with The Chief , which 
leaves him crippled in a way. Personal 
ambition leads him to go after The Chief, 
but he can’t manage to trap him because 
he can’t put together all the necessary 
clues, at least not until the network is 
formed tying them all together. He talks 
about a sense of justice, but he puts his 
personal ambition first.
Arif Pişkin: I’m Jack! I’m one of the people 
who goes to the network for a job and ends 
getting up to his neck in things. You need 

to think of the characters in the play as if they are bricks in 
the wall. And in fact the wall is the system that Dürrenmatt is 
talking about.
Serhan Onat: I’m Bill. He falls into a deep depression after 
his mother abandons his father, who has collapsed as a result 
of economic crisis. Bill’s emotional crisis leads him to develop 
an empty ideology based on economic and social order, and he 
sets out to destroy society and the world. In the end, he sinks to 
the bottom when he runs into some things he didn’t expect. I 
can summarize Bill with one line from the play: “Doing nothing 
causes harm. Going with the flow means joining in the crime.”

The play takes on many subjects at once: science, 
money, power, dirty deeds, vested interests... Which 
theme do you think stands out?
Kanbolat Görkem Arslan: There’s a key line at the 
beginning of the play: “This takes place today.” Even though 
it was written in the 1970s, this theme is still relevant today. 

BU OYUNLARI KAÇIRMAYIN

21'inci İstanbul Tiyatro Festivali'nde 
Antik Yunan tragedyalarını 
günümüze taşıyan ve bu yılki 
İstanbul Kitap Fuarı’na da 
konuk olan, Yunanlı yönetmen 
Theodoros Terzopoulos’un son 
eseri “Bir Daha”, Alman yönetmen 
Thomas Ostermeier’in yorumuyla 
Shakespeare’in ölümsüz oyunu  
“III. Richard”, İtalyan tiyatro 
topluluğu TPO’nun, seyirciyi 
kelebeklerin gözünden dünyaya 
bakmaya davet ettiği “Kelebekler” 
dikkat çeken yabancı oyunlar 
arasında. Yerli yapımlara 
baktığımızda ise, Serdar Biliş’in 
yorumuyla sahneye taşınan, Çehov 
klasiği “Martı”, Herman Koch’un 
aynı adlı romanından uyarlanıp 
Volkan M. Sarıöz’ün rejisiyle, 
Semaver Kumpanya tarafından 
sahnelenen “Akşam Yemeği” ve 
Genco Erkal’ın yönetmenliğini 
üstlenip aynı zamanda sahne 
aldığı, Matei Visniec’in çarpıcı eseri 
“Göçmenleeeer” öne çıkıyor.

DON'T MISS THESE PLAYS

Among the most noteworthy 
international productions in  
21st İstanbul Theatre Festival are 
“Encore”, the most recent play 
from Greek director Theodoros 
Terzopoulos, whose work updates 
Ancient Greek tragedy for our times, 
and who is one of the guests at this 
year’s İstanbul Book Fair; German 
director Thomas Ostermeier’s 
interpretation of Shakespeare’s 
immortal “Richard III”; and “Farfalle 
(Butterfly)”, from the Italian theatre 
company TPO, which invites the 
audience to take a look at the world 
from a butterfly’s perspective. As 
far as Turkish productions go, the 
ones that stand out are Serdar 
Biliş’s interpretation of the classic 
Chekhov play “The Seagull”; Semaver 
Kumpanya’s rendition of the stage 
adaptation of Herman Koch’s novel 
“The Dinner”, directed by Volkan M. 
Sarıöz; and “Migraaaants”, directed 
by Genco Erkal, who also performs in 
this unusual work by Matei Visniec.

İnsan ve toplum dönüşmediği sürece, işin özü hep aynı 
kalıyor. Oyunda konuştuğumuz her şey beş dakika önce 
oldu, 10 dakika sonra da olacak. Bu tüm dünya için de 
geçerli. Bence esas tema bu.

Usta tiyatrocu Ahmet Mümtaz Taylan ile çalışmak 
nasıl gidiyor, provalar nasıl geçiyor? 
Serhan Onat: Benim için her şey rüya gibi! Hem ilk 
tiyatro oyunum hem ilk kez İstanbul Tiyatro Festivali’ne 
katılıyorum hem de çok değerli isimlerle, hocalarımla 
çalışıyorum. Ahmet Mümtaz Taylan ile birlikte çalışmak 
ise başlı başına bir okul oldu benim için. Kendimi 
geliştirecek yepyeni şeyler öğrendim, öğreniyorum. 

21’inci İstanbul Tiyatro Festivali ile ilgili neler 
söylemek istersiniz? 
Mehmet Ali Nuroğlu: Dolu dolu bir program, çok güzel 
oyunlar var. Ayrıca yeni tiyatro sahnelerinin açıldığını, 
genç kuşağın tiyatroya dört elle sarıldığını görmek 
çok hoşuma gidiyor. İzlemek istediğim ancak bizim 
provalarımız ya da oyun saatlerimizle çakışan bazı 
oyunları kaçıracağım için de üzülüyorum doğrusu.

İlk kez 1989 yılında 
gerçekleştirilen İstanbul 

Tiyatro Festivali, 2002 
yılından bu yana iki yılda bir, 

Mayıs ayında düzenleniyordu. 
Festival bu sene, yılda bir 

tekrarlanmak üzere sonbahar 
seyrine geri dönüyor.

First organized in 1989, the 
İstanbul Theatre Festival has 

taken place every other May since 
2002. This year, the Festival is 
returning in autum to be held 

annually.

As long as people and society don’t change, the essence of 
the matter will remain the same. The things we’re talking 
about in the play occurred five minutes ago, and they’ll 
occur again 10 minutes from now. This holds true for the 
entire world. To me, that’s the real theme.

Ahmet Mümtaz Taylan is an eminent theatre artist. 
What is it like working with him? How are the 
rehearsals? 
Serhan Onat: For me everything is like a dream! It’s my first 
theatre performance, the first time I’m participating in the 
İstanbul Theatre Festival, and I’m working with esteemed 
artists, my teachers. For me, getting to work together with 
Ahmet Mümtaz Taylan is like a school in itself. I learned, 
and am still learning brand-new things to develop myself as 
an actor. 

What would you like to say about the 21st İstanbul 
Theatre Festival? 
Mehmet Ali Nuroğlu: There’s a very full program with 
very good plays. Furthermore, I was very happy to see 
new theatres opened and the younger generation to fully 
embrace the theatre. There are some performances I’m truly 
sorry to have missed because the schedule clashed with 
either our rehearsals or our own performance.
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