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Oyun hakkında:

“İnsanlar aynı ofisin içinde yüzyıllarca oturabilir, partilerde birbirleriyle tanışabilir, beraber 
içebilir ve her hafta sonu pikniğe gidebilir ama bu onları birlikte geçirdikleri tek bir gece kadar 

birbirlerine yakınlaştırmaz.”

Oyundaki karakterlerin  konuştukları tek konu sevişmektir. Ancak sevişmekle ilgili konuşarak 
aslında yalnızlık, sevgi açlığı, problemlerden kaçma isteği gibi temel ve insani hisleri dışa 

vurmaya çalışırlar. Bu kadar tartışmalarına rağmen sadece  konuşmak ile kalmaları ve çözüm 
üretmemeleri dikkat çeker.
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Rus ve İsrail asıllı yazar aynı zamanda en bilinen modern dramaturglardan 
bir tanesi. İlk oyunu “An Ideal Man” i 1976 yılında yazdığı biliniyor. Daha 
sonra yazdığı onlarca oyun Rusya’nın en önemli tiyatrolarında ve başka 
birçok ülkede 400’den fazla kez sahnelendi. Yazarın eserleri evrensel 
olmasıyla dikkat çekiyor. Eleştirmenler tarafından “Sınırları kolayca aşan 
yazar.” olarak tanımlanan Krasnogorov, oyunlarında her insanın bir 
kalbinin var olduğunu işliyor. Eserlerinin neredeyse tümünde çatışma ve 
tansiyon yüksek, kolay diyaloglar, yoğun dinamikler ve aksiyonlar 
bulunuyor. Seyirciyi oyunun dünyasına alabilmek için, paradokslu 
durumlar ve alışılmışın dışında hikayeler oluşturuyor.

2002 yılında yazılan “Let’s Have Sex” (Hadi Sevişelim) Rus
tiyatrosunda, komik ve bir o kadar da felsefik, mükemmel bir
başyapıt olarak kabul ediliyor.

Valentin Krasnogorov
Yazar

Hadi Sevişelim, insanın özünü öylesine naif bir bakış açısıyla ortaya 
koyuyor ki; aslında en temel, en basit ihtiyacımızı nasıl hoyratça ezip 
geçtiğimizi, göz ardı ettiğimizi hatırlatıyor ve bizi vicdanımızla karşı 
karşıya getiriyor.

Kim olursak olalım, hayattaki misyonlarımız ve ünvanlarımız ne olursa 
olsun hepimizin isteklerinin ve problemlerinin temelde aynı oluşunu, 
basit diyaloglar ve karmaşık durumlar ile işliyor.

Bu çeviri, benim için çok özel çünkü çevirdiğim ilk tiyatro oyunu. 
Bilgisayarın başına geçtiğimde bu işin altından nasıl kalkacağımı 
düşünüyordum. İlk sayfayı açıp oyunu okumaya başladığımda 
kaygılarım yerini çeviriyi en hızlı şekilde bitirmeye ve bu oyunun 
sahnelendiğini görmenin hayaline bıraktı.

Defne Kar
Çevirmen

Shyqyri Caushaj
Yönetmen
Arnavut asıllı yönetmen, Arnavutluk Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde “Yönetmenlik” okudu. Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde “Oyunculuk” yüksek lisansını 
tamamladı. Şu anda, Marmara Üniversitesinde
“Sinema” üzerine doktorasına devam etmektedir...

Yurtdışında ve yurtiçinde; “Esnaflar”, “Ruki”, “Ted 
Bundy”, “Private Lives”, “La Traviata” gibi birçok 
projenin yönetmenliğini üstlendi. Şu anda da, 
kurucusu olduğu Tiyatro Teras’ın genel sanat
yönetmenliğini yapmaktadır.

Yönetmenin notu
“Kaçacak hiç bir yer yoksa, illüzyon kurmaktan 
başka çaremiz yoktur!”

“Bir illüzyon içinde yaşıyoruz ve gözlerimiz git gide keskinliğini kaybediyor. Gerçekler bulanıklaşıyor. Alışıyoruz. yüzleşmekten 
kaçıyoruz. birazcık sevgi için çaresizce çırpınıyoruz.
O da, can sıkıntısından.

İnsan neden alkolik olur? Neden boşanır? Neden tek gecelik birlikteliklerin peşine düşer? İnsan neden hayatta kalmak için 
ömrünü verir? Neden yalnızız? Neden sadece konuşuyoruz ve hiç bir şey yapmıyoruz? Cesaretimiz nerde? Hatırlıyor muyuz?

Yapmak istediğim tiyatro bir şeyleri anlatan bir yapıdan ziyade bir farkındalık oluşturabilecek dünyalar kurmak üzerine bir 
arayış. Daha çok soru soran, kurcalayan… Sıfırdan bir eğitim süreci ile başlayan bu laboratuvar tiyatrosu, hayatın içinden bir 
yaşam parçasını anlatma çabası taşıyan bir süreç.

Karpuz kabuğundan gemi yapmaya çalışan o çocuklara benzetiyorum kendimizi. Dışardaki normal hayattan uzaklaşıp 
kendimize bir tımarhane kurduk gibi hissediyorum bazen, aynı oyundaki karakterler gibi...  Burası illüzyon kurmamızı sağlıyor 
çünkü. Mekan ve zaman tamamen hayal gücümüzün bizi götürdüğü yer, kaçmak istediğimiz yer olabilme özelliğini taşıyor 
sanki. Davranışların “tuhaf” sayılabileceği bu dünya; zaman zaman bize aslında günlük hayatımızdan parçalar hatırlatıyor ve 
tuhaflık, normallik, delilik nedir; ne değildir sorularını sorarcasına bir ifade taşıyor. 

Bu oyun dışardan değil içerden yönetiliyor. Işıkları kostümleri dekoru müzikleri mekan değişimleri atmosferi her şeyi oyuncular 
oyunun içinde yapıyor.

Tımarhanenin içinde tiyatro yapan ve akıllıca göndermeler yapan deliler mi bunlar? 
Yoksa... tiyatroda deliye dönmüş, kendilerini akıllı zanneden şarlatanlar mı?
Ben de bilmiyorum! Gerçekten bilmiyorum!
Ama çok merak ediyorum. Bu oyunu sahneye koymamın sebebi merak ettiğim soruların cevaplarını bulabilmek için bir çırpınış.”



Aytekin Dağtekin
Dekor-Işık

Böyle bir Laboratuvar Tiyatro’sunda geçirdiğim süreçte, kendimizi araştırma yapan bilim adamlarına benzetiyorum.
Yönetmenimiz; zamansızlık ve mekansızlık algısı oluşturmak için, led ve neon ışıklardan oluşan bir yapı meydana 
getirmeyi hayal etti. Bu süreçte, herhangi bir yöntemsel uygulama içermeyen, el yordamı ile bir çalışma biçimi sürdürdük. 
Bu amatör ruhun aynı zaman da tasarıma özgünlük kattığını umuyorum.

Dekor; beyaz bir zemin, led kapı ve duvar çizgilerinden oluşan bir küpe benzeyen sınırlarımız içinde özgürlüğe doğru bir 
keşif yolculuğu gibi geliyor bana. Neon ışığın verdiği soyutluk hissiyatı içinde somutun peşindeymişiz gibi..

Tasarımın, oyunun bizlere anlatmak istediklerini, daha hoş ve şeffaf bir şekilde yansıtmaya hizmet ettiğini düşünüyorum 
ve oyunu seyirci gözüyle izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Salih Topçuoğlu
Kostüm

Hepimiz bu yalnız, soğuk, 
sevgisiz dünyanın işleri için 
oradan oraya savrulurken 
kıyafetlerimizi bir zırh gibi 
özenle seçiyoruz. Süregelen
bu savaşın askerleriyiz.

Peki yaşamımızın yarısı 
boyunca giydiğimiz 
pijamalarımız, neden en 
hatırlamadığımız, göstermekten 
çoğunlukla çekindiğimiz rahat 
kıyafetlerden oluşuyor?
Bütün hayatınızı bir pijamayla 
geçirmek zorunda kalsaydınız 
onu nasıl giyerdiniz?

Kıyafetlerinin altına 
gizlenemeyen 5 insanı 
düşündüm bu süreç boyunca. 
Sevgiyi arayan  5 yorgun zırh...



Cihan Ayhan
Koro Şefi

Bu oyun, genç ve istekli oyuncu arkadaşlarımızın bir 
araya gelmesi ve Shyqyri Caushaj’ın zeki rejisi ile 
aslında günümüzde kimin akıllı kimin deli olduğu 
sorusuna cevap bulmamızı sağlayacak ve farkındalık 
yaratacak bir oyun oldu. Minimalist ve şık dekorlarıyla 
görsel olarak da seyirciyi etkileyen oyunda, ben de 
naçizane oyun içindeki şarkıların vokallerine yardımcı 
oldum. Hepinize iyi seyirler dilerim...

Berk Kirtiş
Müzik Aranje

Oyunun müziklerini yaparken yanlızlığı da birlik 
olabilmenin umudunu da fazlasıyla hissettik içimizde. 
Bizler çalışırken keyif aldık umarım oyunu izlerken de 
sizin gözleriniz ve kulaklarınız keyif alır.

Berkay Sarıoğlu
Asistan

Bu akşam kimsenin kendini yalnız hissetmeyeceğine
o kadar eminim ki.. Bu oyunu izlerken “bak neler 
yapıyorlar” değil “bak neler yapıyormuşuz” diye 
sorgulayacağımızdan çok eminim.

İrem Tatlı
Grafik Tasarım

Bizi yöneten o hastalıklı ya da sağlıklı beyinlerimizi
gözle görülür hale getirdiklerinde bizim de hayatımızda 
farkına varacağımız çok şey olacaktır.

“Ben yaşamak istiyorum 
sadece var olmaya devam 
etmek değil. Plan yapmaktan 
uzaklaşıp kendimi bulmak 
istiyorum, hayat planları 
arasına sıkışıp kendimden 
uzaklaşmak değil. Bu, hiç mi 
mümkün değil?”

Karı
Defne Kar

“Hayatım boyunca hep 
başka bir hayatı hayal 
ettim. Elimdekinin daha 
fazlasını, daha iyisini, daha 
farklısını istedim. Aslında 
düşündüğünüzde, bunlar 
benim gerçek isteklerim 
miydi, yoksa bu çıldırmış 
dünyanın dayattıkları mı?”

Profesör
Erdi Kökerer



“Zamanımız kalmadı,
yarın çok geç olabilir,
hadi kaçalım! Ama dur, 
kendimizden kaçabilir
miyiz ki?”

Kız
Sevinç Aktan

“Herkes hayatındaki 
insanlarla kendine bir 
toplama kampı kurar.
Bu da benimkisi. Gerçek 
sevgiyi öğrenene kadar,
sevgisizliğe mahkumsunuz.”

Bakıcı
Yusuf Özhan Tali

“Kim bilir belki de 
gerçekten kibrit
kutusundaki bir 
kibrit olmaya 
devam etmeliyim.”

Koca
Mert Efe Eray

“Karmaşıklığın içinde 
düzen aramak 
delilikmiş.
Ben düzeltemedim. 
Ben başaramadım.”

Koca
Ozan Kaya Oktu
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