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Bir tiyatro yolculu¤unda öyle bir an gelir ki Ulu Hamlet’in bir sözü
iflitilir. Teatral olan›n kaidesi üzerinde huzur içinde uzanm›fl yatan

bu vazgeçilmez Prens, ezeliyette yaflayan bu gölge, bu uyuyan
hortlak, kimi zaman da bir uyurgezerin sahipsiz ad›mlar›yla

yürüyecektir. Zaman›n refakatinde ilerler Hamlet, ve onunla
karfl›laflt›¤›m›zda temsilin zorlu savafl›na onun saf›nda

giriflmek için onu uyand›r›r›z. 
Daniel Mesguich’in, 1986 y›l›nda, Saint-Denis’deki

Gérard Philipe Tiyatrosu’nda senin suç ortakl›¤›nla
hayata geçirdi¤i temsil, Georges Lavaudant’›n

davetiyle Grenoble’da gerçekleflen ilk sunumdan
on y›l sonraya denk geliyor. Eski bir simyasal

deyifle göre, bu senin için bir kara yap›ta
dal›flt›r. Bir bilgiler meflkinin kalbinde,

rüyalarla tasar›lar›n ya da tasar›mlar›n
ayr›m›nda olmak, iflte bir cazibe ve
büyü patlamas›, tap›nç nesnelerinin

ortas›nda görkem yüklü atefl gemilerinin
kaosu, gözleri ba¤l› bir flekilde ilerleyen

sessiz ve kimsesiz bir varl›¤›n katetti¤i o yol
parçac›¤›. Göz ba¤›n› çekip al›yoruz ve bir

uykunun esininde (rüya görmek, uyumak) üç
suflör odac›¤›n›n ard›na kadar aç›lm›fl a¤›zlar›ndan

bir ayna a¤›yla kuflat›lm›fl üç siyah hacmin f›flk›rt›ld›¤›
bir tiyatro sahnesinin zeminine bas›yor ad›mlar›n.

Birbirine t›pat›p benzeyen iki uflak giriyor sahneye ve
zemine rakamlar, harfler ve iflaretler ve üç kodeksle

kaplanm›fl büyük bir flifre tablosu b›rak›yorlar. Bunlar senin
on ikide alt› kere on üç ya da alter Hamlet olarak adland›rd›¤›n

bir oyunu oynamak için gerekli araçlar. Bu senin 1994 y›l›nda
yaratt›¤›n ve Hamlet’in ›fl›kl› gölgesinin hâlâ ve daima uyard›¤›

k›v›lc›m flelalesine dair kiflisel bir piyes.

V‹ZYON 6. KARA YAPIT
Alain Batifoulier, senograf

Yaz›lmakta olan bir kitab›n marjlar› üzerine
yeni süslemelerin karaland›¤› yer...

Kitaplar hat›ralar›n kap›s›n› çalmaya sürüklü-
yor seni. Rüya olamayacak kadar somut bir te-
maflada, William Sheakspeare’in yaratt›¤›
repliklerin en ünlüsü olan “to be or not to
be”nin yans›mal› ritminin bir bölümü üzerine
eskizler karalanabilir. 
Üç kodeksin her birinde bu repli¤in bir parças›
yaz›l›: Kodeks I “to be” Kodeks II “or not” Ko-
deks III “to be”.
Karmafl›k kurallar üç hacmin okunuflunun yor-
dam›n› bir matematik oyunu ve joker haneleri
üzerinden yönetirler. Gecenin mahzeninden
kurtar›lm›fl bir düfl gibi yakaran, hece hece gün
›fl›¤›na kavuflan Hamlet konufluyor, hayk›r›yor,
kendini aç›¤a vuruyor, kendini sat›r sat›r oku-
yor, tekrar okuyor, bir an için beliriyor ve
sonra kayboluyor.
Nas›l 1 + 12 = 13 do¤ruysa, Kodeks 1 to be bir
ilk sayfaya aç›l›r. On befl y›l sonra bile bu bel-
ge iyi korunmufl haldedir, kâ¤›t bir bilgi yu-
murtas› kabu¤unun mükemmel rengine sahip,
mürekkepse ipek siyahl›¤›nda.
Bodoni Antiqua karakterleriyle farkl› kal›nl›k-
lardaki çizgi çizgi çerçevelerin içine dizilmifl
yetkin bir mizanpaj›n kalbinde “Tiyatro Sanat›
Aflk› Üzerine” bafll›kl› manifesto okunabilir: 

Bugün Hamlet’i sahneye koyuyorum.
“... ‹yi dengelenmifl, güçlü, basit ama iyi ifllenmifl çok
mükemmel bir piyesti. Her bir sat›r›n›n çok ustaca
haz›rland›¤›ndan bahsedildi¤ini duydu¤umu hat›rl›-
yorum...”
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Vaktiyle oynanm›fl bir piyes hakk›nda bunlar› oyunculara
söyleyen Hamlet’in kendisi. Bu, Hamlet için de söylenebi-
lirdi. Her sat›r›n›n çok ustaca haz›rlanm›fl oldu¤u kesin,
ve her yeni okuma onlar› daha da ustal›kl› k›l›yor. Hamlet
asla tükenmez, sonsuz anlamlar tafl›yan devasa bir nehir
gibi, ve bugün ben onu yeniden sahneye koyuyorum.
Dünyan›n bütün piyeslerinin tayf› olan Hamlet, onu ilk
sahneye koydu¤umdan bu yana on y›l geçmifl olmas›na
ra¤men, ifllerimin yakas›n› hiç b›rakmad›.
On y›l önce diyordum ki: “Hamlet’i her on y›lda bir sah-
nelemek gerekir.” Bir gün onu bitirmek bofl umuduyla
de¤il ama kendimizle boy ölçüflmek için. ‹flte yine bir
düello, ama bu ölümcül de¤il, söz konusu olan aflk bu
defa. Evet. Hamlet’i yeniden sahneye koyuyorum. 

Daniel Mesguich

Kodeksin di¤er sayfalar› mühürlü. 
Yaz›lmakta olan bir kitaba aitler, Daniel Mes-
guich’in iflinde demlenmeyi sürdüren...
Hamlet’in 1996’da baflka bir ekiple gerçekleflti-
rilen üçüncü aflamas› bu ulafl›lamaz sayfalar›n
içine dahil edilmeli. Bu mizansen ayartmas›n›n
kalbi ele geçirmesi senin bak›fl›n› hüzünlendiri-
yor ve seni Kodeks I’in aynas› olan Kodeks III
“to be”ye savuruyor. Ve, nas›l 6 + 7 = 13 do¤-
ruysa, kitab›n kapa¤›n› öyle aç›yoruz.
Birçok sayfa ciltten ayr›lm›fl, enerji di¤er sayfa-
lardan  kendini sal›veriyor.
Kodeks III “to be”nin derisi kat kat sanki, belki
de 13 kat, t›pk› mor bir so¤an gibi. “Bir Klasi¤i
Tercüme Etmek” bafll›¤›ndan sonra Hamlet
metninin cümlelerinin, al›nt›lar›n›n ve replikle-
rinin kal›nt›lar›n›n d›fl›nda görünür pek bir fley
yok. Mürekkeplerin renkleri çeflitli, Cezayir
menekflesi, koyu maviler, aç›k siyahlar. Matbaa
tipografisi, daktilo harfleri, elle yaz›lm›fl kelime
kümeleri okunuyor. T›k›fl t›k›fl bir yaz›.
Kopkoyu siyahla bafltan sona üzeri çizilmifl
cümleler. Bu sayfalarda s›k›flt›r›lm›fl metinlerin
bak›fllarla eskitilmifl bir havas› var, ama iflte
projenin dilinin organik zenginli¤ini dile getiri-
yorlar, yans›t›yorlar. Bir bedenin, bir kiflinin,
bir aktörün, bir bafll›¤›n, ayn› zamanda hem bir
bafll›¤›n hem bir kitab›n, bir aktör-bafll›k-kita-
b›n bütünü hissediliyor. 
Önemli uyarlamalarda Daniel Mesguich ile bir-
likte çal›flm›fl olan yazar Michel Vittoz’un açt›¤›

küçük hava boflluklar›ndan al›nan destekle...
fiu flekilde çözümleyebiliriz:

“Yeni bir bak›fl aç›s›n› geçerli k›lan, çevirinin ortaya ç›kt›-
¤› yerin sorgulanmas›d›r. Bu yer sayfa m›d›r, yoksa sah-
ne mi?”

Boflluk taraf›ndan daha da ileri itilecek olursa:
“Çeviri, mizansenin Daniel Mesguich taraf›ndan kesin
olarak belirlenmifl kuram ve uygulamas›na tabi tutulan
bir ön metin olarak iflin içine dahil olur.”

Karalanm›fl bir dizi sat›rdan sonra.
“Mesele HAMLET’i mümkün olan en iyi flekilde, kelimesi
kelimesine çevirmek de¤il, ama belirli bir teatral uygula-
man›n ekseni olabilecek bir çeviri gerçeklefltirmek.”

Ard›ndan, kimin yazd›¤›n› bilmedi¤imiz, yaln›z-
ca bir tarih ve yerin belirtilmifl oldu¤u daha ge-
liflmifl bir anlat› gelir: Saint-Denis 1986. Bunlar
çeviri sanat› üzerine yap›lan de¤erlendirmelerle
örülü bir halde dile gelen Hamlet repliklerinden
parçalard›r.

“Shakespeare’in HAMLET’inin Frans›zcada modern çevi-
risi nas›l olmal›d›r? Kuflkusuz Shakespeare’in HAM-
LET’inin modern Frans›zcaya çevrilmesi de¤il. ”

Karalanm›fl en az dört sat›r daha
POLONIUS

— Hava almaya ç›kacak m›s›n›z?
HAMLET

— Havay› ölümden alaca¤›m, hiç sahip olmad›¤› fleyi o
kelimenin elinden almak için. *

POLONIUS
— Bu do¤ru zira kelime zaten orada durup duruyor, R’siz
ölüm.

(Hamlet Perde II Sahne 2)

“Vittoz’un çevirisinin yenili¤i, tam da eskiyi yeniye dö-
nüfltürmemesi(mez); HAMLET’in klasik bir metin oldu-
¤unun fark›na varmas›(›r), ve klasik bir metnin en
az›ndan iki metin oldu¤unu görmesi(ür). Bir klasi¤in ilk
metni(in), yani hiç kuflku yok ki yaz›l›, maddeten görü-
len, bas›lm›fl, tarihlenmifl, imzalanm›fl, bask›ya gitmifl,
yay›nlanan ve yeniden yay›nlanan metin.”

Karalanm›fl sat›rlar daha da koyulafl›yor 
CLAUDIUS

— Bu bulutlar neden yine sizin üstünüzde dolafl›yor?
(versiyon)
— Bu bulutlar neden sizin üstünüzde as›l› duruyor?

HAMLET
— Bu do¤ru de¤il Efendimiz, ben günefle çok yak›n›m...

(Hamlet Perde I Sahne 2)

Siyah›n oda¤›n› yakalamak istercesine üstüste
binen çini mürekkebi lekeleriyle kapkara
olmufl sayfadan önce kesilip ç›kar›lm›fl sonra
tekrar yap›flt›r›lm›fl gibi duran bir metin parças›.

Bir klasi¤in ikinci metni; ilk a¤›zda ay›rd›na var›lmayan, ço-
¤unlukla yaz›l› olmayan, kimi zaman dile gelmeyen, ancak
kimi araçlarla izi sürülebilen bu sinsi metin (materyalist diya-
lektik, dil bilimi, psikanaliz, tarihsel materyalizm, vb.), birinci
metin ilk ortaya ç›kt›¤› andan itibaren, onun üzerinde, onun
b›rakt›¤› izde biriken ve birikmeye devam eden tüm alüvyon
çökeltilerinden oluflur: yorumlar, metin çözümlemeleri, etüt-
ler, incelemeler, eski mizansenler, bu mizansenler üzerine ya-
p›lm›fl elefltiriler, basmakal›p düflünceler... Ve bu metin hiçbir
zaman sona ermiyor çünkü o birincinin hikâyesini anlat›yor...

* Yazar burada Frans›zcada “R” harfi ve “air” (hava) kelimesinin okunufllar›n›n
benzerli¤inden yararlanarak bir kelime oyunu yap›yor. Bir sonraki replikte, bu
oyunu “mort” (ölüm) ve “mot” (kelime) üzerinden gelifltirerek sürdürüyor. (ç.n.)

               



Bunlar art›k günümüze ait olmayan iflaretler,
olsa olsa envanter kay›tlar›.

CLAUDIUS
— Genç Hamlet neler yap›yor?

HAMLET
— Oruç iman›m› koruyor. Bukalemun gibi uzun dilimle
havay› l›k l›k içiyorum.

(Grenoble, 1976 temsilinin kitapç›¤›ndan al›nt›)

Di¤er sayfalar üzerindeki notlar, sözler bütün
yaz›y› kesif bir siyahla kapl›yor.
Kelimeler, kulaklar›na çal›nmak ve senin sa-
hip olmad›¤›n baflka bas›l› Kodeks sayfalar›
üzerine konmak için aktörlerin a¤›zlar›na yö-
neliyor. 
Nostaljinin dans› bak›fl›n› “Kodeks II or not”
üzerine, repli¤in bofl kalbine, hayali olanlar›n
aras›na, uyarlaman›n mizanseni ve kaleme
al›n›fl› aras›ndaki evrenine yöneltiyor.
“Or not” senin bafll›¤›n; harc›n coflkusunu,
kar›fl›m›n bileflim noktas›n›, tasar›m›n  tören-
selli¤inin s›k›nt›s›n› alt eden ve Hamlet’in sah-
nesini kuran ya da kurmayan tüm ö¤elerin
birleflme yeri bu bafll›k.

Do¤rudur: 4 + 9 = 13.
Ve Kodeks bunu dikkate al›r.
Sonradan kazan›lm›fl niteliklere daya-
nan bir çal›flma söz konusu olsa da;
bu Kodeks’te HAMLET’in tüm ger-
çekli¤i kapsanabilir mi?
Hamlet 2’nin tasarlanmas›n›n dehfleti
içinde Grenoble’daki Hamlet 1’in eki-
bi taraf›ndan katedilimfl yol göz
önüne al›nd›¤›nda, o y›l Miroir Tiyat-
rosu’nun çal›flmas› üzerine söz alan
bir broflür haz›rlam›fl olsan da, bu
projeye dahil oluflun kayg› verici.
Bu, senin kal›b› oldu¤un ve içinde
mizansenin iflleyece¤i, uyarlamay›

do¤uran kelimelerin içine akaca¤›, Hamlet’in
kan kusan söyleminin dolup taflaca¤› bir nehir
yata¤›d›r.
Jacques Audiberti’nin dedi¤i gibi, “felsefe ta-
fl›”n› ihtiva eden bir kap sunmak istiyorsun
Daniel Mesguich’e, ama sen onu piflirecek
Cagliostro de¤ilsin.
Rüyalar›ndan yola ç›k›yorsun, piyesin s›n›rla-

r›n› çizmek, üç boyutlu tuza¤› kurmak için öf-
kenden yap›lm›fl araç gereçler, mürekkep, kâ-
¤›t ve karton parçalar› tafl›yorsun s›rt›nda.
Repetisyonlar›n can yak›c›l›¤› alt›nda durmak-
s›z›n zenginleflen bir ezeliyet içinde as›l› kal-
m›fl bu hikâyede, ilk eskizler gerçekleflecek
gösterinin arifesidir.
Tüm desenler ve yorumlar Hamlet etraf›ndaki
gerçek rüyalar taraf›ndan yazd›r›l›yor.
Ve Arnold Böcklin’in “Ölüler Adas›” belirive-
riyor. Resimden ziyade edebiyat olan bir tab-
lo, do¤al›n do¤aüstü içindeki bir temsili,
sembolik evrendeki dünyadan söküp al›nm›fl
bir toprak parças›.
Mutlak bir karanl›k içindeki koyu sular, sonsuz
dinlenme halinde donup kalm›fl kayg›verici bir
dinginli¤in ölçülemez engin denizi...
Bu sularda yar›m yuvarlak biçiminde bir amfi
ada yüzüyor, gö¤e do¤ru yönelmifl, epik rüz-
gâra geçit vermeyecek bir servi buketinin ka-
ranl›¤›n› içine yerlefltirmek için mineral bir
tiyatro oluflturan tafltan bir fon tuali...
(Yanaflacak olan) Sandalda bir kifli, insan vü-
cudu fleklini alan beyaz bir kefen ve bir kü-
rekçi, Ofelya’n›n birazdan yüzece¤i sular›
yar›p geçiyorlar... gidecekleri yere ulaflacak-
lar... 
Hamlet 2 temsilinin ana düzeni, bütün ›fl›k
kurgusu iflte bu imajdan do¤uyor. 
Bir yandan da, Jean-Pierre Vergier taraf›ndan
gerçeklefltirilmifl Hamlet 1’in alt-katmanlar›n›,
sende b›rakt›¤› kaç›n›lmaz izleri, temellerini
söküp at›yorsun. Bunlar kendi üzerlerine ka-
panan hayaletler. Y›k›lm›fl tiyatrolar›n k›ya-
meti, s›rmalar ve k›rm›z› perdeler yaln›zca
sözdizimi flimfleklerinin izlerinin görünmesine
izin veren siyah mürekkebin sisinin içinde
lime lime oluyorlar.
Bir tap›nak yarat›c›s›n›n derisine büründün,
ilk gösterim Hamlet’in dirildi¤i bir yeralt› me-
zar›na dönüflüyor. 
“Ölüler Adas›”n›n tekrar tekrar çal›fl›lm›fl
imaj›, ressam nas›l tablonun farkl› versiyon-
lar›n› yap›yorsa iflte o flekilde vücut buluyor,
detaylan›yor. Eserin ilk bafll›¤› olan “Ölüler 

"... d›flar›daki keflfedilemez gece onu sonsuza dek iflaretler hapisanesine kapanm›fl [...] bir iç mekân insan› yaparken, kulesinin
doru¤undaki ulu Hamlet, iki yitik kufla¤›n mirasç›s›..."  Paul Claudel
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Adas›” salonun kara deli¤inin karfl›s›ndaki
kara deli¤e girmek için kap› görevi görüyor ve
kayaya geometrik olarak oyulmufl aç›k mezar-
lar bofl bir tiyatronun sahne önü çerçevesi ve
localar›na benziyor.
“Aktör-bafll›k-kitap” karakterinin ezeli bir göl-
genin içinde sal›nmas›n› istiyorsun.
“Tablo kitap”›n merkezinde bulunan selvilerin
bitkisel karal›¤› silinmifl, bir sahnenin s›n›rs›z-
l›¤›na dönüflmüfl, tüm ç›k›fllar› kapanm›fl olan
ya da dili bo¤an bir siyah küp. Gecenin karesi,
Maleviç’in siyah karesi.
Böcklin’de gökyüzü nas›l bronz siyahsa, tavan
da y›¤›n halinde dip dibe as›lm›fl birbiriyle çar-
p›flan yüzlerce projektörün oluflturdu¤u derinli-
¤in siyah›na bürünmüfl. Güneflin kal›nt›lar›na
yer yok ve bu da Gérard Poli’ye ›fl›k tasar›m›
için ilham veriyor.
Hamlet’in yaflayaca¤› sahne mekân›n›n malze-
mesi mineral olamaz, Böcklin’in kayalar›, ama-
ca pek de uymayan somut bir mezar mekân›
görünümü veriyor.
Tablonun imgesi sadece bir iskelet ve bir yem;
zaman zaman bu do¤um aflamas›nda k›r›lgan
düflüfller, tereddütler hissediliyor. 
Demek ki sen de Eugène Delacroix’n›n Hamlet
gravürüyle ilgileniyorsun. Prens, hayalet flöval-
yenin z›rh›n›n metal par›lt›s›n›n karfl›s›na
dikelmek için gölgenin karanl›¤›ndan ç›k›yor. 
Ve, içinde bir çerçeve ve sahne önü localar›n›n
yontuldu¤u devasa bir z›rh gibi duran sahnenin
siyah› için bir yerleflim plan› çiziyorsun. An›tsal
bir tiyatro yap›s›, ve düflüncenin ak›fl›n› bozma-
ya gelen farelerle savaflmaya muktedir tümüyle
metalden bir savaflç›.

HAMLET (k›l›c›n› çekerek)
— Bir fare! (PERDEYE vurur)
Ölmüfl, ölmüfl gibi.

HAMLET Perde III Sahne 4

Dekorun bileflenleri, z›rh›n metal iflçili¤i
yabanc› biçimlerden, parçalardan, birbiri ard›-
na gelen ve birbiri üstüne binen zamanlardan,
karelerden, sivri uçlardan, silmelerden, keskin
ya da yuvarlak hatl› ç›kmalardan olufluyor. 

Bofllu¤a aç›lan bu tiyatronun de¤erli bir yap›t,
asitle eriyip kararm›fl bir mimari oldu¤u hissini
vermek istiyorsun, ve e¤er cilas› temizlenirse
tuhaf bir gümüfl parças› halini alacak. 
Saint-Denis’deki Gérard Philipe Tiyatrosu’ndaki
gösteride, metalin olas› par›lt›lar›n› gözle görü-
nür hale getirmek isabetli görünüyor, ›fl›k par›l-
t›lar› ortaya ç›kt›¤›nda korkunç gözkamaflmalar›
yarat›yor, senografik nesnenin bazen ç›plak
elektri¤e dokundu¤unu do¤rulayan görsel
k›v›lc›mlar f›flk›rmas›.

Metalle kuflat›lm›fl bu siyah küp içindeki diya-
gonal, Mallarmé’nin yazd›¤› gibi “d›flar›daki bir
delinin” diyagonali, hareketi dikte ediyor;
Hamlet’in, ikizleriyle ve sorular›yla bulufltu¤u
bölgedeyiz.

Zaman zaman devasa k›rm›z› bir kadife perde
tüm konstrüksiyonu katederek geçiyor, ve
geçerken dehfleti ço¤altmak ve dumanlar
püskürtmek için gürültüyle y›rt›l›yor;
dumanlar›n içinde büyük tiyatronun küçük bir
replikas› beliriyor. Perde gidip geliyor, kay›yor,
küçük iç sahnenin dar kulisinin karanl›¤›nda
yavaflça kendi etraf›nda dönüyor. Tiyatronun
kalbi makine parçalar›yla, silindirlerle, birbirine
geçmifl makaralar ve metale yap›flt›r›lm›fl
flasilerle örülmüfl oldu¤undan savafl
makinelerine benziyor.

Bu tiyatro aktörlerin yazg›lar›na ortak uçuru-
mun içinde yitip gitmifl bir otomat gibi bafl›bofl
sal›n›yor.
Sahnenin büyük kadraj›n›n flaflmaz repli¤inde,
k›rm›z› perdesi k›m›ldar, o tiyatrodur, karakter-
dir, hayalettir, Hamlet’tir (Baba), Hamlet’tir
(O¤ul).
Mesguich’in yerlefltirdi¤i bu düflsel s›k›nt›n›n or-
tas›nda, oyun karmafl›k, da¤›l›m hep ikili; Ham-
let ve repetisyonlar s›rlar› dökülmüfl devasa bir
aynaya benziyor.
Küçük tiyatro bizzat ikizinin karfl›s›nda bulur
kendini. ‹ki hayalet, iki tiyatronun karakterleri
mekânda dolafl›p dururlar, birbirleriyle karfl›la-
fl›rlar, birbirlerine yans›rlar, aktörleri sindirip
mucizevi bir flekilde sahnenin d›fl›na kaç›r›rlar,
karanl›k duvarlarda ölüp giderken ikizlerinin
imajlar›na ›fl›k bulaflt›r›rlar, ve mekân›, yani
suyun kayna¤›n› arayan›n tiyatrosunu kutsarlar.

HAMLET
— Haydi bakal›m, oturun, içinde en gizli bölgelerine kadar
kendinizi görebilece¤iniz AYNA’y› gözlerinizin dibine
yerlefltirmeden ben, k›m›lmayacaks›n›z.

HAMLET Perde III Sahne 4

Tiyatronun derinli¤inde suyun kayna¤›n› arayan
tiyatro, tiyatronun tiyatrosu içinde tiyatro.

      



CLAUDIUS
— Ifl›klar› yakt›r›n! Ç›kal›m!

POLONIUS
— Ifl›k! Ifl›k! Ifl›k!

HAMLET Perde III Sahne 2

Ve bir iç çekiflle Hamlet’in rüyas› silinir.
PERDE

Ama arkada, kulislerde yaz›l›p çizilenler bafl›bofl dolaflan
ne ki hiçbir zaman baflkas›n›n boyunduru¤u alt›na
girmeyecek olan kahraman›n dirilen yüzlerinin sure-
tini ç›karmaktad›r. Hamlet senin kula¤›na birkaç
damla daha iksir damlat›r.
“Bir kere daha iyi geceler!”
Uzun rüya yuvarlan›r, dolan›r ve kayd›rak
kayan bir çocu¤un rahatl›¤›yla birden orta-
ya ç›k›verir. 
1994’te, hâlâ tasar›m›m›n dehfletini çizi-
yorum, deforme olmufl, parçalar halinde, üs-
tüste binmifl, birbirine yap›flt›r›lm›fl, ve ben, bir
belirsizlik ipe¤iyle örtülmüfl gözlerle bu ma¤ma
içinde bafl›bofl dolaflan, mavinin derinli¤ine bat›p
ç›kan ben. 
1997’de, Mesguich projesinden on y›l sonra,
Hamlet’in anlar›n›n bir radyografisini ç›kar›yorum, ›fl›n-
lar›n resim ve yaz› katmanlar›n›n, suyun, hat›ralar›n, mi-
marinin ve dehfletin negatifinin içine s›zd›¤› uzun ve dar bir
üçleme. Bu bir Hamlet yo¤unlaflmas›d›r, iki saydam düzlem
üzerine yaz›lm›fl bir fliirin civar›nda biriken negatif simetrilerin
Hamlet’i.

KARANLIK. SON / Tekrar / görüflmek üzere

"‹ç içe geçmifl alanlar" Vizyon 6’n›n “Siyah›n bal›k sütü” bafll›kl› bölümünden
seçme anlar. 
Tiyatroya, koflullar›na, evrenine yönelen, yay›lan bir çal›flma. 
Bellek ve hayalgücünün kesifliminde sahnelenmifl bir öykü kitap. 
Maket ve desenler: Alain Batifoulier
Frans›zcadan çeviren: Ayfle Orhun Gültekin

ELSENEUR
Hamlet babas›n›n gölgesini izlemek istiyor

B‹R AKfiAM
rüya ve gerçeklik aras›nda ak›p giden kifliler

B‹R HAYALPEREST 
bir siyah mürekkep lekesi

ULAfiIR
hem hançer hem de yara olmak

TRAJED‹N‹N
sel olan gözyafllar› aras›nda

LOfi
tam da ölümün çökeltisinde 

BÖLGELER‹NE
Ofelya’n›n günah e¤ilimi olmak

AY KARANLIKTI 
Hamlet yaz›ya tutunur

HATIRALAR
ah size söyleyebilirdim...

   


