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“B z m kadınlığımız kad md r, mücadelem z, aşkımız, gücümüz kad md r.
Eh ne de olsa Ana Tanrıçayız b z. Ve sahnedey z!” d ye perdes n açıyor
Kadıköy Emek T yatrosu.
Cadı Avı- Shakespeare' n Venüs le Adon s ş r nden uyarlayan, yöneten, besteleyen: Eng n Alkan,
Çev ren: Talât Sa t Halman, 66.sone çev ren: Can Yücel, Koreograf : Senem Oluz, Dekor tasarım:
Serkan Kavurt, Kostüm tasarım: Candan Seda Balaban, Işık tasarım: Cem Yılmazer, Dramaturg:
S nem Özlek, Orkestra düzenleme: Altuğ Kutluğ, Orkestra şef/klarnet: Merve Sarıkaş, p yano: S nem
Za m, keman: Seden Canalp, bas: Barış Zorbey Tan, akordeon: Ebrar Şahanlar, perküsyon: Nec p Fazıl
Güneş, Af ş tasarım: Şeyda Özdeğer, Graf k tasarım: Mehmet Şer f Tozlu, Oynayanlar: Ayşegül
Sünetç oğlu, Emre Yet m, Mert Arat, Pınar Yıldırım, S tare Akbaş.
Her özlem n, her d leğ n olduğu kadar her belanın da tanrıları ve tanrıçalarının olduğu çok tanrılı ant k
çağda şler bugünle karşılaştırıldığında daha kolay. Aşk mı st yorsun, g t Venüs’e yalvar; savaş mı
çıkaracaksın, g t Mars’tan yardım ste; yağmur mu yağmıyor, bolluk bereket tanrıçaları ne güne duruyor.
Ne var k sonrak çağlarda “Ne ş olsa yaparım ab ” yükünü omuzlayan tek tanrılı dönem geld ğ nde
tanrı f gürü b r anda “baba” rolüne soyunup bütün erkek tanrıları kend nde bütünleşt r yor. İşte o zaman
tanrıçalar açıkta kalıyor ve Orta Çağ karanlığında bütün d nler n yobazları tarafından cadıya
dönüştürülüyorlar. Ama sanatçılar unutmuyor onları. Büyük Shakespeare de tragedyalarında cadı
f gürüne yer ver rken, “Venüs ve Adon s” adlı yapıtında tanrıçaların cadılaştırılmadan öncek dönem n
b r aşk h kâyes yle ş rleşt r yor. Eng n Alkan da bu ş r ve Shakespeare’ n 66.Sones n sahneye
uyarlıyor, kend bestes olan müz k eşl ğ nde zley c lere sunuyor.
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Venüs Adon s’ n aşkı uğruna Mars’la kavga etmey göze alıyor

Oyun ve Yorumu
Cadılarla açılıyor oyun. Candan Seda Balaban’ın olağanüstü yorumuyla cadıları çalı süpürges yle
buluşturan g ys ler ç nde üç cadı/tanrıça var karşımızda. Hekate, İanna ve Venüs.
Bazen başlı başına “Tanrıça” arket p n s mgeleyen, gece, ay, hayaletler, büyü le l nt lend r len, kozm k
dünyanın ruhu vekarada, den zde, gökyüzünde güçler olan, Hades' n kapısını koruduğu g b
yeryüzündek bütün kapıları da koruyan Hekate.
Akkadca İştar, Yunan m toloj s nde Afrod t adını taşıyan, sabah yıldızı Venüs’ün sembolü olan, ışığın,
aşkın, güzell ğ n, c nsell ğ n, doğurganlığın, savaşın, adalet n ve s yasal gücün hâk m olarak Sümerler' n
büyük Gökyüzü Tanrıçası İnanna.
Yunan m toloj s nde Afrod t, Roma m toloj s nde Venüs adı ver len aşk ve güzell k tanrıçası.
“Venüs le Adon s” se güzell k tanrıçasının avlanmaya özenen, aşka steks z b r genc baştan çıkarmak
uğrundak ısrarlı çabalarının m toloj k destanı.
Barıştan, umuttan, hatta aşktan yana g t g de kuraklaşmış coğrafyamızda b nlerce yıl yaşamı korumuş,
İnanna’ya, sonra Hekate’ye, en son Venüs’e, n hayet Ortaçağ yobazlığının el nde cadıya dönüşmüş Ana
Tanrıçalar; Shakespeare’ n ş r nden, bazen hınzır, bazen kesk n b r bakışla, b ze şarkılar söylüyorlar.
Savaş Tanrısı Mars’ın gölges nde, kadınlığın ve erkekl ğ n, aşkın ve savaşın, Venüs le Adon s’ n o
meşhur h kâyes n anlatıyorlar.
Kadıköy Emek T yatrosu’nun sınırlı b r alana yerleşt r lm ş sahnes nde, Serkan Kavurt’un tasarladığı
ekonom k ve şlevsel dekorda hem tanrıçaların h kâyes n hem canlı müz ğ zl yoruz. Cem Yılmazer’ n
ışık tasarımı koca b r m toloj âlem n aydınlatırken, Senem Oluz’un koreograf s o âleme can katıyor. Ve
Emek T yatrosu’nun bu emeğ , Talat Sa t Halman’ın tadına doyulmaz “Venüs le Adon s”, Can Yücel’ n
“Vazgeçt m bu dünyadan, dünyamdan geçt m ama/ Sen yalnız komak var, o koyuyor adama” d ye
hınzırca seslenen çev r ler yle d le gel yor. Eng n Alkan ş rler uyarlayan, besteleyen ve yöneten olarak
yalın, yalın olduğu kadar renkl b r oyun düzen gerçekleşt r yor.
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Candan Seda Balaban’ın olağanüstü cadı kostümler

Mars ve Adon s’ n kanlı mücadeles

Hekate’de Ayşegül Sünetç oğlu, İanna’da Pınar Yıldırım, Venüs’te S tare Akbaş, Mars’ı canlandıran
Emre Yer m ve Adon s rolünde Mert Arat bu efsaney başarıyla günümüze get r yorlar.
“Cadı Avı”, Kadıköy Emek T yatrosu’nun özver yle başarıyı yakalayan çalışmalarından b r yen s .
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