
Ünlü oyuncu, 15 yıldır boş olan ahırı 
tiyatro atölyesine dönüştürdü

Atölyede, çözüm bekleyen sosyal sorunlara ilişkin belediye hizmetlerinin 
yerel halkın gönüllü katılımı ile birlikte geliştirilmesi konusunda ortak bir 
proje başlattıklarına dikkati çeken Saran, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ula İlçesi Portakallık Köyünde yaklaşık 15 yıldır 
kullanılmayan ahır şimdi bir sanat yuvasına 
dönüştü. Ünlü tiyatro oyuncusu ve seslendirme 
sanatçısı Tilbe Saran’ın da içinde yer aldığı kadın 
girişimi sayesinde 15 yıl önce terkedilen ahır, tiyatro 
atölyesi olarak hizmet vermeye başladı.

Ahırdan Sanata Dönüşen Atölye

Oyuncu Tilbe Saran ve kadın girişimciler, 15 yıldır 
kullanılmayan ahırı tiyatro atölyesine dönüştürdü
Dünyaca ünlü Forum Tiyatro Eğitmeni Christoph Leucht ise, forum tiyatro ile 
toplumda gelişim kaydedilmesi gereken sosyal sorunları belirleyip, sahnele-
diklerini söyledi. Forum tiyatronun klasik tiyatrodan farklı olduğunun altını 
çizen Leucht, forum tiyatroyu şöyle anlattı:
"Bu tiyatronun amacı toplumdaki eşitsizliklerin bazı yaşanan toplumsal 
sorunların nedenini anlamak ve bunların gösterildiği sahneler oluşturmaktır. 
Daha sonra bu sahneler seyirci ile paylaşılıyor ve seyircilerden sahneye müda-
halede bulunmaları isteniyor. Buradaki amaç, hem bu eşitsizliklerin arkasında-
ki sitemleri anlamak hem de bunları nasıl değiştirebileceğimizi seyirci ile 
birlikte düşünmeye çalışmak."

Tilbe Saran ahırı tiyatro 
atölyesine dönüştürdü

Bu projenin, diğer belediyelere de örnek olmasını isteyen Saran, “Umarım 
ki Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu girişimi bütün yerel yönetimlere 
öncülük eder. Bunun iyi örneklerinin çoğaldığını görürüz hep birlikte. 
Çünkü yerel yönetimler insanın temel ihtiyaçlarının ilk karşılandığı kamusal 
alandır. Dolayısıyla çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet, genel toplumsal 
cinsiyet sorunları, eğitim problemleri gibi sorunlu olan yerlerde sorunu 
olduğu gibi bırakmak değil çok farklı açılardan okunabilir açıklanabilir 
incelenebilir olmasını sağlamak, buna çözüm getirmesi beklenen yönetim-
lerin eline çok büyük bir fırsat sunmuş oluyor. Bu teknik yerel yönetimlerce 
kullanıldığında ve çoğaldığında en azından sorunun ne olduğunu ve 
nerelerden kaynaklandığını ve çözümü o sorunun bizzat muhatabı tarafın-
dan çözülmesine olanak sağlamış olacak” diye konuştu.

Atölye Portakallık'ta hayaller 
gerçekleşecek   12.11.2019 06:05

Bu dünya hepimizin. Gelecek kuşaklara daha adil bir dünya bırakmak 
için hepimizin sorumluluğu var. İşte bu minik bahçe iyi şeyler düşünen, 
isteyen ve iyi şeyler yapan insanların, birbirlerinden ilham aldıkları ve iyi 
şeylere vesile olacakları bir durak. Burası ‘göğe bakma durağı’.
Biz bir ilkbahar günü belimize kadar gelen papatya ve gelincikler içinde, 
portakal çiçeği kokularıyla başımızı döndüren bu bahçeyi bulduğumuz 
andan beri kurduğumuz hayallere, tüm dostlarımızı ortak ettik, onlar da 
bize el verdiler, kimi çaydanlık yolladı, kimi çarşaf, kimi tabak, kimi 
yatak... Komşularımız da eksik olmasınlar bizi bağırlarına bastılar. Burası 
artık hepimizin. Burada birlikte şarkılar söyleyip, şiirler okuyacağız, 
birlikte ekip birlikte biçeceğiz... Birlikte hayaller kurup, birlikte 
gerçekleştireceğiz…

Tilbe Saran'dan "Hepimize 
Hayal Kurdurtacak Bir Mekan"

"İyi şeyler yapmak isteyen insanların yeri" diye tarif ettiği Atölye 
Portakallık'ın tiyatro merkezli bir oluşum olmadığını söylüyor ve çalışma 
sistemini ise şöyle anlatıyor Saran:
"Aslında bu bir yıl sürecek bir proje. Biz her ay online eğitim vermeyi 
sürdüreceğiz. Çünkü yereldeki sorunların içinden beş başlık çıkarıp o 
başlıkların çözümünü üretmeyi düşünüyoruz. Konuları atölyeye katılanların 
ortaya koyması lazım. Öyle işleyen bir süreç bu. Dışarıdan gelenin dahil 
olduğu değil, orada yaşayanların hangi konularda çalışmak istediklerini 
kendilerinin belirlediği. Belediyeler de o önerilen projelerde bir tür yardımcı 
rol üstlenecek. Ve o projenin hayata geçmesi konusunda yardımcı olacak. Bu 
büyük bir ihtimalle geri dönüşüm, sağlıklı tarım, kadın istihdamı, çocuk 
istismarı gibi konular olacak. Yaptığımız atölyede konuşulanlar üzerinden 
bunu söylüyorum. Online görüşmelerimizin yanı sıra biz de her ay Muğla'ya 
gideceğiz ve bir yılın sonunda beş proje çıkarmayı düşünüyoruz."

Kullanılmayan Ahır Sanat 
Yuvasına Dönüştü

Christoph Leucht, “Bir belediye için bir okul veya üniversitede olduğu 
gibi insan hakları, eşitlik gibi kavramlar çok önemli. Bu nedenle bir 
belediyenin böyle bir etkinlikle nerelerde hala gelişmeye ihtiyaç var 
bunları anlamaya çalışması çok güzel ve önemli bir husus” dedi. Ahırdan atölyeye

Atölyenin kuruluşunu anlatan Saran, şunları söyledi: “İstanbul’un kargaşalı 
hayatı ve şehirin kargaşasından bunaldım. İstanbul’dan ayrılıp Muğla’ya 
taşınan bir arkadaşımın tavsiyesi ile Portakallık Köyü’ndeki bu yeri 
buldum. Mimar arkadaşımla bakmaya geldiğimde, ilk anda kendimi 
buraya ait hissettim. Burada çok güzel bir tiyatro atölyesi kurulabileceği 
�kri belirdi.” 

Yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan ve terkedilmiş halde bulunan bir köy 
evini ve ahırını alan Tilbe Saran ve diğer kadın girişimciler, bir tiyatro 
atölyesi kurdu. Muğla’nın Ula İlçesi Portakallık köyünde kurulan tiyatro 
atölyesi, “Forum Tiyatro” eğitimi ile faaliyete başladı. Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ile ortaklaşa olarak faaliyete alınan Portakallık Tiyatro atölye-
sinde çözüm bekleyen sosyal sorunlara ilişkin belediye hizmetlerinin 
yerel halkın gönüllü katılımı ile geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Sanatın gücüne inanan Büyükşehir Belediyesi ile birlikte başlattığımız 
bu proje, inşallah diğer belediyelere de öncülük eder. Bunun iyi örnekler-
inin çoğaldığını hep birlikte görürüz inşallah. Çünkü yerel yönetimler, 
insanın temel ihtiyaçlarının ilk karşılandığı kamusal alandır. Dolayısıyla 
çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet, genel toplumsal cinsiyet sorunları, 
eğitim problemleri gibi sorunlu olan yerlerde sorunu olduğu gibi bırak-
mak değil çok farklı açılardan okunabilir açıklanabilir incelenebilir 
olmasını sağlamak, buna çözüm getirmesi beklenen yönetimlerin eline 
çok büyük bir fırsat sunmuş oluyor. Bu teknik yerel yönetimlerce 
kullanıldığında ve çoğaldığında en azından sorunun ne olduğunu ve 
nerelerden kaynaklandığını ve çözümünün bizzat muhatabı tarafından 
bulunmasına olanak sağlamış olacak."

Boş ahır sanat yuvası oldu

Tiyatro sanatçısı Tilbe Saran, atölyenin hikayesini şöyle anlattı: “İstanbul’un 
kargaşalı hayatı ve şehrin keşmekeşinden bunaldım ve Portakallık 
Köyü’ndeki bu yeri buldum. Buraya geldiğimizde kapı kapalıydı. Yan 
düşmüş bir kapı, 15 yıl kimsesiz kalmış bir yerdi. Öncelikle şu an stüdyo olan 
yeri gördük. Ahır olarak kullanılmış ancak çökmüş haldeydi. Artık taşıyıcıları 
da çökmüş, sadece taş duvarlar kalmıştı. Burası çok hoşumuza gitti ve 
burada çok güzel bir tiyatro atölyesi kurulabileceği �kri belirdi.”

Ahırdan sanata dönüşen 
atölye

Atölyede Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, çözüm bekleyen sosyal 
sorunlara ilişkin belediye hizmetlerinin yerel halkın gönüllü katılımı ile 
birlikte geliştirilmesi konusunda ortak bir proje başlatıldı. Forum tiyatro-
nun izleyicisi de oyuncusunun da aynı kişiler olduğunu belirten Saran, 
"Forum tiyatro aslında toplumsal meselelerin çözümüne ön ayak olabi-
lecek meseleyi etra�ıca anlayabilecek, herkesin bakış açısını büyük görüp 
değerlendirebilecek bir platform oluşturuyor. Bu izlenen bir tiyatro oyunu 
değil, Bundaki herkes oyuncu, oynayanlar da izleyen. Dolayısı ile hassas, 
insanların konuşmaktan çekindiği, �krini söylemekten ürktüğü, bir takım 
açığa çıkması gerekli olan duygu ve düşüncelerin ortaya serilebilmesi için 
güvenli bir alan oluşturuyor" dedi.

Ahır sanat atölyesine 
dönüştü

Muğla Büyükşehir Belediyesinin sanatın gücüne inanarak birlikte başlat-
tıkları bu projenin, diğer belediyelere de örnek olmasını isteyen Saran, 
“Umarım ki Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu girişimi bütün yerel 
yönetimlere öncülük eder. Bunun iyi örneklerinin çoğaldığını görürüz 
hep birlikte. Çünkü yerel yönetimler insanın temel ihtiyaçlarının ilk 
karşılandığı kamusal alandır.” diye konuştu.

Atölye Portakallık’ta, sadece forum tiyatro çalışmaları değil, pek çok farklı 
alanda buluşmalar düzenlemeyi hayal ediyoruz. Sağlıklı gıdaya 
ulaşabilmek için permakültür atölyesinden, ekşi mayalı ekmek yapmaya, 
sinema sohbetlerinden, seramik atölyesine, klasik müzikten jazza, 
tiyatrodan mimariye kadar farklı alanlardan hem yetişkinler hem de çocuk-
lar için günü birlik veya 2-3 günlük atölyeler, sohbetler düzenlemeyi ve bu 
güzel, tatlı bahçeyi birlikte yenilen, içilen, sohbet edilen bir agora, bir 
meclis, bir buluşma mekânına dönüştürmeyi istiyoruz...

Birlikte Hayaller Kurup, Birlikte 
Gerçekleştireceğiz…

Ahırdan Sanata Dönüşen Atölye
Portakallık Tiyatro Atölyesi Dünya’da “Forum 
Tiyatro”nun en önemli temsilcilerinden ve eğitmen-
lerinden biri olan Christoph Leucht’un verdiği 
eğitim ile faaliyete başladı. 

 Forum tiyatronun klasik tiyatrodan farklı olduğunun altını çizen eğitmen 
Christoph Leucht, “Bu tiyatronun amacı toplumdaki eşitsizliklerin bazı 
yaşanan toplumsal sorunların nedenini anlamak ve bunların gösterildiği 
sahneler oluşturmaktır. Daha sonra bu sahneler seyirci ile paylaşılıyor ve 
seyircilerden sahneye müdahalede bulunmaları isteniyor. Buradaki 
amaçta hem bu eşitsizliklerin arkasındaki sitemleri anlamak hem de 
bunları nasıl değiştirebileceğimizi seyirci ile birlikte düşünmeye çalışmak. 
Bu nedenle bir belediyenin böyle bir etkinlikle nerelerde hala gelişmeye 
ihtiyaç var bunları anlamaya çalışması çok güzel ve önemli bir husus” dedi.


