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CEO’lar tiyatro ö¤rense neler olabilir?

Zeliha Berksoy
ve Liderlik…

ben zeliha berksoy’a bakt›¤›mda üç
de¤iflik liderlik görüyorum. birinci
olarak tiyatrocu özelli¤iyle ortaya
koydu¤u liderlik, yani ‘‘oyuncu’’
olarak liderli¤i. sonra akademisyen
olarak bildi¤i konuyu ö¤rencilerine
ö¤reten “bölüm baflkanl›¤›”, mimar
sinan güzel sanatlar üniversitesi,
devlet konservatuar› sahne sanatlar›
(opera, tiyatro, bale) bölüm baflkanl›¤›
ve onun için ö¤rencilerini
yüreklendiren bir liderlik görüyorum.
üçüncü olarak ortaya koydu¤u liderlik
ise yeni filizlendirdi¤i “semiha berksoy
opera vakf›” için yürüttü¤ü sosyal
toplumsal liderlik. üç de¤iflik konu ve
içiçe geçmifl üç de¤iflik alanda liderlik;
bunlar›n her birinde prof. zeliha
berksoy fark yarat›yor, takipçiler
ediniyor ve birinden di¤erine geçerken
üç konuyu da birbirine ekleyerek
götürüyor.
Zeliha Berksoy’un bu üç liderlikteki
gizli baflar› formülü nedir?
Sanki biraz yaflam›n önüme koydu¤u
flekli götürdüm diyebilirim. Bunun için
de en önemli olan fley inanmak ve içtenlik. Çocuksulu¤umu kaybetmemifl, içimdeki çocu¤u hep benimle birlikte yan›bafl›mda gitti¤im her yere götürmüfl bir
insan›m. Çocuklu¤unu yitirmemek her
konuda çok önemli. Çünkü o zaman tabi inanc›n›z konusunda daha naif oluyorsunuz, meseleye daha tarafs›z ve daha içten bakabiliyorsunuz. ‹çinizde çocuksu bir cesaret gelifliyor hedeflediklerinizi yapmak için. Çünkü hep iyi yönüne bak›yorsunuz ve iyi taraflar›n› oldurmaya çal›fl›yorsunuz. Ve tabi ortaya böy-
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le bir enerji koydu¤unuz ve etraf›n›z› da
buna ikna etti¤iniz zaman o enerji iyi bir
fleye dönüflmeye bafll›yor.
Bu üç liderlikten bir oyuncu olarak
Zeliha Berksoy Türkiye’de 45 y›l önce
neler yapt›? Daha sonra da hedeflerinize geçelim.
Beni flekillendiren, çok farkl› düflünmeye
iten ve hayal gücümü çok farkl› iflleten
hep meraklar›m ve o ifli yapma hevesim,
heyecan›md›r. Çocuklu¤umda olunursa
oyuncu olunur gibi bir dünyan›n içindeydim. Ben “Ben” gibi olay›m istedim her
zaman. Annem: E¤er sanatkar olacaksan
kendin olacaks›n; kötü ol kendin ol,
ama hiç kimseye benzeme derdi. Felsefesinden bakacaks›n›z; derinlemesine
bakacaks›n›z; ne olup bitti¤ini kavrayacaks›n›z ve bu bütünün üzerine hakim
esteti¤i infla edeceksiniz. Ben Ankara
Devlet Konservatuar›’nda bunu ö¤rendim. 1960 ve 1965 y›llar› aras›nda sistemli bir tiyatro e¤itimi ald›m. Bana
ö¤ütlenen, ölçü olarak önüme konan ç›ta çok yüksekti ve ben o ç›tay› aflmak
için Berlin’e gittim. Berlin’de Schiller Tiyatrosu’nda genç bir rejisör’ün asistan›
olarak çal›flmaya bafllad›m. Ard›ndan,
Bat› Berlin’de Devlet Tiyatrosu’nu kurmufl olan ve k›rk y›l onun bafl›nda bulunan ve çok önemli bir opera rejisörü
olan Herr Barlok’un asistanl›¤›n› yapt›m.
O zamanki Do¤u Berlin’in kültür farkl›l›¤›n› da görebilmek için Berliner Ensemble Tiyatrosu’na da gittim. Brecht’i
kendi tiyatrosunda ö¤renmenin de¤eri
çok büyüktü. Onu somut, gerçek ve insani taraflar›yla ö¤rendim. Devlet Tiyatrosu’nda büyük roller oynam›fl genç bir
oyuncu olarak flöhrete dal›p ifli basitlefltirmedim ve kolaylaflt›rmad›m. Sab›rl›yd›m ve içtenlikle davran›yordum. ‹nsanlar›n ilgisini çeken de bu olmal›.
Sizce iyi sanatç›lar bütün rolleri oynamak zorunda m›d›r, yani bu bir ölçü
müdür? Rollerinizi oynamadan önce bir
ön araflt›rma yapar m›s›n›z?
Bence iyi sanatç›lar bütün rolleri oynamak

zorunda. Tiyatro dünyas›nda büyük rejisörler ve aktörler size bakar ve repertuar›n›z› söyler. Özellikle “sahne kiflili¤i” çok
önemlidir. Sahneye ad›m att›¤›n›z an siz
kimsiniz; bu da do¤ufltan gelen bir fleydir.
Ayr›ca sahnede “bulufl özelli¤i” de çok
önemlidir. Bu bulufl özelli¤i veya keflfetmek günlük yaflam›m›zda farkl› durumlarda karfl›m›za ç›kar. Bu aynen bir yöneticinin farkl› bir gruba prezantasyon yaparken güçlü bir çekim alan› yaratabilmesi için vücut duruflu, ses tonu, ikna kabiliyetini do¤ru noktada kullanmas› gibidir.
Kiflinin ifl yaflam›nda, birebir iletifliminde
hitabet yetisi, heyecan› kontrol alt›na alabilme becerisi en az onun do¤ru vurgulama ve sözcük seçimleri kadar önemlidir.
Biz tiyatrocular iflte bu bulufl özelli¤ini
sahnede kullan›r›z, yönetici liderler ise tak›mlar›yla birlikte hedeflere ulafl›rken kullan›rlar. Görüldü¤ü gibi eylem, içinde
dramatik bir aksiyonu tafl›maktad›r.
Zeliha Han›m, akademik hayat›m›zda
ö¤retim üyesi olarak hangi yenilikleri
getirdiniz neleri farkl› yapt›n›z?
Ben bir oyuncuyum. Bunun yan›nda bir
Brecht flark›c›s›y›m. Bu da benim ikinci
bir özelli¤im ve Türkiye’de Brecht oyunculu¤u, Brecht flark›c›l›¤› konusunda k›rk
y›ld›r böyle bir tan›nm›fll›¤›m var. 1974
y›l›nda, ‹stanbul Devlet Konservatuar›’n›n
Opera Bölümü’ne sahne hocal›¤› teklifi ald›m. Beni Ankara Konservatuar›’ndan tan›yorlard›. O y›l bütün bir yaz derse haz›rl›k için çal›flt›m. Bütün tiyatro tarihinin
özetini yazd›m. Dersimin iki saatlik k›sm›nda ö¤rencilerle obje ve mimik çal›flmalar› yap›yorduk. Di¤er bir saatlik k›s›mda da Teori çal›fl›yorduk. Zamanla ö¤retmenlik benim hofluma gitmeye bafllad›.
Derken kadro edindim. 1978’de Tiyatro
Bölümü’nü kurdum.
35 senedir yapt›¤›n›z hocal›¤›n›z› özetlerseniz, ne yenilikler getirdiniz konservatuara?
Ben Tiyatro Bölümü’nü kurarken bütün
dünya üniversitelerinin tiyatro bölümlerinin ve Ankara Devlet Konservatuar›’n›n

brecht’i kendi
tiyatrosunda
ö¤renmenin de¤eri
çok büyüktü. onu
somut, gerçek ve insani
taraflar›yla ö¤rendim.
benim için en önemlisi
kendimi ö¤renci
pozisyonuna sokmufl
olmamd›. devlet
tiyatrosu’nda büyük
roller oynam›fl genç
bir oyuncu olarak
flöhrete dal›p ifli
basitlefltirmedim
ve kolaylaflt›rmad›m.
sab›rl›yd›m ve içtenlikle
davran›yordum.
‹nsanlar›n ilgisini
çeken de bu olmal›.
müfredatlar›n› göz önüne ald›m ve kendi
durumumuza en uygun müfredat› ç›kard›m. Bizim okulumuzda Teori derslerimiz
çok önemlidir. ‹çerisinde uygarl›k tarihi
konular› vard›r. Ayr›ca metne yönelik dramaturji ve felsefe dersleri vard›r. Biraz da
benim yap›mdan dolay› böyle flekillendi.
Okulumuzda metin araflt›rmas›, metin çözümlemesi dersi çok yo¤undur.
Bu da benim yurtd›fl›nda Brecht Tiyatrosu’nda edindi¤im bir yöntemdir. Onun
için bizim ö¤renciler di¤er tiyatro okullar›ndan farkl›d›r.
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Sizin liderli¤inizde yetiflen ö¤renciler
hangi aç›lardan farkl›d›r?
Düflünce aç›s›ndan, meseleye bak›fl aç›s›ndan, felsefi aç›dan ve uygarl›k tarihine dayanarak tarihsel bir perspektif aç›s›ndan
farkl›d›r. Farkl› bir ekol koyuyorsunuz ortaya. Ö¤renci o flekilde kendini e¤itiyor ve
düflünen bir oyuncu oluyor.

nas›l oynuyorsa o da öyle oynayacak.
Oysa benim Berlin’deki ihtisas›m s›ras›nda ö¤rendi¤im ekol içinde ilk önce metni çözümlemek vard›r. Tiyatro konusunda bilimi sanattan ay›rmamak önemlidir.
Hatta Brecht’in bu konuda fliiri de vard›r: Bir tiyatro sanatç›s› ya da bir sanatç›
aynen bir bilim adam› gibi olmal›d›r der.

Kendinizi di¤er konservatuarlarla karfl›laflt›rd›¤›n›zda veya birlikte ortak projeler yapt›¤›n›zda böyle bir spektrumda di¤erleri nerede kal›r siz nerede kal›rs›n›z?
Bizim ö¤rencilerimiz ö¤rendiklerini nedensellikleriyle birlikte, tart›flarak ö¤rendikleri
için oyunlar›nda anlat›lmak isteneni seyirciye net olarak iletebiliyorlar. Çünkü nedensellikleri ortaya koydu¤unuz zaman
oyun hikaye olmuyor, yaflamsal bir gerçek
oluyor. Ö¤rencilerimin her fleyiyle ilgilenmeyi çok severim. Bu yönümden dolay› da
benim ad›m ç›km›flt›r; “Zeliha Han›m kendi ö¤rencileri konusunda hassast›r” diye.
Biraz da tatl› sert bir halim vard›r.

‹nsan›n kendini tiyatroda daha çok tan›d›¤›n› düflünüyorsunuz. Sizce kifli
tiyatro eserini oynarken kendi zaaflar›n› m› görüyor?
Tiyatroda kendinizi çözüyorsunuz. Çünkü insan› araflt›r›yorsunuz. Onun zaaflar›n›, içine düfltü¤ü çeliflkileri ve kavray›fl›n›
görüyorsunuz. Kendini oluflturuyor insan.
Çünkü tiyatro e¤itimi size rahatl›¤› ve güveni verir, kendinizi tan›may› ve kendinizi
objektif olarak de¤erlendirmenizi sa¤lar.
Kendinizi yüzeysel de¤il, dikey ve yatay
bir de¤erlendirmeye sokars›n›z.

Konservatuardaki yöneticili¤inize, liderli¤inize dönersek, bölümünüz için
bir misyon koydunuz. Bunu yerine getirdi¤inize inan›yor musunuz?
Ben hocal›k misyonumda ö¤rencinin bana
benzememesine çok önem veririm. Bu
durum tiyatro e¤itiminde çok hassas ve
sak›ncal› bir konudur. Çünkü ö¤renci çok
bakir geliyor ve hocas›n› görüyor. Hoca

Kiflinin kendisi olmas›n› tiyatro ile
nas›l sa¤l›yorsunuz?
Kiflinin kendini bulmas› zamanla oluyor.
Bir oyuncunun ilk on y›l› didinmekle
geçer. Kendinizi oluflturmak için didinirsiniz. ‹flte o s›rada çok iyi örnekler
görmek laz›m. Çünkü görmek bir oyuncu için çok önemlidir. Gözlem ana noktad›r. Gözlem yetene¤inizin geliflmesi laz›m. Biz konsevatuarda bununla ilgili
al›flt›rma yapar›z.

Semiha Berksoy Opera Vakf›’n› canland›rma yoluna gittiniz. Onun hikayesini
ö¤renebilir miyiz?
Ailemden kaynaklanan bir durumdur.
Baz› olgular zaman› geldi¤inde ister istemez kaderinize ekleniyor. Bu da öyle bir
sorumluluk, bir sanatç› sorumlulu¤u.
Oyunculu¤umda anneme hiç benzemeyen bir oyuncu kiflili¤im olufltu. Ancak
annemden birikim aç›s›ndan etkilendim.
Tabi ki büyük bir sanatç› olarak annemden çok beslendim. Babamdan da beslendim. Ama bunu kiflili¤imle bütünlefltirdim. Vak›f yeni kurulurken ben ancak
bir mürit olabilirken, flimdi benim sorumlulu¤umda kald›. Ve tabi annemi
temsil etmek durumunda oldum. O zaman dedim ki biz bu vakf› canland›ral›m ve giderek bu kurumsallaflma yolculu¤u bafllad›.
Semiha Berksoy Opera Vakf›’ndaki
hedefiniz nedir?
‹lk olarak, annemin eserlerine sahip ç›kmak, korumak ve onlarla ‹stanbul’da bir
müze oluflumuna gitmeyi amaçl›yoruz.
‹stanbul 2010 Projesi çerçevesinde ciddi
bir çal›flma yürütüyoruz. ‹kincisi, tabi
yine e¤itimcilik a¤›r bas›yor. Türkiye’de
sanat hayat›nda çok büyük zorluklar
var. Biz vak›f olarak opera, tiyatro, plastik sanatlar konusunda yeni kuflaklara
destek olmay› amaçl›yoruz.

kiflinin ifl yaflam›nda,
birebir iletifliminde
hitabet yetisi, heyecan›
kontrol alt›na
alabilme becerisi en az
onun do¤ru vurgulama
ve sözcük seçimleri
kadar önemlidir. biz
tiyatrocular iflte bu
bulufl özelli¤ini
sahnede kullan›r›z,
yönetici liderler ise
tak›mlar›yla birlikte
hedeflere ulafl›rken
kullan›rlar.
görüldü¤ü gibi eylem,
içinde dramatik bir
aksiyonu tafl›maktad›r.
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Bize biraz misyonunuzdan bahsedebilir misiniz?
Birincisi, bizim misyonumuzda Semiha
Berksoy’un resim koleksiyonuna sahip
ç›kmak vard›r. ‹kinci olarak da opera,
tiyatro ve plastik sanatlar vakf› olmas›d›r. Bu konuda özellikle üniversiteyle
birlikte ortak bir e¤itim götürüyoruz.
Bunun için bir sanatç›n›n üniversiteden
sonra ilk on y›l› kendini var etme dönemi oldu¤undan dolay› bu süreyi biz vak›f olarak onlara kazand›rmak istiyoruz. Çünkü konservatuardan ç›kan
genç bir oyuncu, ya da genç bir opera
sanatç›s› ortada kal›yor. Hem onun oynayabilece¤i bir alan ve hem de kendini
koruma alt›nda hissedebilece¤i bir kurum oluflturmay› istiyoruz. Oyuncu bizim arac›l›¤›m›zla yurtd›fl› kontaklar› da
kurabilecek.
Vakf›n›z yöneticilere yönelik e¤itimleri nas›l verecek?
Bir yöneticinin karfl›s›ndakini ilk etki an›
çok önemlidir, t›pk› bizim sahneye ç›kt›¤›m›z anda oldu¤u gibi. Yöneticilerin
herhangi bir toplant›ya girdiklerinde
kendilerine ait bir çekim alan› oluflturmalar› gerekir. Biz tiyatroda artistik bir
çekim alan› oluflturuyoruz ama yöneticiler de daha farkl› bir çekim alan› oluflturmak durumundad›r. Çünkü giydi¤iniz kostümle, mesela tak›m elbise ve
kravatla sade bir yaln›zl›k içindesiniz.
‹lk anda karfl›n›zdakini etkilemek için
“içsel bir çekim alan›” oluflturmak durumundas›n›z. Buna “iç kondisyon” diyoruz. Tavr›n›zla, ses tonunuzla kendi çekim alan›n›z› oluflturursunuz. Ses renginizi güzellefltirmek için de bunun egzersizlerinin yap›lmas› gerekir. Mutlaka
e¤itmenin sizin sesinizdeki en güzel tonu bulmas› laz›m. Sizin do¤an›za uygun
en güzel rengin hangisi oldu¤unu bulacaks›n›z. Sesinizin tonu, volümü, konuflma temponuz, kelimeleri çok iyi artiküle
etmeniz, konsollar› ve vokalleri do¤ru
vurgulaman›z gerekir. Biz vak›f olarak
bu e¤itimleri “güzel konuflma sanat›” ad›
alt›nda veriyoruz.

yöneticiler için sihirli
bir de¤iflim yaratarak
çekim gücü
oluflturmalar›n› ve
ifl yaflam›nda
fark edilmelerini
sa¤l›yoruz. kiflinin
flirketin tüm
kademelerinde kendini
rahat ve güvenilir
biçimde ifade etmesi,
kurum içinde ve müflteri
baz›nda etkileyici
ve kolay anlafl›l›r
olmas›n› sa¤layarak;
müflteri ile karfl›laflma
ve vedalaflma an›nda
onda bir memnuniyet
ve iliflkiyi sürdürme
duygusu yaratacakt›r.
Vak›fta, yöneticilere yönelik olarak
zengin ö¤retim kadronuz ile güzel
konuflma sanat› ö¤retiyorsunuz. Bu ayn›
zamanda etkileyici iletiflim kurmay› gerek bireysel gerekse topluluk önünde
fark yaratma konusunda yöneticileri gelifltiriyor. Bu farkl› yöntemler neler?
Biz buna “sihirli de¤iflim” diyoruz. Yöneticiler için sihirli bir de¤iflim yaratarak çekim
gücü oluflturmalar›n› ve ifl yaflam›nda fark
edilmelerini sa¤l›yoruz. Güzel konuflma sanat› kiflinin kendini var ediflinde yeniden
bir yap›lanma e¤itimi demektir. Kiflinin
flirketin tüm kademelerinde kendini rahat
ve güvenilir biçimde ifade etmesi, kurum
içinde ve müflteri baz›nda etkileyici ve kolay anlafl›l›r olmas›n› sa¤layarak; müflteri
ile karfl›laflma ve vedalaflma an›nda onda
bir memnuniyet ve iliflkiyi sürdürme duygusu yaratacakt›r. Bizim e¤itimlerimizdeki
iddiam›z flu:
Sesimle dokunuyorum.
Bedenimle konufluyorum.
Anlafl›lmak için do¤ru vurguluyorum.
Gökkufla¤›n›n yedi rengiyle etkiliyorum.
Kelimeleri rahat, ak›c› söylüyorum.
Nefesimle içimdeki gücü keflfediyorum.
Çal›flmalar›m›zda teknik bölümlere bafllad›k. Ama beni çok ilgilendiren dramatik
bölüm. Bu bölümde kifliyi serbest alana
al›yorsunuz. Dramatik e¤itim bireyin hangi meslek grubundan olursa olsun, birçok
yarat›c› ve kuramsal egzersizlerin birlefli-

miyle toplumsal bask›lar karfl›s›nda bireyin
eksik kalm›fl yanlar›n›, gerek yaflam›n içinde ve gerekse meslek hayat›nda, kendisini
atak ve do¤ru bir flekilde ifade ederek; yarat›c› kabiliyetini, zengin ve gerçeklerden
kopmayan bir hayal gücünü, bakma ve
görme yetene¤ini, de¤iflik olaylara birden
dikkatini toparlayabilme yetisini, k›sacas›
yaflam›n tüm alan›nda kendini do¤ru ifade
edebilme becerisini gelifltirmeyi hedefliyor.
Vakf›m›z›n yöneticiler için di¤er bir e¤itim
konusu diksiyon, beden dili ve kiflinin
kendini ifade etme ustal›¤›n› içermektedir.
Kifli, kendi seçti¤i bir konuyu, topluluk
önünde, en iyi ve en güzel flekilde anlat›r.
Bu egzersizin amac›, konuflma yapan kiflinin toplulu¤un dikkatini anlatt›¤› konuya
çekebilmesi için; sesini do¤ru ve etkili kullanabilmesini, kelimeleri dikkatli seçerek
düzgün cümle yap›s› oluflturabilmesini ve
dinleyicilerin kendisini daha rahat ve kolay bir flekilde anlamalar›n› sa¤lamakt›r.
Kifli, anlat›lan konuya ne derece hakim ise;
dramatik aksiyon, do¤ru entonasyon, beden dili ve özgüveninden kaynaklanan bir
serin kanl›l›k ile dinleyicileri o denli etkileyebilir. Toplulu¤u ikna etmek, ancak ve
ancak “güzel konuflma sanat›”n› do¤ru bilmekten geçer.
“Sahnede konuflman›z ölçülü biçimde,
susman›z sanatl› olsun...”
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