
NEREDEYSE KADIN ELİZABETH
Sıradan bir kadının aşk, dostluk ve kardeş sevgisi ile feodal ve eril bir 

iktidar sahibi bir kraliçenin arasında ezilen ve deliren bir kadın Elizabeth. 
Kendi isyancısına aşık ve iktidarın tek sahibi olmasına rağmen kedisini 
ataerkil kültürün, erkek egemen sistemin istediği kadın modeline uydurmak 
için her türlü acıya hazır. Aşığının onu beğenmesi için türlü  “güzellik” 
işkencelerine katlanıyor. Tiyatroya ilgisi var fakat tiyatronun kendi iktidarını 
tehdit ettiğini ve Shakespeare’in metinlerinde kendisini hicvedip halkı isyana 
teşvik ettiğini düşündüğünden tiyatroya karşı savaş açıyor. Kraliçe, kimseye 
tam olarak güvenmemesine rağmen aşkı gözünü o kadar kör ediyor ki 
danışmanları, akrabaları onun arkasından türlü dolaplar çeviriyor ve bunun 
farkına varmıyor. Farkına vardığındaysa bunun bedelini yine halka ödetiyor. 
Taht kavgasından dolayı kız kardeşi Mary’yi öldürtüyor. Kardeşini alt 
ettiği için kendisiyle gurur duyuyor ama Mary’nin hayalini hayatı boyunca 
ensesinde hissediyor. Dostları olsun istiyor ama yanında çalışanların dostu 
mu hizmetlisi mi olduğu ile ilgili sürekli ikilem yaşıyor.      

Mutlak iktidarın kirliliğini gözler önüne seren oyunda Dario Fo, tüm 
faşist iktidarların izlerini taşıyan bir karakter yaratmış. Kraliçe Elizabeth öyle 
bir karakter ki dönemin İngiltere’sinde yaşamış olsa da sanki o zamandan 
hortlamış ve günümüzde hala yaşıyormuş hissi veriyor.

Sıradan bir kadın olabilmek ile güçlü ve iktidar sahibi bir kraliçe olma 
arasında sıkışıp deliren bir kadın, kokuşmuş bir iktidar, türlü dolaplar 
çeviren politikacılar ve çıkarları için her şeyi satabilen insanların hikayesini 
izlerken eğleniyor ama damağınızdaki buruk tattan da kurtulamayacaksınız.

 

Baraka Tiyatro Ekibi



Neredeyse 
Kadın Elizabeth 

İki perdelik tarihi bir komedi ve 
politik bir dram 
     
Yazan: Dario Fo
Çeviren: Füsun Demirel   
Bozan ve Sahneye Koyan: 
Baraka Tiyatro Ekibi

Tarih: 3-10-17-24-31 Mayıs ve 
7-14-21-28 Mayıs
(Mayıs boyunca her salı ve cumartesi)  

Yer: Arabahmet Kültürevi     

Saat: 20:00   Bilet: 5 tl

Bilet Temin: Baraka Kültür 

Merkezi ve Khora Kitap Café

Rezervasyon: 533 875 85 92

www.baraka.cc

Kişiler:
Kraliçe 1. Elizabeth: İlke Olgun
Marta: Feray Ergin
Egerton: Onur Bütüner
Clara: Tuğçe Tekhanlı
Mama Zozik: Halide Erkıvanç
Mama Godik: Safiye Özaltıner
Genç Ve 1.Nöbetçi: İlhan Olgun
Kiralık Katil Ve 2.Nöbetçi: Halil 
Bolan

Ekip:
Kolaylaştırıcı: Zekiye Şentürkler
Dekor: Halil Bolan-İlhan Olgun
Kostüm: Feray Ergin –İlke Olgun
Aksesuar: Halide Erkivanç-Safiye 
Özaltıner
Dans Kareografi: Zekiye 
Şentürkler 
Işık: Ayşe Konca
Müzik: Sol Anahtarı
Müzisyenler: Aziz Güven – Sadet 
Çaluda – İsmail Özuçar
Bilet Satışı: Cemre İpçiler
Afiş Tasarım: Erkal Tülek
 

 
*Desteklerinden dolayı Devlet Tiyatroları 
Kostüm Sorumlusu Gülsen Dünki ve tüm Baraka 
aktivistlerine teşekkür ederiz


