
ACME: Tiyatro serüveni nasýlACME: Tiyatro serüveni nasýl

baþladý?baþladý?

Enis FOSFOROÐLU:Enis FOSFOROÐLU: Sanatçý bir ai -
le den geliyorum. Annem ve babam
(Mualla Fýray-Renan Fosforoðlu) tiyat  -
rocuydu. Ýkisi de þehir tiyatrosundan
emekli oldular. Onlar benim hariciyeci
olmamý istiyorlardý. Galatasaray Li se -
si'nde okudum ben. Fakat kulis tozu
yut tuktan sonra Ankara'ya gidip kon-
servatuar sýnavlarýna girdim. Sýnavý ka -
zan dým ve devlet konservatuarýnda 5
yýl okudum. 1970 Ankara Devlet Ti -
yat rosu yüksek mezunuyum. 1970-
1977 yýllarý arasýnda devlet tiyatrosun-
da çalýþtým. 1977'de TV'de ünlendim
ve Ýstanbul'dan teklifler almaya baþ la -
dým, ayrýca artýk evime de dönmek is ti -
yor dum. Ýstifa ettim ve Ýstanbul'a gel -
dim. 2 yýl müzikollerde þov yaptým.
Þim  di stand-up diyorlar, o zaman bizim
yaptýðýmýzýn adý stand-up deðildi. 

ACME: Bu dönem gazinolardaACME: Bu dönem gazinolarda

çýkmaya baþladýðýnýz dönem mi?çýkmaya baþladýðýnýz dönem mi?

Enis FOSFOROÐLU:Enis FOSFOROÐLU: Evet, kendi
tiyatromu açabilmek için birikim yap-
mam lazýmdý. Onun için çýkýyordum.
1978-80 arasý sahnede 20 dakikalýk bir

þov yapýyordum. Þimdiki stand-up gibi.
Oradan yaptýðým birikimle 1980'de
ken di tiyatromu açtým. 25 yýldýr özel ti -
yat rom Kadýköy'de perde açýyor. Ya zý -
yo rum, yönetiyorum ve oynuyorum.
Bu yýl 'Dilsiz Kadýnla Evlenenin Gül -
dü rüsü' adlý bir komedi oynuyoruz.. 

ACME: Aileniz pek istememiþ ti ACME: Aileniz pek istememiþ ti --

yat rocu olmanýzý, oysaki onlardayat rocu olmanýzý, oysaki onlarda

tiyatrocuymuþ neden olabilir sizce?tiyatrocuymuþ neden olabilir sizce?

Enis FOSFOROÐLU:Enis FOSFOROÐLU: Tiyatro hala
çileli bir meslek Türkiye'de. Sanýyorum
o zamanlar daha da çileliydi. Kýzýmda
da ben ayný þeyi yaþadým. Tiyatro o ka -
dar güzel bir çile ki insan sadece ken-
disi çekmek istiyor. Çok sevdiði birinin
o çileyi çekmesini istemiyor. Beni sa -
kýn mýþlar ama ben de kýzýmý sakýndým.
Tu rizm okuttum ona. Ama genlerde
var herhalde kulise sokmuþtum onu
bir kaç kez. O tozu yutunca vaz ge çe mi -
yor sunuz iþte. Ama oðlumu kurtardým
ona iþletme okuttum. 

ACME: Bir süre ara verdikten son ACME: Bir süre ara verdikten son --

ra 'Dilsiz Kadýnla Evlenenin Gül ra 'Dilsiz Kadýnla Evlenenin Gül --

dü rüsü' adlý oyunla yeniden sahdü rüsü' adlý oyunla yeniden sah--

nelere merhaba dediniz. Nasýlnelere merhaba dediniz. Nasýl

oyu  na ilgi?oyu  na ilgi?

Kahve MolasýKahve Molasý

Enis FOSFOROÐLUEnis FOSFOROÐLU

Röportaj: Hülya KAPUCU Röportaj: Hülya KAPUCU 

O, Türk ti yat ro su nun enO, Türk ti yat ro su nun en

önem li isim le rin den. Ti önem li isim le rin den. Ti --

yat ro cu bir ai le den ge li yat ro cu bir ai le den ge li --

yor ama ai le si onun ha yor ama ai le si onun ha --

ri ci ye ci ol masýný is te miþ,ri ci ye ci ol masýný is te miþ,

o ise sah ne to zu nu biro ise sah ne to zu nu bir

kez yut tuk tan son ra birkez yut tuk tan son ra bir

da  ha vaz ge çe me miþ ti da  ha vaz ge çe me miþ ti --

yat  ro dan.yat  ro dan. Mes le ði ne sonMes le ði ne son

de re ce aþýk ol ma sý nade re ce aþýk ol ma sý na

rað    men ne il ginç tir ki orað    men ne il ginç tir ki o

da kýzýný bu iþ ten uzakda kýzýný bu iþ ten uzak

tut ma ya çalýþmýþ. Ne de tut ma ya çalýþmýþ. Ne de --

ni ni sor du ðu muz da iseni ni sor du ðu muz da ise

"ti yat ro o ka dar güzel"ti yat ro o ka dar güzel

bir çi le ki in san o çi le yibir çi le ki in san o çi le yi

sa  de ce ken di çek mek is sa  de ce ken di çek mek is --

ti  yor" di yor. 35 yýl dýr acýti  yor" di yor. 35 yýl dýr acý

tatlý bir çok aný ile do lutatlý bir çok aný ile do lu

ti yat ro se rü ve nin de, ba ti yat ro se rü ve nin de, ba --

þarýlý bir çok iþe im zaþarýlý bir çok iþe im za

atan Enis Fos fo roð lu, buatan Enis Fos fo roð lu, bu

ay ki Kah  ve Mo lasý kö ay ki Kah  ve Mo lasý kö --

þe  mi zin ko nu ðu ol du.þe  mi zin ko nu ðu ol du.

EKÝM 2005 89ACTUAL MEDICINE



Enis FOSFOROÐLUEnis FOSFOROÐLU: Tiyatroya ilgi
aslýnda þu anda biraz üzücü durumda.
Tiyatroculara saygý duyuyorlar, seviyor-
lar ama tiyatroya gitmiyorlar. Çok
þükür ki benim kendime özgü bir se yir -
cim var, onlarla ayakta duruyorum. Bir
kültür yozlaþmasý yaþandý ve Tür ki ye'
de yeni seyirci yetiþmedi. Genç seyirci -
ye tiyatro sevdirilemedi. Cem Yýlmaz'ý
seyrediyorlar, sonra bir daha gidip onu
sey rediyorlar ve tiyatroya gittiklerini
sa     nýyorlar. Tiyatro o deðil ki. Tiyat ro -
nun tadýný alan  insanlar azaldý. Ti yat -
ro   nun tadýný alsalar tiyatro seyircisi
olur  lar. Bilmedikleri bir þeye gitmiyor-
lar tabii. 

ACME: Ýnsanlarý yeniden tiyatroACME: Ýnsanlarý yeniden tiyatro --
lara çekmek için bir þeyler yapýlalara çekmek için bir þeyler yapýla --
maz mý?maz mý?
Enis FOSFOROÐLU:Enis FOSFOROÐLU: Bir
kültür politikasý gerekli bunun
için. Bir kültür seferberliði
yapýlabilir. Bu yýl ben Özel Ti -
yat ro Yapýmcýlarý Deneði'nin
bu yýl baþkaný oldum. 'Size Ti -
yat ro Ya kýþýr' adlý bir kampan -
ya baþ la tacaðým ekim ayýndan
iti  ba ren. Ýnsanlarý biraz sars-
mak la zým. Bunu ne kadar ya -
pa  bi lir sek o kadar yapacaðýz.
Tür  ki ye' de güzel sanatlara ilgi
ma alesef azalýyor. Görsel medyanýn,
ma  ga zin programlarýnýn pompala dý ðý
sahne sanatçýlarý ortada cirit atýyor lar.
Biz de çekildik kenara seyrediyoruz.

ACME: Çok fazla ortalarda gö ACME: Çok fazla ortalarda gö --
rün  müyorsunuz. Hakkýnýzda araþ rün  müyorsunuz. Hakkýnýzda araþ --
týr ma yaparken bile zorlandým. Ya týr ma yaparken bile zorlandým. Ya --
zý lan  çizilen pek fazla þey yok hak zý lan  çizilen pek fazla þey yok hak --
ký nýzda. Neden kendinizi geriyeký nýzda. Neden kendinizi geriye
çe  kiyorsunuz?çe  kiyorsunuz?
Enis FOSFOROÐLU: Enis FOSFOROÐLU: Bu benim ter-
cihim. 

ACME: Ama belki tv çalýþma la rý ACME: Ama belki tv çalýþma la rý --

nýz olsa tiyatroda da daha çok ilginýz olsa tiyatroda da daha çok ilgi

gö receksiniz. Çünkü insanlar telegö receksiniz. Çünkü insanlar tele --

vizyonda izledikleri sa nat çý la rý ya vizyonda izledikleri sa nat çý la rý ya --

kýn dan görmek için tiyatrosuna dakýn dan görmek için tiyatrosuna da

gidiyorlar…gidiyorlar…

Enis FOSFOROÐLU:Enis FOSFOROÐLU: Ben onu eski-
den yaptým. Televizyonda çok büyük
þöhrettim, ilk programlarý ben yaptým.
Ýlk talk showlarý ilk stand-uplarý ben
yaptým. Þu dönemde kendimi her pro-
jenin içinde görmüyorum. Televizyona
çok sýcak bakmýyorum. Mesela radyo
programým Türkiye'nin en çok dinle-
nen radyo programý. Yüzlerce e-mail
ve fax geliyor. Bir istatistikçi arkadaþým
bu saatte bu kadar çok fax ve e-mail
gelmesi müthiþ bir þey dedi. Çünkü or -
ta ya çýkan rakamlar hemen hemen bir
televizyon programýyla ayný. Ýnsanlara
baþka yerlerden de ulaþmak müm kün.
Mesela o benim kendi progra mým.
Dolayýsýyla kendi istediðim laf la rý edi -

yo rum, kimse bana bir þey dikte et ti re -
mi yor. Kendi seçtiðim mü zik leri çalýyo-
rum. Tiyatromda kendi seç tiðim oyun-
larý oynuyorum. Ken di me böyle dü -
zey li bir özgürlük seçtim ama bunun
karþýlýðý büyük para büyük þöhret deðil
maalesef.

ACME: TRT FM'de bir progra mý ACME: TRT FM'de bir progra mý --

nýz vardý, hala ayný programý mýnýz vardý, hala ayný programý mý

ya pýyorsunuz?ya pýyorsunuz?

Enis FOSFOROÐLU:Enis FOSFOROÐLU: TRT FM'de
5 yýl 5 Dakika'larý yaptým. Bu yýl Cu -
mar tesi geceleri Enis Fosforoðlu ile 120
Dakika diye canlý bir programým var.   

ACME: Bir tiyatronuz var. ÖðrenACME: Bir tiyatronuz var. Öðren--

cileriniz var dolayýsýyla. Onlarýncileriniz var dolayýsýyla. Onlarýn

mesleðe bakýþ açýlarý nasýl?mesleðe bakýþ açýlarý nasýl?

Enis FOSFOROÐLU:Enis FOSFOROÐLU: Ben kýzýmda
yaþadýðým sakýnma duygusunu öðren-
cilerimde de yaþýyorum. Eðer her þeye
raðmen tiyatro yapacaksan gel diyo-
rum. Türkiye'de seni þu çileler dertler
bekliyor. Ama "o kadar seviyorum ki
baþ ka bir þey yapamam" diyorsan"  "ti -
yat rocu ol" diyorum. Eðer böyle bir
duy guda ise o zaman yardým ediyo-
rum, eðitim veriyorum. Hatta bir çok
öð  rencim konservatuar okudu þu anda
dev let tiyatrosunda ve þehir tiyatrosun-
da kadrolu eleman oldular. Benim eðit-
tiðim normal insanlar da var. Tür ki ye'
de ihtiyaç fazlasý oyuncu var þu anda
her kesin oyuncu olmasý þart deðil. Me -
se la bir ev hanýmý benim Kültür Mer -
ke zi'ndeki derslerime geldi "Kocam ba -

na baðýrýyor, benim sesim çýk-
mýyor, bi raz sesimi aç, kiþiliði-
mi geliþtir" dedi. Sesini açtýk,
artýk kocasýna ba ðý ra biliyor
(gülüyor).

ACME: Tiyatro eðitimi a ACME: Tiyatro eðitimi a --

lan, konservatuar öðrencilan, konservatuar öðrenci --

lerinin çoðu dizilerden teklerinin çoðu dizilerden tek--

lifler almaya baþlayýp, telelifler almaya baþlayýp, tele --

vizyonlarda görünmeye baþ vizyonlarda görünmeye baþ --

la dýk tan sonra eðitimi birla dýk tan sonra eðitimi bir

ke nara bý ra kýyorlar. Sizinke nara bý ra kýyorlar. Sizin

öðrencileriniz de son radanöðrencileriniz de son radan

bu tutumu takýnýyorlar mý?bu tutumu takýnýyorlar mý?

Enis FOSFOROÐLU:Enis FOSFOROÐLU: Aslýnda on la -
rý çok kýnamýyorum. 1980 sonrasýnda
her þey para ol du. 200'ün üzerinde
kon servatuar me zunu var ve iþsizler.
Dev let tiyatrosu almýyor. Onlar ortalýk-
ta kalýnca çoðu dizilerin peþinde koþtu-
ruyor. Ancak benim gibi gönül enayi-
leri  bir takým þeylere direnebiliyor. 

ACME: Tiyatrolar bir bir kapaný ACME: Tiyatrolar bir bir kapaný --

yor, bu konudaki düþünceniz ne yor, bu konudaki düþünceniz ne --

dir? Siz nasýl baþardýnýz ayakta kal dir? Siz nasýl baþardýnýz ayakta kal --

ma yý?ma yý?

Enis FOSFOROÐLU:Enis FOSFOROÐLU: Muhteþem
bir kuþak eve kapandý, insanlar yorgun.
Televizyonun esiri oldular. Yeni seyirci
ye  tiþmez oldu. Ben tiyatromu kapat-

90 EKÝM 2005ACTUAL MEDICINE



madým çünkü kendime özgü bir se yir -
cim var. Ayrýca tiyatrodan büyük bir
ge lir beklemediðim ve ticari bakma dý -
ðým, insanlarýn maaþlarý ödensin, ga ze -
te ilanlarýmýzý ödeyelim, yeter dediðim
için ben tiyatromu kapatmadým. 

ACME: En çok kimlerin oyuncuACME: En çok kimlerin oyuncu--

luðunu beðenirsiniz?luðunu beðenirsiniz?

Enis FOSFOROÐLU:Enis FOSFOROÐLU: Türkiye'de
çok balon uçtu oyunculuk baðlamýnda.
Sadece suratý komik diye ünlenen ken-
dini tekrarlayan bir sürü komik, sadece
yakýþýklý diye kendini tekrarlayan bir
sürü jön yetiþti. Çok þöhretli oldu, para
kazandý bunlar. Oysaki daha yeni yeni
yerleþmeye baþlayan batýlý anlamda bir
oyunculuk var. Her þeyi oynayabil -
mek. Kendini silip baþka insanlar  ola-
bilmek. Tiyatro sanatý baþka insanlarý
oy nayabilme sanatýdýr. Sahnede ken di -
ne yaslanýp, kendini beðenerek oy nar -
san o aktörlük deðildir. Bu baðlamda
de ðiþebilen, baþka insanlarý oynayabi -
len oyuncularý çok seviyorum. Benim
oyunculuk anlayýþým bu. Al Pacino,
Dustin Hufman gibi aktörler sinemada
bunu yapýyorlar. 

ACME: Ünlülerin (þarkýcýlarýn,ACME: Ünlülerin (þarkýcýlarýn,

man kenlerin vs.) tiyatro yapmasýnýman kenlerin vs.) tiyatro yapmasýný

nasýl deðerlendiriyorsunuz?nasýl deðerlendiriyorsunuz?

Enis FOSFOROÐLU:Enis FOSFOROÐLU: Eðitim bence
ko þul. Bir mankenin konservatuar oku -
ma þansý olamamýþsa bile sonradan ti -
yat  ro eðitimi alýp, tiyatro yapmasý beni
çok rahatsýz etmez ama eðitim almasý
ko þuluyla. Sadece yetenekle olmaz. Ne
yap týðýný bileceksin. Usta çýrak iliþki -

sin    de bile olsa her iþin bir arkasý, mut -
fa  ðý var. Güzelim, güzel kadýný oyna ya -
yým diye bir þey olmaz. Zaten o zaman
ale lade oluyor, sanatsallaþmýyor. Di ye -
lim kendine özgü bir rahatlýðý var, özel
ha yatýnda rahat, sahnede de rahat ola-
caðýný sanýyor o zaman o alelade olu -
yor iþ te. 

ACME: Geriye dönüp þöyle birACME: Geriye dönüp þöyle bir

bak týðýnýzda nasýl hissediyorsunuzbak týðýnýzda nasýl hissediyorsunuz

kendinizi, memnun musunuz herkendinizi, memnun musunuz her

þeyden?þeyden?

Enis FOSFOROÐLU:Enis FOSFOROÐLU: Hedeflerimi
seçtiðim ve o hedeflere ulaþtýðým için
memnunum. Kendimle ve mesleðimle
barýþýðým. Türkiye'de yaþadýðýmý bili -
yo  rum, tiyatro sanatýnýn kolay þöhret,
ko lay para vaat etmeyen bir dal ol du ðu -
nu bilerek girdim. 18 yaþýnda zengin
ol  maya karar verseydim bu çalýþmayla
zengin olurdum zaten. Ama ben 18 ya  -
þýmda iyi bir tiyatro sanatçýsý olmaya
karar verdim iyi bir tiyatro sa nat çý sý y ý m. 

ACME: Ýlerleyen dönemler içinACME: Ýlerleyen dönemler için

ye ni projeleriniz var mý?ye ni projeleriniz var mý?

Enis FOSFOROÐLU:Enis FOSFOROÐLU: Özel televiz -
yon lar reyting uðruna tuhaflýklar yap-
týklarý için bizim projelerimiz þu an için
geçerli deðil. Mesela beni bundan 2 yýl
önce bir yapýmcý aradý "Enis abi uzun
sü redir ortalýkta gözükmüyorsun, senin
se yircin var, bir iþ yapalým" dedi. "Olur,
ne yapalým" dedim. "Bir tu haf lýk var
mý?" dedi bana. "Sende bir tu haf lýk var
mý?" dedim.  Proje soruyormuþ. Reyting
için tuhaflýk istiyorlar. Onun için bu so -
ru ya saðlýklý bir cevap veremeyeceðim. 

ACME: Saðlýk durumunuzdanACME: Saðlýk durumunuzdan

bah  sedelim biraz da. Kronik birbah  sedelim biraz da. Kronik bir

rahatsýzlýðýnýz var mý?rahatsýzlýðýnýz var mý?

Enis FOSFOROÐLU: Enis FOSFOROÐLU: Geçen ay bir
check-up yaptýrdým, çok þükür þimdilik
bir saðlýk problemim yok. Bir safra ke -
sesi taþým var onu aldýracaðým. 

ACME: Dikkat eder misiniz pekiACME: Dikkat eder misiniz peki

yeterince saðlýðýnýza?yeterince saðlýðýnýza?

Enis FOSFOROÐLU: Enis FOSFOROÐLU: Biz doktor-
dan uzak duran bir kuþaðýz. Bunun ha -
ta olduðunu biliyorum. Biraz daha ilgili
olmak gerektiðini düþünüyorum. 

ACME: Spor yapar mýsýnýz ya daACME: Spor yapar mýsýnýz ya da

düzenli bir beslenme programý uy düzenli bir beslenme programý uy --

gu lar mýsýnýz?gu lar mýsýnýz?

Enis FOSFOROÐLU: Enis FOSFOROÐLU: Geçen sene -
ye kadar halý sahada futbol bile oynu -
yor dum. Çok hareketliyimdir ama ti -
yat ro sanatý, provalarý, çilesi, ekonomi
ile buluþmak çok saðlýklý bir hayat ge -
tir miyor insana. Mesela biz oyundan
sonra yemek yeriz. Ben son 10 yýlda
aldýðým kilolarý o sayede aldým. Sabah
7'de kalkýp yürüyüþ yapma þansým ol -
mu yor. Gece saat 3 de yatmýþsýn, sabah
kalkýp o yürüyüþü yapamýyorsun. 

ACME: Peki toplum olarak sizceACME: Peki toplum olarak sizce

saðlýk konusunda yeterince bilinçlisaðlýk konusunda yeterince bilinçli

miyiz?miyiz?

Enis FOSFOROÐLU: Enis FOSFOROÐLU: Yurt dýþý
seyahatlerimde bütün insanlarýn hiçbir
statü farký olmaksýzýn en güzel hasta ne -
ler de tedavi edildiðini gördüm. Devlete
yap týrdýklarý saðlýk sigortasý ile istedik-
leri doktora gidebiliyorlar. Bizde sigorta
hastanesi, devlet hastanesi kuyruklarý
bitmeden toplumun saðlýklý olabilece -
ði ni düþünemiyorum. Zaten halkýmýz
sað lýða para vermekten hoþlanmýyor.
Bi  zim insanýmýz sigaraya, rakýya para
ayý rýr  ama saðlýða ayýrmaz, bana bak-
sýnlar der. Bu da yanlýþ. Gerçek yoksul
insanlarýn gerçekten ücretsiz bakýl-
masýný istiyoruz ama bunun dýþýnda in -
san larýn da saðlýða önem vermelerini
istiyorum. �

Türkiye de çok balon uçtu oyunculuk baðlamýnda. Sa Türkiye de çok balon uçtu oyunculuk baðlamýnda. Sa --

dece suratý komik diye ünlenen kendini tek rarla yandece suratý komik diye ünlenen kendini tek rarla yan

bir sürü komik, sadece yakýþýklý diye kendini tekrarbir sürü komik, sadece yakýþýklý diye kendini tekrar--

layan bir sürü jön yetiþti. Çok þöhretli oldu, paralayan bir sürü jön yetiþti. Çok þöhretli oldu, para

kazandý bunlar. Oysaki daha yeni yeni yerleþmeyekazandý bunlar. Oysaki daha yeni yeni yerleþmeye

baþlayan batýlý anlamda bir oyunculuk var. Her þeyibaþlayan batýlý anlamda bir oyunculuk var. Her þeyi

oynayabilmek. Ken di ni silip baþka insanlar  olabilmek.oynayabilmek. Ken di ni silip baþka insanlar  olabilmek.

Tiyatro sa natý baþka insanlarý oynayabilme sanatýdýr. Tiyatro sa natý baþka insanlarý oynayabilme sanatýdýr. 
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