
igarayı bıraktıracak olan 
o un izle icisi le bulu u 
Algısal davranış kontrolü teknikleri ve bilinçaltı çalışmaları ile senaryosu yazılan ve 
izleyicilere sigarayı bıraktırmayı amaçlayan "Sigaranın intikamı"nın galası yapıldı 

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kül
tür Başkenti etkinlikleri kapsamında 
algısal davranış kontrolü (NLP) tek
nikleri ve bilinçaltı çalışmalan ile se
naryosu yazılan ve izleyicilere sigara
yı bıraktırmay1 amaçlayan, "Sigara
nın İntika1111" tiyatro oyununun gala
sı yapıldı. Etkinlik, Manisa'nın Soma 
ilçesinde meydana gelen maden ka
zasında hayatını kaybedenler için 
saygı duruşunda bulunulmasıyla 
başladı. Senarist Cavit Çakır, Zübey
de Hanım Kültür Merkezi'nde ger
çekleştirilen galanın açılış konuşma
sında, sigaranın dünyanın en önemli 
problemlerinde➔n biıi olduğunu söyle➔-
di. Dünyada sigaradan 7 milyon kişi
nin öldüğünü anımsatan Çakır, "Si
gara, bağımlılığa giden madde➔lerin 
bir başlangıç, giıiş kapısı biz oyunu
muzda buna dikkati çe➔kmek ic;te➔dik" 

dedi. Daha sonra Bilinç Oyunculuk 
Atölyesi tarafından hazırlanan, tiyat
ro sanatçıları Me➔tin Yıldır1111 ve Meh
met Kw1'un yer aldığı oyun sahne
lendi. NLP ve bilinçaltı teknikleri uy
gulanan tiyatroda izleyicilerden bir 
süre gözlerini kapatmaları ve güzel, 

temiz bir doğa hayal etmeleri istendi. 
Daha sonra salona yayılan dwnanJa 
oyun başladl. Ücretc;iz olarak sahne
lenen, tek perde ve 90 dakikalık 
oyun boyw1ca izleyicileıin çeşitli tel
kinlerle, sigara bağımlılığından kur
tulınalan hedefleniyor. 
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